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Gyógyithatatlan betegség.
Irta Nagy Zo ltán , törvényszéki bíró

Nem a testi nyavalákról és ezek gyó
gyításáról szólok. Nem. Nem kenyerem, nem I 
értek hozzá. Hanem arról, amely névvel il- ; 
tette egyik országos nem antiféministánk a 
divatot. A divat tehát az a gyógyithatatlan 
betegség.

Úgy vélem, nem idejét múlt korántsem \ 
elcsépelt unalmas tárgy, sőt inkább nagyon 
is alkalomszerű. A legpurilánabb gondolko
zást! egyszerű családban épen úgy. mint 
a felső tízezrek exclusiv körében komoly 
társadalmi kérdések sorozatában nem kevésbé, 
mint torzított eroquis keretben ha nem is 
vezet, irányit és befolyásol, minden esetre 
számot tesz, foglatkoztat. De nem akarnék 
túlzásba sem esni, annál kevésbé morál- ; 
prédikátornak felcsapni; úgyis hiába való 
lenne. Az arcanuin, a gyógyszer igen egy
szerű. közismert, tudva tudjuk ; unalmas 
nevetséges lennék, ha ezt meg is említeném. 
Egy pár megjegyzés, észrevétel csupán az, j 
amit elmondandó vagyok úgy ötletszerűen, 
hevenyészetbeii, amint a toliam alá keiül 
a divatról.

Elöljáróban határozzuk csak meg mi ! 
is az a divat. Ne törjük nagyon a fejünket, ; 
ugv sem sül ki valami patcntirozott tizenhá- : 
rom próbás találó meghatározás. A divat í 
az, amit a kiválasztottak hordanak általáno

sítva és divat az, ami nekem tetszik, egyé- j 
nesilve. — Tudom, nagyon jól tudom hogy j 
ezzel még édes keveset mondtam. De hát 
jobbat, megfelelőbbet hamarjában nem tudok. 
Menjünk tehát tovább. Van-e létjogosult
sága, kötező ereje a divatnak ? Erre már 
mihamarabb megfelelünk. Hát már hogyne j 
volna. Hiszen a divat nemcsak él, uralko
dik, hanem mindnyájunkat kötelez is. S ha 
nem is futóbolond, de mindenestre excent
rikus szilibe feltűnni akarni látszó volna 
az az ember, aki a divat ellenében szóval, 
tettel próbálna érveim vagy cselekedni. Nem 
ajánlom, hogy bárki is megkísérelje. Egy
hamar annak tenné ki magát, hogy nyilvá
nos helyen megjelenve, csoportosulást, cső
dületet okozna s talán meg is indítanák 
ellene a rendőri eljárást valamelyes kihágás j 
miatt. És ha már most azt a kérdést tcsz- 
szük föl magunknak, vájjon van • e a divat
nak, mint ilyenek valamely komoly, elfogad
ható alapja, úgy habozunk, kertelünk, ne
künk tetsző, sokszor masoktól hallott nyilat
kozatokhoz, frázisok használatához fordulunk 
ahelyett, hogy némi kis önbeismeréssel be
váltanánk, hogy bizony a divat maga, hasz
nálata és a divatnak való hódolás koránt
sem komoly dolog, nem is emberi erény, 
hanem gyarlóság, merő könyelmüség, meg
különböztetésre irányuló feltűnési viszke- 
tegség valójában, magába szállva el kell is
mernünk, hogy minden irányú divatmajmo-

lásunk alapja csak az, hogy különbnek 
akarunk látszani embertársunknál.

Az orvosi szaktudomány már megálla
pította, hogy egyes betegségeket a levegővel 
szivünk magunkba. Az éltető, tolltartó leve
gőben mozgó, nyüzsgő bacillusok révén 
kerül szervezetünkbe a betegség, a ragály, 
így vagyunk a divattal is. Természeti szük
ségleteink lakásban, élelemben és öltözkö
désben első rendű szükségletek, több a 
„k e llő n é l, muszáj ezeket kielégíteni. Ezen 
szükségletek megszerzésében nemcsak any- 
nyagi viszonyaink, kényelmi következmé
nyeink, hanem Ízlésünk és szépérzésünk 
is irányítanak. A kultúra fejlettebb fokán 
álló ember nem fogja szem elöl téveszteni 
azt. hogy szükségletei kielégítésénél része 
legyen a test következményei mellett az ér
zetének, az Ízlésnek és választékosságnak. 
Eddig rendbe volna.

Úgy de a bacillus elmélet tapasztalata 
meghazudtolja e tételt, más bizonyít. Szük
ségletének beszerzésénél nem egyéni viszo
nyainkat, egyéni Ízlésünket követjük, hanem 
az után indulunk, amit látunk, ami megtet
szik. amit hordanak: egyszóval ami a divat. 
Igv szívjuk magunkba a betegség csiráit. 
Ízlésünk, érzésünk rovására. És nem is ka
nalanként, rendelés után*, óraszámra, ha
nem mértéktelenül, minden irányban és 
minden téren. Nem csoda ezután, hogy 
ezek a divat bacillusok betöltik egyszer

TARCZA

A késön jött férj.
Irta : Nemesdfalvi.

Gyönyörű szép, napfényes idő volt; a nap 
ragyogó arany sugarai ott rezegtek, libegtek a 
fák levelein.

A szép idő kiesalta a kis városiakat apró 
házaikból. Hosszú sarokban ültek ki lakásaik elé ' 
a padokra » beszélgettek egyröl-másról, mint 
általában a kis városi politikusok szoktak.

Kis időnek elteltével megcsendült a harang : 
hivó szava. A trécselö emberek felszerelték sátor- | 
fáikat, s elindultak a templom felé, hogy meg- . 
hallgassák az ünnepi vccsernyét és die-érjék azt j 
a Mindenhatót, ki ha egyéb jóban nem részesí
tette volna teremtményeit, mint abban, hogy 
inegajándékozá a gyönyörű szép természettel, 
ezért is megérdemli hálájukat.

A zsolozsma hangjai felszálltak. Megkönnyeb
bült a hívek keble, hogy elrebegheté imáját.

A szegényt megnyugtatta a lelki atya kene
tes beszéde, a gazdagot pedig megnyugtatta a 
saját jóléte.

Egyszerre csak kivált a tömegből egy fiatal 
és összeillő pár s oda irányozta lépteit a pap felé.

Az ősz lelkész átható, csengő, tiszta hangon 
a szivükre beszélt. Intette, hogy mivel szerezhetik j 
meg a házastársak boldogságát és mi az amit i 
kerülniük kell. Azután elmondotta velük a szent i 
eskü szent igéit. Örömmel, igaz érzéssel mondta j 
cl egyik is, másik is, mert szivük sugallta.

A kik eddig idegenek voltak az emberek 
előtt egymásé lettek most a pap áldozása által.

A jelenlevő hívők serege is rázengte az 
áldás éneket, melynek szavait ha szivükben meg
őriznék a házasok sok dolog nem történnék úgy, 
amint történik.

Az ifjú pár színig telt érzéssel indult uj, kis 
házikója fele, mely ezután a boldogság öröm ; 
tanyája lesz. Készek, melynek lakói nem irigylik 
szegénységükben a fényes paloták lakóit, mert 
gazdagok szeretetben, a szeretet pedig mindent j 
pótol, de a szeretetet nőm pótolja semmi . . .

Szótlanul haladlak egymás mellett s egv j 
percre lelkűk a képzelet ragyogó, gyors szárnyain ; 
visszarepült a jelenből a múltba, mely sok kese 
rüséget rejtett magáben. Mennyit szenvedtek mind 
a kelten!

Ilonka szegény leány volt, ki majd itt, majd 
olt való alkalmi munkák elkészítésével kereste 
kenyerét. Igyekezetét sok esetben részint szívtelen 
hidegséggel viszonoztak és ahol melegséggel vették 
körül, ott nagy árát kérték a szívességnek. Mene
kült tehát innen is, onnan is. Szegény Gézát pe
dig elvitték katonának.

Egész végtelenség volt, mig egymást nem 
láthatták. De bíztak szivükben és ez csakugyan 
győzött. Géza sokkal nyalkább legénnyé változott 
és kipödörhette barna bajuszát is.

Vággyal a viszontlátás édes örömével repül- \ 
tek egymás karjaiba s fogadták, hogy most az.u- I 
tán soha többé el nem hagyják egymást.

Mikor aztán az ölelésnek, csóknak vége 
szakadt, egy iszonyú nagy kérdőjel, akkora, mint

a tomplom tornya, mercdezelt előttük, a magasba: 
„Miből fogtok megélni ?*

Egymásra tekintettek és köny csordult a 
szemükből. A kis feleség arca a boldogságtól1 
sugárzott és ez a boldogság örömmel festette 
meg a fiatal férj halvány ábrázatát is.

Boldog volt. Amire úgy is vágyott, teljesült; 
oltár elölt magáénak nevezhette Ilonkát a kis 
város legszebb leányát.

A jelen pillanatban oly derült volt az ég 
boltozata, hogy egyetlen kósza felhő sem tartotta 
tanácsosnak, hogy megzavarja, elborítsa.

A messze távolban zöldülnek a magas he
gyek a természet szép virágaival elhalmozva; 
csakis mögöttük látszik egy két havas, melynek 
örökösen hó fedi kopasz fejét. Ne, oda ne érje
nek el soha! Ott rideg minden, az ö szivük 
pedig olyan meleg. Kár lenne, ha ezt is elfogyasz
taná. Hadd élvezzék a meleget! Hadd maradjanak 
a hegyek aljában, a zöld erdők szomszédságában, 
a tarka virágok illatos leheletében ! A szem gyö- 
györteljesen nézi a pillangók játékát, a méhek 
fáradhatatlan szorgalmát, mely nagy faradsággal 
kincset gyűjt. A munka, a fáradozás, a folytonos 
igyekezel megtenni végre a munka dijat: a sikert, 
a jó módot. Milyen biztató ez a szegény embernek!

Egész napvilágnak tűnt fel az első percben 
a reménységnek az a pislogó mécse, mely az 
öreg molnár halálával mutatkozott. Géza neki 
vágott és kibérelte a kis vízimalmot az özvegy 
molnárnétól s odavitte a fiatal menyecskét.

A maion; megindult az uj tulajdonos keze 
alatt. Boldogság ütötte fel mellette fészkét, kell, 
hogy ne hiába zakatoljon. Majd, majd . . .
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bendönket, kiszorítanak agyunkból minden j 
helyes gondolkozást, az Ízlésnek minden i 
választékosságát, át van itatva általuk lelkünk, 
agyunk mint vízzel telt spongya, észre j 
sem vesszük, hogy betegek, gyógyíthatatlan 
betegek vagyunk, a divat betegei.

Hogy pedig ez a betegség gyógyíthatat
lan, az is kézen fekvő. Az utánzás sugges- 
tiv ereje folytán elhatalmasodott, hatalmába j 
ejtett. Akkor éreznök magunkat valóban 
betegeknek, ha nem követhetnénk, ha nem 
tarthatnánk lépést a divat változásával, s ' 
akkor lepne meg valami feszélyezettség, ha 
nem alkalmazkodnánk. - -  Beleéljük magun
kat, elválaszthatatlan, kiegészítő részévé 
válik megszokás által egész életfolyama
tunknak.

Emberi módon, emberi felfogás szerint ( 
csak igy cselekedhetünk s nem jut eszünkbe 
a Darvin-féle elmélet: a fajkiválasztás the- 
oriája, álmainkban sem kisért közös ősanyánk 
alakja, kitől a majmolas utánzó sajátságát 
örököltük. Sőt inkább úgy vagyunk meg
győződve, hogy emberi fejlődést, haladást 
és tökéletesbedést jelent az, mikor a kivá
lasztottak szokásához, életmódjához és 
körülményeihez igyekszünk alkalmazkodni 
és azt úgy teszszük, amint és ahogy ük 
cselekedtek.

Városi képviselők értekezlete.
A múlt szombaton ű. u. 5 órára dr. Vratu- 1 

rits Iván ügyvéd, mint városi képviselő értekezletre 
hívta össze a városatyákat és a város több pol
gárát, hogy a vasúti hozzájárulás összegéi meg
állapítsák.

Az értekezleten, amelyen dr. Yratarits Iván 
elnököl,részt vettek: Pósfay Pongrác/.. Takáts R. 
István, Viijccz György, Árvái Bornál, Geiger Vil
mos dr, Bácz János, Kováts István, Pintér Miklós 
dr, Ritscher Samu dr, Osterer Károly, Czifrák i 
János dr. Árvái Henrik, Dobrai János,, SteVanczecz 
Nándor, Antauer József, Hartmaim Ferencz, Lut- 
hár János, Skerlák László, Somon János. Lains- 
C9ek József és Horváth László.

Távolmaradásukat kimentették Olajos Sándor 
és dr. Skrilecz Mihály, az előbbi levélben kijeién 
tette, hogy a vasul czéljaira 00000 koronát meg-

Biztatja a két terebélyes nagy gesztenyefa, 
biztatják a csevegő habok: .Ügy lesz! Ugv leszl* ;

Berendezkednek a malomban. Az ábrándo
zás helyét a való foglalja el. A derült kék égen 
meghúzódott egy-két felhő is. A kot gesztenyefa 
is csak addig szólt biztatókig, a csevegő patak 
is, mig a kis kamara el nem árulta a nagy sze
génységet.

Hogy lesz a semmiből valami?
A fiatal férj is ennek u megfejtésén törte 

az C3zét és lelkét megszállta a palásloihatlan 
szomorúság, mely szemrehányással illette. A fiatal 
asszony észreveszi, biztatja, mosolyogva mondja: s 
milyen ham ar fog minden jóra változni.

Géza kivezeti kis feleséget a kertbe, oda
ülnek a patak partjára; a férj szedi a virágokat, 
az asszony bokrétáim köli s mikor beviszik a sok 
szép virágot a szegényes kamrába, a tarkaságtól 
és illattól megélénkül, meggazdagszik a kis szoba.

A nap Siet megválni, majd egészen elrejtő 
zik az erdő szélén. Pirosló sugarait még egyszer , 
visszaküldi búcsúzéra, azután végkúp eltűnik. A 
hold foglalja el ezután birodalmat. Csendes min
den, csak egy kis madár éneke hangzik fel és oly 
fájdalmas, mintha elveszett párja felelt a halotti 1 
dalt zengene. Szegény kis madár! Hátha azt j 
zengi? — — — — — - — — — :

Jézus Mária, hogy elsötétedett; milyen korom 
fekete felhők tornyosulnak és az uram még min- ; 
dig nem jött meg. Csak valami baja ne egsék 1 
Úgy félek, olyan rosszat sejt a szivem !

A kis menyecske kitekint a malom ablakán 
s mindig jobban elveszti a kedvéi. A férje még

szavaz, az utóbbi pedig ugyanily tartalmú szóbeli j 
nyilatkozatét tett,

Dr. Vratarits Iván üdvözölvén a megjelente- 
kot szívélyes szavakban köszönetét mondott, hogy i 
a meghívottak ily tekintélyes számban összejöttek, j 
majd ismertette az értekezlet czélját. .amely nem 
egyéb, mint hogy a városi képviselőknek alkalom 
adassák a tervbe vett vasutak dolgairól beszelni, 
s az érdekeltség által kért hozzájárulás meg vagy 
meg nem szavazása kérdésében határozni.

Pósfay Pongrácz, mint az értekezlet első ; 
szónoka rámutatott arra, hogy mennyire fontos, 
hogy a vasút most épüljön ki. Mily kedvező > 
alkalom épen a mostani, amidőn meg van a pénz 
csoport, mely hajlandó financirozni a vasutat, 
mogkés/.ül ingyen a nyomjel zés, biztosítva van a ; 
vármegyei és állami hozzájárnia''. -... •v:u minden 
előfeltétel megvan. Ebben a pillanatban az érdé , 
kéltség hozzájárulása hiányzik csak, - a szóló 
in in hiszi, hogy a község képviselői be ne lássáK ; 
a vasul szükségességet, miért is kéri okol. hogy 
az egy hét múlva megtartandó képviselőtestületi 
ülésen a kért hozzájárulást megszavazzák.

Utána dr. Czifrák János emelkedett szólásra 
és hosszabb beszédben azokat az előnyöket fej
te g< ti '' • lyek a vasul l< lytán a községro há- . 
romlanak és ajánlotta, hogy a képviselők a kert 
80000 korona helyett 60000 koronát szavazzanak 
meg a vasul czéljaira.

Ezután beható eszmecsere indult meg a ; 
kérdés fölölt. Az éitckezlet egyhangú véleménye ; 
az volt, hogy u vasútra feltétlenül szükség vau s 
ezért áldozatot is kell hozni. Horváth László kör- , 
jegyző felvilágosította a képviselőtestület tagjait, 
íiogy a fogyasztási adó bevételek rohamos emel
kedése folytán joggal lehet reményiem, hogy pót
adó kivetésre nem is igen kerül a sor.

Erre dr. Vratarits Iván felszólítottá a jelen- ■ 
levő városi képviselőket, nyilatkozzanak vájjon 
megszavazzák-e a 600«X) kor. hozzájárulást, avagy ; 
ha kifogásaik vannak azokat terjesszék elő. hogy i 
megvitathassak a kérdést minden oldalról. A név- 
szeiinl felkordezett városi képviselők számszerint 
tizenkettőn. Olajos Sándor, dr. Skrilecz Mihály és 
az elnöklő dr. Vratarits Ivánnal együtt tizenöten ; 
kijelentették, hogy a jövő szombati közgyűlésre : 
elmennek s (>0000 koronát megszavaznak a vasút ! 
czéljaira. A Szápáry uradalom képviseletében 
megjeleni Osterer Károly föordész nem nyilat- i 
kozott.

Dr. Vratarits Iván ezután határozatiiag ; 
kimondotta, hogy az értekezleten megjeleni városi i 
képviselők egy kivételével megszavazzák a hozzá
járulást. és egyben kijelentette, hogy a képviselők

nem jö, pedig a zivatar már kitört és valóságos 
felhőszakadás borítja el az ogcsz környéket. ' 

Csak valami baja ne essék ! susogja szere- • 
tettel s nem veszi észre, hogy a dagadó habok a ' 
kis malmot szinte felvetik.

Az egész vidék felett tombol a vihar. A 
mező virágjai lehajtják fejüket, hogy megőrizzék ; 
életüket; a büszke jegenyefák, mert hajolni m m 
akarnak, derékban törnek ketté; a fák koronáját, i 
mint pelielyl sodorja e> a fergeteg.

Géza! Gézám, siess! Ne liugyj el most, mi - , 
kői úgy haladunk a boldogság felé i

A kézimunkát, melyet még pár perc előtt I 
nyugodtan taitotl kezében, kétségbeesetten, dobja 
el magátol. A malom gyenge alkotmánya recseg j 
ropog. Meg tegnap milyen tréfásán kapta el a ; 
kézimunkát a férj s ö csókkal vallotta ki (- most 
itt egyedül, rémülten lesi mikor érkezik. Nincs 
dúl, nincs öröm. a vihar majd letépi az ereszt. . 

.Oh. ha már is baja esett P 
Sikoltás . . . „Jön, jön, azonnal itt lesz . . 

Hisz már látom !*
Egy nagy reccsenés és a malmot telhetőt- j 

len dühvei ragadja magával az ár . . Még egy
roppanás és a két gesztenyefa is összerogyotl . . 

Ilonka ! Édes világom, ne hagyj el ! 
Megérkezett a férj, de késön, még pedig 

nagyon későn. Bele ugrik a megáradt patakba, 
hogy megmentse édes világát. De a szerelem csak 
a csillagokat hozza le az égről, az ár által elsö
pört malmot nem mentheti meg. i

Mikor a nap újra kisütött, két kifogott 
holttestét aranyozhatott meg sugaraival . .

e nyilatkozata erkölcsi felelőssége* ró reájuk, - 
s állásfoglalásukkal obügöhan vannak.

Az értekezlet az elnöki déklaratióit helyeslö- 
leg tudomásul vette, s ezzel véget ért.

Mikor a kordé elvonul.
Kiss Árpád direktor 1909- szeptember hu 

17-rül 1 s-ikéra virradóra, 2 óra 49 perczkor zárta 
ie a muraszombati Thalia templomának kapuit.

Aztán a kordé elvonult az állomásra és 
k n a p p  11 pereznyi késéssel, pont 3 órakor 
fütyült Muraszombatnak a vonal. Kalaplenge- 
tés. Zsebkendő loboglatása. Sir<> szemek. Kedves 
emlékek Kipukkant pezsgő? üvegek.

A szokásos záporpróbü elmaradt, de az 
utolsó előadást (Strausz József. Tavasz) tánc/, 
mulatság követte. A kettő között azonban meg
tartották a bor, sör és pezsgő próbát.

Egy bizarr gondolat, mely oly kedélyes, mint 
egy álmatlan éjszaka, vagy egy álmatlan éjszaka 
szülte kedélyes, de bizarr gondolat ösztökél foly
ton és nem hagy nyugodni. Vissza, visszavisz 
Muraszombatba és mint egy groteszk gnóm. rám 
nehezedik os elében) varázsolja az utolsó két 
este kedves emlékeit és arra késztet, hogy fotog- 
rafáljak. A kodak a tintás üveg. A film egy ív 
papiros, melynek kiegészítő része egy k a r c o l ó  
tollhegy . . . és amint igy irok: főikéinek a régi 
emlékek és utamat állják.

Visszanézni kosztol, messzire, egészen a 
klasszikus korszakra, a hatalmas nagy drámaírók 
trilógiájára, tetralógiájára, <» színdarabok leg
elsőjére „T e rp  i s C o r d é j a ra6 . . . .  és repül 
keresztül e modern kor felé, egy kormányozhal- 
lan, elszabadult léghajón. Repül velem az idő 
gép gyorsaságával, lefűzve a fényt, villámot és 
mikor már utolértem vele egy másfél ezer esz
tendőt : óriás, mérhetlen, klasszikus képeket 
mutogat.

Elém jön Sukespearc, Moliérc, Racin, Schil
ler, Göthe, Madách. Katona, a melyhez a zenc- 
kiséretek Plankettékkel, Milöckkerrel együtt a 
nagyok adják Beethovennek és Chopinnek kar- 
mcsterkedésc alatt a legnagyobb muzsikával: 
Wagnerrel és u legmystikusabb, a megértésre 
legnehezebb Strausz Saloméjével . . . és lassan
ként elhalkul ez a csudás nagy muzsika és a 
felszállt hangok isteni művészetre csalják az örök 
és a tökéletes sphaerák zenekarát.

Muraszombat mindebből nem hall egy jó 
darabig semmit, ha csak u műkedvelők nem áll
nak össze egy jó napol csinálni Muraszombat 
hatalmas intclligcntiájúuak

Most béke és csend honol a kedves kis 
városban. Mintha megakarná czáfoini az a régi 
mondást: Inter amur siienl musae. (Háborús 
időben elhallgat a múzsa.) Most Muraszombat ha
bomban volt: nappal színházra készen, éjjel 
folyton ébrén állott a periférián dal, zene es a 
szóló művészei illusorikusabbnál értékesebb hatása 
alatt; ennek vége . . . elmentek a múzsa kép
viselői és Muraszombatra felhúzza a béke isten
nője a hétközuapiság, a munka kevesebb kedé
lyességével átszőtt s/.iirke kortináját.

A bobéin tár-ulat elment . . . sokaknak meg
könnyebbülésére, hogy másnap, vagy harmadnap 
újra vissznKivánják, hogy egv hét múlva (mikor 
ezek a sorok napfényt latnak) teljesen elfelejtsék.

Utam velük vili. Pedig szereltem volna a 
kedves Muraszombatban maradni. De esküin a 
menetrendhez kötött.

Körmenden újra láttam a társaságot. A fá
radtság, kalzenjammer, az álm atlan-.bélyege 
ott ült az arezukon. De kedélyük az fri«s volt es 
könnyelmű, miként a bohémeké. Mikor előállott a 
szentgotthárdi vonat és a kalauz beszállásra jel
zett, a trupp kacagva indult neki a perronon. 
A baritonista a drámai hősre néz, egv pillanat, 
az megérti, előre szaladnak egy harmadosztályú 
kocsinak és a drámai hős hatalmas tenorral böm
böli: Ih -/álltam ! Első osztály! Tessék beszátlani! 
Első osztály . . . mialatt a baritonista u római 
111-as számból két ágat ügyesen levakart a per
ronon állók hangos nevelése közben. Ok aztán 
foltuszkolták a holmijukat, a pénztárcájukat, egy
mást, szabadon zúgva, bőévé, énekelve, dúdolva , . .  
szombat reggel 7 órakor.

Muraszombat soká emlékükben lesz. líultur 
város mindig szerelni köteles a kultúra képviselőit 
és mindig úgy tekinti a színészeket, mint vendégeit.

igy volt.
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Már azóta S/.entgotthárdon szól a nóta, ide 
nem haitik belőle. Már ott volt a morcondó, 
most pedig függöny.

Dr. Csongor Gergely.

h í r ü k .
— S z á p á r y  L á s z ló  gróf. v b. t. t. j

iiiujvliirlokos pénteken reggel M uraszom batba 
érkezeit.

F ő ú r i  v a d á s z a t o k .  A múlt szom 
baton Szápáry László gróf v. b t. t. tar
tott t m uraszom bati mezon foglvászalot, 
aii:( tvi-ii a házigazdán kívül részt vett < gy 
orosz tábornok. Batthyány Zsigmond gróf. 
ifj. Batthyány Zsigmond és Miska grófok. 
F űn !k ö rb en  Rudolf gróf és fiai. E hét 
vegén pedig Széchenyi Tivadar gróf v. b. 1.1. 
tartott mezei vadászatot a regedéi ul m en
tén fekvő vadászterületén, amelyen a főúri 
házigazdán kívül részt vettek gróf Batthyány 
Béla rs. és kir. kamarás, gróf Batthyány 
Tam ás és C.zifrák János dr.

S aary  Jó zsef kir. járásbiró , a 
helybeli jbiróság vezetője szabadságáról 
visszatért és átvette újból hivala vezetéséi.
A népszerű járásbiró szabadsagának egy- 
részét Körmenden töltötte apósánál.

Bárdossy László kir. ügyész a múlt heten 
Muraszombatban volt és megvizsgálta a járás- , 
bírósági fogházat.

Pósfay Ede es. és kir. főhadnagy szabad- | 
.-.iga lelelvn, tegnap reggel elutazott Muruszem- j 
hatból ezredéhez Szombathely re s újból meg- 
kezdte szolgálatát.

C sin á ljá k  a vasút n y o m je lzé 
sét. Az alsóiéiulva— m uraszom bat határ- ! 
széli vasú t nyomjelzési m unkáit m ár meg
kezdették. A trassirozó m érnökök jelenleg 
Véghely és Csendlak vidékén járnak. Hosszú 
póznákra tűzött zászlók jelzik a vasút irá
nyát. A napokban m ar Muraszombatig 
elérnek a nyomjelzéssel.

Derezsán Zsigmond p. ü. titkár a földadó 
kataszter munkálatainak felülvizsgálása czéijából | 
a múlt héten Muraszombatban időzött.

Lestyánszky Sándor határszéli rendőrka
pitány, kedden Muraszombatban volt egy fegyelmi ; 
vizsgálat teljesítése czéijából.

Janosits József kir. főmérnök kedden 
muraszombatban tartózkodott a bírósági és kór i 

házi építkezései: felülvizsgálata czéijából.
Aczel József áthelyezést kér. Pogány 

Gusztáv kir. Ítélőtáblái bíró. a felsöeőri kir. járás- \ 
bÍMsag vf/eiőjc nyugdíjaztatásáért folyamodott, j 
Az i i v módon megüresedő vezető járás bírói ; 
állápra — - értesülésünk szerint — Aczel Józsefi 
helybeli kir. járásbiró, társadalmi életünk ezen 
kivaló egyéni.-ege fog pályázni, s athelyuztetését ; 
kéri. Szívből kívánjuk a derék férfiúnak, hogy I 
átiiclyeztetéae iránti törekvéseit fényes siker ! 
koronázza.

Vasút ügyünk a vármegyén. Ismeretes 
olvasóink előtt, hogy a tervbe vett alsóh udva - . 
muraszombat határszéli vasul kiépítésének egyik 
fötényezője, az a kilométerenkénti 0000 koronás 
segély, amelyet az érdekeltség Vasvártnegye tör
vényhatóságától kér es vár. Ebben az ügyben j 
tisztelgett a múlt héten a Muraszombatban' időző j 
fői-patinái így küldöttség s ugyan o tárgyban , 
keresték fel Herbst Géza alispánt hétfőn délelőtt 
pósfay Pongrác/, és dr. Czifrák János. Herbst , 
Géza a nála járt urakat legteljesebb jóindulatú
ról biztosította, kijelentvén, hogy miután erre a 
vasútra szüksége van Muraszombatnak és vidéké
nek, a vármegye nem lóg elzárkózni az elöl, ; 
hogy a terv létcsiilését az eddigi segélyek arányú
ban előmozdítsa.

— Az uj albiro Illetékes helyen arról ér- ! 
tesűiiink. hogy a muraszombati albirói állás, l 
Szász Ferenez dr. örökse g«- már he van töltve s ! 
a kinevezés keresztül rucnvén a minis:: tartaná- ; 
csőn, • ii legf< őbb aiáűásra vár. Legfőbl 
bizony, hogy az állás belöltessék már. Az ügy
forgalom felszaporodott, a restantiák felhalmozód
tak s nincsen bíró, aki azokat elintézze.

Az uj vasút erdekeben Pósfay Pongrácz 
toszolgahiró a liét folyamán az Alsólendva - Mura
szombat Radkcrsburgi vasút törzsrészvényeinek 
gyűjtése czéijából 1 őtkereszturon, Pélerhogyen, 
Csendlakon, Rzentsebestyenen az érdekeltséggel 
elöérlekezletet tartott, és a gyűjtő bizottságokat 
megalakította ;

Örömmel jelenthetjük, hogy nemcsak a , 
közvetlenül érdekelt Csendlak, liánom a l ö - 28 i  
kilométer távolságra fekvő begy vidék is lelkesen 
karolta fel a vasul ügyét, jó érzékkel ismerte fel í 
a tervezőit vasútnak az egész, járás érdekeire I 
nagy fontosságát.

A gyűjtő bizottság élére Dr. Ivanőczy 
Ferenc esperes kanonok, 'Dr. L enars ic s  Ferenc 
se gödiéi kész, Tor pl án Jenő, Darvas Aladár, 
Klek! József lelkész, a plébános,a tanító és kör- ; 
jegyző urak készséggel és igy ezek személye, fá
radozása vasutügyünk sikerét feltétlenül előmoz- : 
elit mi fogja. Ha az összes erre hivatott tényezők j 
megteszik kötelességüket, a siker netu maradhat cl.

Hogy a távolabb eső vidék is minő jóindu
lattá! karolja fel a tervezett vasút ügyet és meny
nyire bízik annak realitásában mutatja, hogy a j 
va-ut törzsrészvényeit jegyezték: Terplán Jenő i 
lelkész Pétcrhegy, .Sárkány Ádám körjegyző Péter- 1 
hegy. Koroscez János sertéskeroskedő Sándorvöigy, 
Tegyey János körjegyző Szontsebestyén, Németh 
Sándor vendéglős Mátyásdomb, Zrinszki Sándor 
kereskedő Musznya.

Jegyezni fognak a távoli vidéken mások is, 
hogy a nagy :nü megalkotásához hozzájáruljanak.

Föszolgabiránk körútját folytaim fogja az 
értekezlet megbízásából és hisszük hogy Mura
szombat község és vidéke a kívánt áldozatot i 
meghozni fogja.

— Színészeink Gotthárdon. Kiss Árpád szín
társulata tölünk Golthárdra ment s ott a műit j 
szombaton- Izraellel, Henri Bernstein kitűnő drá
májával kezdette meg előadásainak sorozatát. Ez j 
a kiváló darab, mely a mi közönségünknek is j 
annyira tettszett, a szomszédban is mély hatást j 
tett. A jelenkor legizgatóbb problémáját tárgyalja, i 
A törvényes formák közt egyenjogositott zsidóság 1 
részére kívánja, hogy beteg, merev társadalmi ; 
előítéletek a javukra megváltozzanak. Kiss Árpád 
es Korda Sándor gyönyörűen játszottak. Az első j 
a zsidó bankárt, az utóbbi az előítéletekkel teljes ! 
főurat játszotta. Miként nálunk, ngy Gotthárdon ; 
is, művészi alakítást produkált e két jeles színész, j 
akiknek ez a szerepük minden esetre legfénye- , 
sebb alkotásaik egyike. Az igazgatódénak, Kiss . 
Árpádné Kövi Kornéliának is mesés szerep jut e '■ 
darabban, az anyu herczegnöt jálsza, kit a darab , 
problémája rendkívül nehéz helyzetbe sodor. Mesésen ! 
oldotta meg feladatát s ö is rendkívül szépen ját- ; 
szőtt. A közönség Gotthárdon is melegen pártolja j 
a színészeket. Bérlet ötvenen felül van, a közön- 
ség pedig majd minden este megtölti a színházat. 
Mindennek daczára színészeink vissza vágynak | 
Muraszombatba, mert igen élénken él emlékeze
tükben a meleg rokonszenv, arnelylyel n mi 
közönségünk, különösen az utolsó napokban a ! 
színtársulat felkarolta. A gotthárdiak még egyelőre . 
csak színházba járnak s nem melegedtek fel 
annyira, hogy olyan kellemes színház utáni élet ! 
fejlődjék ki, mint a milyen nálunk volt.

Koszén A közeledő idény beálltával a 
nagyérdemű közönség I), tudomására hozom, hogy 
nálam első rendit fényes darabos kőszén nagyobb 
vételnél házhoz szállítva 3 koronáért kapható. . 
Szives megrendelést már most kérve," hogy ■ 
a megbízásnak idejében eieget lehessek. Ilartner 
Károly Fia.

Hivatal vizsgálat. A' bodóhogyi körjegyzői . 
hivatalban a múlt napokban volt a hivatal vizsgálat, 
amely fényes eredménnyel végződött. Kápli Ele 
mér jegyző dicséretes buzgalommal vezeti hiva- '• 
tálát, amelyben mintaszerű rend van. A vizsgála- 1 
tót teljesítő főszolgabíró és számvevő nem is j 
mulasztották el. hogy legteljesebb elismerésüknek 
ne adjanak kifejezést Kápli jegyző ügybuzgalma 
és szakértelme felett.

— A hosszú nap. Pénteken este kezdődött j 
izraelita polgártársaink egyik legnagyobb ünnepe 
a Jamkipur. Ez a legteljesebb ünmegtar'ás napja, 
egész 24 órai szigorú böjtöt jelent.

A dalárda helyisége. A muraszombati 
En« k és Zene-egylet kibérelte Dobrai Jánostól a 
volt Casico helyiségét s az idény megkezdésével 
tanóráit olt fogja tartani.

Halálozás \ ettük a következő gvászjelen- 
tést; Alulírottak az összes rokonság nevében mély 
szomorodott szívvel tudatják, hogy a feiejthetet- 
j°  férj, atya és és fin, Skrilecz Iván nagyszombati 
állomási vendéglős életének 30-ik, boldog házas
ságának ötödik évében, rövid szenvedés után 
folyó évi szeptember iió lG-nn reggel 8 órakor 
az 1 rban ^elhunyt. A boldogultnak hült tetemei 
folyó ln» 17-én délután ő órakor fognak az ág. 
ev. temetőben lévő halottas kápolnából örök nyu
galomra tétetni. Nagyszombat, 1909. szepL 1G. 
Áldás es béke poraira. Skrilecz Ivánnc szül. 
Kecskés Lili/.a, mint neje. Skrilecz Mihály cs neje 
Külics Borbála, Kecskés Lajos és n^je szül. Blaska 
Luiza, mini apósa és anyósa. Kecskés Géza, 
Kecskés Dezső, Szabó Kálmán, Spáezai Lajos, 
Kissien József, Szocsics Ferencz, Külics Mihály, 
mint sógoruk. Szocsics Fcrcnezné. özv. Kálvin 
Istvánné, Szabó Kalrnaime, Kissien Józsefné szül. 
Szározd Erzsébet, Külics M .... yn< t in - g írnok, 
özv. Hémai Terézi, nagyanyós.

K ö z g a z d a s á g .

A m éz.
A méh

A méh a rovarvilág legtökéletesebb tagja. 
Kitartó, fárasztó munkával felkeresi a virágok 
százait, ezreit s összegyűjti átok legértékesebb 
részét a nektárt, mely a mell nélkül mind ve
szendőbe menne. A nektár besürüsödés által 
mézzé válik u kasban. Ez a méh munkájának 
haszna, eredménye.

A méz mar a legrégibb időkben is legked
vesebb tápláléka, csemegéje volt az emberiségnek.

A mellnek *uieg egy nagyon fontos szerepe 
van a természet háztartásában. -Ugyanis munkája 
közben, amint virágról virágra száll, átviszi egyik
ről a másikra a termékenyi!ó virágport; igy tehát, 
amikor az ember a virágok sziupompájában gyö
nyörködik, vagy zamatos gyümölcsöt élvez, sőt 
amikor illatos dohányt füstül is. — mindannyiszor 
jusson eszébe, hogy mindezt legnagyobb részben 
a mehnek köszönheti.

Becsülte is az ember a mehet már az ős
időktől fogva. Nem is csodálatos, hogy valamikor 
a mellekkel való munkálkodást istenes cseleke
detnek tekintették. S szinte lehetetlen, hogy az 
ember meg ne szeresse a mehet s ne kisérné 
gyönyörűséggel fárasztó munkájában nyomról 
nyomra; mini fejlődik a szabadszernmei alig 
látható petéből öntudatos, cselekvő tagjává an
nak a 20 100 ezerül számláló családnak, mely
nek bámulatos törvényei a melleket nem ismerő 
ember elolt szinte tüneményszerünek tetszenek.

A mez. mint gyógyszer.
Nagyon fontos a méz folytonos, de mérték

letes használata kiváló vérképző tulajdonsá
gánál fogva — ■ a nagyobb betegségből felépült 
gyengélkedőknek, öregeknek.

A vérszegénység és az idegességnek szintén 
leghuIllatosabb gyógyszere a méz.

Gyermekeknek 3 4 kávéskanálnyi, felnőt
teknek ugyanannyi evőkanálnyi méz naponkénti 
fogyasztása tökéletesen elég.

Lázas botegeknek, akik gyakran gyomor- 
hurútban is szenvednek, a citromos mézosviz 
tápláló és tidiló italt nyújt. Kellemes, felfrissítő 
hutása sokkal többet ér, mint. bármely szeszes 
ital élvezete.

Gyermekeknek .legkedvesebb ajándék a méz, 
mert nagyon elősegíti szervezetük izmosodását, 
csontosodását.

A inéz folytonos, mérsékelt fogyasztása 
könnyű székelést eredményez s igy az aranyérben 
szenvedőknek aranynál többet ér.

Rendkívül oldó hatásánál fogva megbecsül
hetetlen orvosság a méz minden nemű köhögés, 
különösen az asztma és szainárhurut ellen.

A méz kitűnő védő, hurkoló szert képez, 
minden zúzott, roncsolt vagy vágott sebbre, mert 
a levegőt tökéletesen elzárja attól. És különösen 
gyermekeknél az a megfizethetetlen előnye, van 
a sebre alkalmazott mézkötésnek, hogy nem: for
dulhatnak elő mérgezési tünetek, mint- p. o. u 
karból és jodofonn használatánál.
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Mindezek összegezéséül, ha elgondoljuk, 
hogy annak a sok virágos növénynek, amit az 
orvosi tudomány, mint gyógyszert, sikerrel alkal
maz, a legnemesebb része a nektár, illetve az 
ebből képződött méz, könnyen megérthetjük, hogy 
a jó méz is magában foglalja a gyógyításra hasz
nálatos virágos növények jó tulajdonságúit.

A legjobh minőségű akácz és hajdina keve
rék méz helyben kapható Simon József urnái. 
Üveggel együtt egy kiló 1 kor. 30 fill., féi kiló 
80 Ölér. Az üveg 30 fillérért visszavétetik.

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 tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

H IR D E T É SE K .

Ház eladás.
Egy ház eladó vagy bérbeadó, eselleg kél 
család részére Í3 akalrnas, 4 szoba, 2 konyha, 

| 2 élös kamra és hozzá tartozó gazdasági 
■ épület, tudakozni lehet a ház tulajdonossal 

Takáts István Battyándon (vasmegye.)

! 2565/1909. tkv. sz.I
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbirúság, mint tkkvi 
' hatóság közhírré teszi, hogy Gzör János alsócsa- 
i iogáuyi lakos végrehajtatónak, Réczeg Miklós és 
1 Lovenyák Erzsébet alsócsalogányi lakosok végre- 
j hajtást szenvedettek elleni 240 kor. tőke követe- 
! lés, ennek 1907 évi január 1-töl járó 8°'o kamatai, 
| 64 kor. 50 fillér peri, 20 kor. 90 fillér végrehaj- 
j  tási, 18 kor. bekebelezési és 18 kor. 30 fill. árve- 
j  rés kérvényezési költségek kielégítése iránti végre 
j  hajtási ügyéhen az ezen kir. járásbíróság, mint 
; telekkvi hatóság területén levő. alsócsalogányi 
I 221 sz. tkvbcn A I. 1 sor, 335/b. hrsz. ngatlanra 
j és eme ingatlanon épült 111 sz. házra 376 ko- 
| rónában az u. o. 222 sz. tjkvben A. I. 1 sor 
: 335/a. hrsz. ingatlanból Kéceg Miklóst illető Vs-ed 
! részre 42 koronában az u. o. 476 sz. tjkvben A. 
i f  2 sor 334 b/2 hrsz. ingatlanra 26 koronában, 
i az u. o. 502 sz. tjkvben A. 4 1 sor 334. b hrsz.

ingatlanra 64 koronában megállapított kikiáltási 
i árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul

I. 135/6. sz. végzése következtében dr. Vratarits 
Iván ügyvéd, által képviselt gróf Szápáry László 

| javára 197 kor. 76 fill. » járulékai erejéig 1909. 
I évi május hó 29 én foganatosított kielégítési 
! végrehajtás utján lefoglalt és 814 kur. becsült 
| következő ingóságok, u. m : asztal, kárpité, gi-a- 
i mafon kürttel, hordók, borok slbbiböl álló ingósá

gok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely áiverésnek a muraszombati kir. járás- 

bíróság 1909. évi V. 202/2. számú végzése folytán 
197 kor. 76 fill. perköltség és járulékaiból még 

! hátra levő összeg és járulékai erejéig. Kölesvölgy 
I községben végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
j megtartására

19 0 9 . évi szeptem ber 2 9 -ik  napjának
d. e. 1/i 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 

i hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 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- 
| gitési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
: évi XLI. t.-c. 20. §. értelmében ezek javára is 
1 elrendeltetik.

Muraszombat, 1909. évi szeptember 16.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Ház eladás.
Muraszom batban egy emeletes 

ház kedvező áron eladó. Az épület 
áll: az emeleten 4  szoba, konyha és 
éléskamara, földszinten 2 szoba, 
konyha, éléskamara és pinczéből.

Értekezhetni a tulajdonossal: 
Vajda Hugó M uraszom bat

Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jeléül az itt ábrázolt

DFAFF
nov nagy arany 

hetükkel van kiirva.

Egy varrógép beszerzésénél ne figyel
jünk kizárólag az árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásárolni 
szándékszik, vá- 
laszszon egy

PfafF varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A Pfaff varrógépek elösm ert kitűnősé
gük m ellett könnyű és csöndes já rá s s a l egye
sülve, rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnek és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A Pfaff varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak, — v a rrn a k , foltoznak és hí
m eznek — szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok és gyárosok 
részére.

A kerületi mintaraktár Postl János órás 
házában van M uraszombat, ahol a venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

19 0 9 . október hó 8 (n y o cza d ik ) napjának
í d. e. 10 órájára Alsócsalogány község házához 
| kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
| ingatlanok a kikiáltási ár 2/s-ad illetve l/a-ed 
; részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10°.'o.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat- 
i 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 

fizetendő az árverés napjától számított 5° 0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek u hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Alsócsalogány község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö.

2575/1909. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Cziglár János 
és Cziglár Mátyás széchenykuti lakos végrehajts- 
toknak, Bertalanics Iván széchenykuti lakos végre
hajtást szenvedett elleni 635 kor. 30 fiill. töke 
követelés, ennek 1904. márczius 6-tól járó 8°/o 
kamatai, 130 kor. 90 fill. peri, 18 kor. 60 fill, 
végrehajtási és 24 kor. 30 fill. árverés kérvé
nyezési költségek kielégítése iránt; végrehajtási 
ügyében a/, ezen kir. jbiróság mint tkkönyvi ható
ság területén lévő, a széchenykuti 168 sz. tjkvben 
A. 1. 1—3 6 sor 214, 238, 254, 535, hrsz. és 19 
sz. ház ingatlanokból Bertalanils Ivánt illető 
Va-ed részre 2065 koronában megállapított kiki- 
álltási árban az árverés elrendeltetik, s arra 
határnapul

19 0 9 . évi október hó 12 (tizenkettő) napjának
Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság : délelőtti 10 órája Széchenykut község házához ki-

mint tkkvi hatóságnál, 1909. augusztus
Aczól, kir. járásbiró.

Egy jó házból való vidéki fiú 
tanoneznak azonnal felvétetik
C z ip o tt Józse f divatáru 

házában Muraszombat.
288 1909. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp.

tűzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan a kikiáltási ár Vs-ed, részén alul eladatni 
nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10°/o-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számiiott 5°/o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Az árverés a fenti tjkvbe.n feljegyzendő.
Muraszombat, 1909. Augusztus hó 2. A 

kir. jbiróság, mint tkkvi hatóság.
A czél kir. járásbiró.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K ei l-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil*féle fehér .Glasur“ fénytnáz 90 fillér. 
K e i l-féle arany-fényrnáz képkereteknek 40 fillér. 
K e i I- féle szulmakalap-fcsték minden szinben. 
K e i l-féle legfinomabb czipö erem 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

Ascher B. és fia  cégnól M uraszom bat.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójiu, Muraszombatban.
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