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Védekezés a vöröskakas ellen.
Napról napra jobban közeledünk az ! 

aratás idejéhez. — Néhány hét múlva meg
csendülnek már a kaszák és megkezdődik 
a nagy munka. Azután jön a betakarítás.

Egy esztendő fáradságos munkájának 
gyümölcse sok verejtéknek, sok nélkülözés
sel teljes munkanapnak eredménye van 
összehordva ilyenkor falusi gazdáink pajtá
jában. csűrében, padlásán, amiből egy év 
megélhetését kell kihozni, ami az egész 
családnak kenyeret ad addig, inig a termé
szet uj áldással nem jutalmazza a gazda 
fáradtságát.

És ime hányszor halljuk megdöbbe
néssel, hogy a tűzvész itt is, ott is felütötte 
rémes tanyáját, hogy koldusbotra juttatta a 
gazdát, hogy szánalmas, nyomorult hely- j 
zetbe sodorta egész virágzó községnek a 
népét. Hamuvá, liistté és üszőkké válik az | 
élelem, a vagyon, a keserves munka meg
takarított gyümölcse.

Tehetetlenül útijuk körül a romhalmazt, i 
a kormos, dülekezö falakat, melyek sokszor j 
több év fáradtságát, vagy egy egész élet ! 
szorgalmát temetik ieltámaszthalallauul ma- i 
guk alá és vádolják a kegyetlen végzetet, i

A veszélyt kikerülni nagyon nehéz, j 
Óvatosak lehetünk vigyázhatunk, hogy tűz- j
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vész keletkezését minden lehető módon 
megakadályozzuk, gyermekeinket inthetjük 
a tűzzel való játéktól, biztosíthatjuk vagyo
núnkat, hogy a vész esetén mégis kárpót
lást találjunk, alakíthatunk tűzoltóságot, de 
az mind kevés arra, hogy a vöröskakas 
pusztításainak gátat vessen.

Az önkéntes tűzoltóságok, ezek a bátor 
csapatok — igaz — mindent elkövetnek és 
sokszor bámulatos halálmegveléssel szálla
nák szembe a romboló elemmel, de mun
kájuk sokszor mégis sikertelen. Sikertelen 
pedig azért, mert a községek nem képesek 
szűkös anyagi helyzetükben nagy befekte
tésekre, hogy a sikeres védekezéshez szük
séges drága tüzoltószerekkel ellássák magu
kat ; sikertelen sokszor a legjobb törekvés 
dacára is, mert hisz a tűzoltáshoz is szak
ismeret szükséges és nem minden önkéntes 
testületnek a parancsnoka, a vezetője van 
abban a szerencsés helyzetben, hogy a 
szakfolyóiratokat és szakmunkákat tanul
mányozhassa, hogy végezhette legyen a 
Budapesten évenként rendezett tüzoltótiszti 
tanfolyamot, ami kioktatja, hogy adott ese
tekben, hogyan v é d e th e tik  teghatható- 
sabban.

Ennek az állapotnak megszüntetésére 
céloz az a belügyminiszteri rendelet, mely 
most érkezett Vasvármegye törvényhatósá-
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gához és amelyben kimerítő és sürgős 
jelentést kér a vármegye tűzoltói szerveze
teiről és felszereléseiről. — A kormány 
ugyanis azt tapasztalta, hogy számtalan 
községben nem tartják be a tűzrendészet 
érdekében kiadott rendeleteket. A beérke
zendő jelentések alapján fog tehát intéz
kedni, hogy ott, ahol e tekintetben hiányok 
vannak, a kormány támogatásával pótoltas
sanak.

E rendeletre felhívjuk a községi elöl
járóságok figyelmet. Helyesen teszik a 
községek, hol érezhető hiányok mutatkoz
nak, ha ezt őszintén, leplezetlenül feltárják, 
mert most alkalom kínálkozik arra, hogy 
gyökeres javítást érhessek el a községek 
megterheltetése nélkül.

Háziiparunk ami nincs.
A/, a bizonyos .nemtörődömség* vonul végig 

egész közéletünkön. Ez képezi tulajdonképeni 
okai gazdasági elmaradásunknak. A közgazdaság 
főbb ágaival nem törődünk, a mellékágait pedig 
lekicsinyeljük. így a háziipar is.

Pedig a háziiparnak ép oly fontos, mint 
nagyjelentőségű szerepe van egy nemzet gazdasági 
életében. Nemcsak a nép keresete szempontjából, 
hanem azért is. mert igen fontos iparágak meg- 
honosithatusának és egészséges fejlődésének alap
ját képezi.

TÁRCZA.

Lapdacsok.

KI ne bízd magadul, 
Embernek méltó legyvert 
A sors szeszélye ellen, 
Csak önbizalma ad.

Akarunk mindenáron lenni.
S mikor vagyunk leggazdagabbak ?
Midőn szegények tudunk lenni.
Akkor is, hogyha van mit enni.

A. F.

Mii ér az ember ? Talán annyit 
Amennyi kincse, gazdagsága?
S ha semmi kincse gazdagsága . . . ?
Hogy kincs, gazdagság, nem föltélien érték 
Az emberben, ahhoz nem fér szó.
Az a döntő, hogy gazdag, vagy szegényben 
Mennyi a belső tiszteletreméltó.

Ne bízd el magadat ha 
Szererencsód föl kapott.
Ép oly könnyen elejt majd,
Amiként felkapott.
S akkor mi lesz? Mi lenne más;
Keserű megaláztatás.
A szerencsének akárhányszor,
Halsors a követője.
Gondolj hát jó előre,
Feszíts mellet, légy kész a harezra,

Kit felszázad tapasztalása bölcscsc, 
Szenvedése nemessé nem tesz. 
Élhet akár Matuzsálem koráig.
Az nemes, és bölcs sohasem lesz.

Nincs megalázobb czim embernek, 
Mint az ,,ingyenéin* czime.
Midőn azt neki ép kézlábbal.
S elmével kell viselnie.
Az ember szegény, avagy boldog. 
Egész ember csak úgy lehel,
Ha megszolgálja, megérdemli, 
Mindennapi kenyeret.

Mikor vagyunk legszegényebbek ? 
Tán, ha nincs mit szájunkba venni ? 
Nem . . . hanem hogyha gazdagok

A czukrászskatulya.
Egy zajos múltú barátom harisnyakötökböl, 

szalagokból, száraz csokrokból s arcképekből 
gyűjtött színes, mosolygó emlékei közt, megláttam 
egy cukrászskatulyát. Egyszerű, fényes fehér ke
mény papirosból összeragasztott vásári dobozt, 
oldalán a cég nevével: .Fekete Zsigmond cuk- 
rázdája, Budapest, József körút 8* Zajos múltú 
barátom, aki emlékfoszlányokból kerek meséket 
ragasztott össze az én mulattatásomra, az ócska 
skatulya históriáját igy beszélte e l ;

I.
Akkor egy fiatal elvált asszonynak udvarol

tam. Az asszony alig volt huszonkét eves, móléit, 
fehér arcú. szénfekete hajú, pisze, pajkos, égő 
csóku. Szerette a teát, amit együtt főztünk, s 
együtt fogyasztottunk el, ugyanegv csészéből, 
olyan módon, hogy az asszony az ölembe ült s 
engem is megitatott. Szerette a jó teasüteményt, 
miért is én minden egyes újabb látogatása elölt

Sirolin
Emeli az Étvágyat é s  a testsúlyt, megszün
teti* a kiihttgést váladékot, éjjeli lázadást

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o t k e "  e re d e d  c n o m a go lá n t.
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Olyan szívesen szeretünk mindig a kül
lőidre hivatkozni, de jó példát sehogy sem követ
jük. Pedig különösen a háziipar terén nagyon is 
a küllőid után kellene indulnunk. Milyen más 
irányú külföldön a háziipar, mely egyes szegé
nyebb vidékeken a népnek nemcsak megélhetését 
biztosítja, de némi jólétet is képes nyújtani.

Ott van például a Schwarczwald, ahol az 
óragyártás, Belgium, ahol a fegyverkészités, vagy 
tisztán házi, vagy mondhatnék családi ipar, mely
ben a ház minden tagja, vagy egész nap, vagy a 
mezei munkáktól és állattenyésztéstől szabad 
óráiban foglalkozik. Az előállított termékeket 
aztán vagy maga viszi piacra, vagy konsoreiumba 
állva, értékesíti; vagy mint a két utóbbi példánál, 
egyenesen valamely vállalkozó gyáros számára, 
az órának vagy fegyvernek egy és ugyanazon 
alkatrészeit dolgozza évröl-évre saját tűzhelye 
mellett, a vállalkozótól kapott anyagból, gyakran 
annak szerszámaival, leglöbbnyiro előleg és ké
sőbbi elszámolás fejében.

Ezeken a helyeken tehát szerves munka- 
megosztást látunk, mely a föld népét is rendsze
res munkához szoktatja, idővel iparosá neveli. A 
nagy gyári iparnak ezen nemzedék adja aztán a 
többé-kevésbé képzett munkásokat. Ezért köny- 
nyebb ezekben az országokban bármely uj ipar
ágat felkarolni, vagy már létezőt az igények sze
rint fokozni és fejleszteni, mert a munkaanyag 
folyton megvan és nevelődik az országban.

Ha már most eme rendszer szemmeltartá- 
sával saját háziiparunkat nézzük, csak ötletsze
rűséget, mmikapazarlást látunk mindenütt. A rend
szer nálunk épen a rendszertelenség, a szerve
zetlenség ezen a téren. Nem az igényekhez, nem 
az illető vidéken meglevő termelési előfeltételek
hez mérve honosítják a megfelelő háziipari, ha
nem ötletszerű, időről időre jelentkező és divato
san felkapott jelszavak után indulunk.

Valósággal megdöbbentő adatókat mutat a 
magyar háziipar törzskönyve, a mely adatok és 
számok a legszomorubban igazolják állításunk he
lyességét, Ott a hol a háziipart nálunk is a kül
földi jó példákat követve, vállalkozók segítségével, 
mint a családi ipart rendszeresen, szerves munka
megosztással űzik, az eredmény egészen más. A 
legszebb és legcsaltanósabb példái erre a szalma
fonás csoportjában láthatjuk.

Hajduvármegye négy községében, nevezete
sen Hajdu-Nánás, Hajdú Böszörmény, Hajdú Do
rog és Ujfehértó községekben összesen 8400 csa
lád foglalkozik szalmakalapok készítésével és az 
általuk előállitott áruk piaci értéke 1,200.000 
korona.

Ilyen továbbá az Árvamegyei vászonszövés, 
a hol 826 család évi termelése 56*5,000 méter 
különféle vászon, 260.000 korona értékben, a 
melyből 450.000 méter egy vállalkozóra és 115.000 
méter egy másik vállalkozóra esik.

a legfinomabb cukrászkülönlegességekért kutattam 
át a várost. Szeretett talán engem is. de ebben 
— legalább az akkori időben — még nem vol
tam egészen biztos. A lakásomon mindössze a 
negyedik találkozásainál vettem ezt a doboz 
süteménz Fekete Zsigmondiul! a József körúton.

II.
A csengő hangjára örömmel dobtam el a 

szivaromat és siettem ajtót nyitni. Az ilyen esc 
esemökoru szerelmeknél, az ember még minden 
egyes randevún kétkedve várja a nőt: hátha nem 
jön el ? ! És kitörő örömmel üdvözli: mégis 
eljött!

Mégis eljött: pedig künn zord, csúnya téli 
nap volt. Lcscgitettcm a bunhácskáját, lehúztam 
kezéről a vékony' szarva«bör keztyütt s megfa
gyott ujjacskák hegyét csókokkal melengettem. A 
kis asszony egy karosszékbe süppedve tűrte ezt, 
mint egy negédes, elkényesztetett cica. Azután 
egyszerc két tenyere közé fogta az arcomat, oda 
fordította maga felé :

— Nézzen meg jó l:
— Miért ?
— Hogy nagyon hamar el ne felejtsen. Bú

csúzzék el tőlem szépen, mert ma lát utoljára!
III.

Az ölemben ült, Icázlunk, úgy, amint meg
szoktunk volt: egy csészéből. Az asszony pajkos

Nem a háziipar rendeltetése, hogy különle
gességeket kereső külföldi látogatónak exotikus 
dolgokkal tudjunk kedveskedni, bármennyire emeli 
is öntudatunkat, ha az idegen megdicséri népünk
nek pl. a díszítésben megnyilatkozó erős szépé
szeti érzékét, A háziiparnak az a célja, hogy 
családi iparra fejlődve, a népnek rendszeres 
munkát, állandó keresetet adjon. E tekintetben 
mellettünk bizonyít különösen a varrottas példája. 
Mert hiszen ismerjük azt a háborút, mely az 
igazi és nem igazi varottas közöli állandóan 
folyik. Az igazit fodorvásznon a régi heveit mó
dón és nehézségekkel varrják. A másikat gyárilag, 
könnyedén, a szemnek tetszetősebb szinvegyiték- 
kel készítik, s ez a modern az olcsóbb, a kisebb 
értékű. Az igazi varrottas nevet szerzett magának 
és bejutott még a királyi házakba is. A modern, 
az olcsóbb, bejárja a világ összes piacúit és a 
vállalkozók Morvaországban készíttetik. A mienk 
a dicsőség, a haszon ellenben — az osztráké.

Mindezekből pedig világosan következik, 
hogy a háziipar nem diilctánskodó játék, hanem 
a közgazdaságnak oly fontos mellékága, a mely- ! 
lyel rendszeresen és országosan kellene foglal
koznunk.

H I R  E  K.

Nagy tű z  P erestón .

Perestón Obál Jenő molnár gazdasági 
épületeiben f. hó 17-én délelőtt 11 órakor 
ismeretlen módon tűz támadt és daczára a 
vizböségnek és a nagy oltási igyekezetnek 
a kedvezőtlen nagy déli szél miatt rövid 2 
órai idő alatt Obál gazdasági épületeit és 
három szomszédjának lak- és gazdasági 
épületeit teljesen elhamvasztotta. Ember 
életben kár nem esett.

Az összes kár 30000 (Harminczozor) 
koronát tesz ki, melyből csak 5000 korona 
volt biztosítva.

A mentésben az összes szomszéd 
községek is résztvettek. A mentők között a 
legnagyobb bátorságot Golobov Ádám felsö- 
lendvai csendőr tanúsította, aki az égő 
szobákba hatolt és onnan sok holmit 
kimentett.

Golobov Ádám nagy bátorságánál azon
ban még sokkal több dicséretet érdemel. 
Csárics József vizlendvai plébános, aki

gyerek módjára hintázta magát az ölemben és 
jóízűen ropogtatta a tea süteményt. Én pedig 
kélleltem ;

— Ilyenkor hamar: Alig hogy megismertem, 
már is el akar hagyni!

— Kell édes! Kell! Azt hiszi, hogy én 
nem szívesen maradnék a magáé ?

— De hát miért kell ?
— Mondtam m ár: férjhez megyek. Legalább 

az esküvőig hü akarok maracni a jövendőbeli 
uramhoz :

— Ez túlságos erkölcsi skrupulozitás! Ne 
hagyjon e l!

Csak a fejét rázta, a szép, fekete hajkoro
nás, összeborzalt fejét s immár a tizedik teusüte- 
ményl harapta apra fehér fogacskái közé.

— Pompás! Hol vette ezt a süteménz ?
— Lássa! — mondtam mélabusan -  Ma 

kezdtük meg ezt a skatulyái! Legalább azt várja 
meg. amíg ez a doboz is elfogy !

Kaczagott.
Tudja mit? De vigyázzon! Nem sokat nyel

veié : Én mértéktelenül szeretek mindenféle 
édességet.

És kaczérosan rakott ki maga elé még há
rom darab halálra ítélt süteményt.

IV.
Amikor elment, megszámoltam a leasülcmé- 

uyeket. Nzolczvannégy darab maradt.

észrevevén a tüzet a harangokat megkon
gatta, cselédeit és napszámosait sajtárokkal 
cs egyéb mentő szerszámokkal felfegyver
kezve saját fogatján küldte az egy órányi 
távolságra fekvő színhelyre, majd egy lovát 
ö maga felkantározta, a közelben levő tiizi- 
fecskendöbe befogta és ö maga oly sei.es 
vágtat ássál hozta Perestóra. hogy a 6 kilo 
méternyi utat 'gy  pár perc alatt tette meg. 
Természetesen a derék plébános igazi mim 
kája csak most kezdődött meg: a siró és 
jajgató károsultakat vigasztalta, az oltásban 
már kimerült embereket szép szóval isinél 
munkára serkentette, gondoskodott a tűz 
localizaciójáról és azon talpra esett és bölcs 
gondolatával, hogy a Leadva patakon át 
gerendákat, ezekre deszkát’és ajlol dobatott, 
a mentők m inkáját annyira megkönnyítette, 
hogy fél munkával még egyszer annyi vizel 
tudtak produkálni, mint az előtt.

Csárics plébános munkáját, hogy ö 
mit tett, röviden leírni nem lehet, de az 
bizonyos, hogy ö sokat tett és ö nélküle a 
kár mégegyszer annyi lett volna. Isten 
fizesse meg neki!

Nem hallgatható el azonban egy hiva
talból is üldözendő azon körülmény amelyre 
a hatóság figyelme is ezennel i.-lbivatik és 
a mely azon furcsa episodból áll. hogy 
mikor a derék plébános a tüzszertárhoz ért 
lovával, hogy azt befogja, a legnagyobb 
meglepetésére annak kulcsát sehol nem 
találta, hanem a szomszédok azt mondták 
neki, hogy az mindig a bírónál t. i. a viz
lendvai bírónál vau. a bíró azt más kezébe 
nem engedi át, hanem a szertártól egy jó 
háromnegyedórányira fekvő lakásán, a köz
ségi ládában őrzi; természetesen Csárics 
erre is kiismerte magát, fejszét ragadott, a 
zárt egy pár hatalmas vágással levágta és 
igy hatolt be a szertárba.

Megemlítendő még, hogy úgy hírlik, 
hogy Vizlendva község nagyérdemű és bölcs 
tanácsa ezen zártörésért még ügyvédi kézre 
is adja a derék plébánost.

Ruzsics János

MÁJUS 23.

Tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, kiknek 
előfizetése lejárt, annak szives megújítására.

Jött a következő alkalommal, ón hozzá som 
nyúltam a dobozhoz, ó azonban gonoszul nevetett 
és újra megevett nyolez darabot.

Harmadszor jött. Elfogyott öl sütemény.
Negyedszer hét.
Ötödször elfelejtettünk teázni.
Hatodszor egy kicsit szeszélyes volt a n ő ; 

nem evett csak négy süteményt.
Hetedszer szentimentális volt a nő, a csókja 

megforrosodott és csak két süteményt evett.
Nyolczadszor a váltamra borulva sirt és 

nem kért sem teát. sem süteményt.
Azután jött öt bájos, csőkos, szerelmes hó- 

nap ; mindennap tcáztunk, de soha sem ellünk 
hozzá süteményt.

— Látod! — mondta a no és boldogan 
föl kaczagott. Ma jól vigyáznak rá és nem pa
zaroljak, örök időkig tart egy ilyen doboz tea- 
sütemény !

V.
Airókor a burától u idáig ért el a mesél

kinyitöltiun a skatulya fedelét. Üres volt.
Most már üros ! — mondta nevelve.

— Hát mégsem itartott örökké *
Nem ! ,\ hal ódik hónaphai i meglát <

toll egy más*k idegen asszony. Az három
alatt elf<>gyasztolta az egészet!

Benda Jenő.
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A törvényszéki elnök érkezése.
Liky Kristóf cs. és kir. kamarás, kir kúriai 
Ilim. a szombathelyi kir. törvényszék elnöke, 
a mai napon az isti vonattal több napi 
tartóz kod fisra Muraszombatba érkezik a 
j á rás l > i lóság ügymenetének m eg vizsgál ása
czéljából.

Jegyzők ertekezlete A muraszombati 
járás jegyzői kara tegnap cl. e. 9 órakor értekez
letre gyűlt egybe Muraszombatban. Az értekezlet 
tárgva volt a földadó kataszter kiigazításával kap
csolatos munkálatok megbeszélése, egyöntetű állás 
foglalás czéljából. Az értekezleten — amelyen a 
jegyzői kar majdnem valamennyi tagja részt 
vett Pósfay Pongrácz elnököli, s mint előadó 
Derezsán Zsigmond p. ü. titkár szerepelt.

A muraszombati vasút r. t. közgyűlése. A 
Körmend Muraszombati h. é. vasút r. t. ez évi 
közgyűlését o hó tartotta Budapesten. Vár
megyénkből részt vettek ezen a gyűlésen Herbst 
Géza alispán és Pósfay Pongrácz főszolgabíró. A 
gyűlésnek érdemleges tárgya, a szokás adminisz- 
tratio leendőkön kívül nem volt.

A magyar nyelvi bizottság kőrútjának 
programmja. Junius hó 4-ikén reggel ti óra 4 
perekor indulás Szombathelyről a gráci vonattal 
(iyanafalvárn. ahová 7 óra 54 perckor érkezik 
meg a bizottság, (iyanafalváról kocsin Erescnyére 
utaznak, ott 9—10 óráig vizsga lesz az iskolában. 
Krcsenyéböl Gyanufalvára tér vissza a bizottság, 
ho! megszemléli az óvodát és még délelőtt kocsin 
Bábakereszturra utazik, hol a plébánosnak lesz 
vendége ebédre. Délután 2— I óráig Rábakeresz- 
turon iskolavizsga, amely után a bizottság kocsin 
Vashidcgkutra utazik éjjeli szállásra. Junius hó i 
5 ikén reggel 8 —9 óráig Vashidegkuton iskola- | 
vizsga, amely után Murahalmosra utazik a bízott- j 
ság es ott 10—12 óráig iskola vizsgán vesz részi : 
és délre Muraszombatba utazik. Délután fél 4 
órakor Korongon lesz vizsga, mely után a bízott- | 
ság éjjeli szállásra Muraszombatba tér vissza. 
Junius hó 6-áu. vasárnap a vizsgálatok szünetel- j 
nek. ez alkalommal programon kívül kirándulások 
es a muraszombali és környékbeli óvodák meg- I 
szemlélése szerepel a tervezetben. Junius hó 7-én j 
Andorbegyen vizsga, majd 10—11 órakor Mezö- 
várott vizsga. Délben ebéd Muraszombaton. Dél
után a muraszombati állami iskola és az óvada 
megvizsgálása. Junius hó H-ikáu délelőtt a mura
szombati lóm. kath. és ág. ev. iskola vizsgája, 
délután 3 óra 52 perckor vonaton visszautazás 
Szombathelyre.

Az alsólendvai vasút nyomjelzése. A múlt
ho folyamán Bellatinczon tartott értekezlet meg- i 
allapodásálioz képest Fábián Bajos és Barthalos 
István a jövő hó 12-én ide érkeznek, és megálla- j 
piljak a tervbe vett vasul uyomjclzési irányát.

Tárgyalás az inségactio ügyében. A múlt 
hét elejen sürgöny érkezett a gazdakörhöz, mely- J 
ben a Földmivélésügyi Miniszter éstesitette az 
egyesületet, hogy a mull évi takarmány inségactio 
tárgyában tárgyalást óhajt folytatni, mely célból I 
két magas rangú tisztviselőjét kiküldötte Mura
szombatba. l'gyane célból utasította Balbauser 
Oltó szombathelyi kerületi gazdasági felügyelőt is. 
hogy a tárgyaláson vegyen részt. A kerületi fel
ügyelő szerdán délelőtt meg is érkezett, az esti 
vonattal pedig megjöttek a Földmivélésügyi Mi
niszter kiküldöttei dr. Hegedűs Aladár föidmive- 
lésügyi miniszteri fogalmazó és Grelsclil Ödön 
földmivélésügyi miniszteri számvevőségi főnök, a 
kikul a pályaudvaron a hatóság képviseletében 
Pósfay Pongrácz járási főszolgabíró és ilj. Hor
váth l*ál tb. főszolgabíró, a gazdakör részéről pe
dig Takáts B. István gazdaköri titkár s a választ
mány néhány tagja fogadott. Csütörtökön délelőtt 
9 órakor a gazdakör hivatalos helyiségében tar
tatott meg a tárgyalás, melynek folyamán a ki
küldöttek teljesen tájékoztatva lettek a takarmány 
ínség okozta pusztítás mérvéről. Pósfay főbíró 
adatokkal, meggyőző érvekkel mulatott rá a rop
pant gazdasági veszedelemre, mely a mull év 
aImorrnis száraz időjárásának nyomába járt. Ta- 
káts B. István gazdaköri titkár beszámolt a gaz
dakör működéséről, melyet az inségactio ügyében 
kifejtett s kérte a kiküldötteket, hogy tolmácsol
ják a gazdaközönség kérelmét a Nagyméltóságu 
Minisler Urnái, hogy tekintettel a nagy nyomorú
ságra. a már régebben kilátásba helyezett 30"/<>-os 
államsegélyt sürgősen kegyeskedjék kiutalni határ- ; 
széli járásunk jó magyar érzelmű kisgazdái szá- I

mára. A tárgyalásról jegyzőkönyvet vettek fel, me
lyet a kiküldöttek es a gazdakör megbízottai 
írták alá. Tárgyalás után a város nevezetességeit 
tekintették meg. köztük a rom. kath. templom 
művészies freskóit és a várkastélyt, melynek fel
halmozón műkincsei bámulatra ragadták a kikül
dötteket, akik a délutáni vonattal visszautaztak a 
fővárosba.

Tűzoltó majális. Szép sikerű majálist ren
dezett a pártosfaivai önk, tűzoltó egyesület e hó 
9-én, amelyen az egész község és vidékének tűz
oltói. intolligenliája és nagy közönség vettek részt.
A mártonhelyi tűzoltók menet gyakorlatot tartva 
mentek el a mulatságra. A jól sikerült majálison ; 
fciülfízctlck a következők :

Vezér József 4 kor. 40 fiit.. Mártonhelyi 
tűzoltó egylet 3 kor.. Kőim Miksa 2 kor.. Nagy 
István, gr. Matzenaucr Frigyes, 1 kor. 00 fill., 
Kerosztury Kálmán. Fülöp János, özv. Bors Mi- 
hályné, Bippai Vendel. Ballér József, Kovács 
Gyula 1 kor. 40 fill.. Vezér Géza, Siftár Géza, 
Golob István, Kovács János, Kovács Pál, Makári j 
Iván 1 -1 kor.. Czug János, Vörös Anna, Kovács > 
János, Fiiszár Fáni. Jekisa Károly 60—60 fill.. A I 
nemes szivü adakozóknak köszönetét mond Ma- 
lacsics János főparancsnok.

Perronjegyeket szednek. A muraszombati 
állomáson újból szedik a perronjegyeket. Tekintve, j 
hogy eddig szabad volt az u. n. perionra a he- ' 
menet, érthető feltűnést kelt a dolog, s úgy 
vagyunk értesülve. Imgy felsőbb helyről kaptak 1 
szigorú utasítást. Nem tudjuk eléggé helyteleníteni 
ezt az eljárást. A perronjegy váltásának megkö
vetelése indokolt ott, ahol perion van, de mi be- 
kcritctlcn bukterházunk előtere csak nem minő
síthető perronnak! Előbb csináljanak oda valamit, 
aminek vasúti indoház tormája van, legalább ogy 
fedett verandát, kerítsék be az egész dolgot tisz
tességcsen, akkor, aztán Isten neki. szedjenek 
perronjegyeket. Egyébként a rendelet gyakorlati 
keresztül vitelére kiváncsiak vagyunk. Mit fog az 
az egy szál bakter csinálni lm 30—40 ember 
egyszerre bemegy a pályaudvarra. Mert bemenni 
minden oldalról be lehet!

Egy sikeres gyógymódról. Méltó feltűnést 
kelt és nagyban hódit a bel- és külföldi orvosi 
szakkörökben egy uj gyógymód, amelyre mi annál 
nagyobb megelégedéssel tekinthetünk, mert ezen 
uj irányú kezelésnek szellemi alkotója magyar 
orvos. Ez a gyógymód a Vérgyógyitás (Hemopatia), 
a mely a modern kezelési rendszertől eltérően, 
sőt több krónikus betegségben azzal teljes ellen
tétes felfogásból kiindulva gyógyít és remek ered
ményűvel gyógyított számtalanszor oly esetben, 
mikor a modern orvosi tudomány már leszámolt 
a beteg életével. Ezen gyógymód megalapítója dr. 
Kovács J., fővárosi orvos, a kinek Budapest, V., 
Váczi körút 18. alatt lévő rendelő intézetére fel
hívjuk mindazon betegek figyelmét, kik valamely 
régi. súlyos betegségben szenvednek és inai na
pig enyhülést nem nyerhettek. A Vérgyógyitás 
mellőzi a mérges ‘kémiai orvosszereket, hanem 
kizárólag u természetnek kiprópált és évezrede
ken át jónak bizonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, 
fürdők vérei vonásokat alkalmazza. A kezelés kel
lemes könnyen betartható és nem jár időveszte
séggel. Különösen szép eredményei: vannak az 
asztma-, s z ív - ,  gyomor-, ideig-, köszvény- és gür- 
vélykórban szenvedőknél, a moly betegek ezen 
kezelés által gyökeresen kigyógyulnak.

Fővárosi sport düh. Az utóbbi időkben 
nagyon lábrakaptak Budapesten a különféle 
sportok. Ez még nem volna baj, mert hiszen a 
sport nemes és testedző szórakozás. Nevetsége
sek azonban azok a túlkapások, a miket tapasz
talni lehet a fővárosi sportolók között. Valóságos 
mánia immár a sportüzés. A hivatalokat a sport- 
ifjak elhanyagolják és a sporttelepeken éjjel-nap
pal folynak a tréningek. Ezeken a helyeken azután 
olyan viszásságok dúlnak, melyek egyenesen em
beréletet veszélyeztetnek. így például könnyen 
végzetessé válható baleset ért egy fiatal atlétát, 
Foldfahnt, akinek kiváló képességei ezidén tűntek 
fel. A lágymányosi pályán futásra trenírozott, 
amikor a gerelytdobó Jolbej a gcrclylyel fején 
találta. A megsérült atlétát a Réczey klinikán 
ápolják s bár állapota már nem súlyos, még jó 
ideig ott kell maradnia. Ossze-vissza folyik min
denfelé tréning a fővárosban és istencsudája, hogy 
még eddig nem ütöttek le valakit a messzire 
elhajított diszkosszal, vagy gerellylycl. Nem hiány
zik már egyéb, mint hogy céllövést is gyakorol
janak még és akkor teljes a „testedzés*.

Ne menj a vidékre Jassz! Körmend
ről jelentik : Az itteni országos vásárban egy ele
gáns, aranyórás ember a vásártéren több ember
nek ellopta a pénzét. A zsebmetszöt tettenérték, 
mikor egy asszony erszényét kihúzta. A felbőszült 
nép rávetette magát a zsebmetszüre és ütni 
kezdte. Agyon is verik, ha idejekorán közbe nem 
lép a csendörség és a véresre vert gonosztevőt 
ki nem ragadja a kezei közül. A zsebmetszöt le
tartóztatták és a csendörlaktanyába kisérték, hogy 
személyazonosságát megállapítsák. A félholtra vert 
zsebmotszö elvesztette eszméletét s esak órak 
múlva tért magához. Kihallgatása során a csen
dörség megállapította, hogy az elfogott zsebmetsző 
Boiz Ferenc kaposvári születésű és illetőségű 
asztaloslegény, a ki Budapestről rándult le ez 
alkalommal Körmendre. A csendörség értesitette 
a hatóságokat e kiváló vendégszcreplö letartóz
tatásáról.

— Tamássy park-szanatoriuma Dunaharasz- 
tiban, Bestmegye. Elsőrangú gyógyintézet alkoho
listák, morfonisták és idegbetegek részére. Kívá
natra prospektust készséggel küld az igazgatóság.

— Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-féle téglagyárak, melyek a mellett, 
hogy sok ezer munkáskéznek állandó keresetet 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek. 
A Bohn-féle szab. természetes vörös fedélcsere 
pék általános kedveltségiek örvendenek.

Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
„Az uj bortörvény* és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható : Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

1361/1909. tkv. sz.

Árverési hirdetm ény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Rilschcr Samu 
muraszombati ügyvéd végrehajtatónak, Zrim Mik
lós kuzmai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
600 kor. tőkekövetelés, ennek 1908 évi november 
17-töl járó 5°/o kamatai, 57 kor. 60 fill. peri, 22 
kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek kielé
gítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság mint tkvi hatóság területén lévő, 
kuzmai 6 sz. tjkvbcn A. I. 1—6 sor 95/a., 96/a., 
97 a.. 510/a., 507. 526 hrsz. 36 sz. ház ingatlan
ból Zrim Miklóst illető :,/4-ed részre 240 koroná
ban, A II. 1 sor 512/b hrsz. ingatlanból neve
zettet illető V4 ed részre 30 koronában, az u. o. 
18 sz. tkvben A I. 1 sor 11., 12 sor 618, 619 
hrsz. ingatlanból nevezettet illető 70/840 ed részre 
88 koronában, az u. o. 4Ösz. tkvben A f  1 sor 
59 hrsz. ingatlanból nevezettet illető 70/840-ed 
részre 34 koronában, az u. o. 50 sz. tkvben A I.
1—2 sor 611, 612 hrsz. ingatlanból nevezetett 
illető 70/840-ed részre 62 koronában, az u. o. 
74. tkvben A I. 4, 5 sor 553/, 554/a hrsz, ingat
lanból nevezettet illető 70/840-ed részre 114 ko
ronában. az u. o. 84 sz. tkvben A I. 1—4 sor 
604, 605. 696, 697 hrsz. ingatlanból nevezettet 
illető 70/840-ed részre 102 koronában és az u. o. 
100 sz. tkvben A I. 1—3 sor 38, 39, 40 hrsz. 
ingatlanból és 20 sz. házból nevezettet illető 
560/6720-ad részre 130 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul
1909. évi junius hó 14 (tizennegyedik) napjának

| d. e. 10 órája Kuzma község házához ki- 
| tüzetelt azzal,hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
I a kikiáltási ár Vs-ed illetve 2/3‘atU részen alul 
I eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20"/0-a.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképcs érlékpapirok- 

| bán a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
1 bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló clismer- 
! vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
j fizetendő az árverés napjától számítolt 5°« ka- 
| matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejü- 
! lég megállapított árverési feltételek a hivatalos 
i  órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
j Kuzma község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fonti tjkvbcn feljegyzendö.
Muraszombat, 1909. április 2. A kir. járás- 

i bíróság, mint tkkvi hatóság.
I Aczél, kir. jbiró.
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1983/1908 Ikv.
H irde tm ény .

Kisfalu község telekkönyvi birío'.,szabályozás 
következtében az 1869. évi 2579 sz. szahuiymi- 
deielliez képest átal.ikiltiitik és ezzel ••gvidojiileg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX. t. ez. az 1889. évi XXXVIII. és az 1801. 
XVI. t. czikkek a tényleges birlokos tulajdonjogá
nak bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t. ezikk- 
ben szabályozott eljárás, a telokjegyzökönyvi be
jegyzések helycsbitésévcl kapcsolaton foganato
sitta tik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitele- 
sitése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 

1909. évi junius hó (25) huszonöt napján 
fog kezdődni.

Kímél fogva felhivalnak:
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
állal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi terve
zet ellen nctáni észrevételeiket, annál is bizonyo
sabban adják elő mert a régi telekkönyv átalakí
tása után a téves álvetésböl eredhető kifogásokat 
jó hiszemü harmadik személyek irányában többe 
nem érvényesíthetik.

2. mindazok akik a telekjegyzökönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előter
jesztést kívánnak lenni, hogy a telekkönyvi ható
ság kiküldöttje elölt a kitűzött határnapon kez
dődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg, és az 
előterjesztésüket igazoló okiratokat mutassák fel.

3. mindazok a kik valamely megntlankoz 
tulajdon jogot tartoznak, de telekkönyvi bekebele
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az át
írásra az 1886. XXIX. I. ez. 15—18. és 1889. 
XXXVIII. t. ez. 5, 6, 7, és 9 §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket, a kiküldött előtt igazolják, a 
vagy oda hassanak, hogy az átruházás tekkönyvi 
tulajdonos, az átruházás létrejöttét, a kiküldött 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebele
zésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogai
kat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek, és

4. azok kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve úgy szintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, 
illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása végett 
a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesei
ben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Muraszombat 1909 évi május 22. a kir. 
járásbíróság mint tikvi hatóság.

Aczél, kir járásbiró.

MURASZOMBAT, tilos.

1056/1909. tkv. sz.
Á rverés i h ird e tm é ny .

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Muraszombati 
takarékpénztár r. társaság végrehajtatónak, Czer-

vék Fercncz lendvanomesdi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni 160 kor. töke kövelelcs,^ ennek 
1905. október 1-töl, járó 8% kamatai. 52 kor. 
30 fili. peri, 13 kor. 60 fillér végrehajt; si és 
15 kor. 10 fiit. árverés kérvényezési költség, k 
kielégítése iránti végrehajiási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság, mint telekkvi halosag területén 
levő. a lendvanomesdi 229 sz. tjkvben A 1. j 
2 - 6  sor, 99 b. 119 b 2.. 134/b, 92/b/2 a hrsz. 
26 sz. ház ingatlanokból Czervék Ferenciét illető j 
- ;t-ad részre 1119 koronában megállapított kiki
áltási árban az árverés elrendeltetik s arra ha
tárnapul

i909. május 26 (huszonhatodik) napjanau
d. e. 10 órájára Kondvanemesd község házához 
kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a lenn 
ingatlanok a kikiáltási ár 2 a ad részén idol ela
datni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 50% i

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 1 
fizetendő az árverés napjától számítolt 5" 0 ka- I 
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál. •

Árverési hirdetmény kibocsátásával ogyide- j 
jüleg megállapított árverési leltételek a hivala'o- ! 
órak alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és j 
I.endvanemesd község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzondö.
Kelt Muraszombatban, a kir. járás bíróság 

mint tkkvi hatóságnál, 1909. márezius 15.
Aczél. kir. járásbiró.

1 0 0  <lrl,1d10hill,iy T T " '  7 0 (mér.I V / V /  delesi blanketta ____
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

'V'eulfe''-
• Védjegy: „Horgonyt

A Liniment. Capsici comp., 
a Horqony-Pain-Expeller

a  pótleka
egy régjónak bizonyult házifizor, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél, l»edörz-
......... ........ -  sölésképpen használva. ....................Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony** védjegy gye! 
ős a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható 
Főraktár : Török József gyógyszerésznél, Budapest.
OZ Rictíer gyógyszertári u  „Arany oroszlánhoz".

P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 nau.
Mindennapi szétküldés.

Ki szép akar lenni
A r a n l i a - C f é m e t .

Egy tégely ár.i 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korona. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsrló viz 1 korona. 
Aranka hiTlgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a ha ja  ís K "
iíjilót l üveg ulzisitással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka liajszőkitőt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor 
Kapható: Muraszombatban B ö lc s !  óda gyógyszertárában
, ,u»v * M i n i s e k  G é z akészítőnél tóriumában

Kecskem ét.
(» korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K e i l-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K c i l-féle fehér „Glasur" fénymáz 90 fillér. 
K e i l-féle arany-fényináz képkereteknek 40 fili. 
K e i l-féle szalmakalap-fcslék minden sziliben. 
K e i l-féle legfinomabb czipö crém 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B. és f ia  cégnél M u ra szo m b a t.
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BOHN nagykikindai cserepe
L e g j o b b  m i n ő s é g ű  f e d é l c s e r é p  

l e g o l c s ó b b  á r a k  m e l l e t t .

Tessék árjegyzéket kérni. Képviselők kerestetnek.

BOHN téglagyár, Nagykikinda.
S za b a d a lm a z o tt B ohn-féle  

te rm észe te s  v ö rö s  fedé lcserép .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


