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Az ínség aktio.
Lapunk mull számában röviden meg

köt, Mioztünk arról, hogy ;i földmivelósügyi
ztoriiim kiküldöttei s  a  szombathelyi 

lyésztési felügyelő Muraszombatban 
jái.ak a segély aktio perfektualása czél- 
jából.

Ismeretes dolog, hogy a muit évi nagy 
takarmány ínség következtében a földmi
velésügyi kormány elhatározta, hogy a kis
gazdáknak segélyt ad és takarmány szük
ségleteik beszerzésének arához 30% erejéig 
hozzá járul. Gyatra kis segítség ugyan ez 
ebben a rettenetes csapásban, de mégis 
valami, s a gazda közönség hálatelt szív
vel vette tudomásul a miniszter jó szivü- 
ségét, s köszönettel adózóit Batthyány Zsig- 
mond grófnak, a járási gazdakörnek s a 
Vasmegyei gazdasági egyesületnek.

Megköszönték a kis gazdák ezt az ige 
retet, meg is vették a gazdasági egyesület 
és a gazdakör által közvetített takarmányt, 
k i  is  f iz e t té k  az egész drága vételárat, de 
a 30% visszatérítés még mindig nem érke
zett meg. sőt amint múltkori híradásunkból 
kitetszik, csak most fél évvel később kezd
ték meg a lebonyolítást.

És hogyan kezdtek meg! Az ember 
azt gondolna, hogy mikor a magyar föld
mivelésügyi kormány valamit Ígér, az olyan 
mint a szentirás! Pedig — amint az ered
mény mutatja — dehogy is szentirás. A 
gazdakör kiküldöttei és a főszolgabíró,
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ámulva vetlek észre, hogy a minisztérium 
emberid voltaképen azért jöttek ide, hogy 
alkudozni próbáljanak, s a 30% megígért 
segítségből valamit le alkudjanak! Szinte 
félünk megírni ezt az elszomorító tényt, 
attól tartva, hogy milyen demoralizáló ha
tása lesz annak a népre. Mit fognak a föld 
egyszerű népei — kikben amúgy sem túl
ságosan erősen van kifejlődve az erkölcsi 
érzék - szólani, ha meghallják, hogy az 
urak által megígért és a kormány által ga
rantált segélyből most mikor a takarmány 
már ismét elfogyott, s megint egy rossz 
esztendő előtt állunk, — le akarnak pár 
százalékot drukkolni!

Bizony a kormánynak ez az eljárása I 
ez a kísérlete igen helytelen dolog, s na- | 
gyón rossz vért szül. Nem elég, hogy | 
félév tnulva adják, ahelyett hogy akkor fo- ! 
lyositották volna, amikor legjobban kellett, j 
még le vonni is akarnak, Pósfay Pongrácz i 
erélyes fellépésének, s a gazdakör vezetői i 
hathatós tiltakozásainak köszönhető, hogy j 
a miniszter kiküldöttei kénytelenek voltak j 
belátni, hogy itt lealkudásnak helye nincsen. 
Nem hoztak ugyan formális határozatot, de 
bizonyára azzal az imormatioval mentek 
haza, hogy a muraszombatjárási gazdáktól 
nem lehet a segélyből elvonni semmit.

Elfeledte a földmivelésügyi kormány, 
hogy mi itt a határ szélen vagyunk, s kö
zelről látja népünk az osztrák példát. Az 
osztrák kormány Ínség aktioja pedig egy 
kissé máskép fest. A velünk szomszédos

Steierország virányain ugyancsak nem ter
mett semmi takarmány , a mull évben. Az 
ottani virágzó állattenyésztés is nagy vál
ságba került. Olt is 10—12— 14 korona 
volt a széna. De mit tett az osztrák kor
mány. Szénát vásárolt és 4 koronáért adta 
a kis gazdéknak. Tehát egész egyszerűen, 
röviden gyorsan és felettébb olcsón segített. 
Ezt a dolgot pedig a mi gazdáink tudják 
és nagyon is méltányolják, sőt össze ha
sonlításokat is tesznek, aminek bizony igen 
szomorú eredménye van. Ilyen eljárással 
nem lehet a vend nemzetiségű parasztot a 
magyar nemzeti állam eszmének megnyerni.

Képviselőtestületi ülés.
Muraszombat község képviselőtestülete f. hó 

27-én d. u. 2 órakor tartott rendkívüli közgyűlést. 
A közgyűlésen Lainscsák József város biró elnö
költ az előadói leendőket, valamint a jegyzőkönyv 
vezetését Horváth László központi körjegyző 
végezte.

Jelen voltak nevezetteken kívül: Antaucr 
József, Bácz János, Barbarics István, Berger Jó
zsef, Békássy Ernő, Czipott Mihály, Horváth Pál, 
Luthár János, Péterka Ferencz, Skerlák László 
képviselötcstüleli tagok.

A közgyűlés legfontosabb tárgyát a vasúti 
hozzájáró ut kiépítése képezte. Habár az egész 
képviselőtestület legfőbb óhaja, hogy ezen ut 
végre valahára is létesüljön, mégis nem fogadhatta 
el a képviselőtestület a vasúttársaság képviselőjé
nek kérelmét, hogy a Nernecz-félc telek érintése 
nélkül épüljön ki ezen hozzájáró ut, a sétatér 
egy bizonyos részének feláldozása mellett, hanem 
egyhangúlag kimondotta, miszerint ragaszkodik

Gül-baba rózsái.
irta S krile cz István.

Jelenleg, a midőn az egész világ figyelmét 
a Balkán államok átalakulásai kötik le. a midőn 
az úgynevezett ifjú török párt belátva, hogy az or
szág korhadt politikai, de különösen társadalmi 
visszonyai semmikép sem illenek bele többé a modern 

, Európába még az agg szultánt is dctronizal ta, 
nem lesz talán egészen érdektelen dolog, egy a 
világ elölt teljesen visszavonult és ismeretlen 
muzulmán éleiéről egy-kél szót szólani, ki évek- 

' kel ezelőtt lelkében vívta meg azt a csatát, a 
j melynek részese most az egész Ozmán birodalom.

A Budapest—ráczkevei helyi érdekű vasút 
mentén nem hiszem, hogy kikerülné valakinek is 
a figyelmét, ki csak legkisebb gondot is fordít a 
vidék lutólagos megtekintésére, egy aranyozott 
félhold, mely egy nyúlánk kerekded tornyu villát 
ékesít közel a nagy Dunához.

Az épület formája, az elölte elterülő hatal
mas rózsás kert, melynek szinpompáját és illatát 

i leírni lehetetlen, már maguk is sejtetik, hogy ezek 
ura Gül-baba tisztelője lehet, de kevés embernek 
van tudomása arról a boldog, tiszta keresztény 
családi életről, melynek birtokában lakói vannak

A ház ura magas, szikár már mcgöszüU 
muzulmánt, ki kertészével rózsáit és szőlőjét gon
dozza nap felkeltétöl-lemontéig s bár az egyenlítő

napsugarai izzasztanák kordován arezbőrét, még 
akkor sem cserélné ki „fez“-jét ilyen alkalomra 
mindenesetre alkalmasabb kalappal.

A ház úrnője valamikor a legszebb asszo
nyok egyike lehetett. Magas sudár alakja ábrán
dos kék szemei még egy cseppnyi fáradtságot 
sem árulnak el, sőt legtöbbször a körülötte fut
kosó gyermekek pajzán játékával járó azon édes 
lelki tudat, hogy ezen csemetéknek ö az öreg 
anyja, az idő megbarázdálta arczát 25 évvel meg
fiatalítja, mintegy kivasalja.

Nagyon sok mindent beszélnek az emberek 
ezeknek múltjáról, de a legelfogadhatóbb a csa
ládnál megöregedett kertésznek állítása, mely sze
rint az öreg ur fiatal korában a nemzetközi háló
kocsi társaságnak hivatalnoka lévén, mint ilyen 
nem egyszer fordult meg Budapest—Konstatiná- 
poly között és állítólag egy ilyen alkalommal 
ismerkedett meg nejével, kit a török határon 
leányokat és asszonyokat piaczra vivő kereskedők
től szabadított meg. Bár neki is csak egy uj tag
gal háremét szaporítani volt szándéka, a mit va
lószínűleg nem is titkolt, mindazonáltal a nö 
szívesen vette megszabadítását, mert igy legalább 
nem volt kitéve a vásárnak, az adás-vevésnek, no 
meg talán meg is tetszett neki a sudár termetű 
török hivatalnok.

Az amúgy nagyon müveit lelkű nőnek azon
ban egy cseppet sem tetszett az uj otthon, a 
sok vetélytársnö, szóval a hárem élet, hol a sze
relmet csak reális oldaláról ismerik, és becsülik,
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már előzőleg meghozott azon határozataihoz, hogy 
a vasúti hozzájáró ut a Nemeez-féle telek kisajá
tításával az általa óhajtott módon létesittessék. 
annyival is inkább, mivel a vasúttársaság már 3 
éve, hogy ezen ut kiépítését húzza halasztja 
és a mi legfőbb a Nemec-léle telek kisajátítása | 
iránt az eljárást meg sem indította, miért is meg- 
hízta a képviselőtestület előadó körjegyzőt, hogy 
Vasvármegye alispánjához sürgős kérvényt adjon 
be, hogy a képviselőtestületnek 1907 évi október 
hó 3-án 15167/907 számú alispáni határozatra 
hozott véghatározatát elintézni, illetve az ezen ■ 
véghatározatbán kért 11525/907 sz. jogerős vég- ; 
határozatának most már haladéktalanul érvényt 1 
szerezni, s az ut kiépítésére a vállalatot sürgősen 
utasítani szíveskedjék.

A közgyűlésnek jelentékenyebb tárgya lelt 
volna dr. Ritscher Samu telekvételi ajánlata utca 
nyitás czéljából, tekintve azonban, hogy ajánlat 
tevő ajánlatát idő közben visszavonta, illetve an
nak tárgyalását elhalasztani kérte, e tárgy tehát 
a napi rendről levétetett.

Békássy Ernő azon indítványára pedig, 
hogy a húsárak leszállittassanak előadó körjegyző j 
előterjesztette, hogy alispán ur 18692,908 sz. 
alatt november hó 3-án már a községnek előző- í 
lég c tárgyban beadott kérvényére a kellő útba I 
igazításokat megadta, mégis a jelen volt Nemes 
Miklós in. kir. járási állatorvost felkérte, hogy e 
tárgyban a szakértői véleményt terjesszen elő, | 
mire nézve a jelen volt Nemes Miklós m. kir. 
járási állatorvos ur azon própozitiól tette, hogy a j 
képviselőtestület a hatósági husszék felállítását I 
határozatikig mondja ki; mire nézve előadó kör- [ 
jegyző véleményezi, hogy első Ízben a húsvágó ■ 
mészárosok felszólíttandók lennének, hogy nyilat- ' 
kozzanak, vájjon hajlandó-c a húsárakat mérsékelni, ! 
s ezek tagadó válassza után intézkedjék csak a 
község a hatósági husszek felállítása iránt: tehát . 
a képviselőtestület egyhangúlag azon határozatot 
hozta, hogy első sorban is a mészárosok felhi- 
vandók a húsáraknak leszállítása tárgyában nyilat
kozattételre és kedvezőtlen nyilatkozat esetén i 
a hatósági husszék felállítása iránt haladéktalanul j 
intézkedjék, egyben alispán ur által 5427/909 sz. 1 
alatt pótlás végett visszaadott husvágási szabály
rendeletben már a hatósági husszék felállítását 
pótlólag is vegye be.

A közgyűlés bezárása előtt Vasvármegye 
törvényhatósági bizottságának 22527/908 sz. vég
határozatát a csatornázási ügyre vonatkozólag 
előadó körjegyző ismertette és azt Skerlák László 
képviselőtestületi tagnak mint ki e tárgyban feleb- 
bezést adott be kézbesítette, mire nézve nevezett 
Kijelentette, hogy ezen határozat ellen is újabb 
felebbezéssel fog élni, mit a képviselőtestület egy
hangúlag tudomásul vett, azon megjegyzéssel, 
hogy mivel a jelen közgyűlésre ezen tárgy kitűzve

hol ismeretlen a nők iránti tisztelet, a szép csa
ládi élei, hol a nő áldozalhozalala mellett csak 
adás-vevés tárgya — ha megunják vásárra vi
szik — hol jogai nincsenek, csak a legaljasahh 
kötelességei, a mely kötelességek mögött még a 
leghalványabb ideálismus sem mutatkozik.

Mindezekkel szemben nem egyszer könnyezve 
emlegette a keresztény életet, hol a feleség nem
csak szószerint, de valóban is felese mindennek, 
jognak és kötelességnek, az örömnek és bánatnak, 
hol házi tűzhely, a melynek mástól érintetlennek 
kell lennie, mert csak igy nyújthat pihenést a 
munkában elfáradt férfinak, csak igy adhat meleg 
fészket gyermekeinek, hogy megvédvén őket min
den veszedelemtől, erkölcstelenségtől, az erkölcsi- 
ségben megerősödött szárnyakkal bocsáthassa ki 
az életbe, Az anya iránti tisztelet és szeretet 
abban a gyermekben csak úgy fejlődhetik ki és 
fokozódik, ha látja nap-nap után, miszerint az 
apától tisztelletik az anya, nem pedig lealacso- 
nyitatik, legutolsó áruezikk gyanánt a vásáron 
eladatik.

Szép külsejével, de főleg szellemességével 
állandóan lekötötte magának az ifjú törököt ugyany- 
nyira, hogy idővel maga biztatta hölgyét a ke
resztény családi élet szépségeinek festésére.

Tehát nem csupán külsejét szerette meg, 
hanem leikébe is beleszeretett, szellemi és er
kölcsi fölényét érezte ezen nőnek nemcsak a többi, 
hanem önmaga felett is. Nem is csodálkozhatunk 
azután azon teltén és elhatározásán, hogy a mi
kor épen e miatt kitört az úgynevezett hárem

nem lett, az érdemleges tárgyalásra a legközelebbi j 
közgyűlésre tűzették ki.

Több kisebb érdektelen tárgyú határozatho
zatala után a közgyűlés véget ért.

K iv o n ták  a  fo rg a lo m b ó l a  III. o sz tá ly ú  
k o c s ik a t

Az államvasutak igazgatóságának ismét egy 
felháborító lényéről kell számot adnunk. Megint 
egy olyan jeles dolgot mi veit ez a dicső szerve
zet. amely újabb bizonyítéka annak, hogy ez a ; 
valamikor mintaszerű intézmény tényleg a teljes | 
züllés meredek lejtőjén csúszik lefelé. Hogy ezért a 
szomorú és mindinkább rosszabodó állapotokért ! 
kit terhel a felelősség, azt nem keressük, de j 
hogy a legfőbb iulézöség tagjai közül kell fülön- J 
csípni a bűnöst azt bátran állíthatjuk, mert csak ' 
ott a legmagasabb polezokon mertek a vasút ! 
illetve a magyar állam vagyonával olyan rabló- 
gazdálkodást folytatni, amelynek a legutóbbi gyö
nyörű eredménye az, hogy hogy az ujonun meg
nyílt balatoni vasút czéljaira, a szombathelyi üz- ! 
letvezotöség területén levő összes viczimilis vasú 
lakról a jobb és tisztességesebb 111. osztályú 
személy kocsikat bevonták, s ezek helyett borén- | 
dezett marha kocsikat járatnak !

Tudvalevő dolog, hogy Kossuth Kerencz 
megépítette a balatonparti vasutat. Egy igen szép 
és nagy jövőjű vonal ez. Állítólag rengeteg pénzbe 
került, mert egyik másik birtokosnak akinek föld
jén a vasút keresztül ment értéken felül fizettek. i 
vagy pedig igen drága anyagszállítási szerződése
ket kötöttek. Annak idején ezekről a visszaélések
ről a fővárosi lapok eleget Írtak. Ugylátszik volt 
valami igazuk. A kormány nagyon sok pénzt bele
ölhetett a vasúiba, mert máskép elképzelhetetlen 
lenne, hogy egy előre láthatólag nagy forgalmú 
vonal számára ne csináltatták volna uj kocsikat. 
Vagy az építés került többé — amár fentebb elő
adott okoknál fogva — mint amennyire számítot
tak, vagy pedig a kocsik beszerzésére szánt össze
get elköltötték másra. Tény azonban, hogy az 
igazgatóság rendeletét küldött a szombathelyi 
üzletvozetöséghez. amelyen meghagyta, hogy az 
ületvezetöség területén levő helyi érdekű vasutak 
szerelvényeiről szedjék Ai a jó állapotban levő ; 
hosszátjáratu harmadosztályú kocsikat és küldjék ; 
haludéktalanu1 a balatoni vasúthoz. Az ekkép 
hiányzó waggouokat pedig úgy kell pótolni, hogy i 
közönséges teher kocsikat, amelyek 36 embernek 
6 lónak felírással vannak ellátva, berendeznek I 
rendes személy szállításra s az ilykép padokkal ! 
felszerelt kocsik futnak a III. osztályú kocsik I 
helyett.

Tehát a III. osztályú utazó közönséget, | 
amely pedig a helyi érdekű vasutak utazó közön- ; 
sógének 90" o át teszi marha kocsikban fogják

háború nem csupán a szerető, hanem a lelki | 
imádollja, szavára hallgatván, otthagyta Konstán 
tinápolyt és eg ideig Bukarestben, majd pedig I 
Budapesten tartózkodott, bár ő maga a muzulmán 
vallást el nem hagyta, gyermekeit a keresztény I 
vallásban neveltette, a legszebb keresztény csa
ládi életet élte és éli most is Csepelszigctén a 
nagy Duna mentében.

Feltűnhetett már bárkinek is, hogy a budai 
hegyek között levő Gül-baha sírján többször 
szebbnél szebb és még teljesen viruló rózsákat 
találni. Már most ha valaki nem hallotta hírét a 
csepelszigeti muzulmánnnak. még bizony kényte- f 
len lesz elhinni, hogy Mohamed próféta és Gül- 
baba csodásereje teszik azt, hogy a zarándokok 
által messze keletről elhozott rózsák Gül-baha 
sírján újra virulnak.

Érdekes lelki világa lehet a csepelszigeti 1 
muzulmánnak ! Egész valójában tiszteli és nagyra- j 
becsüli a keresztény családi életet, mert valami 
megnyugtatót, valami magasztosai talál benne, de j 
ö maga azért vakbuzgó mohamedán marad, mert j 
Állatitól Mohamed által kapta lelkét és az által 
is adja vissza.

. Valóban mindenkinek „Gül-baba* ezimu ; 
színdarabban Gül-baba leányának szájába adott j 
szavak juthatnak az eszébe, hogy mily szép és 
mennyire összeillik a muezzin kiálltása és a j 
harang zúgása.

ezentúl szállítani. Gyönyörű állapotuk. Hisz a 
harmadosztályú utas nem marha kocsira, hanem 
személyszállításra berendezett kocsira szóló jegyet 
vált és ezért fizet ! Csak tömegesen és igazolvá
nyai utazó munkásoknak — akik a viteldij igen 
csekély hányadát fizetik, szabadna ilyen berende
zett kocsikat adni, de ezeknek is csak szükség 
esetén!

Értesülésünk szerint Kussevich Tivadar a 
szombathelyi üzletvezető két Ízben is járt Buda
pesten az igazgatóságnál, hogy ezt a botrányos 
rendeletet vonják vissza, de eredménytelenül. 
Igen rövid volt az illetékes tényezők kijelente-e : 
Nincsen kocsi! De hát miért nincs ? És hova fog 
ez végeredményben vezetni? Miféle uj meglepe
téseket készít számunkra még a máv. ? Kossuth 
Ferenc szalonkocsijára volt pénz ? Annak a keleti 
fényűzéssel berendezett terem kocsinak az árából 
20 harmadosztályú kocsit lehetett volna a balatoni 
vasul részére csináltatni.

h í r e k .
G y á sz m ise  özv . g r ó f  S z á p á r y  

G é z á n é é r t. Csütörtökön e hó 27-én volt 
egy éve annak, hogy a muraszombati vár 
fenkölt lelkű úrnője özv. gróf Szápáry Gé- 
záné nemes lelkét visszadta alkotójának. 
Az évforduló alkalmával a muraszombati 
jót. kér. nöegylet gyászmisét mondatott, 
amelyen a nöegylet igen sok tagja jelent 
meg Olajos Sándorné alelnöknö vezetése 
alatt.

D,*. L aky K ris tó f  cs. és kir. ka
marás, kir curiai bitó, a szombathelyi kir. 
törvényszék nagyérdemű elnöke vasárnap 
este Muraszombatba érkezett. Saáry József 
vezető járásbiró elébe utazott az elnöknek 
Oriszentpéterig, még a muraszombati pálya
udvaron fogadására megjelentek dr. Schik 
Ferencz, Aczél József kir. járásbirák, dr. 
Szász Ferencz kir. aljárásbiró, Szentkirályi 
Sándor kir. aljegyző, dr. Cziírák János, dr. 
Geiger Arthur és dr. Somén Lajos ügyvé
dek. Az elnök a Dobrai-féle szállodában 
vett lakást. Másnap hétfőn megkezdte a 
járásbíróság ügymenetének megvizsgálását. 
A hivatalvizsgálat egész héten át és nagyon 
behatóan történt, s a befejezés után a tör
vényszéki elnök az egybegyült bírák elölt 
legteljesebb elismerésének adott kifejezést 
azon mintaszerű rend felett, amelyet a bí
róság ügymenetének vezetésében tapasztalt.

— E sküvő . Dr. Vratarits Iván ügyvéd 
csütörtökön délelőtt kötött házasságot Kü- 
hár Ilonkával Kühár József mezővári föld- 
birtokos leányával. A polgári kötés Márton- 
helyen Keresztury Kálmán anyakönyv vezető 
előtt történt, cgyházilag pedig IIima Sándor 
alsómaráczi ág. ev. lelkész áldotta meg az 
ifjú pár frigyét, az alsómaráczi ág. ev. 
templomban. A eskelésnél tanukképei! gróf 
Batthyány Zsigmond országgyűlési képviselő, 
nagybirtokos és Takáts R. István igazgató 
szerepeltek. Hima Sándor gyönyörű beszé
det tartott az ifju párhoz. Az esküvőt nagy 
és díszes közönség nézte végig. Az egyházi 
szertartás után fényes ebéd volt az öröm
szülök házánál, amelynek során dr. Skrilec 
Mihály a legfiatalabb férj gyermekkori ba
rátja, hatalmas beszédet mondott. Az uj pár 
nászúira indult Olaszországba.

— Uj jogtudor. Bölcs Gyula, Bölcs Béla 
gyógyszerész kedves polgártársunk fia, csütörtökön 
délelőtt kitűnő eredményei tette le u kolozsvári 
egyetemen a harmadik jogtudományi szigorlatot 
és szombaton promoveállák doktorrá.

— A m a g y a rn y e lv i b iz o t ts á g  ezidei 
körútját járásunkban — amint azt lapunk 
múlt számában megírtuk — június 5-én 
kezdi meg. Negyedikén este Vashidegkutra
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érkezik a bizotlság. ahol Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró a járás közönsége nevében 
üdvözölni fogja az apostolutat járó depu- 
tatiot. A bizottság elnöke Herbst Géza alis
pán, jogyzöje OstlTy Lajos dr. tb, várme
gyei főjegyző lesz. A bizottságban részt | 
vesznek dr. Essö Imre ügyvéd, Halász Fe- 
rencz kir. tanácsos tanfelügyelő, dr. Kárpáti 
Kelemen csórna prem. kanonok, fögymn. 
igazgató, gróf Korniss Emil nyug. min. ta
nácsos, Nagy Jenő nyug. főispán, Sághy 
István nagybirtokos és Sinkovich Elek köz
ponti főszolgabíró. A bizottsághoz, a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
részéről csatlakozni fognak Pósfay Pongrác 
és dr. Czifrák János.

Halálozás. A magyar népnevelés egy ki
próbált bajnoka költözött el az élők sorából. Meg
halt Panuner Rezső a battyándi ág. cv. gyüleke
zet tanítója, aki 45. évi nehéz munka után élté 
nek 63 ik évében e hó 24 én Battyándon elhunyt. 
Pa mmer Rezső 1846-ban Budán született. Iskoláit 
Budán, a tanítóképzőt Sopronban végezte. Előbb 
Téthen Bakonyszombathelyen és Magyorósdon 
tanitóskodott, 1874 évi szeptember 1 -töl kezdve 
pedig a battyándi ág. ev. iskolának volt a tani- j 
tója. Temetése 26-án d. u. 4 órakor, nagy részvét 
mellett ment végbe. A gyászbeszédet Hima Sán
dor magyarul, Siftár Károly pedig vendül tartotta.
A temetőben pedig Porkoláb Gyula mondott szív
hez szoló szavakat. Itt kartársai nevében Vértes 
Sándor mondott beszédet. A dalárda gyászdalokat 
énekelt. Koszorúkat küldtek, a battyándi ág. ev. 
gyülekezet, a bánatos özvegy, gyermekei, Csaplo- 
vits Ferencz körjegyző és a tanító kar. A halál
esetről úgy a család, mint a gyülekezet külön 
gyászjelentést adtak ki.

— Takáts László, az országház építésze 
szerdán reggel Battyándra érkezett, az ottani 
templom építés felülvizsgálata czéljából.

Eljegyzés. Oszeszly M. Victor, az „Alsó- 
lendvai Híradó* felelős szerkesztője jegyet váltott 
Klein Bertuska urhülgygyel Alsólendván.

—  E stebéd d r . La ky  K r is tó f  t is z 
te le té re . Dr. Czifrák János ügyvéd és neje 
csütörtökön este, a Muraszombatban időző 
dr. Luky Kristóf tiszteletére estebédet ad
tuk, amelyen a törvényszéki elnökön kívül 
a következők vettek rész t: Aczél József kir. 
járásbiró, Barthalos István ügyvéd, Borovits 
Adolf kir. telekkönyvvezetö, Döbrentei An
tal szolgabiró, dr. Geiger Arthur ügyvéd, ifj. 
Horváth Pál tb. főszolgabíró, Kovács Gyula 
törvényszéki bíró, dr. Krenner István köz- 
igazgatási gyakornok, Moretzky Simon iroda
vezető. Olajos Sándor és dr. Pintér Miklós 
ügyvédek, Pósfay Pongrác főszolgabíró, dr. 
Ritscher Samu és dr. Sömen Lajos ügyvé
dek, Saáry József vezető járásbiró, dr. 
Schik Ferencz Sándor és dr. Szász Ferenc 
kir. járásbirák, Szentkirályi Sándor kir. 
jbsági jegyző, dr. Skrilecz Mihály orvos, 
Török Ernő kir. közjegyző és dr. Vosits 
Zoltán ügyvéd jelölt.

A noegylet választmányának ülése. A mu
raszombati kér, jótékony nöegylcl választmánya 
kedden d. u. 5 órakor Olajos Sándorné elnöklete 
alatt látogatott ülést tartott, az ülés tárgya a nyári 
segélyezések megbeszélése volt.

— A vármegyei népnevelési bizottságba, a 
muraszombati járás részéröl gróf Széchényi Ti
vadar lemondása folytán dr. Czifrák János ügy
védet lapunk szerkesztőjét választotta be a tör
vényhatósági bizottság.

A gazdakör választmánya tegnap d. u. 3 
órakor az Ínség actio tárgyában leendő állás fog
lalás czéljából ülést tartott. Az ülésről lapunk 
legközelebbi számában hozhatunk csak tudósítást.

Az állami iskola gondnoksága tegnap d. 
u. 4 órakor ülést tartott.

Kisajátítási tárgyalások. A körmend- m u
raszombati vasút építés utolsó epizódjai játszódlak 
le az elmúlt napokban. 25-étöl kezdve tartotta 
meg a szombathelyi kir. törvényszék kiküldött 
bírája Kovács Gyula a kártalanítás dolgában a 
helyszínén a tárgyalásokat Salban, Péterhegven és 
Battyándon. A tárgyaláson a vezető bírón kívül 
részt vettek Tóth Miklós törvényszéki aljegyző, 
mint jegyzökönyvezelö, Röszler Károly a vasme
gyei gazdasági egyesület igazgatója, mint szakértő, 
a vállalat részéről Barthalos István engedményes, 
Acsády Aladár mérnök és dr. Gyük István szom
bathelyi ügyvéd, mint az ismeretlen tartózkodása 
birtokosok részére a törvényszék által kirendelt 
ügygondnok.

— A tűzoltók ma ismét gyűlést tartanak, s 
a meghívó tárgysorozatában két lemondás is sze
repel. Megakarnak állasaiktól válni Pósfay Pong
rácz elnök és Sömen Lajos dr. főparancsnok, 
őszintén sajnáljuk, hogy az uj erőre kapott egye
sületben n>ár is ilyen jelentős változás veszélye 
fenyeget, de reméljük, hogy a két illustris vezér
ember rá lesz bírható, hogy az egyesület élén 
továbbra is megmaradjanak. Ez annál is inkább 
kívánatos volna, mert a tűzoltó egylet közeledő 
ünnepe a tűzoltó szövetségi ülés, kipróbált erőket 
igényel.

Elnök változás a legény asztalnál. Szer
dán este, egészen csendben tronváltozás történt 
a Dobrai étterem törzs asztalánál, az úgynevezett 
legény asztalnál. Legombolták az utolsó előtti 
aranyifjut, dr. Vratarils Ivánt az asztal éléről. 
Megházasodott. Vége a legény életnek, s nem 
viselhet többé olyan tisztséget, amely csak a nö- 
telen emberek dicsősége. Benne a régi gárdának 
utolsó előtti tagja dőlt ki. a „guscogni legények* 
sorából, s most már ebből a viharvert csapatból 
csak egy ember maradt meg: Bodnár Bandi. A 
trónöröklés rendje szerint, reá száll az elnöki 
szék, s az asztal uj és ifjú tagjai — akik közölt 
már szintén van egy két régebbi alak is — láza
san készülődnek az installátio nagy ünnepére. 
Ennek a nagy parádénak a részletei most kezde
nek kibontakozni a titokzatosság homályából. 
Rövid időn belül azonban, mindazok akik az uj 
elnök üdvözlésére sietni akarnak, megfogják tudni, 
hogy mi minden lesz az avatás prograinmján. A 
túlságosan kiváncsiaknak annyit elárulhatunk, hogy 
a programúi fő pontja a bor lesz.

— 100 lepkéért 10 fillér. Aczél József kir. 
járásbiró ezúton hívja fel a serdülő ifjúság figyel
mét hogy 100 drb. lepkéért 10 fillért fizet. Rajta

i tehát ifjak szedjétek össze a kártékony állatokat. 
Mulatság is a lepkefogás, meg pénzt is lehet érte 
ilyen formán kapni. A derék járásbiró pedig a 
közönség elismerésére tarthat számot, Bár többen 

1 követnék példáját.
— Szökés a szolgabiróság fogházából. Perics 

Mátyás peteranecsi horvátországi illetőségű egyént 
a csendőrök csavargás miatt behozták a csendörörs 
Muraszombatba, ahol a szolgabiróság 2 napi elzá
rásra ítélte. Mcgmolozása alkalmával 90 korona 
készpénzt találtak nála és egy zálogczédulat, 
amely szerint Zalaegerszegen az óráját zálogba

i telte s erre 90 koronát kapott. 28-án délben 
lejárt volna a büntetése és Perics Mátyás körül
belül fél órával a szabadulás ideje előtt erősen 
dörömbözni kezdett a fogház ajtaján és azt kö- 

! vetelte az odasiető őrtől, hogy ez öt vezesse a 
szolgabiró elé, mert neki már szabadulnia kell. 
Az őr kinyitotta az ajtót, türelemre intve Pericset, 
de ez kirúgta az ajtót és futásnak eredt. A bör
tönőr utána vetette magát és sikerült neki az izr. 
temetőnél a szökevényt elcsípni. Az esetet az 
teszi gyanússá, hogy Perics a 90 koronáját hátra 
hagyva akart elmenekülni, nyilván ki kerülni akar
ván bizonyos a személyét illető kérdezösködéseket.

— Kitüntetett gyáros. Polgár Sándor (telepe 
Budapesten, VII., Erzsébet körút 50) orvosi mű
szer. kötszer és sérvkötögyáros, a Nemzetközi

i Baleset és Ipar egészségügyi kiállítás alkalmával 
; a nagy állami éremmel lett kitüntetve. Polgár 
i Sándor e kitüntetésre derekasan rászolgált, mint- 
i hogy e kötszer és betegápolási cikkek gyártásával 
! a hazai ipart is előmozdította. A cégvezetöség 
! érdeklődőknek kívánatra legújabban megjelent 
! illusztrált árjegyzéket küld, csak megadandó, mily 
I tárgy szükséges.

Fontos az utazóközönségnek, hogy hova 
menjen először, ha Budapestre megérkezik ? A

Budapestre érkező közönség kényelmére szolgál 
az „Uj Idők kávéház, mely a nyugoti pályaudvar 
közelében, a Tőzsde, Vígszínház, Parlament, 
Vallás-, Igazság- és Földmivelésügyi minisztériumok. 
Kúria, Kir. Tábla, Törvényszék és Járásbíróságok 
közelében, a városi és közúti villamosok megálló
helyeinél, a főváros legforgalmasabb pontján az 
„Uj Idők* a legnagyobb és legmodernebb kávé
ház. A vasúton érkező közönségnek kényelmes 
toiletto helyiségek állnak rendelkezésre. Pontos, 
lelkiismeretes és figyelmes kiszolgálásról gondos
kodva va. Esténként váczi Kiss Lajos elsőrendű 
zenekara hangversenyez. Az „Uj Idők* kávéház, 
Budapest, Váczi körút 45 szám. alatt van.

Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-féle téglagyárak, melyek a mellett, 
hogy sok ezer mnnkáskéznek állandó keresetet 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek. 
A Bohn-féle szab. természetes vörös fedélcserc- 
pek általános kedvességnek örvendenek.

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

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tarlókat slb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Ojtani való 900 drb. alma vadoncz, ojtani 
való 100 drb. körte, át ültetni való 500 drb. alma, 
át ültetni való 50 drb. körte, át ültetni való 20 
drb. cseresnye, gyümölcs csemete jutányos áron 
eladó Halmoson özv. Kondor Ferencznénél.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11 — 12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig vasárnap dél
elölt 11—12 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

142/1909. végr. sz.

Á rverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a, illetőleg az 1908. évi XLI. 
t. ez. 19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szombathelyi kir. törvényszéknek 1909. 
évi 2423/V. számú végzése következtében Olajos 
Sándor ügyvéd által képviselt „Dél vasmegyei 
Takarékpénztár r.-t. javára 450 kor. s jár. erejéig 
1909. évi márczius hó 17-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 952 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. varrógép, hidas, 
szekér, ló, tehén, üszőtinó, borjú és sertésekből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1909. évi V. 88/2. számú végzése foly
tán 450 kor. tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
január hó 15. napjától járó 6°/0 kamatai V«*/o 
váltódij és eddig öszszesen 86 kor. 45 fül.-ben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Köhida 
községben végrehajtást szenvedettek lakásán meg
kezdve, itt végezve Birószék községben végrehajtást 
szenvedett lakásán folytatva leendő megtartására 

1909. évi junius hó 5-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitüzetik 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 felülfoglaitatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLI. t.-cz. 20. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1909-ik évi május 
hó 24-ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bír. végrehajtó.
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1983/1909 tkv.
H ird e tm é n y .

Kisfalu község telekkönyvi hiiloksz&Liiyozi.s 
következtében az 1869. évi 2579 sz. szuháiyrni- 
delethez képest átalakiit; tik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX. t. ez. az 1889. évi XXXVIII. és az 1891. 
XVI. t. czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogá
nak bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t. ezikk- 
ben szabályozott eljárás, a tolekjegyzökönyvi be
jegyzések helyesbítésével kapcsolaton löganato- 
sittatik.

E czélból az álalakilási előmunkálat hitele
sítése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 

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

Ennél fogva felhivatnak:
1. az összes érdekellek, hogy a hitelesítési 

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

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

3. mindazok a kik valamely megatlankoz 
tulajdon jogot tartoznak, de telekkönyvi bekebele
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az át
írásra az 1886. XXIX. t. ez. 15—18. és 1889. 
XXXVIII. t. ez. 5, 6, 7, és 9 §-ai értelmében 
szükséges adutokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket, a kiküldött előtt igazolják, a 
vagy oda hassanak, hogy az átruházás tekkönyvi 
tulajdonos, az átruházás létrejöttél, 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 tlkvi hatóság.

Aczél, kir járásbiró.

■* drb dohány megren- *7f i
I U U  delési blanketta ____ fillér.

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Í V  Védjegy . „Horgonyt* "V 6

A Liniment Capsici ccrnp 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
kSazvénynél, ostiznál és meghűléseknél, bedörz-
............ . sülősképpen használva ........ ...........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
DjRicttcr gyógyszertára u  „Arany oroszlánhoz",

b
 P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

Ki szép akar lenni S.-
A r a n  k  a - C r é n i

Kinek őszi) 

Ki

ha ja

gyönyörű szőke hajat akar
áljon Aranka hajszókitöt 1

Kapható
n Aranka

M uraszom batban  Bölcs

M i n t s e i k  G é :
K ecském é

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Könyvkötészet Muraszombatban!
Mély liszleleltel tudatom a n. é. közönséggel, hogy 1909. junius hóban könvv- 

és papirkereskedésemet úgyszintén könvnyomdámat

helyi könyvkötészettel
fogom nagyobbitani. Ez által e tekintetben is gyorsabban fogom megrendelőimnek nagy
becsű rendeléseit kielégíteni.

Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, továbbra is kérem pártfogását. 

Mély tisztelettel
Balkányi Ernő.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-s/.cr puha padló számára.

K e i 1-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K c i 1-féle fehér „Glasur* fénymáz 90 fillér. 
K c i 1-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 lill. 
K e i 1-féle szalmakalap-foslék minden .színben. 
K e i 1-féle legfinomabb czipö crém 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch er B. é s  fia  cégnél M u ra sz o m b a t.
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Szabadalmazott Bohn-féle 
természetes vörös fedélcserép

BOHN nagykikindai cserepe
L e g j o b b  m i n ő s é g ű  f e d é i e 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.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban Jr


