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Ip arp árto lás.
Régen nem lobbant fel láng egyszejre 

oly hatalmas erővel, mint a minőt a Tuli- 
pán-kert-Szövetség gyujtott az emberek szi 
vében a múlt tavaszon, a mikor a magyar 
eszmék megvalósításáért, a magyar ipar vé
delméért emelte fel a szavát. Látva, hogy 
az elsők, legelsők szállnak síkra a szép 
eszméért, ezren és ezren csatlakoztak hoz
zájuk, égve a vágytól, részt venni a nagy 
munkában, hacsak mint szerény napszámo
sok is. A kétkedők ugyan hamar megjósol
ták. hogy szalmaláng az egész, mint a hogy j 
szalrnaláng nálunk minden tűz, el fog aludni. | 
mint annyi más szép eszme elaludt már ' 
ebben a könnyen heviilö országban. De a , 
tulipán egyre virított, a tagok egyre gyüle- | 
keztek. Csak azt nem tudták tulajdonkép- i 
pen, hogy mire gyülekeznek; szívesen vál
lalták volna a feladatot, de nem ismerték. 
Sok szép eszme, sok hangzatos jelszó röp
ködött a levegőben, de tudja Isten, vala
hogy egyik sem vált valósággá Legközvet
lenebbül hatolt, legmegkapóbb volt a ma
gyar iparpártolás eszméje. Ebben az ipar 
nélkül szűkölködő országban mindenkor 
élénk visszhangot kelt a jelszó: pártoljuk a 
magyar ipart. így volt most is, de a mód 
senkinek se jutott eszébe. Senki sem tudta, 
hogy pártolja a magyar ipart, mert nem 
tudták, hol és miféle magyar áru van. Fáj
dalom, még kereskedőink sem tudták, sőt 
ük idegenkedtek a magyar ipar pártolásától

legjobban, s ebben van egy kis mentségük, 
Utóvégre tőlük se lehet kívánni, hogy csupa 
hazafiságból tönkremenjenek, már pedig ók 
ismerik a közönséget legjobban, tudják jól, 
hogy ha van is magyar portékájuk, azt 
idegen firma alatt kell eladni, meri csak 
úgy kelendő, legalább eddig úgy volt. 
Összeköttetéseik, hitelük idegen gyárosoknál, 
volt, természetes dolog, hogy ezt máról 
holnapra nem lehetett megváltoztatni, eh
hez a nagyközönség erős, következetes 
kitartása kellene, mely nem tagit, ha kell 
évekig, inig csak az eredményt el nem éri. 
E helyett azonban mit látunk? A tulipán
barátok legnagyobb része megelégelte a 
lelkesedést, felhagyott a szép tervekkel, a 
tulipánt eltette emlékei közé, akár egy téli 
jelvényt s ment a taposott utón tovább, 
miután nem jelölték meg neki az utat, a 
melyen haladnia kellett volna. A szalma
láng, legalább a vidéken, kialvó-félben van.

A fővárosban egy szerencsés gondolat 
egyesítette a Szövetséget a Védöegyesület- 
tel. Mindenesetre többre mehetnek együtt, 
mint külön-külön. így megerősödve, most 
már olyan tervekkel is kellene foglalkozt
ok. melyeknek önkéntelen munkása lehet 
az egész ország növilága, s mely lassan, 
de biztosan kiszámíthatatlan hasznára lenne 
a magyar iparnak.

Magyar divatot teremteni a ruházat te
rén, erőltetett dolog. Nagyon elég volna, ha 
mágnásnöink — mert hisz őket szereti 
utánozni az egész ország asszonya — nagy,

TÁRCZA. A leány elpirult.
— Miért? — kérdezte.
— Mert oka lett volna féltékenykedni.
— Kire.

A varázsgolyó.
— Angolból. —

A leány aranybarna haja ragyogott a csillár-
fényben.

— Hacsak sejtettem volna, szólt a táncosa 
keserűn —  már régen elutaztam volna innen.

— Ostobaság tőlem, hogy nem vettem észre, 
— felelt a leány — de társa, Roger annyira 
fogva tartotta gondolataimat, hogy más eszembe 
se jutott. Titokban akartuk a dolgot tartani, mert 
liigyjc el, oly édes az, mikor két embernek titka 
van együtt. Azt hittem mégis, magának elmondta, 
hisz oly jó  barátok voltak! Nem tudtam, hogy 
roaga is szeret . . .

— Akkor, úgy látszik, hogy művészi tökélyre 
vittem a színlelést.

— Nem is gondoltam erre a lehetőségre, — 
s/.oll a leány idegesen — de talán jobb is lesz, 
ka visszamegyünk az étterembe.

Tánczolja velem a következő keringöt . . .
utoljára.

A leány szomorún igent intett a fejével. 
A férfi szemében vésztjósló tűz lángolt. Keserű 
csalódás volt neki az, hogy a leány, a kiért 
rajongott, a más menyasszonya!

Mikor később Margót a kísérőjével, Lady 
őarsinghammel hazakoesizott. ez igy szólt hozzá:

— Szerencse, hogy Roger ma nem volt ott 
a bálon.

— Tregartheu Jim nagyon szép ember, 
Margót. Rengetegszer tánczol tál vele. Nekem 
ugyan nem ízlésem e sötéUrczu férfi, de a nők 
bolondulnak utána. Megmondtad neki, hogy a 
Rogcr jegyese vagy?

A leány bizonytalan hangon válaszolt.
—  Azt hiszem, e'/t előbb is megtehetted 

volna.
Margót nem válaszolt. Ismét elvonult lelki 

szemei előtt az utolsó jelenet s még fülébe csen
dült a Jim búcsúzó szava :

— Soha sem lesz a Roger felesége . . . 
Soha . . .

Jim és Rogcr régi jóbarátok voltak s Jim 
volt az, a ki Rogert bevezette hozzájuk, de Mar
gót iránti szerelméről hallgatott előtte. Most azu
tán eljegyzésük hire teljesen váratlanul érte s 
tőrként járta át szivét.

Margót, mikor a bálból hazatért, egy leve
let talált Rogertól, a melyben könyörög hozzá, 
hogy az esküvőt tűzzék ki mentői hamarább.

Harmadnapra a leirt események után Roger 
váratlanul megérkezett Margotékhoz. A Lady nem 
volt otthon s a fiatalok háborítatlanul beszélhettek 
egymással.

—  Köszönöm levelét, édes, szólt a férfi — 
i de oh. Margót . . .

— Mi baj. édes ?
— Margót, legyen erős. Egyiptomba kül

denek . . J
A leány fájdalmasan tekintett fel reá. Völe-

nyilvános ünnepélyeken, lakodalmukon, egy- 
egy bálon vennék fel szép magyar ruháju
kat. Utczán, a mindennapi életben már 
csak európai divat szerint óhajt a legegy
szerűbb ember is járni, egyrészt kerülve a 
föltünést is, másrészt mert ez sokkal olcsóbb, 
így tehát magyar divatlapot teremteni akarni 
czéltalan dolog volna. Annái kevésbé lenne 
czéltalan egy kézimunka-lap megteremtése. 
Megpróbálom pár szóval vázolni, hogy en
nek mily nagy hordereje lenne.

Nincs olyan falu, a hol már egy-két 
köményes ház van, hogy oda divatlap ne 
járna. Ezt a divatlapot különösen a faluk
ban valóságos szentirásnak veszik, ez a 
nőknek a tanácsadója, a meghittje, ez köti 
őket össze — már t. i. szerintük — a 
müveit világgal. Lakást berendezni, díszíteni 
öltözködni, ajándéktárgyakat készíteni, szó
val mindenre ez utasítja őket — és ez 
mind idegen másolat után megy.

Nagyon visszás és elszomorító, mikor 
látja az ember, hogy a nagy iparpártolás 
mellett csak az jó, a mit Bécsböl, Berlin
ből küldenek nekünk.

Hát el lehet azt hinni, hogy nálunk 
ezt nem tudják megcsinálni? Nincsenek 
nekünk művészeink, a kik ezt készséggel 
meg ne teremtenék ? természetesen nem
csak hazafiasságból, de kellő méltánylás 
mellett.

Hiszen csak a karácsonyi vásárokra 
kell visszaemlékeznünk, mennyi művészi 
szép munka, csecsebecse volt felhalmozva

génye katona volt s nem tagadhatta meg az 
engedelmesseget,

— Mikor ? — kérdezte tompán.
— A legközelebbi hajóval.
— Az egész ezreddel ?
— Nem, csak Tregartheu és én lettünk ki

választva. Épp ezért nincs miért aggódnia, édes. 
Jim majd vigyázni fog reám. És már rég kérni 
akartam reá: legyen egy kissé szívélyesebb 
iránta . . .

Bucsuzáskor a vőlegény egy kis dobozt 
nyújtott át menyasszonyának.

-  Egyszer azt mondta nekem, hogy semmi 
sem választhat el bennünket egymástól — mondta 
— Itt van ez a kristály golyó, majd ha elmentem, 
nézzen belé néha, hátha meglát benne engemet 
s tudni fogja, hogy vagyok és merre járok !

Letette a golyót az asztalra. A leány egy 
darabig osodálkozva nézte. Vörös, kék és lila 
reflexek támadlak benne s a leány szinte félni 
kezdett tőle, mint valami élő lénytől. De mikor 
tovább nézte, egyszerre szint váltott s egész 
fehér lett. E perezben Roger magához ölelte öt 
s hosszú, forró csókot nyomott az ajakára.

Elutazása után Margót sehová sem járt. Le
leült kis szobájában s a kristálygolyót az ölébe 
tette. Néha ezer szint játszott az s gyönyörköd
tette a leányt, máskor fehér és zavartalan maradt.

Roger pontosan irt, de levelei rövidek vol
tak. Egyszer pedig czeruzával megirt rövid ezé- 
dulában tudatta, hogy 3—4 hónap múlva vége 
kiküldetésének s akkor semmi sem áll többé 
boldogságuk útjában. Jimröl is volt szó a levél
ben. Dicsérte hűségét, odaadását. De Margót 
akárhogy gondolt is az ifjúra, mindig azzal a
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a drágától a legolcsóbbig. Kapkodtak is 
rajta két kézzel. De ez csak a fővárosban 
van, a vidék elöl ez úgy el van zárva, akár 
Japánban volna. Pedig mennyivel jobb volna 
ezt utánozni, mert ez mind magyar munka.

Tegyük fel például, hogy egy Feszty 
Árpád, ki egész leikével csügg a magyar 
Ízlés, magyar érzés fejlesztésén, olyan 
művészgárdát szedne össze, melybe Fad- 
ruszné, Pejacsevich Jolán, Katona Béláné, 
Szontagh nővérek, Treisz Péterné, Mirkovsz- 
kyné, Dékáni Árpád stb. sorakoznának, 
nem is számítva a nyomukba toluló, ma 
még tér és érvényesülés híján az ismeret- j 
lenség homályában levő tehetségeket. Ezek 
művészetükkel szállnának síkra, a lulipán- 
Szövetség az anyagiakat intézné el. Kezdet
nek elég volna, ha a legelterjedtebb divat
lapot támogatnák abban, hogy kézimunka
melléklete tisztán magyar művészek mun- j 
kája legyen. Magyar művészek munkája 
lenne az, méltó díjazást kellene érte adni, 
s nem volna felesleges ez a kiadás.

Magyar érzést, magyar Ízlést szöne- 
lonna be a sok hajszálvékony lónál, mit a 
magyar minták után készítenének még a 
határszéli falvakban is.

Könnyen keresztülvihető volna, hogy j 
az állami leányiskolákban, női ipariskolák
ban csakis ezeket a magyar mintákat hasz
nálják. Most a kalotaszegi himzömintákon 
kívül csakis német minták után dolgoznak.

Ha majd ezek a művészek terveznek 
a magyar közönségnek, nem kell egy di- 
vánpárna vagy kályhaellcnzö mintája mellé 
odaírni: „rajzát megküldi a kiadóhivatal i 
ennyiért és ennyiért", — a mi azt jelenti, 
hogy előbb ők is meghozatják Bécsböl — 
hanem büszkén lehetne hirdetni: tervezete 
X. Y. magyar művész, ez meg azt jelen
tené: tervez az többet is, mást is, csak tes
sék nála megrendelni.

Szóval a közönség, az egész ország 
közönsége megismerné a művészeket és a 
művészek a közönséget. Talán lehetne ezen 
gondolkozni egy keveset, tenni sokat. A. U.

MURASZOMBAT, 1907.

vésztjósló arczczal látta maga előtt, mint akkor, 
mikor azt mondta neki, hogy sohasem lesz a 
Roger felesége.

Egy álmatlan éjszakán, mikor tekintete 
véletlenül a kristálygolyóra esett, egészen rózsa
színűnek látta azt. Gyorsan a kezébe vette. A 
mint érintette, azonnal hófehér lett, de azután 
mialatt nézte, lassanként megbámult. A leány le 
nem vette a szemét róla. Egy kép, egy idegen 
kép tükröződött benne, egy jelenet játszódott le 
előtte.

Idegen föld . . . idegen táj . . . Sötét, mo
csaras v íz  partján egy férfi fekszik hanyatt . . . 
Halott . . .  A sűrű bozótban pedig egy másik 
férfi bújik meg gyáván . . . Majd eltűnők onnan.

Margót éles sikolylyal ejtette le a golyót. A 
halott ember arczát azonnal megismerte. A másik 
pedig . . .

Aztán kezte megnyugtatni magát. Nem, az 
nem lehet. Roger nem hallhatón meg. Csak 
élénk fantáziája játszott vele, az láttatta vele 
ezt a rettenetes jelenetet . . .

Egy hét múlva azonban az összes újságok 
hozták m ár: Sir Daly Rögért alattomosan meg
gyilkolták Egyploinban s a gyilkosa elmenekült . .

Sápadtan és lefogyva ült a leány a kandalló 
előtt talpig feketében. Künn szomorún sivitott a 
novemberi szél. A kitüntetett katonák már mind 
itthon voltak s Margót Jimet várta, hogy neki 
hirt hozzon kedves halottjáról.

Mikor Jim belépett, bátor hangon szólott 
hozzá:

— Mondja el a történteket! Elég erőm van 
meghallgatni. A leveleiből úgy is kiéreztom, hogy 
valamit titkol előttem. I)c ne féljen. Maga látta 
ö t ! Mondja, sokat szenvedett ?

V árm egyei dolgok. Vasvárniegye 
őszi közgyűlése e hó 16-án hétfőn lesz. A 
tárgysorozatnak több, mint 300 pontja van, 
amely közül kétségkívül a legnagyobb érdei.- 
lődés a czelldömölki főszolgabírói állás 
betöltéséhez fűződik. Ez az érdeklődés nem 
azért nagy, mert élénk választási küzde
lemre volna kilátás, mert hisz a jelölt 
személyében egyetért az egész törvényható
sági bizottság, hanem épen a jetölt szemé
lye képezi az érdeklődés tárgyát. Takách 
Márton tb. főszolgabíró a vármegyének 
egyik legrégibb tisztviselője, ki mindenkor 
a” nagyközönség es feljebbvalóinak legtelje
sebb megelégedésére szolgálta a közügyet. 
Hogy menyire érdemes a czelldömölki fő
szolgabírói székre, s hogy a törvényható
sági bizottság milyen egyértelműen foglal 
állást mellette, legfényesebben bizonyítja 
azon körülmény, hogy nincsen ellenjelöltje 
s egyhangú meg választatása biztos. Egy 
másik nem kevésbbé fontos kérdés, a Sze- 
gedy György cs. és kir. kamarás elhalálo
zásával megüresedett közigazgatási bizottsági 
tagság betöltése. A közigazgatási bizottság, 
a vármegye legfontosabb szerve. Tagjai 
mind kipróbált hazafiak. A vármegye közön
sége igen jól teszi, ha bölcs megfontolással 
választ és tölti be Szegedy Béla örökét. Ne 
a politikai szempont, hanem az igaz haza- 
liság és rátermettség legyenek s qualifika- 
tiok, amelynek révén valakit e bizottság 
tagjává megválasztanak.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

H Í R E K .
— Pósfay Pongrác főszolgabíró tegnap a 

délutáni vonattal Szombathelyre utazott, hogy 
részt vegyen a hétfőn tartandó megyei köz
gyűlésen.

Kiss Elemer szentgotthárdi főszolgabíró 
szerdán este pár napi tartózkodásra várvsunkba 
érkezett Pósfay Pongrác látogatására.

U j világítási terv. Hétfőn és ked
den este városunk piaczterén, hatalmas 
lámpa fénye oszlatta el az est sötétjét.

Lossiniszky Imre budapesti mérnök „Uni- 
cum“ lámpájával tétettek kísérletek. Neve
zett mérnök szombathelyi megbízottját küldte 
le, hogy a muraszombatiaknak mutassa be 
ezen legújabb magyar találmánya lámpát. 
A világítás fényesen bevált. A lámpa mint
egy 800— 1000 gyertya fényei égett és rend
kívül intenzív világosságot árasztott szerte. 
Gyakorlati alkalmazása persze még nagy 
kérdés. Nem ismerjük a szerkezetét s igy 
nem tudunk hozzászólni, hogy kezelése 
igényel szakképzett egyént 'vagy sem. Be
szerzési ára nem volna túlságosan drága, 
amenyiben 300 koronáért szállítanák darab
ját, sőt éves részletekben is volna a vételár 
törleszthetö, és a fogyasztott petróleum sem 
kerülne sokba, csak az a kérdés, hogy 
nincs-e valamely kényes szerkezetű világitó 
test a lámpában amely nagyon gondos ke
zelést igényelvén, könnyen romlik s ez 
esetben többe kerül, mint bármely más 
világítás. Egyébiránt legközelebb részletes 
költségvetést kap a város s akkor módunk
ban lesz a dolog felöl bővebben nyilatkozni. 
De már most hangoztatjuk, hogy ezzel a 
világítással korántsem látjuk a városi köz
világítás fontos ügyet végleg megoldottnak, 
mert ennél ki van zárva még a lehetősége 
is annak, hogy a magánfogyasztás révén a 
város valaha valamely haszonhoz jutván, a 
közvilágítási költségek egy részét legalább 
fedezhetné.

— Pósfay Ede a cs. és kir. 83-ik gyalogez
red főhadnagya 4 heti szabadságra Muraszombatba 
érkezett.

— A vasúti hozzájáró ut. A tengeri kígyóvá 
vált vasúti hozzájáró ut ügyében ismét jött egy 
alispáni rendelet, mely ujahb nyilatkozat tételre 
hívta fel a község közönségét. Ebből a rendélet- 
böl nyilvánvaló, hogy amitől mi féltünk, az bekö
vetkezett. A felsöbbség nem tartja olyan fontos 
érdeknek a Plcssa sétány épségben tartását, mint 
mi és nem hajlandó akkora összeget áldozni, 
mint a mekkorát a Némcth-féle telekéri fizetni 
kellene. Ezt mi előre megjósoltuk. Egyébként az 
alispáni leirat itt következik:

Tregarthen hallgatott. Gondolatban újra vé
gigülte az elmúlt izgalmakat.

— Azt hiszem, nem sokat szenvedett — 
mondta szomorúan. Egy barátommal találtuk meg 
a mocsár partján. Az arcza nagyon nyugodt volt.

És a inig éil, bátran harczolt ? Merész 
katona volt?

Nagyon!
És halála után mindjárt megtalálták ?

Jim egy pillanatig késett a felelettel.
Azt hiszem, igen mondta aztán. — 

Még nem hült ki teljesen, mikor ráakadtunk. 
Megtaláltuk a gyilkosát is. Agyon is 'öltük, de 
utolsó perczig tagadta, hogy ö a gyilkos.

— És volt rá elég bizonyítékuk ?
-— Temen télén.
E perezben a Jim tekintete a kristálygolyóra

esett.
Mi ez?  — kérdezte.

— Egy kristálygolyó. Rogcrtől kaptam.
— És szokott belenézni ?
— Már nem, válaszolt a leány szomorúan.

De elmondok valamit róla. Azon az éjszakán,
mikor Rogert megölték, láttam benne az egész 
jelenetet. És a holdvilág felé fordított halvány 
arcza ma is előttem van !

— Álmodott! — kiáltott a férfi csaknem 
durván. Solisc hittem volna, hogy maga ily őrült
ségekben leli kedvét!

— Nem kívánom, hogy higyje, a mit mon
dok. De maga látta öt halva, ugy-e hogy úgy 
feküdt, a hogy mondtam ?

— Ah, badarság! — szólt Jim. — Arccal 
lefelé feküdt, azt hittem, hogy alszik. Oh, Margót 
mikor veri ki már ezeket a dolgokat a fejéből ?

— Soha! — kiáltott a leány.

— Margót [— kérte a férfi gyöngéden 
nem kívánom, hogy szeressen,, de könyörülotböl 
legyen a feleségem. Hogy jogom legyen megvi
gasztalni . . . Akarja?

De Margót e szavakra magánkívül ugrott fel 
helyéről.

Soha se leszek a felesége, é ili?  Soha! 
kiáltott fel. - Hanem majd elmondok vala

mit. a mit felfedeztem. Emlékszik, mikor azt 
mondta, hogy Roger és én sohasem leszünk férj 
és feleség ? Most igaza lett. De milyen áron ! — 
telte hozzá keserűen. - -  Maga megölte Rogert. 
Maga a gyilkosa! Most pedig távozzék előlem! 
Sohasem akarom látni többé !

— Margót! Maga álmodik!
— Láttam, láttam a kristálygolyóban! Arc

cal az ég felé feküdt s maga gyáván meghúzó
dott a bozótban . . .  És maga, a jó  barát, ha 
nem ölte volna meg, nem hagyta volna öt ma
gára halódásában!

— Margót, életem, de hisz ez őrültség! 
Egy álom miatt üz el magától! Én sohasem 
vétettem Roger ellen.

— Tegyük fel, hogy úgy van. De én nem 
hiszek önnek és soha sem bíznék önben ! Soha
sem szerettem s maga boldogságom gyilkosa. 
Kérem menjen innen örökre.

Jim halálsápadtan állt helyén. Ajkára örült 
szitkok tolultak. De erőt vett magán és távozni 
készült, midőn pillantása ismét a kristálygolyóra 
esett. Hirtelen dührohanmak engedve, vad moz
dulattal kapta fel az asztalról s kidobta azt az 
emeleti ablakon. Aztán még egy utolsó tekintetet 
vetve a leányra, elhagyta a szobát, mint egy 
örült.
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A muraszombati vasúti állomáshoz vezető 

útnak a múlt évi szeptember hó 12- megtartott 
helyszíni tárgyalás alkalmával Muraszombat 
község által kijelölni kért irányban való létesi- ( 
tése nehézségekbe ütközik, amennyiben Nemecz i 
István az útirányba eső házának kisajátilási költ- j 
sége fejében 6000 koronát követel, vagyis oly 1 
nagy összeget, mely ezen útirány kijelölésénél 
ügyelőmbe vett indokokkal semmi képpen sem 
áll arányban.

Minthogy egyfelől a törvényes kisajátítási I 
eljárás hosszadalmas ennél fogva az ut kiépi- i 
tése további halasztást szenvedne, másfelöl te- j 
kiütöttél arra. hogy a kisajátításnak csakis más- | 
ként ki nem elégíthető közérdekből van helye, 
és igy kérdéses, vájjon a kereskedelmi miniszter 
ur a kisajátítási jogot ez esetben megadja-e, a j 
h. é. vasút építési vállalata által készített terv 
egyik példányának kiadása mellett utasítom, i 
hogy a község képviselő testületét hívja fel nyi- 1 
latkozattétclre, vájjon sétaterének részbeni fel- j 
áldozásával vele nyugszik-e az útirány olyképeni ! 
megváltoztatásába, hogy az a községi útra ál- j 
helyeztetik ugyan, de a Nemecz-féle teleknél I 
50 méter sugáru enyhe ellengörbével a sétatér 
szelén vezettetnék tovább a törvényhatóság, 
illetve a már létesített hozzájáró útig? Ezen 
irány a terven kék színnel van feltüntetve és a 
község azon méltányos óhajaval, hogy sétatere 
az utépiiésnek ne essék áldozatul, eléggé szá
mol, az építési költséget pedig igen lényeges 
összeggel apasztja.

Szombathely, 1907 szeptember 2.
Herbst Géza sk. alispán.

Már most az a kérdés, mi a czélszerü ál
láspont? Tudtunkkal a városatyák azon a nézeten 
vannak, hogy megmaradnak eredeti tervük mellett 
és kisajátítanak. Ámde a felsöbbség mást akar 
s a leirat jelzi, hogy a kereskedelemügyi minisz
ter aligha lógja a jelen esetben a kisajátítást en
gedélyezni, mert olyan közérdeket nem lát lenfo
rogni, Ha tehát a város mégis ragaszkodik állás
pontjához, akkor az ul-kérdés elhúzódik még 2 
évig, veszekedünk, perlekedünk, és még 2 évig 
fogunk ut nélkül a vasútra járni. A legközelebbi 
közgyűlés foglalkozni fóg e kérdéssel s azt hisz- 
szük, lesz található valamely mód, hogy az ügy 
kedvezően megoldassák.

—  B írák értekezlete. A szombathelyi kir. 
törvényszék bírói kara, a kir. ügyészség tagjai, 
és a törvényszék területén működő járásbíróságok 
bírái, a  múlt héten Laky Kristóf curiai bíró el
nöklete alatt értekezletet tartottak, amelyen a 
muraszombati kir. járásbíróságot S a á ry  J ó z s e f  
kir. járásbiró képviselte.

.—  A letenyei vasút. Az a mozgalom, mely 
ív. év tavaszán, egy, a magyar-steier határtól, 
Muraszombaton, Alsólendván és Letenyén át egész 
Kanizsáig vezetendő réndes fővonalit vasút érde
kében megindult, ugylátszik teljesen elaludt. A 
legutóbbi napokban alkalmunk volt beszélgetést 
folytatni egy letenyei járásbeli nagybirtokossal, 
akitől azt az informátiót szereztük, hogy a vasút 
ügye alaposan megrekedt. Az érdekeltek ugyanis 
az állam támogatásával akarták a vasutat kiépí
teni, illetve egészen a kormány jóvoltára támasz
kodott, aminthogy egyebet nem is tehetett, mert 
ekkora fővonalat egy érdekeltség magától létesí
teni nőm tud. Mikor aztán illetékes helyen tapo- 
- lóztik, ott a legridegebb visszautasítást kaptak, 
ükkép szárnyaszegclten és csüggedten lemondtak 
egyelőre tervükről a letenyeiek és jobb időkre 
tették el, ami bizony nekünk muraszombatiaknak 
iagy kár, mert egy fővonali direct összeköttetés 

igen jól esett volna.
—  Megint a  sötétség. Ne vegye rossz néven 

a tisztelt városi magisztrátus, ha ismét arról az 
egyiptomi sötétségről beszélünk, amely a vasúti 
hozzájáró ut helyén jelenleg levő gyaloguton 
uralkodik. Ez már szégyene a községnek. Szurok 
sötétségben kell a vasútról jövőknek és a hajnali
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vonathoz menőknek botorkálni, úgy hogy valósá
gos Isten csodája, hogy több baleset nem törté
nik. Nem acceptálhatjuk azt a kifogást, hogy nin
csen még meg az ut, azért nem állítják fel a 
lámpákat. Ez lusta kibeszéd, mert azt a három
négy láinpaducot könnyen le lehet ütni s ha ké
szen lesz az ut, bármikor ugyanilyen könnyen 
áthelyezni. Most pláne bekövetkeznek a sötét őszi 
és téli esték s akkor még borzasztóbb lesz a 
helyzet. Sürgős orvoslást kérünk.

—  Az első fecske. Muraszombaton immár 
kövezett járda is van. Árvay Henrik polgártársunké j 
a dicsőség, aki az általa megvásárolt Schönheit- 
féle ház előtt, cementlapokkal kirakott igen esi- j 
nos gyalogjárót készittetett. Bárha a muraszom- i 
bati háztulajdonosok követnék a szép példát.

A vadorzók megrendszabályozása. A bel
ügyminisztérium tudva levöleg szabályrendeletet 
készittetett a vadorzás meggátlására. Énnek főbb j 
rendelkezései szerint mindenkinek fegyvertartási j 
engedélyének kell lenni, melyet az alispán ad ki 
és amelyet a vadászjegy pótol, továbbá a fegyver ! 
és puskapor kereskedőknek csak oly egyének ré- i 
szére szabad fegyert vagy lőport kiszolgáltatni, j 
akik a fegyvertartási engedélyt felmutatják. Ezek I 
a rendelkezések bármennyire is jók legyenek, ná- j 
Ilink külnösen még sem lesznek bélravezetök. . 
Egyrészt a mi gavalléros hajlandóságú népünk , 
nem fog késni vadászjegyet váltani, csak azért, j 
hogy vadászszenvedélyét kielégíthesse, mert őket 
nem annyira a vadéit kapott összeg, mint maga 
a vadászat ingerli. Másrészt meg ha idebent) nem 
kap puskát avagy lőport, szépen kisétál Radkers- 
burgba s ott akár mázsaszámra összevásárolhatja 
a szükséges lőszert anélkül, hogy bárki is meg
kérdezné tőle, hogy mi a szándéka vele. Azért a 
határszéli vármegyékre nézve különleges szabá
lyok volnának alkalmazandók és a magyar kor
mánynak érintkezésbe kellene lépni az osztrák 
kormánnyal, hogy a lőpor és fegyverárusitás odaát 
is korlátzztassék. Ez a fontos közgazdasági kér
dés megérdemelné a fáradságot.

—  Drágább lesz a dohány és a szivar. A 
dohányjövodéki igazgatóságuk képviselői már 
régebben tárgyalnak a pénzügyminisztérium meg
bízottai val és ezeknek a tárgyalásoknak az lesz 
az eredménye, hogy a dohány, szivar és cigaretta 
árát felemelik. A mezőgazdasági munkások bér
emelésével ugyanis a dohánytermékek előállítású 
is megdrágult s ennek a drágulásnak természete
sen a dohány drágulása lesz a következménye.
A dohányzó publikumot persze nem érinti valami 
kellemesen ez a híradás, annál is inkább nem, j 
mert hisz jóformán általános volt már eddig is 
az a vélemény, hogy szivarjaink rossz minőségük
höz képest elég drágák. Méltányosság szempont
jából legfeljebb arról lehet szó, hogy a finornább i 
szivarok és czigaretták árát emeljék, ellenben a ; 
szegényebb nép élvezeti cikkéül szolgaló dohány- ; 
termékeket hagyják meg mostani árukban.

Elkobozzák a purdekat. Végre megtörtént ! 
az első lépes a cigányügy rendezésére. Igaz, hogy ; 
kissé későn, igaz, hogy oly borzalmas vér fürdő j 
kellett ennek a rendeletnek kicsikarásához, mint . 
a dánosi, de hát úgy vagyunk vele, hogy jobb j 
későn mint soha. Megjelent a belügyminiszter 
rendeletc, mely valamennyi törvényhatósághoz 
van intézve s mely a züllésnek indult gyermekek
nek az állami gyermekmenhelyekben való nevel
tetéséről szól; a rendelet nem szól világosan a 
cigányok ellen, mert a belügyminiszter nem akar 
a társadalom egy bizonyos rétege ellen szólni, 
mutatja a rendeletnek azon része, mely azt Írja, 
hogy nem csak az elhagyatott, hanem mindazon 
gyermek a lelcnchazba veendő fel, aki eddigi kör
nyezetében romlásnak van kitéve. A rendelet sze
rint tehát elkobzandó a rendőrhatóságok által a 
15 éven aluli gyermek mindazon szülőktől, akik 
nem képesek nevelést nyújtani, vagyis akiknek 
gyermekeikből előreláthatólag csakis rablógyilko
sok válhatnak. Az üdvös miniszteri rendelet — 
amint ebből látszik, — nem a czigányok ellen 
szól, de azért azt a rendeletet nem is lehetne 
inás’ polgárral szemben végrehajtani, mint csakis 
kóborczigányokkal.

Közgazdaság.

A gyümölcsfák ültetése. A fák ültetése, neve
zetesen a gyümölcsfáké sokfelöl ajánltalik ugyan, 
mindazáltal mégsem vagyunk képesek ezt ele-
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gendő behatóan javasolni, mivel aránylag még 
mindig kevés, igen kevés lesz ültetve.

Mindenféle fa, még a legközönségesebb 
lombfa is ad hasznot; de mennyivel több hasznot 
ad a gyümölcsfa. Románia az elmúlt évben e 
tekintetben törvényt hozott, amely úgy a nagy
mini a kisbirtokosokat kötelezi, egyelőre az utak- 
menténi birtokrészleteiket gyümölcsfákkal beültetni. 
Nagyon ajánlatos volna, nálunk Magyarországon 
is az utrnenti faültetést kötelezővé tenni.

A fák késő őszi — novemberbeni ültetése a 
legczélszerübb, mivel az összi ültetvényezesnek 
különféle előnyei vannak s az őszön ültetett fák 
szebben fogamzanak s már az első évben erőtel
jesebben hajtanak.

Hogy a fák mentöl biztosabb fejlődését tő
lünk lelhetöleg előmozdítsuk, tartsuk be a követ
kező főszabályokat:

Az ültetési gödröknek mentői nagyobbnak s 
mentői mélyebbnek kell lenni; legalább 1 méter 
széles s vagy 80 cm. mélynek.
Minden egyes gödörhöz adjunk egy jó nagy rész 
tápdus jó földet, hogy a gödör ezzel egészen meg
teljen ; az ültetvény akkor állítandó be a gödörbe, 
midőn ez 3A részben jó földdel már meg lett 
töltve. Ekkor állítsuk csak be a fát, töltsük ki a 
gyökerek közötti űrt finom apró, avagy jól össze- 
aprózolt földdel szorosan, tiporjuk meg a gyöke
reket fedő talajt óvatosan, öntsünk minden egyes 
fa gyökerére a magasból 2—4 kanna vizet, hogy 
a föld szorosan a gyökerekhez tapadjon, s ezek 
között üresség ne maradjon ; csak ezután töltsük 
meg a gödröt véglegesen, hántoljuk fel a földet 
a törzs körül s e magaslatot tányérszerüre ala
kítsuk. Ekkor a fának egyenesen és helyesen kell 
a tulajban állania, sem mélyebben, sem maga
sabban, csak úgy, amint eddig a faiskolában ál
lott, mégis jobb ha vagy 3—4 cm. mélyebben 
lesz ültetve, mint azelőtt volt. Fődolog, hogy min
den fa jó  talajban legyen ültetve, jól megöntözve, 
az ültetést követő évben is folyton nedvesen le
gyen tartva; a forró nyári hónapokban többször 
erősen meg kell ezeket öntözni. Nagyon előnyös 
minden egyes fának támaszt azaz karót adni, 
hogy szél és vihar gyökerében meg ne mozgat
hassa, mely körülmény a friss gyökerek elromlá
sát. eltörését vonná maga után, de egyszersmind 
a fát feszesen tartja s védi minden ellen.

Az ültetés előtt a megsérült gyökerek végeit 
simára vágjuk el éles késsel.

A fák koronaágait, ha az ültetés ősszel tör
tént, nem kell visszavágni, csakis tavasszal, de 
mindig éles késsel; az almástermésüeknél, min- 
pl. az alma, körte, birs stb. kevésbé, a csonthél 
jas termésüeknél, mint a kajszinbarack, ősziba
rack, cscresnye, szilvaféléknél jobban, mélyebben.

Ami magát a faulakot illeti, azt a helyi vi
szonyok s követelményekhez kell alkalmazni : 
ujabbi időben a féltörzsüekre fordítanak nagy 
gondot.

A magastörzs. A magastörzs a legjobb s 
legczélszerübb alak fasorok és utrnenti ültetésre; 
mezőkön, legelőkön, határokon, szóval mindenütt, 
ahol marhajárás van, ahol is 8  m. távolságra 
ültetjük ezeket egymástól.

A fatörzs ina már jobban lesz pártolva, amit 
valóban meg is érdemel. A magastörzshöz viszo
nyítva a félíörzsnek tagadhatlanul különféle előnyei 

( vannak. Könnyebben fogamzik, vidámabban tenyé
szik tovább, korábban lesz termékeny, többnyire 
szebb gyümölcsöt terem, szél és viharoktól keve
sebbet szenved, a termés pedig könnyebben, job
ban s gyorsabban szedhető le. Előnyei sokfélék s 
minden körülmények között mindjobban érvénye
sülni fognak. A féltörzsek ültetési táva átlag 6 —7 
m.-re tehető.

A törpefa, bokor- vagy gulaalak, kis kertek
ben, kisebb területeken, szűk helyeken határozot
tan a legczélszerübb alak s hamarosan szép 
tiszta s jól kifejlődött gyümölcsöt terem s egyre 
jobban-jobban lesz ajánlva. Bokoralaku fákat 4 
ni. egymástoli távra ültessük.

Legnagyobb figyelem fordítandó a faj válasz
tékra ! A faiskolatulajdonosnak csakis a legalkal
masabb fajokat szabadna szaporítani, első sorban 
a honi. ezután a helyi s végül az általánosan 
jónak bizonyult asztali fajokat: mivel számtalan
szor megtörténik, hogy az oly sokszor felmagasz
talt fajok más fekvésben, más égalji viszonyok 
között nem mindig válnak be.
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100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártől feljebb. —  Kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

2662/1907. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Becz Lajos végre- 
hajtatónak, Hári Pálné Bohics Erzsébet végre
hajtást szenvedett elleni 256 K tőkekövetelés, 
ennek 1903, évi április 10-töl járó 8 %  kamatai, 
26 kor. bekehelezesi, 34 kor. 70 f peri, 11 kor. 
60 fillér végrehajtási és 20 kor. 60 fillér árverés , 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő, a kökényesi 30. sz. 
tjkvben A. I. 1— 17. sorsz. 318. 319. 321. 322. 
328. 329. 330. 331. 335. 337. 329. 343/b, 353. 
354. 421/c. 334. hrsz. 8. házsz. birtokból Hári 
Pálné Bobics Erzsébetet illető lU részre 676 
koronában megállapított kikiáltási árban az árve
rés elrendeltetik s arra határnapul 
1907. évi szeptember 23 . (huszonharmadik) napjának 
d. e. 10 órájára Kökényes község házához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron 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 számított 5°/n kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű- i 
lég megállapított árverési felvételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Kökényes község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. junius 29. A kir. jbirú* 
ság, min ttkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. albiró.

Vasvármegye leírása
népszerű füzetccske iskola és magán célra. 

Ára 2 0  fillér. Kapható Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható B a l k á n y i  Ernő 

papirkereskedésében Muraszom
bat és Alsólendva. 

Legfinomabb levélpapírok doboz
ban és csomagonként.

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, 
t ű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat. K iló ja 12 fillér. 5 kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

2739/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kondilla Ferencz 
szentbenedeki lakos végrehajtatnak Kondila Ist
ván szentbenedeki lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 271 korona 46 fillér tőkekövetelés, ennek 
1901. márezius 31 -töl járó 8°/o kamatai, 34 kor. 
10 fii!, peri, 15 kor. 60 fill. végrehajtási és 24 kor. 
80 fillér árverés kérvényezési költségek kielégí
tése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. já 
rásbíróság, mint tkkvi hatóság területén levő a 
szentbenedeki 22. sz. tjkvbeni A. f  1. sorsz, 70. 
házszám birtokrészletre 827 koronában, f  2. sor
szám 71. hrsz., 38. házsz. birtokrészletre 1092 
koronában, f  3. sorszám 72. hrsz. birtokrészletre 
359 koronában, f  4. sorsz. 477. hrsz. birtok
részletre 147 koronában, f  5. sorsz. 478. hrsz. 
birtokrészletre 160 koronában, 4  6. sorsz. 18. 
hrsz. birtokrészlotre 104 koronában, f  7. sorsz. 
20. hrsz. birtokrészletre 109 koronában, a 82. sz. 
tjkvben A f  1 sorsz, 89. hrsz. birtokra 44 koro
nában, f  2. sorsz, 90. hrsz. birtokra 95 koroná
ban, a 87. sz. tjkvben A. + 1. sorsz. 19. hisz. 
birtokra 18 koronában, a 98. sz. tjkvben A 1. 
1. 2. sorsz. 73. 76/a hrsz. birtokra 83 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverés az 1881. 
LX, t.-cz. 156. §. a) pontja értelmében elrendel
tetik s arra határnapul
1907. évi szeptember 26. (huszonhatodik) napjának
d. e. 10 órájára Szentboncdek község házához 
kitüzetett 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 
Szentbenedek község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tlkkönyvi hatóságnál, 1907. évi julius 5.

Dr. Schick, kir. albiró.

Mesés szép lesz
m i n d e n  h ö lg y

íuSSf f61° Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgy por 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a vegyészeti labo
ratóriumában

K e csk e m é t

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Nyilatkozat. Minden ellenkező híresztelésekkel szemben 
kijelentem, hogy férjem

órás- és ékszer-üzletét
- iniuián megfelelő szakembert alkalmaztam — tovább folytatom.

Egyúttal felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét, dúsan 
felszerelt raktáromra, ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órák, arany 
és ezüst ékszerek mindennemű kivitelben, szolid és pontos kiszolgálás mel
lett kaphatók. Órajavitásokat gyorsan, pontosan és jutányosán eszküzlök.

A nagyérdemű közönség bizalmát és szives pártfogását továbbra is 
kérve, maradok tisztelettel

Hartmann Frigyesné.

< T

Iskolai könyvek és nyomtatvá
nyok, iró- és rajzszerek, iskola 
-- táskák és szíjak —

(2 rv -

Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske
désében M uraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtúján, Muraszombatban.


