
Muraszombat, 1907. Huszonharmadik évfolyam 28. szám. Vasárnap, julius 14.

MuRASZOMBATésViOÉKE
^  « V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t ” h i v a t a lo s  k ö z lö n y e .

ELŐFIZETÉSI ÁR:
:-;Kcsí .‘vre fi kor.. íét évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér petit sora 50 fill.

piacot velük. Ezen alakulás a földmivelö 
M agyarországra igen kedvező hatással volt. 
Az iparosodó országokban az ősterm elés 
aláhanyátlőtt, de azért a  jó lé t és igy az 
igények term észetszerűleg em elkedtek, ez 
aztán  a gabonaféléknek óriási ár föllendü
lését hozta magával. Ekkor érte el gazda
ságának tetőpontját az ország, ez volt a 
tízforintos búza aranykorszaka. Ez a boldog
ság azonbaji a közlekedési teknika fe jlő d é
sével ham arosan véget ért, am int a bú zá
nak hosszú ideig tartó tengeren való szállí
tásának m ódját felfedezték és ezzel az 
am erikai búzának Európa felé utat nyitottak. 
A magyar búza halálos Ítélettel pecsételtetett 
meg. Mert az am erikai búza üzemköltségei 
a hosszú szállítás* költségeit is bele értve 
felét teszi a  magyar búza előállítási költsé
geinek. Az am erikai, fökép az argentínai 
és az orosz búza ezen nagy mennyisége 
hihetetlenül leszorította a búza árakat, és 
az alacsony gabona árak egyenes következ
m énye az az élet halál harc, m elyet őster
m elésünk jelenleg a fennm aradásának lehe
tőségéért folytat.

Valóban legelső és legelem ibb felada
taink közé tartozik, hogy hazánk ebből a 
mai válságos állapotából m egm entsük. A 
virágzó a fejlődő nagyipar m egteremtése 
nem kivihetetlen feladat, csak sok jóakarat, 
önfeláldozó munka és egv' kevés pénzügyi 
belátás kell hozza. Magyar ipar azért nincs, 
m ert nincsenek oly igazán hatalm as kon
cepció jú , oly mély belátással biró pénzinté-

Az iparfejlesztés problémájához.
(P. J . )  Az iparfe jlesztés problém ája 

hazánkban a mindig aktuális kérdések közé 
tartozik. Politikusok és nem zet gazdászok, 
szakértők és diletánsok egyaránt szívesen 
foglalkoznak e problém ával. És méltán mert 
az iparfejlesztés oly fontos, oly tág terje
delmű és h azánkra nézve oly életbe vágó 
kérdés, hogy teljesen  m egérdem li a reá for
dított figyelmet. Mindezek d aczára sa jn os 
azt tapasztaljuk, hogy sokat vitatott kérdés 
még mindig csak  problém a, s m ég a lassú 
a fokról fokra való m egvalósulás stádium ába 
is alig ju tott. Az okát en n ek  a csiga las- 
suságu haladásnak, ha azt kutatjuk, a  ma
gyar em ber régi bű nében, a Pató-Pál-kodás- ; 
bán, a folytonos halogatásban a dolgok j 
lényegének az ankétekbe és bankettekbe | 
való tem etésében találjuk.

A m agyar közvélem ény nagyjában már 
évek óta meg van győződve, a  virágzó 
produktív m agyar ipar m egterem tésének 
fontosságáról, rég óta ism eri a magyar 
köztudat, hogy az indusztrializm us fejlett
sege az illető ország gazdagságának mértéke. 
És mégis ha azt keressük, hogy m ennyire 
hatott e tudat közéletünkre, úgy szép szó
lam okkal a  hagyom ányos magyar tüztöl 
lángoló kijelentésekkel, nagy ábrándokkal 
sűrűn találkozunk, csak  komoly tettekkel 
nagy ritkán.

Pedig a statisztika m egdöbbentő ada
tokat szolgáltat arról, hogy m ennyire

elm aradott a mi iparunk a többi európai 
állam ok, jelesül A usztria ip arához képest.

Minden hivatott faktor tisztában van 
nálunk azokkal a főbb elvekkel, a melyek 
alapján az ipar problém a megoldást nyer
hetne, s  egyszersmind tudatában is van 
annak, hogy mily fontos, sőt életbe vágó 
c kérdés m egoldása hazánk gazdasági éle
iére. T u d ja  azt minden intelligens újság 
olvasó em ber, hogy a kivándorlás ezen 
nem zeti csap ás egyetlen rem édium a az 
indusztrializm us. S  mégis a mi positiv 
actió  a magyar ipar érdekében történik az 
abban kulm inál, hogy a közönség a keres
kedőt, a  ki magyar áru liijján  a külföldi, 
fökép az osztrák portékára van szorulva, 
arra a kegyes hazudozásra szorítja, hogy 
honi iparnak m ondja az idegent, pedig ma 
m ár az industrialism us reánk nézve már 
n em csak egy tetszetős eszm e, hanem  az 
európai viszonyok alakulásai fotylán élet
kérdés. Magyarország ezernyi bajának orvos
lása  anyagi jó lé te , függetlensége ezen gaz
dasági elv diadalra ju tásától függ.

Az elmúlt 3 0 — 4 0  év alatt Európa 
gazdasági stru ktúrája jéfkntékenyen megvál
tozott. A nagy állam ok, nyugat Európa 
máig is vezető nem zetei kezdenek az indus- 
tiizáció  útjára térni. A vikigpiaczon eddig 
egyedül álló Anglia veszedelm es verseny
társakat kap, a  gazdasági és ipari és ezzel 
a  politikai téren Fran czia  ország és a né
m et birodalom  képében, kikkel végre is oly 
módon alkuszik meg, hogy m egosztja a

TÁRCZA.

Dal
Egy légi kopott hegedős 
Egyszer egy dalba kezdett,
Azt hitte, akkor dalolja 
Az utolsót, legszebbet.
Egyszer egy régi hegedős,
Hejh száz év lelt azóta,
Hogy elkezdte s abban maradt 
Egyszer egy régi nóta.

Azóta sok száz hegedős 
Ragadt lantot s próbálja,
És mindenegyik azt hiszi,
Ez a legszebb nótája.
Azóta sok száz hegedős 
Mind csak e dalra vágyik,
És abban hagyta egyik is,
És elkezdte a másik.

Mert van egy nóta valahol 
S zív rejtekébe zárva,
És mindenegyik azt hiszi,
Ez lesz az ö nótája.

Tisztelettel kérjük,

Mert van egv nóta valahol, 
Szivembe zsong e nóta,
És elkezdte száz hegedős,
És nincs, ki eldalolja.

Vályi Sándor.

Liliom völgyi Katinka.
— IllIMOmiSZK —

I.
„Nőt énekelek."

Eiliomvölgyi Katinka kisaszszonyról szól 
az ének.

Arany János Rozgonyinél, Petőfi Juliskáját 
énekelte meg, a biblia pedig nem egy amazonról i 
tesz említést, ki egyik vagy másik lelte által a 
halhatatlanok közé soroztatik.

A Liliomvölgyiek valamennyien dicső hősök 
voltak és karddal kezükben vívták ki az utókor 
elismerését; nem csoda, hogy utódjuk, Katinka 
kisasszony, szintén igényt tart a halhatatlan névre.

Nem akarok Liliomvölgyi Katinka bájai fölött 
filymálódni, halhatatlanságáról sem akarok kétke
dést táplálni, egyedül csak azt kérdezem, hol 
vívta ki Katinka halhatatlan nevel. Szédánnál 
avagy Plevnánál? Nem. Vagy az orlcánsi szűz 
módjára egész hadseregeket ^ett tönkre ? Az sem. 
Gyámolitúja volt a szegényeknek, kórházakat, 
ösztöndíjakat alapított? Nem. Liliornvölgyi Katinka

a divatárusok, illatszcrészek főkönyveiben lett 
halhatatlanná. Soha egy kereskedőnek jobb üzlete 
nem volt, mint az, melyben a bájos kisasszony 
vásárolt. Naponta tízféle kendőző szer, ugyan
annyi finom szappan, üdítő viz, eau de Cologne, 
oly bájossá varázsolták Katinka kecses tagjait, 
hogy nem eöy fiatal ember szivecskéje dobogott 
erősebben a kisasszony látásánál. Volt is neki 
sok udvarlója. De h a j! a sok udvarló közül egyik 
sem ragadta meg az evezőt, hogy vele a kisasz- 
szonyt Hymen kikötőjébe terelje.

A hangversenyeken, bálokon általában min
den mulatságon olt volt a Eiliomvölgyi utolsó 
sarja. Mindig az udvariók egész rajától volt körül
véve ; ö pedig csak ott ült a pamlagon, kezében 
egy félig hervadt rózsa, (ez kcdvencz virága volt) 
szende pillantásokat vetve hol egyik, hol másik 
udvarlójára.

1 1 .
„Bárm erre járok, őt nem lelem."

A bemutatáson túlestünk s igy már, mint 
jó ismerősök kereshetjük fel Katinka kisasszonyt 
boudoirjában.

Reggeli kilcncz óra volt; a szobacziczus — 
kit, úgy látszik, Isten jókedvében teremtett - 

í halkan kopog a boudoir ajtaján. Katinka kisasszony 
egy függönyökkel elzárt ágyban álmodik — elmúlt 
évtizedekről. A kopogásra azonban felébred, 

j kinyitja az ajtót és azután a toiletteasztalhoz ül. 
— Hosszadalmas volna leírni e két órai toilettet 
és különben is illetlenség volna jelen lenni az 
öltözésnél.

kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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zeteink a kik megterem tenék azt a hatal
m as konzorcium ot m ely hivatva van az 
ipar vállalatok ezreit rövid időn belül meg
valósítani. A z európai pénzpiac évek óta 
pang. N agyobbszerü az egész világot érdeklő 
vállalkozás évek óta nem fordult elő, innen 
m agyarázható az általános depressió. Egy 
ilyen nagyszabású vállalat fölvillanyozná az 
egész nem zetközi pénzpiaczot s akár köz
vetett utón, akár közvetlen módon a világ 
bankok utján az egész Európa m ozgásba 
hozható volna az ipar fejlesztés javára. 
Maguk az osztrákok a mi legnagyobb g a z
dasági ellenfeleink, ha e m ozgalm at kom o- j 
lyan m egindulni látják, az első gyár ala
pítók soraiba lépnek, csakhogy a régi 
piaczuknak legalább egy részét ilymódon 
megtartsák.

De addig is inig a nagyszabású v á l
lalat létre jöhet, m ely nem utópia, nem j 
hiú ábránd, hanem  a gazdasági élet szűk- i 
ségképeni következm énye lesz e m agyar 
közönség öntudatos gazdasági és pénzügyi : 
szervezkedése sokat tehet. A mi közönsé- 
günk az ö szűkös viszonyai daczára, m ég
sem teljesen szegény, van fekvő, sőt rentébe i 
fektethető pénze is. De ezt a pénzét azu- ; 
tán ne kifelé adja, mint az a legutóbbi 
orosz kölcsön alkalm ával is történt, ennyire | 
gazdagok még nem vagyunk, sőt sajnos | 
még a legjobb esetben is jóidéig nem j 
leszünk, hanem  fektesse ipar vállalatokba, ; 
kisebb szolid helyi, városi, vagy várm egyei | 
ipárbankokba. Ha a mi közönségünk öntu- j 
datosan fog viselkedni, és képes lesz ily 
módon az ipart, M agyarország alapjait 
lerakni, úgy a gazdag független M agyaror
szág nem  lesz többé jám bor óhajtás, hanem 
valósággá válik hogy bőségesen tápláló anyja 
lehessen e hon minden fiának.

A kiadóhivatal tisztelettel felkéri e lap t. 
előfizetőit, kik a lapot nem kapják meg, azt 
posta utján megreklamálni, mert csak ez esetben 
lehet kérni a vizsgálatot, hogy a lap hol vész el.

Várjunk egy-két órát és akkor elérkezett az J 
idő, melyben a kisasszony vendégeit fogadja.

Az óramutató tizenegyen áll. Katinka szé- ! 
pen bútorozott szobában, „fogadó termékben ül, 
kezében egy franczia divatlap. A fogadóterem 
ajtai kinyíltak és rajtok minden elöleges bejelen
tés nélkül egy fiatalember lépett be.

Katinka nem emlékezett, hogy e fiatalember 
valaha is látta volna udvarlói között,

— Nagysád! — szólalt meg az idegen.
—  Uram, tudni fogja, mi az illem és j 

egy hölgy irányában miképp tartozik magát viselni. | 
Ön megsértette az Hiedelmet, amennyiben nem 
jelentette be magát, azután minden bemutatás 
nélkül megszólit egy fiatal nőt.

— Fiatalságáról, nagysád, meg vagyok győ
ződve. Nevem báró Berdy Kálmán.

—  Én Liliomvölgyi Liliomvölgyi Katinka 
vagyok. Minek köszönhetem a szerencsét, báró ur, 
önt lakásomon üdvözölhetni? — kérdé Katinka 
oly csábitó mosolylyal, mely Berdyre látszólag 
nagy hatással volt.

— Nagysád engedőimével egy rövidke törté
netet fogok elbeszélni, melyben megjelenésem 
okát is megmagyarázom.

— Mielőtt ezt tenné, báró ur, szíveskedjék 
helyet foglalni.

Berdy, engedve a felszólításnak, leült a/után 
pedig folytatá :

Két év előtt a közeli L. helyiségre utaztam. 
Négy órakor délután megérkeztem és este már 
tánczvigalomra mentem. Legelső dolgom volt, a 
hölgyeket szemügyre venni. A terem egyik szögle
tében egy bájos leánykát pillantottam meg, ki 
félig hervadt rózsát tartva kezében, az udvarlók 
nagy számától volt környezve. Miután azonban az 
illető kisasszonyt és udvarlóit nem ismertem, pár*

V a s ú t i  m iz é r iá k .  Aki ism eri lapunk 
irányát s azt az erőteljes agitátiót, amit a 
vasút létesitése érdekében lapunk kifejtett, 
az nem fogja kontár akadékoskodásnak 
qualificáini panaszunkat, m elyet a jogos 
közérdek nevében e helyütt m egteszünk.

S  utóvégre, mint a közérdek szócsövének, 
kötelességünk szavunkat felem elni s minden 
jogos panasznak helyt adni. S  e kis panasz 
nem  fog csorbát ütni azokon a babérokon 
sem , m elyet a vasút alkotói sikeres m un
kájuk után m éltán kiérdemeltek.

Végre is sem m ise tökéletes, az apró 
hibák csak később, a gyakorlatban tűnnek ki. j

Kereskedőink s általában azok körében, 
akik fuvarozással hivatásszerüleg foglalkoz
nak, általános a panasz, hogy a teherpálya- 

| udvarhoz vezető kocsi ul absolute ineg- 
! közelithetlen. A talaj e rövid idő alatt is 

annyira m eglazult és m egrongálódott, hogy 
a vasúthoz fuvarért m enő szekerek unos- 
untálán m egakadnak s valóban állatkínzás
sal határos em berfeletti m unkába kerül, 
mig a szokottnál kisebb és csekélyebb 
súlyú terheket a vasútról a városba be 
tudnak szállítani. Absolute lehetetlen például 
kereskedőinknek egy szekérre csak annyi 
árut is felrakni, mint am ennyit m áskor az 
alsólendvai pályaudvarról könnyedén el
hordhattak, úgy hogy, mit m áskor egy for
dulóra befuvarozhattak, azt m ost 2 — 3 for
dulóra kell elhozniok, mert a norm ális 
teherrel m egrakott szekér a m egrongált 
utón m egsülyed.

Felhívjuk e viszásságra az  illetékes 
körök, különösen az építési vállalat jóakaratu 
figyelm ét s bizton rem éljük, hogy m eg lesz 
panaszunknak várt eredm énye s kireparálja 
a vállalat a csorbát, hisz ez állal első sor
ban is a vállalat szeifved kárt.

Egy m ásik p anaszunk is van, de itt 
m ár aligha a vállalat a hibás.

Általános ugyanis a panasz, h ogy a 
M uraszom batból reggel induló vasúti fülkék 
napról-napra telve vannak étel- és újság-

hajra okot nem akartam szolgáltatni, tánezban, 
játékban, ivásban kerestem szórakozást. De hiába! 
Nyugalmam oda volt! Szemeim elölt ö lebegett, 
az ismeretlen, kinek nevét sem tudtam, kiért 
életemet, vagyonomat feláldoztam volna. Sohasem 
szerettem érzelmeimet elárulni és igy nem kérde
zősködhettem a bájos idegen után. Ma azonban 
a mindenható segedelmével megtaláltam és most 
előttem van. Katinka, előtted a férfiú, ki éjjel
nappal csak reád gondolt, kinek egyedüli boldog
sága vagy ! Ne vesd meg egy fiatal ember érzel
meit, emeld öt fel hozzád és légy övé.

Berdy térdre borult Katinka elölt
— Keljen fel, Berdy ur! Nem akarom önt 

boldogtalanná tenni, sőt, bogy élte nyugalmát 
visszaadjam, követni lógom önt mint hü feleség, 
az élet rögös utján.

Nemsokára ajk-ajkon, kebel keblen pihent és 
két hét múlva Katinka Hymen kikötőjébe tartotta 
bevonulását.

III.

„Verje meg a teremtő.-
Egy hónap múlt el a fent leirt találkozás 

és egybekelés óta.
Óh hányszor csalódunk az életben. Alig 

mull el egy hónap és Berdy már is egyedül 
indult kijutazásra. A rossz nyelvek azt rebesgetik, 
hogy nem is tér többé vissza. Megválik majd 
idővel! De annyi tény, hogy ez a kedves báró 
Katinkától néhány ezrest kicsalt, útnak indult és 
ha az újságoknak hitelt lehet adni, Amerikában 
élvezi a mézes heteket.

De Katinka is kárpótolva lett, mert ajtaján 
kővetkező sorok olvashatók:

„Báró Berdy Kálmánná, szül. Liliomvölgyi 
Liliomvölgyi Katinka,fc

m aradókokkal s egyeb szem éttel, m elyek az 
előző napokból m aradtak ott. N em  kutat
juk, ki a hibás, de bizton elvárjuk, hogy 
ezentúl nagyobb gond fordittatik m ajd vas- 
utunknál a köztisztaságra, m ert a m ai álla
pot tarthatatlan.

Tejgazdasági vállalat.
A vasmegyei gazdasági egyesület igazgató 

titkára abból az alkalomból hogy a vidékünkön 
elvonuló vasút a forgalomnak átadatott felhívja a 
gazdák figyelmét a tejszövetkezetekre.

Rámutat arra a nagy fontosságú közgazda- 
I sági jelenségre, mely a szövetkezésben rejlik. A 

tejszövetkezelek révén a legfélreesöbb falu tejter
mékei is piaczra vihetők s aránylag jól értekcsit- 
helök. Vasvármegye más vidékein már rég belát
ták a tejszövetkezetek áldásos voltát s a múlt év 
végéig 6 0 —70 tejszövetkezet alakult s egynéine- 
lyik köztük nagyonis számbavehetö nyereség ré
szesedést juttatott tagjainak.

Nálunk többször megkísérelték a tejszövclkc- 
zetek alakítását, sajnos azonban minden ebbeli 
törekvés gazdáink közönyén hajótörést szenvedett, 
pedig talán egyik járásban sem pótolna oly 
közszükségletet, mint épen nálunk. Hisz a közel 
múltban városunk úgy szólván tejinségbe jutott s 
közönségünk nagy nehezen egyesektől volt kény
telen beszerezni tejszükségletét. Ezzel természe
tesen nem nyert végleges megoldást a város tej- 
ellátásának kérdése, inért még mindig előállhat 
az a zavar, a mi nem rég is közönségünk ház
tartásában felfordulást okozott.

Városunk tejszükségletének ellátására volna 
hivatott egy akár Muraszombatban, akár valamelyik 
közeli községben felállítandó tejszövetkezet. Ezzel 
e kérdés teljesen meglenne oldva. Közönségünk 
tiszta, jó tejet kapna, napról-napra kielégíthetné 
tejszüksógletét, anélkül, hogy kivolna téve annak, 
hogy egyik másik nap — mint az most is törté
nik — a szükségelt tejmennyiség nem állna ren- 
dekezésre. De nem csak tejet kapna közönségünk 
jutányos áron, hanem más termékeket i s : vajat, 
túrót, tejfelt, a mit bizony ma beszerezni jófor
mán nem is lehet s szinte irigylésre méltó az, a 
kinek hosszas utánjárás után sikerült c tej termék 
féleségek valamelyikét drága jó  pénzen megvásá
rolnia. K létező bajokon segíteni lenne hivatott a 
tejszövetkezet.

Nálunk érthetetlenül vonakodnak egy ily 
közhasznú szövetkezet felállításától, holott annak 
létesítésére minden előfeltételei megvan.

A földmivclésügyi miniszter felügyelete és 
ellenőrzése alatt megalakult a tejgazdasági válla
lat részvénytársasága, melynek fötörekvése oda 
irányul, hogy a meglevő tejszövetkezetek fenn
állását biztosítsa, újabbak alakulását pedig 
elősegítse.

Nevezetesen miután igen sok helyen, ahol 
egyébként a tcjszövelkezet megalakításának fel
tételei megvannak, azok a felszerelési és kezelési 
költségektől való félelem miatt meg nem alakít
hatók, a tejgazdasági vállalat részvénytársaság 
oly eljárást követ ezentúl, mely a felmerülő 
nehézségeket elhárítani hivatva van. A tejgazda
sági vállalat részvénytársaság ugyanis mindenütt 
olt, ahol tejszövetkezet alakul — ha vele szerző
dést kötnek — berendezi saját költségén a szük
séges helyiséget, fizeti annak bérét, fizeti a szak
értő munkást, szóval viseli mindazon költségeket, 
melyek eddig a tejszövetkezetet terhelték.

A tejszövetkezeti tagokra teher nem háram
lik és csak arra lesznek kötelezve, hogy napi 
tejfeleslegüket hamisítatlan minőségben, naponkint 
és meghatározott időben, a vállalat által kijelölt 
helyiségekbe beszállítsák.

A mint értesültünk ez a részvénytársaság 
Körmenden központot létesít, gazdakörünk bizo
nyára fog alkalmat találni, hogy a részvénytársa
ság vezetőivel érintkezhessen, s rábírja ökot, hogy 
114 községgel biró nagy járásunk székhelyén 
Muraszombatban egy fiókot létesítsen, a hol jutá
nyosán árusítanák a tejtermékeket. Így nemcsak 
közönségünk jutna abba a kellemes helyzetbe, 
hogy a nap minden órájában beszerezhetné szük
ségletét, de gazdáink is biztos vevőt találnának, 
a hol tejfeleslegüket jövedelmezöleg értékesíthetnék.

Hogy milyen hasznot rejt magában a tej- 
szövetkezet, azt egy pár példával illusztrálhatjuk :

Felsöpaty vasmegyei községben 1901 évben 
alakult egy tejszövetkezet u/f 1905-ik évben volt
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107 tagja, beszállítottak 421,330 liter tejel, készi- 
,,'u k Í 9.153 kilogramm vajat s bevétele volt a 
_; ,i\(•ike/.fím k 44.131 korona. A Felsöoszkói 
j,.■ - i\i'lkez(*t alakult 1004. évben, 1005 évben 
v t 45 ingja szállított 84.307 liter tejet készített 
4 jul kilógnim vajat, bevétele volt 0.442 korona 
;1 gkisebb napi szállítás volt 00 liter tej, a leg
nagyobb 420 liter.

Mar most ha ezek a tejszövetkezetek igy 
x tznak, pedig a velük szomszédos községek- 
l„ || annak hasonló szövetkezetek, nem látjuk 
; , . hogy egy ilyen közszükségletet pótló

mért ne létesülhetne járásunkban a 
, 4 még konkurenciától sem kell tartani. Úgy 
latszik magunkban van a hiba, nem alkalmazko
dunk a korhoz, a mi a gazdasági élet minden 
luzi-ut L>rlteljesebbé teszi, nem akarjuk észrevenni 
it/[ a/ üdvös, jótékony hatást a mit a szövetkezés 
imiga után von.

|i azért bízunk a jövőben, az a körülmény, 
li, _v eddig elzárt járásunk ma már más vidék 
i, ;i. idi kultúrájával vasutunk révén összekötetésbe 
jutott, ha lassan is, de bizonyára megfogja hozni 
áldást hozó gyümölcseit, gazdáink szemei is 
kifognak nyílni, s meglátják a modern gazdálko
dás vívmányait.

H Í R E K .

G r ó f  S z á p á r y  L á s z l ó  v. b. 1. t.
c héten m uraszom bati kastélyába haza
érkezeit.

—  Gerlits Sándor, a szombathelyi árvaház 
igazgató gondnoka családjával hétfőn rokonai 
látogatására itt időzött.

P ó s f a y  E d e  főhadnagy. P ósfay  
Pongrác főszolgabíró  fia szerdán  városunk
ból Szom bathelyre távozott, ahol is a 83-ik 
gvalogezredbeli csapattestnél fog szolgálatot
teljesíteni.

Halálozás. Súlyos gyász érte dr, Varga 
l labor szentgotthárdi tekintélyes ügyvédet. Édes 
aiv/j, szcnllászlói és balatonfüredi Varga Károly 
földbirtokos 83 éves korában Andrásfán elhalálozott.

O l a s z  f e s t ő  a  v á r b a n .  Jacopo 
A livolto florenczi kiváló olasz festőm űvész 
gróf S záp áry  László  v. b. t. t. m eghívására 
M uraszom batba érkezett és a grófi várban 
tartózkodik, ahol özv . gróf S záp áry  G ézáné 
és g ró f S záp áry  László  v. b. t. t. arczké- 
pét festi.

—  Diák majális Megjültek a diákok, Beköl- 
iö/.ölt városunkba újra a vidámság, jó  kedv. Sze
gény baküsok, kik egy esztendeig szomorú vágyó
dásban várták a hazatérő diákokat, örömrepesve 
indhallják im inog, hogy a jó diákok nem felcd- 
kr/.iok meg róluk s augusztus 4-ro nagy majális

udo/.ésén fáradoznak. Ötven tagú rendező bizott
ság huzgólkodik a siker érdekében s reméljük 
meg is lesz.

Családi öröm. Örvendetes családi esemény 
ért.- Ostercr Károlyt, gróf Szápáry László v. b. t. I. 
uradalmi föcrdészét. Bekopogtatott hozzá a gólya 
U' ui s egy egészséges fiú gyermeket hozott a 
buldog szülőknek. A kis újszülött keresztapja gról 
Szápáry László v. b. t. t. lett.

—  T anítók  hadilábon. Aki e sorokban tán
1 .mi a muraszombati.tantestületben dulo viszály 

i-"i remél hirt hallani, az nagyon fog csalódni, 
•a íí (,il példás egyetértés uralkodik. 8 hogy a 
"  beli tanitóikar négy tagja mégis hadilábon 
öli. unnak egyszerű oka az, Kichter József. 1* iilöp 
Jenő. Ituzsa Ferenc/ és Molitorisz Jenő tanítókat 
behívlak a nyári vakációra Szombathelyre fogy 
vorgv.!korlatra s szegények már izzadnak is kemény 
katona sorban, szomorúan dudorászva a katona 
iFliit, hogy: Katonának nem jó  lenni . . .

Polczer Dezső, ki szolgabiróságunknak 
- zabb ideig volt közkedvelt gyakornoka, kitűnő 

ikerrel letette Kolozsvárott a második állanitudo 
uányi szigorlatot, s újra megyei szolgalatba lépett. 

Gratulálunk.
Hunyadi Sándor járásőrmester nyugdi- 

laztatási ügyének a ministeriumban történendő 
elintézéséig a muraszombati csendőr járásparancs- 
uokság ideiglenes vezetésével Horváth b ere néz 
őrmester, vashidegkuti örsparanesnok bízatott meg.

Hivatalvizsgálat. A szarvaslaki körjegyző
ségnél szerdán tartották meg az évi szokásos 
vizsgálatot Pósfay l ’ongrácz főszolgabíró, Horváth 
Pál Ib. főszolgabíró és Bodnár Endre járási szám
vevő. kik a körjegyzőség ügykezelését a legpéldá- 
sabb rendben találták s megelégedésüknek adtak 
kifejezést a tapasztaltak fölött.

—  Vizsga. Honiján Mariska, Sokál Olga és 
lopila Ibolyka kitűnő sikerrel tették le Sopronban 
a lávirda és telefon vizsgát s a helybeli posta
hivatalnál fogják kiadó jelölti működésűket 
megkezdeni.

A körmend muraszombati vasút mulat 
sága Oriszentpéteren. Az öriszentpéteriek incgapre- 
hendáltuk annak idején, mert a körmend— mura- 
szombati vasulrnegnyilási ünnepélyére meghívót 
nem kaptak. A vállalat most ezt a kis tévedését 
alaposan kireparálta. — Az cvang. ref. tanítók ! 
ugyanis e hó 9-én Üriszentpéteren kerületi gyűlést 
tartottak és ez alkalomból a tanító gyűlés részve
vőit, valamint a vidéki nolabilitasokat, — mintegy 
százat — vendégül látott a vállalat igazgatósága.
A rangos lakomán a házigazdái tisztet Barthaios 
engedélyes és a vonalon tartózkodó mérnök töltöt
ték be.

A toronyóra és a vasúthoz vezető ut.
Hogy micsoda összefüggés van a toronyóra és a 
\ asuthoz vezető ut között, azt bajos volna igy 
hamarjában megmondani s hogy mégis mindakettö 
egy kalap alá került, annak egyszerű oka az, 
hogy mindakettö rossz. Van vasutunk, van vasúti 
f'ránk s toronyóránk még most is oly következe- 
les határozatlansággal jelzi az időt, hogy aki a 
toronyóra után megy a vasúira az feltétlenül le 
késik s a ki a vasúti óra után akar templomba 
menni, az biztos nevetségesen korán érkezik oda. 
Nem tudjuk, hol és kik intézik a toronyóra sorsát, 
de mindeneseire oly példátlan nem törödömséget 
árul el a toronyóra mai összp vissza járása, hogy 
igazán jó  volna azt egészen eltávolítani helyéről, 
hogy ne legyen már tovább mire mérgelődni és 
bosszankodni. Avagy pardon! Ilu a toronyórát le 
is döntik, még mindig marad elég ok a bosszan- 
kodásra. A közeli napokban valaki a hajnali 
vonathoz készült menni a Pleszán át s olt oly 
koromsötétség dúlt, hogy szegény nem látva a 
gidres gödrös illat, egy árokba bukott. Igazán | 
szégyenletes állapot, hogy a vasúthoz vezető i.tou i 
semmi néven nevezendő világítás nincs, s rostéi- j 
heti magát Muraszombat község érdemes elöljáró
sága a városba jövő idegenek előtt, akik nem 
győznek eléggé csodálkozni Muraszombat kies 
fekvése fölött, illusióikból mihamar kiábrándulnak, 
ha innét tört lábakkal s kificamodott karokkal : 
kénytelenek távozni. Egy két hitvány petróleum 
lámpást reméljük, még ki bir Muraszombat község 
büdzséje s ezzel megmenti a község jó  hírét 
legalább az idegenek elölt. Mi magunk pedig 
úgyis ismerjük egymást!

A vasút bevétele. Örvendetesen látjuk 
n/.t a nagy hatást, melyei vasutunk városunk éle
tére gyakorol. A stagnálió helyét pezsdülö élet, 
nagy forgalom tölti he. Nap. nap illán idegenek 
érkeznek, siirögnek, forognak s nagy a nyüzsgés 
szerte e városban. Azok, akik a nagy távolság 
miatt eddig másutt szerezlek he szükségleteiket, 
most felhasználva az olcsó es alkalmas közleke
dési eszközt, városunkba sietnek szükségletüket 
beszerezni. De minden szónál szebben beszélnek 
a numerusok. A vasul eddigi bevétele 3045 korona 
volt, mindeneseire elég jelentős összeg ahhoz, 
hogy a legnagyobb roinéuynyel nézünk vasutunk 
további fejlődése elé.

Vigyázatlanság áldozata. Alig midik el 
nap, hogy a szülői gondatlanság áldozatairól ne 
kellene számot adni. Ilyenkor nyár felé nagy és 
sürgős a dolog falusi embereknél s a szorgos 
mezei munka mellett bizony nem jut idő arra, 
hogy a gyermekekre is vigyázzanak, 8 igy az 
aprő-csoprö kisdedek egyedül őrizetlenül marad
nak odahaza s nem csuda, ha egymást érik a 
balesetek. Kedden délután vígan játszodozolt 
Nagytótlakon a kis Balacsics Anna, egy kis 2 
esztendős ártatlan teremtés s játék közben a 
faluban levő hekcritetlen tőcska felé bandukolt s 
egy szerencsétlen pillanatban a lóba bukóit s 
beiefult. A hatóság részéről Saáry József kir. 
járásbiró, dr. Geigcr Vilmos járásorvos és dr. 
Szilárd Lipót tótkereszturi körorvos jelentek meg 
a helyszínén, akik azonban már csak a beállott 
halált konstatálhatták.

—  A vihar áldozata. Rettentő vihar dúlt 
hétfőn éjjel egész járásunkban. Égrengotö dörgés

és villámlások közepette sűrű zápor hullt. A ter- 
mé-beu szerencsére kár ue.n esett, annál szomo
rúbb következménye lett azonban a viharnak 
Murafüzesen, ahol is Lázár Alajos jómódú gazda
embert éjjel ágyban fekve a menykő agyon 
csapta. A szerencsétlen ember szörnyet halt.

—  A vicinális. Vicinálisunk még mézes heteit 
éli, szeretik, becézik mindenfelé. 8 feljegyeznek 
róla minden apró-cseprő eseményt. íme a leg
újabb. Elkeseredett prüszköléssel ballagott a bősz 
masina bánatos terhével s szivrepcsö örömmel 
érkezett meg az egyik állomásra, melynek nevét 
szolgálati s egyéb érdekekből elhallgatjuk. Meg
érkezik a vonat. De senki se várja. Sürü sötét az 
éj s a jó  bakter uramnak se Ilire, se hamva. 
A kalauz leszáll, keresi az őrt, de bizony az 
nincs ott szokott helyén, hogy éberen jelezzen a 
vonalnak. Végre a kalauz megunván a sok kere
sést kutatást, bekopogtat az őrház ablakán, hogy : 
„Kelljen föl már őr uram, itt a vasút!* S a vi
cinális csak vár, vár türelemmel; de a" ör uram 
csak nem jön. A kalauz erre dühösen bezörget: 
„Hallja ked, nem muszáj azt a nadrágot felhúzni, 
kigyühet ked úgyis, had induljunk m ár!“ S mivel 
hogy nem muszáj a nadrágot felhúzni, az ör 
uram kijőve s a vonat 20 perc késéssel tovább 
robogott bele a sötét éjszakába.

—  Ritka esemény, hogy egy Nemzetközi 
Kiállításon, olt, a hol az egész müveit külföld 
részt vesz, a magyar ipar nyerje cl az első, leg
nagyobb kitüntetést. Épp ezért méltó feltűnést 
keltett, hogy a Nemzetközi Sütőipari Kiállításon 
az „Alexin* zsirmüvek nyerték el a legnagyobb 
kitüntetést. Ezen gyár, mely a hírneves „Alexiu* 
növényzsirt és „Kalács-Alexin“ növényvajat készíti, 
tudvalevőleg, magyar cég által alapított gyár, 
mely a magyar iparnak messze földön elismerést 
szerez. Az „Alexiu“ zsirmüvek tulajdonosa dr. 
Schmidl és Társa cég Budapest. Gyár: Budafok.

N y il t te r .1
1ÍI07. 15. 233|4. sz.

Ö Felsége a Király nevében!
A muraszombati kir. járásbíróság, mint büntető bí

róság becsületsértés vétségével vádolt Czelecz István és 
1 tsa elleni bűnvádi ügyben a Muraszombatban 15107. évi 
junius hó (1-án Schedl Nándor kir. járásbirósági dijnoknak, 
mint jegyzőkönyvvezetőnek, Maries János fömagánvádiónak 
és képviselőjének, dr. Sömen Lajos ügyvédnek, Czelecz 
István és Czelecz József vádlottaknak részvételével meg
tartott nyilvános tárgyalás alapján a vád és védelem meg
hallgatása után a következőleg

í té lt :
I. Czelecz István 50 éves, korongi születésű, mura- 

szombati lakos, magyar honos, vend anyanyelvű, kisbirto
kos, 11800 korona értékű vagyonnal biró, nős, 2 gyermek 
apja, róni. katb. vallásu, a katonai szolgálat alól felmen
tett, írni, olvasni nem tudó.

II. Czelecz József 22 éves, muraszomha! i születésű 
és lakos, magyar honos, vend anyanyelvű, kisbirtokos fia, 
vagyontalan, nőtlen, rom. kath. vallása, katonai sorozat 
alatt álló, inti. olvasni tudó vádlottakat bűnösöknek mondja 
ki a litkv. 2(51. §-ába ütköző becsületsértés vétségében, 
melyet azáltal követtek el, hogy 15107. évi junius hó 2-án 
Muraszombatban a Dobrai-féle vendéglő előtt Maries János 
muraszombati asztalossegédet Czelecz István I. r vádlott 
kézzel és esernyővel mellbe lökte s félre lökte, Czelecz 
József II. r vádlott pedig testisértés okozása nélkül három
szor arc/.ul vágta: ezért a litkv. 2(51. §-a alapján Czelecz 
Istvánt az Ítélet jogerőre emelkedésétől számítolt 15 nap 
alatt végrehajtás terhe mellett fizetendő a/. 18512: 27. t-c. 
:i ipában jelzett czélokra fordítandó, igazolt behajthatat
lanság esetén a I5tkv. 515. §-a értelmében egy (1) napi fog
házra átváltoztatandó 10 (liz) korona pénzbüntetésre, — 
Cze eez Józsefet pedig a fenti czélokra az irt időben és 
jogkövetkezmények terhe alatt fizetendő; igazolt behajthatat
lanság esetén három fit) napi fogházra átváltoztatandó 80 
(bármihez) korona pénzbüntetésre itél. Kötelezi ezenfelül 
vádlottakat arra, hogy 25 korona ügyvédi képviseleti költ
séget Maries János fömagánvádiónak az ítélet jogerőre 
emelkedésétől számítolt 15 nap alatt, végrehajtás terhe 
mellett egyetemlegesen, a még felmerülendő s a kir kincs
tár előlegezendő bűnügyi költségeket pedig az 185*0: 
XLlII. t -ezüstben irt időben és módon a m kir. állam
kincstár részére külön-külön megfizessenek, az utóbb jel
zett költséget azonban Czelecz József vádlottal szemben a 
hivatkozott tcz. 4. §-a alapján a 15. P, 8157. g-ának f.) pontja 
értelmében egyelőre bcliajlhatallaiioknak nyilvánítja, a litk. 
277. g-a értelmében föuiagáavádló kívánatéra elrendeli, hogy 
ezen Ítélet egész terjedelmében, indokolással együtt jogerőre 
emelkedése után vádlottak költségére a Muraszombatban 
megjelenő .Muraszombat és Vidéke* czimii hetilapban 
közzététcssék. Dr. Sömen Lajos ügyvéd diját saját megbí
zójával szemben 25 koronában megállapítja.

Indokolás.
Vádlottak előadása s a tanukéul kihallgatott Holcz- 

man Viktor és Kardos Lajos esküvel megerősített vallo-

*) l£ rovatban küzlüttekérl a szerkesztőség felelőssé* 
get nem vállal.
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másai alapján tényként állapítja meg a kir járásbíróság, 
hogy 1907 évi junius hó 2-án Dobrai János muraszombati 
lakos vendéglője előtt Maries János römagánvádlót Czelecz 
István I. r vádlott mellen ragadta, félre lökte s esernyő
vel mellbe lökte, Czelecz József 11 r vádlott pedig három
szor nrczul vágta. Ez a cselekmény meggyalázó lévén, a 
lük. 261. §-ába ütköző becsületsértés vétségének tcnválla- 
dékát megálbipitja, miért i-> vádlottakat a vétségben bűnö
söknek kimondani s megbüntetni kellett. A büntetés kisza
básánál enyhítő körülményül mérlegelte a kir. járásbíróság 
mindkét vádlott javára a beismerést, Czelecz István javára 
ezenkívül a büntetlen előéletet is, viszont súlyosítóul szá
mította be terhűkre, hogy cselekményüket nyílt ulczán 
minden indok nélkül követték el, 11. r vádlottal szemben 
súlyosító körülményül volt mérlegelendő büntetett előélete 
is. A bűnügyi költségekben való marasztalása bűnösség 
folyománya: az ez iránti rendelkezés a ü P. 479, 480, 
481. §-ain alapul : mivel pedig II. r. vádlott vagyontalan- 
sága községi bizonyítvánnyal van igazolva, a kir. kincstár 
javára megállapított bűnügyi költségeket vele szemben a 
rendelkező részben felhívott törvényhelyek rendelkezési 
alapján egyelőre behajthatatlanoknak kellett nyilvánítani. 
Az ügyvédi díjnak a megbízó féllel szemben történt meg
állapítása a lí P. 48ö § ában, az ítélet hírlapi közzététe
lének elrendelése pedig a Btk. 277. S-ában leli indokát.

Muraszombat, 1907 évi junius hó 6-án.
Dr. Szász Ferencz s. k.

(P. H.) kir. albiró.

1981/1907. tkv.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírre teszi, hogy Szentgotthárdi taka
rékpénztár végrehajtatónak, Usz Gábor szentgott
hárdi ügyvéd ügygondnok által képv. Hallek Sán
dor volt nádorfai lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 300 korona tőkekövetelés, ennek 1905. 
április 1-től járó 6%  rendes, 8%  késedelmi 
kamatai, l*/o kötbér, 3 %  kártalanítási díj. 77 kor. 
21 fillér peri, 17 kor. 60 Ifllér végrehajtási és 
26 kor. 65 fillér árverés kérvényezési költségek j 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen | 
kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság területén j 
lévő, a nádorfai 51. sz. tjkvben A. I. 3—8. 10— 24. 
sorsz. 71/6. 85/6. 106/6. 130/6. 149/2. 149/5. | 
166/6. 175/6. 2Ó7/2. 207/6. 213/6. 225/2. 225/6. 
227/2. 227(6. 233(6. 235,2, 235(7, 237(6. 247|3 és 
247|7. hisz. 31. házsz. birtokra 938 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverés az 1881. 
LX. t. ez. 156. d) pontja értelmében elrendel
tetik s arra határnapul

1907. évi augusztus hó 3 . (harm adik) napjának
d. e. 10 órájára Nádorfa község házához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáási árun alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10%-át.

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számitolt 5%  kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési felvételek a hivatalos 
orak alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Nádorfa község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. május 12. A kir. jbiró- 
ság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir albiró.

Mesés szép lesz
minden hölgy

vii“hiruk féle Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1  kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. A ranka
szappan 70 fillér. A ranka m osdó viz 
1  kor. A ranka hölgy por 1  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza vegyészeli lab0'ratoriumában
Kecskemét.

Po '

ifc Vó'ijegy: „Horgony:4

r í

i
A Liuiment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller
**gy régjónak bizonyult házi szer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csuznál és meghűléseknél,
...... . bedörzselésképpen használva. ...............

Figyelmeztetés.4  Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter , czegjogyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Dr. Richter gyógyszertára íz  „Arany oroszlánhoz",

P rá g á b a n , EHsabethstrasse 5 
Mindennapi szétküldés.

1907. El. 75. A muraszombati kir. já rá s 
bíróság vezetőjétől.

Árlejtési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság hivatali, 

úgy a fogházi helyiségeinek 1908. évi fűtésre 
szükséges tűzifa szállításának biztosítására az 
52859/1889. 1. M. sz. rendelet 12— 15. §§-ai 
alapján ezennel nyilvános pályázatot hirdet, mely
nek határnapjául

1907. évi augusztus hó 8 ik napjának
délelőtti 9 óráját a kir. járásbíróság vezetőjének 
hivatalos helyiségébe, I. emelet, kitűzi.

1. A kir. járásbíróság 1908. évi fa szükség
lete 75‘5, a fogház helyiségé pedig 22‘5 köb
méterben állapíttatván meg, mely erdei méter öl 
és bükfában értve, mint ilyen kemény tűzifa 
mennyiségben lesz szállítandó a vállalkozó által.

2. Fent kitett 7 5 5  és 2 2 5  köbméter tűzi
fának fele 49 köbméter 1907. évi deczember 
15-ig, a másik fele, 49 köbméter pedig 1908. évi 
szeptember hó 1-ig szállítandó kifogástalan minő- . 
ségben vállalkozó által a muraszombati kir, járás
bíróság udvarára,

3. Ezen tűzifa szállításra a netáni ajánlat 
1907. évi augusztus hó 7-ik napjának délelőtti 
11 óráig adható be a kir. járásbíróság vezetőjé
nél, vagy posta utján küldhető be ugyanoda.

4. Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyi
ség értékének megfelelő 5 %  készpénzben vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1907. 
évi augusztus hó 7-ik napjának délelőtti 11 óráig 
a kir. járásbíróság vezetőjénél teendő le, esetleg 
postai utón küldhető be.

5. Beadandó ajánlatban ajánlat tevő meg
jelölni köteles, hogy a fenn jelzett mennyiségű és 
minőségű fát minő árban fogja szállítani.

6. Az ajánlat el, vagy el nem fogadásáról 
ajánlattevő ajánlatának felsőbb helyen történt 
jóváhagyás után külön fog értesítést nyerni.

Az árlejtésre vonatkozó részletes feltételek 
a kir. járásbíróság vezetőjénél a hivatalos órák 
alatt tudhatok meg.

Muraszombat, 1907. évi julius hó 7-én.
Saáry József,
kir. járásbiró.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.

2194/1907.' tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Schuth Vilmos 
vilányi lakos végrehaj tatónak Vrecsics István és 
neje szül. Reiler Rozália birószéki lakos végre
hajtást szenvedettek elleni 239 korona 76 fillér 
tőkekövetelés, ennek 1906. évi október 16- túl 
és 170 kor. 10 fill. töke és ennek 1906. augusztus
3-tól járó 6 %  kamatai, 121 kor. 23 fill. peri, 
38 kor. 25 fill. végrehajtási és 34 kor. 60 fillér 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint tkkvi hatóság területén levő, a birószéki 
62. sz. tjkvbeni A. f  2. sorsz, 71/b hrsz. 36. ház- 
számu birtokra 1567 koronában, a 141. számú 
tjkvbeni A f  1. sorsz. 71/a/l. hrsz. birtokra 58 
koronában, a 147. sz. tjkvbeni A f  1. sorszám 
32. hrsz. birtokra 704 koronában, a 159. szánni 
tjkönyvbeni A f  1- 70/c hrsz. birtokra 175 koro
nában, a 161. sz. tjkvbeni A I. 1. sorsz. 8C/a 
hrsz. birtokra 300 koronában megállapított ki
kiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1907. évi augusztus hó 22. (huszonkettedik) napjának

d. e. 10 órájára Birószék község házához.kitüzetelt 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10%-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Birószék község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tlkkönyvi hatóságnál, 1907. május 27.

Dr. Schick, kir. albiró.
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előnye minden háztartásban hamarosan szembe fog tűnni.

Egyedüli a S C H ER  B. és F IAelárusító

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


