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társadalmi és közgazdasági hetilap
A „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t "  h i v a t a l o s  k ö z l ö n y e .

1 Megjelenik minden vasárnap. —
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nyom dájába küldendők.

A m agyar tanitök anyagi helyzete.
V-Áuein dii odere paedagogum fecere. 

Mély igazságot rojt magában ez ókori 
mondás. Mai időben a tanító állás s az az
zal járó fizetés oly csekély, hogy egy csep
pet sern szabad hibáztatnunk, ha az illető 
egyén más pályát választ! Ha elgondoljuk, 
hogy éppen egy éve ünnepelte hazánk ezer 
éves dicső fenállását, hol anyagi szellemi 
előhaladottságát bemutatta a világnak; ke
zünket kell összecsapnunk, hogy a máso
dik ezredév elején a népnevelés s az ezzel 
járó anyagi és szellemi műveltség közegei, 
a néptanítók, hazánkban ijesztő rém gya
nánt kevesbednek, illetve ifjan oklevéllel 
más pályát választanak!

Valaki más azt hinné talán, — ki a 
tanító anyagi helyzetét közelebbről nem is
meri — hogy ily ernyedetlen, önfeláldozó 
szorgalom mellett ezreket meg ezreket 
gyűjt magának, oh! pedig az ily kishitüek 
nagyon is csalódnak! (P. o. a törvényho
zás és iskolafentartók. Szerk.)

Tizenkétévi folytonos iskolázás után, 
testet, lelket ölő nehéz munka után fájda
lom a legtöbb helyen 300 írtért kell küz
deni az élet sanyaruságával. Most tessék 
hozzá venni 4—5 családtagot s ezeket il
lendően eltartani, ruházni, állásának meg-
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felelően élni. a társadalomban megjelenni 
s ott az őt megillető helyet betölteni.

Ne csodálkozzunk egy cseppet sem, 
hogy tanítóinknak egy igen jórésze más 
pályára szánja magát, ezt nekik felróni 
nem lehet, de nem is szabad, mert minden 
jóravaló embernek erkölcsi kötelessége jobb 
sorsra törekedni. Nem szabad rósz néven 
venni, ha a sors által oly csekély anya
giakkal dotált tanító nem egészen felelne 
meg hivatalának, mert hisz legelső köte
lessége családja tisztességes s állásával 
megfelelő ellátásáról gondoskodni!

Teljes joggal mond' atjuk, hogy oly cse
kélyen dotált tanítóink kevés kivétellel — 
nem érték azt el, nern jutottak odáig, hová 
képzettségök és derék, becsületes, de rö
gös munkájuk árán jutniok kellett volna.

Nagy hü-hóval, nagyhangú üres frázi
sokkal hirdetik a tanitókdicsőségét, szóval 
elismerik ernyedetlen szorgalmukat s lát
ják fáradságos munkájoknak eredményét, 
de ha anyagi helyzetük javítását kérik: sü
ket fülekre találnak. (Ez a népnevelési 
érzék. Szerk.)

Mi volna a gyógyír, mivel orvosolhatnék 
tanítóink anyagi helyzetét, e jogos kívá
nalmat, hogy csakis hivatásuknak éljenek? 
Igen egyszerű ez; meg kell teiemteni, a 
nagyon megérdemlett munkájok méltó ju-
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tál mát. Ott vannak a szomszéd nyugati 
államok, hol a népnevelés mily magas fo
kon áll, de tanítóik is hivatásuknak élnek, 
mert meg van a rendes fizetés mellett még 
a fizetési fokozat is s nem oly arányban, 
mint nálunk. Oh mikor lesz a magyar ér
demes néptanítóság munkássága ennyire 
becsülve?

íme most az alkalom, mikor az ország
gyűlésen a honatyák a költségvetést tár
gyalják, emeljék fel a honatyák már egy
szer általánosan szavukat a tanítók érde
kében, ha másra jutnak milliók meg mil
liók, juttassanak a valóban megérek n.'ett 
munkáért is illő jutalmat!

Mondják ki a honatyák, hogy iskolák
nál alkalmazott tanítóknak 600 forint mi
nimum évi fizetést s e példának csodás 
hatása lesz, mert a tanító már nem fogja 
magátszégyenleni továbbra tanítónak nevezni.

Emeljék hathatós szavukat a lapok is, 
kik minden alkalommal sorompóba álltak 
a néptanítók érdekeiknek megvédésében, a  
honatyák, hogy ne csak mindig Ígérettel 
traktálják tanítóinkat, hanem mutassák 
meg, hogy a népnevelés s ezzel együtt a 
jövő nemzedék ügyét is szivükben hord
ják! S akkor elmondhatjuk a nagy Szé
chényivel: „Magyarország nem volt, hanem 
lesz." Pastinszky János.

A „ M ű n k  és l é k e "  lÁ r t u j i“  
Em léksze l-e?

A lom  az id e á lr ó l .
Irta: ár. Frankó László.

Végigrohan a vihar a há/.boritotta utczán.
Eljön hozzám is és megzörgeti ablakomat. Az 

öreg ház rozzant ablakai nyöszörögve, jajgatva tű
rik kegyetlen csapásait. Győzött. Kitört egy abla
kot. Kinyitom az ablakot. Kinyitom a fatáblákat. 
Minden csöndes. Az a pajkos subancz. megunta a 
játékot . .  .

Megkondul a vén templom harangja. Kong a 
harang lassú egyforma kongassa!. Éjfél van. Ma 
született a megváltó. Ide látszik hozzám a temp
lom. A nyitott ajtón fényár özönlik ki. Látom 
benne térdelni az emberek százait, ezreit a mint 
összekulcsolt kezekkel könyörögnek az Istenhez. 
Hallóin bús siró hangját. Olyan egyedül vagyok. 
Az ének egyre csöndesebb lesz. Végre megszűnik. 
Lehajtom fejemet, hallgatom a harang kongását 
Térdeim megcsuklanak, szememben meleget érzek. 
Én is mint azok a templomban itt, elhagyott szo
bámban letérdelek, fejemet lehajtom a  zsolye bár
sonyos karjára. Csönd van, csak a szivem dobo
gása hangzik föl. Imádkozom lelkem keresztül

tör a föld üres légkörén. Megközelíti a véghetot- 
lent. S ott megpihen. Csöndes zsibbadás fogja el. 
édes, mámoritó érzés, aztán elrepül tova. Tavasz 
van. Virágos rétek. Pitypangos mezők. S ott a me
zők végén röpkénynyel befutott rózsák, liliomok 
között egy szőke leány alszik hófehér ruhában. A 
nap sugara végigtánezol a zöld repkényekeu. Nyi
last keres. Keresztül bujt. Ott van már. Most csó
kot lehel a szép fehér ruhás leány mosolygó ró
zsás ajakára. Csókdossa százszor, ezerszer. Aztán 
mámorosán, megrészegülve megy föl a homlokon 
át az aranyhaj koronájára s ott van, o tt lebeg a 
hullámos, selyem fürtökön. Kicsiny himes szárnyú 
pillét visz, hordoz a szellő. A pille röpül, gyöngo 
szárnyai fáradtan verődnek össze. Majd-maid ki- 
terjeszsi azokat csöndes lassan, lassan leszáll a 
szép szőke leány hosszú szempilláira.

Nyílik a csalit. Egy férfikéz félre vonja a szo- 
morufüz lombjait. Helép. Még alig veit gyermek. 
Aliitattal néz az alvó leányra. Leveszi a kalapját. 
Letérdel a leány lábaihoz. Nézi, lesi pilláinak reb 
henését, mellének hullámos emelkedését. Gyöngé
den lehajol s megcsókolja a lccsüggő kéz rózsás 
körmeit. Álmodozom.

Emlékszel-e szép gyermekem? Te 16 éves vol
tál, én meg 21. Te aranyos baba, én meg jogász

voltam Akkor délután láttál először. Lázas, égő 
szemekkel nézted, mint vesznek le a fiuk a kocsi
ról s óvatosan vezetnek be a kapun. A fejem be 
volt kötve. S a tej kendőn meglátszottak a friss 
vérnek átszivárgó nyomai. Jól tudtad, miért vere
kedtem Te éretted. A kávéházban ott mondotta 
valaki, hogy hiú vagy. En arezulütöttem, védel- 
medro keltem. Pedig, óh mennyire nem szorul
tál arra.

De te megtudtad, hogy megverokszem érted. 
Láttad, mikor hoztak véresen haza. Tudtad, hogy 
hogy vérem te éretted ömlött. Megszerettél.

Emlékszel-e?
Sokáig feküdtem. Forró homlokomnak tüzét 

lehiitötte volna szép kezednek érintése. Nem jöttél. 
Nem jöhettél. Mert neked be kelletett zárni titko
dat a szivedbe.

Mikor elhagytam az ágyat, tavasz volt, az 
orvosomtól tudtad meg hogylétemet. Botra támasz
kodva hagytam el a szobát. Micsoda reggel! A 
fákkal szegélyezett utczák szentséges csöndjét csak 
i ti parkotok bokrainak csalogánydala szakította 
meg. A napsugaras levegő, az enyhe szellő elhozza 
a szomszédos hegyekről az ibolya s gyöngyvirág 
illatait. Mosolygott az ég. a főid, a virágok s a 
fáknak megarauyozott levelei. S >ka. soha többet 
ily reggel.
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M árczius 15-ike közéig. M l le sz ?
„Nép. mely diciiSt, inaKanztosat igy 

magasztal,
Vau al>l>an élni hit, akarat a erő.“

Komoly szatírának tetszik bizonynyal 
a költő lelkes Kikiáltása, mely mégis, mint 
a keserű orvosság, talán fölrázza szunyadó 
kegyeletünket. Egy l'élszázad, hova jutta
tott'' A népszabadság nagy eszményeiért 
szürke köztudatot, a félszázad ösvényén, 
mintha tetszhalottat kellene költögetnünk, 
midőn fölakarjuk rázni társadalmunkat: 
ébredjetek! Ezelőtt 50 évvel a Bastille rom
jain örömében tomboló franczia nép hozsa- 
nája megrendítette Európaszerte az abso- 
lut oligarchák monarchikus trónját. Orkán 
süvöltött a légen át s ledöntötte a feudá
lis kor vihatlannak hitt bástyáit, 24 óra 
alatt felszabadította a jobbágyságot s kö
vetkezett a népek szabadsága.

Ti a szabadságban élő ifjú nemzedék, 
megtudjátok-e érteni 1848. márczius 15-ét?

Mintha nem értenétek meg.
Mintha nem éreznétek hazafiul felada

tot, hogy a közelgő ünnepen a márczius 
kultuszának kell áthatni mindeneket.

Hogy fényes nagy ünnepségeknek kell 
lefolyni, mely tanítsa a nemzeti erőt, az 
eszmék erejét és azt, hogy méltók vagyunk 
a népszabaditó márczius nagy vívmányaira. 
Azt kell tanúsítani ez ünnepnek, hogy

„Xcp, mely dicsőt, magasztost igy magaszta ,
Van abban élűi hit, akarat s erő,u

Sem elhamarkodva, sem hevenyészve 
nem kell tennünk. Ünnepünk ne legyen í e 
kicsinyes, se erőnk felett való.

Ne legyen czéda külcsillogás, de tar
talom legyen benne.

Ne legyen sablonos és ne legyen mag- 
num áldomás.

Hanem legyen meg az a karaktere, hogy 
nem hagy ki egy élő embert, a kit ide
genül és eszmeileg megterméketlenül hagyna 
márczius Idusa- szolgáljon az ünnep egy 
nemzeti öntudatot, azt, hogy az ő áldásai
nak becsét a közszabadságokban átérezze 
mindenki.

Ebben van az ünnep ereje, nem pedig 
abban, hogy polgári kimenők vaunak és 
obiigát toasztok hangzanak föl.

A midőn tehát a társadalom vezetőihez 
intézzük szavunkat, nem jól végeznők zsur
nalisztikái kötelességünket, ha egyúttal ké
véséit meg nem jelölnők azoknak az em
lékezetesebb ünnepeknek, melyek márczius 
15-én esnek.

Talán valamely irányt adnak mégis, hi
szen az emberek úgyis tanácstalanok, sőt

Ott állottal a rácsos vaskapu mellett. Vártál 
s én megláttalak. Minden vérem a szivembe tolult, 
megtántorodtam. Gyönge sikollyal rohantál. Ar- 
czod ijedté vált. tekinteted féld.

Szegény tiu! — lebbent el ajakadról.

Ez volt a mi első találkozásunk.

Emlékszel-**': S aztán minden nap tavaszunk 
volt. Heteken át lopva találkoztunk s azután 
nyíltan.

Emlékszel-** mennyit tanultunk együtt, a ró
mai jogot. Hogyan kaczagtál.

Jaj Istenem! de kutyás neve volt annak 
a Caesar bácsinak. Az anyád is jó volt hozzám. 
Es a Mari tante, mily sokat elballagott velünk a 
templomba

Emlékszel-eV Nagypénteken a templom üres 
volt, csak amott a főoltár előtt imádkozik lassu 
mozgással a főpapok kék talláros kara.

Kísérteties csoportjukra halvány fényt vet az 
örök tűz imbolygó lángja. Szentelik az olajat.

Megállunk egy mellékoltárnál, a Mari tante 
lehajtja a fejét az imazsámoly kopottas bársonyá
ra, gyöngéd lelke könyörög a te boldogságodért. 
— Letérdeltünk mi is. — És ott csókoltál meg

olyik ebben a nemzeti elementáris köteles
ségben még csak nem is ébredezik.

Hát az egyszer bizonyos, hogy a fél
százados jubileum nem lehet oly sablonos 
ünnep, mint más. Ne essék zokon s ke
serű igazság, de nálunk a márczius (tisz
telet, becsület a kivételnek) psupán dári- 
dós ünnep volt. Lakomák folytak nagy 
megfeledkezésckkel, szinte a köztudatba 
ment át, hogy e napon közvacsora dukál 
és későhazamenés. A polgári szabadságnak 
ilyen idétlen értelmezése volt sok helyen.

Méltók leszünk-e a Márczius nagy vív
mányaihoz, ha a hazatiui ünnepen ezt a 
lakoma irányt követjük?

Nem és százszor nem.
Ha egyszer valamely nap nemzeti ün

nep, azt kamatoztatni kell a nemzeti esz
mények térfoglalására. Tartalom nélküli 
kurjongatás, jelentőség nélküli összegyüle- 
kezés, ha márczius 15-ét úgy nem ünne
peljük, hogy mindazokra, a kik a népsza
badság eszméinek jelentőségét, históriai 
győzedelmét nem ismerik, ha mindezeket 
lelkűkben úgy föl nem világosítjuk, hogy 
kebelükben felgyűljék a hazafiság vesta- 
tüze. Pál apostol szerint ünnepünk „pengő 
érez és zengő czimbalom,“ ha az ifjúság
ban, ezekben a romlatlan szivekben nem 
gyújtottuk föl a hazaszeretetnek lángját, ha 
nem egy nyelvet beszélő hazánk béliéit, kikre 
befolyásunk van, föl nem világosítjuk, hogy: 
„Itt élned-halnod kell.“ E feltételek már 
magukban jelzik, mi a feladat. Iskoláé és 
társadalomé. Az iskolák — hisszük — meg 
fogják tenni a magukét, lépjen akczióba a 
társadalom. Egyre pedig vigyázzon. Nehogy 
kimerüljön az ünnep magnum áldomásban. 
Annak is kell lenni. Társasköreinkre nagy 
feladatok várnak a félszázad mesgyéjén. 
Vajha ne csatlakoznánk benne itt és sehol: 
mert be kell látnia mindenkinek, hogy mi
nél nagyobb az utilitarius szellem, annál 
inkább meg kell ragadni az alkalmakat, 
melyeknek nemzeti képzőhatása kétségte
len, melyeknek megünneplését kegyeletünk 
is parancsolja. Hiszen van-e nap, van-e kor, 
melynek annyit köszönhetne Magyarország 
középosztálya, mint márczius 15-ének?...

A kath. templomépités.
Az eszme tollút u ta t tört magának a kath. 

hivő nép* szivéből fakadt, de sokáig elodázott ügy 
újra elementáris erővel kopogtat és most mint 
hírlik nem hiába, mert hallomásom szerint a kath. 
templomépités ügyében már a jövő vasárnap meg
történik az első lépés.

először. Nyugodtan néztél szemembe s azt mon
dottad, hogy az Isten akarta igy

Aztán jö tt a sok apróság, a mi együtt al
kotja a boldogságot.

Egyszer aztán jö tt ő. Esős délután volt, be
folyásos volt l ’gy a formája végett kérdezték meg 
a te akaratodat jóformán az esküvő előtt.

Te azt mondottad: gyűlölöd és nem leszek az 
övé. Én őt követtem s felóm m utattál. En édes 
leányom.

Egye vége lett a derült napoknak. Engem 
kitiltottak örökre. Nem bántam. Tudtam, hogy 
szeretsz. S aztán láttuk egymást. Olykor messzi
ről, vártunk. Tudtunk, hogy egymáséi leszünk.

Egy éjszaka oly szúrnom álmom volt. Téged 
láttalak szomorú arczczal. Nem tudtam uralkodni 
vágyakozásomon. Arra mentein az utczákon. A 
Mari tante szeretett. 8 mondta. Csak egy kis be
tegség. Aztán — én jó Istenem.

Nem féltem bemenni a házatokba. Végigmen
tem az esteli s/.ürkülettől homályos folyosón. Vé
gigmentem a fekete ruhás szolgák sorfalán. Benyi
tottam hozzád. Fojtó virág és tömjén illattal volt 
telve a terem. Ott a háttérben, messzeségben egy 
szőke leány hófehér ruhában, mosolyogva alszik.

Vasárnap febr. 27-én a kath. iskola termében 
egy szükebb körű értekezlet gyűl össze, mely meg
fogja beszélni az ez ügyben teendő legelső lépé
seket, mely meghatározza ama határnapot, midőn 
is az egész plébánia lakói összegyűlve kimondják 
a templomépités szükségét és a kivitel módjára 
nézve bizottságot választanak. Nem is hiszem, hogy 
találkoznék csak egy kath. hivő is, ki örömmel ne 
üdvözölné ezt az eszmét, ki örömmel ne adná bele
egyezését, hogy e viszás állapotnak már egyszer 
vége legyen. Mert csakugyan viszás állapot az, 
midőn különösen nagyobb ünnepek alkalmával — 
a templomban oly nagy a  hívők szorongása, hogy 
gyengébb idegzetű ember egészségének koczkázta- 
tása nélkül az isteni tiszteleten meg sem jelenhet. 
Es oly szorongás közt hol m arad az áhitat hol az 
a  s z ív , mely ily körülmények között egyedül Istené
vel képes társalogni, midőn körülötte minden 
körülmény akadályozza, hogy lelke Istenéhez száll
jon? De kicsiségétől eltekintve még másként se 
valami igen áhítatra gerjesztő a mi templomunk. 
I t t  az ideje, it t  a tizenkettedik óra, midőn már 
tenni kell valamit ez ügyben.

Fogjanak tehát kezet e tekintetben Mura
szombat kath. vezérlő egyéniségei, egyesüljenek e 
mü kivitelében mindazok, kiket a társadalmi fel
fogások vagy politikai nézetek szétválasztottak. 
A muraszombati plébánia ötödfélezer kath. hívője 
bizalommal tekint ama intéző körökre, kik társa
dalmi állásuknál fogva hivatottak arra, hogy e 
régi anomálián segítsenek. Reméljük is, hogy ez 
ügyben nem találkozik oly szűkkeblű ember, ki 
akár eg)óni meggyőződésért, akár zsebjére appel- 
lálva az építés menetét megakadályozná, hanem a 
gazdag és a szegény vállvetve fog dolgozni észszel, 
tanácscsal és anyagi eszközökkel, hogy ez eszme 
testet öltsön. Rendelje alá kiki saját egyéni nézetét 
o tekintetben a többség helyeslő akaratának, nehogy 
az oly örvendetesen megindult eszme egyesek ellen
kezésével ú jra hajótörést szenvedjen és bizonytalan 
időre elodáztassék. Abban mindannyian egyetértünk, 
hogy ez állapot tarthatatlan, a megoldás módjában 
meg mindig „győzzön a jobb“!

P. Blasius.

H í r e k .
— V asu tun k  ü g y érő l e hó 13-ról kel

tezett levelében az engedményes dr. Goszthony 
Mihály ügyvéd azon örvendetes hirt közli, hogy a 
vasútvonal traczérozását már a napokban meg
kezdik Ilorschitz vállalkozó által. Reméljük, hogy 
a derék vállalkozó mindenütt kész támogatóra és 
közremükdőkre talál -  Továbbá vasutunk ügyé
ben a vármegye alispánja f. hó 23-ára hívta össze 
az ügy fejlesztésére a törvényhatóság által kikül
dött bizottságot. — Az értekezleten részt vesznek: 
Széchenyi Tivadar gróf v. b. t  t. országos képvi
selő. Szápáry László gíóf, liumei ki. ntányzó, Rat- 
kovich Vendel kanonok, a vármegye részéről, az

Aranyhaja szétterül selymes, csipkés párnáján s a 
mirthus köszörű mint glória övezi nemes homlo
kát. Darányi kacsóira homályos fém t vet a viasz
gyertyák meg meglobbanó fénye. Mikor agyam 
tisztulni kezdett, zokogva borultam koporsódra. 
Hogy Isten eltűri ezt?

. . .  A múlt évben is elutaztam sírodhoz s 
aztán elmentem házatok felé. Olyan szomorú vén 
ház lett abból, szürkültek a falai, megrozsdásodott 
a vasrácsa. A párkányodon zöldes moh nőtt, min
den néma, elhagyatott. Benéztem a rács nyílásai 
közzé. Szegény édesapád magas alakja o tt sétál a 
park hosszú utain s fedetlen ősz fejére lassan hul
lanak alá a vén fák sárguló levelei.

Mi az V A vihar ru t zajjal betörte az ablakot. 
Eloltja gyertyáimat s én o tt térdelek összetörött 
lélekkel, kezembe szorongatva fakuló arczképedet, 
szépséges szép szőke leányom.



alispánon kívül, (Ír. Bezerédj István főjegyző és 
Nagy Jenő főügyész.

L e g ú ja b b .  Yasutunk a megvalósuláshoz 
közeleg. Fol\ó hó 18 áu köziünk időzött Ilorsics 
vasúti vállalkozó, hog. vasutank felett az érdekelt
séggel tirgyaljon s a vasúti állomások száuiát és 
helyét kijelölje. Az e.idigi jelölés szerint a mura
szombati vasúti állomás 1 'intér Géza ügyvéd háza. 
háta mögött a várostól mintegy 800 lépésnyire 
lenne. A vállalkozó teljesen biztosította az érdtt- 
keltséget, hogy a vasút ki fog épülni s annak a 
kiépítése már csak időkérdés.

— V izlen d va i k örjegyző  halála. Ko- 
vách Mátyás vizleiuhai körjegyző f. hó 13-án éj
jel szélhüdés következtében elhunyt. A boldogult 
temetésén fényesen nyilatkozott meg a közrészvét, 
s az egész környék körülvette szeretett halottjá
nak koporsóját. A muraszombati intelligenczia is 
tömegesen vett részt a temetésen s koszorút he
lyezett a boldogult ravatalára. Az elhunytat a gyá
szoló özvegyen kívül még 5 árva siratja Temetése 
folyó hó ló-én délután ment végbe. A temetési 
szertartást C'sárics József vizlendvai plébános vé
gezte fényes segédlettel s a környékbeli tanítók 
közreműködésével. A temetésre kivonult a mária
havasi tűzoltó-egylet is teljes parádéban, melynek 
az elhunyt kezdettől fogva elnöke volt. A boldogult
á l  a gyászoló család a következő gyászjelentést 
bocsájtott ki: „Özvegy Kovách Mátyásáé született 
Schober Janka fájdalomtól megtört szívvel jelenti 
férjének Kovách Mátyás vizlendvai körjegyzőnek 
folyó évi február hó 13-ik napján délután 7 óra
kor, életének 43-ik évében történt elhunytat. Az 
elhunytnak tetemei folyó évi február ló-én délután 
4 órakor tétetnek örök nyugalomra. Kelt Vizlend- 
ván, 1898. február 14 én. lléke és áldás hamvaira! 
Koszorút küldtek: 1) Horváth Károly: „Szeretett 
főnökének", 2) Saruga Frigyes: „Felejthetetlen kar
társának", 3) Raffel János: „Felejthetetlen bará
tomnak", 4) a szolgahiróságtól: „Kedvelt körjegy
zőnknek. Szolgabirói hivatal", 5) a testvéreitől, 6) 
a nejétől volt fölirat nélkül.

M eghiúsult fa-nyessós. Már évek óta 
sürgettük hogy a templomtéren lévő gesztenyefák 
vissza vágattassanak, mi azonban soha sem sike
rült elérnünk. Most szállta meg a várost a buzgoság 
s meg emlékezett a templomtéri vadgesztenyefák
ról is, melyek a szó szoros értelmében már pusz
tuló félben vannak. — Azzal, hogy a város az em
lített fákat vissza nyeseti csak mulasztását pótolta 
volna s megmenti a fákat a végpusztulástól. De 
nem úgy történt, mert ember tervez, Isten végez. 
F. hó 18-án jelent meg a helybeli kertész munká
saival, hogy a város meghagyásából a  nevezett 
fákat vissza nyesesse és tisztogattassa, de megje
lent egyúttal a járási fő szolgabiró ur is s egy 
fa megcsonkítása után beszüntette a munkát. 
Hogy miért nem tudjunk. De annyit tudunk, hogy 
a főszolgabíró ur is tudja, hogy a fa vissza nye
sése által nem csak szépséget kölcsönözhetünk 
neki, hanem tartósságát is hosszabb időre bizto
sítjuk. Hogy a főszolgabíró miért akadályozta 
Muraszombat város ezen törekvésében semmi elő
nyét nem látjuk, de látjuk azt; hogy e tárgyban 
a  főszolgabíró urnák közbelépése teljesen indok- 
talan. Reméljük, bogy a város a legközelebbi ülé
sén nemcsak ki fogja mondani a fa lenyesetés 
szükségét, hanem le is fogja őket nyesetni, meit 
nem az árnyék teremti a fát, hanem a fa az ár
nyékot. S ha azt akarjuk, bogy árnyék legyen, 
tessék a fákat is ápolni.

Bum m .
— M&rburgból értesít bennünket levele

zőnk, hogy a muraszombati, valamint vidéki keres
kedőknek általánosan jól ismert marburgi nagy- 
kereskedő, Keichenberg Henrik folyó hó 16-án éj
jel agyonlőtte magát. Tettének oka még ismeretlen. 
— Úgyszintén egy növendék a marburgi hadap
ródiskolából agyonlőtte magát, mint mondják 
„szerencsétlen szerelem" végett.

— A  körm end ném etujvári vasútvonal 
nyomjelzési munkálatai folyamatban vannak s igy 
alapos kilátás van arra, hogy az oly régen várva- 
várt vonal még ez évben kiépól s átadható a for
galomnak.

— K öszön etnyilván ítás A muraszombat! 
takarékpénztár Ó0 irtot volt szives adományozni a 
muraszombati róm. kath. iskolának szegény sorsú 
gyermekei segélyezésére, miért fogadja ezen nemes- 
szivü cselekedetéért a szegény sorsú gyermekek, 
úgy az iskolaszék nevében leghálásabb köszönete- 
met. Muraszombat, 1898. február 18-án. G á s p á r  
F e r e n c i ,  iskolaszéki elnök.

— V ásár  Muraszombatban folyó hó 13-án 
ta rto tt országos vásár igen látogatott volt: külö
nösen a marhavásár sikerült; felhajtatott 621 drb, 
abból daczára a drágaságnak, eladatott 387 drb.

F eg y e lm i eljárás. Tipka Ferencz, kőszegi 
polgármester ellen, ki a Prospuill Péter volt kősze
gi rendőrkapitánysági Írnok által elkövetett sik
kasztás ügyében nem já r t el kellő erélylyel, az al
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ispán elrendelte a fegyelmi eljárást. A polgármes
ter részéről ezen határozat ellen benyújtott feleb- 
bezését közigazgatási bizottság elutasította.

— Köszönet. A muraszombati takarékpénztár 
20 az az húsz forintot ajándékozott a helybeli izr 
nőegyletnek. Fogadja a tekintetes Igazgatóság leg
őszintébb köszönet nyilvánítását ez utón a mura
szombati izr. nőegylet nevében Á rv á i M uthild .

— B ecsapta  a minap Jónás öándor róna
fai illetőségű kocsis Tóth György körmendi sza
bómestert azzal, hogy ennél 2 dolmányt és kabá
tot vásárolt, melyek ára iránt az eladót gazdája, 
Fricz Sámuel körmendi vasúti szállítóhoz utasította, 
mint a kinek állítólagos megbízásából vásárolta a 
ruhaneműnket. A megbízás azonban valótlannak 
bizonyult, a csaló pedig időközben megszökvén, 
köröztetését elrendelték.

— M eghívó. V szentgotthárdi kerületi be- 
tegsegélyző pénztár f. évi február hó 27-én dél
után 2 órakor saját hivatalos helyiségében tartja
V. évi rendes közgyűlését, melyre az érdekeltek 
tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. 
Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak a múlt 
évi eredményéről szóló pénztári jelentése, zárszá
madás és vagyonmérleg megvizsgálása fölötti, va
lamint a felmentvény fölötti, val mint a felment
vény megadása iránti határozathozatal. 2. A fel
ügyelő-bizottság és 3. a választott bírósági tagjai
nak megválasztása. 4. Indítványok. Szent-Gotthárd, 
1898. évi jen. 16. A szentgotthárdi betegsegélyző- 
pénztár igazgatósága.

H űtlen cseléd. Katona József halmosi 
lakos panaszt emelt a muraszombati csendőrőrsnél, 
hogy cselédje Friskics Iván, három darab lovának 
farkait levágta s igy a lovakat elcsúfította s m int
egy 50 frt kárt okozott neki. A csendőrség a te t
test, ki te tté t beismerte, a kir. járásbíróságnál fel
jelentette.

Lopás, Antalira Miklós rovott előéletű egyén 
folyó hó 13-án vásár alkalmával meglopta Pojbics 
Jánost, Dobray János nagy vendéglős háziszolgáját, 
négy drb adóslevelet 390 frt értékben, apró tár- 
tárgyakban mintegy 116 frt 20 kr. értékben. A 
tettes azonban nem sokáig élvezhette lopott va
gyonát, mert a csendőrség pártfogásába vette s a 
kir. járásbíróságnak oltalmába ajánlotta.

— B u zato lvaj. liaász Miksa eőri-szentpé- 
teri lakos udvaráról folyó hó 3-án virradóra isme
retlen tettes 4 zsák tiszta búzát ellopott. A tet
test keresik.

V édekezzün k! Az O. M. G. E. szak
lapja, a „Köztelek" többször figyel meztette gazda
közönségünket az amerikai lóhere és amerikai lu- 
czerna káros, sőt veszedelmes voltára. Az ameri
kai luezerna beözönlése ellen tudvalevőleg Mauth- 
ner < >dön budapesti magkereskedő vette fel a har- 
ezot és ugyancsak Mauthner jelentéséből olvasssuk, 
hogy az amerikai luezernameg még folyvást oly 
nagy tömegben özönlik hazánkba, hogy az ilyen 
mag forgalmazói áraikat 4— 5 írtta l leszállították 
és ezt körlevelekben tudatják a gazdákkal. Köte
lességünknek tartjuk gazdáinkat figyelmeztetni, 
hogy óvakodjanak az amerikai luczernamagtól, a 
melyet igazi származása letagadásával tisztán, sőt 
európai luezeruamag közé keverve árusítanak.

K ályh a n élk ü li fűtés Gyakran beáll 
annak szüksége, hogy hideg szobát vagy más fü- 
tetlen helyiséget rövid időre felmelegiteni óhajta
nánk. Ennek elérésére egy rendkívül jutányos el
járást, mely különösen garzonoknak pl. levélírásra 
öltözés- vagy vétkezésre, vagy olyanoknak (pl. be
tegeknek) kik éjjel rövid időre az ágyat elhagyni 
kénytelenek. 30 krajezár beküldésére (levélbélyeg
ben) közöl Lechenmayer J. C. Temesvár. Stefánia- 
utcza 16. (saját ház.)

Irodalom.
— É rdekes m egrendelés érkezett Vitéz 

A. kassai könyv- és zenemükereskedőhöz, Berlin
ből. Ugyanis Erese C. cs és kir. udv. dirigens sür
gősen kéri N’eidhardt Alajos Rheinwogen (Rajna 
habjain) ez. keringőjét nagy vonós zenekarra mert 
azt a legközelebbi udvari bálon játszani kell: te
hát ebhői is látható, hogy \  ilmos császár ő Fel
sége a hadgyakorlatok alatt hallót darabot saját 
termeiben is hallani akarja; ez olyan kitüntetés a 
mi karmesterünkre, a milyennel nem mindenki di
csekedhetik. A hangjegy megjelent Vitéz A. könyv- 
és zenemükereskedésében és 1 frt 20 krért bárki 
által beszerezhető.

D ivatlevél. A pillehimzés nagy szerepet já t
szik a báli ruhákra szánt fátyolkelméken. A kelmék 
remekeit látjuk érez vagy simili gyémánt pilehim- 
zésekkel. Remek egy lilás rózsaszín selyem szatin 
kelme, melyen XV Lajos korabeli csokrok vaunak 
hímezve és fekete czipkevirágminták rávarrva jais 
és simili kövekéi. E kelméket magunk hímezhetjük 
ki és aztán a hímzés széleit fátyol-, csipke vagy 
szalag bodrozattal szegélyezzük. Remek disz az 
ilyen és igen lenge, nőies. A derekakra nézve ha

tározottan felhagyunk a zubbonyokkal, a testhez 
állő derekakat emeljük divattá és pedig mint íz 
előtt minden díszítés nélkül. Az aljak alulra elbő
vülnek és igen kedveltek kettős felső részszel 
avagy tunika alakú diszszel. Az estélyi, menyegzői 
és disz ebédekre készülő öltözéket igen divatos 
struzctollakkal díszíteni. Boanak is használják e 
tollakat, de mellette a marabout tollboa is divatos. 
Vannak a esillámos tollbodrozatok is. melyek kü
lönösen estélyi iuhá.cat díszítenek. Ilyen t«. 
készülnek a kivágvott ruliikhoz nyakbodiok is. 
melyeket színes csokorral kötünk anyukra. <-yak 
ran jön e toll b» drozat közé apró virágbokréta is 
Azonban nem minden virág alkalmas a tollbodro- 
zatokhoz; a rózsát különösen ajánlhatjuk. Nagyon 
csinos tollas felvetők készülnek gallér alakra, 
melyek úgy báli és estélyi, valamint menyegzői 
öltözetekhez igen jól festenek. Ez utóbbi alkalom
ra is szükséges a felvető, mert a templomi szer
tartáson nem lehet ilyen hideg időben csupán de
rékban megjelenni. 1‘árisban a világba lévő fiatal 
hölgyek a legegyszerűbben öltözködnek úgy a kö
zéletben, mint az estélyekre és bálokra; s ez he
lyes. Ne a díszes öltözettel hódítsanak, hanem fia
tal bájukkal, szerénységgel és szende fellépéssel, 
amihez az egyszerű fehér vagy halvány rózsaszín 
öltözet illik legjobban Ajánlhatjuk azért a fiatal 
lányoknak az egyszerű fehér vagy halvány rózsaszín 
és kék fátyol ruhát apró fodrozattal és húzott ele- 
jü testhez álló derékkal. Színes szalagcsokrok, sza
lagöv és elszórt apró bokréták díszítik Ízlésesen e 
lenge öltözetet. Á hajviseletük legyen egyszerű 
hullámos tekercs, kis csokorral és néhány levéllel 
körülvett virággal. Az ékszert mellőzzék. A kivá
gott ruhához fátyol bodrozatból virágokat és csok
rokkal csinos nyakdiszt készíthetünk. Rövid ujjak
hoz vállig érő fehér bőr kesztyűk készülnek, me
lyeket alul a váltakhoz vagy dudorujjakhoz lehet 
erősíteni, hogy vissza ne csuszszanak- A czipők 
lehetnek tetszés szerint kivágottak vagy magasak; 
a kivágott czipőkhöz az öltözet színéhez vágó ha
risnyák valók. A legyezők nagyon különbözők. Nagy 
toll-legyezők inkább asszonyokat illetnek meg, a 
leányok festett fátyol legyezőket használnak. A 
kézi bokréta teljesen kiment divatból és ez helyes 
is, mert csak alkalmatlan volt a tánezosnők kezében.

„Ideal“ a czime Szemere Miklós legújabb 
röpiratának, mely csak a napokban került ki a 
sajtó alól. A nobilis és gavallér szerzőnek rövid 
idő alatt ez már a hatmadik müve, melylyel a 
közönség elé lép. A „Fair piai" és a „Fiatal véreim" 
általános feltűnést keltett munkáihoz méltán sora
kozik ez a harmadik mü is, az „Ideál". Ebben a 
szerző a nála megszokott előkelő modorban ötlet- 
szerüleg foglalkozik a jelenkori magyar társadalom 
négy főhatalmasságával: a szabadkőmövesség, sajtó, 
judaismus és sociálismussal. Keztyüs kézzel, köny- 
nyedén, csevegésszerüleg tárgyalja ezekat a kérdé
seket. Miridenikről elmondja saját egyéni nézeteit, 
és mindeniknek felsorolja nagy vonásokban a túl
kapásait. A szabadkőművességről, mint titkos tár
sulatról, mond el egymást. A sajtóról pedig nagyon 
is megszívlelendő dolog az, amit elmond és a mely 
odasarkallik, hogy a szabadsajténak — melynek 
szerző őszinte hívének vallja magát — csak addig 
van létjogosultsága, mig tisztességes Íróktól igaz 
dolgokat közöl és terjeszt. Főszabályul kívánja ki
mondatni, h, gy journalistikával senki sem foglal- 
kozhassék, ki megbecstelenítő vagy nyereségvágyból 
eredő bűntettet követett el, mert ezzel csak a sajtó 
tekintélyét emelnék. A judaismus kérdésénél ki
jelenti, hogy nem antisemita szempontból szól a 
dologhoz. 8ok tenni való van szerinte e tekintetben 
és nem győzi eleggé ajánlani a gyors és helyes 
intézkedést. A socialismus kérdésénél pedig azt 
mondja, hogy ha meggyőzik annak az eszmének 
életrevalóságáról és kivihetőségéről, hát ő is mel
léje sorakozik; de addig, mig erről megbizonyosodva 
nincs, az egész dolgot csak az álom országába 
tartozandónak véli. Csak ideál az egész. A 64 ol
dalra terjedő munka megjelent az „Athenaeum" 
kiadásában és kapható minden könyvkereskedésben. 
Ára 30 kr.

Résen legyünk! A mezei gazdálkodásnak 
csak akkor van meg az igazi haszna, ha oda tö
rekszünk, hogy évi termésünket fokozzuk. Két sze
met kell termeszteni ott. ahol eddig csat egy szem 
termett. Annyi bizonyos, hogy ez nem egészen raj
tunk áll; mert nagy beleszólása szokott itt lenni 
az időjárásnak is. I)e meg aztán a jó Istennel sem 
csináltunk szerződést, hogy valami csapást ne küld
jön. Hanem viszont annyi is elvitázhatlan tény 
hogy okos előrelátással sok bajt és veszedelmet ki
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lehet kerülni. Különösen nagy csapás a/, ha az em
ber egészséges és tel** kalászt vár s kap helyette 
egy csomó fekete port. A gazdák ezen rim át por
üszögnek szokták nevezni s oly kimondhatlau káro
kat okoz a termésben, hogy a gazda szinte sirva- 
nézhet utánna. Megfelezi a mennyiséget s alaposan 
megrontja a minőséget is. Ilála azonban a tudo
mányos megfigyelés és kutató észnek, mely reá
vezette az embert, hogy mikép lehet ellene alapo
san és biztosan védekezni. Szóval rájöttünk a mód
jára. hogy e bajnak elejét vehetjük. Sikerült ugyan
is Schönbeck Imrének Esztergomban oly szert 
előállítani, amelynek használata által egészen 
nyugodtak lehetünk az üszög felől. Ez megöli a 
po finomságú spórákat anélkül, hogy a vetőmagnak 
ártalm ára volna Nem volt még eset reá, hogy e 
csávázó szer helyes alkalmazása mellett az üszög 
mutatkozott volna. Aki tehát e veszedelmes ellen
ségtől biztosítva akar lenni, az használja a fennebhi 
szert s meg fog győződni róla, hogy olcsó pénzért 
teljes nyugalmat szerzett magának Mert e szer 
nemcsak hatásában teljesen biztos, hanem e mel
lett oly olcsó is. hogy valami érezhető kiadást vagy 
költséget a kisgazdának sem igen okoz. Egy 50 
dekás csomag, mely 300 liter vetőmagra elegendő, 
csak 28 ktajezárha kerül. Ot kilós postacsomagnál 
pedig a portót is a küldő viseli s igy a megren
delő azt teljesen bérmentve kapja meg Különösen 
figyelmet érdemel továbbá azon körülmény, ho r\  
különösen a tavali árpa és zab a volt nagyobb- 
mérvü nedvesség következtében a porüszög által 
meg van mételyezve s a talaj szintén fertőzve lé
vén, minden valószínűség szerint az üszög is az 
idén nagyobb mértékben fog mutatkozni s igy an
nak becsávázása nemcsak kívánatos, de határozot
tan izüséges is. Saját jól felfogott érdekében cse
lekszik tehát minden gazda, ha a közelgő tavaszi 
vetéskor a becsávázást el lem mulasztja és olyképp 
teljesíti, hogy egy magból egymás mellé vetett 
csávázott és csávázatlan állapotban is: ugv meg 
győződik a rendkívüli jó hatásáról. Használati u ta
sítás minden csomagon ra jt van.

A  tan ítók  legjobb barátja. Ezelőtt öt 
esztendővel Benedek Elek és Földes Géza a magyar 
tanítóság itélőszéke elé lépett egy uj tanügyi lap
pal, a Nemzeti Iskolával, mely czélul azt tűzte ki, 
hogy a tanítók kenyéréért és tiszteségeért harczol- 
ni fog s a magyar tanító számára a kenyeret és 
tisztességet megszerzi. Már a kezdet kezdetén le
tették a politikai kaueziót és ezzel megváltották a 
szabadszólás jogát, melyet gyakoroltak is állan
dóan. A magyar tanítóság bizalommal fogadta már 
az első számtól kezdve a lapot, hisz a szerkesztőket 
jól ismerte Benedeket, mint országgyűlési képvi
selőt, az országház tárgyalásaiból és irótolláról, 
Földest szintén irótolláról és nyilvános szereplései
ről. Ez a lap ma öt esztendős. A magyar tan ügy 
történetében ez az idő is elismerésre méltó helyet 
biztosit neki, mert a mióta ez a lap áll, azóta 
szűnt meg a legtöbb helyen a pontatlan fizetés, 
azóta emelkedik folyton-folyvást a tanítók fizetése. 
Ez az a lap, a hova a tanító elmehet panaszával, 
elmondhatja keservét, mert ki nem gúnyolják és 
mert bizton segítik, hogy igazát megtalálja. És ez 
az a lap. amely jövőjét nem bízta az úgynevezett 
„előkelő- munkatársakra, hanem úgy a munkából, 
mint a munka sikeréből minél többet igyekszik ré
szeltetni. Munkatársa ennek az egész ország tan
ügyi világa, de a szellem benne egységes, mert az 
igazsá; is csak egy lehet. Ezt érzik is a minisz
tériumtól elkezdve, a főpapokon keresztül le az 
utol ó iskolaszékig mindenütt és éppen ezért olvas
sák is szorgalmasan a Nemzeti Iskolát. íme, igy 
jut el a tanító panasza oda is, ahova más külön
ben soha el nem jutna. Ilyen lapja nem volt soha 
több a tanítóknak s hogy van, méltó azzal hálálni

meg, hogy fizessen elő és olvassa minden tanító. — 
Ara egész évre 4 frt. Kiadóhivatala: Budapest, VII., 
líottenbiller-u. 5/a.

N y ilt te r .)
*) Az o rovat a la tt közlőitekért nem vállal el felelősséget 

szerkesztő.

Henneberg-selyem S . Í - 1 J i  2 ^  “
vetlen gyáraimból rendeltetnek, — fekete fehér és színes, — 
a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban. Privát-fogyasz
tóknak postabér és vámmetesen valamint házhoz szál
lítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek, 
Henneherg (f. seljem gyárni (cs. és k. udvari szállító) 
Zürichben. Magyar levelezés Svájezba kétszeres levél
bélyeg ragasztandó. - 1.

Hirdetések.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ti muraszom
bati takarékpénztár végrehajtatónak, 8oós Lajos 
és neje Verbancsics Ilona végrehajtást szenvedő 
elleni lő O frte s  3(*0 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a muraszombati kir. 
járásbíróság területén lévő Tótmorácz és Málnás 
község határában fekvő a tótraoráczi 253 sz. tjkben 
felvett f  I. sorsz. birtokra 245 frt, a málnási 170 
sz. tjkben felvett f  I. sorsz. birtokra az árverést 
2()7 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 

1898. évi m árczius hó 2. napján 
délelőtt 9 órakor Tótmoráczon, és 11 órakor Mál
náson a községi bíró házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is ebidatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lO°/0-át vagyis 24 frt 50 kr. és 20 frt 
70 kr. készpénzben, vagy az 1881 EX. t. ez. 42 
íj-áhan jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a la tt kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 18NÍ. EX. t. ez. 170. >j-a értelmében a 
bánatpénzeek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1898 évi január hó 31-én.

S aáry  József,
kir. jbiró.

. . . . .  Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyanafalvai 
takarékpénztár végrehajtatónak (iombócz András 
végrehajtást szenvedő elleni 34 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a mura- 
szombati kir. járásbíróság területén lévő llörhegy 
község határában fekvő a  görhegyi 27 sz. tjkben 
felvett I. 1, <i 9. 12 sor 40 házsz. birtokból 
(iombócz Andrást illető '/» részre 1220 frt és a 
273 sz. tjkben felvett I. 137 hrsz. birtokból azt 
illető 10/S6 részrt* az árverést 73 írtban ezeni el 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az

1898. évi április hó 18 napján 
délelőtt 10 órakor (lörhegyen a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 122 frt 90 kr és 7 frt

Vétói Ideje: Augusztáé és szep
tember.

Dltetóe tárolsj U&— 20 cm.
TillJ Bhuiség ST trágyázott

Amsutzert und Sep-
tember.

Muuwette: IS^tfCm. 
B odenb esrhaffen heit: Gut gedüngt.
%
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Mauthnerí.i«
h í r n e v e i

konyhakerti- és virágmagvak
zárt és  hatóságilag védett csom agokban, a tör

vényesen bejegyzett

m e d v e-w é d j e g y  g y e i
valamennyi

f ű s z e r -  és v a s k e r e s k e d é s e k b e n
kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 23. sz. a. létező Mauthner Ödön 
ezég csakis olyan C S C m a g o k n á l  vállal teljes jótállást egészen friss  
és valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, a 
medve-ábrával is a Maühner névvel jelölve, úgy a mint a mellé

kelt rajz is matatja. (8—3.)

Újházi Miksa nyooidai müintézete, Muraszombat.

.30 kr készpénzt en vagy az 1881 EX. t. ez. 42 ij-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 íj-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 LX. t  ez. 170 í?-ív értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1897. évi november hó 
2fi-dik napján.

S a á ry  József,
kir. jbiró.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mauthner-féle magvak

eredeti csomagokban 
M u r a s z o m b a t b a n ,

c s a k i s

Ascher B. és fiánál
k a p h a t ó k .  <«—a.>

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

nagyszerűen hatnak gyomor hajóknál, 
nélkülözhetetlen és tlltolanosan Ismorotos
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság, gyomorgyengoség, bűzös lehelet, 
felfujtság, savanyu, ftlböffögés, hasmenés, 
gyomorégés, foloslogos, nyél kaki választás, 
sárgaság, undor ás hányás, gyomorgBrcs 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterholésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor- 
rholdáknái.

Említett bajoknál a .T lá r lm e z e ll l  
g y o i n n 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 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T á r ó k  
J m im e t  gyógyszertára B u d a p e s t ,
Király utcza l i  u .

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a kaasitö 
aláírásával (C. Brády) éa t i n  ataTakkal: 2 

Valódiságát bizonyítom* •»

*w*-*i. V-y
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