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Az állami tisztviselők helyzete.
(V) A múlt v asárnap ős hétfőn luzaj- j 

|o ! l  állami tisztviselők kcm<:részusáliak nagy j 
lamilságai vannak. A modern idők nagy 
szociális kérdései nem  hagyhatták tehetet
len ír.ozdulatlansugban M agyarország tiszt
viselői karát sem .

Magyarország lakosságának minden ; 
gondol!.odó tagja rokonszenves ügyelőmmel 
tekintett Szeged felé, hová a magyar állami 
tisztviselők szin e-jav a sereglelt össze. Nem 
volt az összejövetel valam i dem onslrálio , j 
in m hallattszottak itt forradalm i hangok, ez ; 
csak első fázisa, csend es m ozzanata volt 
annak a nagy harcnak, m elyet Magyar- 
ország állam i tisztviselőinek kara meg ind 
vívni kenyere, ex isten tiá ja  érdekében.

Az ország telistele forradalm i lázzal, ; 
forrongó eszm ék vajúdnak s az általános | 
káoszba fel-felüli fe jét az anarkia, fel-lei I 
zug egy-egy disszonáns hang. S  m indez a , 
kenyérért.

A fegyelm ezett szocialista szakszerve- j 
zetek példája m utatja, hogy összetartásban 
van az erő. Ott pedig, ahol az értelmiség, 
az uralkodó osztályok a nagy szociális [ 
igazságok m egértésére nem eléggé érettek, ; 
vagy rosszakaratú önző törekvések elnyo- j 
m ásra készen szövetkeznek az iszonyattal | 
is. hogy legyűrjék a feltámadt lelkiism eretet, 
ott erőre, összetartásra vagy erőszakra van ■ 
szükség.

A m agyar állam i tisztviselői kart év- ;
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tizedeken át a m indenkor uralkodó osztály
parlam entben gyökeredző kormányok ám í
tották, hitegették, csalogatták. De most már 
elfogyott a m ézes madzag, de elfogyott 
a kiéhezettek és megcsaltak millióinak 
türelm e is.

Évtizedes csalódás után megmozdult 
a  nagy koloszus. Lélekem elő és m éltóság- ! 
te ljes volt az ébredés, méltó ahhoz a magas 
nívón álló tisztviselői karhoz, mely Magyar- 
ország közigazgatásának sorsát intézi. A 
bátorsággal párosult komolyság elism erési 
érdem el.

A szegedi kongresszus lefolyása kelle
mesen lepett meg mindenkit. Aki ismeri azt j 
a  gyölrelm es nélkülözést, azt a  cifra nyo- I 
m oruságot, melyben tisztviselői karunk sin 
lik, azt hitte, hogy e kongresszuson más 
se hallatszik, mint dac, fenyegetés, erőszak.
S  fényes elégtétellel jegyezhetjük fel, hogy 
e kongresszus az önm érséklésnek, a nem es 
törekvésekbe vetett bizalommal járó  nyu
godtságnak gyönyörű apotheozisa volt.

Ez a komoly, érett megfontolás ju lott 
kifejezésre a kongresszus összes hutái oza- 
taiban. A vérm esen rem énykedőket tán 
nem elégítik ki e mérsékelt kívánalm ak, de 
aki nem véli magát az utópia ábrándjaiba, 
az rem énynyel várhatja, hogy teljesülni fog 
m iham ar az, amit kértek, hisz oly kevés, 
de oly jogos kívánalm akról van szó.

Évtizedes álm ok, vágyakról van szó. 
Egységes törvényben általános rendezés. A j 
m inimális fizetés ezerhatszáz korona. Autó- i
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matikus elölépés a fizetésben. A legérde
mesebbek soronkivüli elölépése a protekció 
alól kivétessék és három legidősebb tiszt
viselő verdiktjéhez kötessék. A teljes szo l
gálati idő harm inezöl év. A lakáspénz a 
vasutasoké szerint rendeztessék és felében 
a nyugdíj igényeknél is szám ba jö jjö n . 
Özvegyek és árvák jo b b  ellátásban része
süljenek. A családos tisztviselő illő pótlé
kot kapjon. A szolgálati viszony pragm ati
kussá rendeztessék. A titkos m inősítés 
garanliákai kapjon.

Ezek csak rövid körvonalai a mem o
randum nak. Elemi és jogos kívánalmak.

A magyar állami tisztviselők intelligens 
kara meglette tehát kötelességét, az ország 
intézőinek szent kötelessége tehát a kívá
nalm akat megvalósítani.

Annak a nem zetnek, melynek had
seregre milliói vannak, annak gondoskodnia 
kell arról, hogy a m unka hadserege éhén 
ne vesszen, m ert az éhség, a nyom or a 
bűnök szülője.

Az a ” állam , mely tisztviselőit könyel- 
m üen, ridegen süiyedni, zülleni hagyja, el
pusztul, eltűnik a főül színéről. Csak az 
igazaknak és becsületeseknek van m isszió
ju k  e földön.

Október hó elsejével kezdődő uj negyedév 
alkalm ával tisztelettel kérjük lapunk megrendelőit, 
kiknek előfizetése le járt, annak szives meg
újítására.

A kiadóhivatal.

TARCZA.

H azugságok.
Irta : Fehér Jenő.

A hunyó nap utolsó sugarait vetelte a 
lelkűi völgybe. Tulnan, a Tátra orma fölött már 
lassan kúszott fel a hold halvány tányérja. A 
íürdühely esplanadeján vidáman csevegő társasá
gok verődtek össze. A fiatalság kacagva rótta fel 

alá a kavicsos utat. inig a sétányt koszoruzó 
padokat a korosabb fürdő vendégek okkupáíták: 
köhécselö asszonyok, akik az alkonyati fuvalom 
elöl fázósan vonták össze - értékes saljukat és 
töiihé-keyésbbé nyavalyás öreg urak, akiken meg
látszott, hogy nem u fárasztó munka betegei. Itt- : 
oM egy nyalka katonatiszt ödöngött könnyű blúz
ban, kard nélkül, összes fegyverzete egy vékony 
'•• iglóostor, amelyet mindannyiszor megsuhogtat 

levegőben, valahányszor valami szellemességet 
akar kivágni. Színtelen bókjait udvarias mosoly- 
lyal hálálja meg a leánysereg.

Fz a kép untatott engem. Egész súlyával 
reám szakadt a magány után való vágyakozás, 
amely ha meg lep, ellenállhatatlan erővel sodor 
el az emberi társaságtól. Mint a szélvihar a hegyi 
sziklákat, üz, hajt, kerget mindaddig, amíg körü
löttem nincs egyéb egy pár égbenyuló fánál és 
fölöttem nincs más, mint a csillagos menybollozal.

Sietve tértem le az esplanade kanyargós j 
I ösvényén, egyenesen az erdő felé. Mire oda értem,
' besötétedett. Köröskörül mélységes csend volt, j 

csak a tücskök cirpeltek bántó egyhangúsággal, j 
Fénybogarak úsztak a levegőben.

Jobbfelöl pompás nyaraló szegélyezte az 
országutat. Nem volt valami hatalmas épület. I 
Ellenkezőleg. Inkább egy kedves kis kalitkához, 
puha, meleg fészekhez hasonlított, alfélé búvó
hely szerelmes párok részére, akik a bol< logsá- i 
got nem K‘ H-osik másutt, csak egymás szemében ' 
és nem akarnak hallani egyebet, mint egymásnak 
gyöngéd suttogását.

Világosbarna, földszintes épület volt, nagy, 
tágas erkélylyel, amely csaknem az o szágutig 
szögellett ki. Az asztalon kerti lampa pislogott, 
halvány világosságot terjesztve maga körül. A 
verandán nem voit senki.

Közvetlenül a villa elölt, de már -kint az 
országúton, magányos pad volt, amelyre rávetödölt 
a nyaraló árnyéka. Leültein erre a púdra s amig 
mohón szívtam magamba a hegyek felöl áramló 
friss levegőt, gyönyörködtem a bűbájos est pano
rámájában. Néztem a homályba vesző hegyek 
körvonalait, amelyeket derékon vágtak el a köd
foszlányok. A hegyek alján itl-ott kigyulladt 
valami apró fény, egy darabig imbolygóit, reszke
tett, aztán kialudt.

Álmodozásomból ajtócsapkodás riasztott fel.
A zaj a veranda felöl jött. Nem láttáin senkit, 
mert hattal ültem a nyaraló felé, de tisztán 
hallottam, mikor egy öblös férühang szólt:

— Küldje be a feleségemet!
Röviddel azután ismét ajtócsikorgás, ruha- 

suhogás, majd néhány pereznyi csönd. Végül az 
előbb említett öblös hang szólalt meg ismét:

Azt hiszem, ma már elég nyugodtak vagyunk 
mindketten ahhoz, hogy minden lelki emóció nél
kül, kölcsönös szemrehányások elkerülésével és 
teljes higgadtsággal beszélhessünk a jövőről. Arról, 
ami elkerülhetetlen. Aminek he kell következnie.

— Az elválásunkról? — vágott közbe egy 
kellemesen csengő női hang, amelyben könynyed 
gúny rezgett.

— Arról. Azt hiszem, ön is be' fogja látni
— Belátom. Mindent belátok.

He, — fakadt ki fanyar nevetéssel a 
férfi, — ön azt hiszi, hogy majd akad még egy 
olyan bolond a föld kerekségén, mint én voltam, 
aki kiemeltem a semmiből, fénynyel és pompával 
vettem körül, teljesítettem minden óhajtását. És a 
hála? . . . Hogy megcsalt, mint egy . . . mint 
egy . . .

— Kérem, kérem. Ön az imént azt mondta 
szemrehányások elkerülésével . . . Ugy-e bár, 
úgy mondta V

— Uh. nem önnek teszek szemrehányást, 
csak magamnak.

— Lelki emóció nélkül, ugy-c bár, úgy 
mondta ?

— Igen, igen, ön nagyon jó l megjegyezte 
szavaimat, de nagyon rosszul emlékszik vissza 
azokra a szavakra, amiket ön mondott egykor.

Már megint szemrehányás!

Tisztieletel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Az egészséges házról és lakásról.
A lakóház, mint műveltségi, mint társadalmi, 

mind egészségügyi szempontból fontos kérdés. j
A nép társadalmi jólétére és nyugalmára 

lényeges befolyásuk van a lakásviszonyoknak. A 
rossz lakásokban ugyanis csökken a munkakedv, 
romlik az erkölcs, elégedetlen lesz a hangulat, E 
rossz lakásokban találja támogatását a szoczializ- 
mus. E rossz lakásokban támad és terjed a 
betegség is. ragályos kórok, melyek azután nem
csak a rossz lakás lakóját fenyegetik, bánéin az 
összes népességet. Nagy városokban különösen 
fontos, hogy a szegényebb népességnek is kényel
mes és egészséges lakás nyujtassék. Ezt czéloz- 
zák a mindinkább terjedő munkás házak.

A lakásoknak befolyása az egészségre igen 
jelentékeny. Az egészségtelen ház és lakás inkább 
veszélyezteti beköltöző egészségét és életet, mint 
a legvérengzőbb háború a katonáét. Az egészség
telen ház káros befolyását észre lehet venni 
minden egyes lakóján:

Az egészséges ház első kelléke az egeszse- 
ges telek, a talaj. A talaj, melyre házat építünk, 
oka lehet annak, hogy a ház fennállásának egész 
ideje alatt egészségtelen maradjon.

Különösen ártalmas, ha a talaj szennyezve 
van állati és növényi hulladékkal, a minő árnyek- 
székgödrökböl. csatornákból szokott a talajba hatni.

A szennyes talaj két módon fertőzheti a 
felette lakót. Először a viz által, mely a talajban 
szintén szennyes lesz; másodszor a talajlég által.
A talajban levegő : talajlég van s ez a levegő a ! 
talajban fel-alá áramlik, s idökint eltölti az utcák, 
udvarok, nevezetesen pedig a lakószobák légkörét.
A talajlég, ha szennyes talajban rotható anyago
kat vehet fel. megfertőzheti az embert, a ki talaj- 
léget belélelegzi. ,

A nagy házaknak erkölcsi, kényelmi cs 
egészségi hátrányai vannak. A magas, több cme- 
letü házak egészségtelenek. Legczélszerübb lakó
ház az egyemeletes, amelyben a földszinten van
nak a nappali s az emeleten az éjjeli helyiségek.

Az építkezésre való anyagok minősége is 
fontos kérdés egészségi szempontból. Az építésre 
szánt anyagok lyikacsosak legyenek, hogy a falon 
át természetes szellőztetés történhessék; legyenek 
továbbá szárazak és rossz melegvezetök. Ezeknek 
a kelléknek megfelel a jól égetett tégla.

Nedvesség szempontjából különösen fonto
sak az uj, eléggé ki nem száradt lakóházak. 
Nagyobb épület falai egv-két év alatt sem szá
radnak ki annyira, hogy minden ártalmasságukal 
elveszítenék, A száradás előmozdítására a lcg- 
hathatósabb eszköz az ablakoknak és ajtóknak 
folytonos nyitva tartása, a folytonos szellőztetés.

A szoba falának meszelése a legelőnyösebb • 
módja a fal kezelésének. A fal festése azzal a ! 
hátránynyal jár, hogy e miatt ritkán meszelik a

Oh nem, amint látja, teljesen nyugodt 
vagyok.

— Nos, tehát?
— Én végeztem.
— - Jó, kívánja, hogy tüstént távozzom ?
— Nem, nem sürgetem. Kerülni kívánom a 

feltűnést. Én holnap a fővárosba utazom, és egy 
hét múlva visszajövök ide. Akkorára ön . . . 
már . . . nem lesz itt . . Érti ?

— Értem.
— Van még valami kívánsága?
— Van, mondá a nő. Emlékeztetni akarom 

arra, hogy önnel egy időben megkérte a kezemet 
Sasköy Sándor is, aki szintén fénynyel és pompá
val vett volna körül. Kikosaraztam öt és önt 
választottam . . .

— Hogy megcsaljon egy harmadikkal, — 
szóit keserűen a férfihang.

— Csak azt akartam bebizonyítani önnek, 
folytatá a nő, hogy nem voltam ráutalva épen az 
ön nagylelkűségére. Más is elvett volna. A házát 
egyébként holnap elhagyom.

Mind a ketten fölkeltek. E pillanatban ismét 
megnyílt az ajtó. A cseléd lehetett.

—  Mit akar?
— Nagyságos ur kérem, egy ur van oda

kint és kérdezteti. hogy bejöhet-e. Itt a névjegye.
A férfi vontatottan: Sasköy Sándor.
Az asszony: Elfogadjuk?
—  Nem tehetünk egyebet, de . . .  a lát

szatot • . . legalább meg kell őriznünk.
—  Természetesen.
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falat. Még hátrányosabb egészségi szempontból a 
falaknak papír kárpitokkal való bevonása, mert a 
papirburkolat a falnak lyikacsosságát csökkenti, 
meri a nedvesség által rothadásba hozatik s 
ekkor fertőzi a szoba levegőjét, s mert az igen 
gvakran mérges színnel van befestve, amely szín 
a‘ szoba lakójának egészségét megtámadhatja.

A szoba padlója is fontos. Nálunk fapadlót, 
nevezetesen puha és kemény fapadlót használnak. 
a  L-.imónvfa. cffészséirescbb, mert kevesbbe veszi
magába a szennyet.

Az ablakok tágasak legyenek, hogy a vilá
gosság és tiszta levegő bőségesen bejuthasson.

De nem elégséges a házat egészségesen 
építeni és helyesen berendozni ; azt helyesen lel 
is kell használni. A felhasználásnál három egész- 
ségi tényezőre kell figyelőmmel lenni: a ház 
tisztaságára, a szobák szellőzésére és a fűtésre.

A folytonos és bőséges tisztogatás, mosoga
tás, egyik fötényczöje a lakás egészséges voltá
nak. Ez okból fontos, hogy a lakásban kényelme
sen lehessen sok tiszta vízhez jutni.

A szoba szellőztetése azért szükséges, mert 
benlakás közben a levegő különböző módon 
szennyeztetik be, s egészségtelenné válik.

A legtöbb szenny a lélegző, izzadó ember 
által jut a szoba levegőjébe: azonban a lütés és 
világítás által is jelentékenyen romlik a szoba 
levegője. Ezeken kívül rontja a szoba levegőt a 
por is, amely a bútorokról, szőnyegekről, a ruhá
zatról, sőt magáról a test felületéről is elválik.

A romlott szobalevegö igen ártalmas az 
egészségre, s ha azonnal nem is vesszük észre, 
hogy egészségünk szenved valamely rosszul szel
lőztetett szobában, idővel, évek múltán, annál 
szomorúbban fogjuk tapasztalni annak befolyását

államában egy negyed millió korona biztosítékot 
kell letennie, erről pedig szó sincsen, mert az a 
bank csak csekély alaptőkével akarja megkezdeni 
életét, ha ugyan egyáltalán megkezdi. Hogy aztán 
kézen-közön mennyi maradna meg azokból a 
dollárokból, melyeket a kivándorlók keservesen 
szerzett pénzéből hazaküldenek, annak az ame
rikaiak istene a megmondhatója.

Hazánkban az utóbbi öt év alatt gomba- 
módra szaporodtak a hangzatosabbnál hangzato
sabb úgynevezett bankok, melyeknek körülbelül a 
feléről a pénz mostani drágulása alkalmával kisült, 
hogy se tőkéjük, se hitelük, s csak a szegény 
emberek becsapására utaztak. Ezek a nagyiiang- 
zásu bankok most mind kénytelenek becsukni a 
boltjukat. Persze a spekulánsok nem vesztenek 
vele semmit, esak a szegény emberek bánják a 
pénzüket.

Jó  lesz tehát vigyázni erre az uj bankra is. 
Mi csak két tanácsot adhatunk: az egyik, hogy 
senkise vágyakozzék a bizonytalanságba, marad
jon otthon, mert ma is igaz még a régi közmon 
dás, hogy legjobb otthon, —  a másik bizonyára 
épp oly megszívlelendő tanács az, hogy aki mégis 
kivándorolt, ne bizza a pénzét újonnan alakuló 
nagyhangzásá bankra, hunéin küldje azona közvetlen 
utón, amelyben biztosan meg is kapja, akinek szánta 

A tengerentúlra származott honfitársaink 
munkaerejét és pénzét annyiféle módon aknázzák 
ki lelketlen kufárok, hogy sohasem lehetnek eléggé 
vigyázatosak. A kései bánattól pedig csak úgy 
menekülhetnek, ha bizalmukat nem pazarolják 
kétséges jövőjű vállalkozás okra és mindig csak 
azt az utat követik, mely már helyesnek bizonyult.

H Í R E K .

Spekulációk akivándorlók bőrére.
Az ország figyelme egyre inkább ráirányul 

arra a nagy nemzeti veszedelemre, melyei a 
folyton fokozódó kivándorlás jelent. A belügy
minisztériumba n már el is készült az uj kiván
dorlási törvény, mely hivatva van gátat vetni az 
ország eröveszteségének. Külön bizottság elé is 
fog kerülni ez a javaslat, amit indokol a kérdés 
nagy hordereje.

Addig is, mig ez a javaslat törvényerőre 
emelkedik, sietnek azok a spekulánsok, akik ; 
munkáshusban utaznak, hogy biztosítsák maguk
nak a hasznot, Ezek közé tartozik egy most ala
kuló bank, amely közvetíteni akarja a kivándorlók
tól Magyarországba kerülő tetemes pénzösszegeket. 
A neve Magyar-Amerikai Bank. Magyarországon 
ugyan nem alakul meg, csakis Amerikában. Állami 
banknak adja ki magát, ami egyszerűen nem 
igaz, mert aki Amerikában állami bankot akar 
létesíteni, annak az Egyesült Államok minden

— Mondja meg, hogy szívesen látjuk.
Höviddel ezután uj hang vegyült a társal

gásba, amely a legszívesebb modorba csapott át.
— Eegyen szives édesem, szólt a férj, — 

három terítékről gondoskodni, mert Sasköy bará
tunkat nem eresztjük ám el.

- Oh, a világért se !
Megindult a beszéd árja. Sasköy elbeszélte, i 

mit csinált, hol merre járt az utolsó két év alatt.
Önök kelten ezalatt persze gerlék módjára 

turbékoltak itthon ?
— Oh, mi egészen visszavonultan éltünk, 

mondá az asszony. Az én uram nem szereti 
a zajos társaságot, l'gy-e édes fiam ?

— Úgy van, drágám.
Mondja csak Sasköy. — szólt újból az 

asszony — maga még mindig nem akar meghá- 
zasodni ?

— Még nem találtam rá az igazira, felelte 
a vendég, de azt hiszem, most rátaláltam a helyes 
útra, amely az igazihoz fog vezetni. Különben is 
a példa vonz. Az önök boldogságát látva, a nősü- 
lési kedvem megtízszereződött.

T í z  órá felé járhatott az idő, amikor Sasköy 
búcsúzni kezdett. A kertajtóig kisérték.

Amikor visszatértek a verandára, néhány 
pillanatig csönd volt. Végül a férfii szólalt meg s 
a hangja a szokottnál érdesobb volt.

— Ön tehát holnap elhagyja a házamat!
Utána ajtócsapkodás.
Néhány pere múlva a veranda sötét volt.

— G ró f Sz á p á ry  L ászló  v. b. t. t.
kedden automobilon Sorok-Ujfalura utazott 
vadászatra öcscséhez, Szápáry Pál grófhoz.

— S a á ry  J ó z s e f  kir. járásbiró. a 
muraszombati kir. járásbíróság érdemes 
vezetője Körmendről, hol szabadságát töl
tötte, visszaérkezett és átvette hivatalának 
vezetését.

— Szabadságon ifj. Horváth Pál tb. főszolga
bíró a mai napon megkezdi két hétre terjedő 
szabadságát, amelyet Szentgotthárdon fog eltölteni.

— M en jü n k  sz o b ro t leplezni. A
körmendi Kossuth szobor-bizottság a napok
ban küldte szét díszes meghívóit, melyek
kel a Kossuth Lajos szobrának leleplezésére 
invitálják a közönséget. A hírlapokból tud
juk, hogy a meghívást már sok község, 
sőt maga a vármegye is tudomásul vette. 
Számosán már be is jelentették, hogy a 
leteplezési ünnepen részt vesznek és koszo
rút helyeznek el a szoborra. Azt hisszük, 
nem végzünk hiába való munkát, ha ezen
nel mozgalmat indítunk és felhívjuk a járás 
közönségét, hogy mint Körmenddel szom
szédos járás és község, az ünnepélyen tes
tületileg vegyen részt. Nemcsak Kossuth 
Lajos halhatatlan emléke érdemli ezt meg 
tölünk, hanem az a köteles udvariasság is, 
amely a szomszédság és a vasút révén 
részünkről a körmendieket méltán meg
illeti. Tán czélszerü volna, ha a járás 
vezető elemei felkeresnék kerületünk ország- 
gyűlési képviselőjét, B a t th y á n y  Z s ig m o m l 
gróf nagybirtokost, ki Kossuth Ferenc párt
jának egyik agilis tagja és érintkezésbe 
lépvén vele, megállapítanák, hogy mily 
módon vegyen részt a járás közönsége 
Körmend ünnepén. Nézetünk szerint a je
lenlegi könnyű közlekedési viszonyok között 
nem volna nehéz egy küldöttséget alakítani, 
amelyhez e járásból bárki csatlakozhatnék. 
Ez a küldöttség —  amelyet Batthyány 
Zsigmond gróf vezetne e járás közönsége 

j nevében — vegyen részt az egész ünne
pélyen, jelentse be magát hivatalosan és 

j helyezzen a halhatatlan emlékű magyar 
szobrára koszorút, amelynek költséget köz- 

. adakozásból szedjék össze.
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—  Váradi Manó kir. mérnök pénteken váro
sunkban időzött.

Közeleg a  világosság. A város jólétéről 
és felviragozásáról gondoskodó atyák ugylátszik 
mégis meggondoltak y dolgot s elhatározták ma
gukat arra, hogy a vasúti hozzájáró utat ki fog
jak világítani. \ égre tehát használt a sok panasz
kodás. A lámpa duczokat már elhelyezték s most 
,sak az hiányzik még, hogy a lámpások is fel- 
kei üljenek s azután megszűnik az egyptomi
sötétség.

Bajzáth Rezső szombathelyi m. kir. pénz
ügyön főbiztos e hó 26-án városunkban időzött a
pénzügyőri szakasz megvizsgálása czéljából és a 
tapasztaltak felett teljes elismerését fejezte ki 
Kcmcnszky Dezső szemlész, a szakasz parancs
noka előtt.

Bizalmi férfiak  választása. Vasvármegye 
törvényhatósági bizottsága a f. hó 16-an tartott 
őszi közgyűlésen, az esküdt alnplajstroinok ellen 
irányuló felszólamlások elbírálására az 1897 
XXXIII. t. ez. 10 §-a alapján 12 bizalmi férfiút 
választott. A törvény szerint minden járásból és 
minden r. tan. városból kell egyet választani. A 
muraszombati járásból dr. Czifrák János válasz
tatott meg.

Élénkül a casinó. A nyári évszakban 
ürességtől kong a casino egyetlen terme. Ez a 
szoba Muraszombaton az időjárás legbiztosabb 
mutatója. Alig kezdenek azonban rövidülni a na
pok, alig lesz csak egy kevéssé is hűvösebb, 
mindjárt megérzik a casinon. Egyszeriben megala
kulnak a külömbözö kártya companiák és sűrű 
nehéz füsttel telik meg a társaskör terme. Megy 
vígan az alsós meg a tarokk és néha egyéb is. 
Hiába, hull a levél, itt az ősz.

A vasúti hozzájáru ut. Említettük egyik 
legutóbbi számunkban, hogy az alispán ráirt a 
községre, hogy hozzon határozatot a vasúti hozzá
járó ut kérdésében. A község azonban még min
dig nem ülésezett e tárgyban s úgy értesülünk, 
hogy az alispán most telefonién sürgette meg a 
határozat hozatott. Jó is volna már valamit 
határozni!

Rosszak az uj gépek. Jeleztük múlt szá
munkban. hogy vasutunk vontatási czéljára uj 
gépeket hoztak. Nagyobb szerkocsival ellátátt V a 
osztályú lokomotivokat. Úgy halljuk azonban, 
hogy e nagy és hatalmas masinák nem felelnek 
meg a hozzájuk fűzött várakozásnak. Ezeknek 
terheléso 215 tonna az eddigi kis XII osztályú 
gépeké pedig jóval kevesebb. De amíg a kis gépek 
70—80 tonna tulterholtetést alig érezték meg s 
vígan pöfögve vontatták fel az egész terhet akár 
a legnagyobb emelkedésen is, addig ezek az uj 
és nagy masinák már a legkevesebb tulterhcltc- 
lést is bánják s nem tudnak odább menni, amint 

/ már 3 esetben megtörtént. Ez semmi esetre 
sem használ a forgalomnak, de azt hisszük csak 
az az oka, hogy még ismeretlenek lévén a gépek, 
egyik másik mozdonyvezető nem tud velük bánni.

Érdekes döntvény. Egy konkrét esetből 
kifolyólag kimondotta a Kúria, hogy az asszony 
az Amerikába kivándorló férjét követni nem tar
tozik s a kivándorolt férj, a házassági törvény 
77. §-a alapján nem kérheti felesége ellen az 
elválást azon a címen, hogy ez a házasélet helyre
állítása céljából férjéhez vissza nem tért.

—  Van perronjegy. Vége a mézeshetek potya 
idilljeinck. Eddig legalább megvolt az az egyet
len örömünk és szórakozásunk, hogy szabad 
óráinkban büszkeségtől dagadó öntudattal gyö
nyörködtünk küzdelmesen evickelö vicinálisunk 
robogásába. De ezután vége mindennek. Hintsetek 
hamut és gyászoljatok! Megérkeztek a perronje- 
gyek, egy kemény hatos az áruk. Aki ezentúl 
látni akar, az fizessen. S a vasút kegyetlen szi
gorral őrködik is törvényes jussa felett és kímé
letlenül bevasalja a jámbor kiváncsiakon a kemény 
obulusokat.

—  Aki a nevét nem szereti. Vas-Szabadhcgy 
község nincsen megelégedve azzal a névvel, 
melyet az uj országos keresztsedben kapott. A 
keresztelő bizottság ugyanis Kerkaszabadhegy 
nevet adott a községnek, de ez nem tetszik nekik, 
miért is megfellebbezték a keresztclést. Amint 
mi tudjuk a bizottság működésében az volt egyik 
irányadó támpont, hogy a vármegye nevét lehe

tőleg cl vegyék a helynevek mellől, mert a tapasz
talás azt mutatta, hogy ezek leghamarább elkop
nak. A kereszteléseknél Iáhaltuk is, hogy a „vas" 
nevet majd mindenüncn mellőzték. így lett Vas- 
Szabadhfgyböl is Korka Szabadhegy. Ekkép állván 
pedig a dolog alig hisszük, hogy a felebbezésnek 
valami eredménye lenne.

—  A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület választmánya tegnap délután 3 órakor ülést 
tartott. Az ülés lefolyásáról az előre haladott 
időre való tekintettel csak jövő számunkban 
tudunk hirt hozni.

Tűz Kisszombatban. E hó 27-én d. u. 5 
órakor hatalmas füst oszlop emelkedett fel Kis- 
szombat községből. Az utcza népe riadtan szaladt 
a tűz felé, mely Kumin Miklós házánál volt. 
Állatba emberben kár nem esett, csak egy ház 
esett a lángok martalékává, mely azonban bizto
sítva volt. Muraszombatból sok nézője akadt a 
tűznek.

—  A ..Budapest" jubileumi diszalbuma. Ma
gyarország legelterjedtebb és legolcsóbb politikai 
napilapja a „Budapest", amely a többségben levő 
függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja, nagy 
és ritka jubileum előtt áll. November 15-én lesz 
éppen harminc esztendeje annak, hogy a „Buda
pest" nemzeti és kulturális nagy hivatásának 
utján megindult. 1877. uovembor 15-én jelent 
meg a „Budapest" első száma és e naptól fogva 
szakadatlanul egy cél, egy eszme, egy törekvés 
szolgálatában áll, a mely cél eszme és törekvés: 
Magyarország önállósága és függetlensége. Méltán 
jubilál a „Budapest", melyet a halhatatlan nagy 
Kossuth Lajos annak idején elvei egyetlen hü 
letéteményesének vallott, fia pedig, aki a nemzet
nek ina vezére és büszkesége, hazatérte óta poli
tikájában irányított. A „Budapest" jubileumi ünne
pét olvasói elölt az által is emlékezetessé és ked
vessé fogja tenni, hogy olyan karácsonyi ajándékot 
ad e'öfizetöinek, amely páiatlanul áll a magyar 
sajtóban. Ez a öBudapest" jubileumi diszalbuma 
lesz, mely „Harminc év" címmel, művészi diszkö- 
lésben, 20 ivén, képben és szövegben mondja el 
a lap harminc éves történetét. Írni fognak abba 
politikai, társadalmi és irodalmi életünk legkiválóbb 
alakjai, a „Budapest" volt és jelenlegi munka
társai úgy, hogy az szellemi tartalmával és remek 
illusztrációival is minden eddig megjelent hasonló 
munkát messze felül lóg múlni. A könyv minden 
háznak dísze lesz és bolti ára Imsz korona. A 
jubileumi albumot újonnan belépő előfizetők is 
megkapják, ha most legalább egy negyedévre 6 
koronával előfizetnek. A „Budapest" előfizetési 
ára i: Egész évre 24. K., fél évre 12. K.,
negyed évre 0. K., egy bóra 2. K. Mutat
ványszámokat kívánatra bárkinek szívesen küld a 
„Budapest" kiadóhivatala Budapesten, IV., Sur- 
kantyus-utco 3.

— A Pesti Napló idei ajándéka. A Pesti 
Napló, a magyar napilapoknak ez a Nesztora, 
évek hosszú sora óta arról híres, hogy nemcsak 
igazán jó, tartalmas és változatos újság, melyet 
a család minden tagja élvezettel olvashat, hanoin 
minden év karácsonyán nagy fénynyel és pompá
val kiállított értékes ajándékkal is kedveskedik 
olvasóinak. Egytől egyig olyan ajándékkönyvek 
voltak ezek, melyek bármelyike értékre nézve 
egymagában is is felért a lap egész előfizetési 
árával. A Pesti Napló idei ajándéka fényben és 
pompában felül fogja múlni az összes eddigieket, 
címe „ P e t ő f i  Al b u  m“, Javairók fogják meg
írni a könyv fejezeteit. Tudósok és költők, eszté
tikusok és szépirók alkotják meg bennük Petőfi 
képét. 8  a képzőművészet remekelve ábrázolja 
benne a nagy költő emlékét. Nagyszabású fest
mények, elsőrangú illusztrációk, kiváló mesterek 
alkotásai díszítik majd e müvet. S a mülapokon 
kívül a sokszorosító művészet egész sor több 
színnyomású képben fog remekelni. E diszos tar
talomhoz méltó lesz a keret. A könyv bekötését 
a magyar iparművészet elsőrangú mesterére bíz
zák. Ezt az uj páratlan diszü ajándékot megkapja 
karácsonyra a Pesti Napló állandó előfizetőin 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól kezdve 
egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra elő
fizet, illetve aki karácsonyig legalább egy félévi 
dijat befizet és egy további félévi előfizetésre 
magát kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívánatra 
külön értesítést küld c módozatokra a Pesti 
Napló kiadóhivatala Budapesten, IV. kerület, 
Andrássy-ut 27. sz.

A divat.
— A Divat Ujság-ból, —

Az őszi divat, mint mindig, most is az egy
szerű angol ruhával jelent meg. Egyetlen és fökel- 
léke, hogy elsőrangú szabó kezéből kerüljön ki. 
Olyan is akkor az értéke, hogy nem mindenki 
engedheti meg magának a készítését. A kabát 
formája egészen olyan, mint a férfikabát, egysoros 
gombolással, kis ferfigallérral, melyből még a 
gomblyuk sem hiányzik, lebbenyrésze elöl kere
kített, hátul be van hasítva. Az elörészt zsebek 
és pántok díszítik, a szélei sokszor lVa—2 cm. 
széles zsinórral vannak befoglalva. Az ujja hosszú 
és szűk és ha a kabátot, úgy az ujját is zsinór 
faglalja. Az ujja külső varrásán hasíték van 
gombolással. A kabát hosszú 90— 140 cm. között 
váltakozik. A hozzávaló szoknya 7—9-lapos zsi- 
nórdiszszel.

E mellett az egyszerű ruha mellett még 
egyéb újdonságokat is hozott a divat, különösen 
a fiatalos alaknak illő, csípőig érő rövid, fél test
hezálló kabátkái ráncosszoknyával, rövid mellény
nyel, zsinórdiszszel. Vagy a különösen látogatás
hoz illő, harangalaku lebenyes kabát á la direk- 
toire hímzett atlaszmellénynyel és az övbe eltűnő 
zsabórészszcl; a hozzávaló szoknya egyszerű 
harangalaku. A kik a refomruhát szeretik, azok
nak az 5 cm. széles pánttal a rövid derekat mu
tató és az alól simán aláhulló lebbenyes kabát 
lesz szívesen fogadott modell. Ez a kabát is mel- 
léuynyel készül, melyet sujtásozás diszit és a 
kabát széleit is pántok foglalják. A félhosszu 
ujjak és hétlapos és ráncos szoknya még mindig 
nagyon kedvelt.

A hosszú köpeny ez évadban nagy szerepet 
fog játszani. Formája bő, egyenes és az eddig 
elhanyagolt zsebdisz jellemzi. A zsebek szélesek 
és pánlokkal több részre oszthatók. Céljuk nem 
igen van és mégis a kedvelt kis kézitáskáknak 
erős versenytársai lesznek. Ez a köpeny bő kar- 
kivágásával nagyon kényelmes s ezért mindenki 
örömmel fogja használni.

A ruháknál a bő és a rendes karkivágás 
váltakozik s igy még bizonytalan, melyik fog a 
kettő közül győzni. Az ingblúzok hosszú szűk 
ujjal, a kissé díszesebb azonban már félhosszu 
ujjal és csak a nagy kivágást mutató diszszel, az 
elegáns esti blúz azonban bő karkivágással és 
disszes bő ujjal készül.

A blúzszövetek keskeny csikósak, apró koc
kásak vagy skót kockásak és a legeredetibb 
összeállításokban láthatók.

A kalapok henger nélkül készülnek. A formák 
különbözők, kicsi és nagy egyaránt divatos. Diszül 
a széles chinészalag, melyből nagy csokrokat köt
nek, e mellett gyöngytyukszárny, paradicsomma
dárkócsag, structoll, virág stb.

A bársony divatosabb lesz mint valaha, 
sujtás, moir, paszomán lesz a disze.

Divat Újság minden hónapban kétszer 
jolenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : ne
gyedévre postán való szétküdéssol két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., Bükk 
Szilárd-utcza 4. sz.

Szerkesztői üzenet.
Oras. Névtelenül beküldött czikkeknek semmi körül

mények között helyt nem adhatunk, bármely közérdekűek 
legyenek is azok, már csak a sajtójogi felelősség elvénél 
fogva sem. Cras ur czikkét pedig még névaláírással sein 
közölhetnők — legfeljebb, mint nyílttéri közleményt — 
mert tisztán magánérdekei dolgot tárgyal, az pedig nem 
újságba való. Községi visszaéléseket s/.ivesen ostorozunk, 
mert a nyilvánosság a legjobb fórum, de magán egyéneken 
ejtett vagyoni sérelmek orvoslására v an hatóság!

A pró hirdetés.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.
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5” >. és 642 1907. végi*, sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-u értelmében ezennel köziiirré 
teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 
1907. évi V. 62 <S. és 62 10, számú végzése kö
vetkeztében dr. Weisz Jónás és dr. Kitscher Samu 
ügyvéd által képviselt Gál és Fodor bej. cég 
budapesti, úgy Hergel* József és Fia muraszom
bati lakosok javára Dómján Mihály és neje Küliár 
Júlia muraszombati lakosok ellen 778 kor. 23 
íili. és 630 kor. s jár. erejéig 1907. évi július 
22. és augusztus hú 2 áu foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 2285 koronára 
becsült következő ingóságok, u. ni. vascszterga- 
pad, zab, búza és rozsból álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1907. évi V. 62 9. és 62/11. szánni vég
zése folytán fent felsorolt tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátra levő követelések és járu
lékaik erejéig Muraszombatban Dómján Mihály 
és neje Kühár Júlia lakásán és a lefoglalt tár
gyak helyén leendő megtartására

1907 évi október hó 4 -ik  napjának 
délutáni 3 órája határidőül kilüzotik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés a/. 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi szeptem
ber hó 24 ik napján.

SZABADKA JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

E ltű n t
Horváth László muraszombati központi 

körjegyzőnek f. hó 22-én Muraszombatból 
egy vadászkutyája. Az álat leírása: 16 hó
napos hint vizsla, aranysárga szinü (zsem- 
lyeszin), nyakán aczél nyakkendő sárgaréz 
lakattal, fejtől az orrig fehér sáv, szügyén 
és labain fehér szőrzet. A megtaláló kére
tik, hogy az ebet fenti tulajdonosnak átadni 
szíveskedjék.

Vasvármegye teirása
népszerű tüzetecske iskola és magán célra. 
A r a  2 0  f i l l é r .  Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

3212/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbíróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Szukics Jánosné 
Klement Anna végrehajtatónak Kleinent Sándor 
végrehajtást szenvedett elleni 1000 kor. tőkekö
vetelés, ennek 1904. január 28-tól jaró 5" ■> ka
matai, 30 kor. bekebelezési, 81 kor. 90 fii!, peri, 
19 kor. 90 fillér végrehajtási és 48 kor. 60 fillér 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint tkkvi hatóság területén levő a alsómoráczi 
61. sz. tjkvbeni A. t  1. sorsz, 1367 hrsz. birtok- 
részletből Klement Sándort illető Vs részre 374 
kor.-ban, a f  2. sorsz. 1375 hrsz.. 32 iiázsz. 
birtokból nevezetett illető 7 - részre 834 kor.-ban 
a f  3 sorsz. 1493 hrsz. birtokrészlclböl nevezet
tet illető V‘> részre 39 koronában, f  4. sorszám 
1494. hrsz. birtokrészletböl nevezettet illető 1 * 
részre 322 koronában megállapított kikiáltási ár
ban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 

1907. évi november 27  (huszonhetedik) napjának
d. e. 10 órájára Alsómorácz 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
vény! átszolgállatni.

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 
Alsómorácz község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járás bíróság 
mint tkkvi hatóságnál, 1907. évi szeptember 11.

Dr. Schick, kir. albiró.

3276/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Vlaj Mihály róna főj 
lakos végrehajtatőuuk, Puvlics István batlyándi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 250 kor. tőke 
követelés, ennek 1907. január 17-töl járó 5" 
kamatai, 38 kor. 89 fillér peri, 13 kor. 20 fillér 
végrehajtási és 31 kor. árverés kérvényezési költ
ségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében az 
ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság terülő 
tón lévő, a sürüházai 25 sz. tjkvbeni A. 1. 1. 4.
6. 7. 8. 9. sorsz 85. 131. 207. 42/a. 113/a. 159 a 
hrsz. 29 Iiázsz. birtokból Pavlics Istvánt illető 
18/108 részre 1553 koronában megállapított kiki
áltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

Mesés szép lesz
m in d e n  h ö lg y

viSif f<!lc Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2> kor. Aranka
szappan 7 0  tillér. Aranka mosdó víz 
1 kor. Aranka hölgypor I korona, nagy 

22 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  vn,ry6sz"i -labo'ratoriumában
Kecskemét.

1907. évi deczember 3 . (harm adik) napjának
d. e. 10 órájára Sürüháza községházához 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" u kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Muraszombat, 1907. szeptember 11. A kir. 
jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. albiró.

1Nyilatkozat Minden ellenkező híresztelésekkel szemben 
kijelentem, hogy férjem

órás- és ékszer-üzletét
— miután 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 eszközlök.

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

Hartmann Frigyesné.

5U -

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

Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske- 
dósóben M uraszom bat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


