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A párbaj.
Otl ékeskedik szép, tarka borítékba ! 

fűzve a legújabb p á r b a j - c o l e x  majdnem 
minden könyves bolt kirakatában. Meg 
lehet abból tanulni, hogy ki a párbaj
képes, mikép kell kiáltani a karddal, a 
pisztolylyal; meg lehet tanulni azt a min
denféle körülményeket, okokat, amelyből 
kifolyólag a páros viadal kiindul, kelet
kezik. Egész katekizmus, mely által a mai 
modern társadalom galimathiászából ki 
lehet bontakozni és a már megtörtént 
vagy megtörténhető „becsületsértési" nya
valyából ép testtel ha nem is, de legalább 
kimosakodva a netalán szennyfoltot okoz
ható bonyodalmakból mi módon lehessen 
kibontakozni. Igen szükséges könyv a mai 
társadalom számottevő tagjai részére! 
Azok számára, a kik minden csekélység 
végett: hiuságból-e, vagy a meggondolat
lanság révén jutnak becsületbiztositó és 
lovagias affaireknek elkeresztelt bonyodal
makba.

Hát már ennyire jutottunk?
Olyan szakácskönyv-féle szabályok is 

kellenek ina, hogy egymás mellett meg
férjünk?

Hát nem komikusnak nevezhető ez 
a dolog, mikor ilyeneket látunk?

Komikusnak, nevetségésnek, igen is, 
a melynek azonban — higyjék el t. ol
vasóink — nagyon is komoly háttere van.

: T Á R C Z  A ,  :
A  halálhoz.

Legboldogabb Uszek tán akkor,
Ha majd eljő csöndes halálom;
Lég gén e perez: a végső aggkor, 
Midőn nem száll Mázsámra álom.

De ha korán talál kopogni,
Mikor még csak vig nyárban élek, 
Érző szivem elkezd zokogni, 
Meghalnak: a vágyak, remények!

Hogy ha ifjan szállók a sírba,
Fáj a lelkem előre, — hagyjuk!. . 
A dalok rám borulnak sírva,
Mert elveszítik édes atyjuk.

Xem lévén nyájas, gondos őrük,
Ott virrasztanak sírom ormán.
S  szomszédom megrettenve tőlük, 
llájok rivall: zordan, mogorván!

Sok, ott adja ki árva lelkét 
Közel hozzám: fű közt. virágban;

Nem csak a fővárosban, hanem szé
les e hazában, minden városban mind
untalan olvassuk, hogy A. és B., C. 
és X. párbajoztak. De azokon kívül, a 
melyeket az újságokban kiírnak, még 
tömérdek van olyan is és tényleg 
meg is vivatik, a melyről nem vesznek 
tudomást, amelyet „eltusolnak", félvén a 
törvényes következményektől; mert a 
törvény bölcs szabályai szerint a párbaj 
hivatalból üldözendő és ha az illető részt
vevők kipuhatoltalak, tényleg meg is 
büntettetnek.

Ma már odajutottunk, hogy minden 
csekélységért kihívás várható. Meggondo
latlan, a bor vagy felhevülés más stádi
umában kifejtett pár szóért már a kard 
vagy a pisztoly elé állítjuk sokszor azt, 
aki különben alig vétett valamit és akivel 
eddig a legjobb viszonyban állottunk, 
csak hogy a modern „lovagiasság" phan- 
tasmagoria szerű fogalmának hódoljunk, 
megrémítve önmagunkat, embertársunkat, 
családunkat, magát a társadalmat is meg
sértve.

Avagy nem sértés-e az, ha apró- 
cseprö czivakodás, összeszólalkozás végett 
gyilkoló szerszámokat veszünk kezünkbe, 
hogy annak segélyével köszörüljük ki azt 
a csorbát, a melyet önmagunk okozta 
meggondolatlanságból elkövettünk?

Akár mely okok következtében tör
ténik meg a párbajozás, egyformán

Lesz olyan mondván: senki sem véd,
Kiszállok, s hölgyök a világban!

S  belopódzik egy-pár kebelnek
Ábrándozó, lázas szivébe,
S  e dalok, dicső fényt töveinek
Rég' porladó atyjuk nevére!

De haggd növelni e reményem!
Ne jöjj korán, — későn halálom!
Könnyebb lesz úgy a bácsá nékem,
Ha őket mind repülni látom!

11*1 íny Gyula.

Az alvajáró.
Melodráma.

Minden ember gyarló,még Andris bátyánk is.
Sőt Andris bátyánk annyival gyarlóbb min

den más embernél, mennyivel inkább nem hiszi 
magáról, hogy gyarló.

Pedig gyarló.
Nem akarok ajtóstul rohanni a szobába; 

és jtedig azért nem, mert tudom, hogy minden 
jóravaló dolognak van eleje, közepe meg vége; 
füle, dereka, farka.

Tehát nem a farkánál, hanem a fülénél 
kezdem, mikor kijelentem, hogy Andris bátyán-

elitélendö, egyformán korlátozandó; ha a 
hiúság következtében történik, még inkább, 
mert ez a társadalmat úgy is uralja, job
ban, mint bármely más fogyatékosság és 
bűne: a mai, úgynevezett c z iv i l ie á lt  t á r 

s a d a lo m n a k .

A bölcs törvényhozásnak figyelme 
miért nem fordul kellő mértékben erre a 
nyavalyára? A humanizmus minden be
tegség és nyomor ellen védekezik: egyle
teket, jótékony intézeteket, mentő telepe
ket állít fel, hogy a köznyomoron segít
sen, és a párbaj betegség vagy mánia 
ellen nem tud védekezni?! Nem tud 
drákói törvényeket alkotni. Hiszen ha 
Angliában lehetett szigorú törvényeket 
hozni a párbajozás ellen, miért nem volna 
lehetséges nálunk is hasonló szigorúsággal 
korlátozni ezt a gyakran szomorú, de 
több esetben nevetséges kinövéseit a tár
sadalmi életnek?

Rendre! rendre! fogja minden józan 
gondolkozást! ember szive mélyéből kiál
tani. Rendre és józanságra!

így tovább nem mehet; mert ma
holnap az ö n g y i lk o s s á g  mellett a párba
jozás esetei még gyakoriabbakká lesznek, 
mint az utczai inzultácziók, verekedések.

Ezt a társadalmi kórságot ki kell 
irtani; hiszen nem vagyunk vandálok és 

j a fin de siécle korszakában élve bár, még 
| sem akarunk társadalmilag a tönk szé- 
| lére jutni.

kát nálánál sokkal kevésbbé gyarló papája örök 
időkre suszternek szánta.

Az öregnek ezen elhatározása olyan ke
mény vula, hogy ha nem Andris született volna, 
hanem Annus — ez is 6uszter lett volna.

Ez a beszéd, persze, kissé talányos forma; 
de hát azért van kinek-kinek több, kevesebb 
tudománya, hogy a talányt kitalálja.

Azonban rendkívüli dolog adta elő magát.
A falubéli sibillaszerü bába ugyanis azt 

véleményezte, hogy a kis Andrisnak a két füle 
közötti gömbölyded alkalmatossága a szokottnál 
kissé keményebb természetű.

Véleményt cseréltek ifjak, öregek. Végre 
abban ért véget a terefere, hogy nem csiriz, 
kapta, lábszij, — hanem „betű" lesz a kis 
Andris kenyere.

Andris tényleg igen kitűnő betürágónak 
bizonyult. Vannak ugyan, akik inkább a csepü- 
rágás talentumát illetőleg vesznek észre Andris
ban oroszlánkörmöket, de hát ez csak maliczia. 
Elég az hozzá, hogy a kutyándi pythia jóslata 
teljesült.

Legutóbb egy felolvasáson láttam a derék 
férfiút. 0 maga olvasott fel a válogatott közön
ségnek; tárgyul választva a nagy királyt, Mátyást
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Ha a  törvény nem bírná megfékezni 
ezt a folyton terjedő k ó rt: a társadalom 
maga vegye kezébe annak szanálását és 
a helyett, hogy a párbajozókat, m int haj
dan a római gladiátorokat, a tetszés 
hozsannájával ünnepelné, —  rosszalásá- 
val büntesse azokat és Ítélje el, mint oly 
tévedést, mely jót soha, de mindig rosszat 
eredm ényez! —ő.

Ész és szív.
A szív kiváló dísze az erkölcsi bá

torság; az ész számit, taglal s a veszély 
s önerőnk nyugodt mérlegelésére vezet; 
erős szívre s higgadtan fontoló észre 
nagy szükségünk van úgy az anyagi, mint 
az erkölcsi világban azon nehézségekkel 
s akadályokkal szemben, melyek haladá
sunknak útjában állanak; örökös harczot 
vívunk a megpróbáltatásokkal, a kísérté
sekkel; a bátor síkra száll küzdeni, 
győzni, de nem rohan vakon, az ész őrt 
áll, hidegen számol s végez.

Nemes szív s kimagasló ész önuralom 
nélkül nem képzelhető; önuralom nélkül 
az ember indulatainak és szenvedélyeinek 
bábjátéka, a ki önmagán uralkodni nem 
tud, csakhamar alámerül a  zajgó élet 
hullámaiban, meghalt, elveszett az erkölcsi 
életnek, mert nem a  saját lábán áll, az 
élet árja sodorja jobbra-balra; az önura
lom szigorú önfegyelmezést teremt, ön
fegyelem tartja fenn a lelki élet egyen
súlyát, elfojtja az indulatot keletkezése 
perczében, némává teszi az embert, mert 
nem szól, midőn a  szívben az érzelmek 
vihara tom bol; a fegyelmezett ész megőrzi 
lelke nyugodtságát, szavaira vigyáz, tü
relme kiállja a tüzpróbát, nem ismeri a 
haragot, ezt a nemtelen indulatot, mely
ben az ész józansága megszűnik, a szív 
háborgó tengerhez hasonlít; mindenben 
sértést lát, minden kiejtett szót, minden 
meRjegyzést önmagára vonatkoztat; för
telmes indulat az a harag, azt a nevelés
nek minden áron fékeznie kell, m ert 
abból indulnak ki a gyűlölet, a megvetés 
és a boszu szenvedélyei.

A szenvedélyek kitörését leginkább 
ellensúlyozza a teljesített kötelességek

és azt a történelmi hírű hat tojást, melyet a ] 
nagy király kincses Kolozsvárott evett meg 
akkortájt, mikor — esős idő lévén — a sáros 
utón arany tálakon lépdelve látta templomba 
menni a sikkasztó kamarást.

Mint a deákos emberek mondják, „ex 
ordinarie contingentibus“ bebizonyította, hogy 
az a hat tojás tyúktojás volt, nem pediglen ré- 
cze- vagy egyébféle tojás.

Viharzó taps után én is gratuláltam. Meg
kérdeztem tőle. ha hiszi-e, hogy van a világon 
kakastojásV Kételkedett s kimerültséget színlelve 
észrevétlenül távozott. . .

A hölgyek egy kellemes estély emlékével 
tértek nyugalomra, inig a férfi sereg a poharat 
bujdostatla. Az a bizonyos telihold is feljött s 
a szokottnál szinte nagyobb kíváncsisággal kan
dikált a földre, mert úgy vette észre, hogy lent 
a város csendes utczáján egy hozzá feltűnően 
hasonló telihold bandukol, siet, majd meg meg
áll s fürgén tekintget elöre-hátra.

Az öreg hold azonban nagyon furcsákat 
láthatott, mert szinte belepirult és szégyenében 
felhő alá bujt. Mire elöbujt, arra meg a földön 
bandukoló társa tartotta jónak elbújni, eltűnni, 
lenyugodni.

Erre minden csendes lett.

tudata, az igazságérzet s az önbecsülés; 
a teljesített kötelességek tudata a szívre 
megnvugtatólag, a kedélyre boldogitólag 
hat, kötelességet teljesíteni nem is éppen 
nehéz feladat, ha a szív és ész szavára 
hallgatunk, ha akaratunknak urai vagyunk; 
az akaratnak csak egy hatalmat kell is
mernie, a lelkiismeret hatalmát, csak egy 
urat kell szolgálnia, a kötelességet; a 
kényszercselekvéseknek nincs semmi er
kölcsi értéke, a ki azért cselekszik jól, 
mert fél a büntetéstől, az ne számítson 
érdemre, kötelességérzet töltsön el min
den szivet, s a társadalom egészséges.

Az igazságérzet az észnek és szívnek 
legdrágább kincse; az igazság magához 
vonja a szivet, meghódítja s fogva tartja 
az észt, innen van, hogy az em ber az 
igazságra önkénytelenül törekszik; az, 
kinek lelkében az igazság halványulni 
kezd, elveszti lábai alól a talajat, melyen 
előbb még biztosan állott, s ha a hazug
ság lejtőjére lép, onnan már csak lefelé 
haladhat, elaljasul.

Az önbecsülés, hogy az önszeretet 
kinövésévé ne váljon, maradjon az igaz
ság határai között; m inden ember kisebb- 
nagyobb világot teremt magának aszerint, 
amilyenek tehetségei, s az önalkotta vi
lágnak a központján ö áll, intézi, rendezi 
birodalmát, de a nap nem azért ra 
gyog, hogy egyedül öt melegítse; mások 
érdemeit önszemélyünkhez kötnünk, má
sok fáradozásainak diját magunknak kö
vetelnünk nem is a legnagyobb szerény
telenség, hanem  merénylet a társadalom 
e llen ; nemde kellemetlen érzést költ ben
nünk, ha olvastuk, hogy Wagner Richárd 
a híres zeneköltö ez Ízben nejével „Fisa" 
utczáin sétált, mikor a híres torony mel
lett haladtak el, neje kérdezte tő le : mit 
szól ehhez a nevezetes toronyhoz? „Na
gyobb bókot vártam volna tőle bayreuthi 
diadalaim u tán !"  —  S nemde kellemesen 
hat lelkünkre „Sparta" történelmének 
azon helye, hol olvassuk: „Pedaretes 
egykor kiesvén a háromszáz jeles polgár 
közül, örömtől sugárzó arczczal hagyta 
el a tanácstermet, m ondván: „Spártának 
három száz érdemesebb polgára van, mint 
én !“

Csak egy-egy éji bogár ütödött neki a 
néma falaknak s a nagy lankatyus órák oboé- 
s/.erü, méla ülése szűrődött át a sötét ablakokon.

Egyszercsak egy csúnya bödület hangzik 
az utcza végén. És ez a bödület, azaz inkább 
zörej, mely bízvást olyan torokból származott, 
melynek hangszálai a szesz hatásának alatta 
már rég felvették a sárkefe, vagy legalább a 
bundabélés természetét ez a zörejszerü bö
dület mindinkább közeledett az utcza közepe felé.

Csakhamar ott terem Terepetye is, a híres 
éjjeli őr, magyarul bakter, dárdástul, mindenes
tül, pártfogásába veszi az exotikus hanggal ren
delkező polgárt s — a mint már régi idők óta 
gyakorolja — elkéri a kapukulcsát s beszállá
solja éppen abba a házba, mely körül az a 
bizonyos holdvilág eltűnt, lenyugodott.

Alig hangzottak el a borízű polgár nehéz 
léptei a kapu alatt, alig kezdett Terepetye gyö
nyörködni a dárdájába ütödö holdvilág fényében, 
midőn hirtelen felpattan az ablak a kapu mel
lett, fürge alak ugrik a kövezetre s gyors lép
tekkel siet tova.

— Huj, ezer lánczos ménkű! — ordít 
Terepetye s kétkézre kapva a dárdát, rohan a 
betörő után.

Egy épülő ház mellett rohant el üldözött

A szívnek, észnek meghecsülhetlcn 
gondozója a  derült, eleven, vig kedely, 
ez az érzelmek székhelye, visszatükrözi 
belső világunkat, elhatározó befolyást 
gyakorol külső életünkre, az életet széppé, 
vagy zordonná teszi, szerencsés a  kedély, 
ha minden dolgot a  lelki nyugodtság, 
megelégedés szemüvegén át néz és észlei, 
jó kedélylyel életünk örökös tavasz, de
rült kedély szülője s táplálója a szeretet
nek, életre kelti a  reményt, a lelkesedés
nek mozgató ereje, a kedély játszsza a 
leghatalmasabb szerepet az ember lelki 
életében; neveljük is a  kedélyt, ha nem 
akarjuk, hogy a  szívben és észben ko
morság verjen gyökeret, vegyen az ifjú 
részt vidám s kedélyes környezetben: 
öröm s boldogság teszi alaphangját az 
életnek, öröm s boldogságban mozog az 
egész m indenség; még a világ teremtése 
is ezeknek és a szeretetnek köszöni létét 
(Tóth Kálmán).

Adjunk az ifjú kezei közé jó köny
veket, nincs hasznosabb, hivebb barátunk 
a jó  könyveknél, részt vesz örömünkben, 
nem hagy el bánatunkban, nem es szóra
kozást és igazi enyhülést nyújt, a jó 
könyv az ifjúnak mestere, kalauza, meg
tanítja öt okosan élni az idővel, az igaz. 
szép és jó eszm éért lelkesülni s érettük 
áldozni; a hanyatló korban egyedül az 
olvasás szerezhet állandó vigasztalást; a 
jó könyv őszinte útm utató, önzetlen ta
nácsadó s örökké élő múlt.

Az olvasás nélkülözhetlen nevelési 
tényező, az olvasás elvonja az ifjút a 
rósz társaktól, miközben látköre is széle
sedik, tisztul, a szellemi téren elöhalad s 
művelődik; a szív és ész nemesítésére 
kitűnő szolgálatot tehetnek az életiratok, 
a jellemrajzok remekei, különösen az 
életiratok, mert ezekből tanulja meg az 
ifjú: minő polezra emelkedhetik, minő 
eredményeket vívhat ki az ember, ha 
szorgalmat vasakarattal párosít. „Omnia 
Vincit labor."

Es most egy tanácsom van, és ez 
a z : szívleljék meg ezen intelmeket az 
ifjúság nevelését intézők; azokat én egy 
agg megnyilatkozásaiból, értelmi s érzelmi 
világából szedtem össze, a ki az életben

és üldöző, mikor előbbinek valami gerendadarab 
került fürge lábai alá, minek következtében el
esett s úgy elterült a földön, mint egy lepuská
zott vadlud. Terepetye rögtön ott termett s fel
szólította a szerencsétlent, hogy iagzolja magát, 
mert különben. . .  s itt dárdáját mellének sze
gezte.

Az üldözött csak egy szót szólt s Tere
petye úgy megjuhászodott, mint egy kuvasz. 
Majd ropogós bankót adott át Terepetyénck. 
melynek hatása alatt ez sajnálkozva kezdé tisz
togatni az elesett ruháit.

Erre ismét felhangzik a zörejszerü bőd il
let, azzal a különbséggel, hogy most nem heje- 
hujákat, hanem sokkal barátságtalanabb szava
kat produkál.

Hol vagy ? Megöllek! — hangzik réme
sen az éjszakában.

Az üldözött még egy bankót nyom Tere
petye markába [s megparancsolva neki. hogy 
süket is legyen, meg vak is, — széllé vált. . .

Bár rövid a dolog, mint a nyúl farok -  
tudjuk, hogy kis dolgokból is származnak nagy 
tanulságok.

. . . Zárt ülés a törvényszéknél:
Biró (Andrishoz): Ön betöréssel és . . . .  vei 

van vádolva. Mit hoz fel mentségére V
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sokat küzdött s aki a tótért való küzdő
imben mindig egyedül állott, kinek útja 
telítve volt mindig akadályokkal, melyek 
!>"lsö világának mozgató erejét folyton 
1, nitották; szívleljék meg — mondom —

11 azok a megállapodás, a megnyugvás 
iára akként hatnak, amennyiben meg- 
ivleltettek. Isten velünk!

S zűcs Iván.

Helyi és vidéki hírek.
Szerkesztő  válság. Dr. Kliál Elek. 

púnk volt felelős-szerkesztője és kiadója a lap 
Etelékéből kilépett s igy a mai számtól kezdve 

.higiénésén a felelös-szerkesztöséget Wellisch 
Béla veszi á t ; a kiadó pedig lapunk tulajdo
nosa, a muraszombati gazdasági fiók-egyesület 
i ahová ezentúl az összes szellemi és anyagi 
i őszre vonatkozó közleményeket küldeni kérjük) 
lesz. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal is 
újólag hangsúlyozni, hogy városunk és kerüle
tünk érdekeit szivünkön hordván, elődeink 
nyomdokait követve, annak emelkedése és vi
rágzóvá tételéért összes erőnkkel és a legna
gyobb eréllvel fogunk harczolni s igyekezünk 
a jogos óhajoknak mindenkor érvényt szerezni.

— D r. Laky K ris tó f cs. kir. kamarás, 
kúriai biró, szombathelyi kir. törvényszék elnöke 
a hivatalvizsgálatot a kőszegi kir. jbiróságnál 
f. hó 19-én megkezdette.

— Saáry  Jó zse f kir. járásbirót derék 
neje, 4-ik egészséges fiúgyermekkel áldotta meg. 
Adja Tsten, hogy hazánk derék fiaivá nevel
hesse.

K öszönet nyilvánítás. A ,mura- 
szombati takarékpénztár* 20 frtot volt kegyes 
a muraszombati izr. uöegyletuek adományozni, 
mely nemesszivüségeért hálás köszönetét fejezi 
ki a muraszombati izr. nüegylet elnöksége.

A m uraszom bati gazdasági fiók
egylet több tagja e hó 8-án megtekintette a 
battyánfalvi uradalomban Schweinhammer János 
tiszttartónak a folyó évben tett mütrágyázási 
kísérleteit. Az eredmény meglepte a megjelen
teket. mert oly táblákon, melyek már évek óta 
semmiféle trágyát nem kaptak, az idén alkal
mazott superphospháttal kitűnő termés mutat
kozik. A kísérleti telepek megtekintése után az 
érdeklődő társaság az uradalom marhaállomá
nyát szemlélte meg. Az egész gazdaságon meg
látszik a szakképzett, ügybuzgó, gyakorlati me
zőgazda, a derék Schweiuhammer tiszttartó 
keze. A szemle megtörténte után betért a kis 
társaság a szives házigazdához egy pohár 
borra, éltetve a modern gazdálkodás buzgó 
apostolát.

Andris: Kérem; én alvajáró vagyok. (Csen
des derültség.)

Biró: Kik a tanúi?
Andris: Terepetye Márton és Szemes An- 

por éjjeli őrök.
Biró (Terepetyéhcz): Állj elő vén Márkus!... 

No! mi a tapasztalata? (Csendes derültség.)
Terepetye: Hogy az ur éjjel járt, azt lát

tam, hogy ablakok között mászkált, azt is lát
tam ; de hogy azonközben aludt is, arra nem 
mernék hitet tenni.

Szemes tanú: (Csatlakozik az előtti szó
lóhoz.) (Ravasz mosolyok.)

Biró: Felolvasom a törvényszéki orvos 
véleményét: „Vádlott feje holdkóros. Hogy az 
egész ember holdkóros, kizárva nincs.* (Sunyi 
tekintetek.)

A bíróság visszavonul: de csakhamar meg
jelenik s kirdeti az ítéletet:

„Vádlott felmentetik azzal a tanácscsal, 
hogy máskor ne békés polgárok, — hanem a 
maga ablakainak párkányán űzze az alvajárás 
nyaktörő sportját."

Felperes megnyugszik, az ügyész is meg
nyugszik ; Andris pedig belenyugszik . . .

Minap találkoztam Andrissal.
— Szervusz pajtás! - szólt hozzám a 

meggyőződés hangján most már biztos va
gyok benne, hogy van kakas tojás is.

Ó m en.

— A m átyásdom bi uradalomban igen 
szép száraz fenyőfa eladó. Egy erdei öl ára 5 
és 6 frt, mely összeg lefizetése ellenében az 
utalvány az uradalmi majorban szolgáltatik ki.

— T anítói gyűlés. A szombathely-egy
házmegyei egyesület muraszombati köre f. hó 
20-án Szent-Benedeken tartotta tavaszi ülését 
Völgyi Ferencz elnöklete alatt. Az elnöki jelen
tés után Zvér Mátyás szt-benedeki tanító tartott 
gyakorlati előadást növendékeivel a beszéd- és 
értelemgyakorlatból, melyben előadó a kör tel
jes elismerését nyerte ügyes és tapintatos ve
zetéséért, a növendékek pedig ez alkalommal 
is megmutatták, hogy testtel és lélekkel magya
rok. Utána Pusztay József mártonhelyi tanító 
értekezett a központ által kitűzött eme tételé
ről : „Hogy miként szoktassák le a gyermeket 
a hazugságról*, mely értekezést a kör a leg
nagyobb elismeréssel és köszönettel fogadta. 
Az indítványok alkalmával Wilfinger Károly, a 
kör jegyzője azon kérdést intézte a kör elnö
kéhez. vájjon a központ tett-e már lépéseket 
az iránt, hogy Puhán József muraszombati ta
nító 50 évi szolgálata után (a szokásos) elis
merésben és kitüntetésben részesüljön ? A kör 
— miután az elnök megnyugtató választ nem 
adhatott — sajnálattal vette tudomásul, hogy 
sem a központ, sem pedig a hatóság ez iránt 
még nem intézkedett. A jövő közgyűlés helyéül 
Muraszombat tűzetett ki.

— A m uraszom bati r. kath . tem 
plom ban nem lesz megtartva a június havi 
magyar szent beszéd, hanem helyette áldozó
csütörtökön lesz magyar predikáczió, ugyan
ekkor lesz a kis iskolásgyermekek első áldo
zása is.

Színészet. Bombay Mihály kis társula
tával városunkba érkezett, s csütörtökön már 
meg is kezdte az előadásokat. A műsor a ki
válóbb magyar s franczia vígjátékokat öleli fel 
s már az első előadás bebizonyította, hogy a 
legkényesebb mii ízlést is kielégíthetik a súgó 
nélküli magas színvonalon álló előadások. Csü
törtökön „Az elkényeztetett férj* franczia víg
játékban Dombay Mihály és neje Dombayné 
Rózsa, mint férj és feleség művésziesen alakí
tott kellemes ensemblet nyújtottak. De Dombay 
a „Kolostorból* ez. vígjátékban, mint a barát 
szeinélyesitöje mutatta be igazán művészetét. 
Igen kedves volt Lángh Etel a „Férjhez men
jek" vig monológban. Egyáltalán már az első 
bemutatásnál a kis társulat az egész közönség 
osztatlan tetszésében részesült

Országos vásá r. A folyó hó 17-én 
megtartott országos vásárunk egyike volt a leg
silányabbaknak. Az előtte való napon volt foly
tonos esőzés elriasztotta a vásár látogatásától 
úgy az eladó, mint a vevő közönséget.

A fagyos szentek  ugyancsak híven 
nevükhöz köszöntöttek be. Levelezőink minden 
oldalról hideg orkánszerü szélviharokat jelente
nek. Különösen Kohoncz és vidékének okozott 
sok kárt a már 2 hét óta dühöngő szélvihar, 
mely fákat sodort ki tövéből, s bár a cserebo
garakat elpusztította, a gyümölcstermelőknek 
nem használt, hanem ártott, mert a fák gyü
mölcseit csaknem teljesen leverte.

Elkészüli kórház. A Német-Ujvárott 
épített kórház szép épülete immár teljesen el
készült s a napokban annak hivatalos felülvizs
gálása már megtörtént. Ezen épület dicséretére 
válik Láng József építő mesternek, akit mint 
kitünően képzett szakembert ismerünk e téren.

B etörő. Kublicz Sándor a soproni 
cs. és kir. 76. sz. gyalogezred közkatonája az 
erős fegyelem és szigorúság miatt megszökött 
és Csánig vasmegyei községbe menekült, a hol 
Ileimer Lajos koresmároshoz bemenve, attól 
szivarokat kért; midőn a szivarokat a korcs- 
múros neki átadta, revolvert rántott és mellének 
irányítva fegyverét, attól 50 frtot követelt; ké
nyes helyzetében -  engedve az erőszaknak 
a korcsmáros elővette pénzes tárczáját s mivel 
50 frtos bankjegye nem volt, egy 100 forintos 
államjegyet átadott Kublicz Sándornak, a ki 
azonban a tárcza tartalmát látva, ezzel meg 
nem elégedett, hanem követelte a korcsmáros 
tárczáját; a korcsmáros átadta 170 frtot tartal
mazó tárczáját neki, mire ez menekült a korcsma 
helyiségből, lleimler Lajos pedig üldözőbe vé
tette, de Major Sándor beledi lakos fuvaros 
szekerére felvette és az üldözök elöl megmen
tette, noha Kublicz értesítette öt arról, hogy 
Heimlert megrabolta. E hó 10-án ismét Csánig 
községbe visszajött, a hol Karai Lajos társával 
a rabolt pénzen megosztoztak, amikor is Kub
licz egyenruháját Karai kicserélte. A répczelaki 
csendőrség azonban a tett elkövetése után eré
lyesen nyomozta a tetteseket s e hó 17-én si
került is neki Kublicz Sándor szökött katonát 
elfogni, kinek vallomása alapján Karai Lajost 
mint bűnrészest, Major Sándort pedig mint

bűnpártolót letartóztatta és a sárvári kir. járás
bírósághoz bekísérte. Kublicz Sándort, a soproni 
cs. és kir. 70. sz. gyalogezred 16. századának 
közkatonáját pedig az illetékes katonai parancs
nokságnak átadta.

— Becsületes to lvaj. Fébert Vincze 
szent-gotthárdi erdöör kamarájába e hó 18-án 
éjjel egy ismeretlen tolvaj betört és daczára, 
hogy a kamara zsir és husnemüekkel volt meg
rakva, elég becsületes volt onnét csak az otl- 
levő egy egész kenyeret elemelni. A károsult 
hajlandónak nyilatkozik a becsületes tolvajnak 
belátása miatt a kenyérhez még egy liter bort 
is fizetni.

M egm arta a v e sze tt eb. Boda
István r. felsö-patyi lakos házőrző ebe f. hó 
l*»-én megdühödütt és Takács Imréné sz. Boda 
Anna és Erős Erzsébet 10 éves iskolás lányka 
r. felsö-patyi lakosokat megmarta; nevezetteket 
f. hó 17-én szállították el Bpestre, a Pasteur- 
intézetbe.

— Csaló fényképész. Antal József 
borsodmegyei egri illetőségű 29 éves fényképész 
azon kellemetlen helyzetbe jutott, hogy gépje 
eltörött és igy a kenyérkeresés nagy munkáját 
nem űzhette, mert pénze nem volt a gép meg
javítására ; azonban mentő gondolata támadt és 
községröl-községre menve, űzte a szinleges fel
vételeket és dijait mindjárt beszedte, várhatta 
azután a lefényképezett, hogy a művész ur át
dolgozza a fényképeket, de ez nem történt meg. 
Répczelak községben is ily módon működött és 
javította anyagi helyzetét mindaddig, inig az 
ottani csetidörség tudomására nem jött csalási 
(izeiméinek és letartóztatva, a sárvári járás 
szolgabirói hivatalához e hó 18-án beszállította, 
a hol a fogház zárkájába helyeztetvén, onnan 
menekülni szándékozott s az ablakokat beverte, 
a pokróczokat széjjeltépte és magát annyira 
megvérezte, hogy a fogház padlózata, falai vér
rel elborítva lettek, aminek következtében kény
szer zubbonyt adtak reá és reggelig két csendőr 
őrizte, nehogy megléphessen és csalási özeiméit 
tovább folytathassa.

A V asvárm egyei Sport-Egylet 
Szombathelyen, f. é. junius 13-án nemzetközi 
athletikai viadalt és országos kerékpárversenyt 
rendez. A versenyek kezdete délután 3 órakor. 
Nevezési határidő 1897. junius 8. déli 12 óra. 
Versenypálya a Vasvármegyei Sport-Egylet ver- 
senytelepe. Athletikai főpálya 800 méter. Kerék
pár makadam pálya 400 méter. Nevezések a 
V. S. K. versenytitkárának: dr. Káldy Imrének 
(Szombathely) czirnére küldendők. E versenyen, 
mint értesülünk, a szent-gotthárdi kerékpár- 
egyesületből is többen vesznek részt, amint azt 
a f. hó lV-én tartott közgyűlés alkalmával el 
is határozták: ugyanakkor két uj tagot is vá
lasztottak he: Ettingshausen Ödön ált. takarék- 
pénztári főkönyvelőt és Rothdeutsch Izidort.

A jó  szivekhez lordul egy szegény, 
munkaképtelen, évek óta gyötrő mellhctegségben 
szenvedő munkás, kinek egy szerencsétlenül járt 
siralmas életű, nyomorult féliáim öcscsén kívül 
még két kiskorú éhező testvérje és özvegy be
teg anyja van. Szigorú házigazdánk, mert egy 
negyedévi lakbérrel hátralékban vagyunk, a la
kásból kitiltott. Most mindnyájan éhezünk és 
nyomorgunk. E kétségbeejtő helyzetemben kény
telen vagyok alázatos kérésemmel könyörületes 
jó szivekhez némi segélyért esedezni. Rezsák 
Imre, Győr-Ujváros, Rába-utcza, 64. sz. Györ- 
megye. — Adakozásokat a kiadóhivatal is kész
séggel közvetít.

— Mikóp perm etezzü n k ?  A oldatot 
fölkavarva és egy jó apróra szóró permetező- 
gépbe téve reáfecskendezzük a szőlő tőkének 
minden részére. Nem szabad felületes munkát 
végeznünk, hanem alaposan permetezzünk meg 
minden tőkét, minden részében. Az oldatnak 
harmatszerüen kell a szőlőre tapadnia.

— Engedély. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter a kérődzőknek és sertéseknek Auszt
riába való szállítását f. hó 20-tól kezdve már 
megengedte.

A Szent-G otthárdon lakó ev an 
gélikusok folyó hó 18-án d. u. 5 órakor a 
Zöldfa vendéglő termében Tónika Károly kört- 
vélyesi lelkész elnöklete alatt értekezletet tar
tottak, melyen kimondották, hogy Szent-Gott
hárdon egy filiulis egyesült protestáns egyház 
község alakítását óhajtják, e tekintetben a 
református testvérek mozgalmához szívesen 
csatlakoznak. A mindkét hitvallású protestán
sok közös gyűlését Fülöp József körmendi re
formátus és Tónika Károly kürtvélycsi evangé
likus lelkészek legközelebb összehívják és ezen 
lóg a gyülekezet megalakulása véglegesen ki
mondatni.

— É ppen  m ost jelent meg Stampfcl 
Károly kiadásában Pozsonyban egy felette érde
kes müvecske: „Földrajzi és statisztikai zseb
atlasz* cziin alatt. Hogy olvasóinknak az ada-



4 MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.
1897. május 23.

tok és följegyzések ama bámulatos sokaságáról, 
melyeket ezen feltűnést keltő mü tartalmaz, 
némi tájékozást nyújthassunk, mindenekelőtt a 
diagrammák és térképek jegyzékét kellene föl
sorolnunk. De talán beérhetjük annak fölemli- 
tésével. hogy a statisztikai táblák az újságol
vasónak. egyáltalán mindenkinek, ki a föld
rajz és statisztika iráni érdeklődik, az ismeretek 
kimeríthetetlen bányáját képezik. Az adatok 
egybehasonlitó összeállítása, sok állam jelentő
ségét csak most tünteti fül kellő világításban 
és oly viszonyokra tesz figyelmessé, melyeket 
máskülönben könnyen figyelmen kívül hagyunk 
és elhanyagolunk. A mi a diagrammák és tér
képek kivitelét illeti, úgy azokat a legkiválóbb 
gond és a leglelkiismeretesebb munka eredmé
nyének mondhatjuk. A kiállítás felette díszes. 
Nem szenved kétséget, hogy az itt nyújtott 
ismeretekre nemzedékünknek szüksége van. 
Ezen atlasz unikum a maga nemében. A 2 írt 
50 krnyi árat szinte mesésen olcsónak mond
hatjuk. Kapható Welliseh IJéla könyvkereskedé
sében Szent-Gotthárdon.

P erm etezés ideje. Nagyon elhibáz
nék a dolgot, ha be akarnék várni a baj föl
lépését, hogy csak aztán permetezzünk, mert 
abban áll az eredményes védekezés, hogy a 
peronospora csirá ja a rézoldatot már a levélen 
találja. Azért a baj fellépte előtt permetezzünk, 
hogy azt megelőzzük. Csak igy számíthatunk 
eredményre. Először is a virágzás előtt, nehogy 
a gomba a bimbékat megtámadja, azután a 
virágzás után, nehogy a kis bogyóknak és für
töknek árthasson; talán harmadszor is körül
belül augusztusban, ha nedves meleg napok 
jönnének, hogy' a szőlő levele soká megmarad
jon. Eső előtt, közvetlen eső után harmatos 
levelekre nem szabad permetezni, szóval per
metezés előtt a levélnek száraznak és melegnek 
kell lennie, permetezés után az oldatnak rá 
kell száradnia a levélre.

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

S elyem  dam asztok ff ÍTS
krig méterenkint valamint fekete feliér. színes H e n n e- 
be rg -se ly em  !5f> krtól 14 frt 65 kriji méterenkint sima. 
i sikos. knczkázntt, mintázott, damaszt stli. (mintegy 240 
külömhöxő minőség. 2000 szín s mintázatban stíl.) a 
megrendelt áru postabér- és vámmentesen a Gázhoz szál
lítva. mintákat postafordulatúval küld : H e n n e b e rg  G. 
(es. és kir. udvari szállító) se ly em g y á ra  Z ürichben . 
Svájczba czimzelt levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 5—116

Hirdetések
378—97.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Goriczán 
Mátyás és neje Fiiszár Teréz vas-polonyi lakosok 
kérelmére a végrehajtási árverés joghatályával 
biró önkéntes bírói árverés a muraszombati 
kir. járásbíróság területén levő Vaspolony köz
ségben fekvő vaspolonyi 95. tjkvben felvett 38 
hsz. 40 házsz. birtokra 229 frt a 04 tjkvben 
felvett 226/b hsz. birtokra 73 frt a 100. tjkvben 
felvett 250/a/2 hsz. birtokra 151 frt és a 148 
tjkvben felvett 44/b hsz. birtokra az árverést 
43 Írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelto. és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1897. május hó 31-ik napján dél
előtti 9 ó rako r Vaspolony községben a köz
ségi biró házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis 22 frt 90 kr., 
7 frt 30 kr. 15 frt 10 kr. és 4 frt 30 krt kész
pénzben, vagy az 1881 : EX. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszleri rendelet 8. §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881: EX. t.-cz. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elölegcs 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jbiróság mint 
tkvi hatóságnál 1897. február 5-én.

Saáry József,
kir. jbiró.

4147—96.

Á rverési h irdetm ényi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy S/.uki< s 
István végrehajtatónak Kerécz Antal végrehaj
tást szenvedő elleni 28 frt tőkeköveteles es já
rulékai iránti végrehajtási ügyében az árverést 
a szombathelyi kir. törvényszék a muraszom
bati kir. járásbíróság területén lévő \askorpad 
község határában fekvő vaskorpádi 57. számú 
tjkvben A E 178/a lírsz. 36. házsz. ingatlanból 
Kerécz Antal nevére irt ingatlanra 198 írtban, 
a 141. sz. tjkvben A I. 204/a/2 Iirsz. a. lel
vett Kerécz Antal, Kerécz Ferencz nevére irt 
ingatlanra a vhajtási törvény 156 §-a alapján 
26 írtban, a 131. sz tjkvben A I. 183/b hrsz. 
a. felvett Kerécz A. és Kerécz F. nevére irt ingat
lanra a vb. törv. 1565. sz. alapján 42 írtban, a 162. 
sz. tjkvben A 1. 182. hrsz. a. felvett Kerécz 
Antal, Kerécz Ferencz és Marsics Mátyás nevére 
irt ingatlanra a vh. törvény 156. §-a alapján 
18 írtban, a 163 számú telekjegyzükönyvben 
A I. 181. hrszám alatt felvett ingatlanból 
Kerécz Antid nevére irt Víg részre 18 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fenneb megjelölt ingatlanok az 1897. 
évi m ájus hó 29-ik napján délelőtt 9 órakor 
V askorpád  község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is dudálni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 százaléka, vagy az 1881 : 
EX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ábun kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. EX. t. 
ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jbiróság mint 
tkvi hatóságnál 1897. évi február hó 5-én.

D r. P ru g b e r g e r  V ineze
albiró.

4162—96.

Á rverési h irdetm ény i kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gyer- 
gyék Imréné szül. Vucsina Anna végrehajta
tónak Janics József és neje Csontda Anna 
végrehajtást szenvedő elleni 405 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
az árverést a szombathelyi kir. törvényszék 
a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő 
Tiborfa község határában fekvő tiborfui 15. sz. 
tjkvben A r  210 sorsz. 49. házsz. a. felvett 
Janics József és neje született Csondla Anna 
nevére irt ingatlanra 385 írtban azzal, hogy az 
árverés a G. 19 alatt Vucsina Ferencz javára 
bekeblezett lakási szolgalmat, és C. 20., 21. a. 
Henkó Anna és Vucsina Mihály javára bekeb
lezett kikötményt nem érinti, ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi 
ju n iu s  hó  3-ik nap ján  d é le lő tt 9 ó rak o r 
T ibo rfa  községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis az 1881 : 
EX. t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt in. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. EX. 
t.-cz. 170. $-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1897. február 15-én.

D r. P ru g b e rg e r  V ineze
albiró.

Sö mö r Q y óg y i tása,
A száraz, nedvezü pikkelyes sömört (dől, 

rocot és a. velük járó tűrhetetlen \  iszhete^- 
sóget biztosan gyógyítja — meg azokon i 
kik eddig sehol sem tudtak meggyógyulni

Hebra dr, söm ör-halál
i Flechtcn-Tod i nevű szere. Alkalmazása külső, 
és ártalmatlan. Ára 6 frt. Az árnak pénzben 
vagy levélbélyegben való beküldése után vám
os portofizetés nélkül küldi a S t.-M arieD ro- 
guerie  (Németországban). 4—4

£ '  s s e p p e k
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkUlözheteilan és általánosan ismeretei
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság, gyomorgyengeség, büzOs látlelet, 
felfujtság, savanyu, felböffögés, hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nválkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányas, gyomorgOrcs 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és himor- 
rholdáknál.

Említett bajoknál a n ú r l a c z e l l l  
gyonioreMepiiek evek óta kitű
nőknek bizonyullak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T A rfiU  
Jo/.Mtf gyógyszertára B udapest,
Király utcza 12 sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Brády) és ezen Havakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*
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