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társadalmi és közgazdasági hetilap

H „ 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 .
-  Megjelenik minden vasárnap. -—

E L Ő F IZ E T É S I  Á R :
Egész évre 3 írt, félévre 1 frt f»0 kr, egyes szám 10 kr.
Kiolt/eléxi pen/ek és reklaináe/iók I'jliázi Miksa könyv- 

nyoiiKlajalia kii Mondok.

•Irlós szerkesztő: W IL F IN G E R  K Á R O L Y . 
Kiiiil.i: 1 Vendvidék! Magyar Kozmuvelodesi Egyesület.

kéz ira tok , levelek s egyeli szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.

H irdetési dij : 4 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr, 
többszöri hirdetésnél soronkiut (> kr. Bélyegdij 30 kr. 

X yilllér petitsora 2.r> kr.

Tavasz.
Jövel reménységnek rügy fakasztó, ma- 

dárdalos ideje, te szép tavasz. Téged vár 
a szegény, a kinek fogytán van a fája, a 
kenyere, a kinek szorgos keze dologra vár, 
mely elkövetkezik, mikor felpezsdül a 1 a- 
tár. Reménységünk szép tavaszára nem az 
időszak jelentősége szerint várunk mi, a 
kik a hírlapírói tollal szivek vágyainak, a 
fóléledő akaratnak vagyunk megszólaltató!, 
hiszen fagyosabb, régebb tél — zimankóra 
válván — borítja el a közélet időszakát, 
melyre az ujraébredés tavasza oly nehezen 
következik, — hogy a sóvárgás jogosul
tabb, mely a társadalmi életnek e zord 
havát megváltoztatni állítja, mint a vágy 
a természet tavasza után annak részéről, a 
kit a tavasz napsugara halálos betegségből 
ébreszt föl.

Ma a társadalmi téren talán a legki
sebb zugban a dekademia tüneteit láthat
ni föl. Elégedetlenség, csüggedés, fátzókony- 
ság a nemzeti ideálok iránt, pesszimizmus, 
fóltolakodott igények, jogtalan követelések, 
laza erkölcs, felfogás nagy, rétegekben el
hintve. A társadalmi élet hidegsége," me
lyet az emberszeretet nem tud fölmeíen- 
getni. Ezek jelzik kórállapotaink kitartó 
felét s váljon következik-e erre tavasz?

Várjuk mint a költő árva gólyája, mely 
fölrepülne, messze szállna, csakhogy el van 
metszve szárnya.

A várakozásban hol elunjuk magunkat, 
hol fellendülünk, mikor néha az ember igaz 
rendeltetése rnesgyéjén megindul a  példa
adás, a harsonát mi fújjuk s hirdetjük, 
hogy nem kell féltei.i korunkat a morális 
csődtől, mert im vannak ünnepei s ezeken 
hangulatai, — de mi haszna! Az élet küz
delme valóságos labi/ynthus s ha oly kora 
helyes utón volnánk is, a vége tévelygés, 
a keresztutakon tanácstalanul állunk meg, 
a  magasabb erkölcsiségnek nincs kezünk
ben Ariad ne fonala, az utakon, melyekre 
tévedünk, a kornak bálvány-szavai, tetsze
tős igéi irvák, gyarlók vagyunk és el nem 
következhet tavaszunk. A kora érettség 
őszén roskadunk dcg. aerált idegzettel, szá
zadvégi felfogással, telünk hamar bekövet
kezik. mert társadalmi rendszerünkből szin
te kikergettük a tavaszt.

Vagy érthetőbben mondjam? Hát nem 
az emberiség tavaszának kikergetése, hogy 
a serdülő gyermeket a modern iskolázás 
szelleme kiragadja gyermeteg kedélyéből? 
A modem iskolázás, az oktalan nevelés — 
mily esztelenség — sovinismussal telit 
meg és valami visszataf zitó, fonnyadt 
spleennel. A gyermekiizobákból kivertük a

kaczajt és meghonosítottuk az illem szer
tartásait. Nem engedjük a tavaszt szabad 
fejlődésében, mert a divat abroncsai gátat 
vetnek. Még a test is elsatnyul a szellem 
kietlensége és hideg tulterheltetése miatt.

A hasznossági elv dogmája érvényesí
ti magát, a kalmár számításnak meg kell 
ölnie a gyermeteg játszi kedélyt. A hol 
rendszerré tették a házinevelést, ott ez va
lóságos wekker-óra, melynek minden órá
jában föl kell ébreszteni a reális élet szigorú 
követelményeire. Az élet egy órára pe
dantériával van leltárikig lefoglalva. Ha e 
leltárban játszás van előírva, azt azzal 
kell eltölteni, akár van hangulat erre, akár 
nincs. Hangulat? Hát a modernség ügyet 
vet ilyesmivel? Hangulat? Hát ez is ténye
ző? Ezt a tulvitt reálismus semmibe ve
szi. Azt elkönyvelni nem lehet se sollra, 
se habenre.

Ezért mondjuk, hogy az élet tavaszát 
detromizálták, a kora érettség kultuszában 
növelik Újainkat. Pedig dúsan kamatozó 
tőke az a számtalan gyermeki emlék, melyek 
a, kedély arany szálaival legjobban meg
maradnak a lélekben.

A tulvitt reálitás megölte eszményein
ket, irodalmunk dekadens irányzatot fogott, 
színházaink lesülyedtek céda-erkölcsöket 
szol-gáló mulatóházakká, a természettudo*

1  „ M n á t  és l é k e "  táriiá ji."
1848. márczius 15.

A költő szelleme 
Fentül o tt a bérczen . . .
A múltra visszanéz . . .
S jövendőt les ébren . .  .

Századok óta vár 
Századok éjjelén . .  .
„Mikor virrad immár 
Szabadság én felém V

Sötét köd ül szerte 
A nagy láthatáron . .  .
Pedig azt a hajnalt 
Oly eped ve várom!"

így beszél a költő . . . 
l)e oszlik im a köd,
O tt keleten feltün'
„M árczius tizenöt."

Szabaddá lettem én V 
Nincs többé szolgaság ? 
Lesznek hát. kik híven 
Jogaink hallgassákV

Oh Isten ne hagyj el, 
Áldott legyen neved! 
Oltárodnál buzgón 
Áldozunk már neked!

Adtál mi belénk is 
Vért s hozzá életet! 
Szabadság harsogja:

F.z «1 Te ünneped!

Ötvenedik évnek 
Ünnepelt hajnalán 
Meghalt a ezenzura.
Nem hiszitok tál In ?

Nyílik im a börtönajtó . . .
Táncsics iró szabad . .  . 

Szabadságért, szabad szóért 
Vívott hősi hadat.

Kossuth s Deák Ferencz 
lm ott elülállnak . ..
Az lelke és emez 
F.sze lett. honának!

Lantot ragad rá a költő,
Petőfi hangja dörg:

„Talpra magyar, hí a haza!"
S mozdul a földgöröngy . . .

Szabad hazát, gondolatnak 
Szabad röptét e nép 

Nem mocskolja be ám soha,
Mert esze, szive ép!

„A legelső magyar embei* a király"
Áldott legyen sok márczius Idusán!
Itt van köztünk, s mindannyi közt O kivái’ 
Törvény és a honszeretet dicsövezte homlokán!

Mit mondjak te néked 
Oh édes Magyarom V 
Szólj a kisdedekhez 
Szívvel s nem avaron . . .

Nézzétek, mint ragyog! 
Milliónyi lélek 
bám ulja a csodát . .. 
„Tehát ón is élek ?“

Mit jósolt lám nagy Széchenyi?
«Magyarország nem volt, de less. 
Karba tétlen kart hát ki tesz? 
Munkára föl! segíteni!

Mondd el azt hűséggel: 
Szabad lett e jó nép, 
Segité küzdelmén 
Az isteni Felség!
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MURASZOMBAT ÉS VIDÉKÉ

Hiányokat a szabad vizsgálódás jegyében úgy 
kéretik, hogy az ifjúság a darvinismus té
velygését hiszi és fittyet hány mindég szent 
intézménynek. -----------

H í r e k .
N y u g a lo m b a v o n u lá s . Agustich Fongráez 

kir. járásbiró nyugdíjaztatása iránt kérvényét nyúj
totta be. Sajnálattal vettük e hirt, de bele kell 
nyugodnunk, mert a fáradt testnek nyugalomra van 
szüksége. Szivünkből kívánjuk, hogy a jól megér
demelt nyugalmat még sokáig élvezhesse es pedig 
mi köztünk! — A járásbíróság vezetését Saáry Jó
zsef kir. járásbiró vette át.

M á rc z iu s  15-én  M u ra s z o m b a to n . 
Alig van szebb és dicsőbb esemény a magyar nem
zet történetében feljegyezve, mint 1848. márczius 
lő. E napon üli meg minden igaz magyar szabad
ságának, testvériesség és egyenlőségének ünnepét. 
Mind széles e hazában, úgy Muraszombat is a leg
nagyobb fénynyel és lelkesedéssel ünnepelte meg 
márczius lő-ét. A város már kora reggel lobogó- 
diszt öltött s ünnepet ült mindenki. Este 7 óra
kor gyülekezett össze az ünneplő közönség aDob- 
rai-féle vendéglőbe, hogy egymással egyesülve kö
zösen ünnepelje meg eme nagy eseménythozó nap
nak 50-ik évfordulóját. Hogy ünnepélyünk méltó 
volt ezen nap nagy eseményéhez, iui sem igazolja 
jobban, mint társadalmunk kiváló alakjai és sze
replői Dr. Czipott Zoltán, Dr. Khál Elek és Török 
Ernő kir. közjegyző urak előadásai, kik áthatva a 
nemzet érzelmétől, elragadtatásig vitték a hallgató 
közönséget, ki t ipssal és viharos éljenzésekkel jutal
mazta szereplőink fáradságos munkáit. Nem kevésbé 
meghatók voltak a vegyes és férfikarnak szívhez 
szóló dalai. A közönség éltette és elismeréssel adózott 
neki. it t  nem feledkezhetünk meg a muraszombati 
^hölgyekről sem. kik szives kezremiiködésükkel emel
ők az ünnepély fényét és sikerét. Közreműködtek: 
Takács H. Istvánná, Schönwiesner Fehér Ilona. 
Berke Mártim, Fehér Mariska, Kolossá Margit, 
Schimko Aranka és Rózsa Etelka urhölgyek. Egyút
tal Csiszár János és Mártony László karnagy urak
nak is elismeréssel tartozunk, kik már hetek óta 
fáradtak az ünnepély sikeréért. Az ünneplő közön
ség kitünően érezte magát, a legnagyobb része 
csak másnap kereste fel családi otthonát. Végül 
megjegyezzük hogy Mocsáry nyug. járásbiró és 
Szepessy gyógyszerész Hellatinezról táviratilag üd
vözölte az ünneplő közönséget. A midőn ez utón 
mondunk köszönetét a rendező bizottságoknak és 
közreműködőknek azon óhajunknak adunk kifeje
zést, hogy ezen ünnepélyünk minden hazati szivében 
méltó visszhangra találjon.

— V endvidéki m agyar közm űvelődési 
egyesü letü nk  id. választmánya f. hó 15-én tar
tott ülést, melyen elhatározta, hogy az idén is oszt

2.

Kétszázezer helyett 
Milliók áll anak 
Oltárodnál hazám!
S ez most már nem salak!

Tanítsd meg gyermeked, 
becsülje meg e hont, 
Melyért jó hazati 
Lelkesen vért is ont!

becsület, igaz szív.
Nemes, tiszta jellem 
Ov meg oly annyiszor 
Orv 8 ellenség ellen!

Öntsed be leikébe 
Dicső nagyjainkat!
Tisztelje, kövesse 
Fényes nyomdokikat!

Itt ész és lélek kell! 
Törhetlen akarat!
Úgy hazánk és népünk 
Nem pusztul . . .  de marad!

Szent kötelesség int 
Ilonti és honleány:
Üdvöt teremtsen itt,
Ki magyar, mindahány!

ki a rom. kath s ág. ev. felnőtt gyermekek közt 
imakönyveket, továbbá a mezővári olvasókört, mint 
kezdő egyesületét segélyezi; kimondta, hogy az 
alakuló közgyűlés 1898. ápril 17-én d e. 11 óra
kor Muraszombatban tartassák meg. melyre min
den tagnak külön meghívó, úgy az alapszabályok 
egy példánya küldessék meg. Reményijük, hogy a 
tagok megjelenésükkel e szép jövőre jogosított 
egyletet támogatni fogják.

N agym éltóságu  Oróf Széchényi liva- 
dar ur ő excelencziája, a muraszombati járás sze
retett képviselője ismét fényes tanúbizonyságát adta 
nemes, jótevő szivének. Ugyanis O nagyméltósága 
a kuzmai kápolna számára újonnan beszerzett 
harang költségeinek fedezésére 25 irto t volt kegyes 
adományozni. Alulírottak mint az érdekelt köz
ségek elöljárói, a hívők nevében, ezen utón fejez
zük ki Ö nagyméltóságának adományáért legben
sőbb. legforróbb köszönetünket. A jótett boldogitó 
érzete lesz <) nagyméltósága nagylelkűségének leg
szebb jutalma. Kelt Kuzmán, 1898. márczius 15. 
Felezár János kuzmai, Zrim Mihály völgyközi biró, 
Skalics Ferencz, Zrim István és Ropossa János 
esküdtek.

— K inevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Csay Józsefet a magasfoki állami elemi 
népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki.

— M árczius 15-ét battyánd község és a 
battyándi magyar olvasókör a szabadságharcz 50 
éves évfordulójához méltóan ünnepelte meg. Dél
előtt 8 és fél órakor templomi istentisztelet tar
tatott. a melyre a legtávolabbi községekből is 
nagy számmal gyülekeztek egybe. Este 7 órakor 
pedig az olvasókör rendezett, már e lapok hasáb
jain közölt programul szerint, egy minden tekin
tetben kiválóan sikerült emlék-ünnepélyt, a melyre 
nemcsak a közeli, hanem a távolabbeső vidékekről 
meglepő szép számú uii publikum sereglett össze. 
Voltak ott Donion kosfáról, Hódosról, bodóhegvről 
Dobronakról, Mártonhelyről, Musznyáról, Szent-Se- 
bestyénről, Szent-bíborról, Hidegkutról és másfelől. 
Általában az úri közönség szokatlan arányban volt 
képviselve. A mi pedig a műsor egyes pontjait il
leti. azoknak mindenikét a közönség osztatlan te t
szésnyilatkozata kisérte. Ki kell emelnünk különö
sen a hölgy szereplőket: Fammer Gizella és Sze- 
redy Jolán kisasszonyokat, a kik a nagy alkalom
nak és saját egyéniségüknek megfelelő remek köl
teményeket. szavalásra alkalmas szép hangon s 
bizonyos rutinnal szavalták el a közönség gyönyö
rűségére. A műsor egyes pontjait pedig a helybeli 
vegyes- és férfikar vezette be, a melyet Usaplovits 
Ferencz, helybeli körjegyző szervezett, tanított be 
és az ünnepségen oly kiválóan vezetett, hogy a 
publikumra nem téveszthette el kitűnő hatását. — 
Az ünnepség fényes sikerű lefolyása után nyomban 
!• órakor kezdetét vette a bál, a melyen a táncz-

Igy érik meg az unokák . ..
>S lelkemből remélem:
„Márczius hó tizenöt éből 
Örök ünnep lészen.

Legyen is az, necsak ám ma! 
Tizedekről, századokra!
Uj évezred virradjon föl 
Itt a vitéz magyarokra!

Oda fent a magas égben 
Magyarok Istene! 

büntesd meg azt, a ki hűtlen 
S honának ellene!

Törvény és az erkölcs 
Lépjen előtérbe!
Munkát megbecsülve 
Fizessünk meg érte!

„Isten, haza, k irá ly!"
Legyen csak jelszavad:
A szabad hazában 
Úgy lész igaz szabad!

Sok köny, vér s áldozat 
Nem hiába talán V . .  .
Oh állj, élj, virulj föl 
Drága magyar hazám!!!

•---------------T ö rök  Ernő.

buzgó fiatalság a hölgyközönségnek panaszra okot 
nem adhatott. A szünórát értékes tárgyak kisorso
lása, humoros költemények szavalása és egyes nép
daloknak vegyes karral való előadása képezte, a 
melyek egyenkint rendkívül szórakoztatták a kö
zönséget. Aztán ismét folyt a táncz, régi jó ma
gyar szokás szerint, kivilágos-kiviradtig. Általában 
az olvasókör rendezősége mindenképen arra  töre
kedett, hogy a nagy közönség ifja, öregje egyaránt 
feltalálja szórakozását. Végül nem hagyhatni meg
említés nélkül azt sem, hogy a hölgyek közül töb
ben festői szép magyar öltözékben jelentek meg, 
miáltal az ünnepély és a bál fényét nagymérték
ben emelték.

K inevezés. A dunántúli ev. egyházkerület 
püspöke Fábry Fái losonczi káplánt a dobrai ov. 
lelkészség adminisztrátorává nevezte ki. A kitűnő 
műveltségű és kellemes modorú fiatal papot bizo
nyára rövid idő múlva végleges lelkésznek fogjuk 
üdvözölhetni uj állomáshelyén.

A  körm end ném etujvári vasú t  
kiépítésére vonatkozó megállapodások az enged
ményesek és a vállalkozók között létrejöttek s a 
tényleges építés 8—10 í.ap múlva kezdetét veszi.

— M eghívó. A muraszombati gazdasági 
fiók-egylet folyó április hó 3-án délután fél 4 
órakor Muraszombat község városházában tartja 
meg ez évi rendes közgyűlését, melyre minden ta
got tisztelettel meghívunk. Tárgy: 1. Elnöki meg
nyitó. 2 Titkári jelentés az egylet 1897. évi mű
ködéséről. 3. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 4. 
Tisztujitás s a választmány megválasztása 0 évre. 
5. Az- 1898. évi munkaprogramul s költségvetés 
megállapítása. <». Indítványok. Muraszombat, 1898. 
márczius 10. Gróf batthyány Zsigmoiul, e. elnök. 
Takács 11. István, e. titkár.

— V onatok  összeütközése A Csáktor
nyái pályaudvaron kevésbe múlt, hogy folyó hó 4 én 
könnyen végzetessé válható vonatösszeütközés nem 
történt. Ez esetről a következőket Írják: A reggel 
5 órakor Frágerhof felől érkezett vonatot korábban 
indították meg. mint kellett volna Nagy-Kanizsa 
felé s igy az indulni kezdő 2. sz. gyorsvonat a 
pályaudvarra némi késéssel berobogó 51. sz. te
hervonatnak három utolsó kocsiját elkapta, még 
mielőtt az a mellékvágányokra teljesen átmehett 
volna. A kocsik közül egyik szilánkká tört, a má
sik fölfordult, miközben kerekei eltörtek, a har
madiknak csak a vége sérült meg. Jelentékeny 
kár nincsen, mert csak az egyik kocsiban volt 
liszt, mely épségben maradt; a többiben üres bo
roshordók voltak. A gyorsvonat mozdonya is meg
sérült, de csak jelentéktelenül. Emberéletben nem 
esett kár, mert a tehervonat egyik kalauzának, 
ki az utolsó kocsi fülkéjében ült, sikerült a veszély- 
lá ttá ra még idejekorán leugornia. A karambol kö
vetkeztében úgy az érkező, mint az induló vonatok 
csak jelentékeny késéssel közlekedhettek.

— A z á rvaszék i elnök lem ondása,
bárdossy István, megyei árvaszéki elnök f. hó 7-én 
egy, a törvényhatósági bizottsághoz intézett kér
vényt nyújtott be az alispáni hivatalhoz, mely
ben kora és közszolgálati éveinek tekintetbe véte
lével f. évi május 1-től kezdődőleg nyugdíjba he
lyezését kéri, mert előre haladt kora miatt az 
állásával egybekötött terhes és nagy felelőséggel 
járó teendők elvégzésére ma már nem érzi magát 
eléggé képesnek. ( Adja Isten, hogy a jól megérdem
lőt nyugdiját sokáig élvezhesse.) (Szerk).

— Uj tak arékp én ztár. Alsó-Lendvavidéki 
takarékpénztár Részvénytársaság címmel Alsó- 
Lendván uj takarékpénztár alakult 120.000 korona 
alaptőkével mely 300 db. 400 korona névértékű, 
egyelőre 30%-ban, befizetendő, névre szóló rész
vény kibocsátásával nyer fedezetet. Az aláírás al
kalmával 10% vagyis 40 korona és 10 korona ala
pítási költség fizetendő: 20% az alakuló közgyű
lés után fizetendő be, mig a többi 70°. „ befizetése 
iránt az alapszabályok fognak intézkedni. Részvé
nyeket jegyezni lehettett f. hó 15-ig dr. Wollák Adolf 
és dr. Hajós Kálmán ügyvédnél Alsó-Lendváu. Az 
alapítók: Karabélyos Elek k. járásbiró, Hajmásy 
Ferenc földbirtokos, dr. Hajós Kálmán ügyvéd, 
Marton Kálmán kereskedő. Kiss Dénes polgári 
iskolai igazgató, Fetrák Gyula ügyvéd, Kormos
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Ármin, magányzó, dr. Wollák Adolf ügyvéd, Simon 
/sigmoml magánzó, dr. Itiünnor József orvos 
alső-lemlvai lakósok. Kolscliy József ródiesi kasm ír.

K ö z ig a z g a tá s i  b e j á r á s ,  A kőszeg 
soproni vasat közigazgatási bejárása f. Iió Ifi., 17. 
és 18. napján történt. A bizottság Kőszegen fog 
működni

F igyelm eztetés. A muraszombati gaz
dasági fiók-egylet raktáron tart Tliomas-salakot, 
szőlőmiitrágyát. rigai lent és „Magyar-kincs" bur
gonyát, mit az egylet tagjai beszerzési áron kap
hatnak az egylet irodájában.

C savargó tolvaj. Gerics János turni- 
seliai illetőségű csavargót nem jó szemmel nézték 
Mura-Szerdahelyen és környékén, mert őt vádolta 
a közhit azzal a sok lopással, mely ott az utóbbi 
i<lőben sűrűn napirenden volt. A gyanu alapján 
figyelemmel kísérte az odavaló csendőrség, a mely
nek csakugyan sikerült is a notórius tolvajt benne 
felfödözni. Letartóztatták s a helybeli kir. járás- 
bilóságnak átadták.

— M egőrült apa Megrendítő esetnek hírét 
kapjuk Szént-(iottliárdról. Kukov János odavaló 
lakoson márczius 9-én este fél fi órakor elmezavar 
ütött ki és ily állapotban '„arjára kapva 5 hóna
pos kis gyermekét, észrevétlenöl eltávozott hazul
ról. Képzelhető a szegény anya lelkiállapota, ki 
hiába kutatja a rendőrség segítségével nyomtala
nul eltűnt férjét és a borzasztó veszélynek kitett 
egyetlen gyermekét Nagyon valószínű, hogy a 
szerencsétlen ember gyermekének gyilkosa, önma
gának pedig öngyilkosa lett.

H elyreigazítás. Lapunk múlt számában 
lopás czim alatti közleményben a tettesek Kraut- 
szak József és ltervarics Károly muraszombati 
lakosoknak megnevezése kimaradt, mit ezennel 
helyreigazítunk.

— Lopások. M. szombaton. Ozv. Iluihcr 
Jánosné muraszombati lakos kárára különböző idő
ben mintegy II frt 20 kr értékű gabonát loptuk 
el. A helybeli csendőrségnek sikerült a te ttest 
ltervarics Károly muraszombati lakos személyében 
kinyomozni, ki a vizsgálat alkalmával azt is beis
merte, hogy a f. évben llirschl Adolftól eltűnt 
fát is ő lopta el. Az ellopott gabnaucmücket pedig 
Herger József, Adánits János és Neuman Adolf 
muraszombati kereskedőknek adta el. A csendőr
ség a hajsza alkalmával kiderítette, hogy Dobray 
János helybeli vendéglős és llirscld Adolf helybeli 
kereskedőnél másodízben elkövetett falopást Kardos 
István és l'zipott Lajos Muraszombat reménységei 
követték el, továbbá beismerték azt is, hogy Dohra y 
Jánostól f. év elején egy pulykát is elloptak, me
lyet Kardos István anyja főzött meg és közösen 
el is fogyasztották. Egy harmadik lopás pedig I*é- 
terka István helybeli lakos kárára történt. A tet
tesek Czaneker Károly és társai Krautszak Sándor 
és Csapott Lajos helybeli lakósok, kik szövetkezve 
több zsák cösves kukoriczát loptak. Végül egy 
negyedik lopás Vérén Ferenci muraszombati lakos 
kárára. Elloptak tőle 5 mérő rozsot, 2 mérő kuko
riczát és 2 ócska zsákot 24 frt értékben. A tettes 
nyomozás alatt van. A bii hő sö k  és bűnrészesek a 
kir. járásbíróságnál feljelentették. (Nagyon külö
nösnek látjuk, hogy mindezekről a rendőrség és 
éjjeli őrség mitsem tud. Hol járnak?) (Szerk).

— M unkabérek felem elése. A dohány
gyári igazgatóság Szent-Cottl.árdon előterjesztést 
te tt, hogy a gyárban működő munkások bére fel
emeltessek. A „Szent-Gotthárd“ szerint a munká
sok bére fel is emeltetett.

A z árvákról való  gondoskodás. Az 
igazságügyminiszter elrendelte, hogy jövőben a kis
korúak képviselőit, gyámokat gondnokokat idézze 
meg a bíróság és nekik kézbesítse a kiskorúakra 
vonatkozó idézéseket és határozatokat.

— S zövetk eztek  illetékm en tessége A 
hitelszövetkezeteknek üzleti könyveikre és belkeze- 
lési okmányaira nézve az 1869. XVI. tezikk 5. §-a 
alapján bélyegilleték-mentesség biztosit tátik. Ez a 
mentesség azonban eddig akként értelmeztetett, 
hogy az illetékmentesség nem terjeszthető ki azon 
hitelszövetkezetekre, melyek takarékpénztári és 
bankügyleteket folytatnak, nevezetesen takarékbe
téteket gyümölcsözésre elfogadnak s váltókat vissz-

leszámitolnak. Most azonban a közigazgatasi bíró
ság egy konkrét es alkalmából kimondja, hogy 
a szövetkeze!éknek c az önsegélyző egyesületek
nek illetekmentessegre akkor is jogos igényük van.
ha tagjaiknak bármely alakban ....... élyes hitelre
vagy jelzálogra nyújtanak kölcsönt, takarékbetéte
ket elfogadnak s pénzhiány (setén idegetektől 
váltókölcsünt vesznek fel. A/ Isiim, évi \ \  I tezikk 

$-a szerint igy mondja a határozat élel
mezési, előlegezési és egyáltalában önsegélyző tá r
sulatok, egyesületek, szövetkeztek és népbankok 
addig, mig üzletük a társulat tagjainak nyújtott 
segélyezésen túl nem terjed, úgy a könyvekre, 
mint .a tagok által kiállított kötelezvényekre nézve 
bélyegmentességet élveznek.

N ői gyak orn ok  V bellatinczi takarék 
pénztár múlt ülésén Laliim Kornélia kisasszonyt 
választotta meg egyhangúlag gyakornoknak. Gra
tulálunk!

C zipötisztitó  gép Ibit ilyen is van ? 
Igenis: még pedig Szombathelyi. Hősze Antal 
kőszeg-utezai csizinadiamestei találta föl. A gép 
amilyen egyszerű, olyan praktikus Egy varrógép- 
szerű hajtókészülékkel egy kefével körülvont kere
ket kell ni v'gásba hozni, a fénymázzal bekent ezi- 
pőt (csizmát) czélszcrücn feléje tartani és egy pár 
perez múlva olyan lényes lesz, mint a tükör Hősze 
ur e találmányára úgy a magyar, mint az osztrák 
kormánytól szabadalmat is nyert. A gép a hadse
regnek is ajánlva lett Egy drh ára 35 frt.

R ó m á b a  z a r á n d o k la t  indul márczius 
22-én Hilda pestről. Hendozője a herczegprimás 
engedélyével főtisztelendő König Gusztáv pápai 
kamarás, budapesti krisztinavárosi s lelkész. I ti 
költség: I. osztály 180 frt. II. osztály 110 Irt, | |l .  
osztály őf» frt. Ebbe . belevan számítva az utazás 
oda és vissza és napi teljes ellátás Kómában. A 
jegy 40 napig érvényes, tehát *aki a zarándoklat 
után Olaszországban akar maradni 45 napig ma
radhat. l'tlevél (passus) nem szükséges. A zarán
dokok a pápa O Szentsége előtt megfognak jelen
ni. Akik a zarándoklatban részt akarnak venni 
levélben jelentkezzenek postafordultával főt. König 
Gusztáv urnái lakik: Hudapest, 1. kerület kriszti
navárosi plébánia, a hová az útiköltségeket is be 
kell küldeni. Indulás márczius 22-én.

ín s é g  és szab ályozási m unkálatok  
Az ínségre való tekintettel a földmiveiésügyi mi
niszter a folyó évre nagyobb terjedelemben véte
tett fel es kezdetett meg oly vizszabályozási mun
kálatokat, melyeknél a munkások nrgyobh száma 
hosszabb időn át keresetei találhat Készben ennek 
lehetővé tétele czéljából törvényjavaslat is készült, 
hogy a vizi beruházási munkálatok ez évi költség- 
adománya egy millió írttal emeltessék.

Lapok" is felemlíti, mely lap minden aktuális kér
dést felölel, csak arra adtak alkalmat, hogy ez a 
Dreyfus ügy tengeri kígyóvá alakuljon. Foglalko
zik ezzel a kérdéssel is a ..Képes Családi Lapok" 
c/.iiuü illusztrált szépirodalmi hetilap, mely szivet 
lelket nemesitő olvasmányokat, sikerült illusztra- 
tiókat közöl, de e mellett nem hagyja ügyeimen ki
vid az egész világot foglalkozható kérdéseket sem. 
Előtizetési ára e -y évre fi frt, félévre 3 frt, ne
gyedévre Ifit •'»() kr Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal. Hudapest V., Vadász u. 14.

A  D iv a t  Ú js á g  V. évének 5. számát ma 
küldötte szét a kiadóhivatal. Nyolcoldalas nagy 
főlapjának majdnem száz képe figyelmeztet a kö
zelgő tavaszra. Divatcikkében özv. Csepreghy Fe- 
rencné, a szerkesztő máris említést tesz a tavaszi 
felöltőkről. A minden hónap elsején megjelenő szi
ves divatképén három Ízléses tavaszi kalap an. 
A színes divatkép túlsó oldalán ötféle divatos haj
viselet van s itt megemlíthetjük a képek nyomán, 
hogy a borzas fésülést ismétjf kiszorítja a hullá
mosra sütött haj. A főlap szövegét szemlélhető 
módon magyarázza meg, a minden számhoz mellé
kelt duplaoldalos nagy szabásmintaiv. Különösen 
szép az újság négyoldalas kézimunka-mellékletén 
a tálalóasztal takaró, mely e szorgalmas női keze
ket mindenesetre az elkészítésre csábítja. Szórakoz
tatómellékelt egészíti ki a gazdag tartalmú s hó- 
naponkint kétszer megjelenő újságot, melynek elő
fizetési ára évnegyodenkint, a postán való megkül
déssel egy forint tiz krajcár. .Megrendelhető a  k i
adóhivatalban KudapeMen, VIII. Kökk Szilárd
utca 4. sz.

Vasúti menetrend
B u d a p e s t -  G yőr S z o m b a th e ly

regg. regg. d. u. d. u. este
Hudapest fi.50 8.50 1.45 2.209.55
Győr . . .  . 11.37 4.41 5.30:2.36
Kis-C/.ell . . .  fi. 15 1.52 fi.02 8.4914.32
Sárvár . .10 2.25 fi.2i"> 9.3415.06
\  ép  . .50 2.51 10.0Ír5.31
Szóm bal hely s. .10 3.04 fi.5:»10.2;5 5.44

Szombathely («yőr Budiipest.
d ii. regg. d. ii. este éjjel

Szómba iheh . . . 4. — 9.08 112.39 1 l — 2.50
Vép ■ . . . 4. 19 . 12.52 11.14 3.06
Sárvár . . . . 4. 55 9.33 Il i i 1 1.41 3.36
Kis-Czcll . . . . 5.4fi 10.01 2.21 12.24 4.36
Győr . 1 1.284.3 7 4.58 3.— 10.47
Hudapest . 2.05 7.1.5 9.20 7.35 1.25

Szombathely (írácz

Szombathely . . . .
regg. d. ii. d. u. este 

. . fi.Ofil —'3.16 fi. 9
Kis-Cnvoiu . . fi. 19 1.183.29 —.—
Egyh.-Kádócz . . fi.33 1.303.42 —.—
Körmend . . . . . . . 0.48’1.57 3 56 7.25
Csákány . . . . - . . 7.032.214.09 .—
Kálót . . . 7.122.344.18 7.40
Szení-Götthard . . . . . . 7 323.t 7 4.3fi 7.24
Gynnafalvn . . . . . 7.533 30 4.53 8.04
Gráczlm érk. d. e. . . . . 10.254.- 7.35; 9.59

*) fsak kedden es pénteken közlekedik.

Irodalom.
A  Petofi-A lbum  iránt Mngyiirurezáf; hatá

rain túl is élénk érdeklődés mutatkozik. Kgy |,é_ 
r»i irodalmi folyóirat megemlékezvén «■ díszei Hiú
ról, az irigység hangján szól am i, hogy ll.-ifjynr- 
országon mily irodalmi vállalkozásokra nyílik alka
lom. „Az Atbcuaoum r. t. putronatusn alatt — ugy- 
amnd — a I’otöli-Társaság a nagy nópköltö dicső- 
itésére albumot ad ki, mely a magyar könyvkeres
kedelem dísze, a magyar tipográfia valóságos kle- 
nódiuma s a magyar könyvipar kim se lesz. Kgy 
Jókai Mór, Ilartók Lajos, .Szarni Tamás, Kndrői 
Sándor sth.-ek lobogója alatt egy soreg művész 
sorakozott, hogy I'i'téliaek oly irodalmai emlékét 
állítson, amely párját ritkítja Többet e miiről 
nem árulhatunk el, de konstatálnunk kell, hegy oly 
művek; a minő a I’etőli-Allmm, mely diszkötéshea 
csak II frt, csupán ott keletkezhetnek, a hol a 
kiadónak megvan a biztonság érzete s meg van a 
garaocziája, hogy a lelkes és Ügyeletes közönség 
pártolja hazahas vállalkozását.

„Pillangó" A „Pillangó" társadalmi és mű
vészeti előlap, száma az állandó alakokon kitol J'.l 
szebbuól-szohb rajzzal megjelent, és lehetőleg még 
gyönyörűbb kivitelben, mint az eddigi számok.
Mint már irtuk hasonló lap magyarul még ..... .
jolout meg és a közönség pártolását minden tekin
tetben kiérdemli. Ezen lapot pártfogolni kötelesség. 
A „Pillangó" szerkesztősége és kiadéliivalahi ISu- 
dapcsten, Terézkörnt 35. sz. alatt van. Előfizetési 
ára negyedévre egy forint.

H a Zolát fe lm entették  volna, minden 
esetre oly bizonyítványt állit ki magáról l'ranezia- 
ország, mely erkölcsi bátorságát mindennél fénye
sebben igazolja, de igy-ahogy a „Képes Családi

N y ilt té r ,)
*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal el felelősséget

Köszönetnyilvánítás.
Urat, 18118. február 22.

A „ A nm eit"  Baleset biztositó-líész vény társaságnak 
Budapesten.

Tordai ccllulosegyárnuk igazgatója Vaűrért S lls  l)u- 
ehesnr u r t. évi február hó 5 én vadászatról visszatérve egy 
véletlenül elsült serét lövés által megöletett

A „A emzeti- balesetbiztosító-részvénytársaság Buda
pesten a tenyálladek felvetele után azonnal bekérte a szük
ségéit okmányokat es ezek vételével hu tud ék nélkül kifizette 
keszjienzben u trliru biztositól! összeget, uzuz 110,0011 koronát, 
miért is készségesen ragadjuk meg az alkalmat a „Xemzeti*- 
nek gyors és előzékeny eljárásáért teljen elismerésünket k i
fejezni.

Tisztelettel

Tordai cellulosegyár
Scboeller és Társa 

p. p. Neufeld Károly.
de

leli (hrzsobot-körüt 13. sz.) biztosítást nyújt mindennemű 
huh.n i anyagi következményei ellen, ugymiut egyes egyéneket 
(polgár es katona) gyári és íjiurru'llulnti alkalmazottakat
0 .....'kasok és tisztviselők), valamint bárkit, hivatás teljesítése
közben vagy azon kiéül, utazás alatt, vadászaton rogy bár
mely más alkalommal érhető baleset ellen, a leyszabadelvübb 
biztosítás, teltételek és a legjutányosabb díjtételek mellett.

Közelebbi felvilágosítást a legkészségesebben nyújt: a 
„.\emzetr, az „h'hö magyar általános biztositó“ a „Mayyar- 

J ránézi a" es a „Héesi biztositó“ minden fő- és alügvuökség* 
az ország bármely helységében.

W "  Megbízható és ügyes üzletszerzők felvétetnek.
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Selyem damaszt
llcniieberg-sclyein I > krtnl 11 Irt • •-> kriti méterenként. 
ü legdivatosabb szövés, szili es mintázatban. I’r i i  iif•loirjil /• 
toknak pnslabcr Is vámmentesen tulnmiiil Ini/lmz szál
lítva , - m intákat pediir j.ostalnriSaJtáva! küldenek. Ilrii- 
neherg t*. selye nijryárai i<-s. és k. udvari szállít" i Ziii icliben 

Ma-ivar levelezés. Svájczba kétszeres Icvéllielve..' ragasz- 
tamló. ■’

H irdetések.

MI’KASZOMRAT ÉS VIDÉKE

r *  m m o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhirró teszi, hogy Máj Fercncz- 
né Kútár Júlia lelmraéri lakos utóajánlat tevőnek 
líánti István végrehajtatónak vb. Dankó Mátyás és 
társ. végrehajtást szenvedő elleni 300 Irt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő 
Vasnyires község hatáiában fekvő, a vasnyiresi 94. 
tjkbeu 44 a. lírsz. 4U. hsz. birtokra 7tíl irt, az 
59/a. hrsz. birtokra 110 forint, a 140. lírsz. 
birtokra 583 frt, a 170. hrsz. birtokra l lő  frt öO 
kr, a 233. hrsz. birtokra 3ő2 frt, a 255/a. hrsz. 
birtokra 125 frt 40 kr, a 237, a. hrsz. birtokra 
397 frt 10 kr. a 324. hrsz. birtokra az árverést 
154 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 

1898. évi márczius hó 26 . napján 
délelőtt 8 órakor Vasnyiresen, a községi biró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lO"/0-át készpénzben, vagy az 1881. 
L.\. t.-cz. 42. Jj-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. jj-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. jj-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt muraszombati a kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóságnál, 1898 évi február hó 10-án.

S aáry  József,
kir. jbiró.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

aria-» 
 ̂czelli
cseppek

nagyszerűen hatnak avomnr 
nélkülözhetetlan

- bajoknál.
— --------------  — i.ltolanosan iimeratei
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság. gyomorgyengeség, büzö* lehelet, 
felfujtság. savanyú, felbtfffttgés. hasmenés, 
gyomorégés, leleslegos, nyálkakiválasztés, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgOrcs 
szilkOlés.

„Hathatós gyógyszernek bizonyult 
lejlájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhalésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor- 
rhoidáknál.

Említett bajoknál a T lá r ia r z e l l l  
g y o m o i e a e i i p e k  évek óta kitü
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis Oveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr. nagv 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T ő r ö k  
J o z H « r  gyógyszertára B u d a p e s t ,  
Király utcza 13 sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
teeaék elfogadni, melyeknek burkolatára 
xöld szalag van ragasztva a keezito 
aláírásával (C. Brády) és esen szavakkal: 

Valódiságát bizonyítom *

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 .

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

1.000,000 korona
EGY MILLIÓ nyerhető.

2-dik magyar kir. szabadalm azott osztály- 
so rsjá ték

50  0 0 0  nyerem ényének

Jegyzéke.

A 2 - ik  magy. kir. szab.

o s z t á l y s o r s j á t é l h i
A játékterv !l. §. szerint :i legnagyobb moréméin

1 . 0 0 0 , 0 0 0  v
Egymillió Korona-

nyeremények kin 
Nyerőmén vek :

vannak beosztva. 
K orona: 
GOOí 00 
400000 
200000 
100000 
90000 
8 0 0 0 0

1 „ 70000
l g 2 „ GOO00

1 „ 40000
ő P 30(»00
1 r 25000

20000
■■ 3 „ 15000

t z c í J
31 „ 
07 „

1 (100 
5000

■ 3 » 3000
432 „ 2000
7(»3 „ 1000

tZ Ö P 1238 „ 500
^-LJ _ 90 r 300

47350 „ 200. 170 130
100, 40, 20 korona

50000 nyer. és {utalom 13160000 kor. art.
melyek hat osztályban kisorsoltatuak.

a sorsolási programul szerint egy millió koronát, tehát hatal
mas összegfl készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a já 
tékterv !l. §. szerint: ennélfogva az osztály sorsjáték nagyon 
előnyös mérési esélyeket nyújt: és pétiig

100.000 50.000
e r e d e t i  s o r s j e g y  p é n z n y e r e m é n y t .

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes 50.000 
nyeremény a mellette álló jegyzékben fel vau sorolva és a 
kormány ellenőrzése mellett hat egymásután következő rövid 
időközben kisorsoltatik. midőn is a nyert összeg a szereucsés 
nyerőnek készpénzben kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: 
Egész eredeti sorsjegvek 6 frt — kr. 
m  „ „ ‘ 3 „ — ,.
Segged ,, „ 1 „ 50 .,
Sgolczad „ „ 1 „ 75 „
Az összegnek postautalványon való vétele után azonnal 

megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első hiizásbatii 
érvény nyel. Kívánatra utánvéttel Is küldjük a sorsjegyeket.

.Minden sorsjegy-küldeményhez az eredeti lmzási pro- 
granimot is megküldjük és minden hozás után vevőink azou- 
nal megkapják az eredeti lmzási lajstromot.

gyakran ezreseket koezkáztatnak merész vállalatokba, 
a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva korzkáztassuuk egy sorsjegy vételével aránylag 
oly csekély összeget, a mely által hirtelen nagy tökét nyel
hetnek.

Sorsjegy készletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, 
tehát ajánljuk, hogy a reudelménynyel ne késsünk és kér
jük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre
legkésőbb f. é. m árczius 31-ig hozzánk beküldeni.

FEHÉR LAJOS ÉS TÁRSA,
a magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték föclárusitci,

BUDAPEST, GIZELLATÉR 5-ik SZÁM.

—
K 7.i Vtíis iivj-3: Aognsztns és szép- 
|  ísmber.
|  Íitítfc táv.li Í5 —20 em.
1.,'isbj L-i:sésé f trágyázott. ,

A tu s a * tz e t : Í% .« S  und Sep- 
, tember. /

Pfianzweiíc: IS^ZÜ'Cm . 
Bodonbcsrhaffesbeit: Gut gedüngf.,/

Mauthner
h i r n e v e s

k y k a t ó i - é s  virápagvak
zárt és  hatóságilag védett csom agokban, a tör 

vényesen bejegyzett

■ n e d v  e-v é d j e g y g y e
valamennyi

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

A Budapesten Andrássy-ut 23. sz. a. létező Mailttiner Ödi 
•zég csakis Olyan csomagoknál vállal teljes jótállást egészen fris  
ís valódi magvakért. n. moh- _____

Ljházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat

® uuun.uyuniiui >»ikii inijtm jduuiasi egeszen T r is
v'“ j ¥ a il0  i maSvakárt, mely csomagok ragasztva, 
medve-abraval és a Mauthner nevvel jelölve, úgy a mint a mel 

kelt rajz is mutatja.
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