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Komor, süléi felhőkbe rejtő fényes 

arczát a nap . . . .
Szégyenlő látni, mit cselckesznok a 

földön odalent azok az emberek . . . .
Imádni az örök Istent, az utolsó lehe

léiig szerelni a hazái? másutt erény ős 
dicsőség, nálunk hun vala.

És hát mit cselekedtek? miért büntet
ték őket a legkegyellenebbül ?

Felbujtott vad hordák támadtak rá 
mindenre, a ki, a mi magyar!

No de a védelem nemcsak szent jog, 
de szent kötelesség is!

Ök s a névtelen hősök a védelem 
szentelt hevében halarlalan lelkesüllséggel 
verték, űzték a vad ellenséget szerte a 
hazában . . .

Azlán jött rá északnak zordon szele! 
fagya ! A fakadó bimbót, az illatos virágot 
niegdermészté . . .  a szabadság eltiporva 
lön . . . népesek leltek a börtönök . . .

A kik a nép üdvéért ontották vérüket 
a csatamezen, tették koczkára mindenüket,
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legdrágább kincsüket: az életet, bilincsbe 
verték, sötét börtön nyelte el őket

A kikel a nemesen gondolkodó világ 
a hősök hőseinek ismert el, kötéllel, golyóval 
jutalmazták.

Oh gyászos emlékezet! Oh szörnyű 
véres napok I

„Nagy idők, nagy em berek!“ Álljon itt 
örök emlékül felmagaszlosult nevetek, vér
tanúi a magyar hazának, a hazaszeretetnek.

S á n d o r  J ó z s e f  (nagyváradi) a 
végső vigasztalás órájában: „ Eddig ön vi
gasztalt engem — szólt a mellette zokogó 
paphoz — s jelenleg ön sir; jobb lesz, ha 
imádkozunk. “

A u l ic h  Lajos  (pozsonyi) április 24-én 
vonult be a lakosság örömmámora közt a 
fellobogózolt Pestre.

Török Iffiiáczot 'gödöllői) életének 
utolsó napján a hozzá belépő pap a feszület 
és két gyertya melleit olvasásba inélyedve 
találta. Alit olvasott ? Vauban erődí
tési müveit . . . Micsoda léleknyugalom 
volt a z?  Komáromot ö erősítő meg.

P ö lt e n h e r g  E r n ő  (bécs i) mondá: „Csak 
a nyelvem német, a szivein magyar, mely 
a szabadságért dobog." A bitófa alatt igy

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 1 2  fillér. 

Nyilttér petit sora •'>() fül.

szólott társaihoz: „Szép deputáció megy 
Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni".

K iss E rnő  Ellemér ura vala Toron tál
b a n : Legyőzhetetlen ellenszenve volt a 13- 
m as szám ellen és végzete az vala, hogy 13- 
mad magával kellett egyidejűleg megszen
vednie a  szabadsági vérlanuság dicső halálát.

K nézich K ároly  (Veliki-Gyergyevecz) 
atyja osztrák határörtiszt v o lt; anyja a 
hilhüségre és erényességre intette. A halál 
órájában kísérője, Pleva minorita páter 
mondá róla: Ü csak buzgón im ád k o zo tt...

D am janich János 43 Ízben ütközött 
meg, mindig győzött, csatát sohasem veszí
tett ; végtelenül szerelte katonáit. A szolnoki 
fényes győzelem után igy szólt fökép a 3-ik 
zászlóaljnak: „Fiuk! büszke vagyok rátok: 
ti az ördögöt is megveritek! Megérdemel
nétek, hogy mindnyájan tisztekké legyetek; 
de hol volna aztán az én 3-ik zászlóaljam?" 
A bitófán figyelmeztető a bakót a nagyiélek, 
hogy ritka szép szakálát össze ne kuszálja.

Sujánszky minorita szerzetes Írja ko
lostori naplójában a vigasztalás végeztével: 
„Midőn már-már távozandó valék, Damja
nich igy szóla: „Főt. barátom! Ön tán nem 
is tudja ki vagyok?" Mire feleiéin: „Igen
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így történi Itabylonban, Serapciunban 
ArmeniáLan kiválolng Quailis istennő, Tyrus és 
8 időn bán Aphrodité tiszteletére és az Iris ünne- 

_pek Egyptomban is erre a célra szolgáltak.
Az ókor népeinél nem épen ritka dolog volt 

a nörablás.
Igazim legnagyobb lealacsonyilása a niiknek, 

mert nem is lehel máskép értelmezni azt, mint 
hogy bármily tárgynál kisebbnek nézlek, elra
bolták és miért, hogy kiélvezzék és azután pedi«». 
mint a facsart citromot,- odadobjak.

Pedig a legnagyobb világbirodalmat alkotó 
nép megalakulásában is olt találjuk a nörablásI 
bár ezek menthetők azzal, hogy a kényszer vitte 
őket a rablásba.

Romolus ulódai jelentékenyen megszaporod
ván, azonban nőkben óriási hiányt szenvedtek,

azért, mint a történet mondja, úgy pótolták, hogy 
Subinok nejeit és leányait elrabolták.

A római ember azonban már jobban meg
tudta becsülni feleségét és egyáltalán a nőt, mint 
a görög ember.

Iga> ugyan, hogy a római nő sohasem gya
korolta anyai jogát, mcit a házasság megkötése 
után elvesztette minden öröklési képességét apja 
vagy fivérei után, azonban már magának a há
zasságnak megkötése mutálja a rendesebb csa
ládi életet.

Legünnepélyesebb módja volt, hogy a főpap 
jelenlétében tiz tanú elölt költőiéit meg a frigy. 
Az uj házaspár liszt, só és vizböl készült kalá
csot eveit meg közösen, jeléül annak, hogy ök 
közösek ezután.

A „leX Júlia de adulloris* nevű törvényből 
kitűnik, hogy ha a házasfelek vállani akarnak, 
úgy be kell azt előzetesen jelenteni.

Jusliniunus azonban m ár később csak úgy 
engedte meg a  válási, lm mindkét fél a  kolostorba 
vonult. Mindeneseire ezzel a  nők helyzete jelen
tékenyen javult.

Jelképileg még ma napság is fennáll a nö- 
rublás pl. nálunk szerbeknél, de löleg Chilében az 
uruukunoknál fölötte érdekes.

Mialatt u vőlegény barátai a menyasszony 
atyjával alkudoznak, ö maga lovaival a ház köze
lébe sompolyog s igyekszik kézre keríteni a meny
asszonyt. Mihelyt ez neki sikerült, lovára veti 
magát s a közeli erdőbe menekül vele. Nők, 
férfiak, gyermekek erre iszonyú zajt csupnuk s 
s igyekeznek ezt megakadályozni; mihelyt azon
ban a vőlegénynek sikerült uz erdő belsejébe 
jutni, a házasságkötés megtörtént; s ez áll még 
abban az esetben is, ha a szülök akarata elle
nére történt is ez. Hasonló szokás áll fenn uz 
ausztráliai népeknél is,

Krisztus urunk születése megváltoztatta a 
nők helyzetét. A felebaráti szeretet hirdetése 
mindnyájunk egyformaságának hangoztatása, mint 
a keresztény vallás alapgondolatai, egészen más 
irányban kezdették gyúrni a világot u nők, mint 
szintén társadalmi tényezők irányában.

Mindezek dacára kezdetben a kereszténység 
keretében is csak még mindig megvételt volt a 
nö, de nem is lehel csodálkoznunk, mert u keresz
tény vallás a zsidó vallásból fejlődött, már pedig 
olt, mint már mcgcmlilcUük, a nőnek joga 
ttom volt,

Péter mondja: asszonyok legyetek engedel
mesek férjeitek iránt". Pál Írja az cphcsusbeliek- 
nek: ,A férfi úgy feje a nőnek, mint Krisztus
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is tudom .“ „Én — úgymond —  rác vagyok 
vallásomra nézve, de mint rác meghalni 
nem akarok. Áldjon meg engem ! Azt is 
tudom, hogy ön engemet addig meg nem 
áldhat, mig én meg nem gyónom bűneimet. 
Tehát hallgasson meg*. És a nagy férfiú meg
gyónt, röviden a hitvallást letette és midőn 
kérelmének engedve öt feloldozám, kezeimet 
fejére tétette s azokat saját kezeivel fejére 
szorítván egész imám alatt ott tartotta. „Most 
m ár nyugodtan halok meg, mert magyar pap 
által lettem megáldva.*

Eltört lába miatt nem állhatott, ágyából 
felemelkedve szólott: „Mielőtt eltávoznék Főt. 
barátom, ha nem utál csókoljon meg engem* 
—  Hogy utálnám a hősök leghösebbikét! — 
kiálték föl megindultan s mi majd öt per- 
czig egymás nyakába borulva könnyezőnk. 
Meghatá ez még a  bakót is, a ki a mellék
szobából elképedve nézé az örök háta 
mögöl e jelenetet . . .

L e in in g e n  K á r o l y  g r ó f  Németország
ban a hesszeni Illenstádtben született: kato
nái imádták. A midőn Czibakházánál a 
támadás hevében messze előre jutott, az 
osztrákok elfogták s egy utszéli csárdába 
hurcolták; de honvédéi ezt észrevévén 
rögtön kiszabatották heves harc után, mikor 
viszont elfogták a vezető osztrák tisztet.

V é c s e y  K á r o l y  g r ó f  halála hírére 
atyja megörült, azután egyik fivére agyon
lőtte magát. Róla mondá a vérszomjas 
Haynau „Ha százan volnának, akkor is 
utolsó lenne Vécsey*. Neki kellett utolsónak 
meghalnia!

L a h n e r  G y ö r g y  Beszterczebányán 
született: azt irta róla Kossuth mint a 
hadi fölszerelés és fölfegyverkezés leikéről: 
„Helyünket sokan betöltöttük emberségesen 
de mindannyiunk között csak három ember 
volt, a ki helyét oly bámulatos sikerrel 
töltötte be, hogy azt hasonló sikerrel lehe
tetlen lett volna más által betöltetni. E

három ember: Lahner tábornok, Lukács 
honvédezredes és Duschek Ferencz pénz
ügyminiszter*.

D e s s e v  f f y  A r i s t i d  (Abaujmegyei Csá
kányban látott napvilágot) ámbár a temes
vári szerencsétlen csata után egykori jó
barátja és ezredbeli bajtársának Lichtenstein 
hcrczeg altábornagynak adta meg magát 
4 _5000  emberével, a ki neki enyhe elbá
nást ígért, a vad Haynau az aradi sáncok
ban mégis föbelövette.

S c h w e id e l József Zomborban született. 
„A haza vészes körülményeiben a magyar 
nemzetiránt tanúsított tántoríthatatlan hűsége, 
katonai erélyessége és vitéz jelleme* emelte 
a 13 vértanú sorába; öt is Haynau lövette 
agyon Aradon.

L á z á r  V i lm o s  nagybecskereki szüle
tésű; bfcszenteletlen, jeltelen a sírja az 
az aradi vársánczokban.

így magasztalja őket a költő lantja:

„Férfiak, kikben nincs önzés, önérdek,
A kikben cmberméltóság lobog,
Kik fölemelnek porba siilyedt népet,
Hazát hóditnak s szent ember-jogot,
Kik mindent, mindent a világnak adnak, 
Kincset, gyönyört maguktól megtagadnak,
S vállalnak büszkén vértanú-keresztet;
Az ö példájuknak követői lesznek.*

És ti nem haltatok meg; a testet meg 
lehet ölni, de a szellemet soha; az a kopor
sóból kitör és eget kér!

A hálás nemzet odazarándokol évente 
sírotokhoz, em léketekhez! Gyászünnepet 
rendez a nép apraja, nagyja!

Olt látjuk újra. meg újra a költő sza
vainak szomorú igazságát:

„Átok verte meg a magyart,
Mert az soha össze nem tart* . . 

Jöhetnek sötét felhők, gonosz idők, 
maradjunk Tompánál, olvassuk el igen sok

szor „A madár fiaihoz* című verseit s 
tartsunk ki türelmesen, hűségesen;

„Fiaim csak énekeljetek. . .*
A nagy nemzeti tragoedia pedig tanítson 

meg minden magyart:
„A haza minden e lő tt! . . . “

Török Ernő.

Mit tehet a tanító a közegészségügy 
érdekében ?

(Folytatás.)

Esküdt ellensége köznépünk általában 
mindenütt és mindig, de különösen télen a 
szellőztetésnek. Számtalan helyütt láthatjuk 
ez évszakban, mily aprólékos gonddal van 
az ajtók, ablakok minden kis rése eltömve, 
sőt az utóbbiak —  helyenkint —  beszö
gezve és lesározva, nehogy valaki bár csupa 
vélellenségböl is ki találja nyitni. Nem gon
dolják meg esztelen takarékosságukban, hogy 
amit igy nyernek a réven, ezt százszorosán 
is elvesztik a vámon. Képzelhető, mit szív
nak be az ilyen szoba lakói egész télen át. 
Hosszas kutatás nélkül is találhatnánk 
azonban ugyancgy szobában összezsúfolva 
a 6 — 8 tagú családon kívül az ágyak alatt 
1— 2 kollós tyúkot megültetve, a sarokba 
terített szalmán beteg borjut vagy kis mala
cot, a fogason ázott bundát, a padkán 
melegedő macskát, az asztal alatt a nedves 
időjárás elöl behúzódott kuvaszt, mindenfelé 
pedig szemetet, piszkot. Az itt támadó gő
zök és gázok keverékét jó lélekkel igazán 
nem lehet levegőnek nevezni.

Egy alkalommal a  kényszerűség haj
tott a leirt lakásba, de valósággal megkábi- 
tott az a valami, mely benne a  levegő 
helyét foglalta el. Midőn erről a gazdának 
panaszkodtam, rögtön kész volt a segítség
gel. Nem vesződött ajtó s ablak nyitogatás- 
sal, mert az pazarlás: „a meleg drága,* 
hanem szabaddá tévén az egyik sarokban 
álló tűzhely parazsát, rádobott valami ócska, 
avas füstölő szert, abban a meggyőződés
ben, hogy segítve van a  bajon ; pedig hát 
tudvalevő, hogy rossz levegőt bármily finom

fője az egyháznak*, továbbá „A férfi Isten kép
mása és dicsősége, a nö férjének a dicsősége*.

Pál írja továbbá : „Feleségtek hallgassanak 
az eklézsiában, mert nem szabad nekik meg
engedni, hogy beszéljenek, hanem alattvalók 
legyenek, amint ezt a törvények is rendelik. Ha 
azonban mégis tanulni akarnak valamit, kérdezzek 
meg otthon férjeiket. Nagyon rosszul illik a nő
höz az eklézsiában beszélni*.

Tertulian mondja: „Asszony, neked mindig 
gyászban és rongyokban kellene járnod, a bün- 
bánat kényeivel folyton szemeidben, hogy elnefe- 
lejsd, hogy az egész emberi nem romlását okoz
tad; asszony, te a pokolnak vagy a kapuja!*

Pedig ha végig lapozzuk a történelmet, azt 
találjuk, hogy úgy a római, mint a barbár népek
nél a térítési törekvéseknek legjobb eszközéül 
épen a nők bizonyullak, mert a legnagyobb em
berek mind a nők közbejátszásával térlek a 
keresztény vallásra.

Igv Klodvig frank királyt Kloiildc birta rá n 
keresztény vallás felvételére; Berta Kenlnck 
királynője és a magyar Gizella hozták be király
ságukba n keresztény vallást.

Elmondhatjuk, hogy a K. u. kor első szá
zadaiban aránylag legszebb élete a nőknek a 
germánoknál volt.

A germánok házasélcle szigorú volt; rend
szerint beérik egy feleséggel s csak a ncmcsek- 
nék volt néha több nejük, ha a lányok szülei 
megkínálják őket. Nászajándékot nem u nő ad a 
férjnek, hanem megfordítva és nem is holmi 
cicomát, hanem ökröt, főleg lovat, pajzsot, dár
dát és kardot. Viszont a nő is valami fegyvert 
ad a férfinak. Úgy tartották, hogy az a legszen
tebb kötelék. Netalán pedig az asszony azt vélje, 
hogy nem kell vitézségre gondolnia, sem a háború 
esélyeitől tartania, mindjárt a házasság kötésekor 
intőjéül szolgált neki, hogy munka- és bajtársul 
jött, együtt kell békében és háborúban szenvednie, 
hogy olyan dolgokat kapott, melyeket gyermekei
nek sértetlenül kell tovább adnia. Általában, úgy
mond Tacitus, többet ér nálunk a jó erkölcs, 
mint másutt a jó törvény.

A germán nö mindig is féltette szemérmét, ! 
holmi látványosságok csábításai állal sohasem j 
ronlalolt cl. Házasságtörés náluk nagyon ritka dolog 
Is volt, mert meg volt azért náluk is a férfi büntető 
joga, még pedig erősen szokták megbüntetni a 
háznsságlörö nőt. Levágták haját s meztelenül 
üzlék ki az utcára a rokonok szcmelállárn.

A germán házasságlörö nő lehetett bármily 
szép. fiatul és gazdag, az ugyan férjet többé 
sohasem kaphatott, j

Az egész középkorban csuknem mindvégig 
érvényesülni látják a ius prímáé noclist, az első 
éjszaka jogát. Ezen jog nem fejlődött ki másból, 
mint a középkori nemesség és jobbágyság intéz
ményéből, mar pedig fezen intézmény a közép
korban minden népnél meg volt.

Az a nemes ember korlátlanul rendelkezhe
tett jobbágyaival. Joga volt mindenkit házasságra 
kényszeríteni, férfit életének 18-ik, nőt 14. évében, 
sőt nö jobbágyai felelt teljes rendélkezési joga 
volt. Eme jogát a földes ur meg ispánjára is át- 
származlulhalta, természetes robot munkáját he
lyettesítvén az a nö az úgynevezett ing-adóval.

Lengyelországban a nemességnek eme joga 
még tovább ment, mert megbccstelenilhetett bár- 

I mily leányt s ha az panaszkodni merészelt, úgy 
: az 100 bolülóst kapott. Különben egész Európá

ban még ma napság sem álalja megbccsteleniteni 
azt a paraszt leányt az úri ember.

Elmondhatjuk, hogy eme korban a nők sorsa 
nemhogy javult volna párhuzumosun a civilizáció 
terjedésével, hanem  igenis rosszabbodott.

De nem is csoda. A nők túlságosan meg
szaporodtak a férfiakkal szemben, mert ezek java
része elesett a népvándorlás csatáiban.

(Vége köv)



füstölöszerrel akarjuk is javítani, legfeljebb 
még jobban elrontjuk.

íme egy példa a sok közül. Bővebb 
magyarázatot fűznöm hozzá, azt hiszem, 
felesleges, tisztán állhat elöltünk a nép
iskola feladata, célja az elmaradottakra 
nézve.

Értessük meg azzal a gyermekkel, hogy 
a levegő csakugyan tápanyag, sőt — mond
hatni — a legfontosabb, mert a nélkül 
lehetünk el a legkevesebb ideig s abból 
fogyasztunk el legtöbbet. Felnőtt ember 
naponta átlag 9000 I. levegőt él fel, rnig 
egyéb — szilárd és folyékony — tápanya
gokból rendes körülmények közölt 3 —4 
l.-nél többet nem. Kissé nagyobbacska gyer
mek igen sokat ért ebből, ha megfelelő 
módon adjuk eléje. Lassanként a mi 
befolyásunk alatt egész meggyőződésévé 
válik, hogy a levegő elsőrangú tényező 
táplálkozásunk körében s így egész termé
szetesnek fogja találni, hogy annak igen 
tisztának s mindig frissnek kell lenni. 
Amint lehetetlen piszkos edényben a vizet 
tisztán tartani, ép úgy lehetetlen, hogy 
szenynyes helyiség a beléje jutott friss leve
gőt meg ne fertöztesse. Mire hívjuk hát fel 
a fiigyeimet? Mik biztosítják a jó levegőt? 
Az udvar, a ház tisztasága, illetőleg tisztán
tartása ; a szemétdombok szabadhelyröl való 
eltávolítása; rendes árnyékszékek; mocsáros 
helyek kiszárítása; fatenyésztés; a lakószoba 
tisztántartása, huzamos és gyakori szellőz
tetése.

Igazán sajnálatos, hogy a nép körében 
a lakás is egyike ama kérdéseknek, melyek
kel legkevesebbet szokás törődni. A mi falusi 
építkezésünk olyan általában ma is, mint 
volt századokkal ezelőtt. A haladásnak 
bizony csak igen csekélyke nyomai látsza
nak. A mai öklömnyi ablaku, kis ajtajú, 
szükszobás parasztházak amúgy is kevés 
levegőjét a tultömött bútorok s az alacso
nyan fekvő menyezet valósággal kiszorítják. 
Az egész inkább hasonló holmi setét odúhoz 
mint emberi lakáshoz. Sok tekintetben érez
tetik e silány viszonyok káros befolyásukat. 
A milyen ez a hajlék olyanná lesz benne 
a felnövő nemzedék. Teimészetes tehát, hogy 
olyan lakásban, minőről emlékeimet össze
szedve lehetőleg hü képet igyekeztem adni 
az ember maga is — a mellett hogy egész
ségileg tönkre megy — eldurvul, clállatia- 
sodik. A folytonos levegő hiány, szenny és 
piszok között való tengödés elöl a lélekben 
minden szebbre, és nemesebbre való törek
vést, hajlamot és alapjában ássa alá az 
egészséget, meiynek egyik első kelléke — 
mint már mondtuk — a tisztaság.

(Folyt, köv)
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Toronyszenteléő MezóvárOtt.
Szép és lélekemelő ünnepély színhelye 

volt e hó 1-én Mezövár községe. E napon 
volt az ág. hilv. ev. lakosság uj harang- 
tornyának a felavatása.

A torony a szinte uj állami iskolával 
kapcsolatosan épült s dicséri nemcsak 
Mezövár község evangélikus lakosságál, ha
nem László Sándor szombathelyi kir. mér
nök műépítészt, mint tervezőjét és Ratkol 
Tivadar derék építőmesterünket, ki ez alko
tásában magának is állandó emléket állított.

Az ünnepély délután 2 órakor vette 
kezdetét harangzúgással és a magyar ném- 
zeti hyinnusznak a zenekar állal történt 
elhúzásával. Utána fellendült az ősi ének:

"Erős várunk nekünk az Isten!- Azután 
Unna Sándor tótmoráci lelkész gyönyörű 
alkalmi beszéd és megható imával meg
szentelte a tornyot.

Az isteni tisztelet végeztével a zenekar 
a szózatot húzta el, miután a messze vidék
ről és valláskülömbség nélkül összegyűlt 
szép számú közönség a Rákőczy-induló 
hangjai mellett oszladozni kezdett.

Az ünnepély befejezése után a fungáló 
lelkész, tanító s a vidékről összejött úri 
közönség Kiihár István vendéglőjébe gyűlt | 
össze ünnepi lakainkra, amelyen a jelen
levők részben a hitközség, lészben pedig 
idősb Kühár István szives vendéglátását 
élvezték. Ugyanott fejezte be az ünnepet a 
köznép is vidám mulatozás közt.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

H Í R E K .

— Október 6. Október 0 án volt 50-ik évfor
dulója ama gyásznapnak, melyen a 13 vértanú 
hősi hidalt halt az emberi jogok legszentebb 
küzdelméért az aradi Golgothún. E gyász-napon 
kegyelettel adózott az elhunyt bősök emlékének 
Muraszombat közönsége is, o napon ünnepélyes 
gyász istentisztelet volt a plébánia templomban.

— Hymen. ifj. Horváth Pál muraszombati 
tb. főszolgabíró múlt hó 30 án vezette oltárhoz 
lfambezk Elvira kisasszonyt, Hambeck Lajos taka
rékpénztári pénztáros szép és kedves leányát 
Szt-Gotthárdon.

— Esküvő. Károlyi Antal járásunk volt orsz. 
képviselőjének leányát Mariskát múlt hó 30-án 
vezette oltárhoz dr. Hollán Péter, Hollán Sándor 
miniszteri tanácsos fia Intán.

— Rabbibeiktatás. Frank József dr. mura- 
szombati volt rabbit múlt hó 29-én iktutla be a 
fiumei izraelita hitközség elöljárósága díszes uj 
hivatalába. A beiktató beszédet Uüchler P. moori 
rabbi tartotta, beszéde után dr. Frank József 
tartotta meg székfoglaló szónoklatát melylyel jó 
hatást tett a figyelmes hallgatóságra, beszédében 
különösen kiemelte magyar voltát és igy a fiumei 
magyar intelligentia lelkes bajnokot nyert a 
magyarság ügyeitek u képzett nagymivellségü 
rabbiban.

— TüZ. Málok Ferenc prosznyákfai lakos 
pajtája mull hó 27-én délelőtt kigyulladt s ettől a 
gazdasági épületek, takarmány mintegy 600 kor. 
értékben elégtek. Hiztositva nem volt. A túlkeresz- 
turi cscndörörs kinyomozta, hogy a tüzet a káros 
5 éves Sándor nevű kis fia okozta játék közben.

— Gyújtogató elmebeteg. Hurkócz községben 
múlt hó 29-én este 9 óra tájban Novak János 
gazda szérűjén egy szalma kazal elégett. A tűz 
keletkezésének okát a csendörség csakhamar ki
nyomozta, Szabó Anna elmebajos nö gyújtotta 
meg a szalmát, hogy a lángokban gyönyörködjék. 
A kihallgatásnál kijelentette az asszony hogy ne 
sokul zaklassák, mert még a házat is felgyújtja. 
A veszedelmes őrültet a község elöljárósága őrizet 
alá vette.

— Lövöldöző' legény. A muraszombati csen
dörség egyik járőre folyó hó 3-án d. u. Tót- 
moracz községben circált, a hol több lövés 
vonta magára figyelmüket, a lövések irányába 
menvén, telten érték Hamis János legény) a ki a 
ház udvarán revolverével célba lölt. A falusi Teli 
Vilmostól a csendőrök clszedték a forgópiszlolyt, 
mert azt a passióját igen könnyen megsínylette 
volna valaki, mivel a ház mellett vonul el a köz
ségi föut, a hol u délutáni órákban sürü a közle
kedés.

— Élő fáklya. A vigyázulinn gondatlanságnak 
tömérdek embeé élet, vagyon esett már martalékul 
Alig vall nap, hogy ne olvasnánk a napilapokban, 
hogy ez vagy az az ember vigyázatlanságát éle
tével fizette meg, még is az elrettentő példáknak 
élig van foganatja f. hó 3-án este Benézik Mihály 
mezővári lanos, fogytán lévén a lámpásban a pet
róleum, a helyett hogy eloltotta volna a lámpái 
és a kanóczol kivéve töltötte volna meg a lámpát, 
lecsavarva az égő belet egy pinlcs üvegből olajat 
töltött a lámpába, az égő kauócztól, a melyet 
üveg sem védett, felrobbant a lángoló kőolaj 
Bercziket elborította. Mire hozzátartozói eloltottak 
u tüzet, a boldogtalan ember oly súlyos égési

sebeket szenvedett, hogy néhány órai rettenetes 
kínlódás iiláe meghall 5-én temették el a környék 
nagy részvéte mellett.

Halál a tócsában. A bekeriletlcn víztartó 
ismét áldozatot követelt, hiába a törvény szigo
rának legnagyobb méretű alkalmazása, járásunk 
hegyvidékének lakói a már annyi halált okozó 
bekéri telién löcskakal korláttal nem látják el. 
Múlt pénteken liboiTa községben e mulasztás 
miatt a kis 5 eves Zsibavcez Henrik életével lakolt. 
A fiacska a víztartó körül játszott, miközben a 
vízbe kövecset, dobált megcsúszva belezuhant a 
tóeskába, a hol megfult. A gondatlan szülőket 
feljelentették.

Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
érlékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást kellett ajándék-albu
maival előfizetői kőiében s ezek évröl-évre sok 
ezer uj előfizetőt hóditoltak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Fcstö- 
müveszek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magút kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Audrássy-ut 27.

A „Magyar Hírlap" Budapesten este jelenik 
meg és kora reggel odaérkezik minden vidéki 
városba Előfizetési ára havonkint 2 K. 40 fillér, 
ncgyedévenkint 7 korona. Ezen előfizetési árért az 
előfizetők házhoz szállítva kapják a lapot, ezen
felül havonkint egy kötet elsőrangú Íróktól szár
mazó regényt és karácsonyra egy pazar kiállítású 
diszalbumot ad ingyen a lapkiadó. Mutatvány- 
számot bárkinek küld ha ebbeli kívánságát a 
kiadóhivatallal, Budapest V., Honvéd uleza 10., 
tudatja.

OKTÓBER 8.

Tisztelettel ismételten felkérjük lapunk azon 
t. megrendelőit, kik ezen második félévben még 
az előfizetést, esetleg még régebbi tartozásaikat 
nem küldték be, annak szives megküldésére.

Lapunk előfizetési ára:
f é l é v r e ....................................... 3 korona.
Községi elöljáróságnak . . . .  2 korona.

Apró hirdetések.
A A Györy-féle buktató kazános ccfrefözö 

készülék október lö-töl november hó lö-éig áll a 
gazdaközönség rendelkezésére. — Jelentkezhetni 
a titkárnál.

Gazdakörünk járásunk róna vidékén egy 
mintagazdaságot óhajt létesíteni; azok, akik ez 
iránt érdeklődnek, szándékukat jelentsék be a kör 
titkáránál.

Marbasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 
lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura
szombati kereskedésében.

Koreán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tólkercszturott Berke Lajos
nál nyerhető.

A muraszombatjárási gazdakör mütrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona (»0 fillérért adja, a szuperfoszfátot ÖÜ 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
Lólkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 60 fillér; Vashideg- 
kúton pedig a s/uperfoszfát ÖÜ kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 2Ö fillér.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögepet kínál 
[ dudásra, jelentkezhetni az irodáouu,
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SZÖLÖVESSZÖ.
A világhírű _DELAWÁRE~ vessző 

adja a legjobb b o rtl 
Oltani, permetezni nem kell I 

A szőlészet kincsei 
A phyloxerának ellent áll I

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltványok mérsékelt áron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DELAWÁRE vessző eladás.

Czim:

Szigyártó és Takáts
szölötelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd.
Központi iroda: Felsö-Segesd. 

Somogymegye.

3186/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Alma- 
szombati Takarékpénztár végrchajtatónak Mula- 
csics Péter (nős Kocsis Évával) henedeki lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 280 kor. töke és 
járulékai és 18 kor. 30 fillér árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság területén levő, a henedeki 23. sz. tjkv- 
beni A -f- 1—7, 9, 12, 13, 10, 18, 21, 22. sor 
238, 275, 332, 334, 338, 341, 349, 510, 530, 000, 
681, 745, 750. hrsz. birtokból Áialacsics Pétert 
B. 89. alatt illető ,l"/48o részre 400 koronában, 
a + 2. sor 270. hrsz. birtokból nevezetett illető 
*°/48o részre 41 koronában, a r  3 sor 278 házsz. 
birtokbul nevezettet illető ou, 4»u részre 9 koroná
ban, a t 4. sorsz. 281. hrsz. birtokból nevezettet 
illető 60,48o részre 9 koronában, a 4 5. sor 322. 
hrsz. birtokból nevezettet illető 0u,48o részre 50 
koronában, u+ 6 . sorsz. 473. hrsz. birtokból ne
vezettet illető G#, 4so részre 1 1 2  koronában, a 26. 
sz. tjkvbeni A r i .  sor 241. hrsz. birtokból ne
vezettet B 23 és 27 alatt illető 10 io0 részre 14 
koronában, a f  2. sor 308. hrsz. birtokból neve
zettet illető lu/i6u részre 65 koronában, a 31. sz. 
tjkvben A + 1. sor 266. hrsz. birtokból nevezettet 
B 23 és 27 alatt illető 10/24o részre 14 koroná
ban, a 37. sz, tjkvbeni A f  1. sor 324. hrsz. 
birtokból nevezettet B 24 és 28 alatt illető 10, 8u 
részre 51 koronában, a 102. sz. tjkvbeni A f  1. 
sor 585 hrsz. birtokból nevezettet B 13 alatt 
illető 5 48o részre 23 koronában, a 129. sz. tjkv
beni A 1. 1. sor 536. hrsz. birtokból nevezettet 
B 12 alatt illető 8", 240 részre 24 koronában, a 
133, sz. tjkvbeni A 1. 1, sor 677 hrsz. birtokból 
nevezettet B. 26 alatt illető 40,240 részre 70 koro
nában, a 164. sz. tjkvben A f  1. sor 265. hrsz. 
birtokból nevezettel B 1 alatt illető 48,4«o részre 
24 koronában és a 165. sz. tjkvbeni + 1. sorsz, 
264. hrsz. birtokra 20 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905. évi október hó 13. napjának
d. e. 10 órája Benedek község házához ki
tűzőiéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok esetleg a kikiáltási áron alul is el
adatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti in
gatlan kikiáltási árának 10" 0 a 40 kor.; 4 kor. 
10 Ilii., 90 üli., 90 üli., 5 kor., 11 kor. 20 lill„
1 kor. 40 lill., 6 kor. 50 fillér, 1 kor. 40 lill., 
ö kor. 10 lill., 2 kor. 30 lill., 2 kor. 40 lill., 7 kor.,
2 kor. 40 lill. és 2 kor.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
u (bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáitalui.

MURASZOMBAT ES VIDÉKE' OKTÓBER 8.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 1 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide- | 
jiileg „i..Bállii|.il(.tl árvor'rsi rdlúlolok „ Iuví.Ií.Ios 
őrsik ala tt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál es 
Benedek község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járási.,rosag
mini telekkönyvi hatóságnál, 190a. ovi julius J l.

Or Schick, kir. nlbiró. l

Egy tanoncz
felvétetik vas- és füszerkereskedésbe

ELafoeaisteiii Ig-nátznál
LUTTENBERG (Stájerország).

Feltételek megtudhatók személyesen vagy 
levélileg a fenti czégnél.

5G8., 470. és 499./1903. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t -c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy u hpesli IV kér., a muraszombati kir. járás
bíróság és a szombathelyi kir. törvényszék 1905. 
SP Vf 174 4.. 1905. II. Sp. 132 4, 5029,1905. stb. 
számú végzése következtében dr. Suhajda István, 
dr Yralarits Iván és dr. Czifrák János ügyvéd 
állal úgy hivatalból képviselt .Országos Központi 
Hitelszövetkezet* Hauzsár István és .Muraszom
bati Takarékpénztár* javára, Hauzsár István és 
Gcrlecz Ferencz pereslói, úgy Tiirha István vas- 
vecsési lakos ellen 500 korona, _ 184 korona es 
200 kor. s járulékai erejéig 1905. évi augusztus 
25-én slbi nap foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 1729 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. hidas, trágya, 
hordó. kád. kazán, láda, vindcl, teknő, bab, 
vegyes takarmány, szobabeli bútor, szekér, bika, 
eke, taliga, borona, szélrosta, sertés, rozs szal
mává1, gyalupad, ló stbbiböl álló ingóságok nyil
vános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a muraszoinb iti kir. járás
bíróság 1905 ik évi V. 345 2., 320 2. és 247 2. 
sz. végzése folytán fent felsorolt tőkekövetelések 
és járulékaikból még bálra levő követelések és 
járulékaik erejéig Perestón Hauzsár István lakásán 
megkezdve, itt végezve, Gerlecz Ferencz perestől 
s Türha István vasvecsési lakásain folytatva leendő 
megtartására

1905 évi október hó 13. napjának
d. e. 11 órája határidőül kitüzclik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogv az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107'. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
•setén becsárou alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
nások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
ogol nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi 
A. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren- 
leltetik. „  , .

Muraszombat, I90o. évi szeptember dü-an.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

Pályázat.
A muraszombati járási alapítványi küz- 

kórháznál övi 900 korona illetménynyel 
egybekötött ós lemondás folytán megürese
dett gondnoki, — valamint jóváhagyás ese
tén 800 korona évi fizetőssel szervezendő 
és 1906. január bó 1-éti elfoglalandó ellen
őri állások lesznek betöltendők, melyekre a 
minősítési és szolgálati okmányokkal fel
szerelt kérvények fo lyó évi október hó 
30-ig beadandók.

A gondnoki állásnál az óvadékképesség 
is igazolandó.

Muraszombat, 1905. évi szepl. 25.

A kórházi bizottság megbízásából:
Pósfay Pongrácz,

igazgató

1906. évre
Protestáns Árvaházi Képes Naptár

már megjelent.

Kapható: BALKANYI ERNŐ papirkereskedésében.

Muraszombatban.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir

kereskedésében kapható.

Vezérszó
kai részektől. =

Minden darab 
névvel, tiszla

szappan 
és ment

SC.HICHT 
káros al- Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

2Ő.000 koronát fizet Schicht György 
cég Aussi-Iki-i bárkinek, aki behizo- 
a .SCHICHT* névvel, valamely káros

(„Szarvas" vagy „Ku lcs" szappant) 

a legjobb és használatban a legolcsóbbl
Ama nagyszerű, hatályos tisztító erő, valamint ama

kiadósság, amelyet ......
Schicht-szappannál

észlelhetünk, lágysága és teljes tisztasága azon különös gyár
tási mód eredménye, amely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagyrészt 
saját müvekben állíttatnak elő.

M illiószor kipróbálva és kitűnőnek b izonyu lt I

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,




