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So k  van már a rováson.
Beköszöntött a nyár forró levegőjével, 

mely nemcsak a testet izzasztja, hanem a 
képzelődést is hevíti. Ilyenkor nagyon jó 
dolog a hideg fürdő, kivált ha zuhanyos. 
A  testi fürdőről majd más helyen emlé
kezünk meg. Itt csak képletesen öntsünk 
hideg zuhanyt némely álmadozók nyaka 
közé, kik azt hiszik, hogy szép titokban 
lerombolják azt, a mit a magyar társada
lom épit, a magyar művelődés oltárait, 
hogy ők szép titokban kitépik azt, a mit 
a magyar társadalom ültetett: a magyaro
sodás zsenge csemetéit; a kik önhitt kép
zelődéssel egy kába eszme szolgálatába 
állottak s feledve hazájokat, feledve neve
lésüket, feledve egyházuk parancsát: a 
pánszláv és dákoromán apostolok lierosz- 
tratesi dicsőségére vágynak. Már évekkel 
ezelőtt hevesen támadták e lapok a ma
gyarosításnak környékbeli elleneit, ujjal mu
tattak reájuk; leleplezték hazafiatlan cse
lekedeteiket és az eredmény az lett, hogy 
az ellenség — óvatosabb lett. Csendben 
múlt el nehány esztendő, feltűnő botrány 
nem történt. Mindenki tudta ugyan, hogy 
a katholikus vend lakosság ellenállása a 
magyar nyelv terjedésével szemben nem 
önmagától való; de úgy látszott, hogy a 
majdnem teljes eredménytelenség oka csakis
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a papság és felekezeti tanitói kar közön- 
bös, lanyha magatartásában rejlik. Való
ban feltűnő is, hogy a másik hitfelekezet 
milyen sikert tudott a magyarosodás terén 
felmutatni. Ez a külömbség nem lehet 
pusztán esetleges, azt mindenki belátja. 
Katholikus papok, tanítók, tessék róla szá
mot adni! A nép ugyanaz, tehetségei ha 
nem is egyenlők, de nem sokban külön
bözők, jelleme könnyen hajlítható, tanulé
kony és szótfogadó. A hiba csakis a veze
tőkben van azon a részen, amely annyira 
hátramaradt. A következtetés világos. Min
denki azt hitte, sokan talán máig is 
azt hiszik, hogy mint már említettük, csak 
hanyagság és a művelődés ügyének sem
mibe vevése okozza azt a k'nos stagnálást 
a katholikus vend népnél.

Ámde ez a hit, bármily jói esnék azt 
osztanunk, rózsás szemüvegü optimisták 
hite. A való ennél sokkal szomoruabb. 
Nem akarunk senkit gyanúsítani, sőt tud
juk, hogy a katholikus papságnak és ta
nítói karnak is vannak kiválóan hazafias 
gondolkozásu és magyar szellemű tagjai. 
Ezek egyenkint ismeretesek és jól tudják, 
hogy kikről van most szó, hisz ők beavatottak 
az ellenfél titkaiba, de a fegyelem és állá
suk érdeke akadályozza őket, hogy velünk 
és azok ellen nyiltan sorompóba álljanak.

kéziratok , levelek 8 egyéb szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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Nem jól teszik, nincs igazuk. Vétkeznek 
ők is a nemzet ellen, de legalább nem 
szenyezi be leiköket rut szándék és gonosz 
cselekedet. Hiányzik a bátorságuk a ma
gyarság elleneinek leleplezésére, ámde a 
bátorság oly erény, a mely nem minden
kiben lakozik. Ne vessük az ilyenekre kö
vet, hanem reméljük, hogy erősek lesznek 
a válságos órákban és hogy tovább dol
goznak a magyarositás ügyéért az akadá
lyok daczára. Fokozott buzgalommal talán 
mégis lesz sikere működésűknek és a mai 
támogatásunkra, ha kell, boszuló korunkra 
mindenkor számíthatnak.

Alig egy éve annak, hogy V . . . köz
ségben uj miséjét tartotta egy pap. Ez 
ősi szokás szerint nagy dáridóval történik, 
midőn is a környékbeli papság teljes 
számmal szokott megjelenni. Ott is voltak 
papok, tanítók majdnem mindannyian 
Megjöttek a stájerhoni szlovén papok is. A 
magyarnak szép szokása a vendégszeretet, 
nincs semmi kifogásunk a meghivás ellen 
Hanem az már mégis furcsa volt egy kissé 
hogy nagy szláv zászlóval vonultak be és 
azt kitűzték egy szilvafára. A házra akar
ták kitűzni, de a gazdában küzdött két 
egyaránt homályos fogalom: a hazafiság 
és az a más valami, a mit ezudar kezek 
terjesztenek a nép között, — nem engedte

_  i „ M u É t  és W  tirszája."
Valam i a fürdőkről.

Hégi közmondás, hogy nincs semmi uj a nap 
alatt. Ezt bizonyítja a fürdők története is. A gö
rögöktől, kik a „thermák", a hőfürdők feltalálói 
voltak, a rómaiakon át egész a legújabb korig 
EJ^gyfürdőknek csak a meleg fürdőket tartották. 
Nincs száz éve, hogy az emberiség újból rájött a 
hideg t íz  gyógyító hatására is arra a nagyszerű 
eredményre, melyet a folyam- és tengeri fürdők okoz
nak. És íme a legújabb kutatások kiderítik, hogy 
Indiában, Egyptomban, a zsidóknál és görögöknél 
ugyancsak gyógyfürdőkul alkalmazták a folyam-és 
tergeri fürdőket Az ékiratok és hyeiogliphek sze
rint az Eupbrat és Nílus folyókon a maiakhoz 
hasonlóan berendezett uszófürdők voltak és az ak
kori diákok, nem tudom, mi volt az elnevezésük, 
krokodilbörtáskáikban teleirt papyrustekercsekkel 
vígan tolongtak a pénztár felé, a hol egy obulus 
loszurása mellett kabint és lepedőt lehetett váltani. 
Úgy látszik, meg volt a tranibulindeszka is az ókori 
folyam-fürdőkben; honnan merész halálugrásokat 
mutatott az ifjabb nemzedéknek cgy-egy végzett 
thébai gymnázista.

Egész éven át ta rto tt a fürdő-s úson, mert örök

tavasz virult ama boldog tájakon. Az úszás mester
sége nagy elterjedésnek örvendett, a mit bizonyít 
a kairói múzeumban levő készlet: egy rúd, rajta 
kötéllel és hevederrel, minőt máig is használnak az 
úszómesterek. A rúdnak hieratikus Írásjelekkel be
vésett felirata arra mutat, hogy azzal Amenofhz 
berczeget, 111. Totmosz király fiát tanította a vizi 
tornászat tudományára egy Khufu nevű, valószínű
leg khinai származású rabszolga. (Kr. e. 1580-ik 
évben)

A művelődés haladtával mindinkább növeke
dett az elpuhultság és a természetes hideg vizet 
a langyos, majd a forró viz használata váltotta fel. 
A meleg fürdők alkalmazásáról az első tudomá
nyos feljegyzéseket Hyppokrates és tanítványai 
müveiben találjuk. A meleg fürdők mind álta
lánosabbak lettek és nemcsak gazdagon be
rendezett nyilvános fürdők emelkedtek, ha
nem az előkelők házaiban is voltak fenyüzéses für
dők; a vendéget is mindjárt oda vezették.

A rómaiaknál a fürdők egész palotákat fog
laltak el, miről a* Rómában, Pompejiban, Aquin
cumban (O-Budán) levő nagyszerű romok ta
núskodnak.

Az ókori népeknél a fürdő részben vallási 
aktus volt s a keletieknél mai napig is az maradt. 
Talán ezért történt, hogy a középkorban a keresz

tény papság ellene volt a fürdés intézményének 
s például szent Hyeronimus azt a felnőtteknek 
egyenesen meg is tiltotta.

Mindennek daczára a meleg fürdők mint köz- 
tisztasági és kényelmi intézmény továbbra is fenn
maradtak. A gőzfürdők mai alakja és berendezése 
részben arab, részijén ir-római, részben orosz mo
tívumokat foglal magában és legpazarabb kifejlő
dést Budapesten ért el. Hazánk fővárosa e tekin
tetben az első' az egész kontinensen és úgyszólván 
az egyedüli hely, a hol a természetes hőforrásokat 
oly bőkezűen használhatják kényelmi ezólokra.

Az ásványvizek mint fürdők használata a XV. 
és XVI. században kezdődött és e terén a magyar 
fürdők egy időben kezdenek szerepelni a német 
és franezia fürdőkkel. Az ásványos fürdők hatását 
tudományos szempontból először franezia orvosok 
kezdték vizsgálni és pedig Jelűin Pidoux 1581-ben 
és Fabre 1657-ben. Ez utóbbi a vals-i gyógyvíz 
hatását írja le, de persze a vegytani ismeretek 
teljes hiányánál fogva valami titokzatos termék
nek tartotta, a mely a föld mellében fakadó jóté
kony hatású folyadékok keveréke.

A tudomány ily kezdetleges állásánál az ás
ványvizeket természetes n, rendszer nélkül hasz
nálták Érdekes olvasni még a múlt századbeli or 
vosoknak is félj egyezéseit az ásványvíz fürdők
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meg, hogy 9- házára tűzték ki a zászlót. 
Czéczó alatt, a jófajta tótsági és lutten- 
bergi borok tüzétol felbuzdulva, valami 
szlovén pap lelkes beszéddel szitotta nagy
ban a szláv testvériséget. Ezalatt néhány 
magyar pap és lanitó megbotránkozásában 
letépte az idegen zászlót a szilvafáról. Am 
menekülniük kellett nyomban a többiek 
által fanatizált nép dühétől.

Ezt az eseményt későn tudta meg a 
hatóság, mikor a felbujtók már régen túl 
voltak a magyar határon, a melyen belül 
oly szemtelenül viselkedtek. Gondoskodni 
lehetett volna annak megellőzéséről, de ki 
hitte volna, hogy egy tisztán vallási ünne
pélyt rut törekvéseiknek szinterévé fognak 
tenni? Csak azért mehettek annyira ar
cátlanságukban, mert a vend kath. pap
ság között vannak olyanok, a kik bár 
erősen hangoztatják hazaszeretetüket, de 
az államalkotó magyarság elleni vak gyű
löletükkel s egy idegen kultúra terjeszté
sével czáfolják meg ajkaik hazug mon
dását.

Önök azt hitték, uraim, hogy mi csak 
hazafias frázisok hangoztatása végett tö
mörültünk magyar közművelődési egyesü
letté. Azt hitték, hogy utazgatások és paj- 
táskodás örve al itt tovább is gyanútlanul 
érintkezhetnek a haza ellenségeivel és csem
pészhetik be titokban azokat a féremüve- 
ket, a melyekből vad magyargyülöletet 
igen, de hazafiságot legkevésbé sem tanul 
a vezetésük allatt álló köznép.

íme, a hideg fürdő és zuhany, uraim. 
Tudják meg, hogy mi éber figyelemmel 
kisérjük tetteiket s tudjuk azt is, mely is
kolákban kezdték elég botorul, a tannyel
vet visszafejleszteni venddé s mely isko
lákban terjesztik a „Szveti Mohor“ ocsmány 
kiadványait.

Önök elég vakmerők kijelenteni, hogy 
nem törődnek bizonyos körök véleményé
vel és örvendenek, ha e részről gyalázatot 
aratnak. Megérik még önök azt, hogy fel
ocsúdnak szemeik az önökkel eddig egy 
táborban levőknek s szemközt fogják ta
lálni magukkal az egész közvéleményt, 
mely a társadalmi megvetés kemény osto
rával fogja kiüldözni e vidékről önöket, a 
magyarság és a haza ellenségeit! ügy 
legyen!

Dr. Khál Elek.

okozta csodás gyógyulásokról. Nincs az a beteg
ség, a mely ellenállhatna e fürdőknek, Gutaütés, 
gyomorbaj, rák, kövérség, soványság, sebek, bőr
bajok, hideglelés, mellbetegség mind egyformán s 
biztos sikerrel gyógyítható általok.

Hanem csodálkoz-e őseink együgyüségén, mi
kor napjaikban is annyi babona van elterjedve 
még müveit körökben is a fürdők gyógyhatásáról. 
Van valahol egy még az ismeretlenség homályá
ban rejtezkedő fürdő, melynek hőforrásai 55—G5. 
C. fok közt váltakoznak. Berendezése a legprimi
tívebb: barlangszerü üregben két természalkotta 
modencze. Bemártottam kezemet, de egy pillanatig 
sem tartottam benne, ki kellett rántanom. Es ime 
egy öreg paraszt derékig ül a forró vízben a leg- 
megelégedettebb arczezal, pedig pokoli kínokat 
állhatott ki. Kérdeztem, ki küldte ide. Messze vi
dékről jött köszvényes bajával. Valami idevaló úri 
asszony javalta neki a fürdőt. Valóságos csoda, 
hogy a guta nem ütötte meg az öreget. Ilyen 
észszerűden módon és teljes össze-visszaságban 
használja a nagy közönség a fürdőket.

Hogyan m agyarosítsuk a vezetékneveket?
Irta: Telkes Simon.

A központi névinagyaroaitó társaság elnöke.

I.
Hogy m agyarosítsuk a vezetékneveket?

Az uj név választásánál figyelni kell arra, 
hogy az a tisztultabb nyelvizlésnek megfeleljen, 
hogy kifogástalan magyar legyen és hogy senki 
érdekét ne sértse. Legyen az uj név rövid, jóhang- 
zásu, magyaros, szép és könnyen kiejthető még 
idegeneknek is. Feltűnőbb és történeti nevezetes
ségű nevek felvétele minden körülmények közt ke
rülendő. Legyen az uj név olyan, hogy az első 
kiejtésre mindenki tudja, hogy az magyar név; az 
oly név, mely se bús, se hal, vagy mely, ha aka
rom vemhes, ha akarom nem vemhes, szintén ke
rülendő. Tévedések elkerülése végett a nagyon 
gyakori nevek, mint Kis, Nagy, Fehér, Fekete, 
Kovács, Molnár, Szabó, Varga stb. nem ajánlhatók; 
hasonlóképen nem a keresztnevek, melyek könnyen 
felesei élhetek és lefordíthatok. Végre saját érdeké
ben cselekszik mindenki, ha jelesebb, még életben 
levő családok nevének felvételét kerüli, nehogy ez 
által magának, úgyszintén a régi név viselőinek kel- 
lametlenségot okozzon. Különben is a tis tele érzés 
parancsolja, hogy p. o. Battliyány-ra, Hunyadi-ra, 
Rákóczira, Szóchenyi-re stb. ne magyarosítsa nevét 
senki, sem pedig az oly nevekre, melyek méltóság 
vagy nemzetségnevek, < íint Lanti, Vajdali, Abafti 
Ostffi stb.

Sokan abban a véleményben vannak, hogy «y» 
végbettü a neveknél nemességet jelez, pedig téved
nek, mert az csak legföliebb egy régebbi nevet 
jelent. Különben az erdélyi eszi vármegyékben a 
nemes lég mindig «i» betűt használt és nevét most 
is helyesen igy Írja. Beteges képzelődés tehát azok
tól és nem is vall jóhiszeműségre, kik a régebben 
divó helyesírás szerint akarják nevüket magya
rosítani.

Az uj név választásánál következő pontok fi
gyelembevételét ajánljuk:

1. Ivi hol született, az illető községnek, pusz
tának, telepnek, dűlőnek, majornak, csárdának, gyár
telepnek vagy átalában helynek a neve után tegyen 
egy i betűt és kifogástalan magyar neve lesz. Ilyen 
nevek : Aradi, Békési, Csabai, Diószegi, Érdi, Fü
redi, Gömöri, Haraszti, Ipolyi, Jánosi, Karczagi, 
Lendvai, Monori, Némedi, Oroszi, Perháti, Iiomhá- 
nyi, Selmeczi, Túri, Urai, Vári, Zágori stb. Magyar- 
ország helységnévtára oly nagymennyiségű eredeti 
jó magyar hangzású helynevet tartalmaz, hogy en
nek használata uj nevek választásánál mindenki
nek melegen ajánlható.

2. Iparos vagy kereskedő leghelyesebben cse
lekszik, ha egyszerűen foglalkozásáról nevezi el 
magát Ilyen nevek lehetnek: Ács, Asztalos, Bá
nyász, Borbély, Cserepes, Csipkés, Dobos, Dudás 
Ernyős, Erszényes, Faragó, Festő, Gelencsér, Gyer- 
tyás. Hajt's, Halász- Intő Ihász. Jukász, Jogász Kő- 
mives, Kalapos, Lakatos, Lantos, Kester, Mészáros 
Nyerges, Nyíró, Oltó, Ostoros. Pysztós, Puskás, llé-

Azoki ak, a kik csak szórakozást keres
nek, tökéletesen miutegy, akár hová mennek. 
De az igazi beteg számára nagyon fontos, hogy 
jól megválaszsza fürdőjét s mikor ezt teszi, ne 
mulaszsza el megkérni háziorvosa tanácsát.

A fürdők gyógyítani értékéről és a vizek né
mely sajátságairól nagyon sok érdekes dolgot le
het írni és nagyon fontos, sőt szükséges, hogy 
ezekről minden müveit ember bírjon általános tá
jékozottsággal. A saison megkezdődött már, a kik
nek idejük és pénzük van, elmentek vagy a közel 
napokban mennek kedvencz fürdőjükbe. Azért a mi 
még bátra van, azt a honumaradóknak írom meg 
a jövő héten, hadd élvezzék a fürdőzést ők is 
legalabbb elméletben. Nekem is az a vigasztalá
som, hogy tájképeket nézek és balneologiai czik- 
keket olvasok.

Flavio.

vész, Rojtos, Sütő, Szitás, Simár, Takács, Udvaros, 
Utas, Vadász, Vedres, Boltos, Csapiár. Itczés, Kal
már, Köblös, Lisztes, Pénzes, Szatócs, Szattyános, 
Tőzsór, Tárnok stb.

3. Az értelmiségi osztályhoz tartozók külön
leges foglalkozásuk szerint is választhatják nevű
ket. Ilyenek: Pap, Kántor, Tanító, író, Katona, 
Tiszt, Hadnagy, Bajnok, Csatlós, Fegyveres, Har- 
ezos, Hajdú, Kardhordó, Ládzsár, Poroszló, Pattan- 
t)us, Toborzó, Pánczélos, Vívó, Várnagy, Várőr, 
Vezér, Zászlós. Zsoldos stb.

4. Az őstermés, halászat, vadaszat, erdészet 
stb., mezei, erdei kerti stb. foglalkozás különféle 
nemei és ágai és nagymennyiségű jóhangzásu ma
gvar nevet szolgáltatnak. Ilyenek: Szántó, \e tő , 
Arató, Kaszás, Gulyás, Kertész, Cserkész, Erdész, 
Gazda, Őr, Csősz, Majoros, Szemző, Szedő, Cséplő, 
Hajtó, Kenyeres, Sajtos stb.

5. Ki őseinek nemzetiségét lega’ább nevében 
akarja késő unokáinak fentartani, legyen : Avar, 
Bajor, Bolgár, Cserkesz, Dalmát, Ilorvát, Hun, Gö
rög, Jász, Kun, L ibaucz, Magyar, Német, Lengyel, 
Orosz, Örmény. Oláh, Palócz, Szász, Székely, Ta
tár, Tót stb.

G. A ki szőxe, vehet fel Szőke nevet, a barna 
Barnát. Aki kedvesnek érzi magát vegyen fel Ked
ves. aki kellemes — Kellemes, a nemes — Nemes 
a boldog — Boldog nevet. így adhat magának va
laki : Arányos, Buzgó, Bánó. Csöndes, Csines, Elmés, 
Jámbor, Takaros, Termetes stb nevet. Lehet vala
kinek a neve Beszédes, \  ig. N irág, Berát. Ifjú, 
Öreg, Dorék, Dolgos, Fürge, Jó, Jeles, Heves- 
Vitéz stb.

7. A természetvilág három országából is vá
laszthat bárki magának nevet. Így lehet: Csóka, 
Farkas, Fürj, Holló, Sas, Sólyom, Rigó, Róka, Szai- 
vas; Búza, Árpa, Rózsa, Fenyő; Aczél, Arany, Réz, 
Vas stb.

8. Vezetéknevet születése napjának, az évszak
nak, hegynek, völgynek, időszaknak, tíznek tónak 
stb.-nek, a nevéről is választhatja az ember, p. o. 
Szerda, Péntek, ! avasz, Nyár, Északi, Déli, Harmat, 
Szél, Kárpáti Vágvölgyi, Tisza, Balaton, Maros, 
Kőrös stb.

9. Abban se tehet senki kifogást, ha valaki 
Első, Hármas, Négyes névvel és ezekhez hasonlóan 
nevezi magát.

10. Neve magyaros lesz. ha valaki az s, as, 
es, ős főnévképzőkkel, vagy az ó, ő igenévképzők 
segítségével uj nevet alkot magának. így lehet 
kérni igéből Kérő, mérőiből Mérő, védeniből Védő, 
dönteni-ből Döntő; vagy pedig Aczélos, Boros, Cser
jés, Dinnyés, Egres, Füves, Fenyves, Gyökeres, He
gyes, íjász. Járatos, Kardos, Lombos, Madarász, 
Nótás, Pártos, Peres, Rendes, Sodros, Szabados, 
Tölgyes, Tüskés, l'grós, Vermes. Zajos stb.

11. Viselt nevének egyszerű fordítása által is 
ju that uj magyar névhez, ha az illető megfelelő 
magyar hangzással bir. így Schmid-ból Kovács, 
Wagnor-ből Bognár, Dreschler-ből Esztergályos. 
Schnitzer-ből Faragó, Weber-ből Takács lehet stb. 
Figyelni kell azonban az idegenből fordított név
nél arra , hogy az illető úgy válaszsza mag nevét 
hogy annak hallatára ne mindjárt az jusson eszé
be az embernek, hogy idegenből fordított névvel 
van dolga. Az ilyen nevek rosszabbik az eredeti
nél, mert sem nem magyarok, sem nem németek. 
Az ilyen nevek mint Mayerfi, Manfti, Keszlerfti stb. 
egy cseppel sem jobbak, mintha azt mondaná va-. 
laki, hogy az ő neve: Deutschi, Ofeni stb. Inkább 
maradjon Erzbcrgernck mint Érczhegyi. m eit bi
zony miért, tagadnánk, de úgy van biz az, hogy 
Érczhegyinek hallatára mindjárt az Erzberger ju t 
őszünkbe. Ez a név csakis abban az esetben vol
na magyaros, lm volna valahol az országban Ercz- 
hegy nevű község vagy begy, ami tudtunkkal 
nincs. De Ankerschmidtből se legyen \  asmacska- 
kovácsi és Buchbcrger-ből sem Könyvhegyi, mivel 
akkor sokkal jobb, ha a Mayer marad Mayer-nek 
Iveszler pedig Keszler-nek.

12. Jókai, Jósika, Eötvös, Kemény stb. regény
íróink, Petőfi, Arany, Vörösmarty stb. költőink, Ka
tona, Szigligeti, Szigeti, Csíki, Dóczi. Rákosi stb: 
színműíróink, Ilorvát, Szalay, Varga, stb. történet
íróink és általában íróink müveiben annyi a  jó és 
óphangzásu, eredeti és képzett magyar név, hogy
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a/ukból bátran és bőven lehet választani. Ilyenek: 
Bátor), Dekli, Bárczai, Cserei, Kapuvári, Kárpáti. 
Madocsai, Percnyi, Simonyi Szűcsi, Szent irmai, Te- 
legtli. Újlaki, Vár.ulai. Zólyomi.

A névmagyarosítás helyes módozatait kimen
teni nciu száudékunk; itt csak rámutatni akartunk 
a főbbekre, melyek követését helyesnek tartjuk és 
ajánljuk. Az egyéni Ízlés itt is sokféle s azt a név 
megválasztásánál nehéz eltalálni. A határt is bajos 
megjelölni, meddig terjedhet a régi nevek tiszte
letben tartása; ennél főkép a tapintat határoz. 
Legjobban cselekszik a/, ki uj nevet akar fölvenni, 
ha táj asztalt egyének véleményét kikiéri 

Folyt, következik.

H í r e k
— Szem élyi hirak Gióf Szápary Gézánó 

szül. Győry Mária O Nmg.i június bő 29-én bu
dapesti ől Muraszombatba érkezett. — Hunyadi Sán
dor csendőrőrmester, betegségből felgyógyulva, bu
dapestiül Muraszombatba érkezett s átvette a csen- 
dőrőrsnek vezetését — Horváth Béla járásbiró- 
sági iroda-igazgató f. hó 1-én kezdte meg szabad
ság idejét. Kívánjuk, hogy kellemesen töltse is el.

— Köszönet. Nem mulaszthatom el mély 
kö.izönctemet nyilvánítani 1 atthyány Xsigmond 
gróf ur O méltóságának, ki ez iskolai évben már 
több alkalommal Finnjeiét adta nemes szivüségé- 
nek. Ugyanis junius hó 25-én a csendlaki lóm. 
kath. iskola zárvizsgája alkalmával ismételten húsz 
szegény és jó magaviscletü gyermeket részesített 
jelentékeny összegű fényjutalomban. Áldja meg a 
nemes szivü főurat a szegények Atyja, hogy még 
igen sokszor nyújthassa áldott jubbj it a : zeuved k 
felé! Fogadja ismételten csekélységeim, valamint 
a szülők részéről is leghálásahb köszönetéin őszinte 
nyilvánítását, b a s  t i  n s z k y  J á n o s ,  osztály tanító.

— Köszönet. A muraszombati állami kisded
óvodának Ft. (iáspár Ferenc/, plébános ur 1 hinta 
lovat, l>r. Czipott Zoltánnó úrnő ü drb. labdát, 
Árvái Henrikné úrnő 1 szerszámos lovat és karika 
játékot, Dr. Geiger Vilmos ur 1 szerszámos lovat* 
játékezimbalmct és lovazó szerszámot voltak szive" 
sek ajándékozni; mely szives adományukért fogad" 
ják megörvendeztetett kis növedékeim nevébe11 
leghálásabls köszönetéin, M urasom hat 1898. junius 
3u. i'akácsné K a m erm  ay e r  Í rm  a, áll. óvónő.

— V izsg á la t Meixner Mátyás kér. tüzfelü- 
gyelő és Wiltinger Károly junius hó 2(i-án vizsgál
tak s szt-bibori önk. tűzoltó-egyletet, valamint 
Andorhegy és Szt Benedek tü/őrségét. Mindenütt a 
kellő rendben találtak mindent.

— Ö nkéntes tű zo ltó -egy le t Andorhe- 
gyen. Szép elhatáiozással vau Andorhegy községe, 
l'udja ;mi a nemes, szép és jó. Daczára annak, 
hogy a házak els;ó tan vannak fél órányira egymás
tól mégis csak egyesült erőben látja jövőjének 
biztos alapját. Elhatározta, hogy önk. tűzoltó-egy
letet alakit, ürömmel is fogadjuk ezen jó Lirt s 
Andorhegy községnek csak gratulálhatunk mikor 
ilyen derék és jó liai vannak.

— H alálozás, Özv. Kirbischué szül. Divják 
Mária folyó hó 1 én szivszélhüdésben Hegedében 
meghalt. Nyugodjék békében. A gyászoló család 
pedig ez utón fogadja részvétünket.

— Uj takarékpénztári épület. A muta- 
szombati takarékpénztár uj épületének alapkövét 
múlt .hó 30-án telték le. Az emlékiratba a jelen
legi tisztviselőknek névjegyzékét is foglaltak s kü
lönféle pénzzel építettek azt az uj falak közzé.

— K ártérítés takonykóros lovai ért. 
A földmivelési miniszter el.endeltc, hogy azon sze
gényebb földmivesek, kiknek takonykóros lovai ha
tósági intézkedés folytán el pusztít tatnak ; az állat
egészségügyi alapból kárpótlásban részcsittessenek.

— V izbefult Xernecz János vasvecsési la
kosnak 4 éves gyermeke junius hó 30-án vízbe 
fűlt. Valószínű szülői gondatlanság okozta a gyer
mek kora halálát.

— M egvadult lovak. Kühár István mező
vári lakos, lovai a múlt napokban ismeretlen ok
ból megbokrosodtak s egy kis gyermeket mezővá
ron elgázoltak. Hányszor figyelmeztettük már a 
gazdáinkat ehelyen. hogy hagyjanak fel már azzal 
egy szállu „gyüp" gyeplővel is hogy használják a 
kettős gyepiüt mi sokkai biztosabb a lovak kor
mányzására, de hasztalan minden intés és kérés. 
Persze, már elfelejtették a közmondást, hogy „a 
korsó addig jár a kúthoz, mig össze nem törik."

— Rósz hid. Szt-Bibor és Mártonhely közt, 
vezető községi utón a hid igen rozoga állapotban 
van. Ajánljuk a községi elöljáróságnak figyelmébe.

— P ályázat. A m kir. posta-, távirda- és 
távbeszélőnél betöltendő 108 gyakornok jelölti ál
lásra pályázatot i.vitok. tízen állásokra az 1883. 
évi I. t-cz. 14-ik £-a alapján mindazok pályázhat
nak, a kik középiskolát vagy ezzel egyenrangú más 
taniutezetet érettségi izsgával sikeresen végeztek, 
18-ik életévüket betöltötték és magyar állampol-

gá.o'c Ezen feltételeken kivid a pályázók községi 
erkölcsi b z niy.hányuy.il fedhetetlen előéletüket, 
közbatósági orvosi liizonyitváiiynya! pedig ép és 
egészséges, a posta- és távirdus/.oigálntra testileg 
is alkalmas voltukat tartoznak igazolni. A pályázat 
alá bocsátott állásokat a kerületi posta- és távirda- 
igazgatoságok fogják betölteni, számszerűit minden 
igazgatóság tizeuketőt (12) A sajatkezülog irt és 
születési, orvosi, erkö csi és iskolai iii/.onyitv anyuk
kal i’e'.S'arelt kó;vények a már közszolgálatban 
állók által elöljáróságuk, a közszolgálatban nem 
lévők által pedig áz illető szolgabiró vagy polgár- 
mester utján folyó évi julius hó 31-ig, a szerint, 
a hol a pályázók alkalmaztatást óhajtunk nyerni, 
a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, 
pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi posta- és 
távirdaigazgatósághoz nyújtandók be, s a mennyi
ben az említett batáridőig pályázók kellő számmal
nem jelentkeznének, később érkező folyamodvány ok 
is elfogadtatnak. A pályázók közül kiválasztottak az 
illető posta- és távirdaigazgatóság felhívására a/, 
igazgatóság vezetőjénél személyesen jelentkezni 
tartoznak, a ki azután félfogadásuk iránt végleg 
határoz A felfogadott posta- és távirdagyakoruok- 
jelöltek eskü helyett ezt pótló fogadalmat tesznek, 
egy (1) fit nupidijban iószcsi;tetnek s a következő 
feltételek mellett lépnek szolgálatba: 1. Állásukat 
az illetékes posta- és távirdaigazgatóság felhívására 
f. évi szeptember hó 1-én, vagy ha az igazgató
ság másképen rendelkeznék, ebhez képest elfoglalni 
taitoznak. 2. Kötelesek a posta- és távirdaigazga
tóság által kijelölendő hivatalnál, mely nek fegyelmi 
hatósága alatt állanak a posta- és távhdakezelést 
gyakorlatilag elsajátítani s ott rendes szolgálatot 
teljesíteni. 3. 1899. évi szeptember hó 1-én saját 
költségükön Budapestre illetőleg Zágrábba fognak 
áthelyeztetni, posta-és a távirdatisztképző tanfo
lyam szabály szerű hallgatására. 4. A posta távirda 
tanfolyam ta rtan a  alatt mint annak rendes hallga
tói a tanfolyami szabályzatnak minden tekintetben 
alávetik magukat, tehát a beiktatási és tandíj lkat 
is, ha ezek alól a szabályzat alapján föl nem 
mentetnek — fizetni kötelesek. 5: Napidija k élve
zetében a tanfolyamnak 10 hóra terjedő ideje 
alatt is megmaradnak, de ennek fejében u tanfo
lyam s.akhelyén levő posta- és távirdaigazgatóság 
rendelkezése szerint, szabadidejükben szolgálatot 
teljesíteni tartoznak. G. A kik ezen feltételeknek 
eleget nem tesznek és a kiknek magatartása, vagy 
megbizhatása kifogás alá esik, valamint azok is, a 
kik posta-távirda szolgálatra, más okok miatt al
kalmatlanoknak tiiáltatnak: a szolgálat, illetőleg 
ezen próbakepeui alkalmaztatás alól felmentetnek. 
7. Azok viszont, a kik gyakorlati alkalmaztatásuk 
alatt teljesen beválnak, a posta- és távirdatisztképző 
tanfolyam szabályszerű elvégzése után posta- és 
távirdagyakornokokká neveztetnek ki. az 1893. évi
IV. t.-ez. 11-ik §-ában megállapított segélydijjal, 
azaz ha felsőbb tanintézetet végeztek, évi 500 írt, 
küíönben évi 400 fit járandósággal: a posta- és 
távirdataufolyam szabály zata által előirt szakvizsga 
sikeres letételével pedig igényt szereznek a X. fize
tési osztályba sorozott s az 1893 évi IV. t. cz.-beu 
megbatározott il.ctmé.iyekkel járó posta- és távír- 
datiszti állasokra hely üresedés hiánya miatt azon
ban kinevezhetők nem volnának, addig mig kine
vezi ctésük bekövetkezhetik, posta- és távirdasegéd- 
tis/.ti minőségben nyernek alkalmazást.

— I p a r k i á l í i t á s  a z  ip a io s  ta n o n c z  
I s k o lá b a n  A muraszombati járási ipartestület 
elöljárósága junius hó 29-én rendezte a tanoncz 
iparkiállitást. A b ráló bizottság a következőleg 
alakult meg. Elnök Kolossá József, jegyző Wiltin
ger Károly. Bizottsági tagok: Czipott Miklós, An- 
taucr József, Ibiiké Iván, Cscnár János, F..Hik 
Károly, Lázár János, iíj. Mancs János, Pavlinyek 
István, Pecsics József, Pintarics Vincze, Pollák 
József. Uatkol Mihály. Goricski Vincze, liartmann 
Frigyes. A bíráló bizottság a kiállított munkákból 
2 kitűnőnek 17 jelesnek 23 jónak és egyet elég
ségesnek talált. A bizottság 25 fit 70 krt osztott 
szét a törekvő iparostanonezok közt és pedig: a 
kitűnő munkát 1 frttal, a jelest 70 krral, a jót 
50 krral és az elégségest 30 krral jutalmazta. 
Vidéki kiállító nem volt.

C S A R N O K -
A gyilkosok.

— Megfigyelések

Mikor egy-egy vérontás hírét olvasom, lelkem
ben mindig felmond Hugó Káinjának képe, amint 
fut-fut, de a pusztában, a rengetegekben, minde
nütt rámered az a két szem, melynek világát örök
re eloltotta.

Vájjon minden gyilkost igy ostoroz-e az önvád V 
látják-e az áldozatuknak u’olsó elboruló tekintetét? 
Bizonyára mindenki foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Elképzelik a büutudatiól marczangolt ember 
gyötrelrnes vívódását, az álmatlan éjszakák iszonyú 
vízióit, a siralomház borzalmait így képzelem én 
is, de a valóságban ellekezőjét tapasztaltam.

Az első gyilkos, akit láttam, kocsislegéuy volt 
A pajtását szúrta le, mert a kedvesét kerülgette.

Kezében tartotta véres bicskáját, úgy jelent
kezett a rendőrségnél.

— Jelentem alásan, tessék vasra veretni, mert 
megöltem a Sándort.

Ennyi, mondott s oly nyugodt, büszkén állt, 
mint a katona a glódában.

Amint böitönébc vezették, nyomban lefeküdt 
és csakhamar elaludt.

Midőn a tárgyaláson meghallotta, hogy kése 
az áldozat szivét éppen a középen hasította ketté, 
mintha csak czirkalommal mérte volna ki. felütöt
te fejét s nagy flegmával igy szólt:

— llát akkor jól van, jól megcsináltam a 
dolgot.

*
Egy fiatal, bámulatos szépségű oláh menyecs

ke az urát végezte ki állattias kegyetlenséggel.
Mikor meghallotta Ítéletét, mely életfogytig 

tartó jegy házat olvasott a fejére, siránkozva egyre 
csak azt hajtogatta :

— igy pusztuljon el az én szép, üatal életem 
azért a hitvány emberért!

Mészáros, ki kispesti rablógyilkos, mikor ha
lálra volt ítélve, a legcsekélyebb szorongást sem 
árulta ei; mikor azonban tudomására esett a kúria 
életfogytig szóló Ítélete, megszomorodott s mindig 
csak ezt sóhajtozta :

— Jaj, csak a feleségein valakivel össze ne 
álljon, mezt ezt túl nem élhetném!

Kigár Kázmér az alsó-erdősori örömlcány gyil
kosa mindig igy érvelt:

— Hát még olyan dögöt sem szabadna el- 
emészieni!

Különben egész nap nyugodtan gyá-tóttá ke
nyeréből a gyuíatartókat, s ha kérdezték tőle nem 
fél-e a bitótól, felkaczagot:

- Az is valami! Olelek-e még leányt, vagy 
nem, csak ennyi az egész!

Egy fehérmegyei asztalos, még pedig olvasott 
ember, megölte az egyik segédet. Miért ? Az okát 
nem tudom.

Tíz évet szabtak rá  s ő vidáman viselte el a 
fogságot, de volt egy különös szokása: mindunta
lan mosta a kezét s oly erősen dörzsölte hogy oly
kor a vére is kiserkent. A vér láttára halálsápadt 
lett s néha összerogyott.

Egy stájeri majoros hazatérve, fiatal feleségét 
zokogva találta. Egyetlen kis liuk vizba fűlt.

A vizsgálat azt a megdöbbentő titkot derítette 
ki, hogy az anya maga volt a másfél éves gyer
mek gyilkosa.

Kikerülve a börtönből, ismét lett gyermeke s 
az is hasonló módon pusztult el.

Ekkor az orvosok figyelték meg az asszonyt, 
akiből uagynehezen kivették, hogy ámbár kicsinyeit 
végtelenül szerette, mindkét esetben oly lelkiállapot 
szállta meg, mely hiába ipáik dott nyomása alól 
szabadulni, arra kény szetitette, hogy életüket kioltsa.

Talán mégis igazuk van azoknak, kik azt ál
lítják, hogy a gyilkosukhoz több közük van az or
vosoknak, mint a hóhéroknak. P. B.

A magyar aszfalt ipar.
A magyar iparvállalatok legnagyobb részt a hetvenes 

évek óta keletkeztek. .Majdnem valamennyinek a kezdet belső 
nehézségéin kívül, még az osztrák és külföldi verseuyuyel 
kellett nehéz haiczot vívni. — Sok vállalat kimerült az 
egyenetlen küzdelemben, sok még ma is nehezen tengődik 
s csak egy része került ki győztesen a min lenfele válságból.

Ha ezen utóbbiak sorát áttekintjük, többek közül egy 
hazai bányavállalat vonja magára ligyelmünket, mely az 
idén fennállásának 20 éves jubeliumát ünnepli.

Azaz csuk ünnepelhette volna, de nem tette. Lehet, 
hogy a vállalat intézőinek ügyeimet elkerülte munkásságuk
nak ezen évfordulója, vagy a mi való sziuiibb, nem is 
akartak ünnepelni, mert nem kiváuntak ünnepeltetni. Ezen 
érdemes hazai vállalata „.Magyar aszfalt részvénytársaság."

Keletkezése a hetvenes evek elejére esik. Ekkor akad
tak rá a iiiharmegyeben fekvő nagy kiterjedésű aszfaltte- 
lepckre, mely ek kiaknázására kizárólag magyar urak társul
tak es „Lómay József es társa" ezég alatt közkereseti vál
lalatot alapítottuk. Ezen vállalat 187*-ban részvénytársasággá 
alakult át s 12 évi működési időszaka nagy es erős küzdel- 
mek szakadatlan láuczolatából állott. Küzdött a már erős 
gyökeret vert angol aszfalt társulattal, foly.ouos pénzhiány - 
nyal, a zarherennezes fogyatékosságával es a hazai városok 
bizalmatlanságával, úgy hogy csak feunáila&uiak tizenhar
madik évében volt képes részvényeseinek 5°/#-os osztalékot 
nyújtani. A vállalat fokozatos emelkedése csak az 1800. 
évtől kezdődik, midőn a székesfőváros tanácsa és ennek nyo
mán a vidéki városok hatóságai ligyelmiiket a hazai ipar
telepre fordították.

Nézzük kissé közelebbről ezen vállalat belső alkotását.
Hiharmogyének északi részében, Eelső-Darna és lfodo- 

nos községek határában nagy terjedelmű es dúsgazdag asz
falttelepen fordulnak elő. <hy s >;t ott a hegyek ölében az 
aszfalt, hogy nem túlozunk, ha azt állítjuk, miszerint ezen 
bányák gazdagabbak, mint a többi Európában eddig ismere
tes aszfalthányák összevéve.

Eelső-Darna határában a hegyek közt van felépítve 
azon, a technika legmagasabb színvonalán álló gyár. mely ben 
a nyelsföldből az aszfaltanyag és az ugyancsak abhbau fog
lalt ásványolajok kiválasztatnak. Mintegy 50 munkásház, 
tömérdek gyárépület, melyből mintegy 30 kemény füstöl, 
vasúti vagányok, drót kötélypályák és villainosvilágitás, tár
nak, alagutak stb. összevéve oly gyönyörű látványt nyújta
nak a szemlélőnek, m.ltez hasonló kevés található az 
országban.

8.
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Az itt termelt aszfalt a társulat külömböző vidéki tc-
lenéibe ( Mezőt**légii, Yi•rseez, Arad.) szúllittatik el, hog)
l/okbül i a,./.iull masti.va i a ez a különböző nmnkahelyekci:
asztalt! urkolatiiikká dőlgoztassék fel.

Az aszfalt): iniák és; kocsiutak eleinte csak a fővárosban
.-uhuim. /.la tii' , mert i: külföldi vállalatii.k verseny nélkül

e drág. t árun készíttették;. Iva rt kezdetben
av.i-,iotbiirso latok L-;;t -1 j cs,..; taxin. kiadásnak tekin

lellek. ..tlliKili Ívesulil) au\ nehezen a „M;igyar Aszfalt llész-
v.'ii \ iámlaság*- niu.ik.iji az idegenével egyeurangunak ismer-
telett el, uz ára k rohan ionul leszálltak.

M ennyi pénzt takarítottak inog ezután a hazai városok 
a „Magyar Aszfalt líeszvény társaság- fellépésé által és 
mennyi pénz maradt iltíion, a mi különben külföldre ván- 
d"iolt volna! Óriási missiót teljesített épen magyar társulat 
és ezért lehetetlen, hogy erről hálásan meg ne emlékezzünk 
fennállásának 20 éves évfordulóján.

Eddig több mint 50 magyar és horvát város illetőleg 
helységben találunk aszfaltburkolatokat, melyeket ezen hazai 
valialat készített; ÜU év ó:a körülbelül 12 millió forint ér
á im  ily aszfalt munkát végzett es összesen mintegy 500000 
négy szögméter kocsiutat és több mint 2000000 négyszögmé- 
ler járdát adott át a közforgalomnak ugv, hogy ma bátran 
állíthatjuk: az utóbbi evekben az aszfalt utaií készítése a 
magyar vidéki városok közmunkáiban állandóan fontos és 
előkelő szerepet játszanak. Az aszfalt kocsiutak olc óbbak 
minden más burkolatnál, könnyen tisztán tarthatók, fajtala
nok, úgy a lovat vonóerejében, mint a kocsik elhasználásá
ban nagy megtakarítást nyújtanak s rendkívül tartósak. Vi
déki városaink egész nagyvárosias színezetet nyertek azóta, 
mióta aszfalt járda és kocsiút burkolatot alkalmaznak ut- 
czáikou és tereiken. Példaképen felemlítjük Yersecz, Lúgos, 
Temesvár, Szatmár, Kassa, Pécs, Újpest, Haja, Fehértemplom, 
Arad, stb. városokat. Mindez külön anyagi megterheltetés 
nélkül jár, mert az aszfalt nem kerül többe, mint bármely 
más burkolat anyag, mely poros, sárképző, egészségtelen és 
u hezeo tartható tisztán. A mely utczában aszfaltburkolat 
készült, a boltok keresettek, a házak értéke növekszik és 
ezért vidéki városaink sorban sietnek utczáik aszfaltburko
lat való ellátásával.

Ezen országszerte általánosan elismert körülménynél 
fogva irányítottuk tisztelt olvasóink ügyeimét ezen jeles tá r
sulatra, mely fellépése által nagy érdemeket szerzett magá
nak. Mert az ő munkásságának köszönhető, hogy vidéki vá
rosaink legtöbbje szépült, kellemessé és lakályossá vált, 
mivel modern, szép, tiszta és egészséges burkolatokat voltak 
képesek kiépíttetni műiden nagyobb költség nélkül.

Közgazdaságilag pedig nagy jelentőségű, hogy a mind
ezért tizeteudő pénz hazai munkaerő istápolására forditha- 
tik, nem vándorok külföldre, honnan soha vissza nem kerül. 
Minden egyes aszfaltot vidéki városban élő szobrot állított 
magának ezen derék vállalat.

Kívánjuk, hogy vidéki városaink bizalmát továbbra is 
megtudja tartani, s hogy működésének 20 évi fordulója al
kalmával elért eredmények csak kezdetét képezzék további 
sikerek hosszú láuczolatának!

Irodalom.
A  le g a k tu á l is a b b  k é rd é s n e k  azt tartják 

a nők most, hol fogják a nyarat tölteni, melyik 
fürdőben, vagy üdülő helyen, pedig sokkal égetőbb 
kérdés, mivel fognak ott szórakozni, ha az időjá
rás szeszélye a szobába zárja őket. Hogy e kérdé
sen ne soká töprengjenek megmondjuk mi, fizes
senek elő a beköszöntő évnegyed alkalmával a 
„Képes Családi Lapok“-ra, melynek júliusban mog- 
nduló negyede Rudnyánszky Gyula „A bohócz lel
ket. czimü regényével kezdődik: ugyancsak ebben 
» számban van Dárday Erncsztin Írónőnk egy von
zó novellája „Egy gyenge jellem", Lauka Gusztáv 
iró egy hangulatos költeménye, K. Bcnitzky irm a 
írónőnk egy regény fordítása. „Melyik győz“V A stb. 
stb. Mellékletül adja Palotai Csorba Ákos „A fe
jedelemnő unokája14 czimü regényét. Előfizetési á r a

egy évre 6 frt, félévre 3 írt, negyedévre l f it 50 
kr. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest V . Vadász utcza 14. szám.

A  „ V á lla lk o z ó k  L a p ja “ és annak német 
kiadása a „Dér Bauuntnerncluner und Lieferant“ 
e.'.imü, Budapesten megjelenő szaklapokra ezennel 
felhívjuk olvasóink figyelmét. Nevezett szaklapok
ban közölve vannak az összes vizszubályozási, va
sútépítési vállalatokra, az ország bármely részén 
előforduló niagasépitkezésekre, mérnöki munkála
tokra vonatkozó hirek. Ezeket olvasva, megtudjuk, 
hol építenek vasutat, hol van, vagy lesz nagyobb 
vizszahályozási munka, hol tagositanak, hol törzs
könyveznek, hol van kilátás nagyobb ártórfejlesz- 
tési, földfelmórési vagy nármely más mérnöki mun
kálatokra'.' Közölve vannak itt a mérnöki, építési, 
rajzolói, utmesteri, folyamfelvigyázói, gépészi, erdé- 
szi, palléri stb. állásokra vonatkozó pályázati fel
hívások is, tehát e lapot olvasva, meg lehet tudni 
azt is, hová szükséges valamely műszaki erőY Az 
állami, vármegyei, városi; községi és katonai építési, 
szállítási, el- vagy bérbeadási hirdetések ugyan e 
lapokban tétetvén közzé, mérnököknek, építészek
nek, vállalkozóknak, iparosoknak, gyárosoknak, fa- 
és más kereskedőknek sok és hasznos adatokat 
szolgálnak. Előfizetési árak egész évre 8 frt, félévre 
4 frt, negyedévre 2 frt. Előfizetni lehet minden 
m. kir postahivatalnál és e lapok kiadóhivatalában 
Budapesten, IV., Kigyó-utcza 3.

N y iitté r .)
Az c rovat alatt közlöttekórt ue:n vállal felelőséget a szőfk.

Menyasszonyruha-selyem  méteréül, int. valamint
fekete, fehér, színes lleiinelierg-selyein 45 krtól 14 frt t>5 ki ig 
métereukiut, a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban. 
P riv á t fogyaszt ok link postaiu l- es vámmentesen valamint 
liá/lmz szüliit m intákat pedig pástafordultával.
küldenek: llenneherg  U. selyem gyúrni (cs. és kir. udvara 
szállító) Zürichből!. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres 
levolbelyeg ragasztandó. (j.

Hirdetések.

Alulirt kiküldött végri hajtó az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir járásbíróság 333. és 
7 ”».»/1*8. számú végzése folyt iu a délvasinegyei 
takarékpénztár végrehajtató javára Szereoz Mátyás 
murafüzesi és Bokán Mátyás várhelyi lakósok ellen 
22 ) frt és 100 frt tőke, ennek 1897. évi október 
hó Ki. Hajijától számítandó <i°/0 kamatai és eddig 
összesen 73 frt Ii8 kr. jierköltség-kövotelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 824 írtra  becsült 2 ló, 1 csi'ó , 
2 telién. 2 üsző, 1 s/.ekér, 3 sertés és 3 mulacz- 
ból áiló ingóságok nyilvános árverés utján eladutnak.

Mely árverésnek a V. 11/98. sz kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Mura
füzesen d. e 8 ó n k o r és Várhelyen alperes lakásán 
leendő eszközlésére

1898. évi julius hó 12-ik napjának
délután 2 órája határidőül kitü/.etik és ahhoz venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
ineg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi IiX. t ez. 107.s|-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 1C8. §-ában megállapított fettételek 
szerint fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1898 évi julius hó 
2-ik napján.

T ótth  M iklós,
kir. bírósági végrehajtó.

L a b s  áthelyezel
Va í szerencsém a n. é. közönségnek szives 

tudomására hozni, hogy folyó évi julius hó 
l-én üzletemet a

Sükár-féle házba
(volt gyógyszertár)

hely» 'tóm át.
Ezentúl is azon leszek, hogy a m. t. vevőimet 

úgy olcsó, mint jó áruimmal a legjobban kielégítsem 
Szives jiártfogásukat kérve, maradtam 

Tisztelettel
P o r g e s z  A . d o l f .

kereskedő,

M u r a s z o m b a t .

ooooooooooooooooo

ooooooooooooooooo

Zacherlin csodálatosan kai! Mindennemű rovarokat meglepő erővel megöli és a létezi
férgeket gyorsan ós biztoson nyomtalanul elpusztítja, — miért is a vevők ezreitől kerestetik. Ismertetető jelei: bepecsételt

üveg, 2. „Zacherl“ név.
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Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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