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Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Örülj m agyar!
Uj adót terveznek !

Nyakig, sö l m ár annál is feljebb v a 
gyunk adóval, s m égis E sztergom  várm egye 
egy uj adó, —  a „nötlenségi a  dó* eszm é
jével áll elő, k íván ja  annak m ielőbbi tör
vénybe iktatását.

„Isten éltesse é r te !” sóhajtan ak fel az 
érdekelt  n ő k : nem  titkolom , kárörvendö 
mosolylyal fogadjuk mi, n ős, családos em 
berek. de rettegik életbeléptetését a szegény, 
sújtandó „a g g leg én yek ” .

Kinek is kell az az uj adó. kik is 
lelkesülnek érte? A zt találjuk, hogy b izony 
csak az előre láthatólag pártában m aradó ' 
leányok.

A célja pedig v ilá g o s : szorítani az 
agglegényeket a házasságra , és —  n yom o
rítsuk őket, hogy pár szá z  forinttal több 
adó.-.-ágot h agyjan ak hátra, ha elhalnak, 
illetőleg százak kal em eltessük velü k  az 
„eseti” hozom ányt.

Ezért pedig uj adót beh o zn i teljesen
fölösleges.

„ . . . hogy ők (t. i. az  agglegények) 
is tudják, mi az a gyerm ekn evelési g o n d ”

mondja az esztergom várm egyei, törvén y
hatósághoz m egküldölt átirat, —  „teszi 
indokolttá a nötlenségi adó beh o zata lát” .

Igen? No é s ?  . . .  Mit n yerün k mi, 
nős családos em berek azzal, h a az ag g le
gények adóval terheltetnek ? L esz segítve 
az uj adóval rajtunk csak egy jottányit is?

Felelős szerkesztő: D r. CZIFRÁ K JÁ N O S . 

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Legalább részben, lem egy vele vállainkról a 
gyerm eknevelési teh er! Ugye-e n e m ? Hát 
ha nem , akkor miért kell szegény aggle
gény felebarátainkat adóval terheln i? Vagy 
tán az uj adóval olcsóbb lesz a gyerm ekek 
taníttatása, vagy pláne ingyenes lesz a tanil- 
tás az  egész von a lo n ?

D ehogy. Hát ha az se, akkor minek 
kell az uj a d ó ?  Miért kell adóval üldözni 
azt az agglegényt, aki m aga b e v a llja : „h isz 
m agam  is csak fülig adóssággal tudok m eg
élni, mit csinálok akkor, ha nős és csa lá
dos em ber leszek„ ? És azt hiszik önök, 
n incsen az ilyen agglegényeknek ig a zu k ?

Sajnos, b izon y úgy van.
N ősülni szívvel és észszel lehet csak. 

Aki nem  igy nősül, elbukott. A dóval kén y
szeríteni valakit a nösülésre! m inek n eve z
zem  ezt?

Ezen a tagadhatatlan bajon nein adó- i 
val kell és lehet segitenl, m ás m ód és esz
köz kell ahhoz.

A d ó ? ! Még a hátunk is borsódzik.
Uj adó 1 Mikor az adók részbeni eltör

léséről, a létminimum  behazatnláról ábrán
dozunk. Uj adót behozni most, ha az 
m indjárt „agglegén y a d ó ” is, társadalom  
elleni vétek és bűn le n n e !

Nem uj adó kell, hanem  a kivándor
lásnak gátat vetni, célirányos gazdasági 
politikával, mert h a ez m ielőbb meg nem 
lesz, szom orú feltételezni is, de elöbb-utóbb 
a K árpát övezte szép haza, a kalász ékes 
rónatáj a D una-Tisza köze lakatlan vidék

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 
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lesz, mint volt a tatárjárás s török dulás 
idejében.

Adót em elni most, amikor, Istennek 
hála, a terhes Il-ik osztályú kereseti-, fe j
adó rendezéséről a korm ány törvényjavas
latot terjesztett a parlam ent e lé; uj adót 
behozni most, m ikor a Kárpátoktól le az 
Adriáig, szerte széjjel széles e hazáben ez 
a je lsz ó : „Igazságos adózás, a nép terhe
inek csökkentése, progresszív adó b eh oza
tala, a létm inim um  adóm entessége." Hát 
m ég lenne törvényhatóság, am ely a mostani 
Ínséges időben uj adót óhajtana törvénybe 
iktatni ?

A helyet inkább, hogy uj adót propo
nált, állott volna elő helyes és a népet, az 
országot boldogító, gazdasági, gyári és kis
ipari vállalatok mikénti keresztülvitelét, foko
zását cé lozó, kereskedelm ünket fellendítő 
tervekkel.

K ezdem ényezte volna azt, amit m in
den törvényhatóságnak tenni, keresztülvinni 
szent kötelessége lenne, sürgetni a kiván
dorlási törvény azonnali m egváltoztatását, 
szigorítani a kivándorlást. H iszen ha az 
agglegényt törvénynyel lehetne kényszeríteni 
a házasságra, m iért ne korlátozhatunk a 
kivándorlást ?

Vagy ha nem  a fentieket, hanem  olyan 
előterjesztést tett volna a törvényhozásnak, 
hogy a nős és családos em berek teherm en- 
tesittessenek a roskasztó állam i terhek a ló l: 
hogy a gyerm ekek iskoláztatása ingyenes 
le g y e n ; hogy a nős és családos tisztviselők

T Á R C Z A .

O lasz földön.
Irta : JÁNOSSY GÁBOR

. . . Mint valaha tündérálom, mint a szcrtc- 
■ - ipangó képzelet játékában megjelenő bűbájos 
képek igéző sorozata tűnik föl ma előttem mindaz, 
a mit az örök város csodáiból látnom adatott.

Utolsó délutánjait a Rómában töltött napok
nak, a capitóliumi múzeumok megtekintésére for
dítottam.

Igaz ugyan, hogy végig gondolnom is nehéz 
talán, hogy mennyi remekét láttuk az antik művé
szeteknek képekben, szobrokban, romjaikban is 
csodálkozásra késztö fenséges épületekben 
hiszen mint említem, csak a vatikáni múzeumok
ban is megszámlálhatatlan azoknak a szobrászati j 
Hiestermüveknek a száma, melyek a római iroda
ion tudomány, művészet história kimagasló alak
jait. eseményeit oly beszédes, oly sokat mondó i 
élethüséggel, természetességgel, annyi igazsággal 
állítják a késó évezredek gyermeke elé ; nem is j 
akartam mindent látni, a mi megnézhető, csak a 
legnevezetesebb, vagy mondjuk a laikus lelkét j 
leginkább megkapó emlékek szépségéibe igyekez
tem elmerülni és gyönge a toliam ahhoz, hogy 
számot adjon az itt eltöltött órák gyönyörűségeiről.

A capitóliumi muzeum íöldszinti helyiségei- j 
ben ősrégi mozaikok, rengeteg kökoporsók ragad

ják meg a figyelmet. A második teremben sűrű 
embertömeg állja körül egy fiatal római leánynak 
csontjait mutató kőkoporsót. A csontváz egészben 
látható még a nyakon aranyláncz, drágaköves 
tűvel, a kéz csontjain gyűrűk csillognak.

A folyosókon föltűnnek hatalmas méreteik
kel Hercules és Mars hadistennek márványszobrai 
s itt is találkozunk a mindenható császárok, csá
szárnék s a bölcsek, tudósok, költők, művészek 
gyönyörű mellszobraival. A fényes Homér, a nagy 
Sokratcs, Platón, Sophokles, Diogenes, Demos- 
thenes, Thukydides. Aischylos, stb. fehér márvány 
monumentumai egy rég letűnt ragyogó korszakot 
varázsolnak tekintetünk elé. A római matróna és 
férfiú fenséges arányú ölöszobrai bilincselik le a 
tömérdek mestermü sorozatában figyelmünket.

De általában e kincses tárában az antik világ 
emlékeinek, a melyek az ősrégi etruszk, latin római 
művelődésnek változatos történetét, a kezdetleges 
állapotból a bölcső kortól a virágzás, a tökély 
magas fokára való emelkedését ad oculos demon
strálják, e nagyszerű csarnokaiban a rég letűnt 
ezredévek kultúrájának, — a hol tudni vágyó, 
merev arczu ángliusok, pápaszemes misszek, hir
telen szőke, magas termetű germán kisasszonyok, 
az előkelőséget all'cktáló, orrhangon beszélő parve- 
nük, suhogó selyemben pompázó lorgnettes kövér 
asszonyságok oly kínos aprólékossággal vesznek 
szemügyro minden tárgyat, oly kétségbeejtő eről
ködéssel figyelnek szaporabeszédű Ciccronéik 
zagyva fecsegéseire, hogy azután otthon elmond
hassák, képes kártyáikon kiírhassák, hogy mi

mindent megnézlek, (a nélkül, hogy valamit igazán 
láttak volna), — e helyen nekünk elég vala egy
két ősrégi emlék alapos megtekintése után a 
capitóliumi Vénus szobrát órahosszat nézni, 
csodálni!

Külön fülkéje van e kincsetérö remekműnek 
a melyről annyi szépet ‘hallhattunk, olvashattunk, 
hogy szinte álomnak tetszett annak a valóságban 
való látása.

A tökéletes szépségnek eszményképe, a bű
bájos istenasszony felséges tagjairól leemelve öltö
nyét, a mellette levő állványra helyezi, hogy a 
l'ürdőmedenczébe lépjen. Felső testével előre hajol 
kezeit szemérmetesen maga elé tartván.

A bámulat, az elragadtatás enthuziazmusával 
nézzük a csodaszép márvány- monumentumot.

Az a szépség, az a biibáj, a mi e fehér 
márványszoborról szertesugárzik. a gyönyörű arcot 
elöntő szemérem, az idomok tökéletes plasztikája, 
a felséges alkotás egészének s részeinek művészi 
harmóniája, a föld szépségének ez a tökéletes 
ábrázolása valósággal megigézi az embert s még 
a laikus is, a ki talán soha nem hallott az antik 
formák mesteri tökélyéről, a vésőnek utolérhetetlen 
tökéletességű alkotásairól, a ki nem tudta elkép
zelni azt, hogy mi az a varázserő, a moly a hideg 
márványban oly ellenállhatatlanul vonz, megragad 
lelkesít, — mondom még az is megrendülve szem
léli az emberi szellem, az alkotó géniusznak o 
ragyogó produktumát. A hogy elnézem a kápolna- 
szerü fülkében álló gyönyörű szoborművét, úgy 
látom, hogy megelevenedik az előttem a szemek-

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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a nőtlenekkel szemben drágasági pótlékban 
részesitendök; a pótlék mérvét a gyerme
kek száma határozná meg, vagyis hogy 
törvényhozás utján mód adassék minden 
rangú és rendű embernek arra, hogy ezer 
és ezernyi anyagi gond nélkül alapíthasson 
családot.

Ismerjük a nép nyomasztó és tartha
tatlan helyzetét, az uj adónak meg az 
eszméje ellen is, szóval, tollal és tettel 
küzdeni kell.

Vörös György.

A szabadhegyi alagutról.
Irta.. Bernstein Győző.

Mikor Nebukadono/.or király ü felsége palo- 
tájától a napisten templomáig egy alagutat furatott, 
alig gondolta, hogy ezen ténykedéséről a szabad
hegyi alagúttal kapcsolatban fogunk megemlékezni. 
Megbocsájthatjuk neki ezen gondallanságot, inért j 
igazán ö sem hihette, hogy e vendvidék valamikor 
vasutat kap.

Azután az is érdem, hogy a tótság alagút- ( 
jának legelső őse az ö jó  voltából látott Nap- ; 
istent.

Mig ezen alagút őséből a mi alagutunk le- i 
származott, sok fúrással és vajúdással teljes életet : 
élt át.

Mielőtt a  vasút döcögő eszméje foglalkoz
tatta a technikus elméket, alagutakat jórészt csak 
vízvezeték számára építettek. K. |e. 1000-ben
Jeruzsálem vízvezetékét egy 537 ni. hosszú alag- 
uton vezették keresztül. Samos, a görög város 
vize pedig egy 1000 m. h. alagúttal dicsekedett 
volna, ha a vizek egyáltalán dicsekedni tudnának, j 
Róma hihetetlen fényűzésének korszakában elég 
szép számban készültek alagutak, melyek közül 
megemlítjük a Tunico tóból vezető 5 km hosszút, 
a Vespasian császár által épített közúti alagutat, 
mely az Appenineken vezet keresztül és az a j 
rengeteg sok vízvezetéki alagutat, mely Róma, i 
Nápoly, Lyon városok vízvezetékéhez voltak szük
ségesek. Még ma is áll az úgynevezett l ’osilip 
grotta, mely Nápoly városát a közel fekvő Fuari- 
Grottával köti össze, egy a tengerbe mélyen 
benyúló lávahegyen keresztül. Ezen alagút szájá
nak magassága 25 m, belül pedig 70 m. Ezen 1 
alagút létezésének első nyomára Augustus ideje- 
beli feljegyzésekben találunk, de lehet sokkal , 
régibb is.

A középkor fanatikus szelleme nem volt 
alkalmas, hogy a Róma által ily hatalmas arány
ban megindított alagút építést tovább fejlessze. 
Mindössze néhány keskeny földalatti folyosóról 
számolhat be a krónikás, mely a nagy román I l
kának, helylycl közzel, miszikus kiegészítését 
szolgáltatja.

Igazi fellendülést az alagút építés csak ak
kor mutat, midőn a robbanás pusztító démonát is 
hatalmába kerítette az ember. Az első alagút, 
mely ebben az időben létesült, a Malpas alagút, 
melyet a Languodoc csatorna számára egy Kiqet : 
nevű francia mérnök épített 1070 -1081. Hossza : 
csak 150 m., utána egy egész csőim> alagút Jete- j 
sült, többnyire csatornák számára, melyek között ; 
1800 m. hosszú is akad.

Mégis még a a technika annyira haladt, hogy 
a szép tótságnak alagutat tudott epitem, még 
egy nagy uttörö, mondhatnánk vasul törő lépesre 
volt szükség. Azon alagutak, melyekről itt tettünk 
emlitést, mind kemény kőzetben épültek, melyben 
bármely hatalmas üregnek létesítése (sokszor 
magától való létesülése) hegyomlást, szakadást 
nem idézhet elő.

Csak a múlt század első éveiben, mertek | 
Franciaországban, homokos anyagban alagutat épí
teni. A kísérlet sikerült s a sikeren felbátorodva 
építették többek között a Thetnse alatti alagutat, 
melynél eladdig ismeretlen, hatalmas akadályo
kat kellett legyőzni. Brunel lsambert angol mér
nök volt a mestere s bár tizenegyszer szakadt be 
a Thcrnso vize az alagútba, fáradhatatlan erély- 
lyel ostromolták tovább a vizek cs a hegyi manók 
birodalmát, mignem 10 évi folytonos munka után 
1841. aug. 13-án az elhódított vizalatti utat átad- j 
ták a forgalomnak.

Ezzel az alagutépités technikája egy nagy i
lépést lett előre s mai állapotában, midőn hatal
mas szellőztető, fúró, hütő. szállító gépek állanak 
rendelkezésére, keresve keresi a nehezebbnél ne
hezebb és hatalmas problémákat, azoknak meg
oldásában nincs nehézség, mely elöl meghátrálna j 
s melyeket le nem győzne. A La-Manche csatorna 
alatti alagút terve már kész, a Behring szoros 
alatti már szintén foglalkoztatja az alaguti mér
nökök elméjét s végül lám még az önök alagút- 
já t is megcsinálták.

A Sinplon alagút jelenkor leghoszabb alag- 
utjai, melyet csak a mull évben fejeztek be 7 évi 
munka után; 19800 m. hosszú, tehát majdnem 
olyan, mintha Muraszombattól l'éterhegytg egy 
alagút vezetne. Utána jön Gotthárd alagút, mely 
14900 m. h., a montcenis-e 12200, arlbergi 10300 
m. hosszú, és . . .  . jó  soká a szabadhegyi, mely 
253.12 m. hosszú.

Folyt. köv.

Diákmulatság.
Várakozáson felül sikerült az idehaza vaká

ciózó diákság majálisa. Rég láttunk oly nagy f;s 
szép számú közönséget együtt a Dobrai nagy. 
teremben. A helyi és környékbeli bakfisok mind 
kirukkoltak s a diák urak kiteltek magukért, el
ismerést érdemlő elszántsággal ropták a kegyein n 
meleg daczára a tánezot kivilágos kivirradtig.

Elismerés illeti különösen Rúzsa Fereucz 
tanítót, akit a mulatság rendezésében oroszlánrész 
illet. A négyest 74 pár tánczolta s ez volt leg
szebb bizonyítéka az est sikerének.

A mulatságon megjelent leányok névsora: 
Árvái Bözsike, Andalics Irma, Bácz Gizella 
Burdstcin Juliska, Bölcs Liliké, Rouquet Vilma, 
Csizsok Irmuska, Faschinger Margit, Faílik Emília’ 
Fehér Mariska, Fricskics Tcrka. Halbarth Adél, 
Olga, Hajdinyúk Gabriella, Horváth Kamilla, 
Hirschl Ella, Kühár Iluska, Kondor Ella, Kondor 
Jolán, Kolossá Ida, Kuzmics Vilma és Paula. 
Kovács Röske és Ili, Loncsár Mariska, Láng 
Iluska, Meixncr Vilma, Miczi, Mctzker Irmuska. 
Nagy Uózsiku, Fóliák Mili, Pusztai Vilma és Juláu, 
Pintér Ilka, Sokál Irén és Olga, Sőmen Hús, 
Stern Elvira, Sági Paula, Szakonyi Edit, Tónika 
Gizella, Weisz Stefi, Olga.

A mulatság nemcsak szép erkölcsi, de vára
kozáson felüli anyagi sikert is szerzett, melyért a 
rendezőséget a legnagyobb elismerés illeti.

A tánczmulatságQii. befolyt összesen 308 K. 
Ebből kiadás volt 103 K. Maradt tisztajövedelem 
205 K, mely összegből a helybeli ág. ev., rom. 
kath. és állami elemi népiskolának 20—20 K, 
úgyszintén a helybeli három felekezeti templom 
építésére 40—40 K fordittatott, a többi pedig, 
mint alaptőke, a takarékpénztárban van el
helyezve.

Felülfizettek : gróf Batthyány Zsigmond 30 K, 
dr. Larnm Antal 20 K, Kühár József 7 K, dr. 
Sőmen Lajos, dr. Vratarils Iván, Szlcpeez János 
5 —5 K. Árvái Bernát, Czipott János, Meszaries 
István, Pikó Sándor 4 —4 K, Saáry József, Kovács 
István, dr. Geiger Arthur, ifj. Kleinralh József, 
Junkuncz Sándor, Ratkol Tivadar, Kolossá István, 
Vratarits Iván 3 —3 K. Knzsa Ferencz, Simon 
Géza, Nemes Miklós, özv. Horváth Györgyné. 
Bruncsics István, Olajos Sándor, Seb. Fehér 
Ilona, Györy Kálmán, Mikola Sándor, K.
István, Balkányi Ernő, Laval Nándor 2—2 K, 
Pojbics József 1 K 20 f, Árvái István, Krepsz 
Arnold, Vályi Sándor, özv. Novák Mihályne. 
Eberl Róza, Thury .József, Weisz Béla, Preininger 
János, Most Lajos, Bácz Jánosné, Bakó Károly, 
Fehér László, Andalics Lajos, Kattauer Gyula, 
Kováts László, Metzker Irma, Stern Arnold, Hal

ból a mindenható szépségnek bübája sugárzik felém 
szinte látom, mint lüktet a vér az erekben, úgy 
érzem, mintha az istenasszony eltiltaná a halandó 
embert attól, hogy rátekintsen felséges tagjaira, 
mikor azokat a hullámok ölelő karjaiba bocsátja.

Az a lángelme, a ki ezt a szobrot megalkotá, 
bámulatosan belemélyedett az emberi, a nő test 
formáinak a stúdiumába és remekül megoldotta 
kivihetetlennek látszó feladatát, a mindenható testi 
szépséget a maga bübájosságában s a maga ter
mészetességében visszaadni úgy, hogy csak a szép 
iránt való érzékünkhöz, a lélekhez beszéljen, arra 
hasson — s arra van csupán csodás hatással a 
remekmű.

— — — A mint kijöttem a capitúliumi mú
zeum kincseket érő gyüjteniénynycl teljes termeiből 
s mégegyszer gyönyörködtem Marcus Auréliusnak 
a Capitólium nagyszerű terén álló klasszikus lovas- 
szobrában, — az a kellemes, az a jóleső érzés 
fogott el, hogy az örök város műemlékeiből a 
legnevezetesebb, a legjellemzőbb remekeket a ren
delkezésünkre álló rövid idő daczára, alkalmam 
vala meglátni, megcsodálni, s hogy mily gazdag, 
mily soha el nem múló benyomásokat szedett 
magába a lélek az antik világ emlékeinek szem
léletén !

S nem tagadom, jól esett megpihenni is egy 
kevéssé, rendbe szedni gondolatainkat, benyomá
sainkat, s elmerengve a látottakon, fölidézni pihe
nés közben a ragyogó emlékek egész sorozatát.

A látottakra gondolva, a közelgő válás fáj
dalmas érzéseibe elmerülve ballagok le a Capitó- 
lium hatalmas lópcsözctén s a kocsizörgéstöl, a 
sürgő-forgó emberek zajától hangos utczák labirin
tusából kikeveredvén, eljutott a mindig eleven, szí
nes, tarka képet mutató velenczci térre.

Itt egy bolt előtt rengeteg ember tömege 
hullámzik, szinte fönnakad a kocsiközlekedés, 
nemcsak a gyalogjárót, de az utca testét is ellepik 
a kiváncsiak egyre szaporodó csoportjai. Odasodor 
az emberár, kíváncsian ágaskodom, megnézni, mi 
után tódul annyi ember, — hát látom, hogy semmi 
éppenséggel semmi különös nincs itt. Egy kolosz- 
szális bazár-féle bolt, melynek egyik bejáratánál 
szinte veszedelmessé válik a tolongás, a kijárat 
meg szakadatlanul önti az apró csecsebecsékkel 
megrakodott vásárlóknak százait.

Bajtársaim -r- úgy látom — már odabenn 
szoronganak, barátságos integetéseikre magam is 
befelé igyekezem, egy-két nyájas hátbalökés, a amit 
a hátulról jövök adnak az előttük tipródóknak s 
benn vagyunk a hatalmas áruházban. Van itt min
den a világon, a szivarszopókától kezdve a müse- 
lycm szövetekig, asztaldíszek, konyhafelszerelések, 
egész butorraktár, apró, a szemnek tetszetős csecse
becsék, alabástrom utánzatok, gyerek, ifjú, öreg 
dúsgazdag és szegény, asszony, férfi mind, mind 
talált itt neki való dolgot, de a rettentő tolongás 
miatt csak sietve kapkodhatod össze jobbról-balrúl 
azt, a mi megtetszik, két izmos karabinieri lódít 
odább, ha elbámészkodol, s a félkör alakú terem 
közepére érve, egyszerre csomagolják, számítják, 
nyugtázzák a vett tárgyakat, ha jó pénz, ha rossz 
pénz a mit visszakapsz, ha sok, ha kevés szádat 
föl ne nyisd nemi rövid értekezésfélére, mert mire 
szólni találnál, kint vagy az utcán, egyik kezedben 
néhány száz darab apró rézpénz (fele talán hamis, 
a másikban meg féltuczat csomag, jó  szerencse, 
ha nagyrészét el nem polyogtatod.

S azután odakint, félre húzódva a tér egy 
sarkába, észrevesz az utczai elárusítók sasszeinii 
hada, nini, ott egy jámbor idegen, a kinek veheL-

nékje van, a ki már tele vásárolta a zsebjeit, 
kezeit, nosza, megrohan a gyufa, újság, „ánzikc“. 
virágárusitók serege s megostromol kíméletlenül, 
a vállalkozúbbja megragadja jobbkezedet, a kábu
lod szélét, az orrod elé tart egy csomó értéktelen 
apróságot, (néki szegénynek egy kis vagyonkát 
képvisel az !) s kifogyhatatlan, kétségbeejtő szó- 
bőséggel, cloquencziáral. könyörögve, dalolva, 
kiabálva kínálja portékáját, hiába tiltakozol, hogy 
azt se bírod már, a mit eddig vettél, mert erre a 
kifogásra két uj alak csatlakozik hozzád, kiragad
ják kezeidből a csomagjaidat és sietnek vele előre. 
a világ végére is elszállítják, ne busulj, — végre 
mit tehetsz, meg egy csomó líra erejéig megküny- 
nvited a zsebeidet s újabb csomagokat raksz a 
rád vigyorgó szolgák vállaira. — S  te sóhajtasz, 
arezodat törülgeted, úgy magyar módra összete 
remteltezed adta taliánjait, a publikum meg mo
solyog, a sarki András, a két merev karabinieri a 
bajusza alá nevet, az utczai had is nevet, az egész 
világ a te naivságodon derül, végre magad is jót 
nevetsz jámborságodon én pattogó magyarom és 
erősen logadkozol, hogy soha többé egy fillért se 
adsz adta erőszakos taliánjainak s már a közeli 
utczasarkon a zsebedbe nyúlsz, hogy egy ron;:y- 
takarta, apró gyereket tartó szegény asszonynak, 
olt a sarki templom berájatánál, az utolsó váltott 
lírádat odaadhasd.

— No ennek még egy-két fillért, — mor
mogod magadban, hiszen látnivaló, hogy egész 
Istenadta nap nem evett egy száraz falatot sem !

És sietve adsz a koldusnak egy-két fillért, 
hogy észre ne vegyék — hátha kinevetnének.

— Oh szent együgyüség, óh áldott könyö- 
rületesség!

L a p u n k  m a i s z á m á h o z  m e llé k le tü l  a d ju k  „ M a r is k a  fo r r á s "  g y ó g y v íz  is m e r te té s é t .
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barth Henrik, id. Kirbisch Fercnczné, ifi Kirbisch 
Kerencz, Szabó Gyula, Kolossá J o z J e f ^ M a S  
.lözsel, Medgyesy Amália, Wolfarth Lajos, Nagy 
Imit'. Virág Dániel, Lázár Jánosné, Sömen Já- 
:„ .sih  1 - 1  K. Bitterman Tivadarné <>0 f, Loncsár 
Mihály né 40 I. özv. Pécsek Györgyné 20 fillért. 
Fogadják e nemes célú adományaikért a mura- 
- mibati és vidéki tanuló ifjúság halás köszönetét!

I

M e l e g  v a n .
Meleg van haj, egy fröcsesöt kérek, 
Nagyok a lelkem kínai,
Verset Írni ma szörnyű vétek, 
Lennék inkább bús kínai;
Ott a copfot bár kívül hordják, 
Nálunk belül az emberek.
De legalább nem oly gorombák, 
Pardon —  szólni most nem merek.

Meleg van haj. fő, forr a katlan,
A világ egy hisztéria,
Tudják mi újság ? Nincs e héten 
Kis vasúti mizéria,
Pedig nyáron ily mórt szezonba 
Nekünk biz szörnyen jól esett,
S  képzeljék Spielfelden volt csak 
S nem nálunk a nagy baleset.

Meleg van haj, Szerkesztő urat 
Kiragadta a Balaton,
iái kínlódom ma szörnyüképen 
K szenzátiós kis lapon,
S kínomnál talán még rosszabb 
Csupán e poéma lehet,
Mért ad az LTr ily szörnyűséges 
Kánikulai meleget ?

Meleg van haj, egyéb újság nincs, . •
A fejem bárhogy is töröm,
Nem hal itt meg tán soha senki,
Sehol sincs családi öröm,
11a nincs újság, mit Írjak én most 
A lapot én is itt hagyom,
Fogadj öledbe nemsokára 
Hullámzó édes Balaton.

H Í R E K .

V ir á g o t  a z  a b la k o k b a !
(V) Azt álmodtam egy bűbájos éjszaka, 

hogy városunk minden ablakába virág dísz
lett s a kihajló rozmaring ágakat lágyan ! 
( sapdosta a szellő s ez a virág azt regélte | 
nékem, hogy itt jó emberek laknak, mert : 
aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, i 
A fővárosi lapok hasábjain is egyre-másra j 
jelennek meg a buzdító cikkek, melyek arra ; 
hívnak fel mindenkit, hogy ablakába rakjon 
virágot. A külföld nagy városaiban nem kell 
buzdítás. Nézzük csak a szomszéd Rad- 
kersburgot, avagy tekintsünk Gracz felé, ott 
van Berlin, München s a többi nagy német 
városok s nem akad ház, melynek ablaká
ból egy-egy cserép virág ne hirdetné a vi
rág kultuszát.

Olcsó mulatság, s mégis nagyon szép. 
Régi magyar virtus a virág szeretető. Jó 
magyar helyen nem akad ablak, melyből 
rozmaring száll ki ne hajolna az utcára.
A magyar mindig szerette a virágot. A jel
legzetes magyar kézi munkák tele szebbnél 
sz ;d) virágdiszitéssel, a háziipar remekén 
ott díszük a tulipán. A virág kultusza a 
legszebb kultusz a világon.

Azok a hideg kőóriások, paloták olyan 
elhagyottak, oly idegenek virág nélkül. Egy 
virággal telt ablak előtt repeső örömmel áll 
meg az ember s a prózai élet ezer gond
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jából oly könnyen ránt ki egy-egy szál 
virág.

A virág a szeretet szimbóluma. Szíve
sen lép be az ember oly házba, melynek 
nek ablakába virág díszük. S ha a fővárosi ! 
ember talál ürügyet, hogy nem tudott virá- ; 
got szerezni, mi vidékiek nagyon könnyen ! 
ejthetjük módját, hogy egy két szál virág- í 
gal ablakunkat felderíthessük.

Díszítsük fel hát ablakunkat virággal, j 
hadd hirdesse újra a tulipán, a rozmaring, 
hogy itt magyarok laknak, kik kegyelettel 
őrzik a nagy idők emlékét s az idejövő í 
idegen hadd hirdesse messze, messze, hogy ! 
itt jó emberek laknak, mert a virágot 
szeretik . . .

— Képviselőtestületi gyűlés. Muraszombat 
község képviselőtestülete augusztus 7-én közgvü- ! 
lést tarlóit. A közgyűlésnek eluöke, Lainscsák 
József bíró, előadója Horváth László körjegyző 
volt. Kívülük még jelen voltak: Antauer József, i 
Bácz János, Berger József, Dobrai János, Hart- i 
mann Ferencz, Horváth Pál, Párkányi Lajos. \ 
Vüjecz György. A közgyűlés egyedüli tárgya a 
borital és husfogyasztási adónak 1906—1910. 
évekre történendő megváltása volt. Előadó java
solta, hogy a közgyűlés bizottságot küldjön ki e | 
czélra. Kiküldettek a biró, jegyző, továbbá Bácz 
János és Horváth Pál képviselőtestületi tagok. | 
Miután a jegyzőkönyv hitelesítésére a biró Bácz 
János és Antauer József képviselőket felkérte, a 
gyűlés véget ért.

Ili említjük meg, hogy a kiküldött bizojlság \ 
feladatának megfelelt és a fogyasztási adót a 8-iki 
tárgyalás alkalmával a város részére kibérelte.

A szabadhegyi alagút. Egész járásunk 
közönsége élénk érdeklődéssel kísérte a szabad- i 
hegyi alagút építéséi. A laikus figyelme is oda 
szegzödött a nagy műhöz, melynek nehéz voltát j 
csak a szakember tudja igazán felfogni. S  most 
midőn már vicinálisunk vígan prüszköl az alagulou 
át, nem lesz érdektelen ha az alagút építésének I 
történetét s annak műszaki leírását megismerjük. 
Könyves Tóth Mihály u geniúlis magyar alagút 
épitö teremtő erejét dicséri az alagút s nagy 
müvében buzgó segítő társa, Bernstein Győző ; 
szakaszmérnök, lapunk munkatársa, a inai számban 
kezdi meg az alagút műszaki ismertetését, építé
sének történetét.

— Belatincz mulat. Eh mit hazudtok ti hit
vány irka firkászok, kihalt a szellem, az esprit. 
Folyton folyvást az irodalom csődjéről zengtek s 1 
ime itt buzog a kacagtató szellem pazar ősfor
rása Belatincon. Siessetek merítsetek belőle ! Mark 
Twain, Sipulus, Capus. ti csak karzati bohóczak 
vagytok a azokhoz böszszellemü humoristákhoz, 
akik Belatincon ütöttek tanyát. Hát nem látjátok: , 
íme egy meghívó. Belatinc aranyifjusága táncz- 
mulatságot rendez, de ugylátszik a legszűkebb ! 
zártkörben óhajtja mulatságot megrendezni, mert 
alapos gyanúnk van, hogy a meghívó túlontúl szel
lemességtől csöpögő zamata elriaszt bárkit is, hogy 
az art és poetic e tágas magazinjába bekivánkoz- 
zék. De hadd szóljon az írás:

Belatinc félig városnak nem egészen, vala
mint teljesen fiatal ifjúsága a belatinci csökönyös 
torony-óra javára ezen száraz esztendő nyolcadik 
hónapjának tizennyolcadik (18) napján Cabareltel. • 
hangversennyel és idegölő mutatványokkal össze- ! 
madzagoll, elkerített s igy zártkörű nyári táncz- j 
mulatságot rendez. Az előadás helye: A belatinci i 
iskola-épület, melynek ablakából a beteg torony- I 
óra díjtalanul meglátható. Kezdete: Visszavonha- * 
tatlanul este fél nyolc órakor. Előadás után a vi- í 
lágra szóló tánc a Huber féle colossál is termekben ; 
tartatik meg: hol is kitűnő étvágyról gondoskodva 
lesz. Belépti d ij! I-sö hely 1.00 K., 11-ik hely 1 K. j 
(Aki gyermekneknek érzi magát, az csak felét ! 
fizeti.) Felülfizctök áldozatkészsége hírlapikig nyug- i 
tázlatik és a toronyör által a toronyból három 
Ízben kikiáltatik. Pénztárnok: Lamm Arlhur, Je 
gyek előre válthatók.

1. Korhely-induló énekes trióval. Zengik: 
Szepessy Guszti, Kozma Belus, Prcininger Jancsi, 
szabadalmazott hárompróbás lumpjelöltek. 2. Mo
nológ. (A címét még nem tudjuk.) Elnyögi: Lamm 
Ducika, készülő ösjogásjelölt. 3. Hegedű-szóló. 
(Teljesen uj darab, de még nem tudjuk, hogy mi 
lesz és ki írja.) Klcincogtatja: Kclecsőnyi Miklós, 
érett ifjú 4. Couplé: „Berger Zsiga,“ a bohémé.

Elérdifja : Szepessy Gusztika, 
alatti. 5. Vonós-négyes. Valódi Strádivi u - hege
dűkön elkallódják a sírjában remélhetőleg megfor
duló Lavottának hasonnemü szerelmét : Szepessy 
Gusztáv, Kelecsényi Mikulás, Preininger János és 
Csáki István urak. ó. Couple-özön. Borzasztóan 
andalító kánikulai unalom-hozó, műszóié. Előadja: 
Szepessy Gusztáv, lánc- és illemtanai-. 7. Valami 
borzasztóan szomorú, szívfacsaró szóló. Előadja : 
Valaki. (Gyengébb id
zsebkendővel megjelenni.) 8. Fedák Sári szoba
lánya. Elrikkantja: Zsiro Mari, cselédkönywel 
biró szobacica. 9. Részletek a „Vig özvegy,-bői. 
Előhozakodnak vele : úgy a hangász, valamint a 
nem-hangász urak. 1Ü. Indulás a Iluberhcz. Elő
adja az egész közönség zenekisérettel.

És most nyájas nagyközönség elolvasván e 
meghívót, csiklandozzátok egymást, és nevessetek 
s ha van kedvetek, menjetek és mentsetek a 
szellemesség c rakoncátlan ős forrásából üdvöt 
és boldogságot aiió nektárt. S ki tévedésből meg
hívót nem kapott, az forduljon Szepessy Gusztáv 
úrhoz Belatincra.

— Fegyvergyakorlaton. Dr. Somén Lajos 
ügyvéd csütörtökön 35 napi fegyvergvakorlalra 
Kaposvárra utazott.

— Hamis pénz városunkban. Pár napja egész 
sereg hamis pénz került városunkban forgalomba. 
A pénzek eredetét nem tudjuk, de a pénzek 
roppant ügyetlen hamisítások, úgy hogy még a 
laikus is mihamar felismerheti azok hanu< v é ;. 
Mégis fel kell hívnunk a hatóság ügyein 
misitásokra, mert járásunk egyszerű népe könnyen 
áldozatául eshetik e szédelgésnek. Volt alkuiméul, 
egy-két ily hamis 1 koronást látni, könnyű ólom- 
hói vannak s különösen a kezdetleges körvonalak 
árulják el azok hamis voltát.

—  Gyújtogató villám. A 7-éröl 8-ára 
éjszakán dühöngő villám Szarvasiakon egy házat 
felgyújtott és elhamvasztotta.

— Fizetik a munkásokat. Mikor mindenütt 
keserves panaszokat hallunk a munkások részéről, 
hogy kevés a munkabér s midőn sajnálattal kell 
látnunk, amint véreink, magyarok messze idegen
ben, tengeren túl keresnek bizonytalan munkát és 
boldogulást, itt hagyva azt a véráztatta hazai 
földet, jól esik hirt venni arról is, hogy van még 
hazánkban is vállalat, mely megfizeti munkásai 
jól megérdemelt bérét. A komárotnmegyei Tatai 
kőszénbányában 8 órai munkaidő mellett napi 
ö kor. 00 f fizetéssel munkásokat keres. A vállal
kozni kívánó munkások vagy muukásközvetitök 
jelentkezhetnek Pósfay Pongráez főszolgabíró urnái, 
akik a továbbiak felöl részletes felvilágosítási ad.

— Tűz. A rekkenő hőségben egymást éri a 
sok tüzeset. Szerdán délután Pápics János szent- 
benedeki lakos háza ismeretlen okból kigyuladt 
és teljesen leégett. A kár azonban megtérül, mert 
a leégett ház 1200 koronára biztosítva volt, A 
hatóság az eljárást megindította, mert gondatlan
ság látszik fenforogni.

- Adomány. Bruncsics István helybeli polgár 
20 koronát adott az épülő izraelita templom 
javára, melyért e helyütt mond köszönetét a 
hitközség.

— Bimbóhullás. Súlyos csapás érte Kiss 
György járásbirósági hivatalnokot. Kis fia Sándor 
egy éves korában elhunyt.

— Köszönetnyilvánítás. A tanuló ifjúság által 
rendezett tánczmulatság tiszta jövedelméből a 
rendező bizottság 40 koronát volt szives a/, ujonan 
építendő r. kath, templomalap javára adományozni, 
mely adományért hálás köszönetét mond a tem
plom epitö bizottság.

—  Köszönet. A Muraszombat és vidéki ta
nuló ifjúság által rendezett mulatságának jöve
delméből 40  koronát volt szives juttatni az 
izraelita templom javára, melyért ez utón mond 
köszönetét a hitközség.

—  Köszönetnyilvánítás. A muraszombati és 
vidéki tanuló ifjúság augusztus hó 4-én megtartott 
mulatsága alkalmával befolyt tiszta jövedelemből 
40 koronát a muraszombati evangélikus templomra, 
20 koronát pedig a muraszombati evangélikus 
iskola szegénysorait tanulóinak tanszerekkel való 
ellátására adott, amely kegyes adományokért 
az egyházközség elöljárósága hálás köszönetét 
nyilvánítja,

— Köszönetnyilvánítás. A muraszombati és 
vidéki tanuló ifjúság az általuk rendezett nyári- 
mulatság tiszta jövedelméből 20 koronát szíves
kedett adni a róni. kath. iskola szegényebb sorsú 
tanulói részére, melyért hálás köszönetét mond 
Csiszár János kántortanitó.

_ _ _  AUGUSZTUS 11.
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Vasúti vendéglő és szálloda megnyitása.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Muraszombatban

vasúti vendéglőmet és szállodámat
i. hó 11-én fogom megnyitni Czene Jenő pankaszi zenekarával.

Midőn tisztelettel kérem a n. é. közönség kegyes pártfogasat, bátor 
vagyok felhívni jó konyhámra és kitűnő tótsági és hegyi boraimra, va au
jó söreimre. . .. .

Vendéglő helyiségem mellett szállodát is rendeztem be, ahol is tiszta

szoba áll rendelkezésre szolid árak mellett.
Kegyes pártfogását kéri S z c r e d y  JÓZS0I,

vendéglő és szálloda tulajdonos.

2768/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy az Alsó-Lendva Vidéki 
Takarékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak 
Hári Iván szentbedencki lakos végrehajtást szen
vedett elleni 4000 korona tőkekövetelés, -ennek 
1906 évi január 4-től járó 6°/o kamatai, 86 kor. 
4ö fill. peri, 47 kor. 75 fill. végrehajtási és 47 kor. 
75 fillér árverés kérvényezési költségek kielégí
tése végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíró
ság, mint tkkvi hatóság területén levő a szentbene- 
deki 124 sz. tjkvbeni A. I. 3. 4, 6 —13 sorsz, 
344/b, 359/b, (406-410)/b 479/3/b, 479/6/b 
4X1/3/b (482/a- 483/b)/l 482/a—483/b/3 512/b, 
513/b, hrsz. birtokra 1014 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul
1907. évi szeptember hó 3 0  (harm incadik) napjának
d. e. 10 órájára Szenlbcncdek község házához 
kitüzetctt azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is cladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10°/o-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 álszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számítolt 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 
Szentbenedek község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tlkkönyvi hatóságnál, 1907. évi julius 6.

Dr. Schick, kir. albiró.

Egy jó karban levő fél- 
fedeles egyes és kettős fogatra 
alkalmas kocsi eladó Sinko- 
vich Dezső urnái Radkers- 
burgon.

szám 1366. hrsz., f  4. sorsz. 13/0. hrsz., + o. 
sorsz. 1404. hrsz., f  6. sorsz. 1783. hrsz. a f
7. sorsz. 1857. hrsz. birtokrészletekböl nevezettet 
illető 2/24 részre 1 koronában, 12 koronában, -<o 
koronában, 22 koronában, 3 koronában, 62 koro
nában, illetve 24 koronában, a 10. sz. tjkvbeni 
A I. 1—20. 22—27. 29—31. 33. sorsz. 38. 83. 
96. 104. 1154. 1235, 1616/a. 1617. 1621. 1631. 
1704. 1706. 1708. 1710. 1712. 1714. 1730. 1737. 
1743. 1745. 1784. 1786. 1789. 1795. 1800. 1828. 
1966. 1979. 1981. 2350. hrsz. birtokból nevezethet 
illető 1I* részre 580 koronában, f  i .  sor. 1371. 
hrsz. birtokból nevezettet illető yU részre 132 
koronában, a 11. sz. tjkvbeni A I. 1 4. 6  29. 
31—33. 35. sorsz. 39. 84. 97. 105. 1153, 1236. 
1616/a, 1620, 1622. 1631, 1703. 1705. 1707. 
1709. 1711, 1713. 1715. 1731. 1734. 1738. 1740. 
1787. 1790. 1796. 1797. 1801. 1827. 1829. 1966. 
1980. 1981. 2350. hrsz. birtokból nevezettet illető 
V12 részre 147 koronában, a 43. sz. tjkvbeni 
A I. 3 —10. 12— 14. 16—22. sorsz. 1231. 1636. 
1638, 1640, 1642. 1644. 1646. 1648. 1724. 1756. 
1758. 1802. 1804. 1806. 1832. 1977. 2092. 1861. 
hrsz. birtokból nevezettet iilető Va részre 362 
koronában, az 515. sz. tjkvbeni A f  1. sorsz. 
1760, hrsz. birtokból nevezettet illotü Va részre 
81 koronában, 157. sz. tjkvbeni A f  1. sorszám 
1702. hrsz. birtokra 190 koronában, a 163. sz. 
tjkvbeni A f  1. sorsz. 1701. hrsz. birtokra 199 
koronában megállapított kikiáltási árban az árve
rés elrendeltetik s arra határnapul

1907. évi szeptember hó 4 . (negyed ik) napjának  
<1. e. 10 órájára Tótkereszlur község házához kitűző
iéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is cladalni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10°/o-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 számított 5°/o kamu
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Muraszombat, 1907. junius 10. A kir. jbiró
ság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir albiró.
3288/1907. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kollár Teréz tót- 
kereszturi lakos végrehajtatonak, Gergár János 
tótkercszturi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
170 K 90 f peri, 14 kor. 30 fillér végrehajtási és 
25 kor. 30 fillér árverés kérvényezési költségek 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság területén 
lévő, a tótkereszturi 9. sz. tjkvben A. I. 1 20. 
22—29. 32—34. sorsz. 37. 82. 95. 103. 1155. 
1234. 1616/a. 1618. 1623. 1632. 1716. 1728. 
1732. 1736, 1739. 1742. 1744. 1747. 1749. 1751. 1 
1776. 1785. 1788. 1792. 1794. 1810. 1831. 1833. 
1809. 1966. 2066. hrsz. birtokból Gergár Jánost 
illető ~l‘£4 részre 147 koronában, a *f* 1 sorszám 
1327. hrsz., a f  2. sorsz. 1352. hrsz., a f  3. sor

Egy megbízható vas- 
füszerkereskedő segéd és 
egy jó családból való fiú 
tanoneznak felvétetik

T o m k a  G y ö r g y
vas és fűszer kereskedésé
ben Alsó-Lendván.

Mesés szép lesz
m inden hölgy

viifgh‘.-ük féle Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Iígy tégely ára 1  kor., 
n agyobb rózsa szinben 2 kor. Aranka- 
szapp an  70 fillér. A ranka m osdó viz 
1  kor. A ranka hölgyp or 1  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a  készítőnél:

M in ts e k  G é z a  va’y4szcl' lab0-ratoriumábun
Kecskemét.

2237/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Biller Adolf felsö- 
lendvai lakos végrehajtatónak Bernyák Mihály 
radófalvai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
hátralékos 20 korona tőkekövetelés, 120 korona 
után 1900 október 7-töl járó 8°/o kamatai, 45 kor. 
75 fiillér peri, 9  kor. 80 fillér végrehajtási és 
17 kor. 30 fillér árverés kérvényezési költségek 
kielégítése végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság, mint tkvi hatóság területén lévő, a 
radófalvai 3. sz. tjkvbeni 7. 8. 9. 17. sorsz. 74. 
82. 84. 73/b hrsz. birtokból Bernyák Mihályt 
illető V8 részre 181 koronában, a 36. sz. tjkönyv- 
ben A f  1. sorsz. 78/b hrsz. birtok részletre 74 
koronában, f  2. sorsz. 78/c. hrsz. birtokrészletre 
359 koronában, a 93. sz. tjkvbeni A I. 1 sorsz. 
90/a/2/.3/4/5 6. hrsz. birtokra 26 koronában, a 
116. sz tjkvbeni A I. 2. 3. sorsz, 201/3, 201/8. 
hrsz. 5. házsz. birtokra 1030 koronában és a 
168. sz. tjkvbeni A f  1. sorsz. 62. hrsz. birtokra 
301 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés az 1881. LX. t. ez. 156. §. d) pontja 
értelmében elrendeltetik s arra határnapul 
1907. évi augusztus 28  (huszonnyolezadik) napjának
d. c. 10 órájára Radófalva község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog,

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10"/0-a.

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 5u/o ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Radó- 
falva község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. május 31. A kir. járás
bíróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick, kir. albiró.

2426/1907. tkv. sz.

Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint a Gyanafalvai 
takarékpénztár végrehaj látónak Czelecz Alajos 
végrehajtást szenvedett elleni 300 korona s jár. 
iránti végrehajtási ügyében 2400/1907. sz. a. ki 
bocsátott árverési hirdetményben a vasvécsési 43. 
sz. tjkvbeni A. I. 1—5. 7. 9. sorsz. 211. 280. 
300. 314. 319. 473. 477. hrsz. 50. házsz. bir
tokra 1761 kor. kikiáltási árban Vusvecsés község 
házához

1907. évi szeptember 6. (hatodik) napjának
d. e. 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 167. §-a alapján Bücsek András vizlendvai 
lakos végrehajtató érdekében is 500 kor. töke 
követelése s jár. kielégítése végett megtartatni fog.

Muraszombat, 1907. évi junius 11. A kir. 
jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick, kir. albiró.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójáu, Muraszombatban.


