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■ Megjelenek minden vasárnap. —

E L Ő F IZ E T É S I A R :
.• :{ Irt. lV-Iévrr 1 írt ,jO kr. egjes szám 10 kr.

>■'i pénzek rckliinuic/iok a mur.i<z«iii!>:iti srazil. 
HnkrtrylH ir«»«l.ij;il»:i küldendők.

Jegyzőkönyv
i I astankerülett tanito-testű/et m in  aszom- 
■< n e t t e k  Magyarosito- es Közművelődési 

- /álra á l la l  t S y j .  övi október ho 28-án 
\ in d s :  Hubaiban tartott IC . közgyűléséről

Klin'»k: Takács R. István.
Titkár: Kolossá Ferenc/ 
kon kívül jelon voltak: Árvái Hon- 

i•rrke Oyozo, dr. Czipott Zoltán, (’si- 
1 inos, Dervarics Ferencz, Fiiszár 
' t ót kereszti iri). dr. Frank. Gaál Lajos. 

nl>os Lijos, dr. Geijíer Vilmos, Ger- 
Siindor. Gergorecz István, Hima 

• »r. Horváth Lajos, lhinyady Nántlor, 
•> Károly. Káply Kálmán, dr. Kliál 

Kolossá Ferenozné, Kolossá Margit.
\ ács István. Kosiéii Ilona, Láng Ignác/, 
ng Ignáczuc, Olaszy Tcrka, Ritupor Lajos, 

v József, Sávéi János. Sinkovicli Dénes, 
•;ir Károly. Sitt ár J<'»/sef, Schimkó Aranka.

dl llermin, Schönwiesnerné Feliér 
■:. i. Szerda’ elyi R , Szócs Lijus. Takácsné 

mermayer Irma, Török Kmö. Tökéssy 
•Ma. Újházi Miksa. Vénis Gyula, 
■•r József, Vrataries Iván. Vncsák Sán- 

Wiltinger Károly szerkesztő.
! Elnök a következő beszéddel nyi- 

nreg a közgyűlést;
■ M élyen tisz te lt Közgyűlés!

< 'romínéi üdvözlőin a Közművelődési Szak
lelkes tagjait ezen közgyűlésen.

Mindnyájan örömmel gyűltünk egybe. Imgy 
• ■/ képest anyagi és erkölcsi támogatásún-

A „Mi m i b it És Viáéke" mrciája.“
Szeretlek!...

Szintiek! min/  a fölfelé törő fa
A levelének szint adó napot. 

s < ntlek, mint a mennynek tiszta boltját 
A rajta csüngő, égő csillagok. 

v  . nthk . mint a rét ölén kanyargó 
Patak az első parti ibolyát.

Mit hullámozni kezdő kebelének 
A Jiatal tavasz jutalmul ád!

Szeretsz-e.3 kérdem a mély éjszakától 
S rejtelmes csendje, hajh, választ nem ad. 

Szeretsz-e? kérdem a nagy rengetegtől.
De minden ága mást-mást bólogat. 

Szeretsz-e? olt, ez egy szóért letépem.
Ha kell: száz erdő minden levelét.

S  csak az utolso mondja az igent ki. 
Cserébe egy világét/ ez elég!

Szávay Gyula.

A képviselő ur leánya.
Ma apja gazdag, jeles, ügyes prókátor volt.
Hoki képesség, nagy ész és jókora vagyon 

i "ánva igen gyönyörűséges teremtés volt. Szép. 
és mint partidé is igen kívánatos.

Felelős szerkesztő: W IL F IN G E R  K Á RO LY .
Liptitlajiloiios és kiailit:

A iniirnszoiiiltiili trn/.<l:isiiti llokein let.

kát újból felajánljuk a Szakosztály nemes törek
véseinek i-lőmozditására. Hogyne hoznánk mi is 
szívesen áldozatot édes hazánk oltárára, midőn sze
retett uralkodónk: I. Ferencz József ő Felsége oly 
nemes példáját mutatja a hazaszeretetnek

O mutatta meg. hogy ki M a Ilit és a haza 
nagyjainak emlékét kegyeletben tartani. Az. lstei> 
soká éltesse, drága hazánk üdvére!

felséges királyunk ama magasztos tette csak 
növeli bennünk a lelkesedést s megkétszerezi 
munkakedvünket.

Ma is azért sereglettünk egybe, hogy hazánk, 
nemzetünk féltett kincsének, édes magyar nyel
vünk biztosabb terjesztésének munkáját hatalma
sabb. sikeresebb eszközökkel erősítsük. Megtettük 
eddig is, amit erőnk tenni engedett, mulasztás 
vádja nem érhet, de (leláttuk, hogy gyengék va
gyunk a nagy feladattal szemben s erősítésre van 
szükségünk. Kz a hatalmas, egész, embert, egész 
testületet igénylő munkanem elégelte meg a mellé
rendelt helyzetből kifolyó munkát, ez érlelte meg 
bennünk az eszmét:

(.átalló egyesületté alakulni.
Nemesen érző. még ki nem fáradt, uj erőkkel 

felfrissítve, illetve újraalakítva, nagygyá alkotva 
eddig kisded Szakosztályunkat, megérhetjük, amint 
ezt megérni forró óhajunk is. hogy járásunk min
den lakója beszélje zeugzetes magyar nyelvünket.

Ks most: Isten nevében a közgyűlést megnyi
tottunk nyilvánítom. Vezéreljen bennünket a most 
hozandó fontos határozatokban a legtisztább haza- 
szeretet. s félretéve mindenféle melléktekintetet, 
tekintsük csupán a nemes inteneziót, mely iránt 
köteles hűséggel tartozunk egyenkint és összesen. 
Kljén a király! Kijen a haza!"

K lelkesen viszonzott, éljenzéssel fogadott be
széd után a mai gyűlésről felveendő jegyzőkönyv 
hitelesítésére elnök Csiszár János és llunyady 
Nándor tagtársakat kérte föl.

II. Olvastatott a múlt közgyűlésről fel-

Ida kisasszony azonban már lekötve érezte 
magát. Kgy Írnokukhoz, ki mellesleg mondva vég
zett jogász Hu volt, de szegény, mint a templom 
egere, érezte lekötöttnek magát. Az írnokot úgy 
hívták, hogy Szaplouczay Aladár.

Szerelmüket az atya jó szemmel nézte, az anya 
tűrhetetlennek találta. Kifelejtettem azt előrebo
csátani. hogy az ügyvéd egyszerű ember, jószivii 
lélek volt. az anya pedig gőgös és nagyravágyó.

Kgyszer csak meghalt a kerület képviselője, 
ki talán ütödizben képviselte a várost és akit ha
láláig megtartottak volna akkor is. ha az két év
tizeddel későbben következett volna be.

Ks az eddig nyugodt városkában a 1 egei kese re- 
dettebb harezok keletkeztek. Kel volt dúlva a béke. 
A városnak kicsije-nagyja megmozdult, hogy beke
rüljön a parlamentbe.

Kzt unni kezdte a város, annak bölcs tanácsa 
és Szabó Cézára, a gazdag, előkelő prókátorra 
esett tekintetük, ki a legnagyobb csendben maradt. 
Őt kérték fel azután a jelöltségre.

Szabó restid te elfogadni. I>e mikor előállottak 
azzal, hogy lm ő enged az általános óhajnak, a sok 
jelöltségnek végi*, mert mellette más emliernek 
nem akad hivő, a városban helyreállítandó csend’ 
béke és nyugalom érdekében elvállalta ,a jelölt
séget .

Ilogv olyan nehezen vállalta el, nagy része 
volt ebbéli a nejének, aki igy szólt hozzá:

KI kell fogadnod, igazad van. ügyvédi iro
dád rovására teszed, de legalább végre valódi ur 
leszel, miniszterek barátja, bizalmasa és leányod 
még talán miniszterim is lesz.

K éziratok, levelek s egyeli szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési ilij : A hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr, 
többszöri hirdetésnél soronkint ti kr. Hélvegdij 3o kr. 

N yilttér petitsora 25 kr.

vett jegyzőkönyv, mely minden észrevétel 
nélkül tudomásul vétetett.

III Kínok. mielőtt beterjesztené jelen
tését a  szakosztály 1896/7. évi működésé
ről. megemlékezik gróf Bethlen Gábornak, 
az K.MKK elnökének -  ki nekünk minden
kor mintaképül szolgálhat - elhunytáról 
s indítványozza, hogy’ elhunyta felett a 
közgyűlés jegyzőkönyvileg is fejezze ki 
legmélyebb fájdalmát, Ezután jelenti, hogy:

U a szakosztálynak a folyó évben volt 
ö alapitó-, 10!) rendes- és 25 pártoló-tagja, 
összesen 139; kik közül azonban eltávozás, 
elhalálozás s kilépés folytán töröltetetett 5 
rendes és I pártoló tag s e szerint jelenleg 
van 133 tagja;

2) a szakosztály követelése volt tag
dijakban előző évi hátralék czimén 53 Irt, 
folyó évi járandóságul 180 frt 50 kr. össze! 
sen 233 frt 50 kr. Ebből hátralékban ma
radt 78 frt 50 kr, befolyt 155 frt;

3i a választmány a múlt évben 3 ülést 
tartott Nevezetesebb intézkedései a követ
kezők: «' lo  állami és községi tanító között 
kiosztatott 180 frt jutalmat a magyar egy
házi énekek tanításáért. b) Az iskolából ki
maradt s magyarul tudó 12 éves gyerme
keknek emlékképen 282 drb magyar ima- 
és énekeskönyvet adatott át. e) A világi 
és egyházi énokffizetekből 14 iskolának 
adott 1415 drbot; az elobbeniekből még 
van 00 drb dallamkönyv és 17!) drb szö
vegkönyv. az utóbbiak teljesen elfogytak. 
'0  A muraszombati és péterhegyi ev. gyű

li ('gholondultiU V — kérdezte a férj. és nem 
akarta elfogadni a jelöltséget. Végre valahogy még 
is beleáztatták.

S Szabót egyhangúlag választották meg. Már 
most köteh'sségszerüen akart eljárni, tehát ott akart 
lenni az ülésen. I*elküldte nejét leányával, hogy 
nézzenek körül s vegyenek lakást a fővárosban, 
azok aztán vettek is vagy nyolcz szobából ál
lót. Szabót bántotta is a Iclkiismerete. hogy kép
viselővé engedte magát tenni.

Mire való ez a nagy lakás nekem V — 
kérdő végre elkesoredetten.

- Mi is veled megyünk.
Ks Szabónak bele kellett egyeznie neje akara

tába, ha nem akarta összerombolni háza békéjét.
Idát pedig az ügyvédjelölt azután napjában 

egyszer is alig látta. Akkor is csak úgy végigsie
tett az iroda előtti folyosón, nehogy szóba álljon 
a fiatal ember vele.

Kgyszer mégis megszólította.
— Ida kérem V

Csak Ida V
Igen. nekem esak Ida, inig azt ön is úgy

akarja.
S ha én azt nem akarnám ?
Az már más, hebegte a fiatal ember, és 

az ajtóba kapaszkodott, hogy el ne szédüljön.
Tehát vége volt mindennek. Az anya leánya 

is már miniszterné akart lenni.
Szabóek Pestre költözködtek s ritkán jöttek 

haza. ha olykor haza is jöttek, selyemsuhogás verte 
egész nap a szobákat. Öltözködtek, éltek czifrán és 
nem ereszkedett le egy pillanatra sem az iroda.
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lekezoteknek kérelmükre egyenkint 5—5 
drb magyar énekes könyvet adományozott. 
e) A földmivelésügyi in. kir. minisztérium 
által leküldött 800 példány erdőügyi vonat
k o z á s ú  füzetet 2 1  isk o h i és 2  olvasókör 
közt osztotta szét. f  Mezővé rótt felállította 
az olvasókört s ö3 frt 6U krral segélyezte. 
Működéséről titkár, mint annak elnöke, 
nyomban jelentést tesz. gt Ugyancsak segé
lyezte a battyándi olvasó- és dalkört Vas 
Gereben munkáinak 5 kötetével és 10 pld. 
KM KE-féle daloskönyvvel; ez utóbbiból a 
muraszombati da légy let is kapott 17 drbot. 
In A .Dunántúli Közművelődési Egyesület" 
által szakosztályunk rendelkezésére bocsá
tandó mozgókönyvtárt Muraszombatban ha
tározta elhelyezni, n  Folyamodott a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. niinisteriumhoz 
a 25 krajczáros beiratási dijaknak az iskolai 
és népkönyvtárak felállítására való felhasz- 
nálhatásáért. mely ügyben azonban még 
eddig semmiféle válasz nem érkezett. j> A 
„Muraszombat és Vidéke" czimü hetilap 
részére ugyanott évi segélyt kérelmezett, 
amely fedezet hiányában megtagadtatott. 
k) Tehetsége szerint támogatta a közműve
lődési egyesületeknek folyamodását a porto- 
menteí s a 4 milliós sorsjáték engedé
lyezése tárgyában. Gróf Dethlen Gábor
nak, az EMKE boldogult elnökének emlék- 
szobrára a közgyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében 10 forintot szavazott és külde
tett meg.

4. Az alapszabály-tervezet-készitő-bizott- 
ság elvégezte a reá bízott teendőket s az 
általa kidolgozott tervezetet a „Muraszom
bat és Vidéke" lapban közzétette. Zala vár
megye vendvidékének tanítóit pedig a l>e- 
lépésre felkérte, küldvén nekik egyúttal 
kiosztásra 300 drb világi énekeskönyvet.

5. Vasvármegye törvényhatósága a 100 
frtnyi segélyt ez évre is kiutalta. Ezenkívül 
adományban részesítették szakosztályunkat: 
gróf Szápáry László 200 frt, „Muraszombati 
Takarékpénztár" 20 frt, „Délvasmegyei Ta
karékpénztár" 10 frtot, Dr. Khál Elek 10 
frtot és Szőcs l^ajos (Bellatinczról) 5 trt 50 
krt. összesen 245 frt 50 kr. erejéig.

6. A pénztári maradvány 1x51 100 frt az 
alaptőkéhez csatoltatván, ez 000 frtrc'l 700 
írtra emeltetett.

7. Szakosztályunk a múlt évi ezredéves 
kiállításon „hazafias fáradozásáért" elismerő 
oklevéllel tüntettetett ki.

E/en elnöki jelentés a mezővári olvasókör 
elnökének a 3,/y ponttal kapcsolatban felolvasott 
jelentésével együtt egész terjedelmében tudomásul

vétetvén, a közgyűlés </i az EMKE érdemdús elnö
kének gróf Rétidén (iábornak elhalálozása felett 
érzett mély fájdalmát jegyzőkönyvileg is kifejezi: 
l> a vármegyei törvényhatóságnak, valamint az 
pontban megnevezett adományozóknak a szakosztály 
anyagi támogatásáért köszönet et szavaz: e) az el
fogyott szakosztályi kiadványokat ismét kinvomatni 
s végül </■ a .Muraszombat és Vidéke" ez. lap 
szubvenczióját a jövő évben újra kérelmezni rendeli.

IV. Láng Ignácz jelenti, hogy a szám
vizsgáló-bizottság t. hé) 15-én tartott ülésé
ben a  szakosztály pénztárát, illetőleg a 
pénztárosnak a folyó 1897. évre szóló szám
adását tételről-tételre tüzetesen megvizs
gálta és az 558 frt 98 kr bevétellel, 414 
frt 34 kr kiadással, 144 frt 94 kr pénz
tári maradványnyal helyesnek találta. Ezen 
pénztári maradványból 100 frt a már eddigi 
600 frt alaptőkéhez csatoltatván. íz  alap
tőke 700 írtra emelkedik, a fennmaradó 
44 frt 64 kr a jövő évi elszámolásra marad. 
A részletes számadás bemutatása után 
ajánlja pénztárosnak a szükséges felment
vény megadását.

Jelentése tudomásul szolgálván. :i bemutatott 
számadás jóváhagyatik s pénztárosnak a felment- 
vény a szokásos fentartással ezennel megadatik.

V. Török Ernő kir. közjegyző foglalta 
el az előadói széket, beterjesztvén a szak
osztályt önálló) egyesületté átszervező bizott
ság á Ital kidé >lg< >z« »tt a la ] >szabá ly -tervi -zi *tet. 
melynek tárgyalását a következő lendületes 
megnyitóval vezette be:

Tisztelt Közgyűlés!
Melegen köszönöm a belém helyezett bizalmat 

amelv csekélységemet juttatta e díszes lielvre. az 
előadói székbe.

Szerepem és feladatom nagy és magasztos, 
mert az általunk dajkált, ápolt és dédelgetett cse
metét: ..A vendvidéki magyar közművelődési egy- 
let"-et. édes gyermekünket most hocsájtjuk szár
nyára. Hadd mozogjon önállóan saját lábán, de tá
mogatva mindannyiunk által.

Ez üunepies ténv alkalmából a második ez
redév beálltával, amidőn a jövő alapkövét akarjuk 
szilárdan elhelyezni. engedje meg a tisztelt 
Közgyűlés pár szavam és történeti fontosságú ész
revételem kifejezhetését.

„Átok verte meg a magyart.
Mert az soha össze nem tart." 

ezt irta keservében a koszorús költő.
És lám. változtak az idők. változtak az embe

rek. Íme „Él magvar. áll Buda még." Csodás, 
mesés idők jöttök. Az a kigunyolt. barbárnak ne
vezett magyar ma már itthon van saját otthoná
ban. amit szerzett vére árán.

Eljő a külföld ismert és nagvrabecsült csá- 
csárja. II. Vilmos, Mátyás királyunk örökébe és 
itthon, közelből ismeri meg a magyart s Európa 
előtt vallja meg. hogy a müveit nemzetekkel a ma
gyar egv színvonalon áll. O dicsőíti királvhüségüu- 
ket. A' külföld fenkölt fejedel....  nemzetünk tör-

vezetőhöz. Nem is tett kérdést róla apjától, ki 
viszont Szaploncz.ayról szántszándékkal hallgatott 
s elhallgatta azt is. hogy már letette a vizsgát s 
irodát nyitott, mely már versenyezni kezdett az 
övével.

A cziklus letelt s Szabó elbúcsúzott családjá
tól azzal a kifogással, hogy neki haza kell mennie 
újra választatnia magát. Ok csak maradjanak itt 
fönn Pesten, ne jöjjenek haza. nehogy kedvesked
niük kelljen a sok kortessel.

Szabó haza utazott tehát és ott kijelentette, 
hogy nem lép föl többet. Kényszerből elfogadta, 
de most már ismer egy oly kiváló férfiút városa 
társadalmában, kire osztatlanul rá lehet bízni a 
mandátumot: ez pedig nem más mint Sznplonezny 
Aladár. Szárnyai alatt nőt fel, az ő nevelése, be fog 
válni s városa érdekeit meg fugja védeni tudni.

És még Szabóék zsuroztak a fővárosban. Szap- 
lonczay képviselő lett. így van ez helyesen, dör- 
mögte magában Szabó. A kevés napi dij ellené
ben irodám elhanyagolódott és ott Budapesten 
évente 10 ezer forintot költöttünk. Ezt be kell 
hozni a következő öt évben. Szaplonczay fiatal 
ember, még karriert csinálhat s Ida kívánsága sze
rint még miniszter is lehet belőle.

Mikor Szaplonczayt megválasztották. Szabó le
velet irt Pestre:

„Kedves Enyéim!
A közvélemény volt irodavezetőmet. Szaplon

czayt akarta, nehogy megbukjam, nem fogadtam 
el a jelöltséget, ő csakugyan képviselő lett Mond
átok föl a lakást, fizessétek ki, adjátok el a bú

torokat és jertek azonnal haza. akkor még a vá
rosban találjátok volt liü emberünket s gratulál
hattok megválasztatásához."

Az. anya és leánya belesápadt a levélolvasásba 
de Ida hamarosan uj' helyzetbe képzelte magát.

- Igen, azonnal haza mennek és levéteti ma
gát Aladárral.

És hazamentek. Otthon találkoztak Aladár
ral s csal ugyan arczárói látszott a jövő boldog
sága! Hogy ezt Ida előbb nem tudta!

Mikor Aladár Budapestre készült, hogy a par
lament megnyitása ott fenn találja, elbúcsúzott 
Szabóéktói.

Ida kikisérte az előszobába
— Tehát ön megy s mi hazajöttünk. De ugye

bár Szaplonczay, gondol olykoe ..  olykor reám.
— Egv mint ön, mikor Pesten volt ?

Hát már nem szeret? kérdé ajkába ha
rapva Ida.

— Hát ön szeretett valamikor? Én nem ön
nek való ember vagyok nagyságos kisasszony, tudja 
mi kell önnek, tudja mi tetszett önnek ? Nem kép
viselő. hanem egv irodavezető.

Ida elsápadt. Aladár utánozhatatlan gaval- 
lérsággal meghajtotta magát, az ajtó bezárult és 
öt évre ismét el voltak szakítva egymástól. Azaz 
nem. Aladár csak leczkét akart adni és a legkö
zelebbi postával megkérte Ida kezét Még utóbb 
beteljesedik a biu. rangvágyó anya óhaja és leánya 
miniszterin' lesz De hogy igazat szóljunk. Ida 
már kigyógyult hiúságából és akkor is szeretné 
férjét, ha az csak egv irodavezető lenne apja iro
dájában. _̂_____  Lantos.

ténelmét olvasva, megértve érzi a költő hatalmas
megnyilatkozását:

.’('sak sast szülnek a sasok.
S nem szül gyáva nyalat Nubia párdueza!-
Csodás idők. Amiről apáink álmodoztak, ami 

után sóvárogtak, bekövetkezett: Eiuópa által iri
gyelt. a legfenköltebb. legalkotmányosahb Í runk 
királyunk ő Felsége Mátyás király fejedelmi lakát 
bővítteti: ide jő hozzánk, velünk szívja a hazai
levegőt és ime megismerve trónjának, házának leg
biztosabb talpkövét, a magyar nemzetet: a törté
nelmi nemes szereplők közül tizet kiemel, feltámaszt 
a múltak homályából és saját költségén szobrot 
állitat emlékükre.

Ez ritka fejedelmi tény!
Azt hiszem, a tisztelt Közgyűlés egvli 

szivvel-lélekkel csatlakozik amaz 
hogy:

sokat ért. de ma
tétében folyton gyarapodott, második ezredévi fenn
állásunkban is a legaikotmáuyosabb mintakirályun- 
kat. 1. Eerencz József O császári és apostoli kir 
Felségét a magyarok őrző és örökké vezető Istene 
fenséges családja büszkeségére, sokat szenvedett 
hazánk boldogitására a legteljesebb erőben tartsa 
áldja meg igen soká! igen soká! Éljen a király!

Ezek után igen tisztelt közgyűlés támaszkodna 
ősi jogunkra s azt az elismerő fejedelmi tényekre, 
azt hiszem, miként a legjobb lelkiismerettel fog
hatunk jövő alapszabályaink tárgyilagos, higgadt 
és meggondolt tárgyalásához. Isten áldása lé
gién munkánkon!"

Ez óriási lelkesedést keltett megnyitó után a
bemutatott alapszabály-tervezet fejezetről-fcjezetre 
s illetve pontról-pontra letárgyaltatván. némi az 
előadó által magán a tervezeten azonnal keresztül 
vitt módosítással elfogadtat dt s jóváhagyás végett 
a magas kormányhoz felterjesztetni rendeltetett, 
ezzel a szakosztály „Vendvidéki magyar közműve
lődési egyesület"-té alakulván át.

Az alapszabályok tárgyalása alatt a következő 
azonnal felolvasott két távirat érkezett a gyűlés
hez: 1. _Közművelődésiigy lelkes bajnokait mai 
közgyűlésen szívből üdvözlöm. Isten áldja meg ha
zafias munkájukat, (iróf Széchenyi Tivadar." 2. Ha
zafias munkájukhoz áldást és teljes sikert kívánok. 
Károlyi alispán." Mindkét távirat nagy. lelkes él

jenzésbe tört örömet okozott a jelenlevők közt.
VI. Elnök a tárgysorozat kővetkező 

pontja értelmében tisztujitásra liiva fel a 
gyűlést s annak vezetésére korelnökül Síivel 
Jánost, körjegyzőül pedig Csiszár Jánost 
aját ilva. titkárral együtt elhagyja és neve
zetteknek átengedi helyét. Ezzel szemben 
Kováts István köszönetét mondván az el
nöknek az ügyek eddigi lelkes vezetéséért, 
indítványozza, hogy maradjon meg továbbra 
is e minőségében. 1 )r.* Khál Klek annak ki
fejtése után, hogy az egyesület tisztikar.! 
csak az alapszabályok megerősítése után 
lesz törvényesen megalakítható, javasolja, 
hogy annak megtörténtéig a jelenlegi tiszti
kar vezesse az egyesületet.

Javaslat:! elfogadtatván, a tisztikar újra elfog
lalja helyét, határozatikig kimondván, hogy az alap
szabályok jóváhagyása után azonnal rendkívüli 
tisztújító közgyűlés hivassák össze.

VII. Elnök beterjeszti az egyesület 
1897 8 évi költségelőirányzatát, mely a 
közgyűlés által 534 frt 64 kr fedezet és 
ugyanannyi szükséglet számbavétele mellett 
változatlanul megállapittatott oly elhatáro
zással. hogy az egyesület a „Muraszombat 
és Vidéke" ez. lap szerkesztését jövő újév
kor átveszi, megbízván az elnökséget, hogy 
a szerkesztésről az alapszabályok megerő
sítéséig. illetve a tisztújító rend kívüli köz
gyűlésig a választmány nyal egyetértőkig 
gomb >skodjék.

VIII. Elnök indítványozza: 1. hogy a
mezővári és battyándi olvasókörök részére 
a „Negyvennyolcz. A magyar szabadság- 
harcz 1848 49-l,eir czimü. Jókai, Bródi 
és Rákosi által szerkesztett munka 1— 1 
példányban megrondeltessék; 2. hogy a
jelen s az ezután tartandó rendes közgyü- 
lések jegyzőkönyvei a  tagok névsorával és 
alapszabályokkal együtt füzetalakban min
denkor kinyomattassanak.

Indítványai elfogadtatván, határozatokká emel
tettek.

Ezzel tárgysorozat kin téríttetvén, elnök 
a gyűlést bezártnak jelenté ki. Kmf.
Takács R. István, elnök. Kolossá Ferencz, titkár.
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Helyi es vidéki hírek.
Halottam  napján. M ár régidőktől fogva 

nagy kegyelettel vannak a/, emberek halo ttja i 
irán t. Nem is lehet ez m áskép Mert a sors. 
mely m indnyájunk felett uralkodik, kérlelhetetlen 
módon rabolja a legdrágábbjainkat s mi. kik e 
múlandó világban küzdünk, esak a  jövő viszont
látás rem ényében talá lunk m egnyugvást H alottak 
napján m indenki siet övéhez ki a tem etőbe, hogy 
szeretett ha lo ttja  irán t a köteles tisztelet és ke
gyelet adóját lerója. A m uraszom bati tem etőben 
is lázas m unka folyt e napon: ki-ki igyekezett 
minél díszesebbé tenni övéinek nyughelyét, nem 
kímélve semmi áldozatot: a sok koszorú és lámpa 
egész átvarázsolta  tem etőnket Impozáns látvány 
volt ez a távolból s  mindenki gyönyörködött a 
gyertyaláng  tengerfényében A mily tündöklő képet 
képet m uta to tt a távolból, ép oly m egható és áhi- 
tatgerjesztó  volt az a sa já t ölében, itt egy gyer
mek aty ja hantján  imádkozik annak lelki üdvéért, 
am ott egy bánatos anya s ira tja  szive magvatját 
a tem ető m ás hely én két szál gyertya fénye mellett 
az özvegy körülvéve gyerm ekeitől, si a lja  kenyér- 
kereső u rát: amott egy ism e.etleu imádkozik jó
tevőjének lelki üdvéért. Mindezt látva, még a lelki- 
isnr retétő l megfosztott s  istentől e lpártolt nbgy 
bűnös is m agába száll s örök üdvösséget kíván a 
m egholtaknak. A tem ető népe lassan-lassan ú tjá t 
veszi hazafelé, magával vive övéinek m egújított 
em lékét s  még m ielőtt átlépi a tem ető küszöbét, 
ismét visszatekint s  könyes szemekkel fordul az 
Egek Érához s szive legmélyéből e szavakat 
mondja: Adj Erűm  örök nyugodalm at a megholt 
híveknek s az örök világosság fényeskedjék neki.

•lom ai k astiu m  alapf&la. Azon al
kalomból. hogy < tri-Sz.ent-l'éteren a templom mellől 
a protestánsok á lta l eltávolított sekrestye helyett 
njat ép ítte ttek , földmunkádat is te ljes itte te tr. mi 
közben a római kastium  alap fa lá ra  akadtak . A 
fal óriási téglákból oly szilárdan van építve, hogy 
csak nehezen lehet szétszedni Tudnivaló, hogy itt 
„Sala nevű nagy római katonaállom ás volt, mint 
Saharia és IIegede központján.

K itü n te te ti csendőrök. A folyó év 
elején Itorostyánkőn és környékén lefolyt nagy 
aránvokut ö ltö tt tv.igányiiyomozásliól kifolyólag Pal- 
sovits dános őrm ester és a következő őrsvezetők: 
Itraunstein Ignác/.. Ilaiizer dános. Móra vek .Iái os. 
Paliké:- Kálmán. M észáios Antal. Nagy Yineze, 
Wölfer Itezső. továbbá Eorster Antal rsem lőr a 
honvédelmi m iniszter rés/.é:ö| dicsérő ok iratta l lá t
tattak  el. Hunyadi Sándor őrm ester, nemkülönben 
\ i/si dános. Jásza Sándor. Iteer dános. Elő tíéza. 
Schaffer Ferenc/. Ném eth (iyörgy. Kovács (iyörgy, 
|\i?s Imre. llecsek Mihály. S zak ák  József. Takács 
•li 1/ séf. Szvatecz tIyörgy. K eresm ár József, v ittin- 
”cr Sándor, l ’esti Sándor. K ulcsár József. Ilencsei 
Imre. Őri Sándor. Móger Ig n ác / csendőr k a m 
kir. VI. sz. csendőrkeri'leti parancsnokság részéről 
lá ttattak  el dicsérő ok ira tta l fárad h a ta tlan  é« buzgó 
működésükért.

H arcz a tigr isse l, i Kémes eset ta r tja  
most izgato ttságban Pécs városát. Koczka Antal 
ottani állatseregletében, mint tudósítónk táv irat ózza, 
egy felbőszült tig ris  iszonyúan össz.emarczangolt 
bárom állatszeliditőt. kik m utatványként még teg
nap is ketreezében kártyáztak . Az állatsereglet 
hosszabb idő ó ta  időzik a városban s naponkint 

:igv közönség nézte a különböző álla tokat Különös 
feltűnést k e lte tt három  oroszlán és egy nőstény 
tigris, melyek egy ketreezhe voltak zárva. A hálom 
Koczka testvér és nővérük a m inap kalahriás/.t 
játszottak a ketreezben. A tigris m ár akkor egész 
n ip izgatottan tombolt és iszonyatos erővel rázta 
meg házának vékony vasrácsát. Ma este Koczka 
Emília m agában m ent be a ketreezhe. hogy m uta t
ványokat végezzen a vadállatokkal. A tig is enge
dői mftskedett egy darabig, de azután bősziilten 
neki ugro tt az. állatsz.eliciitőnőnek. földre te |ie rte  
'■> csípőjébe harapo tt. A közönség rém ültén mene
kült a k ijárat felé: a három  oroszlán is vérszemet 
kapva, borzasztóan üvöltött. Koczka Venczel a 
égső p illanatban a ketrecz.be ugro tt, hogy nővé

rét a biztos haláltól megm entse. A mint belepett.
dühös bestia reá ugrott és őt is földhöz verte. 

\ férti valami módon mégis fölkelt s akkor irtó- 
tos küzdelem fejlődött ki közte és a tigris között. 

A adállat szörnyű sebeket e jte tt  ra jta  is fogával 
óriási karm aival. Koczka Yenczelnem hirt a vad- 

lattal. helyzete perczről-perezre borzasztóbb lett. 
Ekkor Koczka F erenc / ugro tt la- a ketrecy.be s 
testvéreit m egm entette, de mielőtt maga is ki
m enekülhetett volna, a tig ris  az ajtónál őt is iszo
nyatosan m egsebesítette. Volt azonban még annyi 
ereje, hogy becsaphatta m aga után az ajtó t. Mind 
a három állntszcliditő sohei életveszélyesek.

A szőlőtulajdonosok figyelm ébe. 
A tilloxera m egtám adta szőlők szenkeneggel való 
fen tartásra  irányzott törekvés a folyó óv őszen a 
szőlőbirtokosok körében oly élénkén nyilatkozik s

ennek következtében a  szénkéacg kereslet olv 
váratlanul roham osan fejlődik, hogy a földmi velés- 
ügyi miniszter, mivel a zalatuai gyár a váratlanul 
tám adt nagy sziigségletet fedezni nem ké es. kiil- 
főhlról rendelt meg kétezet mét-*rmázsa széni kéneget 
a melynek szállítása m ár folyam atban van. A föld- 
mivelésügyi m iniszter a s/.iigséghez képest még 
nagyobb uennyiséget is fog a külföldről rendelni 
Hogy a s/énkéneg-kereslet kielégítésében jövőben 
fennakadás ne történjék, a kormány a , a latnai 
szénkéneggyárat kibővitteti. A gyár term elési képes
sége nn st m ár évi h ezer méterm ázsa, a moly 
mennyiség a szügséglet feilezésére legalább egye- 
lő .e  elégséges lesz. He szükséges, hogy a közönség 
is tám ogassa a földmiv elésügyi miniszter intézke
déseit azzal, hogy szénkéneg szükségletét idejekorán, 
t. i. tavuszsz.nl jelentse be a s /é  ikéneg-raktáraknál. 
m e.t iia a bejentések mint az idén is történ t 

őszszel. a gvé.itési időszak elérke/tévcl tétetnek, 
a szénkéneg a szállítás liossza<lalmassága miatt 
nem áll it I :a t < ► a i akt árakba a kellő illőben s ez 
• etben a l'oldmivelésügy i m iniszter legjobb szándéka 
daczára sem eh*gitliető ki a szénkéneget k(*reső 
közönség s/ügségleté '. A miuiszti- ezen atyai gon
doskodása folytán, l apolcxára kői ülhelid 1200 mm. 
szénkéneg érkezett. mely azonnal ki is osztatott 
azon szőlősgazdák közt. akik m ár régen előjegvezvék. 
A szénkénegraktár kezelőji* majdnem napunkét 
táv irato t nn*neszt a földmiv elésügy i miuiszterinmiioz 
szénkéneg m egrendelése tárgyában és majdnem 
naponkint érkezik egy szállítmány 230 m ui-val

D iftőritisz. Iv űufalván egy újabb difte- 
ritisz-m egbetegodés fordult elő f. hó 2<i-án.

A g y o n l ő t t  c z i g á n y  a s s z o n y .  Múlt
vasárnap, f hó 24-éu három  máriafalvi vadász a 
gáhorfalvi határban  kergette  a nyalat Kettő a 
hegyről lefelé halmit, inig a harm adik, Wehoffer 
Károly, a hegy lábánál leste a vadat, melyet két 
társának  kellett volna feléje hajtani Egyszerre 
csak kezd valami zörögni a sűrűségben. A mi vadá
szunk a rra  veti szemeit s egy mozgó vöröses tárgy 
sörrajzait pillantja meg. Azt gondolván, hogy őz, 
rásüti puskáját, de a következő pillanatban fájdal
mas sikoltás hallatszik. a mi arról gy őzte meg, hogy 
őz nel dl emberi lényt talált. Egy is volt. Sárközi 
idili gáhorfalvi öreg czigány asszony fát szedegetett 
s őt nézte a szerencsétle i koczavadász vadnak. 
Két szem sörét a czigány asszony tüdőjébe hatolt, 
minek következtében m ásnap meghalt. H olttestét 
felhonczolták. W'ehofíer ellen pedig m egindították 
a biinfeiivitő e ljárást.

K anyaró. Kis-C/.ellben I kanyaróineghe- 
t egei lés fordult elő a múlt hét folyam án.

Tűz. Múlt hó 2'J-én esti* 10 órakor tűzi 
lárm a riaszto tta  fel a vasnyiresi lakókat Kerglesz 
Miklós o ttan i lakósnak háza ism eretlen okból ki- 
gy uladt s a takarm ány készlettel együtt e lége tt. 
Em beren, á llatban  nem esett kár. Az épület H'i« 
írtra  biztosítva volt. a k á r  ellenben a 700 frto t 
m eghaladja.

A  já ték szen ved ély  ellen. Nemcsak 
az úri nép. hanem a jó falusiak is kiki a maga 
módja szerint bizonyos előszeretetet m utatnak 
a szerencsejáték iránt, mely sok esetben s/.enve- 
délylvé fajul. Azért a beliig* m iniszter ezen bajnak 
orvoslására a  nép nyelvén következőkép ism eretes 
já tékokra  m egszünteti az engedélyt. Ezek: I. báb 
(hordozható), tekebáb. 2. baba. színes baba. 3. golyó 
színes goi vő. I manacó. mariandli. •> hirhics. 
7. czéldobás, kör vagy karika. «. szili, számozott 
szili, lemez czéldobás és egyáltalában m inden olyan 
já ték , a melynél valamely nyerem énytárgy k ilátás
ba helyezésével keltetik fel a közönségben a játék- 
szén y eilély.

Tűzbe dobattak Nagy nézőközönség 
akadt a fővárosban a mait napokban egy igen 
érdekes látványosságnak, a m ikor is a IX. kerületi 
elöljáróság álta l kijelölt helyen M anthner < )dön mag- 
nagykereskedő. kir. közjegyző jelenlétében épp úgy 
m int a múlt év hasonló időszakában az országban 
és az osztrák birodalom területén elhelyezett bizo
mányi magszekrényeiből el nem adott m agvakat 
égett e tte  el. A felhalm ozott nagy tömegből felesapó 
lángok rövid félóra a la tt közjegyzőileg hitelesen 
m egállapított 22Ö.OOO csomag konyhakerti és virág- 
magot H-íláO frtnyi értékben em észtettek fel. Nagy- 
elhatározás szükséges ahhoz, hogy ily értékű mag
vak. melyek legnagyobb részt még értékesíthetők 
volnának de a vevőközönséget nem elégítenék ki 
olv m értékben mint Mauthiier-féh* m agot vásárló 
vidéki közönségnek, m ert teljesen biztos lehet abban, 
hogy csakis legutóbbi term ésű fris magot kap. mely 
ii|.|ir ugy fajazonosság, mint hozam tekintetében 
m indenkor megfelel ama várakozásnak, melyet a 
kertészkedő közönség a M anthncr-féle magvakhoz 
joggal fűz

A z osztá lysorsjáték  első húzása.
Kapunk tisztelt olvasóközönségének h. figyelmét 
felhívjuk Török A és T ársa  budapesti ezég liirde-

tésére, a kik a in. kir. szab. osztálysorsjáték a in. 
kir. kormány felügyelete alatt áll és mindenkinek 
ajánljuk, hogy hbalninmal forduljon Török A. és 
Társa főelárusitókhnz. Knilapesten.

á

Irodaiom,
Könyv a magyar népről.

(,A  m agyar nép m últja és jelene". 2 kötetben. 
I. kötet: A szolgaságtól a szabadságig: II. kötet: 
A bölcsőtől a sírig. Irta : Kenedek Elek. Kiadja

Athenneum irodalmi és nyomdai részvénytár
saság i

Alig múlt el a magyar nemzet ezeréves 
ünnepe, újabb ünnepre készülünk: a jövő lH'.iH-ik 
esztendőben lesz ötven esztendeje, hogy a magyar 
földnépe. a jobbágyság felszabadult, ura lett a 
földnek, melyre ezer uflktendőn át hullatta vérét 
a verejtékét, a nélkül, hogy magáénak mondhatta 
volna. iK'l.s-han lett igazán nemzetté a magyar, 
midőn a kiváltságos nemesség önként mondott le 
kiváltságairól s önként osztozott meg a föld népé
vel jogokban és küxterliekhen egyaránt.

Azóta nincs osztály-különbség ez ország pol
gárai közt. szabadon fejlődhetik a  föld népe is, 
gyarapodbatik vagyonban, műveltségben s ma 
m ár bá tran  m ondhatjuk, hogy M agyarország 
intelligeiicziájának jelentékeny része az egykor 
elnyomott föld népének fiaiból telik ki. A 48-iki 
törvények áldásos következése ma m ár szemmel 
látható  s ru t hálátlanság  volna tőlünk m ost élő 
nemzedéktől, ha közönyösen engednék elsuhanni 
a közeledő évfordulót: a népszabadság öt ven éves 
fordulóját.

Eniiepe lesz ez az esztendő az egész nemzet
nek: az egy kori nemességnek és jobbágyságnak 
egyaránt. Csoda-e. ha ebből az alkalomból száz
szoros erővel ébred fel szivünkben a vágy, meg
ismerkedni annak a népnek a történetével, mely 
csaknem  ezer évig sínylődött szolgaságban, vagv a 
szolgaságnál nem sokkal kedvezőbb jobbágyi á lla
potban V Mert a m agyar nemzet tö rténeté t sokan 
m egírták m ár, de történetíróink csak mellékesen 
é rin tették  a nép, az Istenadta nép állapotát, a ne
mességgel való viszonyait, a föl szabadulásért való 
véres és békés küzdelmeit.

Erre a feladatra vállalkozott Kenedek Elek, 
ki csak most fejezte be öt vastag kötetes munká
ját, megírván a nemzet ezer éves ünnepére a 
magyar nép meséit, mondáit, vagyis ezer év mese- 
költését. most pedig megírta ugyanennek a népnek 
a történetét egy nagy kötetben, egy másik nagy- 
kötetben pedig a nép ez idő szerint való életét. 
E héten röpül szét a nagy-érdekű könyv első füzete, 

mert füzetekben jelen meg. hogy minden ember 
megszerezhesse s jövő tavaszra, a nagy ünnepre 
a magyar közönség kezében lesz a könyv első kö
tete: a nép története.

Olvasván a  könyv gyönyörű előszavát, ellen
állhattál! vágy ragad meg olvasni e könyvet elejé
től végig. M egmarad az iró melege, midőn ezt 
mondja: ..Történetet irok. szivemben mély szere
te tte l a föld népe irán t, melynek véréből való vér 
vagyok én is, de nem gyűlölettel az irán t az osz
tály irán t, mely nemcsak u ra  s elnyomója tudo tt 
lenni a  népnek, de szerető édes atyja is s mely- 
végül önként, kényszerítés nélkül, példátlan lelke
sepéssel, m aga küzdi ki a  nép szabadságát, osztja 
meg vele jogait, osztozik vele a közterhekben1*.

Kenedek a honfoglaló m agyar nép életm ódjá
nak rövid rajzával kezdi könyvét, s ugy megy á t  
annak a m egrajzolására, miként alakulnak a kü
lönböző rendek, osztályok, s m int sülved a tiszta 
m agyar fajnak is egy része johhúgygyá. ,.A föld 
népének a nemességgel való viszonya - írja Ke
lletlek a népnek állapota s küzdelme a  szabadu
lásért: ez húzódik végig könyvemen." A paraszt
lázadások egész sorával találkozik az olvasó, kezdve 
az ereélyi parasztság 1437-iki lázadásán, jön a 
Dózsa-lázadás. ez a nagy parasztdrám a: a  Kérő- 
féle lázadás: a Hóra- és Kloska-lázadás. nem is 
említve i tt  a  kisebb lázadásokat.

A könyvnek aránylag legnagyobb részét teszi 
ki a jelen század első felének története , m ikor a 
nemességnek szilié java hatalm as akczióba kezd a 
nép felszabadításáért. Nagy szerep ju t a költőknek 
is. különösen Petőfinek.

íme nagy vonásokban az első kötet tartalm a. 
Nem kevésbé érdekes a második kötet, mely a ma 
élő nép életének a tükre. Az iró. ki m int a nép 
tia. jó ismerős a néppel, végig kiséri a  népet szü
letésétől a haláláig, m indenféle foglalkozásában, 
lelki tehetségeinek minden megnyilatkozásában. 
A fészekrakáson: a házépítésen kezdi, Elmondja, 
hogyan építi házát a m agyar ember. Mik a neve
zetesebb különbségek o részben az ország kü
lönböző vidékein. Mint fejlődött az építkezés az 
idők során.

Aztán jön a családi é le t m egalapítása. Az 
ezzel kapcsolatos szokások. A gyermek ápolása.
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nevelése A falusi iskola. Milyen volt régen, 
milyen most V

Ks beszél a nép nyelvéről, hitéről, erkölcséről, 
költészetéről. ruházkodásától.

l lá t  még a katonaélet V Milyen volt légen V 
Milyen most V S m ikor a legény haza k«*. i'il a ka
tonaságtól. gazdaem berré lesz. Milyen az a m agyar 
gazdaság V

Hát a községi élet V Az alkotm ányi s jogok 
gyakorlása V A restauráczió.

Közhen a mindenféle szokások, foglalkozások 
eleven rajza, migncm elérkezünk a temetőbe, ahol 
még láthatók a sírkövek közt a régi, harczias 
világra emlékeztető kópjás fejfák . . .

Knnek a ritka  érdekes könyvnek a m egírására 
vállalkozott Benedek Klek s vállalkozott a  kiadá
sára az Athenaeum , mely az alkalomhoz s a tárgy
hoz m éltóan állittja  elénk e könyvet, nagy kvárt 
alakban, számos rajzzal, képpel, m am elléklettel, 
köztük több színes képpel emelvén a könyv értéket 
s érdekességét. %

Azt hisszük, hogy újabb időben aligha volt 
könyv, mely jobban érdem elte volna meg a köz- 
érdeklődést. m int e könyv, s különösen az intelli
gens osztálynak az a része, mely a nép soraiból 
em elkedett a közélet mezejére, bizonyára a rendes
nél is nagyobb érdeklődéssel és kegyeleten szívvel 
forgatja majd e könyv lapjait.

A „M agyar nép m últja és jelene" két heten
ként, füzetekben jelen meg. Minden füzetben 
szöveg-illusztrácziő s képmelléklet Kgy füzet ára 
.‘50 kr. s előfizethető a kiadó Athenaeum iiál 10 
füzetre 3 írtta l (az egész munka 40 füzet lesz) 
vagy. negyedévre ((> füzetl 1 f ii  80 krral. félévre 
3 frt 00 krral.

Minden gondos háziasszony bizo
nyára örömmel veszi tudomásul a „Háztartási 
Napló" m egjelenését Knnek a könyvnek a meg
jelenése mint tartalom jegyzéke m utatja a háziasz- 
szony észszerű gazdálkodását nemcsak elősegíti, de 
lehetővé teszi azt. hogy kevés fáradsággal, csupán 
egy-egy szám bejegyzése által, kiadásait és bevé
teleit m indennap pontosan egybevethesse: meggyő
ződhetik arról is. ha váljon a ma beszerzett czik- 
keket nem-e olcsóbban vagy drágábban fizette m ár 
előbb, avagy némely tárgy  nem idegenitetett-e el 
esetleg hűtlen cseléd álta l. A „Háztartási Napló" 
világosan kim utatja, hogy a szükséges lakásberen
dezések. élelmi czikkek. tisztogatás, javítás, ruhá
zat. egy-egy gyerm ek neveltetése, szórakozás, u ta 
zás, jótékonyság, gyógykezelés, kertészkedés, gaz
dálkodás. cselédtizetés stb. mennyibe került külön- 
kttlön. Ezen részletes kim utatás htt képét adja 
költekezésünknek és igy abból okulást m eríthetünk 
a jövőre. A „Háztartási Napló“-ban minden ház
tartási szükséglet czimenként kiilön-külön rovatban 
van megnevezve és ennélfogva pontos vezetéshez 
csak a kiadoott összegnek az illető rovatban  való 
bejegyzése szükséges. Ezenkívül a „H áztartási 
Napló" még igen sok hasznos jegyzéklapokat ta r 
talmaz. a többek közt a  m osásba kiadott ruhajegy
zékét egész évre. Családi összeköttetések, a csa
ládban előfordult születések, házasságok, halálozá
sok- és egyéb családi események feljegyzésére. 
Konyha receptek gyűjtésére: ez term észetesen idő 
múlva a házi asszony legjobb szakácskönyvét ké
pezi. Még sok más hasznos jegyzéklapot ta r ta l
maz a „H áztartási Napló." Knnek a valóban hé
zagpótló könyvnek hangzatos szavakkal való a ján 
lása felesleges és hisszük, hogy az a háziasszony, 
a  ki férje jövedelmét ismeri s költekezéseiben a 
m egengedhető korlátokat átlépni nem akarja , ne
hogy a családfőre öntudatlanul bajt okozzon, eset
leg helyrepótolhntntlan k á rt okozzon. bizonyára 
sietni fog a „H áztartási Napló" e hó folyamán 
jelenik meg csinos kiállításban 1 frt előleges be
küldőjének bérm entve küldi el a .M áram arosi 
Híradó" szerkesztősége M.-Szigeten.

Nyilttér
♦) Az rovat ;iljitt közlőitekért n 

szerkesztő.
vállal <•! felel sséget

Selyem-damasztok!;/ íí'J’1,
kint, valamint fokát.-. M é r . .........

krittl I I Irt

.alamint foketo. loliór, sziitos ...... . .................
4á krt.il [4 Irt tiá kvitt lm toronkint. sima. ,•*■*,«._ kn.-z-
kázolt. mintázott. ,1...ászt stb., In,int.--', fi" k.iloi.Mz.,
tnin.isótr, 2,Ml szia- s mintázat..... stb.) a „„■trron.lolt art.
nostabOr- 0. Tnmtnontrson a l.ázimz szállítva, mintákat
imstüíi.rilnltnvul ki,1,1: .......... *■• " ’'s k,r
szállitnl Sí-Ivón,(.-várni Zilt iolilioit. svajoz ,a oz.mzotl 
lovolokro 1" krns, lovol,'/,i-la|.„kta :. kt„, Wlji-B ranasz-
tautlti. Magyar nyolvon irt tnoBroinlolosok .... . ojln-
téztetnek. “ ' '

Hirdetések.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi l . \ .  
t. ez. 102. §-a értelm ében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati királyi járásb íróság  4148. 
4071 !M». és 1010/07. szánni végzése folytán Kiczkó 
Miliálv seregi lázi. Frank Miksa bogiári es W ert- 
lieimer .1. pécsi lakos végrehajtatok javára  Szapács 
János és neje Róza jegonvési lakósok ellen 820 frt. 
273 frt őO kr.. 234 frt 30 kr. tőke. ennek 1800. 
évi m árczius hé) 23. napjától szám ítandó 8° „ ka
m atai és eddig összesen 200 Irt -»4 kr. perköltseg- 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával hiróilag felfilfoglalt és 8.V2 frtra  be- 
csiilt 4 ló. 3 szekér. 1 tehén. 1 üsző. 1 e 'e - ta lig a- 
borona. 1 sertés. 7 malac/.. 3 hordó és 1 tökmag- 
présből álló ingóságok nyilvános árverés u tján  el
adatnak.

Mely árverésnek az Ő440. 0117 és 01 I n  szánni 
kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis Jegenvésen alperesek lakásán leendő esz
közlésére

1897. évi november hó 13 napjának
délelőtt 8 órája batáridőül kitüzotik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az é rin te tt  ingóságok ezen á r
verésen az 1881. évi IA . t.-ez. 107. jj-a érte lm é
ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi IA . t. ez. 108. $-áhan m egállapított feltételek 
szerint fizetendő.

Kelt M uraszombatban, 1807. évi október hó 
22. napján.

TÓtth MiklÓS. kir. bir. végrehajtó.

P P ^ i F .  é. november hó 11-én
kezd.nlik az

Első m. kir. szabadalm azott

OSZTÁLYSORSJÁTÉK
I. osztályának linzása.

100.000 sorsjegy. 50.000 nyeremény.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben:

1 . 0 0 0 .  0 0 0  k o r o n .
Klll.in.it* ny*-n>m4ny<*k:

600.000. 400 .000 . 200.000. 2 a 100.000. 9o.ooo.
80.000. 70.000. 2  á 60.000 borona

és íg\ tovább; egészben r» hónap alatt t» osztályban

13.160 ,000  k o r o n a  l e s z  k i s o r s o l v a .
Eredeti sorsjegyek árai tervszerű lej.*:

egy egész E frt. egy fél 3 Irt. negyed I frt 5o. nyolczad 75 kr.
Mi-ffri-niMr-Ki-kft k .r iü k  mit-l.i•»!>. novi-inl»-r 11 ik*- (hiizát* kvsd*-t*-l «l6it

Török A. és Társa ezéghez
B u d a p e s t ,  V á e z i - k ö r u t  -4-1*. küldendők.
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Y O L C K M A R  B E R T A

zo n g o ra -ra k tá r a
k ö l  c sö n ző -in  téze  te

MARBURG, Herrongasso 54 ., fóldsz.
Mignon-, a legújabban m intázott 
verseny-zszánny-, szalon- és hang
szerelt ongorák-kal gazdagon fel- 
Ajánlja rak tá rá t:  úgyszintén a 
bel- és külföldi legelőkelőbbgyá

raiban készült pianino-it és harmonium-nil Kredeti 
gyári árak : uj zongorák 25 0  fittő l 1200 írtig . 

Harmoniumok európai és amerikai hangmódszerben 60 frttól feljebb.
írásbeli jó tá llá s . — Részlet fizetések. — Becserél i s  elüli 

á tjá tszo tt zongorákat. — Ölesei zongorabérlet.
Egyedüli képviselete Marbnrg és vidéke neszére Eli Itlt AH 
FKHáYKS világezégnek, es. és kir. uilv. és kamara-zongora 
gyáros Itérslien; valamint 1‘A .lklt KI DŐLI ’ es TÁRSA 

legismertebb nevű bnrniniiitim-gyáráiiak Königriitzben.
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Gyomor- ™  

jj: cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélklllözhstetlsn ás általánosan ismeretes
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: átvágyta 
lanság, gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
tellujtság, savanyú, talbttffögéi. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkaklválasztás, 
sárgaság, undlor és hányát, qyomorgérc! 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomorhilterholésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor 
rhoidáknál.

Említett bajoknál a T lá r l s s c a e l l l  
f f y o i i i o r e a e p p e U  évek óta kito
nőknek bizonyultak, a mit száz meg ssái 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr

Magyarországi főraktár: T ö r ö l .  
J ó z s e f  gyógyszertára R is e t e p e s t .
Király utcza 13 ez.

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

Van szerencsénk ajánlani szavatolt tisztaságú

A  legm agasabb  
d ijakkal 

k itü n tetett Thonas foszfát lintet
szavatolt 10— 1 5 " citratban oldható foszforsavtartaiommal és 85 100".. porfinomsaggal.
Kelülmulbatlan. minden ta la jra  alkalm as trágyaszer. különösen sovány talajok 

jav ítására, kitűnő hatású  az összes gahnancm ück. kapás és olajnövénvek, lóhere és luczerna. 
szőlő, komló és kerti vetem énvekre Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb
fosztorsavtrágya ; tek in tette l hatásának tartósságára , felülmúlja az összes  
szuperfoszfátokat. A eitrátban  oldható foszforsavtartalom ért szavatosságot 
vállalunk, netalán i hiányt m egtérítünk.

Á rajánlatokkal, szakm unkákkal és egyéb felvilágosítással a legkés/.ségesebben 
szolgál a csehországi Thom asm üvek |>rágai foszfátliszt eladási irodájánák vczérkéjiviselősóge 
a m agyar korona orsz. terü letén :

K A L M A R  VI LMOS,
Budapest. Erzsébet-körut 34.

Nyomatott íjházi Miksa nyomdai müintézetében
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Richter tóié Horgony-Pain-Expeller
L i n i m e n t .  C a p s i c i  c o m p .

Ezen hírneves háziszer ollentállt az idő megpróbálásának. 
mórt már több mint 27 óv óta megbízható, fajdalomcsilla- 
pitó bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél. csuznal. tag-
szaggatasnál és meghűléseknél és az orvosok által bel.uzs.,le
sekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Ilorgony- 
l ’ain-Expeller. gyakorta Horgony- Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer. melynek egy 
háztartásban sent kell*-n,> hiányozni.-' |o  kr., 70 kr. és 1 frt. 
üvogonkénti árban majdnem mindon gyógyszertárban k e 
letben van; fő r a k tá r :  Török József gyógy- 
szőlésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisehbertékü 
utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkáro
sodni. az minden egyes üvogot „Horgony** véd
jegy és Iiiehter ezégjegyzés nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza. m

PICHTER F. AD és lársa. ct. és kir. udvari szállítok. RUDOLSTADT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Muraszombatban.
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