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Az ember erkölcsi értéke s a becsület.;
Az emberek legnagyobb része abban 

a tévedésben van, hogy az a becsületes 
ember, a kit hazugnak nem mondtak, 
meg nem szidtak, meg nem rugtak, meg 
nem pofoztak, vagy ütlegeltek. Ezt min
den durva ember elkövetheti embertársán. 
S mi összeköttetése van ennek a becsü
lettel? Semmi.

csak alapos műveltség, s erkölcsi érté
künk öntudata képesít.

Az ember erkölcsi értéke attól függ, 
mennyire igyekszik az emberi társaság 
hasznos, egészséges tagjává lenni, hogy 
a társadalmi rend, és béke fentartásának 
akadálya ne legyen, környezetének, élet
társának, családjának pedig terhére ne 
essék. Azt az érzelmet, mely bennünket 
ilyen irányú cselekvésre, vagy viselkedésre

kínálkozó alkalmat mások kárával saját 
előnyére fel nem használja. Ez szerzi 
meg kivétel nélkül mindenki tiszteleiét, 
becsülését, s ez emeli az erkölcsi értéket, 
és kötelez mindenkit vagyon, születés és 
rangkülönbség nélkül. Hivatali becsület
tel bir az a tisztviselő, ki mások véle
ménye szerint hivatali állásának betölté
sére megfelelő képességekkel bir, s azt 
érvényesíti is.

A becsület magasabb szempontból 
véve, az ember legdrágább javainak s a 
társasági rend legnyomósabb erkölcsi biz
tosítékának egyike.

Becsületes ember jog, erkölcs és 
mindnyájunk meggyőződése szerint csak 
az lehet, a ki erkölcsi, és társadalmi kö
telességeinek kifogástalanul megfelel, s 
magaviseleté is megérdemli az általános 
tiszteletet. Ennélfogva a becsület legszo
rosabb rokonságban áll a lelkiismeretid, 
mert a becsület nem egyéb, mint mindig 
és mindenki szemeláttára nyilatkozó jó 
lelkiismeret. Ezen alapul mások jó véle
ménye irányunkban; a lelkiismeret pedig 
nem más, mint a benső becsület, vagyis 
a mások elítélő véleményétől való féle
lem. Nagy erkölcsi erő kell ahhoz, hogy 
akár a hízelgések csábjainak ellenálljunk; 
akár sértődés esetén a kellő határok közt 
mérsékelni tudjuk magunkat. Mindkettőre

ösztönöz, s melyet külsőleg kifejezésre is 
akarunk juttatni: becsületérzésnek, vagy 
szégyennek nevezhetjük. E kis érzelem 
kergeti arezunkba a vért, ha olyasmit 
hallunk magunkról, a mi által mások be
csületében veszíthetünk, ekkor ébred fel 
bennünk a bosszú, és megtorlás gondo
lata, hogy a sértőt visszasértsük; a mi a 
legnagyobb helytelenség; mert csak a 
kezdeményező a tulajdonképeni sértő, a 
visszasértés már csak durva viszonzás, 
mely egyáltalán nem alkalmas arra, hogy 
mások becsülésében az előbbi helyet 
visszanyerjük, hanem csakis arra, hogy 
a sértőnek hasonló, vagy nagyobb erkölcsi 
veszteséget okozzunk, mi által a mi be
csületünk nem nyer vissza semmit.

A becsület lehet: polgári, hivatali, 
katonai és lovagi becsület. Polgári becsü
lettel bir az ember, ha mindenki jogát 
tiszteletben tartja, jogtalan meg nem en- 

I gedett cselekményeket el nem követ, a

A katonai becsület lényegileg rokon 
a hivatali becsülettel, s ama legszüksé
gesebb tulajdoságokból áll: valódi bátor
ság, vitézség, és erővel bírni, a közös 
hazát halálig védelmezni, a zászlót, mely 
alá esküdött, a világon semmiért el nem 
hagyni.

A polgári, és hivatali becsület közt 
az a lényeges különbség, hogy a hivatal
nok becsülete kifogástalan cselekvésben 
áll; a polgári pedig feltétlen elhagyásá
ban minden tiltott cselekménynek.

Az ekkép osztályozott becsület lénye
gesen különbözik azon meggyőződésen 
alapuló benső tisztelettől, melyben valaki 
érdemeinél fogva részesül, ennek tartama 
az egyesek véleményétől függ, s azért ki 
nem erőszakolható.

Mi már most a lovagi becsület, az 
úgynevezett „point d’ honneur* ? mert 

I ez különlegességénél fogva az ismertetett 
három rendbeli becsület kellékein kívül áll:

T Á R C Z A .  :
A szalmaözvegy.

Irta : —h  —n.

Üres a nagy kastély, csak itt-ott lézeng 
benne egy-egy cseléd. Ha ajtó nyílik valahol, 
az már nagy zaj itt s összerezzen rá mindenki.

A zsaluk le vannak eresztve egész nap, 
mind a tizennyoicz ablakon. A pajkos napsugár 
végig tánczol néha a zsaluk zöld bordácskáin, 
abban a mindennapi csalódásban, hogy talán 
élő falevelek, mert sohasem hatolhat odább.

Enyelgő napfény nem kell annak, aki ott 
benn lakik egyedül. Az már kivette osztályré
szét : az örök felhőt.

Néha egy-egy cserebogár toppantja meg 
a léczpánczélzatot s ez a koppanás is oly kí
sértetiesen hangzik odabenn.

Mindenütt, mindenen az elhagyottság lát
szik. Mintha valami nyomasztó lehelet vonná 
be fűnek, virágnak, lombnak a színét s attól 
bágyadt lenne és szomorú.

A park sürü fáin keresztül a legforróbb 
nyári délben is valami sajátságos hideg lég
áramlat suhan el.

A galagonya bokron a fejletlen bogyók 
között egy félig rakott madárfészek himbálózik. 
Vájjon miért nem ruktaj meg egészen a madár? 
Miért hagyta el idő előtt, hogy másba kezdjen 
egyebütt ?

A nagy jegenyefák komoran nézik leraj
zolt árnyékukat a selyemgyepen. Mintha az az 
árnyék is csak árnyék fölé lenne terítve.

A kapu küszöbét beverte a gyomparaj 
és laboda. Kocsi ide nem jön, kocsi innen nem 
megy esztendők során át.

Kihalt, csendes minden. A két nagy fehér 
komondor unatkozva ögyeleg az udvaron. Itop- 
pant egyhangú a hivataloskodásuk; hónapok 
elmúlnak, mig valami megugatni való kerül.

Még a galambdncz lakói is olyan csende
sek, olyan némák, turbékoló szavukat alig hal
lani s a színük meg többnyire fekete. Ki öltöz
teti fel ezeket ide illő gyászruhába?

Vagy már mindennek mutatnia kell, hogy 
köröskörül mindaz, a mi ott van, egy szomorú 
koporsó, amibe egy szép asszony van temetve,

Ozvegyasszony házatája.
Itt lakik már évek óta, lemondva a világ

ról, amelyik a földön van, elvesztve azt, ame
lyik ott lenn van s nem bírva azzal, amely oda 
lenn van. Nem viszi az emlék a sírokhoz, ahol 
megpihenne lelke, mint más özvegyasszonyoké.

Mert ö csak szalmaözvegy.
S nincs a természetben szúróbb tövis, 

mint a szalma, amelyből az ö koszorúját fonják.
Csak azt tudja, hogy szeretett, hogy sze

ret még most is, csak azt tudja, hogy volt férje 
s csak azt tudja, hogy nincs férje. A mi e két 
nagy tény között fekszik, egy rettenetes üresség, 
egy ködgomoly. melyben elmerül az elme.

A gondolat, mely nem talál alakot, a fáj

dalom, melynek nincs jogezime, a remény, mely
nek nincs neve; ez az ő élete.

S ezt az életet hurczolja itt, mint rab a 
lánczát, napról-napra, évröl-évre, ezekben a 
tágas, nagy szobákban, hol megszólítják az em
lékek s meghorzsolják minden nyomon a nyi
tott sebeket.

Sírna, de hát kit sirasson? feltenné öz
vegyi fátyolét, kiért? Él a férje.

Hiszen, ha csak meghalt volna, milyen 
„közel1* lenne hozzá. Tengerek se választanák 
el olyan nagyon, mint az a „szalma" állapot.

A törvény nem választotta el, csak asz
taltól, ágytól. Azt monda: nem öllek meg, csak 
beleteszlek a koporsóba.

S az aztán egészen mindegy: virágos-e a 
koporsó, aranyozott arabeszkekkel van-e czif- 
rázva, vagy csak gyalulatlan, egpszerü négy 
deszka.

Egyhangúan folynak a napok, a szalma
özvegy nem megy sehova, nem fogad senkit. 
Egyik napja olyan, mint a másik s ebben az 
örökös egyformaságban nem változik semmi. . .  
semmi — csak ő maga.

Arcza rózsái elhullnak egyenkint, nagy kék 
szemei elvesztik fényüket, a büszke márvány
homlok ránezokat vet, a picziny kezek elsová- 
nyodnak, a ruganyos, délezeg termet összeesik.

Nem ö az már, nem ő.
De a megtagadott örömöket, az elvesztett 

életet visszakéri a szív . Az nem számit a gre
goriánus naptár szerint, az nem feled, de em
lékezik, annak csak „tegnap" volt, a mikor a
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A lovagi becsület a becsületbeli ügyek 
elintézésénél érvényesül, vagy egész ne
mességben, vagy teljesen torzított alak
ban. Egész nemességben: ha a lovag 
elegendő erkölcsi és szellemi fölénynyel 
bir arra, hogy a viszonyok felett kellően 
uralkodni tudjon; ha indító okainak be
csületessége, s önzetlensége tekintetében 
a jelesek között áll; ha hozzásimul, s al
kalmazkodik a legegyszerűbb emberhez is, 
s mindenkivel más, más mód szerint jár 
el; ha hösileg, bátran, de okos számítás
sal cselekszik; ha egyénisége átlátszó 
tisztaságú, öntudatos, önérzetes, szilárd, 
s lelkében ellentét nem létezik, ha szivé
ben egy egész világ, és semmi adósság 
rajta, szóval ha félelem, és gáncs nél
kül áll.

Teljesen torzított alakban: ha a lo
vagi becsület nem áll sem a tisztességes 
jónak megtevésében, sem a tisztességtelen 
rossznak elhagyásában; ha a lovag ma
gát a kizárólagos becsület emberének 
tolja fel, ha magának különb becsületet 
követel, mint a milyen millió másnak van; 
ha nem törődik azzal, mit gondolnak 
mások, mert legyen bármily jogos a rossz 
vélemény, a megvetés, az becsületének nem 
árt mindaddig, mig mások előtt vagy előtte 
nem nyilvánittatik. És viszont egy tisz
teletre, s becsülésre érdemes egyén illet
tessék előtte hazug rágalmakkal, annak 
becsülete elveszett. Miben áll becsületé
nek visszaállítása? józan-ész szerint ta
lán bebizonyítani, hogy a sértő hazudott ? 
— nem, — a nyilvánított véleményt egy
szerűen vissza kell vonni, még ha igaz 
is a rósz vélemény, a lovag becsülete 
meg van mentve, mert felfogásának nincs 
igaz alapja.

Az ilyen becsület, melynek sulva 
nem önmagunkban, hanem másokban van, 
megérdemli, hogy bárkinek nyelve hegyén, 
vagy tenyerén legyen koczkán. De mit 
törődik mindezzel a lovag, ki az erőszak 
embere, ki nem arra törekszik, hogy tette, 
vagy magaviseleté után tekintik öt ne
mesnek, becsületesnek, hanem csakis arra 
fektet súlyt, minek nézzék, és tartsák öt 
félelemből azok, kik nem ismerik, akár 
érdemes a jó véleményre, akár nem; az

férj elment, hogy vissza ne térjen; a szív nem 
számit, nem kombinál, követeli a „tegnap" után 
mindennap a „holnapot".

Itt ült ö ezen u széken . . .  A szegény 
szalmaözvegy oda borul reá, mintha még most 
is meleg lenne az a hely. Pedig már tíz hosszú 
éve unnak! . . .

Igen, ott ült utoljára. S a „kis feleség" 
feje ott pihent domború, erős vállain, fekete 
hajfürtjei, jól emlékszik, beleakadtak az arany 
inggombba, alig bírták kioldani mindketten. 
Milyen boldogság volt ez akkor! El is tréfálkoz
tak rajta: „Most vagyunk még csak igazán ösz- 
szekötve."

S másnap már el voltak szakítva örökre. 
Boldogtalan éj. Igen igen, úgy kellett történnie. 
Az az örült fiú eljött éjszaka idején, kétségbe
esett szenvedélye hajtotta utánam. Atkozott le
gyen az a kéz, mely levelét átvette, hogy háló
szobámba behozza . . .  Oh miért is engedtem 
a kisértésnek, a hiúságnak? Minek is mentem 
ki a parkba? Örült voltam, tehetetlen voltam. 
Tudom is én mit tettem. Meghatott a levél, 
megijesztett a fenyegetés, hogy ablakom alatt 
lövi főbe magát, féltem a botránytól. Le akar
tam beszélni. Tudtam, ha nyájasan távozásra 
kérem, engedni fog szelíden. Minek is mentem 
ki V Hisz úgy se szerettem . . . soha nem sze
rettem.

Igen, úgy kellett történnie. Észrevette, hogy 
felkeltem, hiszen a szomszédban volt a háló-

e fajta lovagban két lélek lakik, az egyik 
a küsö, a czivilizáczió lelke, mely szen
vedésen, s küzdelmen átesve megfino
modott, s inegneinesitett alakban tartja 
fenn az erkölcs, és mivelödés elpusztit- 
hatlan világ rendszerét; a másik a belső, 
az ősi bestia, mely újra kezd születni, 
s igen sokakban annyira megnövekedett 
már, hogy csak alkalom kell hozzá, s át
töri a műveltség finom burkát, hogy egy
szerre elbödüljön az embervér után.

Nem menti a lovagot a becsületbeli 
ügyletbe keveredésnél felmerülő sajátsa- 
ságos helyzet sem. Egyfelől: az állam 
felemelt büntető karja tiltólag fenyegeti; 
másfelől: a társadalmi kör, melyben élnie 
kell, kérlelhetlenül követeli tőle becsület
beli kötelességének teljesítését. Egyfelől: 
az állam hatalmának hátterében: a bün
tetés ; de másfelől: a társadalom ép e 
büntetést vértanuságnak, dicsőségnek te
kinti; s igy a büntetés a helyett, hogy 
elrémitene, épen ellenkezőleg nevezetes 
ösztönt nyújt a tilalom megszegésére. 
Egyfelől: a társadalom megvetése, — a 
becstelenség, — melynek szégyenét egy 
egész életen át magával hordani kény
telen ; másfelől: állampolgári büntetés, 
tehát érzéki rossz ugyan, de olyan rossz, 
melyet nemcsak könnyen elviselhetővé, 
sőt egyenesen kéjjé varázsol azon remény, 
igazabban meggyőződés, hogy annak kö
vetkezménye, jutalma, kárpótlása, a vér- 
tanuság. Nem menti, mondjuk, a lovagot 
ezen helyzet sajátossága sem, mert az 
abból levont következtetések tartalmatlan 
elméleti szépitgetés: s mert a lovag, hogy 
ilyen álomképet megvalósíthasson, ma
gának külön törvényeket alkot, s azokat 
ö maga végre is hajtja, s leginkább mert 
a haladás mai korszakában, midőn tör
vényeink vannak, hogy az országúton a 
védtelen utasnak ne mondhassa minden 
csavargó, hogy a pénzt, vagy életet, s e 
törvényt szigorúan végrehajtjuk; szégyen, 
égető szégyen rajtunk, kik e korban élünk, 
hogy nem tudunk a megvetés egész ere
jével fellépni ama sajnálatos támadók ellen, 
a kik lépten-nyomon „becsület vagy élet" 
kiáltásokkal rohannak reánk.

A valódi erkölcsi értéket, és becsü-

szobája. Utánam jött a kertbe s meglátott min
dent. Uh, ha már meglátta, miért nem avatko
zott bele, miért nem büntetett meg . . . miért 
ment szó nélkül, panusztalan, hogy soha vissza 
ne térjen ?

Elment, hogy a hire se jött évekig. Mikor 
aztán a kis Péter öt éves lett, egyszerre csak 
egy ember jelent meg, aki elvitte a fiút félévre 
az atyjához, mert úgy Ítélt a törvény, hogy a 
fiú közös legyen. A szalmaasszony meg a szal
maférj ügyvédei úgy egyeztek meg erre a pont
ra : hat hónapig lakjék évente az apjánál, a 
másik hat hónapig az anyjánál.

Egyik sem engedi a maga hat hónapját s 
a szegény szöszke fiú olyan, mint a mesék 
bolygó embere, ki az egyik planétából a má
sikba jut és sehol sem bir átmelegedni.

Milyen hat hónap az, mikor a fin távol van.
És milyen másik hat hónap az, mikor a 

fiú az apjáról cseveg esténkint az anyjának.
Fel van találva az a mesterség, hogy lehet 

egy egész életet alaposan keserűvé tenni.
Édes kis Péterkém. Hát láttad ? De mit 

is beszélek, hát hogyne láttad volna, mikor 
együtt voltatok! Szeret-e, csókolt-e sokszor? 
őszül-e már a haja ? Ott vannak-e még azok a 
nénik? Te okos fiú vagy Péterkém, jól vigyázz, 
amit kérdezek, te olyan ezukros vagy és olyan 
szépen tudsz felelni. Mik azok a papának? Nem 
hallottad a cselédektől, vagy valahol? Szépek-e? 
No ne mondd, hogy tudod is te. Nézz jól reám,

letet megsérteni nem lehet; az illető 
egyén elvesztheti azt saját tényei által, 
de azon mások erőszakoskodása gyözö- 
delmeskedni nem fog soha.

S zű cs Iván .

Helyi és vidéki hirek.
V asu tu n k ró l. Alsó-Lendva és Re 

gede közt építendő helyiérdekű vasút iránt nagy 
mozgalom indult meg. A részvényjegyzés fo
lyamatban van, községek és magánosok jelen 
tékenv összegekkel járulnak hozzá az építendő 
vasút költségeihez. Szeptember hó 14-én érte
kezletre gyűl össze a bizottság, hogy a jegyzett 
részvényösszegek felett tájékozást szerezzen.

— A m in isz te r köszöneté . Fejérváry 
honvédelmi miniszter hazafias örömmel és meg
elégedéssel vett tudomást a vármegye közön
ségének azon hazafias elhatározásáról és ne
mes áldozatkészségéről, melylyel a tervbe vett 
honvéd hadapród iskolák fölállításához egyelőre 
két, idővel pedig több alapítványi hely biztosí
tásával hozzájárult s ezért a vármegye küzön- 
ségének teljes elismerését és köszönetét fejezi ki.

— Uj főügynök . A Fonciére pesti biz
tositó intézet Meisel Sándort, városunk szülöttét 
a pécsi föügvnökség titkárává nevezte ki.

— A m u ra szo m b a tjá rá s i ta n itó k ö r 
kebelében alakult „Magyarositó és Közműve
lődési Szakosztályának Csendlakon tartott 
választmányi ülése elhatározta, hogy az idei 
közgyűlését, mely hivatva lesz a különválás} 
kimondani, ünnepélyessé fogja tenni, rendez 
délben bankettet s este konezertet is. Munka- 
programmjába felveszi ismét a jövő évben is az 
imakönyvek kiosztását, kinyomatja újból egy
házi énekfüzeteit, támogatja az olvasó- s dal
körök felállítását, valamint szerkesztésébe 
akarja „Muraszombat és Vidéké“-t venni.
A I). K. Pl által felajánlott mozgó-könyvtárat 
Muraszombat s környéke számára itt Mura
szombatban helyezi el.

— L ódijazás. A muraszombati gazd. 
fiók-egylet, a vasmegyei gazd. egyesülettel kar
öltve, szept. 4-én Muraszombatban lódijazást 
tartott, amelyre 9 ménló, 22 anyakancza és 48 
mén- és kanczacsikó lett felvezetve. A díjazás 
megkezdése előtt Röszler Károly, a vasmegyei 
gazd. egyesület igazgató-titkára magyar nyelven 
lendületes beszédet intézett a néphez; beszé
dében különösen a szarvasmarha tenyésztést 
emelte ki s felemlíti, hogy a fajmarhatenyésztés 
körül még eddig nagy volt a rendszertelenség, 
de most már az állam és egyesületek a helyi 
viszonyoknak megfelelő fajmarhatenyésztés eme
lésén fáradoznak; igy például Pinkafő táján a 
pirostarka marhafajtát honosították meg. Itt is 
a gazdaközönségnek oda kell hatnia, hogy jó 
tejelő, de emellett igavonásra használható mar- 
hafajlát honosítson meg; soha se legyen ideálja 
az u. n. divatmarha, hanem keresse ki azt a 
fajtát, amely a fenti tulajdonságok mellett leg
inkább talál vevőkre. A marhaállományt csak 
lassan lehet javítani jó apaállatok beszerzésé
vel. A vasmegyei gazd. egyesület mérsékelt 
áron mindenkor szerez be jó apaállatokat. Ha

szebbek-e mint én ? Oh te kis bolond. Hogy én 
vagyok a legszebb. Az ám neked te édes apró
ságom ! Felelj, kis fiam, de emlékezz vissza 
mindenre, mindenre . . . emlegetett-e engemet 
valaha a papa, einlitette-e a nevemet valami
kor, mondotl-e neked rólam valamit, mikor ha
ragos volt? . . . Vagy semmit sem mondott, 
hogy nem emlékszel? . . . Eredj kis ezudar. 
kiállhatatlan vagy . . .

Ezer meg ezer kérdés. Egy szomorú szív
nek, egy egész életnek apró kérdésekre szét
szedett fájó titka.

De a kis Péter nem tud felelni azokra a 
kérdésekre. Ostobán bámul a „petite maman“-ra 
s mindig csak az oiyan dolgokat hajtja, a mik 
azt nem érdeklik.

Oh, ha ő csak egyszer egy perezre lát
hatná. Oh, ha neki olyan bűvös tükre lenne, a 
mibe ha bele néz. látná, hogy ott mi történik, 
egyszerre kitalálna mindent, a mit még tudni 
akar ezen a világon.

De nincs olyan tükre.
Ha ima, ha üzenne. Nem, nem, azt nem 

teszi. Levelét visszaküldené nyitatlan, üzenetét 
kikaczagná.

Hanem, ha majd ez a gyerek nagyobb 
lesz. Akkor talán . . .

S ez a talán az, amiből él. Ezt szívja be a 
levegőben. Erdő, lugas ezt hajtja, onnan jövő 
felhők azt beszélik . . . szegény szalmaözvegy, 
ezekkel beszélgess!
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aztán a község vagy egyesült községek szerez
tek be maguknak egy alkalmas apaállatot, úgy 
unnak eltartásáról is kellőképpen gondoskodja
nak. A szarvasmarhaállomány javításának má
sodik módja, hogy a gazda mindig a legjobb, 
legkifejlettebb állatot tartsa meg tenyésztésre. 
Végül figyelmébe ajánlta a hallgató gazdakö- 
zünségnek, hogy több község egyesülve, tejszö- 
vetkezetet alakitsanek, úgy mint az a gazdakö
zönség szép jövedelmezésére Szombathety kör
nyékén már hosszabb idő óta meg van. — A 
gázdaközönség nevében gróf Szapáry Pál, mint 
a biráló-bizottság elnökn köszönte meg talpra
esett beszédben Böszler Károly igazgatónak 
tanulságos, szép előadását. Ezután megalakult , 
a 2 biráló-bizottság. Az első biráló-bizottság 
tagjai voltak : gróf Szapáry Pál, Vlasits Nándor, 
Selnveinhammer János, l’itz Henrik, Yratarics 
Iván. — A 2-ik biráló-bizottság tagjai voltak: 
Böszler Károly, kamui Leó, Metzker Mátyás, 
Fehér Samu és ifj. Kühár József egyl. tagok.
A biráló-bizottság serény munkálkodásának le
het köszönni, hogy már 12 óra után kihirdette 
gróf Szapáry Pál, mint a biráló-bizottság veze
tő-elnöke. mely szerint: Mének után nyertek:
I. dijat 25 koronát Martinecz Miklós Muraszen- 
tesről. II. 15 koronát Kuzma Péter mezővári 
lakos. 111. dijat 10 koronát Számi Miklós Lu
kácsfáról, IV. dijat 5 koronát Piv József Már- 
tonhelyröl. — Kanczák után nyerlek: 1. dijat 
Agustics István Muracsermelyröl 25 korona, II. 
dij Czigüt János Borhidáról 15 korona, III. dij 
10 korona Bejek József Korongról, IV. dijat 5 
koronát Horváth Mátyás Muraszentesröl. — Ifj. 
Kühár József mezővári lakos sárga kanczájának 
a bronzérmet itélle oda a biráló-bizottság.
2—3 éves csikók után nyertek: I. dijat 25 ko
ronát Horváth Mátyás Csendlakról, II. dijat 15 
koronát Lütharics István Nemesdröl, III. dijat 
10 koronát Horváth Mátyás Csendlakról, IV. 
dijat 5 koronát Kühár János Nemesdröl, V. di
jat 5 koronát Kreft Ignácz Korongról, VI. dijat 
5 koronát Jónás Iván Halmosról. Gróf Szapáry 
Géza muraszombati uradalma bemutatott csikója 
után díszoklevelet nyert. — Szopós csikók után 
nyertek: a Délvasmegyei takarékpénztár külön 
diját 20 koronát Kükás Mihály Dombaljáról, II. 
dijat 15 koronát Miholics Iván Tölgyesről, III. 
dijat 10 koronát Temlin Mihály Málnásról, IV. 
dijat 5 koronát Bankó Viktor Tölgyesről, V. di
jat 5 koronát Lukács János Korongról, VI. di
jat 5 koronát Fükás Mihály első dijat nyert 
csikójának ikertestvére. — Az odaítélt dijak ki
osztása után gróf Szapáry Pál megköszönte a 
gazduközönségnek, hogy a díjazásra oly szép 
lóanyagot mutatott be, egyúttal buzdította őket 
további kitartásra, mire az elnök éltetésével a 
díjazás véget ért. Ezután a biráló-bizottság a 
Dobrai-féle vendéglőbe kedélyes lakomára gyűlt 
egybe, hol gróf Szapáry Pál, a biráló-bizottság 
elnöke Böszler Károly igazgató-titkárra emelte 
poharát, éltetve öt, mint gazdasági kultúránk 
egyik kimagasló támaszát, ki fáradságot nem 
kiméivé, lankadatlan buzgalommal működik 
gazdáink jólétének előmozdításán. Böszler pe
dig a tetterös, sokoldalú tehetséggel és munka- 
vágygyal biró ifjú grófra, Szapáry Pál öméltó- 
tóságára emelte poharát. Majd az ebéd végez
tével Röszler Károly igazgató azonnal kocsira 
ült s megtekintette az egyesület vaslaki ame
rikai szölötelepét.

— A m u ra szo m b a ti állami kisdedövoda 
aug. 29-én tartott ünnepélyére adakoztak: Berke 
Muczi, Bölcs Ilonka, Arvay Böske 2—2 korona; 
Neumann Meluska, Meixner Mátyás, Saáry Jenő 
és Bandi, Pollak Milike és Irma 1—1 korona; 
Gumilár Vera és Pista 80—80 fillér; Kühár 
Jóska, Lázár Laczi és Ilonka, I leimer Berta, 
Lejkó Pepuska és Viktor, Kotsis Melánia, Vüjetz 
Elek, Porgesz Ilonka 00—00 fillért; Závory Ilka, 
Knész Katicza 50—50 fillért; Gombossy Feri, 
Szukics Lajos, Fafllik Jóska, Luthár Bóza,
Sütő Lajos és Laczi, Küplen Jóska, lleuberger 
Lajos, Baradics Antal. Miolicz Jóska, Kriszt 
Petronella, Tudján Etelka, Kercsmár Luiza és 
Pali, Fiiszár Győző, Jancsarics Anna, Zsizsek 
Lajos, Kőim Szeréna, Vörös Mariska, Kantuer 
Kata 40—40 fillért; Marich Mariska, Szlepecz 
Viktória 30—30 fillért; Lipsa Juszti, Botják 
Sándor, Loncsár Mariska, Gregor Klára, Hor
váth Vera, Stefanetz Ferencz, Csiszár Anna, 
Dervarics Emília, Flegár Ferencz, Adanits Miczi 
20—20 fillért; Vörös Nándor 12 fillért; Mala- 
csics Juliska, Saruga Fülöp, Hirschl Zsófi, Ko
lossá Viktória, Benczik István, Nemcsics Vilma, 
Szinicz Júlia 1O — 10 fillért; özv. Berke Mihályné 
és Meixner Mátyás egy-egv kosár gyümölcsöt; 
Pollák József és Adanits J. sütök 10—10 drb 
mákos süteményt; Antauer J. babos 2 liter 
márczot. Kiadás volt 130 gyermek részére má_- 
koskalács és süteményekért: Pollák péknek 5 
lí l, Adanics péknek I fi t, Antauer bábosnak 1 
Irt 20 kr., ezukorkáért Arvaynak 1 frt, tej 1 irt 
80 kr., zene 3 frt 25 kr., spárga 12 k r.; ösz-

szesen 13 frt 37 kr. — A kegyes adakozók fo- 1 
gadják megajándékozott kicsinyeim nevében lég- I 
hálásabb kÖszünetemet. Muraszombat, 1897. 
szept. (>. — Takátsné Kamermayer Irma, áll. 
kisdedóvónö.

L em o n d o tt á llandó  gazdasági tu 
dósító . Berke János muraszombati járásbeli 
állandó gazdasági tudósító ezen tisztségéről le
mondván, lemondását a földmivelésügyi minisz
ter elfogadta.

— F e lsö -E ő r T arosa és Felső-Lövő 
közt vasútépítést terveznek.

— F eg y v erh aszn á la t. A lmgonyai or
szágos vásáron Sávéi István mezővári lakos 
összeszólalkozott egy turischai emberrel, miért 
a kiküldött csendőr őrjárat kötelességszerüen 
rendre utasította őket, Sávéi azonban — való
színű felháborodásában követte el ezen ballépést, 
tettlegesen támadta meg a csendőröket mire 
a csendőrök fegyvert használtak és Savéit három 
szúrással tették ártalmatlanná. A szúrások azon
ban nem életveszélyesek.

— Színház. Muraszombat publikumának 
bőven kijut mostanában a szórakozásokból. A 
napokban érkezett meg Tóth Ferencz színtár
sulata Muraszombatba, a Fliszár-féle vendég
lőbe, hol e hó 8-án meg is kezdette működését.

— E gó rp u sz titá s  a  bella tinczi u ra 
dalom ban . A mint biztos forrásból értesülünk 
a bellatinczi uradalomban kíméletlen háborút 
üzentek a pusztító egérseregnek. Az eddig el
pusztított egerek száma több mint százezer. 
Szép példa, ha a pusztítást mindenütt igy foly
tatják, úgy csak hamar megszabadulunk a kel
lemetlen és szokatlan vendégektől.

— Négy g y e rm e k e t szü lt Kodba Vin- 
cze mura-szerdahelyi kovács felesége múlt hó 
25-én. A csecsemők (3 leány és 1 fiú) épek és 
egészségesek; az anyjuk, a ki most 28 éves, 
már egy hét után felkelt s teljesen jól érzi 
magát. A 4 újszülöttet a község csecsemővel 
biró asszonyai segítik táplálni. Az alsó-lendvai 
hölgyek gyűjtést rendeztek a szerencsés anya 
részére.

Á llam i segély iz r. fe lekeze ti le l
k észek  szám ára . A f. évi államköltségvetésbe 
a külömbözö egyházak csekélyebb illetménynyel 
ellátott lelkészeinek segélyezésére felvett ösz- 
szegböl a vallás és közoktatásügyi miniszter a 
Vili. izraelita kerületben Erlich Miksa körmendi 
rabbinak <>0 frt, Erlich Mór rohonczi rabbinak 
(i(> frt, dr. Wiener Márk, kőszegi rabbinak 00 frt, 
Berger Lipót vasvári rabbinak 40 frt, Ilenrich 
János szalonaki rabbinak 40 frt, Goldinann 
Adolf muraszombati rabbi-helyettesnek 30 frt 
és Bass Zsigmond csepregi rabbi-helyettesnek 
25 frt segélyt engedélyezett és a fenti össze
geket átadás végett I. M. Deutsch kerületi el
nökhöz juttatta.

— A m u n k ásk é rd és  tanu lm ányozá
s á ra  kiküldött bizottság dr. Károlyi Antal al
ispán elnöklete alatt f. hó 3-án d. e. 10 óra
kor ülést tartott a vármegyeház kistermében. 
Jelen voltuk: Erdődy Gyula gróf és Szegedy 
Béla cs. és kir. kamarás. A bizottság tagjai 
egyhangúlag abban állapodtak meg, hogy a 
munkások kivándorlását csak az ipar fejleszté
sével, gyárak létesítésével lehetne megaka
dályozni, de ezzel is csak úgy, ha a munkások 
itthon legalább is akkora napszámot kapnak, 
mint a külföldön. A bizottság ily értelemben 
fog előterjesztést tenni majd a közigazgatási 
bizottságnak.

— M. k ir . szabadalm azo tt osztály
sorsjegyek kaphatók Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szent-Gotthárdon.

— T űzvész. Tót-Moráczon e hó 4-én 
d. e. fél 12 órakor Kuzma János háza — való
színűleg Luthár Károly szt-bibori lakosnak az 
éppen akkor ott működött cséplőgépéből kiröp
pent szikrától — kigyuladt s a tűz az erős 
széltől hajtatva, csakhamar átcsapott a szom
szédba, Gserpnyék István házára is. Mindkét 
nevezett gazdának a háza összes gabona- és 
takarmánykészletükkel s részben gazdasági fel
szereléseikkel együtt leégett. Elégett 3 darab 
sertés is és a vészthozónak gyanúsított cséplő
gép maga is. A nem odavaló cséplőgép kivéte
lével biztosítva semmi sem volt. A kár 2000 
írtra becsültetik. Hogy a tűz ennél is nagyobb 
kárt nem okozott, tulajdonítandó egyrészt azon 
véletlen hörülménynek, hogy a szél oly irány
ban futt, a merre nem talált egész közelben 
más házat s igy a helyszínén megjelent bugo- 
nyai, battyándi, málnási, márkusházi, márton- 
helyi, mezővári, nemesdi, tölgyesi, szent-bibori 
és zsidahegyi tűzoltóság könnyen lokalizálhatta. 
Dicséretül legyen megemlítve, hogy mire az

idegen fecskendők megérkeztek, nagvmennisegü 
vízkészlet állott rendelkezésükre, melyet az ot
tani asszonyok hordtak volt össze. Bizony lopva 
csak áthágják az emberek — ha mindjárt sa
ját vesztükre s illetve kárukra is -  ama sza
bályrendelet intézkedését, amely tiltja szélfuvás- 
kor gőzgéppel csépelni.

— A  sertósvósz ellen i védekezés.
A földmivelésügyi miniszter körrendeletét bo
csátott ki, melyben kívánatosnak tartja, hogy 
miután a sertésvész elleni védekezésben a vér
savóban végzett védőojtások kedvező eredményre 
nyújtanak kilátást, azzal kísérletek tétessenek. 
A sertésvészen átesett állatok vérsavója ugyanis 
ugyanis olyan anyagokat tartalmaz, melyek az 
egészséges sertések bőre alá fecskendezve, 
azoknak a sertésvész iránti ellenálló képessé
gét nagy mértékben fokozzák, sőt fogékonyságát 
sok esetben teljesen megszüntetik. A vérsavó 
ezek szerint, ha nem is nyújt feltétlen mentes
séget a sertésvész irányában, a betégedési és 
elhullási arányt mégis nagyon kedvezően be
folyásolja, minél fogva ugv a közvetlen, mint 
a forgalmi korlátozásokból származó károkat 
lényegesen csökkentheti s a szóban forgó köz- 
gazdasági csapást nagy mértékben enyhítheti. 
Az eddigi tapasztalatok azt is bizonyítják, hogy 
a sertésvész elleni védöojtások. ha az állatok 
már betegek, a legtöbb esetben nem hogy védő, 
vagy gyógyító hatást fejtettek volna ki, hanem 
a betegséget még súlyosbították, hűnek követ
keztében a védőojtásokat lehetőleg csak az 
egészséges sertésállományban kell alkalmazni, 
a mi azonban nem zárja ki, hogy a tulajdonos 
beleegyezése mellett a már fertőzött vagy fer- 
tözésgyanus állaton is kísérletezhessenek. A 
miniszteri körrendelet megjegyzi, hogy ha na
gyobb terjedelmű sertéstenyésztést űző községek 
vagy nagyobb gazdaságok a sertéstulajdonosok 
költségén beszerzendő sertésekből előállítandó 
vérsavóval való kisésleti védőojtást saját fele
lősségükre alkalmazni óhajtanák és eziránt köz
vetlen magához a miniszterhez fordulnak, in
tézkedni fog, hogy az e végből megbízott állami 
állatorvosok egyike a földmivelésügyi tárczu 
terhére odautazzék s a kísérleti védöojtást díj
talanul alkalmazza.

K edvezm ény  lap u n k  t. előfize
tő inek . A mai viszonyok között, midőn a höl
gyek és gyermekek öltözékeinek házilag valö 
elkészítése a háztartás pénzügyi viszonyainak 
egyensúlyozásához lényegesen hozzájárul, csak
nem nélkülözhetetlen a családban egy erre vo
natkozó okszerű útmutató és tanácsadó. És mi 
lehetne ez más, mint egy szakszerűen szerkesz
tett, jó divatlap. Azt hisszük, kellemes szolgá
latot teszünk lapunk t. elöíD.'1 lóink, midőn si
került Király Jánossal, a legrégibb magyar 
divatlap szerkesztő-kiadójával oly egyezségre 
lépnünk, hogy lapját, a Budapesti Bazárt, mely 
jövőre harminczkilenczedik évfolyamába lép, 
lapunk t. előfizetőinek kedvezményes áron meg
szereztük. A Budapesti Bazár havonta kétszer 
megjelenő szépirodalmi divatlap; minden szá
mában számos árban mutatja be a legújabb 
hölgy- és gyermekdivatot, a legújabb kézimun
kákat, mindenkor szem előtt tartva a czrlszerü- 
séget, az elegáns egyszerűséget, gondosan 
kerülve az oktalan eziezomát és a czéltalan 
czifrálkodást. Az öltözékek kiszabásához ter
mészetes nagzségban rajzolt szabás-minta-iveket 
nyújt s negyedévenkint egy-egv gyönyörűen 
színezett aquarell-divatképet is ád. A Budapesti 
Bazárhoz mellékelt szépirodalmi részen regé
nyeket, tárczákat és költeményeket közöl, meg
emlékezvén a fővárosi élet mozzanatairól is. 
Lapunk t. előfizetői, ha a Budapesti Bazátt is 
megrendelik, egy divatlap birtoklása mellett 
minden más szépirodalmi folyóirat járatását 
mellőzhetik. A Budapesti Bazár negyedévi elő
fizetési ára 1 forint 50 kr. Lapunk t. előfizetői 
a Budapesti Bazárt negyedévenkint 1 forint 
előfizetési árért rendelhetik meg. Midőn a most 
kezdődő október-deczemberi negyedre az elő
fizetést megnyitjuk, tisztelettel kérjük lapunk t. 
előfizetőit, hogy az előfizetési pénzeket hozzánk 
beküldeni szíveskedjenek, hogy kellő időben 
intézkedhetvén, a Budapesti Bazárt b. czimükre 
azonnal megindíthassuk. Lapunk t. előfizetői
nek b. figyelmét ez általunk nyújtott kedvez
ményre ismátelten felhiva vagyunk kitűnő tisz
telettel „Muraszombat és Vidéke* szerkesztősége 
és kiadóhivatala.

— É jjeli re n d zav a rá s . V.-Hidegkutról 
érkezik azon panasz, hogy ott néhány legény 
éjszakákon á t énekkel és lármával traktálják 
a munkától elfáradt alvó polgárokat. Nagyon 
jó volna az éjjeli rendzavarókat egy kissé jobb 
belátásra szorítani.
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Szerkesztői üzenet.
H . K . Nem üti meg azt a mértéket, melyet vers

től mégkivánunk. Van ugyan benn valamelyes gondolat, 
de a kidolgozás nagyon is pongyola.

Nyilttér.
E rovat alatt közlöttekért nem felelős a  szerkesztő.

S elyem -d am asztok  ?46 «*£
krig méterenkint — valamint fekete fehér, színes H e n n e - 
b e rg -se ly e m  45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint sima, 
csikós, koczkázott, mintázott, damaszt stb. (mintegy 240 
külömböző minőség. 2000 szín s mintázatban stb.) a 
megrendelt áru postabér- és vámmentesen a  házhoz szál
lítva, mintákat postafordultával kü ld : H e n n e b e rg  G. 
(cs. és kir. udvari szállító) s e ly e m g y á ra i Z ü ric h b en . 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 20—36

Hirdetések
243— 1897. sz.

Pályázat
A Muraszombati járási közkórháznál 

1898. év január hó 1-én elfoglalandó és 
360 frt évi fizetéssel összekötött gondnoki 
állásra pályázat hirdettetik. Felhivatnak 
mindazok, a kik ezen csak délelőtti fog
lalkozást igénylő állást elnyerni óhajtják, 
hogy eddigi alkalmaztatásuk, esetleg ké
pesítésüket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket 1897. évi november hó 
1-ig Pollák Pongrácz főszolgabíró a 
kórház igazgatójánál adják be.

Muraszombat, 1897. julius 20-án.

a. 2 -2s. 2-2 A kórház választmánya.

termések
csakis mesterségesen szárított

érhetők el.

„Hungária"
műtrágya-, kénsav és vegyi ipar 
részvénytársaság BU D A P E ST .

Herényi Gothard Sándor 
és Rovara Frigyes művét érdeklődők
nek ingyen és bérmentve küldjük meg.

I V  A muraszombati járás terü
letére kizárólagos képviseletünket a 
..Muraszombati Gazdasági Fiók-Egylet" 
bírja. -* p

Csődtömeg-eladás.
Neumann Vilm os muraszombati 

bej. kereskedő csődtömegéhez tartozó és a 
csödleltár 1—659 tételszám alatt 4358 frt 61 kr. 
becsárban felvett

főszer-, rövidáruk és üzleti berendezés
ajánlati utón eladásra kerülnek.

Felhivatnak a venni szándékozók, hogy a 
becsérték 10 százalékának megfelelő bánat
pénzzel ellátott zárt ajánlataikat, legkésőbb 
1897. évi szeptember hó 26-ik napjának dél
előtti 10 óráig Dr. Engel Sámuel szombathelyi 
lakos ügyvéd, csődválasztmányi elnök, vagy 
Dr. Schleiffer Ede szombathelyi lakos ügyvéd, 
tömeggondnoknál nyújtsák be.

A beérkezendő ajánlatokat a csödválaszt- 
mány a fent kitett napon (d. e. 11 órakor) tar
tandó ülésben fogja felbontani, és fenntartja 
magának az ajánlattevők között a szabad vá
lasztási jogot, esetleg köztük a szóbeli Ígéretek 
megkísérlését. Azon ajánlattevő kinek ajánlata 
elfogadtatik, köteles bánatpénzének elvesztése 
és esetleges kártérítés terhe mellett az árukat 
1897. évi szeptember hó 30-ig készpénzfizetés 
mellett átvenni.

Megjegyeztetik még, hogy az illeték, s 
minden egyéb bélyegköltséget vevő tartozik vi
selni, s hogy a csődtömeg az eladandó ingók 
minőségéért és mennyiségéért szavatosságot 
nem vállal.

A csődleltár Dr. Schleiffer Ede ügyvéd 
urnái Szombathelyen, az áruraktár Muraszom
batban Pintér (iéza helyettes tömeg-gondnok ur 
utján, a hivatalos órák alatt megtekinthető.

Szombathely, 1897. szeptember hó 5-én.

Dr. Schleiffer Ede,
mint

N eum an Vilm os
csődtömeg gondnoka.

Üzlet-megnyitás.
Van szerencsém a m. t. közönség tudomására hozni, hogy

W A G N E R  J Á N O S
Gráez, H auptplatz No. 9 a la tt  

vászon -, fehérnem ű-, ezérna- é s  n y a k k en d ő -ü z letet
nyitottam.

Alapos szakismeretemmel, mit a legelső ilynemű üzletekben, úgy Cári Krois üzletében 
töltött több évi gyakorlat utján szereztem, azon helyzetben vagyok, hogy a m. t. közönségnek 
a legolcsóbb árak mellett a legjobbat és legdivatosabbat nyújthatom.

Mindennemű megrendeléseket a legnagyobb pontossággal és gyorsan eszközlök.

Legmélyebb tisztelettel

W A G N E R  J Á N O S
vászon-, fehérnemű-, ezérna- és nyakkendő-üzlete 

Gráez, Hauptplatz No. 9.

WKLUSCH BÉLA. SZT.-OOTTHAKD.
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