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Laptulajdonos és kiadó: 

a inuraszoiubati gazul, fiókegylet.

K ézira tok , leve lek  s egyéb szerkesztőségi közlemé
nyek a muraszombati gazd. fiókegylet irodájába küldenök. 
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X y iltté r petitsora 25 kr.

Ritka jellemvonások.
( — 1 l  ) Prodikos már K. e. az ötö

dik században megírta gyönyörű elbeszé
lését: Herakles a válaszúton. Tudjuk, 
liogy az ifjú hős az erény és a gyönyör 
közül az előbbit választotta. Számtalan 
őrös megpróbáltatáson ment keresztül és 
még sem hagyta el az erény útját.

Ezt az erkölcsi példázatot ma is bát
ran lehet alkalmazni azokra kik mai tár- 
sMlalmtmk határozottan utilitaris áramlatai 
közepette is megmaradnak a független 
gondolkodás, az igazságos Ítélet, az önzetlen 
jóság és a szókimondó bátorság tüskével 
telt, egyenes ösvényén.

Függetlenség igazságosság, jóság és 
bátorság mai viszonyaink között ritka 
jellemvonások!

Ki az a szegény eltévedt ember, ki 
ilyen háládatlan szerepre fog vállalkozni, 
mi sehogy sem fizeti ki magát. Ki fog 
ma függetlenül gondolkodni igazságosan 
Ítélni, jótetteket véghezvinni, bátran fel
szólalni a társadalom kinövései ellen, mi
kor mindez kellemetlenségekkel, mellő
zéssel és szegénységgel jár. Kifogja magát 
kitenni utilitaris korszakunk hatalmas 
zászlóvivői haragjának. Ki olyan együgyü, 
hogy felüljön a Heraklesröl szóló szép 
mesének, mi csak az iskolába való s most

ott se igen tanítják. - Hiszen Herkules | 
soha sem létezett s tizenkét nehéz mun
kája is csak a görög nép képzeletének 
gyümölcse.

Ilyen mese a régi magyar virtus is, 
ilyen mondái alakok a Wesselényiék, Sán
dorok stb. kiknek csupán lovas-bravour- 
jaít szokták előszeretettel felhozni az ös- 
magyar erények feltüntetésénél és elfelej
tik, hogy azokban nemcsak a bátorság, 
hanem az igazság, jóság s függetlenség 
is meg volt, mi a romlatlan magyar jel
lemek sajátsága volt és marad mindig. 
Csakhogy a magyar Herkulesek folyton 
kevesbednek s a nagy idők és nagy em
berek kora lassan oly mitikussá válik, 
mint a görög hőskor.

Egyetlen vigasza az ideálisán gon- 
dolkopó embereknek az lehet, hogy az 
örök emberi s az örök szép soha sem 
hal meg. Az idealizmus most is csak al
szik s fel fog ébredni, mint már annyiszor. 
E renaissance egészséges áramlatával meg
újítja egész közéletünket és érvényre 
juttatja az akarat erényeit.

Megsokszorozódik az erős akaratú, 
jellemes emberek száma, kik minden 
tettükben csak legjobb meggyőződésüknek 
és tudásuknak engedelmeskednek, kik tisz
telik a más jogát, de tiszteletet követelnek 
a sajátjaiknak is, kik szigorú bírái önma

guknak és elnézök embertársaik hibái 
iránt, kiknek elméjét és szivét a szenve
dések megaczélozzák, hogy még inkább 
akarjanak. És ekkor újra fogják olvasni 
és tanítani a Herkulesről szóló mély ér
telmű gyönyörű mesét.

Nyári m űtrágyázás ősziek  alá.
Csak hosszú tapasztalattal bíró gazda is

meri jelentőségét azon ténynek, hogy mily 
horderejű főleg a Tomassalaknak idejekorán 
való felhintése ősziek alá.

A ki fekete ugart tart, mely nyáron át 
trágyázva 3—4 szántás után kerül őszi alá, 
leghelyesebben cselekszik, ha őszszel feltöri a 
fekete ugarnak szánt területet. A tavaszi munka 
megfogasolja az ugart, mig hantja szétomlik.

A tavaszi munka után megszántjuk má
sodszor és most rátéri tjük a Thomassalakot. 
Júniusban megszántjuk harmadszor.

És a táblára készített ganéjt csak a ne
gyedik vetőszántással takarjuk alá, mikor a 
lefőldelt zsombolyai kazal alakban levő ganéjt 
csak közvetetten ül a szántás előtt téríttetjük szét.

Födolog, hogy a salak néhány hétig a 
talaj felszínén feküdjék.

Most az ideje a vetett legelők salakozá
sának is.

A 3— t éves vetett legelőt lelegeltetjük ju
nius hó derekáig vagy végéig. Ekkor rá me
gyünk a géppel és meghintjük 200 kg. salak
kal magyar holdanként a gyepet.
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A  h a v a s i f / t / o p a r .

Elhagytál, megcsaIldi.
De még se’ feledtél.
Tanúm rá u gyopár,
Amit mostan kiildtél 
Kárpáti oromról,
Melg mint szivem kopár,
S  egyetlen virága 
A havasi gyopár.

Egyetlen virágom 
Voltál te is nékem.
Szép volt az az idő,
Amit véled éltem !
Csak rám nézett szemed.
A hőn ragyogó pár . . .
. . . Szép emlék virága 
E  havasi gyopár!

Megszegted az önkiid,
Másé, másé lettél.
Tudnád csuk, hit nád csuk 
Engem mivé teliéi!
Nékem csuk a hunul.
Meg a sir való már . . .
. . . Bús mnlék virága 
E  havasi gyopár!

De hát mért küld felém 
Virágot a karod ?
Tán a fájó sehet 
Szakitni akarod:'
Elég volt. elég volt 
A késiéi pohár!
Cj reményi már nem nyújt 
E  havasi gyopár!

Vagy talán megbántad,
Amit tettél velem.
S  hozzám jönni készlet 
Fel újait szerelem ?
• • • -Ve jöjj öle, ne jö jj!
E  hely olyan kopár.
Csak egy tört szír van itt, 
S e havasi gyopár.

Igaz, igaz! agg van
Nagyon sokan mondják. 

Csalatkozott szived 
Érzi életgondját.
Tűnő boldogságért 
Kell-é már nagyobb ár?
Biinhödésed ralija 
E  havasi gyopár.

Szélváltak utaink,
Feledjük el egymás!!
A mint le találtál:
Lelek én is egy mást.
. . . Vagy talán az éltem

Marad örök-kopár!. . .
. . . Két szegény szívről szól 
E  havasi gyopár!

K álm án  G yula.

A szürke ruha.
Ir ta : K á lm án  G yula.

Kimondhatatlanul gyűlölöm a szürke ruhát 
s ha egyet látok, hideg borzongás fut rajtam 
keresztül.

Elmondom, hogy miért. . .
Két évvel ezelőtt — középiskolai pályám 

végén — a csinos Jókuti Ilonának kurizáltam. 
Igenis kurizáltam — diák fogalmak szerint. 
Mindennap elsétáltam ötször-hatszor az ablak
juk alatt s végtelen boldognak éreztem maga
mat, ha ö kitekintvén, kedves bókolással fo
gadta tükörből betanult legujabb divatu köszö
nésemet. mely annyiból áll, hogy az ember 
először feszes nyaktartással, szabályosan kimért 
merész hirtelenséggel az egyik vállát előre, a 
másikat hátra rántja, azután felső karját víz
szintes helyzetbe emelvén, lehető gyorsasággal 
a hóna alá kapja a kalapot s e közben meg
mutatja, hogy nem lyukas a kabátjának a kö
nyöke.

Elég az hozzá: Jókuti Ilonának nagyon
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Feltöijiik s ha kerül rá ganéj, ezt a ve
tőszántás előtt ráteritjük.

A trágyázott bükköny tarló műtrágyá
zása is most lesz időszerű.

A bükköny letakarása után közvetetlenül 
a tarlóra kell elhinteni a Thoraassalakot. 
Sietni kell vele, hogy néhány napig, esetleg a 
levegőn fekhessék és a föld meg ne kemény
kedjék.

Azután alászántatjuk s három szántásba 
elsőrangú búzát kapunk.

Ha nem volt trágyázva a bükköny föld 
és nyári trágyánkat erre szántuk, akkor azon
nal a tarlóra trágyázunk s alászántjuk. Keve
résnél semmit sem adunk, hanem a vetőszán
tásnál adunk 120—150 kg. szuperfoszfátot.

Ha mégis Thomassalakot akarunk adni, 
ez nem a vetőszántás előtt, hanem mindjárt a 
mély keverőszántás után hintessék fel.

Szóval mindig súlyt fektessünk arra, 
hogy a salak lehetőleg pár hétig földön felül 
feküdjék, mig ellenkezőleg a szuperfoszfátot 
rögtön takarjuk alá, elannyira, hogy a szuper
foszfátot kihintvén, közvetlenül mögötte fogast 
járassunk.

Lóhere és luczema feltörésénél vagy a 
tarlóra adjuk a salakot, és ez helyesebb, seké
lyebben aláforgatjuk, azután jön a mély szán
tás, végül a csekély vetöszántás, vagy pedig 
a harmadik vetöszántás előtt adunk szuper
foszfátot.

Ha géppel hintünk műtrágyát, mindig 
nagy technikai könnyebbséget okoz azt tarlóra 
felszórni. A tarlóhoz jól oda is tapad a salak 
és bátran fekve hagyhatjuk egy pár napig, 
ha eső veri meg, annál jobb.

Szóval részemről hosszú gyakorlat és több 
ezer métermázsa műtrágya elhasználása után 
azon tapasztalatra jutottam, miszerint roppant 
hordereje van annak, ha a Thomassalakot:

1. Minél korábban hozzuk a talajba.
2. Ha . a Thomassalakot a föld felületén 

kiszórva egy-két hétig, esetleg egy jó eső be
következtéig, fekve hagyjuk.

Szuperfoszfátot nem feltétlenöl szükséges 
korán talajba keverni.

De feltétlenül szükséges a lehető leggyor
sabban a talajba betakarni, hogy cső ne verje, 
nap ne érje és a levegő ne járja.

Ezek azok az aranyszabályok, melyeket 
most a nyári műtrágyázás kezdetén be kell 
tartanunk, ha a műtrágyázásnak sikerét is 
akarjuk látni.

Még egy érdekes dolgot akarok itt fel
jegyezni, mit jó lesz t. gazdatársaimnak meg
szívlelni.

Mig egész Magyarországon egész évben

hevesen kurizáltam, különösen a mióta kisült, 
hogy az atyáink tanulótársak voltak és ennek 
révén a kedves családnál tiszteletemet is te
hettem.

Ettől a percztöl kezdve imádom az atyá
kat, a kiknek tanulótársaik vannak és imádom 
az atyák tanulótársait, a kiknek szép lányaik 
vannak! . .  .

Jókutiéknál igen jól éreztem magainat, 
annyival is inkább, mivel minden jel arra mu
tatott, hogy a bájos Hona előtt nem vagyok 
közönyös; sőt a mikor csinos szürke ruhámban 
tettem nálok látogatásomat és ennek láttára az 
isteni Ilona eperajkai e dallamos hangokra zen- 
dültenek: „Nézze csak, maga sokkal szebb eb
ben a szürke ruhában, mint abban a kávészi- 
nüben“: altkor már biztos voltam diadalomról, 
egyúttal szivemben végtelen hála érzete kelt 
úgy az isteni Ilona, mint mennyet igérö szürke 
ruhám iránt.

Jókedvű, eleven lány volt az Ilona s nagy 
örömét találta benne, ha engem megtréfálhatott. 
Én persze az ilyen pajkosságokat a szerető szív 
enyelgéseinek véve — mód nélkül boldog voltam.

Egy időben ugyan nagyon komoly, sőt 
mondhatnám bánatos volt Ilona, de midőn újra 
láttam, akkor már ismét derült arczczal fogadott.

Pár perczig kellemesen csevegtünk, mikor

folyik az eső és árvízveszély fenyeget, addig 
gazdaságomban 1897-ben eddig csak 1U-P7 mm. 
eső volt. Tehát olyan szárazság van, amelyre 
„a legöregebb emberek sem emlékeznek". A 
búzák e mellett a nagy ködök miatt vörösek 
a rozsdától és nem gazdagok.

Helyi és vidéki hírek.
Em lékünnep. E hó 8-án a mura- 

szombati állami elemi iskola Magyarország ez
redéves és a koronázás évfordulójának emlékét 
ünnepelte. Heggel a gyermekek tanítóik veze
tése mellett a róm. kath. templomba vonultak 
isteni tiszteletre. Visszatérve az iskolába olt a 
tanítók közül Takács R. István méltatta és véste 
emlékébe a növendékeknek a nap jelentőségét, 
mire ének és szavalat következett. A barkóczi 
állami iskolában hasonló lelkes hangulat mel
lett ünnepelték e szép napot tavaszi mulatság
gal egybekötve.

— F őispánunk  ezüst m enyegzője.
Reiszig Ede vármegyénk szeretett főispánja f. 
hó 11-én ünnepelte Szegedy-Ensch Irma báró
nővel kötött házasságának huszonötéves évfor
dulóját. A jubiláns párt kis-unyomi kastélyukban 
Horváth István szombaihelyi prépost-plébános 
áldotta meg. Ez alkalomból f. hó 10-én tisztel
gett a főispán előtt Vasvárn.egye tisztikara, 
melynek élén Károlyi alispán tolmácsolta a 
tisztikar jóindulatát és türhellen ragaszkodását. 
Szivünk legmélyéből gratulálunk.

Széli K álm án v. b. I. t. és sógora 
Vörösmarty Réla államtitkár 4 napot töltöttek 
Rátóton s f. hó 8-án reggel utaztak vissza a 
fővárosba.

V árm egyénk fő ispán ja  e hó 7-én 
családjával együtt látogatást tett Rátóton Széli 
Kálmán ö nagyméltóságánál.

K itü n te te tt tan itók . A magyarnyelvi 
bizottság körutazása alkalmával a gr. Széchenyi 
Tivadar ö méltósága által felajánlott 40 koro
nából 20 koronát a hidegkúti és 20 koronát a 
kuzmai iskolának a magyarnyelvben legelöhala- 
dottabb tanulói közt osztott ki. Ezenkívül Hal
moson 2b koronát, L’rdombon 6 koronát és 
Mártonhelyen 4 koronát osztottak ki.

Házasság, llartner Géza helybeli ked
velt kereskedő pünkösd napján délelőtt az 
anyakönyvvezetői hivatalban kelt egybe özv. 
Lavalné úrnővel, délután pedig a róm. kath. 
templomban esküdtek egymásnak örök hűséget. 
Kellegtelon boldogság kisérje a legszentebb 
frigyet!

— Megyei közgyűlés. Vasvármegye 
törvényhatósága e hó 9-én rendkívüli közgyii-

egyszerre csak — mintha valami kellemetlen 
dolog jutna eszébe — hirtelen elkomorodott s 
azt kérdezé tőlem :

— Van magának bátorsága?
— Ilizelgek magamnak vele! — felelém
— Hát egy nagy szívességre kérném. . .
— Örvendek, ha kegyednek szolgálatot 

tehetek.
— Nézze csak! tegnap épen a naplómba 

irtain valamit, mikor édes anyám elhívott a 
kertbe. Én a naplómat kinyitva az asztalon 
hagytam s mire visszatértem, akkor már nem 
volt ott, valaki elvitte. A cselédség nem tud 
róla semmit, a szobaleány azonban azt állítja, 
hogy ö azon idő alatt, mig én a kertben voltam 
anyámnál, egy urat látott hirtelen kifordulni az 
utczaajtón. De hogy ki volt, azt nem tudja. 
Hanem azt jól látta, hogy szürke ruha volt 
rajta, éppen olyan, mint a magáé. Bizonyosan 
ez a szürke ruhás ur vitte el. Az ilyesmi való
ban kitelhetik a mai világbeli léha fiatalembe
rektől ! Nagyon kérem: járjon utána, hogy ki 
vitte el és ha megtalálja, ha nekem visszahozza, 
igazán nagy hálára kötelez.

A mennyire fellázitá véremet a vakmerő 
lopás, éppen annyira büszkévé telt az isteni 
Ilona bizalma, hogy elveszett naplójának elő
kérdésével engem bízott meg. Ünnepélyesen

lést tartott, a melyen Reiszig Ede főispán a 
legmelegebb hangon ajánlotta az állandó vá
lasztmány határozati javaslatát, melyben koro
nás királyunk ö felségének hálafeliratot indít
ványoz, báró BánfTy Dezső miniszterelnöknek, 
úgy báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter
nek köszönetét szavaz a magyar nemzet által 
oly régóta várt magyar katonai akadémia fel
állításáról szóló törvényjavaslat benyújtásáért. 
A közgyűlés a hála feliratot és a köszönő nyi
latkozatot egyhangúlag, minden hozzászólás 
nélkül elfogadta.

K álm án G yulának, a szép tehetségű, 
jeles ilju költőnek mai számunkban megjelent 
„tárezáira", fölhívjuk olvasóink b. figyelmét.

Iskolai v izsgák so rren d je . Mura
szombaton június hó 16-án d. u. 2 órakor a/, 
ág. evang. és izraelita vallása tanulók a vallás
tanból. e hó 19-én reggeli 7Vs órától kezdve 
10 óráig az állami elemi iskola növendékei a 
közismeretek tantárgyaiból vizsgáznak, a róm. 
kath. tanulók 10 órától kezdve a hitlani vizs
gát teszik le. A tanügybarátok meleg érdeklő
déssel néznek bizonyára az apróságra nézve 
ezen igazán ünnepnap elé.

A M agyar ny e lv i megyei kiküldött 
bizottság tapasztalata a „Szombathelyi l'jság" 
szerint az, hogy a muraszombati róm. kath. 
elemi iskolában gyenge, az itteni evang. isko
lában még gyengébb az eredmény, ámde az 
állami iskolában igen jó sikert értek el.

— Az u tczák  tisz títása  a közegészség 
és jó ízlés elengedhetetlen követelménye. En
nek daczára a muraszombati utczákon lépten- 
nyomon az állati hulladék diszeskedik a járó
kelő közönség nagy örömére. Másutt bérbe is 
veszik az utczai trágyát, tisztogatják az utczát; 
pedig hát bizony több kis gazda földje szívesen 
eltűrné a trágyázást.

Megyes p ü sp ö k ü n k  a muracsermcli 
kápolna felépítésére 50 frtot volt kegyes ado
mányozni, mely nemes tettéért a hívők ezúton 
is hálás köszöuetüket fejezik ki.

— A ba rk ó cz i isko lában  az iskola 
növendékei részére e hó 8-án jól sikerült nyári 
tánczmulatságot rendezlek.

— A m u raszo m b ati r. ka th . iskola
c hó 19-én 8 12 óráig tartja évi zárvizsgájaI.
melyre a szülők és érdekeltek tisztelettel meg
hivatnak.

— G yújtó  villám . Folyton ázunk, napról 
napra folyton esik; ha pirkadó hajnal köszönt 
be, nyomon követi a tikkasztó hőség, újra be
borul az égbolt és sújt, csapkod a villám min 
denfelé. Amint értesülünk, a napokban Péter 
hegyen is leütött és a tűz hat házat hamvasz 
tolt el.

A m u raszo m b ati állam i iskola
c hó 19-én tartja évi zárvizsgáit az alanti sor
rendben: d. e. fél 8 10-ig a közismeretekből.
10— 11 óráig a róm. kath. hittanból. Az izr.

felálltam s egyet köszörülve a torkomon, igy 
szóltam :

— Kérése parancs, mit teljesíteni fogok.
Azzal meghajtva magamat, eltávoztam 

azon erős elhatározással, hogy a naplót a föld 
alól is elökeritem. Amint kiléptem a szobából, 
valami ellojtoll kaczagást hallottam belülről, a 
mi persze megdöbbentett, de aztán áthat v; 
küldetésein fontosságától, megnyugtattam maga 
mát s a napló feltalálásának lehetőségei fölö! 
töprengve, léptein ki az utczára.

Gondolkoztam, mit tegyek ?
Egy naplót kell előkeritenem, a mit og\ 

szürke ruhás ur vitt el. Tehát nekem a szürkt 
ruhás urakat kell figyelemmel kisérnem, hogy . 
naplót megtalálhassam.

Rögtön meg is kezdtem kémjáratomat. I»' 
ezer ördög és pokol! Láttam én fekete, fehér 
zöld, kék, sárga, s tudná az Isten miféle ruha 
urakat, de szürke ruha nem tűnt a szemembe.

Határtalan bos-u gyuladt szivemben 
szürke ruhás urak iránt.

S éppen a mint kémjáratom eredményte
lensége fölött boszankodom, akkor pillantanak 
meg szemeim egy szürke ruhás urat, aki kedé 
lyes lassúsággal sétálgat.

(Vége köv.)
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i‘viing hitlanból a záróvizsga e hónap 16-án 
.gél 8 órától tartatik meg. A szülök és 
deklüdök szívesen láttatnak.

A lia lo ttkem  tré fá ja . Agyonütöttek 
minap egy legényt s a halottkém fölveszi a 
..•illést egész rendesen; csakhogy „A halál 
i' rovatnak kitöltésénél ezt irta: „Veszélyes 
iái.” Volt rá eset, hogy a halál okának bc- 

11 a az orvost.
A szom szédok  é rdek lődése . Mi

ni a megyei magyarnyelvi bizottság küldött
je Muraszombaton járt, a szomszéd Zalából 
-erenesóczról Vugrincsics Boldizsár, Bellalincz- 

ol Tóth László plébánosok és a káplán öröm- 
iel hallgatták végig az iskolák növendékeinek 
ilpraesett szép feleleteit.

É rte síté s . A pápai állami tanitóké- 
l'Czde 1. osztályában az 1897 8. tanévben 15 
illami teljes ingyenes; 10 dunántúli ref. egy- 
lazkerületi, teljes ingyenes, 10 ötven forintos, 
illand; összesen: 25 állami és ref. egyházke- 
iileti. teljesen ingyenes s 10 állami kedvez

ményes ; együtt: 35 segély állomás lesz betöl- 
iriidö. Folyamodványok jun. 29-ig ide küldendők.
A fölvételi-vizsgálatok jun 29-én tartatnak, 
melyre az elégtelen osztályzatú, avagy IV. gim- 
náziális, vagy polgáriskolai osztályt nem végzett 
mi vendékek köleleztetnek. A tanév szeptember 
hó 1-én pontosan megkezdődik. Pápa, 1897. 
évi junius hó 1-én. Szováthv Lajos igazgató.

K e rek p arv e rsen y . Kadányi kerék
pár-egylet versenye f. hó 9-én nagy számú kö
zönség elölt ment végbe, azonban az idő ked
vezőtlen volt, mert mire a Vlll-ik csoporthoz 
értek egy óriási eső bezárta a versenyt, min
denki igyekezett a kegyetlen eső elöl fedél alá 
menekülni, és ha Vogler József a pctánczi for
rás tulajdonosa vendég-szerető háza az eső elöl 
menekülő közönségnek menhelyet nem nyújt 
úgy bizony sokan bőrig áztak volna, — de Vogler 
még a pincze ajtaját is megnyitotta és igy al
kalmat adott a menekülőknek, hogy jó bor és 
a kitűnő forrás vize mellett koczintás közben 
éltessék megmentöjüket. A verseny a követ
kező eredménnyel végződött: I. csoport 15U0 
méter távolság, 1-sönek érkezett Stiblastyek 
Alajos, 2-iknak Baumgartner Ignácz, 3-iknak 
Kranelz. Károly (Regede.) II. csoport 2(MH) mtr 
távolság, 1-sönek érkezett Kranelz Károly (Re
gede), 2-iknak Kellel* János (Regede.* III. cso
port 1500 méter távolság, 1-sönek érkezett 
Benn Alajos (Marburg), 2-iknak Baros Kde 
(Regede), 3-iknak Kleinusek Ferencz (Regede.) 
IV. csoport 3000 méter távolság, 1-sönek ér
kezet Kranecz Károly (Grácz), 2-iknak Stiblas- 
csek Alajos (Grácz), 3-iknak Baumgartner R. 
(Grácz.) V. csoport 3000 meter távolság, 1-sö- 
nek érkezett Baumgartner Richard (Grácz), 
2-iknak Teller János (Regede), 3-iknak Ferling 
Adolf (Grácz). VI. csoport 8000 meter távolság,
1- sönek érkezett Baumgartner Richard (Grácz),
2- iknak Stiblascsek Alajos (Grácz), 3-iknak 
Smiederer Károly (Regede.) VII. csoport 2000 
meter, 1-sönek érkezett Weisenscher Károly 
(Konovicz), 2-iknak L’itz Pál (Mureck), 3-iknak 
Mozer János (Grácz).

— Szegény ö reg em b erek  figyel
m ébe. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
pályázatot hirdet a megüresedett 28 Széchenyi- 
Kolonich-féle alapítványi helyekre. Pályázhatik 
minden olyan öreg ember, ki a király és a haza 
szolgálatában valami érdemet szerzett. Különös 
előnyben részesülnek azok, kik népneveléssel 
foglalkoznak. Az évi segély 03 Irt.

— L átogatás a  szen t-go tthárd i ó ra 
gyárban. A magyarnyelvi bizottság, körutazá
sáról visszatérve, f. hó 3-án meglátogatta a 
szt-gotthárdi óragyárat, ezt a rendkívüli érdek
kel biró ipartelepet. A pályaudvaron Desits 
Gyula kir. közjegyző, a részvénytársaság elnöke 
és Aeby műszaki igazgató fogadták az érkező
ket, kiknek nevében dr. Károlyi Antal mondott 
köszönetét a figyelemért. A bizottság Aeby 
műszaki és Schlesinger kereskedelmi igazgatók 
kalauzolása mellett tekintette meg a gyárat, 
mely páratlanul áll a monarchiában s melynek 
kitűnő vezetői igaz érdemeket szereztek azzal, 
hogy határaink közölt azt az iparágat honosí
tották meg, amelyet irigyelnek tölünk a müveit
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nyugat kulturállamai. A bizottság elragadtatva 
szemlélte meg az óragyárat s egyrészről a leg
melegebben gratulált Aeby és Schlesinger igaz
gatóknak, másrészről pedig köszönetét mondott 
az előzékeny fogadtatásért s a minden részletre 
kiterjeszkedö szakszerű magyarázatokért.

Uj b írság . Jó, hogy behozták a 
marhasót, legalább lehet a polgárokat bírságolni. 
Sokan nem tudják, különösen oly iparosok, kik 
iparukhoz sót használnak, hogy a marhasót csak 
marhák etetésére szabad használni; sokan meg 
mások által hozatják a sót, a mikor a bárcza 
nem az ö nevükre állittatik ki, hanem a ve
vőére ; a szemlekor a bárczát nem tudják föl
mutatni, a vevő pedig nem tudja előadni a sót 
és mind a kettőt megbírságolják. Ez nem helye
selhető eljárás. A polgárságot figyelmeztetjük, 
hogy óvakodjék. A marhasót nem szabad semmi 
más czélra használni, csakis marháknak, és ha 
mások által hozatunk sót, a bárczát mégis a 
mi nevünkre kell kiállíttatni. Az elárusító pedig 
tartsa kötelességének vevőit erre figyelmeztetni.

K irándu lás a  m agyar ten g erre .
A magyar közönségnek alkalma lesz egy négy 
napra tervezett kirándulást tenni a magyar 
tengermellékre, Fiume, Abbázia, Cirkvenica 
és környékére. A társaság junius lG-án indul a 
központi pályaudvarról délután 3 órakor külön 
gyorsvonaton. Fiúméban megszemléli a tenge
részeti múzeumot, a halcsarnokot, a rizshántoló, 
a Plán-féle cognac gyárat, a torpedó- és hajó
gyárakat, a „Tersatto* vár romjait, valamint e 
várban levő „Madonna dél Mere" bucsujáró 
templomot is. Külön hajón átvitorlázik a tár
saság Cirkvenicára, hol a lürdögondnoksága 
nagy ünnepséggel fogadja majd a kiránduló 
társaságot. Magyarjaink tiszteletére hangversenyt, 
tánczmulatságot és tűzijátékot rendez. Másnap 
következik Giikvenica környékének megtekin
tése és az Abbáziába való hajózás. Abbáziában 
ismét meghál a társaság, hol tiszteletükre fényes 
kerékpár korzó, estély és ünnepi szinielöadás 
rendeztetik. A kirándulásban résztvevők akár 
20-án, vasárnap reggel már Budapestre érkez
hetnek. akár pedig vasúti jegyeiket felhasználva, 
visszafelé az utazást megszakíthatják. Az uta
zási jegyfüzet a benne lévő összes vasúti, reg
geli, ebéd. vacsora, szálloda, külön hajó, fürdő 
stb. szelvényekkel együtt csak 30 forintba kerül. 
Az ezen utazásban résztvenni szándékozók 
jegyeiket már előre, de csakis junius 12-ig a 
„Nemzetközi Fürdő Lapok" szerkesztőségében, 
Budapest IV. k. Zöldfa-utcza 41. szám, és a 
„Gyógyfürdők, Üdülőhelyek utazási központi 
irodájá“-ban, Budapest, koronaherczeg-utcza 
81. sz., mint a társas utazás rendezőinél, meg
válthatják. Az utazásra vonatkozó bővebb fel
világosítással a prospektus szolgál, melyet kí
vánatra bárkinek ingyen küldenek a rendező
ségek.

— Az országos tu r is ta  egyesület ez
idei közgyűlését f. hó (i-án vagyis pünkösd 
vasárnap Kőszegen a városház tanáncslermé- 
hen tartotta meg. Budapestről vagy harminczan 
és a vidékről is számosán vettek részt eme 
közgyűlésen, melyen a többek közt elhatároz
ták, hogy a jövő éven az országos turista egye
sület congressusát Selmeczbányán fogja meg
tartani ; a közgyűlés után a vendégek tiszteletére 
társas ebéd volt, melyen számosán részt vettek, 
ebéd után kirándultak az „Ó-Ház* és „Hét 
forrás" cziinü kiránduló helyekre; másnap vagyis 
pünkösd hétfőn egy nagyobb szabású kirándu
lás volt, ugyanis korán reggel zeneszó mellett 
az „O-lláz", „Hermann forrás*, „Irottkö*, 
.Szarvaskő" és „Boroskön“ keresztül „Tárcsára* 
a vidéki turisták valóban meg voltak lepve Kő
szeg városának pazar szép fekvésén és kirán
duló helyein; Tárcsán a vendégek búcsút vet
tek a kőszegi turistáktól s a Szombathely— 
Pinkafői vonaton elindultak haza.

— É p p en  m ost jeleni meg Stampfel 
Károly kiadásában Pozsonyban egy felette érde
kes müvecske: „Földrajzi és statisztikai zseb
atlasz'* ezim alatt. Hogy olvasóinknak az ada
tok és följegyzések ama bámulatos sokaságáról, 
melyeket ezen feltűnést keltő mű tartalmaz, 
némi tájékozást nyújthassunk, mindenekelőtt a 
diagrammák és térképek jegyzékét kellene föl
sorolnunk. De talán beérhetjük annak fülemli- 
tésével. hogy a statisztikai táblák az ujságol-

I vasónak, egyáltalán mindenkinek, ki a föld
rajz és statisztika iránt érdeklődik, az ismeretek 
kimeríthetetlen bányáját képezik. Az adatok 
egybehasonlitó összeállitása, 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 felelte díszes. 
Nem szenved kétséget, hogy az itt nyújtott
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ismeretekre nemzedékünknek szüksége van. 
Ezen atlasz unikum a maga nemében. A 2 frt 
50 krnyi árat szinte mesésen olcsónak mond
hatjuk. Kapható Wellisch Béla könyvkereskedé
sében Szent-Gotthárdon.

Nyilttér.
E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerkesztő.

S e ly em  dam asztok “ £*£
krig méterenkint — valamint fekete fehér, színes H e n n e - 
b e rg -se ly e m  35 krtól 14 frt 65 krig méterenkint sima, 
csikós, koczkázott, mintázott, damaszt stb. (mintegy 240 
külömhüző minőség, 2000 szín s mintázatban stb.) a 
megrendelt áru postabér- és vámmentesen a  házhoz szál
lítva, mintákat postafordulatával kü ld : H e n n e b e rg  G. 
(cs. és kir. udvari szállító) se ly e m g y á ra  Z ü rich b en . 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 8—36

H irdetések
Á rverési hirdetm ényi kivonat.

A muraszombati kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dündek 
Jozefa végrehajtatónak Sinkó Mátyás végrehaj
tást szenvedő elleni 35 frt 50 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a mura
szombati királyi járásbíróság területén levő 
Széchenyifalva községben fekvő a széchenyi- 
falva 82. telekjegyzökönyvben felvett I. 293. 
hrsz. birtokra az 1881. évi 60 t. ez. 156. §. 
alkalmazásával az árverést 405 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi 
jun ius  hó 15-ik napján délelőtti 9 ó rako r 
Szécsenyifalva községben a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis 40 frt 50 krt kész
pénzben, 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 óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jbiróság mint 
tkvi hatóságnál 1897. márczius 18-án.

Saáry József,
kir. jbiró.

406—1897. szám.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. 
ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati kir. járásbíróság 1608—1610/97. számú 
végzése folytán Jakisa Klára, Jakisa Francziska és Jakisa 
Juliánná végrehajtatok javára özv. Jakisa Pálné gyám 
szt-benedeki lakos ellen 150 frt, 150 frt, 150 frt töke, 
ennek 1896. évi november hó 26. napjától számítandó 
6 %  kamatai és eddig összesen 81 frt 50 kr. perköltség
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 459 frt 40 krra becsült 1 te
hén, 2 ökör, 3 tinó, 1 üsző, 1 szekér, 1 eke, taliga, bo
rona, 9 hordó, 1 borprés, 2 sertés, zsupp és fából álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a  3914/1897. sz. kiküldést ren
delő végzés folytán a helyszínén vagyis Szent-Benede- 
ken alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. évi j u 
n iu s  hó  18-ik n a p já n a k  d é le lő t t  8 ó rá ja  határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. L ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint 
fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1897. évi junius hó 7-ik 
napján.

T óth  Miklós
kir. bírósági végrehajtó.

*
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Legbiztosabb szer.
Az últulúnosan elismert és jó hatásúnak bizonyult

„ B A R Á T - I T  A L “
eziinü növényszei* gyomor likőr készitinényeni.

Székrekedés, étvágytalanság  és az
ebből eredő bajok ellen.

Egy üveg ára 40  és 80  kr. Használati 
könyvvel együtt, mely számos köszönő levelet 
tartalmaz.

K ap h a tó :
M uraszom bat fű szer üzleteiben,

valamint llódmezö-Vásárhelyen Árpád utcza 1:\ 
Z E N K E  Z O L T Á N N Á L , j ío

;vniéltóságu m. ki 
r urak áltak kilii

i kei

■  lllll "  II'IW  -’ W

KOTZÓ PÁL
gépészmérnök

B udapest, Üllöi-ut 18. szám ala tt

ajánl 27., 3, 37. és 4 lóerejű
S Z Ö P E R  C S É P L Ö K É S Z L E T E K E T ,

továbbá 4. 5. 0. 8, 10 és 12 lóeiejii

SÍNES g ő z c s é p l ő k é s z l e t e k e t
bosszú szalmarázókkal, alsó szelelővel 

és rendkívül nagy felületű rostákkal, árpabéjazó- 
val és választó hengerrel 

Fa- és szénfütö  és e re d e ti ssalm afütö  
GŐZMOZGONYOKAT. 

Továbbá 11. CAKHKTT & SONS felülmúlhatatlan 
40% tüzelőanyag megtakarilbató.

Compotiíitl gözrm zgonyokat
legjobbnak elismert brandtordi önműködő ame
rikai kévekötő arató gépeket. Eredeti amerikai 
szénagyüjtöit 1 vagy ’2 ló befogására alkalmaz
ható kombinált rúddal. Sorvelö és szórvavelö 
gépeket és mindennemű egyéb kisebb gazda

sági gépeket.
Jutányos árak! — Kedvező feltételek!

S t  G S e P P e k
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és áltoiánosan ismeretes
tiázi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság. gyomorgyengeség, bűzös lehelet, 
felfujtság, savanyu, teiböffögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
szűkülés.

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

Említett bajoknál a J láriae*elll 
évek óta kitű

nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: Töröl* 
J o z n e f  gyógyszertára B u d ap est, 
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. Prády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*

K ö n y v ,  /.<,i i« * in íi-  é.-s |> n  |» i i ’K«M’<‘F*K«Mléj3, 
■ ■ yonitaat v n i i . v r n k t n r .

V V II y  o  n i  ó  i n t  ú  / .  © t 
K ö n  v  v k ü t i * K / . « t .

dőlésüket kérve vagyok kitűnő tisztelettel
W elliseh  B éla Szt-Gotthárdon.
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WELLISGíI BÉLA Szt-Gotthárdon.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy könyvkereskedésemben kaphatók, 

az összes bárhol megjelent tö rvénykönyvek  tudom ányos és szépirodalm i m üvek stb. úgy 
az összes zenem üvek eredeti árban, az esetleg raktáron nem lévők a legrövidebb idő alatt megsze
reztetnek. Előfizetések közvetittetnek bármily folyóiratok vagy napi lapokra díjtalanul.

Úgy a könyv-, mint zeneirodalom újdonságai üzletemben mindenkor feltalálhatok.
Papir-kereskedésem ben gazdag raktárt tartok finom Írószerek és csinos doboz levélpa

pirosokból. a legfinomabb iroda-papirtól a legolcsóbb fogalmazó-papirosig különféle csinos alakú 
tintatartókból, spanyolviaszok, tollak és itató-papirosokból stb. - az összes e szakba vágó tárgyakból.

N yom tatvány-raktáram  tartalmazza az összes ügyvédi, községi és magánnyomtatványo
kat a legolcsóbb árban.

A modern kornak megfelelően berendezett könyvnyom ó in tézetem ben  készülnek müvek, 
árjegyzékek, meghívók, eljegyzési kártyák, számlák, levélpapír és borítékok, névjegyek stb. szóval 
az összes ezen szakba vágó munkák, csinos alakban és olcsó árak mellett.

Gépekkel felszerelt könyvkötészetem m el a mélyen tisztelt közönség legmesszebb menő 
igényeit is kielégíteni képes vagyok.

.""» év óta f e n n á l ló  iiseletem felveszi n v<-i*s»onyt a 
fővárosi hason üzletekkel.

W  P ostai m egrendelések a legnagyobb pontossággal te lje s itte tn ek . TK8
Midőn még a n. é. közönség b. jóakaratába ajánlom magamat, minél többszöri szives megren-
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