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Szegénye ink.
A szegények a társadalomnak legalsóbb 

ztályát képezik, kik a legnagyobb küz- 
■ 1.dinével, nélkülözésekkel és szenvedések
kel tengetik sanyarú életüket. Pedig ők is, 
mind a legvagyonosabb legértelmesebb tagja 
;i társadalomnak, az életnek vannak te
remtve s felruházva mindazon természeti 
és szellemi tulajdonságokká, a melyekkel 
a teremtő az ember, termésekor megaján
dékozott. Csakhogy a sors, mely az ember 
iéte és helyzete fölött uralkodik mostohán 
i osztja szét az ember között mindazon ado
mányokat és tulajdonságokat melyek az 

rnberiség boldogitására rendeltettek. Ezek 
a szegényei , kik szegénységükben ugyan 
nem képesek a fölségnek azon fokára 
emelkedni, mint a vagyonnal bírók és jobb 
létben lévők, azért ez mitsen von le em
beri méltóságáráról, mert ha földhöz ragad 
szegénye is, azért mégis velünk egyetem
ben Isten teremtménye képmása és ember.

Tehát testvérek vagyunk egymással, 
s  mint testvér, kötelességünk sorsunkat 
mint a jóban, mint pedig rosszban kölcsö
nösem megosztozni. Ha jobb sorsod van, 
úgy ne feledkezzél meg embertársaidró, 
ki esetlegesen éhezik vagy a dermesztő hi
degben fázik.

A „Muraszombat »  W  f a i j a .
P o e s ls -e  vagy v a lú s á g ?

A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcsája.

A határtalan sivatagban bolyong egy nemes 
szív, kinek egész lényege maga a becsület. Miért 
kerüli ez a társadalmat ? Tiszta arcza néha elko
morul ; oda búskomorság ül ki. S mikor raegfa- 
gyasztott vére felébred, hideg halálveriték magas 
homlokát gyászosra festi. Igen, gyászol ő tetőtől 
talpig. S hogy gyásza teljes legyen, fekete virágot 
keres. így lép be a koporsóba, hogy élve hallja a 
felette elhangzó „Circuradederum“-ot, Nem embert* 
ő az emberiséget gyászolja.

A tett, a  cselekedet, az akarat ezen szegény 
magzatja ma dérré fagyott. Lehetséges-e ez akkor, 
mikor a társadalom nyarát éli V Oh te szemed lé- 
riy.-t.;! és érzékeidtől megfosztott ember, hisz ez a 
legfagyosabb tél a maga teljes ridegségében. Nem 
lelt nekünk még nyarunk. Tavaszunk volt mar ; 
erre azonban a természet őrök rendje ellenére gyi - 
kos hideg lett. Nem ssőrös ködment vagy meleg 
bundát, békét hord minden magán. Ezért tevelyeg 
künn a néma síkon a nemes felebarát, hogy kínját 
a szerte terjedő némaságban feledje, elnémítsa. 
Mily örömmel repül emlékező tehetsége v is s z a  a

Segítséged a szegényekké.
Ritkán tűnik le a nap a láthatárról, 

hogy szegényeink panaszai és jajvezeklései 
fel nem hangoznának s kérelmükkel emberi 
segítségéért nem fohászkodnának.

A társadalom azonban sokszor nem 
hallja és nem szívleli meg a szükölködők 
kérelmeit és panaszait, mikor a didergő 
hidegben, fogyban és éhségben segítségért 
hozzá fordulnak. Pedig ilyenkor utolsó re
ményüket is Istenbe, és a jó szivü embe
rek nemes indulatába h ilyezik.

A szegények nyomordnak enyhítése a 
társadalomnak nemes feladata, hogy a fölös 
filléreiből azokat segélyezze és istápolja. 
Vannak ugyan vidékek, hol a szegények 
nyomorának enyhítésére asztaltársaságok, 
no- és emberi egyletek alakultak, kik a 
legnemesebb mennő segélyekben részesítik 
szegényeibet. De ezen nemes intézmények 
csak a nagyobb helyek és városokban lel
hetők fel még a vidéken s különösen falu- 
he'yeken erről egyáltalán mit sem tudnak 
Pedig a szegények segélyezése vallás, rang 
és vagyon külömbségnél mindenkinek er
kölcsi feladata és kötelessége.

A községek ugyan törvényileg kötelezve 
vannak, hogy szegényeiről kellőkép gondos
kodjanak és emberies bánásmódban része
sítsék őket. De hány esetben találjuk, hogy

múltakhoz, mikor látja, hogy siet beesteledéskor 
az utolsó sugár a letűnő nap után. De ez az öröm 
büszke bánat gyásszá, mely nem ritkán könnyeket 
sajtol szeméből. Hogyan gondolkodik? Van ma 
ékes nyelv s ez mégis aljasságig durva, mert az 
emberi bűnök fertője, pocsolyája, az immozalitas 
fészkéjének melegítője. Van szépeimé, bölcs agy 
és ennek messze Ilire is lehet. Ilaragforzas sörény- 
szárnynyal szállnak azonban ellene a törpe epigo- 
nok alávaló fegyverekkel, minden ildomtalan s em
berieden eszközzel s nem pihennek, nem nyugosz- 
nak ezen bős fiák, mig a prédára kerekedő gyors 
karvalyok módjára fel nem falják a vallásosságot, 
jelleraszerüséget. Nagyjaink elvándoroltak, íz élők 
is lelépnek a poduemról, mert fuvalmaik halni

j á r n á k ^  ^  bántja annyira a pusztán kóborgót. 
Mikor még butól-gondtól menten já rt hegyen-völ
gyön s megfordult palotákban és kunyhókban* 
szivére, lelkére súlyos teher ju to tt: az ijesztően szo
morú mindennapi élet és tapasztalat. A gyarló vége 
elmével biró eszes lények nagyon elbizakodottak- 
Istent nem fóltetik, nem tisztelik. Hivalkodásukban 
a  halálra sem gondolnak s csak a jelen élveiben 
úszkálnak, nem lehet ma senkinek fejébe verni, 
hogy egy kétségbeejtő véghetetlen éjben fog fet- 
rengni elátkozott lelkűk és testük. Tépett rózsa
kebleken hálni s a divatos „Mi atyánku-ot elfeledni.

az éhségtől és a hidegtől gyötört nyomo
rult koldusról sem a község sem a társa 
dalom nem gondoskodik.

Hány esetben történik meg. hogy a 
társadalom künyörületlen szive, szabad ég 
alá kényszeríti az éjjeli szállásért hozzá 
folyamodó utasokat és koldosukat. Oda 
dobják őket mint értéktelen csontot a ha
lál torkának.

Váljon nemes szívre mutat e a társa
dalomnak ily cselekedete ? Legyünk tehát 
könyörülettel szegényeink iránt. Nyújtsuk 
védő kezünket a hozzánk segélyért folya
modóknak, mert ezt parancsolja Isten és a 
felebaráti szeretetünk.

Nem szabad megfeledkeznünk az izgal- 
masságnak cselekedeteiről, melyeknek gya
korlására mindnyájunk kötelezve vagyunk. 
Tartsuk mindenkor legnagyobb szerencsénk
nek a szegényekkel irgalmasságot gyako
rolhatni, mert még ezt tesszük és tehetjük 
addig távol áll tőlünk a nélkülözés szűkül- 
ködösnek büntető keze.

Most pedig, a midőn a karácsonyi ün
nep küszöbén állunk különösen ajánljuk 
szegény Lázárjainkat t. olvasóink figyel
mébe.

Öröm ünnep lesz ugyan a közeli kará
csony a gazdagok palotáiban de siralmas 
és lelketrázó a szegények kunyhóiban, a

Ártatlanságot eltaposni, szüzességet elcsókolni, ezer 
meg ezer éjét attanczolni, atilorbézolni s a nappa
lokat elhenyélni modern dolog. A kárhózatos élet
rend ma irthatatlan féreg.

A bolyongónak mindig fájdalmasabbak az 
arezvonásai. A szégyen és gyalázat fájdalmas ve- 
gyüléke ömlik el rajta. A népek egymást pusztít
ják, falják, mert nincs lelkiismeretük, jellemük, 
igazságér/.etük. Van, de az ferde, egyoldalú, önző. 
Ez vesztegel közöttük, a bosszú meg kisért. Hár 
rázná meg a világ sarkait s dobná ki a végtelen 
űrbe a benne lévő sok salakot vagy bocsatáná le 
a függönyt, s mögötte pusztítsa el a gazt.

Itt sírni kezd a puszta fia s egy dombon pihen 
meg két öklével szorítva halántékát: Miért sir. 
Nem talál semerre fekete virágot, pedig e nélkül 
nem keresi fel élve liethe csónakosát, mert Klyseum 
ékei helyett sar.talusi kinok lesznek osztályrészei 
S újra tűnődni kezd. Szereti még a világot, bár 
nincs benne öröm; csupa keserűség az. De dagasztja 
kebelét a remény: talán még megéri az emberiség 
fényes delét. Hisz még nem volna késő a kiábrán
dulás s akkor a nagy rut vétkeinkért nem büntet 
meg. A gonoszság, jellemnélküliség aroszlán bősei 
mily szomorú alakok ! Legalább ezek nem szállná 
nak ragadozni a völgy ibolyáinak bokraihoz ! Hagy
ják békében az ártatlan t s ne vigyenek mindenkit 
a szerencsétlen lejtőre kvalifikálhatlan szavaikká



hol szegénységen kivül csak a nyomorú
ságét lehet feltalálni. Azért azon kérelmük
kel fordulunk a nagy közönséghez, hogy 
a közeli ünnepek alkalmával lássanak el a 
szegények kunyhóihoz, törüljék le azok 
síró szemeiről lehulló könnyeket s nyújt
sák nekik az alamizsnát ajándékozzák meg 
őket a karácsony legszebb ajándékával.

Wilfinger Károly.

A szántófö ld trágyaszükséy letének fel
ism erése.

Vannak bizonyos jolek, melyekből elemzések 
és trágyázási kísérletek nélkül is kövhtkeztetbe- 
tüuk a talaj trágya igényeire. Így támpontokat 
nyújt e tekintetben a magnak a ssalraatermóshez 
▼aló aránya, ha jó mondhatjuk, hogy a talaj fosz- 
forsftTbau szenved szükséget. Ha hosszú fodros le
velek képződnek, s ha a szalma vastagságához ké
pest tulhosszu, akkor a talaj többnyire meszet kí
ván. A talajban levő mész mellett a terméke* 
aömökebbek lesznok, különben a mész iukább a 
szár-, mint a levélképződésre van hatással. A 
sárgászöld szinü, végükön vöröses levelek nitro
gén hiányt mutatnak, uz esetben a levelek te
rülete is kicsiny marad, mig ha a n.trogén sok, a 
evelek aránylag nagyok lesznek, azért dűl meg 
könnyen az ilyen gabna.

A talajon lehető gyomok is utmntatásial szol
gálnak tekintetben. Az olyan talajok, hol sok sóska 
terem, rendszerint kevés meszet tartalmaznak. Az 
ökörszem aranyvirág ^Chysanthomum Leueantheura) 
szintén a talaj mószbeu való szegénységét mutatja 
s mészezés és márgázás után elpusztulnak. Ott 
hol ludhur, tyúkhúr, tikszem, ( Alsine, Stellar, Ana- 
gilia l lelhetők, bőven kell lenni nitrogénnek, főleg 
az esetben, ezek buján fejlődnek. Madárhur, (Ce- 
rastioum, daravirág) Draba verna a talaj nitro
génben való szegénységét mutatják. Csalánfélék je
lenlétéből a talaj bőséges salétromtartalmára kö
vetkeztethetünk.

A talaj trágyas/.ükségletónek megállapításánál 
ezideig nem volt elég tekintettel a talaj nedvesség 
állapotára. Az ez irányban te tt vizsgálódások Dr.
K. Heinrich tanárt azon meggyőződésre vezették, 
hogy a nedvességet tartó talajok ritkán szenved
nek hiányt nitrogénben, s minél szárazabb a ta- 
aj, annál jobban kívánja a nitrogéntrágyát. A friss 
uyirkos talaj m a levelek tulfejlődnek, az arány a 
szem és szalma között nőm kedvező, a száraz ta 
lajon ellenkezőleg a viszony az I: 1-hez közeledik

és tetteikkel. Minő divatos küzdelmek ezek, melyek 
hátunk megett vivatnak ! Azok gúnyolnak a super- 
ativusban, kiknek élveit külszén takarja s mikor 

egy figyelmes szemlélő vagy mélyre ható kutató a 
dolgot a maga meztelenségében leltárid bátorkodik, 
oh akkor halált kiáltanak az igazra. Csak a go
nosznak szabad élni a színesre kirajzolt silánysá
gában. Beborult a világ felett az ég. Ne nézzünk 
jelenünk történetébe, ott többé nem fénylőnek ra 
gyogó szép csillagok. Nekünk eltévedett vándorok
nak pedig innen kellene várni világosságot. Mégis 
onnan mi terjed széjjel? fojtó bűz s a koromnál 
is nagyobb sötétség.

Habár örök semmi vagyunk egyenként az élet 
tengerén, de egy buborékos a végtelenben egy 
mentő hajót várunk; mégis vagy a buborékot fúj
ják el vagy a h a ó t siilyesztik mélyre a mentés 
előtt. Megértjük még: s az ég derűs időben fog 
villámlani, dörögni. Egy jobb világot várni pláne 
annak titkait felfedezni előbb senki sem tudja. S 
ha tudná is, rósz volna, mórt bálványozást köve
telne. Várjuk a tomboló szélvészt, a purifikáló 
vihart. Legyen ennek rendkívüli hatalma: irtson 
ki minden gazt, hagyjon meg minden igaz . Nehéz 
u választás: erre a halál, arra az őrület viszen.

A pusztán járó megfordult, mert lm tovább 
megy, a némaság megőrjíti. Inkább fogadta a ha
lál útját, azt az utat, melyen életet nem kasza 
hanem igazságtalanság, ravaszság, cselszövés rabol. 
De ám legyen! földje el az iszap, borítsa el a 
viz, tűnjék el nyomtalan; d« meg egyszer látja

MURASZOMBAT ESVIDÉKÉ ______

Száraz talaj, hacsak nem segítünk rajta, humusz
ban fog szűkölködni, a nyirkosabb talajban a hu
musz szaporodik, s ezzel a nitrogén tartalom is. 
Nedves időjárással a szalmatormés szaporodik, szá
raz időjárás esetén csökken. A nitrogéntrágya, mely 
normába években épen elegendő, nyirkos években 
tulbő és megilülést okoz. Köztudomás szerint a 
nehéz agyagtalajra erősebb foszfor- és gyengó - 
nitrogéntrágyára, száraz talajon inkább erősebb 
nitrogéntrágyára van szükség.

U i r i  k
— Széchenyi T ivadar gróf. v. b. t. t.,

a muraszombati kerület országgyűlési képviselője, 
szabadelvű álláspontjának teljes megóvása és fen- 
tartása mellett, a szabadelvű párt kötelékéből 
kilépett.

— Köszönet. Özv Berke Mihályné úrnő a 
muraszombti állami kisdedóvoda karácsonyfájára 
1 mérő almát, Czipott József kereskedő pedig az 
óvodába járó szegény gyermekek részére 15 ratr. 
köténykének valót ajándékozott, mely kegyes ado
mányaikért fogadják kis növendékeim nevében is 
leghálásabb köszönetéin. Muraszombat, 1898 évi 
deczember hó 18. Takácsné-Kammcrmayer Irma 
áll. óvónő.

— Karácsonyfa-Ünnepeiy. A muraszombati 
áll. kisded óvóban, a mint fenállása óta minden 
évben, — az idén is lesz kaiácsonyfa-ünnepély, 
mely f. hó 22-én, azaz csütörtökön d. u. 3 órakor, 
a kisdedóvó helyiségében lesz megtartva s melyen 
az igen t. szülők s a gyermokbarátok, szívesen lá
tót, vendégek.

— P ásztorjáték . A muraszombati r. kath. 
növendékek karácsony másnapján, azaz deci.
26-án délután a r. k. iskola egjik tantermében 
vallásos pásztorjátékot: „Jézus születésű0 czimmel 
adnak elő három felvonásban, melyre az érdeklődő 
közön éget a legnagyobb tisztelettel hívják meg a 
kis taiulók. Helyárak: az első öt sor 50 kr. a 
többi üllőhely 40 kr. állóhely 30 kr. Kezdete 
pont 3/44 órakor. A tiszta jövedelem egy iskolai 
kármouium beszerzésére fordittatik, miért is a fe- 
lülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyngtázóatnak A pénztár kezelését tiszt. Szlepecz 
János káplán ur volt szives elfogadni.

— F elh ívás nópgyülésre. Vasárnap 1898- 
decs. 18-án dél. 11 órakor Muraszombat város
házában. Tárgya a nópgy ülésnek: 1. A polgárság 
vólemén ének meghallgatása: kik legyenek jelöltek 
a vármegyei tagok f. hó 21-ón megtartandó vá
lasztása alkalmából — és kiket válaszszou a pol
gárság ! Felhívjuk a tisztelt polgárságot minél

tosti-lolki rokonát; szivének kincsét, ki nélkül rongy 
az élet, haszontalan a tömérdek kincs: jó Erzsikó- 
jét. Pedig reménye már elfáradt, de hite még él: 
van hatalom, mely nyilával megtorolja a bűnt. 
Bár tovább kell hordania a bilincseket, nem hajol 
a csalfa világ csábjaira. A legnagyobb pessimis- 
mussal eltelve a világ s az emberek iránt té rt meg 
a vándor kedveséhez s úgy csalódott, hogy csaló
dását átélni nem tudta. Meggyalázta, megátkozta 
a világot, mely tűzhelyének szent voltától megfosz
totta s megörült becsülettel a helóta utódok guny- 
kaczajában oltemetkezett.

Azóta rémes árnyak járnak éjjelenként. A 
vándor szabad s szelleme sirról-sirra száll, hogy fel
zavarva a holtak nyugodalmát őket sírjaikból e 
földről elvezesse.

E föld meg van gyalázva, abban dicső ősök, 
elhunyt nagyok, ártatlanok, igazak, vallásosak, 
jellemesek nem nyughatnak. Így szólt a vándor 
halott s követte őt az árnyvilág egész serege. S a 
koporsóikul szellemek nyugtalanul bólyonganak s 
csak átkokkal illetik, terhelik az úgyis elátkozott 
világot, l'ebát átok a világ vagy elátkozottak a 
világ lakói? Nem, ne törjünk pálczát a velünk 
egyenlő rangunk felett, de legyünk nyíltak és 
őszinték. A korszellem bűnökkel van telve, sötét 
fekélyekkel borítva. Hatása ala tt állnak az embe
rek, kik az egoizmust s pessimismust követik A 
hiba csak az emberekben keresendő. Ébredj álmaid
ból Tellus gyermeke ! Sőmen Lajos.

1898. deczember 18.

nagyobb számban megjelenni s ott a szokott hig
gadtság és tisztesség mellett véleményének kifeje
zést adni. Muraszombat, 1898. deczember IS. 
O la j o s  S á n d o r  s. k. E a s  eh  in g e r  V ik 
t o r  s. k.

_  H a j t ó v a d á s z a t  Gróf Széchényi Tivadar
v. b. t. t  országgyűlési képviselőnk 0  nmólts folyó 
hó 9. 10. és 11-én tarto tta  vadászterületén a haj
tóvadászatot. Jelen voltak a vendégszerető házi 
uron kivül: Pollák Pongrácz főszolgabíró, Saáry 
József jbiró, Mályusz Egyed’ törvényszéki biró, Dr- 
Czipott Zoltán járásorvos, Berke Győző, Béry Ist
ván aljbiró, Dr. Kiss Elemér szolgabiró, Kleinrath 
József tk. könyvelő, Sinkovich Kálmán tk. pénztár
nok, Sinkovich Elek szolgabiró, Sinkovich Dénes 
áll. tanító, Stáiy Eerencz mérnök, Saruga Frigyes 
körjegyző, Slankovich János, Udranszky Sándor 
alj. biró és Dr. Uy Károly ügyvéd. Zsákmányul 
esett 645 drb. nyúl, 22 drb. fogoly, 6 drb. fáczán 
és 1 drb. szalonka. Összesen 674 drb. vad. A ked
ves házi ur, a régi jó szokásához bivón, ez alkalom
mal is kedélyes szórakozásban részesítette vadász 
vendégeit, kik bizonyára szép emlékekkel búcsúz
tak a fáradságot nem kímélő házi űrtől és annak 
kedves családjától.

— V is z j ja .  Skerlák László ifjuságágunk 
egyik derék tag ja f. hó 12-én tette le kitűnő si 
kerrel a jegyzői vizsgát; Vasvármegye jegyzői vizs 
gáló bizottsága előtt. Gratulálunk.

— E l je g y z é s .  Vidékünk szép virágját je
gyezte el May Atala regedei kereskedő Vogler 
György vashidegkuti vendéglős és nagybirtokosnak 
szeretetre méltó leányát, Ludmilla kisasszonyt. 
Isten áldása kísérje frigyüket.

— T ű z . E. hó 8-án Skrabán József alsó- 
sürübázi lakosnak lak háza és gazdasági épülete 
leégett. A kát 540 frt, mely azonban biztosítás 
folytán megtérül. A tűz egy rozoga fakémény ki- 
gyuladásából származott.

— V as vár m egye  törvén yh atóságán ak  
f hó 5-én és 6-án ta rto tt óvnegyodes rendes köz
gyűlésén a központi választmányba választattak: 1. 
Szent-Gotthárdi választókerületet illetőleg: Desits 
Gyula, Varga Gábor. 2. Német-Újvári választó ke
rületet illetőleg: Dávid Károly, Herbst József. 3. 
Muraszombati választó kerületet illetőleg: Dr. Uy 
Károly, gr. Széchenyi Tivadar. Bányaadó kivető bi
zottságba: A szentgotthárdi adókerületet illetőleg; 
Rendes tagok Schmidt Biliárd, Marich Zsigmond. 
Póttagok: Neubauer Máté, Vagner Eerencz. — A 
törvényhatósági választások. A f év végével kilépő 
150 választott bizottsági tag, valamint a f. évben 
elhalt vagy leköszönt 4 tag helyeinek választás 
utján leendő betöltésére határnapul deczember 21-di 
ke tűzetett ki. Választási elnökül ás h. elnökül 
kiküldettek: Szent-Gotthárdon: Elnök Dr. Varga 
Gábor. Ilolyetteselnök: Kolossá Imre. Iiábafüzesen. 
Elnök: Hambeck Alajos. Ilolyetteselnök: Nagy La 
jós. Kerczán: Elnök: Hajas Károly Ilolyetteselnök: 
Horváth László. Ori-Szent-Péteren: Elnök: Mezey 
Já io s. Helyetteselnök: Torkos Elek. Körtvélyesen: 
Elnök: Tomka Károly, Holyetteselnök: Ebenspan- 
ger Rezső. Felső-Szölnökön: Elnök: Koltay Pál. 
Helyetteseinek: Márkus Elemér. R.-Szt.-Mártonban: 
Elnök: Iloveroucsics Géza. Helyetteseinek: Gruber 
Hugó. Gyanafalván: Elnök: Gáspári Antal plébá
nos. Helyetteselnök: Neubauer Máté. Német-Hideg- 
kuton: Elnök: Fink Rezső. Helyetteselnök: Kőnig 
Mihály.

— K itüntetés. Horváth István szombathelyi 
prépost-plébánosunk f. hó 12-én kapta meg a Ill-ik 
osztálya vaskoronarend jelvényét és a rendi szabá
lyokat közvetlen a miniszterelnöktől.

— V ándor könyvtár. A „Vendvidéki Magy. 
Közművelődési Egyesülőt" folyó hó 15-étőI 39—40 
drb. részint a tudomány és szépirodalom, részint 
a mezőgazdaság körébe vágó becses könyvet bocsá
to tt olvasás végett a „Battyandi Magy. Olvasókör" 
rendelkezésére. A miért is a kör kC szünetet szavaz 
a magyarosodás és közművelődésért buzgólkodó 
egyesületnek. S midőn erről a kör kültagjait is 
értesítjük, egyúttal fölhívjuk mindazoknak a figyel
mét, hogy akik a „Battyándi Magy Olvasókör" 
rendelkezésére álló hasznos könyveket olvasni óhajt
ják, e kedvezményt 50 kr.-nyi kültagsági dij lefi
zetése mellett mindenkor élvezhetik.
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— V a llá so s  előadások. A battyándi ág 
liitv. ev. lelkészség folyó hó 10-én, vasárnap dél- 
ntán a tavaly óla szokásossá vált vallásos előadá
sokat es idén is megkezdte és pedig kellő szép 
ünnepélyességgel Programmja következő volt: 1. 
egyházi ének, énekelte a közönség; 2. megnyitó 
beszéd, mondotta a helyb. lelkész, 3. „Fohászko
dás" Berzsényi D.-től, szavalta Küliár Sándor; 4. 
építő beszéd : „Pálapostol jelentősége az ev. egy
házra nézve" előadta a helybeli s. lelkész; 5.) ének- 
A  programm e pontjait a közel- és távolból szép 
számmal begyült közönség mindvégig nagy érdek
lődéssel hallgatta. A helybeli iskola nagytermében 
minden vasárnap délután fognak ily nemű tanulsá
gos és épületes előadások tartatni, a melyekre az 
érdekelt közönséget ez utón is szeretettel meghívjuk.

B « ir» tá » « k  a  s z o m b a th e ly i  b á b a -  
k e p e z d ó b v n . A legközelebbi tanfolyamra szóló 
beiratások 1899. márczius 1-től 10-éig eszközöltet- 
nek, a mikor a felvételt kérők személyes jelentke
zése okvetlenül szükséges. A felvétel feltételei: 
_’<i 40 éves életkor, 2.J jó erkölcs, 3. jó egészség
1 jártasság a magyar vagy német írás-olvasásban. 
Egyúttal figyelmeztetnek mindazok, kik az 1898/9- 
nyári tanfolyamra állami segély mellett magukat, 
felvétetni óhajtják, hogy a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz ezimzett, anyakönyvi 
kivonat, eskotósi, erkölcsi, szegénységi és orvosi 
bizonyitványnyal ellátott bélyegmentes folyamod
ványukat 1899. január 31-ig a bábaképző intézet 
igazgatóságához küldjék be.

— Ha m is tízforin tosok vannak forgalom
ban. Jó  lesz óvatosnak lenni.

— B e z á r t  iskola . A senyeházi iskolát a 
bárányhimlő járványos fellépése miatt bezárták.

— Ism eretlen to lvajok . Ürség-Szőllős köz
égben f. hó S-ánismeretlen egyének betörtek Hor

váth Sándor odavaló lakos házába és egy csomó 
ruhaneműt, meg két takarékpénztári könyvet ellop
tak Az egyik könyv 200, a másik 272 frt betétről 
volt kiállítva. Az ismeretlen tettesek ismeretlen 
irányban elmenekültek, s eddig a legszorgosabb 
nyomozás dáczára sem kerültek elő Elfogatásuk 
iránt minden lehető intézkedést megtettek.

—  Szakadás. A szent-gotthárdi gazdasági 
egyesületből, mint értesülünk, a rába-kereszturi ta
gok egy része ki akar lépni és fiók egyletet ala
pítani, mely a szombathelyi gazdasági egyesülethez 
csatlakoznék.

— V éres verekedés oz igán yok  közt.
Kokas Ádám, Baranya Ferenci és Baranya István 
dobrafalvi illetőségű czigányok f. hó 1-én össze
verekedtek egymással. Kokas Ádám ugyanis lud- 
lopóknak és rablóknak nevezte a másik két czi- 
gányt, mi ezeknek becsületérzósót annyira sérte tte , 
hogy ádáz dühvei neki estek Kokasnak. Baranya 
Ferencz vastag fakaróval sújtott Kokas Ádám feje 
búbjára, Baranya István meg egy fejsze élével kó
lintotta fejbe, úgy hogy Kokasnak rögtön kifröcs- 
csent az agya veleje, azonkívül a jobb keze szárát 
is megvágta a  fejszével. Kokas f. hó 9-én belehalt 
sebeibe. A csendőrség Baranya Ferenczet a laká
sán fogta el, a megszökött Baranya Istvánt pedig 
a királyfalvai magánházaknál levő czigánjgunyhó
nál ta rtóztatta  le. A csendőrség a beismerésben 
levő tetteseket átadta a szent-gotthárdi járás
bíróságnak.

— V asú ti értek ezlet. Nagy-Kanizián f. hó 
4-én délelőtt 11 órakor a városháza kis tanács
termében Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete 
alatt értekezlet volt, amelynek tárgyát a Regedé
től illetve Alsó-Lendvától Nagy-Kanizsán keresztül 
Gyékényesig építeni szándékolt vasúti vonal ügyé. 
nek támogatása képezte Nagy-Kanizsa rend. taná
csú város részéről. Az értekezleten rósztvett mint
egy 30-40 városi képviselő, Hajós Mihály alsó-lend- 
vai ügyvéd, mint a szóban forgó vasút engedményese. 
Elnöklő polgármester az ülést megnyitván, előadta 
,z  értekezlet cxélját; Hajós Mihály engedményes 
smertette a  szóban forgó vasút ügyét, mely után 
hozzá szóltak a kérdéshez Szommer Náthán, Eper
jes/ .Sándor, Ebenspanger Lipót, dr. Schvarcz Adolf, 
Vidor Samu, Weisz Tivadar, Schvaroz Gusztáv 
városi képviselők; felszólalásuk után az értekezlet 
egyhangúlag abban állapodott meg, hogy a rege
détől Nagy-Kanizsáig építendő vasúti vonal támo

gatásához Nagy-Kanizsa városa, mint érdekelt fé
30.000 forinttal hozzájárulhat abban az esetben 
ha a vonal Nagy-Kanizsától Gyékényesig is és 
pedig a legrövidebb vonalban, kiépül.

— B orvizsgá lati uj találm ány. I)r. Fa- 
biny Rudolf egyetemi tanár, a kolozsvári borvizs
gáló bizottság olőadója, rendkívül érdekes és nagy
jelentőségű kísérleteket eszközöl már régebb idő 
óta s mint értesülünk : az eredmény igen meglepő 
Valami kémiai szenei vegyíti ugyanis a vizsgálat 
alá vett borokat, melyek ha valódiak háromnegyed 
óra alatt sürü lerakodást mutatnak; a nem termé
szetes borok ellenben tisztán maradnak. Ezen vizs
gálódása a bor vizsgáló bizottság adott véleményeit 
17 esetben utólagosan teljesen beigazolta. Ha a 
további esetek is meg erősítik e próbák helyességét 
úgy jövőre bárki is egy óra alatt m egtanulhatja: 
miijen bort kínálnak neki vételre vagy fogyasztásra 
b nem csalhatja meg a vevőt még a vegyész által 
készített legremekebb műbőr sem E találmány 
jövő hatása kiszámíthatatlan.

— Uj csillag . Múlt vasárnap egy fiatal né
met csillagvizsgáló egy uj csillagot fedezett fel, 
mely az eddig hozzánk legközelebb valónak ismert 
Márs-nál felónyivel még közelebb van a földhöz. 
Most a müveit világ valamennyi csillagviszgálója 
feszült figyelemmel vizsgálja az égboltozat ragyogó 
kisebb-nagyobb csillagait, hogy újabb felfedezések
kel hözelebb hozzák azokat földünkhöz P] tekin
tetben nekünk laikusoknak jobb dolgunk van, mert 
mi a csillagokat csak a szerint vizsgáljuk, amint 
1, 2, 3 vagy 4 csillagos Plsterházy cognacot óhaj
tunk inni, sőt különös, épen megfordítva: nem mi 
hozzuk a csillagokat, hanem a csillagok hoznak 
minket közelebb a földhöz, minél komolyabb tanul
mány tárgyává tesszük azokat.

— V iztölcsér a Balatonon. November 
hó 26-án reggel 9 óra tájban szokatlan nyíri zi
vatar vonult el Keszthely felett. A sürü feke fel
hőktől a szobák egészen elsötétültek. Villámlás 
és égdörgés között sürö zápor hullott a földre. A 
vihar Balaton felett öltött legnagyobb mérvet A 
fenéki hid körül erős forgó szél támadt s óriási 
viztölc8ért képezve rohamosan vonult át északke
leti irányban a Balaton vize felett, Kalló János 
halászt, aki a halászatból a part felé igyekezett 
halászbárkáján, a viztölcsér a parttól egy kilomé
ternyi távolságban érte utol. Az erős vizforgás a 
bárkát felborította s Kalló a vízbe esett; volt azon
ban annyi lelkiereje, hogy a csónakot egyik kezé
vel m egragadta, Borovics János és Kovács Ferencz 
a keszthelyi csóuakázóegylet alkalmazottjai a sze
rencsétlen Kallót ért balesetet látva, gyorsan egv 
hajót vízre eresztettek s a halállal vívódó Kallót 
megmentették a biztos haláltól.

Irodalom.
— M eglepetés számba megy az „ Üstökös “- 

nek legújabb száma, moly oly bő tartalommal és 
oly sok külömbnél külümb illusztráciíókkal jelent 
meg, hogy az még ennél a mindig magas színvo

nalon álló élczlapnál is feltűnő. Tartalmából fel
említjük a czimlap remek rajzát: a távozó Szilágyi 
Dezsőt; az immunitás mulatságos illusztrálását bá
rom rajzban; Hungária fésülködését szintén rajz
ban, egy pompás szezonképet. „Színház után" 
czimmel s tl\ stb., szövegéből pedig különösen a 
Toldy Dezső vezérverset, mely szintén a Ház elnö
kének távozásáról szól. Az „Üstökös" előfizetési 
ára negyedévre 2 frt, mely egyszerűen a lap czi- 
inére küldendő.

K o m o ly  i r á n y ,  könnyed szellem, hatá
rozott nemzeti törekvés jellemzi a „Magyarország" 
politikai napilapot. Nem hajlong ide-oda, nem üzér
kedik politikai meggyőződéssel, egyenes és nyílt, 
mint a magyar ember lelke, azért fért annyira közel 
a magyar nemzet szivéhez. A „Magyarország" fél 
évtizedre visszanyúl múltjában páratlan előhaladást 
tett. A müveit magyar társadalom befogadta, meg
kedvelte és nagyra nevelte, úgy hogy ma már a 
„Magyarszág" a legelterjedettebb és legolvasottabb 
lapja a magyar közönségnek. A „Magyaroszág" 
valósággal irányt szab és egyesíti maga köré a 
müveit magyar társadalmat. Bartha Miklós az ő 
páratlanul ragyogó tollával megragadja az elméket, 
úgy hogy politikai és társadalmi különbség nélkül 
mindenki meghajlik az ő tollának szépsée és varázs 
ereje előtt. A „Magyaroszág" minden sorában- 
komoly és emelkedett, nem hódol a modern léha
ságnak, de eleven, gyors és szórakoztató. Azért 
kedvelt lapja a magyar családoknak. A „Magyar- 
ország" felelős szerkesztője Holló Lajos orszgy. 
képviselő, kívüle közéletünk és íróink kitűnőségei
nek egész sorozata tartozik a Magyarország-hoz. 
igy luezédy László, Pázni ándy Dénes, Móra István. 
Vértessy Arnold. Bartók Lajos, Szabóné Negál Janka 
és a régi és uj Írói nemzedék sok más jeles tagja 

A „Magyarország" előállítási módja a modern 
technikai haladásnak igazi példaképe. Bécscsel. Ber
linnel és az ország nagyobb városaival direct tele
fon-összeköttetéseket ta rt fenn. híreit és tudósitá- 

(Folytatás a 4-ik oldalon.)

N y i lt té r .)
M enyasszonyruha -se lyem  ! í
fekete, feliér, színes Hciiiicbcrg-sclyc|ii tö ki tói 14 frt i>r> kiig 
méterenkint, — a legdivatosabb szövés, sziu és mintázatban. 
P rivát fogyasztóknak postahérós vámmentesen valamint 
házhoz szá llítva, m intk at pedig postafordultával, 
küldenek: Hemieherg k .  selyenigyárai (cs. és kir. udvari 
szállító) Zürichben. — Magyar levelezés. Svájezba kétszeres 
levélbéíycg ragasztandó. 6.

Vasúti menetrend.
D uda , p e s t— G y r - -S zom  b a th  ely

regg. regg. d. u. d. u. este
Budapest . . . . fi.50 8.50 1.451 2.2019.55
Győr . . 11.37 4.41 5.302.36
Kis-Czell . . . . fi. lőj 1.52 6.02; 8.494.32
Sárvár . . . 7.10 2.25 6.25! 9.345.00
v«l* . . . . 7.501 2.51 j------ 10.07 5.31
Szombathely •. . 8.10 3.04 6.52 10.23>5.44

Kőszeg Szombathely.

Kőszeg . .
regg. d. e.<: d. e. d. ii

. • 4.55.8.05 1 1.5 1 4.20
Lukácsháza ni. h. . . • 8 0818.1912.04 4.40
Német-G encsm. h. . . • 5.248.35 12.20f4.57
Szombathely 5.398.50 12.34 5.1 r*

*) Csak kedden és pénteken kiizlekedik.

H i r d e t é s e k .
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„H U N C A R 1 A" §
M Ű T R Á G Y A ,  K É N S A Y -  É S  Y E C Y 1 - I P A R - R É S Z Y É N Y T Á R S A S Á C  O

H P "  v e z é r k é p v i s e l ö s é g e  ^  O
Vas, Sopron, Zala  é s  Som ogy m egyékre  g

Melis és Pintér Szom bathely, -  im Ja : S zé li K á im sn -u tcza  7, sz. o
A jánlunk a tavasz i idényre

Super foszfátot, chilisalétromot, trágya-gipszet, ammóniák légeny-trágyát. q  
Szö lötrágya-kom poziczió t, mely mindenütt kitünően bevált. O

KAIXITQT, melynek kizárólagos elárusitási jogát bir'uk; ezen specziális réttrágyat foszforsavval Q  
együttesen alkalmazva — eredeti áron árusítjuk. Q

M e l i s  és P i n t é r  Szombathely, Széli Kálmán-utcza 7. sz. q
M. kir. államvasutak gépgyárának, O
M elichár Ferencz cs. és kir. szab. vetőgépgyárának, 2~s- Q
B ácher Rudolf cs. és kir. szab. ekegyárának kizárólagos képviselősége. Q
Tejgazdasági gépek és eszközök, gazdasági magvak, összes g zdasagi szükségleti czikkek. zsákok. O 

ponyvák, olajok, zsiradékok eiárusitása és kőszén képviselet, O

>000000000000000000000oo ooooo oooo



Kyilttér*.)
A/ e rovat alatt közlötaekért nőm villái felelőseget a s/eí% 

t l . MRAkArfl (inlunm krtó1 14 frt 65 kriP u‘ét'í̂ e,,-HenneDera-seiyem  té..t Cs«k akkor vaiódi,i.aköz-
vltlea gyáraimból rendeltetnek, -  fekete, feliér és színes.

ivatosabb szövés, szín és mintázatban, PrivAt-fogyasz- 
lóknak pin tábor és vitai mentesen valamint házhoz szál
lítva i mintákat pedig pdutafordultimil küldenek, 
Henn 'bérit ti. selyemgyárai (cs. és k udvari szállító) 
Zürichben. Magyar lavelezes Svifcsba kétszeres levél
bélyeg raga.ztau dó.

Vasúti menetrend.

Budapest 
Győr . • 
Kis-Czell 
Sárvár . .
Vép •
Szombathely

Szombathely . 
Német-Gencs m. 
Lukácsháza m. 
Kőszeg . .

Szombathely—Kőszeg.
regg. d. e.* d
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«8te
6.45 11 .()0;3.15 T.05 
7.01 H .15 '3 .31  7.21 
7.1,s  11.31 3.48|7.38 
7.31 11.43 4.01'7.51

Kőszeg . . . .  
Lukácsháza ni. h 
Néniet-l íencsni. h. 
Szombathely

rpgg- d. u. d. u. este
6. :.() 8.50 1.45 2.20]9.55

11.37 4.41 5 .3 0 2 .3 6
. 6.15) 1.52 6 02 8 .49 4.32
. 7.101 2.25 6.2.i U.34|i).0(i

T.r.tS 2.51 —  10 07j5 .31
. 8.10 3.04 6.52 10.23,5.44

Iszeg Szombathely.
regg. d. e.* d. e. d. u.

. • 4.5: • 8.05 11.51 4 .‘26
• 8 0818.19 12.04 4 40

Szombathely—Grzez
regg.

Szombathely . . . ti.Oöj
Kis-LT nyom 6.19
Kgyh.-Kádócz . . . .  6.33
Körmend . . .  6.48
C s á k á n v ..........  7.03
Látót ’ ............... 712
Szent-Gotthárd. . . . . . . . . . . . . . . .  7.32
( íy a n a fa lv a .........................  7.53
Ó rádba érk. d. e........................10.2?

*) Csak kedden és pénteken közlekedik.

> - 3.16

1.36
1.57

3.4 2 
3 56

2.21 4.09
2.34 4.18
3.07 4.36
3.36 4.53
4.— 7.35

7.25

7.40
7.24
8.04
9.59

■ 5.248.35,12.20 4.57 
. 5.30 8.50 12.34 5.12

Szombathely—Győr—Budapest.
d  >J. reg g . d . u . e ste éjjel

SzőniImthely . . . 4.— 9.08 12.39 11.— 2.50
Vép 11.14 3.06
Sárvár . . . . . 4.55j 9.33 1.16 11.41 3.36
Kis-Czell . , . 5.46110.01 2.21 12.24 4.36
Győr ■ - . . 11.284.37 4.58 3.— 10.47
Budapest • . 2.05|7.15 9.20 7.35 1.25

Grácz S zom bathely
regg . regg . regg- este

fi rác/. . 8.10 6-1 g
Gvanafalva . 8.15
Szent-Gítthail ...................  8.04 5.44 11 09 9.36
Látót . . . ...................  8.16|g.09Í11.26 9 25
Csákány . . 
Körmend . .
Kgyh.-líádocz 
K is- II nyom . 
Szonibatliely 9.01 7 41

11.36 9.44
11 :»(> 9.55
12 I 10.17 
12.18 10.10 
1231 1024

Hirdetések.
Amerikai zsebórák

Jótálással, hogy a nickcl színét nem változtatja 
szerkezete pontosabb és jobb, mint a legdrágábakkó

Ár a  d a r a  b ő n k é i t  3 f o r i n t .
Jótállás mellett, mig a készlet tart. Hozzá ezüstös 

óralánc/. 60 krajezár.

Önberetválö készülék.
Kox. valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon 
kitüntetve, gyakorlás nem kell. Megvágás kizárva 
Tiszta és kényelmes munka. Bőrbetegségtől meg

ment. Tartós és pénzmegtakarító.
D a r a b j a  3 f r t.

A penge *** csillagos aczélból és a többi részei al- 
paccából vannak.

Kgy külön penge hozzá 1 forint.
*« 10 M eg  i en d é l h e t ő:

FOLLÁK SÁNDOR flizománycsnál
BUDAPEST, V. kar., Kilmán-utcia 17.

gyűjtőknek 5 darab után egy ingyen küldetik

Máriacselli
gyomorcseppek

a gyomorbaj okban kitünően ható, azért mint
nélkiilözhitlen é s  régismert házi szer.

0  T Í77 * 7  Étvágytalanság, a gyomor gyenge- 
c i z z touíy>  8gg6i kellemetlen seagu lélegzet, felfúvó

dás, savanyu felptlfOgés, kólika, gyomor
égés, feles nyálképzódés, sárgaság és csömör hányas, gyo
mor görcs és szorulás hathatós ellenszere.

Fejfájás, a gyomor túlterhelése, étel- és itallal, máj- 
giliszta- és h&mmorrhoida-bántalmak elieu is mint hat
ható gyógyító szer kipróbálva.

A fentemlitett betegségeknél a Márlac/.elli nyomor 
cseppek évek hosszú során át tett tapasztalatok után 
miut a legjobb szer lett kipróbálva, uiiről a bizonyítvá
nyok egész serege tanúskodik. Kgy üveg használati utasítás
sal ára 40 kr. kettősüveg 70 kr. Kőelárusitó:

Hindeo gyógyszertárban kapható.

K«á*k’ Török József, Budapeat, VI. K irily  u

TORONTÁLI SZÓNVEGGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG-
Egyedüli m agyar szőnyeggyár. -

Készít: kézzel csomózott szmirna szőnyegeket, terem-, szalon-, ebédlő-, háló-, boudoir- és uri-szobák részére mindenféle nagyság és stílben 
bármely rajz szerint; hollandi futószőnyegeket, keleti (karamani) függönyöket, torontáli szerb szőnyegeket (Tylin), térítők, függönyök,

divánátvetök stb. részére.

Főraktár: Budapest, VI. kér., Andrássyut 4. sám.
Dusán fölszerelt raktár mlndenneriU. a szőnyeg-szakmába tá j i czikkekben. u. m : olcsóbb fajtájú szőnyegek, függönyök, terítik, takarók, ab likríd ik, szoba- és lőpokröczok.

§ Elöhaladott idény miatt tetemesen leszállított árak. g
C OOOOOOOOOOOO onoooc oOOOOQCOO OOOOOOOOOOC oooooooooocooooo

l §  Legolcsóbb és legczélszerübb
J Karácsonyi és Újévi

*4) nN q  a j á n d é k o k  k a p h a t ó k

11 Czipott Józsefnek
#  O a közelgő karácsonyi és újévi ünnepek alkalmával teljesen újonnan és dúsan felszerelt divatáru üzletében

Muraszombat pő-bteza 64. szám.
Nevezetesen kaphatók:

Férfi ingek, trikók nők t s férfiak számára, nyakkendők, gallérok, kézelők, női és férfi harUnyák, bőr és ' ö- 

tött keztyük, 1 alapok, té li cs sportsapkák, muffok, legyezők , fekete g lo tt és lüater kötények , berlini kendők, 

echarpaok, f tó szőnyegek, ágytakarók, függönyök, esernyők, aárcxipők, frotir kendők, haj- és ruhakefék, 

pénz- és szivartározák, dohány azelenczék, finom Szollinger-féle kések, illatos szappanok, bajuszkötők
és általában a legmodernebb posztó- izövet- és divatáruk :i legdusabb választékban a legjutányosabb árak mellett.

Q  Becses megrendeléseket kér

* 1  CZIPOTT JÓZSEF.
ooSoooooooooooooooooodooooo  OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO

O Elöhaladott idény miatt tetemesen leszállított árak. v
Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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