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Társadalmi életünk.
A „Muraszombat és Vidéke" 4-ik 

számában megjelent a muraszombati 
easino szeretve tisztelt elnökének a 
easino által folyó évi január hó 21-én 
tartott közgyűlésében mondott Itatásos 
s társadalmi életünket bonezkés alá 
vevő elnöki beszéde. Ezen beszéd azt 
hiszem minden hallgatóra, vagy azokra, 
kik azt olvasták, kellemes benyomást 
tett s keblünkben élénk visszhangra 
talált s szivvel-lélekkel együtt érzünk 
az elnök beszédével, mely oly találóan 
s Iliién festette szomorú társadalmi 
életünket.

Ha egy társadalmi élethez szokott 
ember a körülményei folytán Mura
szombatban kénytelen megtelepedni, 
bizony csakhamar szomorú tapaszta
latokra ébred: az emberek itt úgy 
látszik, mintha nem is társas lények 
volnának,'kik egymásra vannak utalva, 
hanem visszavonulva, magát elszige
telve embertársaitól csak magának, 
vagy legfeljebb közvetlen környeze
tének él. — Látható ez az egyes csa

ládoknál, látható a nős és nőtlen embe
rek között, látható mindenütt egyaránt.

Mindenki tudja, hogy Muraszom
batban nincs társadalmi élet, mindenki 
szeretné, legalább úgy hiszem szeretné, 
ha ez máskép volna, de csodálatos, 
hogy még sincs senki, ki ezen gyö
keresen változtatni törekednék. Pana
szokról Iépten-nyomon hallunk, de 
az, hogy ennek megváltoztatásán va
laki erélylyel munkálkodnék, sehol 
sem látható.

Voltak s ma is vannak, kiknek ko
moly czéljuk és óhajuk e szomorú vi
szonyokon való változtatás, de látva, 
hogy törekvésük mily sok akadályba 
ütközik, csakhamar meghátrálnak a 
bizonyosnak látszó vereség elől, s 
végre is gondolván: „egy fecske nem 
hoz nyarat."

De hogy visszatérjek az elnöki be
szédre, konstatálhatjuk, hogy abban 
elég sok bennfoglaltatik, s hogy na
gyon szép, de bocsánat, hogy kény
telen vagyok kijelenteni: az, mit leg
inkább kerestünk benne, s a mit leg
inkább vártunk az elnök beszédjétől,

az nem volt benne sehol leltalálható. 
Nem volt benne „gyanis az, hogy e 
törhetetlen társadalmi bajunkon miként 
kellene segíteni. Mert azt tudjuk, hogy 
nincs társadalmi életünk s érezzük 
annak hiányát és óhajtjuk ennek meg
változtatását de hogyan és miként le
het ezt megváltoztatni, arról szó sincs, 
pedig azt hiszem, az volna a fő, a mii 
várunk. — Utat és módot mutatni s 
az eszközöket czélszerüen felhasználva, 
a talajt úgy művelni, hogy hozzon jő, 
szép és nemes gyümölcsöt. A beteg 
nemcsak azt akarja tudni, hogy mi a 
betegsége, hanem orvosságot kér, még 
pedig olyat, mely meggyógyítja. És 
én remélem, hogy a mily tapintattal 
és szakértelemmel tudja betegei ré
szére a kellő gyógyszert megválasz
tani, épen oly szakértelemmel tudja 
társadalmi betegségünkre is a megfe
lelő recepiát megírni.

Ha a f. hó 10-én tartott tánczesté- 
lyen jelen nem vagyok, úgy tán én 
is sorakoztam volna azokhoz, kik mi
előbb visszavonultak a társadalmi éle
ten leendő változtatás iránti tervükkel,

T A R G Z A -
Margit esküvője.

Ketten is rajongtak Margitért, arai éppen nem 
csodálható, ha meggondoljuk, hogy milyen szép ő 
a szép leányok között is és milyen szép az ő ho
zománya.

Mindketten jó állású emberek voltak ; ott dol
goztak egy minisztériumban és talán kenyeres paj
tások is voltak valaha. Mind a kettőt tehetséges 
embernek ismerte a világjés a lányos mamák mind 
a kettőnek bíztak jövőjében. Ez pedig csak jó je l!

Horváth Tivadar a társaságok kedveltje volt, 
Pataky Gusztáv a társaságok esze. Horváthot ele
gáns fellépése, tinóm modora, behizelkedő termé
szete, simulékonysága tette a társaságok kedven- 
czévé, mig ha tanács, terv, vélemény, döntés kellett 
a társaságnak, akkor Patakyhoz fordultak, ki ig) 
a társaságok esze lett. ök ketten vetélkedtek a 
szép Szaplonczy Margitért. Azt hiszem, Margit nem 
a kor 1* ánya lett volna, ha nem Horváthnak adott 
volna előnyt és igy Pataky — mint jellemes em
berhez illik kezdett visszavonulni, nem folytatta ud
varláséit a leánynál és csak a szükséges és elke
rülhetetlen érintkezésekre szorítkozott. .

Margit szívesen fogadta Horváth Tivadar kö

zeledését, büszke volt arra, hogy lefoglalva tartja 
és mindenki várta az elmaradhatatlan hirt, mely 
Szaplonczy Margit és Horváth Tivadar eljegyzését 
jelenti.

Megyei bál volt. Horváth majd minden máso
dik tánczot Szaplonczy Margittal járta. Pataky sen
kivel sem foglalkozott és egy ideig az „Öregek* 
között időzött, majd a buffetbe ment. Alig-alig idő
zött ott egy negyedóráig s már sarkon akart for
dulni, hogy egyúttal haza menjen, mikor Margit 
jelent meg Horváth karján a teremben.

A találkozás elkerülhetetlen volt és Pataky 
némán hajtá meg magát a leány előtt, ki kedve
sen csicseregte:

— Örülök, hogy látom kedves Pataky, most 
ritkán van szerencsénk, pedig én nem szívesen nél
külözöm környezetünkből.

— Nagyságod igen kegyes, felelt Pataky.
A táncznak vége volt s a párok a buffet felé 

tódultak. Egy rendező elfogta Horváthot, mint 
mondá, hogy bemutassa egy igen kedves családnak. 
És Margit egy nehány perezre magára maradt Pa- 
takyval.

— Mondja, kérdé Margit, mikor Horváth el
távozott, mi az oka, hogy kerül benünket?

-  Téved, felelte a férti, csakhogy gondolom 
ön  ma-holnap barátom mennyasszonya és nincs ok, 
hogy legyeskedjek Ön körül.

— Nem mond igazat Pataky. Én egészen mást 
gondolok, én azt hiszem, hogy önnek választásom 
nem tetszik és ezért kerül engem, érezteti velem. 
No ugyebár igy van ?

Pataky nem felelt.
— Hallgatását válasznak tekintem és most 

már őszintén kérem, mi kifogása van Horváth 
ellen?

Mire Pataky válaszolhatott volna, Horváth je
lent meg előttük és a beszélgetés félbe szakadt. 
Pataky pedig meghajtó magát, hűvösen köszönte 
Horváthot és a ruhatár felé vette útját.

Egy hétre rá  megjött Horváth eljegyzési hire 
Margittal. És mindenki giatulált, csak Pataky nem 
mutatkozott.

A válasz pedig, a melylyel Pataky Margitna 
azon a bálon adós maradt, megjött egy anonim le
vélben, mely hangzott ekként:

„Nagyságos kisasszony 1
Horváth okos ember és jó nevű tisztviselő, 

de nem az az ember, kihez egy oly ártatlan lelkű 
leány, mint Ön, nőül mehet, ö  mást tartozik nőül 
venni és az jellemzi őt a legerősebben, hogy e kö
telességét nem akarja teljesíteni. Ezért nem méltó 
Önhöz, kisasszony.

Egy jóakarója".
Margit sokat zokogott addig, mig Horváth az



de ezen uiív cikiilcsilcíí mint anyagi
lag teljesen sikerült tánczestélv titán 
nem bírom visszafojtani szerény né
zeteimet.

A 10-iki tánczestélyen szerencsénk 
volt mindazoknak, kik ott jelen vol
tunk tapasztalni, hogy mily fesztelen 
s kedélyes volt az egész est, nindenki 
mulatott s mindenki megtalálta azon 
kört, melyben jól érezte magát. Bi
zonyság volt ezen mulatság arra, hogy 
igen is, nagyon szép társadalom van 
Muraszombatban és élet is van, ha al
kalom van, hogy az megnyilatkozzék.

A társadalom élén, mindig vezető 
szerepet visznek a társas körök, ezek 
össze hozzák az embereket, s itt kö
zelebbi érintkezésbe jönnek s eszme
csere folytán megismerik egymást, 
nem csak úgy. mint jó ügyvédet, or
vost, hivatalnokot vagy mást; hanem 
mint társadalmi tényezőt, mint em
bert. A férfiak részére tehát mégis van 
egy hely, Imi napi fáradalmuk után, 
úgy lelkűk, mint testük üdülni kíván; 
elmennek a Casinoba. vendéglőbe vagy 
kávéházba, s ott mulatnak, szórakoz
hatnak kedvükre. Azonban az nem 
elég, nős embereknek családjukról is 
kell gondoskodni és pedig nem csak 
a napi testi táplálékkal tartozik a szülő 
gyermekeinek, liánéin azzal is, hogy 
belőle jó és kellemes társadalmi té
nyezőt neveljen. Már pedig, ha min
dig otthon ül, s bár zenei ismerete 
mellett bőven olvashat is össze sok jót 
és szépet, de ez még mind kevés. Nem 
csak a fiatal embereknek van szük
ségük arra, hogy társadalmi modort 
sajátítsanak el. s hogy nők társaságát 
keresve s azokkal érintkezve önkén
telenül is csiszolódjék, s lelkét ideali
zálja, de a nőknek is.

2. ______ __ ____________ __

Tehát amennyire nélkülözhetetlen 
a férfi jó neveléséhez a női társaság; 
épen úgy szükséges a női neveléshez 
is. — Hanem persze ilyen kis város
ban szükséges, hogy minél nagyobb 
összetartás legyen s ne nézzük le azt, 
ki véletlenül szegényebb, vagy rang
ban kisebb állású mint mi, hanem be
csüljük meg ő benne is azon jó tulaj
donságot, mit velünk egyenlő vagy 
magasabb rangú személyekben meg
becsülünk.

Hányszor lehetne alkalom társas 
összejövetelre a casino vezetésével. A 
hosszú téli esték s különösen egyes 
alkalmak, mint szilveszter este, a 
hosszú farsangi szezon, karácsony sőt 
a nyár is. Mennyire alkalmas volna 
ilyenkor egy-egy kellemes estét sze
rezni, műkedvelő előadás, hangverseny, 
tea, zene vagy tánczestélyek által.

Mindezek alkalmas eszközök vol
nának arra, hogy a társadalmi élet, 
más ilyen provincze városhoz képest 
Muraszombatban is lábra álljon.

Szervezni kell egy életre való da
lárdát, rendezzünk estélyeket, nyáron 
majálisokat s én igy remélem, hogy 
társadalmunk életre való és szilárd 
lesz!!!

K. Gy.

Szabályrendelet az iskolai rend védelme 
érdekében.

A vasmegyei ált. tanitó-egyesiilet kérelmére a 
törvényhatóság a következő' szabályrendeletet al
kotta az iskolai rend védőimé tárgyában:

1. §. A mennyiben súlyosabb beszámítás alá 
bűncselekmény nem forog fenn, kihágást követ el 
50 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, 
a ki valamely nyilvános iskola tanhelyiségébe a 
tanítás ideje alatt alapos ok nélkül bemegy és a 
tanítást az által, hogy onnét az illető tanár, tanító 
vagy helyettesének felhívására azonnal nem távo
zik, vagy szándékosan bármely módon megzavarja.

2. §. Kihágást követ el és 100 koronáig ter-
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nap mutatkozott. .Szemrehányással, kétségbeeséssel 
fogadták, ó  végigfutott a levelen s egy pillanatig 
elsápadt s aztán megvetéssel mondá:

— Ez az aljasság, mi hazugság is, meg név
telen támadás is, Pataky müve, de majd megtá
madom őt.

Margit meg volt nyugodva, a szerelem vakon 
hinni kényszerítő s noha kételkedett abban, hogy 
Pataky irta volna a levelet, immár egy pillanatig 
sem kételkedett abban, hogy Uorváthot tényleg 
rágalmazta az a levél.

Horváth kihivatta Patakyt, ki nem fogadta el 
a kihívást, visszautassá a gyanút, mely a névtelen 
levél Írásával őt vádolja és kijelenté, hogy nem ad 
elégtételt olyasmiért, amit rovására betudni nem 
lehet.

Horváth segédei e nyilatkozattal megeléged
tek, de felük nem és egy sértő levél ment Pataky- 
hoz, ki erre kihivatta Uorváthot. Így azután meg
történhetett a párbaj és a második golyóváltásnál 
Horváth golyója ellenfele tüdejébe hatolt.

Mig Patakyval az orvosok küzködtek, hogyha 
lehet megmentsék az életnek, azalatt kitűzték Mar
git esküvőjét.

Margit boldog volt, mert szerette Uorváthot, 
tetszett neki a szép, elegáns hu, csak az fájt lel

kének, hogy Patakyt ily nyomorult állapotban 
tudta.

Elérkezett az esküvő napja. Horváth barátai 
oly komoly arczczal gyülekeztek a lakodalmas ház
nál, mintha temetésre jöttek volna; valami titkot 
rejtettek magukba a násznép és az uj pár előtt, 
mely az esküvő után mindjárt útra kel.

Margit nem vette észre a nyomott hangulatot 
és raeghatottan állt fehér menyasszonyi ruhájában 
a vendégség közepette. A gratuláczió nagyon hű
vös volt, mint általában az egész hangulat

Mikor Margitot az ^első vőfély lesegité a ko
csiról, a menyasszony figyelmét nem kerülte el a 
kápolna előtt álló halvány, feketébe öltözött nő, 
kinek sápadt aroza oly szenvedő volt és csak két 
fekete szeme fénylett.

— Ki lebet ez a nő? Kérdé Margit elsá
padva és arra gondolt, hátha ennek a levélnek 
igaza volt.

Az esketésnek vége volt, a násznép hosszú 
kocsisorban a lakodalomra vonult és egy fiatal 
ember szomorú arczczal, meghatottál) mondá a 
másiknak.

— Ha az uj pár tudná, hogy a szegény Pa
taky egy órával ezelőtt kiszenvedett!

SZILÁGYI GYULA.

jedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a ki az iskola 
bármely helyiségében, a tanulók előtt erkölcstelen 
vagy oly kifejezést használ, illetve oly magavisele
tét tanúsít, mely a tanári és t nitói tekintélyt 
sérti vagy kisebbíti.

3. $ A pénzbüntetés az illető iskola alapja 
javára fordítandó és behajthatlanság esetén az 
1879. XL. t.-cz. 22., 29. és 30 $-ai szerint elzá
rásra változtatandó át.

4. A pénzbüntetésekből befolyó összegek az 
illető iskolánál taneszközök beszerzésére és szegény 
tanulóknak tankönyvekkel való segélyezésére for
dítandók

5. A jelen szabályrenbeletbe ütköző kihá
gások elbírálására illetékes hatóság: első sorban 
a járási főszolgabíró, r. t  városokban a rendőr- 
kapitány. másodfokon a vármegye alispánja, har
madfokon a m. kir. belügyminiszter. — A büntető 
eljárás az ügyre nézve érdekelt tanár vagy tanító 
feljelentésére az illető iskolai hatóságnak, iskola
széknek vagy gondnokságnak felsőbb hatóságilag 
jóváhagyott határozata alapján indítható meg.

6. Jelen szabályrendelet felsőbb jóváhagyás 
után lép éietbe és hatálya Szombathely és Kőszeg 
sz kir. városokra is kiterjed.

Az ekkép alkotott szabályrendelet a várme
gye egész területén szabályszerűen közhírré tétetni 
s felsőbb megerősítés végett a magyar kir belügy
miniszter úrhoz felt rjesztetni rendeltetett.

1900. február 18.

F. hó 10-én mutatkozott . nálunk .be elő
ször Carneval vérbizsergető szerepkörében. Ez is 
csak úgy történt, hogy a muraszombati Casino ez 
évi közgyűlésen elnökének ébresztő szózata folytán 
elhatározta, hogy a nálunk már megszokott, szinte 
hétköznapi nemtörődömség s dissonans társadalmi 
élet helyébe átplántálja a minden téren csak köz
jóra irányuló, pezsgő, tevékeny, consonans társa
dalmi életet. A társadalomnak a letargiából való 
felébresztésére a fiatalabbak tekintettel azon körül
ményre, hogy most a mulatás nagyon aktuális 
dolog, ezélszerünek tartották Carneval meghívását. 
E czólra dr. C/ipott Zoltin  elnöklete alatt vigalmi 
bizottsággá alakultak s Carneval védnöksége alatt 
egy a mi krónikánk feljegyzéseiben szinte páratlan 
mulatságot rendeztek. És ez tényes tanujeie volt 
annak, hogy csak akarat kell, mert a hajlandóság 
meg van ahhoz, hogy barátságosabban nézzünk 
egymásra, akkor aztá i lehet teremtenünk. Oly kel
lemes, oly fesztelen est volt ez a jelenvoltakra 
nézve, hogy azok, kik bármi oknál fogva távolma
radtak, csak bánhatják, hogy nem volt részük 
benne. Az a mondás, hogy a magyarok Istene so
kat vett el a magyartól, de meghagyta a legna
gyobb kincset, szép asszonyt és szép leányt, ezút
tal megint igazolva lett. mint ezt az alábbi névsor 
is feltünteti. Nem csupán divatból, vagy talán 
azért, hogy uj ruháikat mutassák, jöttek el ők, 
hanem hogy felfrissítsék kedélyüket és a légi jó 
barátságot. No e mellett aztán a bogár vagy kö
kényszem varázsa, a meggypiros ajka'f lelkesedést 
keltő jó zene mellett sok szép, jó s nemes gondo
latnak lehettek megteremtői. A rendezőség sietett 
is a hölgyek kedvében járni, kiket egy Ízlésesen 
készített igazán szép tánczrenddel lepett meg. Oh 
az a könyvecske, beli sok sóhaj száll feléje ! Beli 
soknak zavarhatta meg nyugalmát! Ezért még a 
tánezosok fölött csüngő csillár is szebben mosoly
gott, mint máskor. — De messze kalandoztam el 1 
— Mikor aztán együtt volt az egész társaság, 
megreszkette siró fájának húrjait a jófiiró Kuli 
körmendi zenekarával s rázendített arra a párat
lan magyar csárdásra; a deli fiatalság pedig 
tánezra perdült s folyt a táncz szünet nélkül kivi- 
lágos-kivirradtig

Jelenvoltak : Asszonyok : Árvái Henrikné, Bölcs 
Béláné, Faschinger Viktorné, Moisinger Jónásáé, 
Most Bezsőné, Neumann Adolfné, Olajos Sándorné, 
özv. Pintér Gézáné, özv. Pintér Miklósnó, Pósfay 
Pongráczué, Saáry Józsefné, Schnell Jánosné, Schön- 
wiesneiné-Pehér Ilona, Schweinhammer Jánosiig 
(Batthyányfalva), Siftár Károlynó (Bodóhegy), Sker 
Iák Lászlóné, Sokál Rezsőué, Takácsné-Kammer- 
mayer Irma.
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Leányok : Fehér Mariska, Moszt Gizi, Moszt 
Tóni, Nagy Ida (Barkócz), Neumann Irén, Pichler 
Emi (Ilalbeurain), Pintér Erzsi, Pintér Ilonka, Pin
tér Vilma, Pósfay Ida, Schweinhammer Fáni és 
Zsófia (Batthyá yfalva), Sziuicz Emma és llermin 
i Bodóhegy), Sinkovich Paula (Barkócz) Sokál Irma, 
Steindl llermin (Urdomb). n

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
— A  k ö rm end-za la-lövő -m uraszom bati

v a s ú t ügyében Zalamegye közönsége kedvező' ha
tározatot hozott, amenyiben a vármegye területén 
áthaladó 10 kilométernyi vonalrészre hatvanezer 
koronát szavazott meg.

E s té ly  a  fium ei k o rm án y zó n á l. Szá- 
páry László gróf v. b. t. t  fiumei kormányzó az 
újonnan épült és díszesen berendezett kormányzói 
palota termeiben f. hó 10-én fényes estélyt ren
dezett. a melyre 800 meghívó lett kibocsájtva. Az 
estélyen megjelent József Ágost főherczeg bájos 
nejével Auguszta főherczegnővel együtt, aki rend
kívül hízelgőén nyilatkozott Szápáry Pál gróf mint 
a bál főrendezőjén* k zseniálitásáról

V á rm e g y e i seg é ly  a  V. M. K. E.- 
nek . \  asvárraegye törvényhatósága a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület részére február 
ó-ón és folyt itva ta rto tt közgyűlésén ez évben is 
400 korona segélyt szavazott meg a kulturadó 
pénztár terhére. Örömmel konstatáljuk, hogy vár- 
oiegyénknek a kulturális czélokért mindenkor lel
kesedő törvény ha lósága ezen újabb segélyével ismét 
tauujelét adta annak, hogy ezen nemzetiségi vidé
ken a magyar kultúra terjesztésével küzdő V. M. 
K E -nek működését kellőképen méltányolja és 
ezéljait anyagi erejéhez képest előmozdítani törek
szik.

— Az á rv a sz é k i e lnök  lem ondása.
Ajkny Gyula vármegyei árvaszéki elnök megrongált 
egészsége miatt beadta nyugdíjaztatása iránti kér
vényét.

— E ljeg y zés. Czipott József helybeli derék 
törekvő divatáru kereskedő f. hó 5-én eljegyezte 
tíodóhegyen özv. Szinicz Lajosné bájos és szeretet
reméltó leányát Herminát. Gratulálunk!

— A  m u raszo m b ati Casino vigalmi bi
zottsága által a Casino könyvtára javára folyó hó 
10-én rendezett tánczestélyen a nemes czélra be- 
küldtek : Török Ernő ti koronát, Saruga Frigyes, 
dr. Mappenstein Henrik, dr. Geiger Vilmos, Csap- 
lovits Ferencz, Tegyey János 4—4 koronát, dr. 
Szilárd Lipót, Halbarth Henrik, Skerlák József, 
Árvái Bernát, Sömen János 3— 3 koronát, Kováts 
István, Vratarics Iván. dr. Vratarics Iván 2— 2 
koronát, ugyanarra felülfizettek: dr. Uy Károly 
10 koronát, Bölcs Béla, Skerlák László, dr. Lu
kács Gábor 2 —2 koronát, Sinkovich Kálmán, Fürst 
Ödön, Moszt Rezsőné, Neumann Adolf, Neszményi 
Dénes, Árvái Henrik 1— 1 koronát A nemes czé- 
lokórt lelkesedő jószivü emberbarátoknak ez utón 
is hálás köszönetét mond a rendezőség. Az estélyen 
összesen befolyt 285 korona, melyből kiadásokra 
fordittatik, marad teliát a Casino könyvtára javára 
69 korona. A rendezőség.

B enzinm otoros m alom . Császár Lajos 
őrfalui malomtulajdonos elhatározta, hogy malmát 
20000 korona költséggel benzinmotorral egészíti ki 
a végből, hogy a malom az évnek bármely szaká
ban üzemben tartható legyen. A szolgabiróság mint 
iparhatóság a telepengedélyezési tárgyalást meg
tarto tta s miután senki részéről kifogás nem té
tetett, a telep felállítását engedélyezte. Csak di
csérettel szólhatunk Császár elhatározásáról, a ki 
ezzel megmenti egy nagy vidék lakóit azon fárad
ságtól, hogy őrleni valójukat Muraszombatba vagy 
a murai malmokhoz szállítsák.

— T enyész  a p a á lla to k  v iz sg á la ta  a 
folyó évben a következő sorrendben és bizottságok 
közreműködésével fog megtartatni. 1. Márczius 1-én
d. e. 9 óra Péterhegy. Bizottsági elnök: Sinkovich 
Elek szolgabiró, tagok Sinkovich Kálmán és a jár. 
állatorvos. 2. Márczius 2-án d. u. 2 óra Csendlak 
Bizottsági elnök : dr. Kiss Elemér szolgabiró, ta
gok Horváth Pál ügyvéd és a jár. állatorvos. 3. 
Márczius 6-án d. e. 9 óra Prosznyákfa. Bizottsági 
elnök : Pósfay Pongrácz főszolgabiró, tagok Schwein-

hammcr János és jár. állatorvos. 4. Márczius 7-én
d. e. 9 óra \  izlendva. Bizottsági elnök: Pósfay 
Pongrácz, tagok VIotzker Mátyás és a jár állator
vos. ;>. Márczius 8-án d. u. 2 óra Mártonheiy. Bi
zottsági elnök: Sinkovich Elek szolgabiró, tagok 
Horváth Pál ügyvéd és a jár állatorvos. 6. Már
czius 9-én d. e. 9 óra Felső-Lendva. Bizottsági el
nök : dr. Kiss Elemér szolgabiró. tagok Metzker 
Mátyás tiszttartó és a jár. állatorvos. 7. Márczius
13-án d. e. 9 óra Va3-IIidegkut Bizottsági elnök: 
dr. Kiss Elemér szolgabiró, tagok Sinkovich Kál
mán és a jár. állatorvos. 8. Márczius 14-én d. e. 
9 óra Battyánd. Bizottsági elnök : Pósfay Pongrácz 
főszolgabiró, tagok Sehweinhammer János tiszttartó 
és a jár. állatorvos. 9. Márczius ló-én d. e. 9 óra 
Bodóhegy. Bizottsági elnök : Sinkovich Elek szol
gabiró, tagok Metzker Mátyás tiszttartó és a jár 
állatorvos. 10. Márczius 16-án d. e. 9 óra Mura
szombat. Bizottsági elnök : Pósfay Pongrácz fő
szolgabiró, tagok Horváth Pál ügyvéd és a jár. ál
latorvos 11. Márczius 20-án d. e 9 órakor Tótke- 
resztur. Bizottsági elnök : Sinkovich Elek szolga
biró, tagok Sehweinhammer János tiszttartó és a 
jár. állatorvos. 12. Márczius 27-én d. e. 9 órakor 
utóvizsgálat Muraszombatban. Bizottsági elnök: 
Pósfay Pongrácz főszolgabiró, tagok Sinkovich Kál
mán és a jár. állatorvos.

É rte s íté s . A muraszombati gazdasági fiók- 
egylot jófaju bikát vásárol, azok tulajdonosai je
lentkezhetnek az egyesület irodájában.

A szo m b a th e ly i k ir . p é n zü g y ig az - 
g a tó sá g  közhírré teszi, hogy Vasvárott egy kir. 
adóhivatal állittatik fel, mely működését f. évi 
május hó 1-én megkezdi. Ezen adóhivatalnál szük
ségelt bútorzat és felszerelési tárgyak szállítására 
a póiizügyigazgatóság árlejtést hirdet, melyre nézva 
a tárgyalás f. hó 28-án d. e. 10 órakor a kir. 
pénzügyigazgatóság főnöki irodájában fog megtar
tatni.

— M in ta - p a r a s z tg a z d a s á g .  A földmi-
velési m. kir. miniszter ur őnagyméltósága Lebár 
Mátyás musznyai kisbirtokos gazdaságát mintagaz
dasággá fejleszti, miért az illető gazdával a szer
ződést 5 évre mégis kötötte. A mintagazdaság fe
liig) eleiével Metzker Mátyás tiszttartó urat bízta 
meg a Miniszter.

Ló a v a tó  b izo ttság . A f. hó 5-én tar
tott vármegyei közgyűlés alkuméból elnöklő főispáu 
illetőleg a közgyűlést a lóavató bizottssgot a mu
raszombati járásra a következőképen alakította 
mág. Elnök : Sinkovich Kálmán; becslők : Vogler 
työrgy, Sehweinhammer János, Vratarits István; 
állatorvos : Neusiedlcr Miklós.

— K öszönetny ilván ítás. A Muraszombati
Takarékpénztár volt kegyes a muraszoraati izr nő
egyletnek 40 koronát adományozni, mely adako
zásáért fogadja az egylet nevében leghálásabb kö- 
szöneteraet. Árvái Matild, elnök.

H irte len  h a lá lese t. Parbarics Istvánná 
borhidai lakos f hó 12-én hirtelen elhunyt. Az 
orvosrendőri vizsgá alkalmával teljesített bonczolás 
kideritotte, hogy a szegény asszony halálát, akit 
4 árvája sirat, szivszélhüdés okozta

— J á rá s u n k  t. g azd ak ö zö n ség én ek  
szives ügyeim ébe. A muraszombati gazdasági 
fiókegylet tótlaki faiskolájából most a tavasz meg
nyíltával jól kifejlődött, erős törzszsol bíró koronára 
nevelt 2000 drb. aranyparmén, 2000 drb. canadai 
renet alma, 700 drb. téli esperes, 100 drb. Mária- 
Lujz.'ir, 60 drb. Bosk kobekja és 60 drb. Lamotte 
körte oltvány kerül eladásra. Az oltoványok ára 
gazdasági egyesületi tagoknak darabonként 30 fillér, 
fótiakon átvéve és 3 2 fillér, Muraszombatban át
véve nemtagoknak 40 fill., illetve 42 üli. Előjegyzé
seket elfogad Takács R. István e titkár Mura
szombatban és Vucsák Sándor faiskolakezelő Ur- 
dombora. Túljegyzés esetén az oltoványok a jelent
kezés sorrendje szerint fognak kiszolgáltatni. 10,000 
sima Rifaria szóllővessző is eladó. I. osztályú szok
ványminőség ezere 16 kor. II. osztályú szokvány
minőség ezere 12 kor. Az egylet valódi rigai len
magot is tart raktáron, melynek kilója 24 fillér. 
Korán érő székely-kukoriczát rendelte. Raktáron 
van még rétre való mütiágya, káliszuperfoszfát, 
szőlőtrágya és zöldségtrágya. A választmány.

99/1900. számhoz.

M eghívó.
A  szen t-g o tth á rd i k é r. be teg seg é ly ző -

p é n z tá r  1900. évi márczius hó 4-én d. u. 1 óra
kor, saját hivatalos helyiségében

VII. rendes közgyűlését
tartja, melyre a megválasztott kiküldöttek tiszte
lettel meghivatnak.

N a p ir e n d :
1. Az igazgatóság jelentése.
2. Zárszámadás előterjesztése.
3. Felügyelő-bizottság jelentése és a feímenl- 

vény megadása iránti határozat.
4. Á felügyelő-bizottság választása.
5. A választott bíróság választása.
6. Az alapszabályok módosítása.
7. Esetleges indítványok, (amelyek a közgyű

lést 8 nappal megelőzőleg írásban az elnöknél be
adandó k.)

Szent-Gotthárd. 1900. január hó 21

A szení-gotihardi kér. betegsegelyzo-pénztar 
igazgatósaga.

M e g je g y z é s .  Ha a kiküldöttek határozat
képes számban meg ■ ■■'v. jelennének, a közgyűlés 
folyó évi márczius hó 11 én d. u. 2 órakor a meg
jelentek számára való tekintet nélkül fog meg
tartatni

4467/891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi ha 

tóság közhírré teszi, hogy a szent-gotthárdi .taka
rékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak Bogács 
Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 115 frt tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a muraszombati kir. jbróság területén lévő Csend
lak község határában fekvő, a csendlaki 68. sz. 
tjkvben I. 236. és 253. hrsz. a. felvett ésZsilavecz 
András és neje szül. Sostarécz Anna tulajdonát 
képező birtokra 69 írtban és a 84. sz. tjkvben I. 
101. 5/a hrsz 43. házsz. a. felvett Özv. Kuzmits 
Istvánná Rajnar Teréz, János, M hály és neje szül. 
Gumilár Anna tulajdonát képező birtokra 440 frt 
és a 62. sz. tjkvben I. 101/3. hrez 45. házsz. a. 
felvett Kuzma Mátyás és neje szül Gedér Kata, 
Kuzma András és neje szül Czár Rozália tulajdo
nát képező birtokra 197 írtban ezennel megállapí
to tt kikiáltási árban elrendelte és hegy a fennebb 
megjelölt ingatlan az

1900 . évi m árcz iu s  hó 2 0 -ik  nap ján
délelőtt 10 órakor Csendlak községi biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át, vagyis 6 frt, 90 frt 44 és 19 
frt 70 k it készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. £-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. £-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabál) szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. jbiróságnál mint 
tkkvi hatóságnál, 1899. deczember 27-én.

8AÁRY JÓZSEF, 
kir. jbiró.

42/1900. sz.
Á rv e ré s i  h irdetm ény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. Jj-a érteimében ezennel közhit ré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1898. évi 
V. 238 és 250. sz. végzés? következtében Dr. Uy 
Károly ügyvéd által kápviselt Luthár Ferencz tót- 
moráczi lakos, úgy Zsöks Katalin fiumei lakos ja 
vára Zsöks György vidorlaki lakos ellen (220 kor.. 
160 kor.) 110 frt és 80 frt s jár. ereje.g 1898. évi 
október 18. és november hó 4-én fogan itositott ki 
elégitési végrehajtás utján le és fe!ülfog!alt és 
(604 kor.) 302 írtra  becsült, eke, taliga, borona, 
szekér és szavasmarhákból álló ingóságok nyilváno- 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1898. évi V. 250/6. sz. végzése folytán (160 
és 220 kor.) tőkekövetelések és összes járulékaik 
erejéig Vidorlakon Zsöks György alperes lakásai , 
leendő eszközlésére

1900. évi fe b ru á r  hó 2 3 -ik  n a p já n a k
délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz, 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett
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a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1871. évi LX 
t íí7.. 12 0 . §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1900. évi február hó 7-én.
SZABADFY JÓZSEF, 
kir. bírósági véghajtó.

5 4 /1 9 0 0  sz.
Á rv e ré s i h irdetm ény .

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1899. évi

V. 448/1. sz. végzése következtében dr. Uy Károly 
ügyvéd által képviselt Kohn Lipót muraszombati 
lakos javára Lovenyák János benedeki lakos ellen 
(1081 kor. 60 ti 11 ) 540 frt 80 kr s jár. erejéig 
1899. évi deczember hó 27 én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és (14G8 kor.) 794 
fra becsült, szarvasmarhák, szekér eke, taliga bo
rona, sertés, főzőkazán, puska, mérleg, úgy kamra
beli ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járásbí
róság 1899 évi V. 448/2. sz végzése folytán 1081 
kor. 6 0 lill. tőkekövetelés ennek 1899. julius hó 11. 
napjától járó 6°" kamatai, Vs°/o váltódij és eddig 
összesen 63 kor 90 üllérben biróilag már megál
lapított költségek erejéig Benedeken, Lovenvák Já
nos alperes lakásán leendő eszközlésére

1900. évi fe b ru á r  hó 2 2 -ik  n a p já n a k
délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel lii\útnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t-ez 
107. és 108. 'i-a értelmében készpénztizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégiiési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-«z. 120. $. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1900. évi február hó 
12-én.

SZABADFY JÓZSEF,
kir. bírósági végrehajtó.

A z  A lsó -L e n d v a  len tii u rad a l
m ak  fö b é rn ö k sé g e  ezenne l k ö z 
h ír ré  teszi, hogy

szép minőségű, csira képes, tavaszi búzát,
bármely mennyiségben métermázsánkint 9 f r t é r t  ád  
az  a lsó -lendvai v a sú t á llo m ásra  szá llítv a .

A zsákok 40 krjáVa! SzánjittatQak.
Megrendelések, a vételár előleges beküldése 

mellett az a lsó -le n d v a i fő b é rn ö k sé g
szám tartóságához intézendők A lsó —Len dván .

oooooooooooooooooo
M u ra -S zen t m árt ónban

a vendég lő  ö sszes h o z z á ta r
tozó épületeivel

örök áron eladó, esetleg bérbe adandó.
A z üz le t m észáros ip a r ra l  k a p cso la t

b an  van.
Az üzlet jövedelmező
Megvenni, illetve bérbevenni szándékozók a 

feltéteteket a tulajdonossal állapítják meg.

Özv. M artsits Károlyné.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

1 1 0 0 0 6 ) Richter-fcle

Horpy-Pdn-Expeller
Lmiment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
metrpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. <■ A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony 
Linimént elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bórtékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
. Horgony védjegy és Kichtor czégjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
P.ICHTER F. AD. és társa, RDDOLSTADT 

n.í* kir. udyai.i Nznllitók.

M áriaczelli
gyomorcseppek

a gyomorbajokban kitünően ható, azért mi
nélKulozhetlen és régismert házi szer.

Étvágytalanság, a gyomor gyenge
sége, kellemetlen szagu lélegzet, felfúvódás, savanyu 
felpüfögés, kólika, gyomorégés, feles nyálképzodés, sárga
ság és csömör hányás, gyomor tiörcs és szorulás hathatós 
ellenszere.

Fejfájás, a gyomor túlterhelése, étel- és itallal, 
májgiliszta- és haemmorrlioida-bántalmak elleu is mint 
hatható gyógyító szer kipróbálva.

A fentemlitett betegségeknél a M áriaczelli g y o m o r  
cseppek évek bosszú során á t tett tapasztalatok után 
mint a legjobb szer lett kipróbálva, miről a bizonyítvá
nyok egész serege tanúskodik. Egy üveg használati utasítás
sal ára 40 kr. kettősüveg 70 kr. Főelárusió:

B r a d y  K á ro ly .  » ..König van (Inga...
RyojO'taraban Becs I. l'leisehroarkt l 

Minden gyógyszertárban kapható.

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f )  Budapest. VI. Király utóra 12 .
2 4 -1 7 .

Birseid N-, Muraszombat




