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Előfizetési á r :
Kiírsz évre 3 frt. Félévre 1 fi t 50 kr. Egyes szám 10 kr. 
Előfizetési pénzek és n-kluniúcziók a muraszombati 

gazd. fiókegylet irodájába küldendők.

Felelős szerkesztő : W I L F I N G E R  K Á R O L Y

Laptulajdonos és kiadó: 
a muraszombati gazd. fiókegylet.

Kéziratok, levelek s egyél) szerkesztőségi közlemé
nyek a lap szerkesztőségébe küldenek. 

Hirdetési dij : 4 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 
10 kr. többszöri hirdetésnél soronkint ti kr. Bélyegd. !tO kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

Legyünk éberen!
Vízözön törölte el hagyomány, biblia 

és tudomány szerint a  földel.
A békét — szájában olajlaágat hordó 

galamb hirdette: Megszűnt a veszély, 
ember indulj és dolgozzál!

Munka ad életet, terem t jólétet, biz
ton! családi örömöt, a család gyermekei
nek jövőt.

Tehát m unkára fel!
A ki alszik csak és nem dolgozik: 

hamar kirántják alóla a  lepedőt.
A munka nem szégyen, hiszen már 

I'elüli Sándor lánglelkü küllőnk meg
mondta ürökigazságu szava iban :

.Föl nemzetemnek apraja, nagyja !
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel!
Dicsőség arra, a ki dolgozik. . .
Válaszsz lók most; szégyen, vagy dicsőség!“

Egyik költünk azt énekli:
.Minden órádnak leszakítsd virágát!“

Tehát dolgozzál!
De hát tulajdonképpen hol is dol

gozzunk?! Miért is dolgozzunk?!
Nincs a  világon szebb paradicsom, 

mint az édes otthon tája. Mikor a gazda 
udvarát, szérűjét, kertjét beülteti gyümölcs 
iával —  az apróság örömére, egész- 
-égére is; m ikor behordja szénáját, azután 
a rju já t; megy kaszálni, sarolni a  vetést, 

kévébe köti az ég áldotta g ab o n át; majd 
aztán szedi a fák gyüm ölcsét; rá a sző-

T Á R C Z A ,  :~<

D al a  szép  M arcsiiró l.
Aliin kából kinézeti az utczára 
Fényes urak, czifra urak bajára.
Hogy majd rám is tekint egyet, de vártam:
. Hám se nézett, mikor én öt megláttam.“

Azután naír nem nézett az utczára. . .
De drága lett nézésének az ára!
Hám se nézett . . . hej pedig én ott álltam, 
..Hej indig hogy nini. tekintsen, de cáriam!"

Sokszor láttam aztán még, de oh mi más! 
löszét vette az úri fény, ragyogás,
Fényes arak, czifra arak pompája . . . 
..Megfogadtam, én se nézek reá ja."

Szép homlokán ártatlanság rózsája,
Hej! de korán elhervadott a fája.
Szire sincs, hogy bűnéből mit megbánna. . . 
..Mégis, mégis fáj a szivem atánna !'

Kálmán Gyula.

lötö nedvét facsarja: mennyi boldogság 
ez ? mennyi öröm a kedves családi otthon 
körül ?!

Persze munka m ásutt is akad; he
lyes! Dolgozzék ki-ki ott, a hol munkál- 
kodhatik, de saját háztájánuk, vagyonának 
elhanyagolása nélkül!

Sokat utaztunk m ár igy a papíron, 
azért tehát álljunk meg egy kissé!

Nézzünk körül a  muraszombati járás 
gazdái között.

A kép igazán szo m o rú ! Seb van, 
ámde az orvosnak elő kell vennie még 
a metsző kést is, ha igazán segíteni akar.

Nézzünk csak k ö rü l!
Május hó 20-ika után megindul a 

népvándorlás —  távol vidékre kenye
ret keresni. Évente S— 10.000 lélek el
hagyja családi tűzhelyét; m aradnak itthon 
a  jórészben tehetetlen aggok és a 14 éven 
aluli gyermekek. A java munkabíró gazda 
—  szegénységében - beáll az arató gazda 
béresének, szolgájának.

Kár volt ezt megengedni annak ide
jén. Hiszen a  Murán tuti zalai hegyvidék 
népe hasonló talajviszonyokon él, áll és 
gyarapodik. Persze nem is vágy ám Sla- 
voniába, S tá je rba!

És a mi vándorló vend népünk mit 
hoz haza?

Nem említjük a gyatra élelmezést, 
ellátást, a melyben a távol vidéken ré
szesülnek.

Z s e n g é k .
(Humorcszk.)

I r ta :  K á l m á n  G y u l a .

Ez kérem tulajdonnév.
Még pedig annak a hectografált lapnak a 

neve, a melyet diákkoromban szerkesztettem a 
s z ............ i gimnáziumban.

S önök talán azt hiszik, hogy én most 
valami komoly — ennélfogva unalmas érteke
zést irok, melyben kifejtem a mi hajdani lapunk 
nemes irányát, czélját i elmondom, hány csilla
gokat rugdaló szerelmes verset irtunk bele, s 
talán egyet ezek közül még el is reczitálok 
önöknek.

Ne féljenek!!!
Nem akarok én ezzel a rettentő komoly, 

unalmas thémával foglalkozni, hanem csak egy 
másik közönséges, mindennapi s szintén unal
mas történetet irok le, még pedig olyat, amilyen 
a magamfajta szerelmes emberekkel szokott 
megtörténni.

De kezdjük a dolgot elején!

Volt egyszer a világon négy ember: Mimi 
néni, egy 60—TU év körüli agg hajadon; Dali

Hoz magával trachomát s egyéb ve
szélyes kórt, betegséget, a  mi ídö előtt 
elpusztítja gyarapítva a halálozási 
arányt. Az erkölcstelenség valódi meleg
ágya a slavoniai élet.

Pénzt, gabonát csak ritka lélek hoz 
magával az itthoniaknak; mert a  túlnyomó 
rész az arató gazdától tavaly fölvett köl
csönt, előleget csak most íizeti vissza 
munkájával. Bekövetkezik az ősz és a tél 
s akkor újra kénytelen az arató gazda 
erszényéhez nyúlni, uj kölcsönt kérni és 
ismét leköti magát a jövő évi munkára.

Naponta hajnali 3 órakor munkába 
áll és dolgozik esti 10— 11 óráig; ha esős 
idő van, persze nem kap bért.

Oh ha  itthon csak felényit dolgozik, 
bizony paradicsomot idéz elő a szép hegy
vidékben is!

Érdemes és hasznos volna, ha a  kor
mány egy tanulm ányútra vitetne közsé- 
genkint egy-két gazdát be Ivarsztnak mo
hos, szürke sziklás vidékére, hadd lássák 
meg, az ottani nép hogyan teremt magá
nak néhány talpalattnyi földet, hogyan 
fárad, küzd az elemek ellen és megmarad 
ám otthon saját fészkében.

M egtanulná a mi vendünk becsülni 
saját földjét, fölfogná annak becsét és az 
egyszeri gazdaként hagyna fiainak „part 
alatt partot“ : az okszerű m unka és mű
velés szebbé, virágzóbbá, gazdaggá tenné 
az egész vidéket.

bácsi, agglegény nagybátyám, különben a cs....i 
hat osztályú gimnáziumban a latin és görög 
nyelvek rendes tanára; Mimiké, a Mimi néni 
testvérének bájos lő éves kis lánya; és én Pál 
uríi, szüleim egyetlen nagyreményű fia, mind
hárman pedig a Mimi néni kosztosai és lakói.

Mert hát értsük meg a dolgot!
Volt ám a mi kis városunkban a gimná

ziumon kívül négy osztályú polgári leányiskola 
is, hova különösen szép kis bakfisok jártak a 
konyhavegytant s egyéb igen hasznos tudomá
nyokat tanulni. Ezek között volt a kis Mimiké is !

Én persze már Vl-ik gimnázista voltam, s 
igy mi természetesebb, minthogy szivem első 
látásra a kedves Mirnikéé lett.

Szerelmes lettem fülig! Mindazon intések 
és tanítások daczára, melyeket vacsora után, 
mikor Pali bácsi a casinoba ment, Mimi néni 
a Mimikének adott: hogy diákkal ismeretséget 
ne kössön; tudja ö magáról, milyen az a diák
szerelem !

U is éppen ily szép, csinos leányka volt, 
mint a Mimiké, ö utána is épugy bolondultak 
a diákok, mint Mimiké után. . .

S mi lett a vége?! Az, hogy minden hé
ten más diákba volt szerelmes, s midőn eljött



Gondolkozzunk csak kissé e kérdés 
fölött!

De m enjünk tovább!
Ismeretes a  magyar alföldnek m un

kás baja; tudva van, hogy idegenből kell 
oda munkaerőt beszerezni; daczára an
nak, hogy naponta 2 frtot is szerezhet a 
jó  munkás.

Persze a mi vendünk újságot ritkán 
olvas erről a jó pénzforrásról tudomása 
nincs. A mint halljuk, a  nagy verseny 
miatt az aratógazdák a  munkabért ol
csóbbra és olcsóbbra szállítják le.

Ha m ár tehát okvetlen idegenben kell 
munkát keresni, akkor legyen a  je lszó : 
„El a magyar alföldre!"

Tessék a mi derék gazdasági egye
sületünk közvetítésével főispán ur ö mél
tósága utján a földmivelésügyi miniszté
riumhoz fordulni s az itteni 8— 10.000 
vendet az alföldi m unkára a ján lan i; hisz- 
szük, hogy a magas kormány a lehető 
segélyt is m egadja; amiben a kerület or
szágos képviselőjének támogatására is bi
zonyára számithatuuk.

Ismételve is hangsúlyozzuk, hogy ha 
már éppen hazulról menni kell, maradjon 
a mi vendünk itthon a  hazában, a  hol 
magasabb munkabért kapva segíthet ma
gán, családján, sorsán, és az eddigi nél
külözést váltsa föl a megelégedés ö röm e!

Török Ernő.

A telephonról.
A távbeszélő, korunk eme korszakot 

alkotó müve, élénkebb városaink, sőt ha
ladni szerető községeink nélkiilözhetlenné 
vált eszköze, naponkint fokozatosan na
gyobb tért hódit meg magának.

Most m ár nem idegenkedik tőle az 
alsóbb néposztály sem, igénybe veszi az 
alsóbb ipar munkása, földműves s tb .; 
szóval a távbeszélő rendkívüli szolgálatot 
végez, élénkebb vállalatnál pedig íiélkü- 
lözhetlensége bebizonyult és itt legjobban 
bevált eme közmondás igazsága, hogy: 
„az idő pénz" (igen ám, ha Körmend 
órákig le nem foglalná a vonalat -  ki
adó). Időszerűnek és szükségesnek látjuk, 
hogy olvasóinkat az egyöntetűség czéljából 
a szükséges tudnivalókról és a készülék 
kezeléséről megismertessük.

a szerelmeskedésnek igazi ideje, hogy no most 
már férjhez is kell'ám menni, akkor már nem 
tudott szeretni, s igy szépen kipottyant a fö- 
kötö alól!

Mondom tehát, hogy mindezen intések és 
tanítások daczára szerelmes lettem Mimikébe.

Titkom először csak a magamé volt, no 
meg asztalom fiókjáé, ahova ékes szavakba és 
rigmusba öltöztetett érzelmeimet, verseimet 
dugdostam, hogy Mimi néni hiuz szemei vala
hogy fel ne fedezzék azokat.

Költeményeimmel különben teljesen meg 
voltam elégedve, sőt mi több — Petőfiével kezd
tem összehasonlitgatni. Annyira elfogott a költői 
szent hevület, hogy még a hajamat is nagyra 
növesztve, felfelé fésültem, a mi pedig infámis 
rosszul állott. De mindegy! ezzel is többnek 
képzeltem magamat.

Csodáltam, hogy tanulótársaim miért nem 
közelednek szent félelemmel s miért nem tisz
telik bennem a nagy költőt?. . .

Otthon beszélgetés közben igyekertem mi
nél szebb, virágosabb képeket használni s egy- 
egy általam sikerültebbnek tartott mondat után 
kérdve néztem hol Mimi nénire, hol Puli bácsira,
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Ha a készüléken nem beszélnek, 
akkor a hallgató kagylók egyike sztiksé- 

az e czélra rendelt mozgó hor
gon iiiggjön, mert különben az előfizető 
sem maga nem hívhat, sem pedig a hozzá 
intézett felhívást nem hallhatja.

Ha az előfizető más előfizetőnek kí
ván beszélni, mindenekelőtt a központi 
távbeszélő hivalalt hívja fel. A felhívás a 
távbeszélő készüléknek nyugvó helyzet
ben meghagyása mellett a szekrényen 
lévő forgatónak megforgatásával törénik, 
miközben természetes, hogy a készüléken 
alkalmazott jelző csengetyü is cseng; 
erre a központi távbeszélő hivatal a  hí
vónak, csengetéssel felel. Ezen csengetés 
után a felhívó fél mind a  két hallgatót a 
kampókról leakasztja és füléhez illeszti 
s a beszélő fölcsérbe (mikrophon) „Halló* 
szót mond. Midőn a központi hivatal 
„Halló központ“ szavakkal felel; a felhívó 
fél megnevezi azon előfizető sorszámát a 
kivel beszélni óhajt, ilyenformán például 
„kérem a helybeli 5. számot vagy kérem 
Szombathely ötvennégy szám ot". Ezután 
a hallgatókat füleihez tartva várja a vá
laszt, (a mely a m uraszom batiaknak ren
desen igy szól „kérem lessék várni, Kör
mend lefoglalta a vonalat". Kiadó.)

Ha az előfizető a távbeszélő-készü
léken lévő csengetyü csengetését hallja, 
akkor a forgató megforgatásával felel. 
Ezután a  hallgatókat füleihez illeszti s 
„Halló itt X . X . s z a v a k a t  mondja be a 
tölcsérbe.

A beszélgetésnél általában felette 
ajánlatos a rendes társalgás megszokott 
hangját beszélni, mert az erőltetett magas 
hang főleg a kiabálás a  beszélgetés ro
vására van, mellékzörejt sőt a hang ren
des színezetét annyira módosíthatja, hogy 
a hallgató félben kétely tám adhat a be
szélő félnek szamélyazonossága iránt. 
Igen csélszerü 8 in  cm tr távolságról 
beszélni, mert a közelebbről való beszé- 
lés a hang tisztaságának esik rovására; 
de a beszélő tölcsérhez szánkat közel 
vinni egészségi szempontból sem ajánlatos, 
czélszcrü a beszélgetés megkezdése előtt, 
tiszta száras ruhával e szócsövet kitörölni, 
és, beszélgetés után pedig feltétlen 
kívánatos.

A felek a beszélgetés befejeztéröl

hol Mimikére, de e/.ek sem akarták felismerni 
bennem az igaz gyöngyöt, süt legtöbbször ki
nevettek.

Epesztett az emésztő szerelem, mert Mi
miké részéröl nem vettem észre semmi különö
sebb vonzalmat.

A helyzet kezdett elviselhetetlen lenni. . . 
ébredezett bennem az alvó oroszlán. Elhatároz
tam, hogy mihamarább nyilatkozni fogok.

Egy szép téli napon az öreg Ábrahám 
bácsihoz mentem czigarettel vásárolni.

A pénzt, a hat drb herezegovina árát már 
letettem, midőn az ulczáról sikoltás hallatszott.

Arra tekintek, hát látom, hogy az én ara
nyos Mimikém megcsúszott a síkos utón s elesett.

Mint az örült rohantam ki, bent felejtve 
a hat herczegovinát meg a 9 krajezárt is s Mi
mikét gyöngéden felemeltem.

De oh egek! alig birt mcgállani, mert a 
bal lába kificzamodott.

Mit volt mit tennem?
Karonfogtam öt s vezettem hazafelé.
És nagyon boldog voltam.
Hiszen először érintkeztem ilyen közelről
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egymást „vége* szóval értesítik, ezután 
úgy a  hivó, m int a  hívott a  hallgatókat 
rendes helyükre függesztik s a központi 
hivatalnak rövid csengetéssel adjanak jelt, 
a mire a két kapcsolás megtörténik. A 
beszélgetés tartam a alatt csengetni nem 
szabad, m ert a csengetésre a  központi 
hivatal az összekapcsolást megszakítja. 
Ha pedig a  beszélgetés elvégezténél a 
lecsengetés elmarad, a központi hivatal az 
össeköttetést nem  oldja fel, s igy az üsz- 
szekapcsolt felek egyike sem lesz más 
áltat meghívható. Az itteni közhasználati 
törvényhatósági távbeszélő díjszabására 
vonatkozólag tájékozásul felsoroljuk: hogy 
a központi hivataltól folytatott beszélge
tés dija 5 perczig tartható beszélgetési 
időre Szombathelyre 50 krajezár; ez idő 
szerint, még csak a  megye többi járási 
székhelyeire 30 krajezár, ezen helyek pe
dig: Felsö-Eör, Kis-Czell, Körmend, Kő
szeg, Szent-Gotlhárd, Németujvár, Sárvár 
és Vasvár. A helybeli beszélgetés dija 
pedig 10 krajezár.

A központi hivatal szolgálati ideje 
azonos a  posta-távirdai szolgálat idejével, 
teljes napbeli szolgálat az érdekelt köz
ség-, vagy az előfizetők kívánságaira csak 
akkor rendezhető be, ha az illető táv
beszélő hivatalhoz legalább 10 előfizető 
van bekapcsolva, és kell hogy ezek kö
zölt legalább 8 rendes és két kedvez
ményes előfizető legyen.

Az előfizetők megszabott előfizetési 
dijakat negyedévenkint előre a központi 
távbeszélő hivatalnak tartoznak lefizetni: 
szinte a központi hivatalnak kell minden
nemű szabálytalanságot, vagy zavart be
jelenteni; az előfizetők sorába való jelent
kezés, állomás áthelyezés, valamint uj 
távbeszélő állomásnak az előfizetők r é 

szére való lemondása tárgyában is a köz
ponti hivatalhoz kell fordulni. Az előfize
tői kötelezettség 3 évre terjed. A hátra
lékos előfizetési dijak végrehajtás utján 
hajtatnak be. Az előfizetőknél bekapcsolt 
gépekért, a  felelős kezelő szavatol.

Ezek azok, a miket olvasóinknak 
tájékozás végett «i több oldalról beérke
zett és összegyűjtött kérdésekre nagyjá
ból elm ondani akarunk, ezzel azt hisszük 
a  közérdeknek is szolgálatot tettünk. (L.)

a Mimikével, sőt mi több, puha karocskája 
minden második lépésnél szorosan az enyémbe/ 
nyomódott, mert kificzamodott bal lábára nem 
tudott ránehézkedni s igy az én karjaim szol 
gáltak neki támaszul.

Ez annyira meghatott, hogy nem tudtam 
egy szót se szólni.

Titkon azonban örültem, hogy igy ülötl 
ki a dolog. Azután megint szemrehányást teltem 
magamnak.

Hátha valami komolyabb baja lesz Mimi 
kének ? hátha meg is hal ?!

E gondolatra szivem összcszorult s mintegv 
önkénytelenül erősen magamhoz szorítottam .Mi 
mike karját.

ügy látszik, nem vette észre.
Azután átkoztam a telet, a melyben ilyen 

vastag felöltőket kell venni.
Miért nincs most nyár? mért nincs Mimi

kén lenge ruha, hogy annál inkább érezzem 
gömbölyű karjainak villanyos nyomását!

Irigy nagy kabát!!
(Folyt, köv.)

1897. julius 4.
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— O lvasóinkhoz. A  „ M u ra s z o m b a t  
és V id éke** o  je le n  s z á m m a l  X 1 J L  év fo 
ly a m é in a k  3 - i k  n e g y ed éb e  lé p .

Lapunk, mely a helyi társadalomnak mód 
már nélkülözhetlen orgánumává vált. eddigi irá
nyúhoz a jövőben is hű marad.

Aki Muraszombatnak, ennek a kis, de lel
kes városnak jövőjét, a vidék emelkedését szivén 
es leiken viseli, pártfogását lujtnnktöl bizonyara 
,i jövőben sem fogja megvonni.

I h e ly i  é s  v id é k i  kö zé iü l e k e k  elő
m o zd ítá sa . a  m a g y a r  n e m z e tie s  sze llem  
á po lása  és te r je s z té se  k i tű z ö t t  e z é lu n k  
m a ra d  e z e n tú l  is .

Tisztelettel kérjük tehát mindazokat, kiknek 
előfizetése f. évi június 30-án lejárt, szíveskedje
nek azt minél előbb megújítani, nehogy a lap 
szétküldése fennukuslást szenvedjen.

A: előfizetési feltételek kivétel nélkül: egész 
rr> 3 frt. félévre /  frt 3o kr., negyedévre 73 kr.

.1 ..iliirutcniiilxil és Vidéki- 
szerkesztőmbe és kiiutóhieatiihi. \

K irály i k itü n te té s , Gróf Széchenyi 
Tivadar f.-lendvai nagybirtokost, kerületünknek 
l'J éven át volt országgyűlési képviselőjét ö 
felsége a király valóságos belső titkos tanácso
sává nevezte ki.

— K örjegyző választás. Sohár Géza 
németnjvári szolgabirói írnok I'. é. jnnins hó 
211-én egyliangniag puszta-szt-miliályi körjegy
zőnek választatott meg.

N évnap i tisz telgés orsz. k é p v i
selőnknél. A muraszombati polgárság egy te
kintélyes küldöttsége tisztelgett lolyó évi június 
27-én országos képviselőnknél Szapáry László 
grófnál névünnepe alkalmával. Az üdvözlő he- 
-/édet Török Ernő kit*, közjegyző tartotta, me
leg .-zavakban tolmácsolva Muraszombat ragasz
kodását szeretett képviselőjéhez, (iróf Szapáry 
László méghatoltan köszönte meg a polgárság 
megemlékezését s szépen szövött tartalmas be
szédben fejtette ki eddigi képviselői működését 
es jövendőbeli tevékenységének prograinmját. 
Klöadta, hogy a kerület legelsörendii életkérdése 
a vasat ügyében a tél folyamán megtette az 
összes előkészítő lépéseket, megkötötte a vál
lalkozóval az elöleges szerződést, biztosította 
az miekeit nagybirtokosok és Zala varmegye 
támogatását, kieszközölte, hogy az előmunkálati 
engedély az alsó-lendva—muraszombat regedei 
vonalra megadatott s most már csak 
Vn-varmegye közönségétől s a Muraszombat 
vidékének áldozatkészségétől függ, hogy a 
\ .isiit a legrövidebb idő alatt megvalósuljon. 
Muraszombat és a járás második fő óhajtása a 
polgári iskola tárgyában értekezett a vallás- és 
közokt. miniszter ö nagyméltóságával, aki kije
lentette, hogy elvben nincs kifogása egy állami 
polg. iskola létesítése ellen s Ígéretét bírja a 
miniszternek, hogy még az évfolyamán meglá
togatja Muraszombatot, a midőn alkalma leend 
ö nagyméltóságát az iskola szükségessége felöl 
a helyszínén meggyőzni. Képviselőnk ö méltó
ságának eme kijelentéseit, melyekből meggyő
ződtünk, hogy mennyire szivén hordja kerüle
tünk összes érdekeit, lelkes éljenzéssel és 
helyesléssel fogadták a jelenvoltak s már-már 
beleélték magukat abba a szebb jövendőbe, 
midőn fáradhatlan s minden nemesért igaz 
lélekkel hevülő liatal képviselőjének vezérlete 
alatt iMuraszombat kiemelkedik százados elha- 
gyalollságából s közvetlen részese lesz a modern 
közlekedés és kultúra áldásainak. Adja Isten 
hogy legyen! — Jnnins hó 29-ikon a helybeli 
önk. tüzoitóegylct tisztikara szeretett elnökét s 
t főparancsnokát gr. Szapáry Pál ö méltóságát 
köszöntötte fel névnapja alkalmából, ki a szives 
megemlékezést s ügyeimet örömmel fogadta s 
biztosi tóttá a tisztikart, hogy minden erejével 
az egylet fejlesztésén fáradozik ezentúl is.

— A utonóm ia i gyűlés. A muraszom
bati járás f. é. jnnins hó 27-én tartotta az au
tonómiára vonatkozó ülését, melynek tárgya az 
Ötös bizottságnak megválasztása volt. A válasz
tás a következő eredménynyel végződött: elnök 
tíáspár Ferencz plébános, jegyző: Szlepecz Iván 
káplán, bizottsági tagok: Pintér Géza, Horváth 
Pál, Slebich Ignácz és Vüjéter György.

K iap ad t fo rrá s . A Badeiner forrás 
liir szerint kiapadt, Vogler József petánczi 
vizének tulajdonáéinál- 120 ezer irtot ígérnék.

_ Uj ü g yvéd  Szen t-G otthárdon .
1 >r. Krdélyi Jenő jeles képzettségű liatal ügyvéd, 
a „Szent-Gotthárd" volt s. szerkesztője. : zenl- 
Golthárdon, hol mint dr. Varga Gábor ügyvéd 
a muraszombati kerület volt képviselőjelöltjének

irodavezetője hosszabb időn át működött, ügy- I 
védi irodát nyitott.

A helybeli a lsófoku iparisko la  
vizsgálata i június 27-én folytak le Gáspár Fe
rencz plébános mint isk. biz. elnök és az ipar
testület kiküldötteinek jelenlétében. A vizsgák 
eredménye általában kielégítette a jelenvoltakat.
A munkakiállitás pedig 2‘J-éi. volt az áll. iskola 
termében, a kiállított munkák igen szép bizony
ságot szolgáltatlak a liatal iparos nemzedék 
törekvéséről.

A csendlaki uj harangok. M. hó
28—29-én az egész környék részvételével nagy 
ünnepélyességgel húzták fel s szólaltatták meg 
a csendlaki 4 uj harangot, melyek közül b a 
legnagyobb 960 klgr.. a többi gis, h, e. Gyö
nyörű összhang dicséri mesterét: Seltcnhoffert. 
Nagy elismerés illeti dr. lvanóczy Ferencz csend
laki esperes-plébánost, ki páratlan önfeláldozás
sal buzgólkodik tárája templomának felvirágoz
tatásán. <)t dicséri a templom gyönyörű gollükkus 
stylje, melyet nemrégen restaurál latoit; ugyan
csak az ö buzgalma s áldozatkészségének kö
szönhető a gyönyörű uj orgona s íme most uj 
harangok is dicsérik az Urat. Most már csak a 
magyar isteni tisztelet van hátra, de .néhány év 
múlva azt is megérhetjük, Bizony példát vehet
nének Muraszombat kath. hívei a csendlakiaktól, 
kik lelkes gyámoiitói derék lelkészük nemes 
munkálkodásának. k. i.

A helybeli o m b ró m etr ia i észlelő 
állom ástó l vett értesítés szerint községünk 
területén a mull jnnins hóban 8 csapadékos 
nap > . 1: a hó folyamán leesett csapadék (eső) 
magassága SB milliméter.

V illám csapás. A mull hó 28-án volt 
nagy vihar alkalmával a villám beütött Erjavetz 
Miklós korongi lakos házába s magát a házi
gazdát agyonsujlotta. Legkülönösebb a dolog
ban. hogy a gazda karján volt kis gyermeke 
életben maradt s csak jelentéktelen sérülési 
szenvedett.

M ezei egerek  garázdálkodása.
líellatincz és Turnisdia vidékén annyira elsza
porodtak a mezei egerek, hogy a termést majd
nem teljesen tönkre tették.

T űzrendészet! v izsgálat Battyan- 
don. Mcixncr Mátyás tüzrend. felügyelő folyó 
hó 21-én tartotta az évi vizsgálatot Battvándon 
s ez alkalommal a tiizoltó-egylet működő tag
jaival nagy gyakorlatot is tartott, miből meg
győződött. hogy az egylet minden tekintetben 
jól van szervezve.

H elyreigazítás. Lapunk múlt számá
ban sajtóhiba folytán becsúszott azon tévedést, 
hogy a jnnins hó 17-én tartott táncznmlalság 
alkalmával gróf Szapáry László 12 frt 50 kit 
űzetett felül, rectilieálva oda módosítjuk, hogy 
ö méltósága részéről lett feliiltizetés nem 12 frt 
50 kr.. hanem 19 frt 50 kr. volt.

Csőd. Neumann Vilmos muraszom
bati kereskedő csődbe került.

A széchenykuti k irándu lás. Több 
év óla meghonosított jó szokása dalegyleli'mk- 
nek, hogy a nyár folyamán felváltva felkeresi 
vidékünk egyik-másik kiesebb helyét, hogy igy 
közvetlen érintkezést létesítsen Muraszombat 
mint czentrum és vidéke között. — Az idén a 
széchenykuti savanyuviz forrás üde berkeire 
esett a választás. Mull vasárnap 27-én délután 
fél 6 órakor a Korona-vendéglőtől indult meg 
a dalárdisták első csapata nemzeti zászló alatt, 
a tűzoltó-egylettől kikölcsönzött hosszú nyargaló 
kocsin, utána még vagy 5 kocsi Muraszombat
ból. Bodóhegyröl is 2 kocsival jöttek s a kör
nyékből. valamint Hegedéből is szép számban 
jelentek meg vendégek. A táneztér a Mura folyó 
egyik ága mellett volt elkészítve és lampionok
kal ízlésesen díszítve. A dalegylet ezúttal 
Csiszár János r. kath. fötauitó vezetése alatt — 
ugyancsak kitett magáért : úgy az összkarok, 
mint a dalárda legjobb erőiből összeállított ötös 
kar kifogástalan preczizitással működtek, úgy 
hogy stájer vendégeink is alig győztek betelni 
a magyar dalok szépségével. A programul (Jel
ige. Bordal, Kocsárdi ménes összkarok és Tarka 
madár Cserebogár quintettek) befejezése 
után uzsonnához ült a társaság, majd tánezra 
perdült a fiatalság s még a német sógorokra is 
átragadt a magyaros jókedv s ők is tőlük tel- 
lieLöleg aprózták a csárdást. 10 óra tájban — 
tekintettel a Mura folyón való átkelés viszon
tagságaira oszladozni kezdett a társaság s 
egy kellemesen töltött nap emlékeivel gazda 
godva, kiki hazatért a maga hajlékába.

P a ra fa  dugókat légm entessé tenni. 
Italoknak, befőtteknek stb. eltartásánál födolog 
az, hogy az illető üvegeket légmentesen elzárjuk. 
A parafadugók azonban, amelyeket e czélra 
rendesen használni szoktunk, sok esetben olyan 
lukacsosak, hogy a legerősebb bedugás mellett 
sem zárják el a levegőt az üveg tartalmától, 
amely aztán ilyenformán könnyen megromlik. 
Hogy tehát a dugókat légmentesen zárókká

tegyük, egyszerűen igy járjunk e l: oldjunk fel 
1 liléi- vízben 20 gramm gelatint és 30 gramm 
glicerint s ebbe az oldatba áztassuk bele né
hány órára a dugókat, amelyeket aztán kiszedve 
és megszáritva bátran használhatunk, mivel tel
jesen légmentesen fognak zárni. Az említett 
oldat mennyiségét természetesen a beáztatandó 
dugók tömege határozza meg.

A m egsárgu lt fe jé rn em ü n  segí
ten i. Bakjuk a mcgsárgult fejérnemüt savóba 
s engedjük vagy 24 óráig ott ázni s kiszedvén 
a ruhát, szorgalmasan öblögessük ki hideg víz
zel, azután vessük alá a rendes szokásos mo
sási eljárásnak, mintha előzőleg semmi sem 
történt volna. Ezután valami napos helyen szá
rítsuk meg a fejérnemüt, mire az eredeti szép 
színét visszanyeri.

Sok é rd ek es  dolog tö r tén ik  ezen
a földtekén, de egy sem esik meg a nélkül, 
hogy a „Képes Családi Lapok" illustrált szép- 
irodalmi hetilap tudomást ne venne róla és képben 
és írásban is ne ismertetné azt olvasóival. Mert 
ez a lap oly élénken van szerkesztve, hogy a 
legérdekesebb regények és elbeszélések, kedves 
költemények ismeretterjesztő czikkek és művészi 
kivitelű képek mellett az aktuális dolgok is tért 
nyernek. A lap kiállítása is elsőrendű munka s 
igazán szinte ajándék képen áll a közönség 
rendelkezésére, ha meggondoljuk, hogy évenkint 
négy külön beköthető mellékleti regénye van, 
sőt, hogy 4 ajándék regényt kap aki az egész 
évre szóló 6 Irinyi előfizetést s még 80 kr. 
csomagolási s bélyeg költséget beküld. Félévre 
4 frt, negyedévre 1 frt 50 krért rendelhető meg 
a kiadóhivatalnál Budapest, V. Vadász-utcza 
14. szám). Mutatványszám megkeresésre ingyen 
megy.

Nyilvános k é re lem  az iskolák
föntartó ilioz . Sirisaka Andor pécs-belvárosi 
közs. tanító lapunk utján ajánlja a „Magyar 
közmondások könyve" ez. munkájának megma
radt példányait a tanuló ifjúság számára jutalmi 
könyvül. Tekintve a szép és nemes czélt, szerző- 
kiadó könyveit félárban adja; igy a fűzött 
példányokat 2 frt helyeit 1 írtért és a bekötött 
díszpéldányokat 6 frt helyett 1 frt és 50 krért. 
A csomag azonnal és bérmentve lessz küldve. 
E munka a népiskolák V. és VI. osztálybeli 
növendékei között, valamint a polgári iskolák 
és középtanodák alsóbb osztályaiba járó ifjak 
között igen alkalmas jutalmi könyvül, miért is 
készséggel teszünk eleget Sirisaka kérésének, 
a midőn e könyvét az iskolai hatóságok és 
egyéb iroda'om-pártoló maeczcnásak szives figyel
mébe ajánljuk.

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

Sel y em -dam asztok f45 ÍTS
kéig métcreiikint valamint fekete fehér, színes Henne- 
berg-selyem 3ö ki től 14 fi t 0"> krig métcreiikint sima, 
csikós, koczkázott, mintázott, (kamaszt stb. (mintegy -40 
kUlőmliüzö minőség, 2000 szín s mintázatban stb.) e 
megrendelt áru postabér- és vámmentesen a házhoz szál
lítva. mintákat postafordulatával küld: Henneberg G. 
(es. és kir. udvari szállítói selyem gyára Zürichben. 
Svájczba czimzelt levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 10—36

H irdetések

AT T 1 L  A - P E R M E T E Z Ő 6 É P .
Az „Attila** permetező mindazon ba

jokat, melyek a szőlősgazdát eléggé boszszantják, 
elhárítja és pedig az által, hogy a szélkazánt 
egy csavarintás által a puttonyból kivehetjük, 
mi által az egész szerkezet m á r kezünkben  
van . Úgy a puttony, mint a szerkezet tisztán 
tartható és a legegyszerűbb munkás szétbontja 
és összerakja. Soha sem pusztulhat, soha gé
pész kezébe adni nem kell: m indenk i m aga 
b ánhat vele . A szórója is páratlan jól szór, 
valóságos k ö d ö t csinál!

Ára 18 frt.

w  Szigeti Sándor - m

Kecskemét.

Ugyanitt kitűnő 2—4
b iezik lik  130 fo r in té r t .
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■5: cseppek
nagTiserOen hatnak gyomor bajokná1, 
nélkDIttzhototlon éa általánosan iamorotoa
házi és népszer.

A gyomorbetegség tQnetoi: étvágyta
lanság, gyomorgyengeség, bUzBs lehelet, 
felfujtság, savanyu, lelbtffIBgés, hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás. 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgOros 
szűkülés.

Hathatta gyógyszernek bizonyult 
tejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor- 
rholdáknál.

Említett bajoknál a J f l á r l s s e s e l l l  
g y a m o r e s e p p e k  évek óta kitű
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
fivag ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T A rA U  
J o M é f  gyógyszertára B u d a p e s t ,
Király utcza l l  sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zOld szalag van ragasztva a keszitO 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*
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KOTZÓ PÁL
gépészmérnök

Budapest, Üllöi-ut 18. szám alatt

ajánl 21/,, 3, 31/, és 4 lóeiejii 
S Z Ö F E R C S É P L Ö K É S Z L E T E K E T ,

továbbá 4. 5, (i, H. 10 és 12 lóercjii

SÍNES gőzcséplőkészleteket
hosszú szalmarázókkul, alsó szelelővel 

ós rendkívül nagy felületű rostákkal, árpahéjazó- 
val és választó hengerrel 

Fa- és szénfütö  ós e re d e ti szalm aftitő  

GŐZMOZGONYOKAT.

Továbbá R. CARRETT & SONS felülmúlhatatlan 
40% tüzelőanyag megtakarítható.

Compound gözmozgonyokat
legjobbnak elismert brandtordi önműködő ame
rikai kévekötő arató géjieket. Eredeti amerikai 
szénagyiijtőit 1 vagy -  ló befogására alkalmaz
ható kombinált rúddal. Sorvelő és szórvavelö 
gé|>ekel és mindennemű egyéb kisebb gazda

sági gépeket.

Jutányos árak! — Kedvező feltételek!

Legbiztosabb szer.
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyul!

„BAR Á T -IT  A L“
czimü növényszer gyomor likőr készítményem.

S zékrekedés, é tvágy talanság  és az
ebből eredő bajok ellen.

Egy üveg ára 4 0  és 8 0  kr. Használati 
könyvvel együtt, mely számos köszönő levelet 
tartalmaz.

K apható  M u raszo m b a tb an : 
ASCHER B. és F IA  uraknál.

valamint Ilódmezö-Vásárhelyen Árpád utcza 12. 
Z E N K E  Z O L T Á N N Á L . 5 -1 0

A nagyméllóságu m. kir. és osztr. császári kér. miuisz- 
tor urak állak kihirdetve és törvényesen védve.

Van szerencsénk ajánlani
a r  szavatolt tisztaságú -mt

• g *  Thomas foszfát lisztet
szava to lt 15 20%  c itrá tb an  o ldható  fo sz fo rsav tar ta lo m m al ós 85 100%  

porfinom sággal.
Felülmnlluilinn, minden talajra alkalmas trágya szer, különösen sovány talajok javítására, 

kitűnő hatású a/, össze- g;t nanemiiek, kapás és olajnövények, lóhere és luezerna. szőlő, komló és kerti 
véleményekre, kiváltképen a rétekre.

Legjobb. leghatásosabb és legolcsóbb tbszlbrsuvtrágyn : tekintettel hálásának tartós
ságára. felülmúlja az összes sziipcrfoszlá tokát.

A cilráthan oldható foszforsav-tarlalomórt szavatosságot vállalunk, nelaiáni hiányt
megtérítünk.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyébb felvilágosítással a legkészségesebhen szolgál
a csehországi Thnmasniüvck prágai foszfátliszt 
eladási-irodájának vezérképviselősége a magyar 

korona orsz. területén
KALMÁR VILMOS

3—ö Budapest, Erzsébet-körut 34.

Zaeherlin
csodálatos hatása! 
Feltétlen bizonyos
sággal s gyorsan 
megöli az ártalmas 
bogarak minden 

fajtáját, amiért is 
millió és millió vevő 
dicséri s használja. 
Ismertető jelei: 1., 
lepecsételt palaczk. 
2. a „Zacherl- név.

t t c t a r í i i t

K a p h a t ó : Miirtutzoinbiiton :

Acber R. és fiainál.

J ú h o n Iu i z ú i i  :

Kohn Izsák és 
Fischer Samunál.

K z t-G o t t l iú rd o i i :
Einbeck Károly, 
Friedrich Jakab 
Luthár Lajosnál.

WELLISCH BÉLA. SZT.-OUTTHAKD.
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