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kéziratuk. Iim elek h egyéb szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij : 4 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint i> kr. liélyegdij 30 kr. 

Xyilttér petitsora 25 kr.

Jólétünkről.
Minden józan nép oda törekszik, hogy 

saját körében jólétet teremtsen. A jólét 
előmozdításának, javulásának, szépülésének 
első és nélkülözhetetlen feltétele, hogy tisz
tában legyünk a jólét fogalmával, azt úgy 
egészben, mint részleteiben felismerjük, a 
jog és igazság önzetlen úttörőire hallgas
sunk, praecipitumba esni ne akarjunk, éle
tünk sajkáját régi intézmények javításával 
s uj intézmények teremtésével a szebb, a 
boldogabb jövő felé tereljük. Ez annyit 
jelent, hogy közintelligenciát alkossunk 
egyrészt a műveltség és fölvilágosodás 
terjesztésével, másrészt az anyagiak eme

lésével s jobbátételével.

Ha ez igaz, úgy még igazabb az a va
lóság, hogy ez a vidék meglehetős szürke 
axistenciát biztosit az embernek. Ezt az 
állítást azonban csak a fentebbi fejtegetés 
második okára akarjuk visszavezetni, mert 
az elsőről szó nem esbetik. Miért is nézik 
mélyebb helyre sülyedve e vidéket? Tagad- 
hatlanul igaz, hogy az értelmi súly ná'unk 
j ó !  fejlődik, hisz e fejlésnek van nagyon 
tevékeny orgánuma; de megczáfolhatlan 
valóság az is, hogy az anyagi eszközökön, 
az életűek ezen legszükségesebb oldalán, 
mely ! fűnk talpköve, csak  palliativ foltoz

i „ l m n k  ss Vidéki11 tárciája.
Kakas viadal.

Ad nótám: Kis nmrtalom.

Láttál-e már két kakast ?

Kis angyalom.
És egy tyúkot, tarajast 

Kis angyalom 
A két kakas verekszik 
Isten tudja mért s meddig 

Kis angyalom.

Tyuk anyóka eközben,
Kis angyalom.

Szemezget a szérűben,
Kis angyalom.

Jő egy kakas, harmadik,
Tyuk anyó kaczérkod.

Kis angyalom.

Én is igy vagyok veled 
Kis angyalom.

Amig verekszem érted 
Kis angyalom.

Egy harmadik megszöktet,
Nyomott se hagy mögötted 

Kis angyalom.
H arim t Károly.

gatás történik. Mig ott vannak fényvillanó 
pontok, itt éjsötét terek léteznek.

Ne induljunk ki mi jogászi rendszerek 
alapfogalmai! ól, hanem valósítsuk meg az 
utilitarius s realisztikus alapokon előre 
nyomuló legnagyobb magyarnak: Széchenyi
nek reformjait. Ezek közül gondoskodva 
van a lehetőséghez k ipest a földjavitó és 
müveltségterjesztő intézményekről, de mint
egy pusztában hangzó szó az a roppant 
sok s gyönyörű kérés, melyeket nagyobb- 
jaink a közlekedési —  bár ennek szebb 
jövője most pirkad, — az állami s vagyoni 
intézmények megvalósulásáért oly gyakran 
s sürgetőieg hallatnak.

Ma a ; élet javításában intézmények 
legtöbbet eredményezhetnek, de intézmé
nyek, melyek öszazelemből létesittetnek, 
összmüködésből ferJnrtatnak s virágoztat
o k  és jobb jövőt biztosítanak, nem pedig 
pusztulást s elszegényedést. Másutt ezek 
fölös számmal vannak s ezért itt-ott a 
tönk szélére jutnak, nálunk leszámítva az 
általános művelődést előmozdító állami in
tézményeket egyetlen egy sincs olyan, mely 
a megélhetés bo'dogabb állapotát c ak né
mileg is eredményezné.

A reális életben, mely ma a legömbö- 
rödés első stációjánál még vesztegel, egy 
más czélszerüségi kérdés is feltolul, mely

N e m e s  s z i v e k .
A „Muraszombat és Vidéke“ eredeti tárczája,

Jó régen Írtak már 1514-et. Szenvedések, vi
harok, őrjöngő hosszuk, igazságtalanságok éve volt 
ez az év, mely pirosra festő földünk színét. Úgy 
írja a történelem, hogy akkor csak a ruha ért va
lamit, az ember csak ráadás volt. Epén husvét- 
vasárnapján hirdette ki Bakács érsek a félhold 
ellen indítandó keresztény hadjáratot. A  nép erre 
rajokban tolongott egyes központok felé, mint Buda
pest, Nagyvárad. Váczott is gyülekezett a nép, 
melynek Lőrincz a főurak erkölcstelen, romlott 
életéről, hazaárulásáról beszélt meg a nép sanyarú 
helyzetéről, elnyomatásáról. Vezérük Dózsa György 
is esküdt ellensége volt a hűtlennek nevezett ne
mességnek. A hujtogatások gátat nem ismerő, mó
dot nem tekintő mindenféle neme okozta, hogy 
néhány nap alatt vérben, lángban állt az ország, 
a kastélyokat fölgyujtották, uraikat leöldösték s 
vad düh letört mindent, mi nagyot, szépet, fényeset 
látott. Az elvakitott szenvedély aljasságok véghez
vitelére vetemedett; nem kiméivé állatot, embert, 
mindent pusztított, őldösött. Egyes bandákra sza
kadva dühöngött a felbőszült nép. Hat ilyen gvü- 
levész emberből álló csoport rohama nv'g Ravaszd.yt 
és családját dunakeszi birtokán úgy éjfél után két 
és három óra között.

Ravaszdy az akkori időben tekintélyes szere
pet játszó gazdag főur volt. kinek mindenfele vol
tak elszórva birtokai. Rendesen Pesten tartózko
dott, do a zavaros idők halászai elől menekülve

annak fentartására v inatkozó szükséglete 
már, ha az igazságnak megfelelően akarjuk 
az élet hiányait megszüntetni, mely most 
azok miatt csigakép mászik. A mai körül
mények között polgári létünk biztos fejlő
désére alig van garancia. Nem az rt, 
mintha tán a sors üldözöttjei volnánk, ha
nem egyrészt azért, mert a lét fentartására 
szolgáló forrásokra mindenféle terhek ne
hezednek, másrészt pedig az általános bol
dogulás s az igazi segélyezésről téves ta
nok vannak elterjedve, melyek a természet 
ellen való szegényedésnek csak melegágyat 
csinálnak. Segíteni a józan népen ! A na
gyon súlyos terhek miatt méltányos igaz
ságossággal a mai rendes s világos hitelt 
minden számba vehető okok tekintetbe vé
telével méltányos s jogos hitelre keilene 
változtatni. Felszinleg ez talán merész gon
dolat, de mély belátásnak, dogmatikus 
iránynak a konzekvenciája akkor, ha a 
létező bajokat nem tetézni, hanem meg
szüntetni szándékozunk.

Az összemüködés közös czélol ra, egy
más javára a képességhez mérten áldozhat 
kivált, ha a nagyobb haszon amúgy is bi
zonyos. Nem a szükségletek összeütkezése 
ez, hisz nem okozunk vele senkinek rosz- 
szat, de igen is mindenkinek jót. Nem 
kell ide ösztönszerü akarat, csak belátásos

sietett Dunakeszre, hol a fákkal sűrűén benőtt erdő 
szélén állt az ő pavillonszerü úri laka.

Úgy vélte, hogy a gyilkos kezek ide nem ér
nek. Csalódott. Korom sötét volt az éjszaka az égen 
kóválygó terhes felhőktől. Ravaszdy tehát nyugod- 
t n feküdt le Mari feleségével és Katinka leányá
val. bár mintegy sejtelemből összes pisztolyait meg
töltette s cselédségének az este meghagyta, hogy 
legyenek még álmukban is ébrek s minden legki
sebb neszre ügyeljenek.

Egyszerre csak durva kezek ragadják meg s 
mire feleszmélt, már az udvaron találta magát, hová 
az egész ház-népét kiczipelték.

Miután a garázda czimborák már mindent 
tönkretettek s az értékes holmikat meg a pénzt 
eltulajdonították, emberéletet is követeltek. Fojto
gatni kezdték Ravaszdyt, feleségét s egyetlen Ka
tinkáját. A cselédséget nem bántották, csak lehe
tetlenné tették őket.

A fürkésző éles szem a mérhetetlen sötétség
ben csillanó világosságot vehetett észre s e való
ság azt a tudatot érleltette meg a vizsgálóban, hogy 
talán egy ujahb száguldó vad csorda közeledik. A 
lármára, zajra s halk sóhajokra, melyek halhatók 
voltak a távolban is. ez az embercsoport villám 

vorsaságg i! közeledett s egyenesen arra vágtatott, 
honnan a segítségért esedező keserves hangok elő
törtek

.lő’ jöt' a mentő sereg, mely hálom életet 
mentei: i’n tul kából, de a kóborló hóhérok
is meg iák -.i-gérdemelt büntetésüket: ők kerül
tek a \ elembe, melyet másnak ástak.
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tnükö- Ezt követi m ajd egyesülés s 

raj’ mik. V: Ekünkön is szebben ragyog a 
nap.-i r vig  arczok meg pezsgő élet 
vrzciir-A eiore. n— os.

k lúherek ápolása.
A takarmány, mint jól tudjuk oly anyagát 

képezi :i M/.d:'s;iguak. ni :.y nélkül a/ helyesen 
nem is űzhető. lia nincs elég takarmányunk, nem 
tarthatunk elegendő állatot, ennek hiányában pedig 
kevés lesz a trágya s következményeként rósz a 
termés. Daczára ciné igazságnak, mégis sok helyen 
nem sokat törődnek a takarmányfélék termelésé
vel, illetve azok ápolásával, mert azt hiszik, hogy 
a i'övén\ ek amugj is oly kevés igényűek, hogy 
ápolásra egyáltalán neui szorulnak. Pedig a dolog 
nem igy áll. Hasonlítsuk csak össze két oly lóherést, 
melynek egvike gondosan előkészített jól megművelt, 
istállót!'ágyával és műtrágyával ellátott talajba ke
rült s tenyészideje alatt rendszeres megmunkálás
ban részesült, másikat pedig csak úgy, ahogy meg
kaparintott, trágy ázat lan földben termeltetett s 
ápolásban nem részesittetett, majd meglátjuk akkor, 
hogy mily jótékony hatása van a helyes művelés
nek s a gondos ápolásnak. Nézzük tehát, miben 
áll a helyes művelés és ápolás. \ ctés előtt a talajt 
mélyen kell megszántani, mert a lóhere gyökere 
a talaj mélyebb i étegeibe terjed ; gondoskodni kell 
a megfelelő tápauyagkészleUől részint istállótrágya, 
részint foszforsav- és kálidus műtrágyák alkalma
zásával : súlyt kell helyezni a vetőmag minőségére, 
nevezetesen arra, hogy az tiszta, gyommentes, egész
séges, csiraképes és különösen aranka mentes le
gyen E tekintetheti a vetőmagvizsgáló állomások 
nagy segítségére vannak a termelőnek, amennyiben 
e vizsgáitokat gazdák részére ingyen teljesitik. 
Ügyeljünk továbbá arra, hogy amennyiben a védő
növények nagyon sűrű állással bírnának, azok sar
lózással vagy sásozással megfelelően ritkittassamik, 
mert nagyon sűrű állás mellett < önnyen kipusztul
hatnak. Legyen gondunk a rosszul végrehajtott 
vetésből származó hiányos, foltos helyek kijavítá
sára, illetőleg e helyek pótlólagos bevetésére. Tá
volítsuk el a vetés között előforduló gyomokat 
adóig, inig nagyon el nem hatalmasodnak, igy 
nevezetesen az aczatot, sóskalóléket, pipacsot, s 
különösen az arankát, mely még arankamentes 
vetőmag használata mellett is felléphet akkor, ha 
p . a szomszéd birtokos a mag megválasztását 
nem elegendő gonddal teljesítette. Aratás alkal
mával a letakarult boglyákat ne hagyjuk sokáig 
a tarlón, mert a hosszabb ideig tartó ottmaiadás, 
a lóhere további fejlődésére hat hátrányosan.

Második esztendőben kora tavassszal, mihelyt 
a vegetál /.ió megengedi, fogasoljuk meg a lóherést, 
hogy a tél folyamán összeülepedett és megkérge- 
sedett talajt az által meglazítsuk, a levegőnek a 
talajba való férkőzését előmozdítsuk 8 a lóhere 
disziését elősegítsük.

Íme ezek azon munkálatok, melyek segély*, el 
módunkban áll takarmánytermésünket megkétsze
rezni s ezzel gazdaságunk egész menetét helyesebb 
irányba te.•élni.

H i r e k.
—  M á rc z iu s  15. Amint biztos forrásból érte

sülünk márczius lő-e, a régi szokáshoz híven az

idén is meglesz ünnepelve Muraszombatban. A ren
dezőséget a dalárda közreműködésével mint ren
desen most is, a Casino vállalta magára. Külön 
programmot nem adiVak ki. Zenéről gondoskodva 
lesz. A rendezőség minden lehetőt elkövet, hogy 
az ünnepélyt kellemessé tegye, s a megjelenő publi
kumot, minden tekintetben kielégítse.

—  K c rm á n y v á lto z á s .  Báró Bán ffy mi
niszterelnök beadta lemondását. 6  felsége, a ka
binet me alakításával Széli Kálmán v. b. t t. szent
gotthárdi orsz. képviselő Ő nméltóságát bízta meg.

—  Pénzügyi előléptetés. Simon József 
muraszombati m. kir. adótárnok a IX. fizetési osz
tály 3. fokozatából a 2-ikba léptete elő. Gra
tulálunk.

—  K ö z g y ű lé s .  A muraszombati járási ipar. 
testület és betegsegélyzőpónztára az idei közgyű
lését márczius 25-én d. e. 10 órakor tartja Mura
szombaton.

— Ipari hitelszövetkezet. A muraszom
bati járási ipartestület választmánya egész terje
delmében fogadta el az országos központi hitel- 
szövetkezet által beküldött alapszabályokat. A 
részvényesek, kik eddig aláírásaikkal tagságukat már 
biztosították fel hivatnak, hogy az alapszabály tervezet 
aláírása végett márczius hó 16-án délután 2 órára 
az ipartestületi irodábai: jelenjenek meg. valamint 
azok is. kik a hitelszö vetkezetnek tagjai lenni óhajta
nak s eddig részvényeket még nem jegyeztek.

— Meghívó. A battyándi „Magyar olvasó
kör “ 1899. márczius hó 15-én saját pénztára ja 
vára Battyándon, a Küzmits Máttyás-féle vendég
lőben tánczvigalommal egybekötött hazafias ün
nepélyt rendez Műsor: 1. Hyrnnus (Kölcseytől). 
énekli: a dalkör, (Zene.) 11. „Alkalmi Beszéd,1 
irta és előadja: Horvátit Lajos. (Zene.) Ili- Intéző 
szózat a magyar ifjúsághoz, előadja: Frankó Géza. 
1\. Márczius 15-ike, (irta Bartók) szavalja: Ko
lossá Miklós. V. „Hazafias dal," énekli: a dalkör.
 ̂I. „Szentelt hantok," (irta: Komoesy) szavalja: 

Lukács Sándor. (Zene.) V II. „Hol van az a régi 
zászló," (irta : Zolár.) sza alja : Szever Ferencz. 
V II. „Szózat" (Vörösmartytói,) énekli: a dalkör. 
A  dalkört vezeti: Csaplovits Ferencz, karmester. 
A szüli óra alatt e w  tárgy lesz kisorolva az ol
vasókör javára.

—  D ip h te r it is . Muraszombaton két gyermek 
betegedett meg diphteritisben. Az egyiket sikerült 
megmenteni, inig a másik a szülők legnagyobb 
fájdalmára áldozatul esett a kórlelhetlcn, gyermek 
rabló betegségnek.

—  Diip. Nem egyszer szólaltunk fel és figyel
mezteti ük lovas gazdáinkat, az egy szállu „düp“ 
gyeplőre. De hasztalan, nem fog rajtuk semmi. 
Minduntalan halljuk hol itt, hol amott történik 
szerencsétlenség, de azért még sem látják be, hogy 
azzal az egyszállu „düp“ gyeplővel, a megvadult 
lovat, kormányozni és megfékezni nem lehet. Baj 
már elég történt s nagyobb bajok kikerülése végett 
ajánljuk a „düp“ gyeplőket járásunk derék főszol
gabírójának szives pártfogásába.

__ Faure Félix a franczia köztársaság
elnöke, 16-án este szélhüdés következtében 58 
éves korában meghalt. Timárságból emelkedett 
a legmagasabb polezra.

— A  „Gráczi Magyar Egyesület" 
február hó 26-án vasárnap, a „Trieszt" szálloda 
nagytermében zártkörű családi estélyt rendez. Kez
dete 71/, órakor. Ezen estélyen egy magyar szín
darab is kerül előadásra.

— Időjárásunk. Furcsa időjárást élünk. 
Egyszer hideg van, egyszer meleg, hol havazik, hol 
pedig eső esik, igazi influenza aratás. Úgy látszik 
aratnak is bőven belőle, mert alig van ház. hol a 
kellemetlen vendég tanyáját fel nem ütötte volna. 
De nem baj. Örüljünk annak, hogy a télnek már 
a végén vagyunk, majd csak jobb lesz. Az egyszeri 
asszony is élele végén keveredett meg.

— Panaszkönyvünkböl. Eddig mindig
olvasóink panaszait, méltattuk lapunkban. Minap 
azonban rájöttünk, hogy nemcsak a publikumnak, 
hanem a szerkesztőnek is vannak jogos panaszai, 
melyeket elhallgatni az ügy érdekében egyáltalán 
nem lehet. Panaszunk abból áll, bog}- sok a toll
forgató ember a vidékünkön s a sok közt még sem 
találkozik senki, ki :i lap részére, a vidékükön elő- 
f •dúló fontosabb eseményeket közölne Azéit el
határoztuk, hogy Yasliidogkuton. \ izlendván. Felső. 
Lendváu, Tótkeresztur. Prosznyákla, le l  őrhegy 
Mezővár.Battyánd, Bellatincz Csendlakon, Kőhidán,tu
dósi- óiál lásoknt szervezünk 'Mindazok. kik ezen állások 
egyikére reflektálnak, kérjük ajánlataikat a szer
kesztőséghez mielőbb beküldeni. íSzerk.

—  M a  délután 3 órakor tartja közgyűlését 
a muraszombati gazdasági fiókegylet, mit az egy
let tagjainak újból figyelmébe ajánlunk.

F ig y e lm e z t e t é s .  A muraszombati gaz
dasági egyesület tótlaki gyümölcsfatelepéu még 
1500 darab oltoványt (canadai reinette, arany par- 
men almafélék és Diel vajina, Boks kobukja, La 
Motte téli körteiélék) ad el tagjainak darabját 15 
krért, nem tagok 20 kiért kapják. (Meixner Má
tyás vaskereskedésében pedig műtrágyákat tart 
raktáron u. m. Ammoniák-szuperfoszfát (5 frt 60 
hr.j, szuperfoszfát (5 frt), chilisalétrom (kilója 13 
kr), zöldségtrágya (kilója 16 kr), Thomassalak 
(3 frt 80 kr.)

— Elők észületek a hadgyakorlatokra.
A körmendi liérczegi várban, mint hírlik, már a 
jövő hónapban hozzáfognak azon nagyszabású elő
készületekhez, melyek az őszi hadgyakorlatok alkal
mával magasrangu katonai méltóságok beszálláso
lására hivatvák.

— Helyszíni tárgyalás a körmend- 
németujvári helyi érdekű vasútnál. Vár
megyénk alispánja a vasútépítő vállalat által be
terjesztett és jóváhagyott tervek és költségvetés 
alapul vétele mellett a helyszíni tárgyalást f. ó. 
márczius hó 13-ára kitűzte. Ezen napon d. e. 8 
órakor Pinka-Mindszent községházában a p.-mind- 
szenti hozzájárulási utat érdeklőleg, ugyanazon 
nap d. e. 11 órakor Strém községházánál, a strémi

Bédényi Szaniszló és környezete volt ez a tár
saság, Bédéuyi Ilavaszdy előtt jól ismert ember. 
Nem ugyan egyenlő emberek, mert a rang s poli
tikai szereplés nem azonosította őket ltavaszdy 
az akkori korszak aristokratiájának egy typusa, 
Bédényi az ország első kereskedői kö/ó tartozik. 
Bárba gazdaságukat mérlegeljük, úgy ez utóbbi 
számára billenik el a mérleg. Ulászlónak udvari 
szállítója is volt s most, mikor Ravaszdynak segéd
kezet nyújtott, az udvarhoz ment fel elszámolásra. 
De mivel az akkori időben egyedül járni nem le
hetett, hanem csak sereggel, ő is tizenharmad ma
gával járt az utón. A mentésben legszerencsésebb 
volt Bédényi egyetlen büszkesége s nevének tovább 
tolltartója : Bédényi Xuáni. () mentette meg Ka
tinkát, ezt a nem mindéi.n: j>i leányt. Szemeinek 
tekintete szolid, andalgó : valami fenségest terjesz
tetlek a szemeiből kilövelő lángok. Ábrázatának 
ellenálliiatlan bájai azokban a gödrökben rejlettek, 
melyeket (••H intő angyala piros arexáha a két ég
kék szón alá nyomott Mintegy örvényben, merült 
el b • is i mett duzzadó
ajkai, ölelő hókarjai, egész szépsége biztos erővel 
hatott bármely férfi érzékeire.

Zuárd ha nem is volt korának legcsinosabb 
férfia, de szépsége őt mégis azok közé emelte. Egy
ben hasonló volt e két lélek : még nem szerettek, 
mert szerelmükre méltót még nem találtak: rokon 
kebelre nem akadtak. A regényes mód, melyben 
Katinka és Zuárd találkoztak, mindkettőre ellen- 
állhatlanul hatolt, mindkettő szenvedélyességgol 
dooá magát szerelmük karjaiba.

A mentés végeztével ltavaszdy, amint felocsú
dott a borzalmas cselekedetek okozta állapotából, 
mélyen hálálkodott s az uj életei adókat mint háziúr 
megvendégelte a kéznél levőkkel.Zuárd és Katinka 
úgy érezték magukat a kellemetlen múlt eltűnésével, 
mintha paradicsomban voh ánk. bál Katinka még 
mindig remegett. Nem tűni félelemből-e vagy Zu
árd jelenléte miatt. Egének feliegeit eloszlatta meg- 
mei tője. Teljesen átengedő magát az örömnek, 
melyet a sors ösvényére hintett. Boldogsága tető
pontjára az a hir emelte, hogy együtt utaznak 
Pestre, úgy határozták el az atyák.

i tjük nem jövendőjük záloga, hanem haláluk 
okozója volt.

Egymás mellett lovagoltak az egész utón, mert 
akkoriban össze-vissza egy vasút sem volt.

•— ' •(inkám - szó.alt meg először Zuárd a 
susogás. me vet ;i széltől ingatott levelek hallatnak, 
nem akarják tolmácsolni érzelmeimet, pedig sejdi- 
tik szivein titkait.

Egyetlen megmentőm. - feleié szerényen 
Katinka s szavaival buzdítani igyekszik Zuárdot — 
úgy érzem, hog világom megszebbült, mert s ive
met most hallom életemben először dobogni. Ezen 
bevezető szavak után a szerelmivallomás s az 
„igen, örökre" fogadása varázs által gyorsan törtéi t.

Mindkettőnek élete eddig is derült tavaszi 
nap volt, melynek egén felleg még nem vonult á t ; 
mégis mindke tőnek úgy látszott, hogy igazán csak 
most örülnek

Egy alkalmas pillanatban megitták egymás 
ajkáról a nektárt is s evvel mintegy megpecsétel
ték esküjüket.

Nemcsak szerelmet fogadtak, többet is : a 
házasságot is megígérték ; de megtörténte felett 
úgy határoztak, hogy papájukat csak a viharos 
idők lezaljása után kérlelik meg.

Ismeretes, hogy a sors balra billents ez által 
a pórnép századokra elbukott. A földmives rab
szolgává lett suta földjéhez lelánczolva. A paraszt
lázadás szigorú elfojtása után a aristokratia or
szágunk hatalmas alapját vetette ; összetörte a 
nyomorult földmivelőt, rosszabbá tette a semmi
nél akkor, midőn az bábu volt kezében. Újra a 
tonr s nyomorult paraszt. S az önásta sir felett 
inég tánczolt az elhatalniasadott főur. Csak magát 
ismerte s czifra ruháját. Lenézte a polgárt is.

Bédényi Zuardra a korszellem keservesen ha
tolt. Ilavaszdy az örvényből kikerülve a viszontjót 
nemcsak megtagadta, hanem inkább megásta egyet
len leánya sírját, midőn a kérő Bédényi Zuárdot 
kérésével elutasította, az esdő gyermeket pedig 
keményen megfedte. Ravasz ember volt a szó szo
ros értelmében. Ilyen embertől pedig senki sem 
várja, hogy rést üssön a korszellemen.

A sárguló falevéllel Katinkát megölte buja. 
Nemes szerelmével sírba szállt. Zuárd pedig az 
árny ék világban továbbtengett s midőn nagy álmá
nak végtelen éjét közeledni érezte, elment a ked
ves sirdombra: igy egyesültek egymással a halálban.

Somén Lajos.
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hozzájárulási utat illetőleg, d. u. 3 órakor pedig 
Német-Ujvárott, a németujvári hozzájárulási utat 
illetőleg fog a tá.gyalás megtartatni. A helyszíni 
tárgyaláson megjelennek Nagy Jenő t. főügyész 
mint elnök, Zoltán Győző kir. főmérnök, llusa 
Lázár és Dömötör Lajos körmendi, illetve német- 
újvári járási főízolgabirák, s az érdekelt községek 
képviselőtestületeitől kiküldött 2— 2 tag. —
(Úristen ! mikor jutunk mi is odáig, hogy helyszíni 
tárgy alásokat tarthassunk V Reményünk már any- 
nyira hanyatlott, hogy még a „motor“ kocsiban 
sem merünk már bízni 1 szerk.

— Áthelyezés A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Tőkéssy Izabella barkóczi áll. 
óvónőt a nagyszentmihályi áll. óvodához helyezte át.

Rálőtt a feszületre. Nagy lakodalom 
volt a P etiid  faluban. A szokásos harsogó kurjon- 
gatás közben vonultak a templomba. Mikor a falu 
piaczára értek, ltosetar Matiáu, egy kásádi suhancz 
hirtelen pisztolt rántott elő s a templom előtt álló 
kőfeszületre lőtt, nigy hangon ordítva : „Lelövöm 
a petárdái istent !" A pisztoly dördülésc után a 
lakodalmi népség rémülten látta a kőfeszületrőí 
lehullani a Megváltó szobrát. Másnap a siklósi fő- 
szolgabiróságnál megtették a feljelentést az elve
temedett suhancz ellen.

—  A  tü d ö v é s z  e llen  A kereskedelmi mi
niszter rendelete értelmében a budapesti kerületi 
elöljáróságok fölhívták a gyárak és ipartelepek 
tulajdonosait, hogy gümőkórban szenvedő, de azért 
munkaképes alkalmazottaikat az egészséges mun
kásoktól különítsék el, s főleg külön éjjeli szállá
son helyezzék el, a műhelyek tisztaságára ügyelje
nek és étkezés idején a kellő szellőzii tésről gon
doskodjanak. A mulasztást elkövető gyárosok 300 
forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtják.

Jégg’yár Igen életrevaló eszmét pendí
tett . n éggyár létesítésé
ről volt szó. iia sík rülne a vendéglősüket, kávéso
kat, czukrás/.okat, mészárosokat, henteseket és ma
gánfogyasztókat az eszmének megnyerni, úgy a terv 
keresztülvitele nem okozna nagy nehézségeket. A 
gyár fölállításához 10.000 fi t szükségeltetnék. Az 
tizein 2 hónapig tartana évenkint, mely idő alatt 
az összes fogyasztók megtölthetnék jég érméikét.

— Halál a malomkerék fogai között. 
Iszonyú halállal múlt ki t. hó 11-ón Korén Jakab 
légrádi molnár délelőtt úgy 11 óra tájban. A  ma
lomban az orsó körül dolgozott és mivel a korék- 
fogak lassan foro.tak a tengelyen, szükségtelenuok 
tartotta a kerék megállítását és nem vette észre, 
hogy a fog már mélyen lehajolt fejéhez ért. Egy 
pillanat alatt magával rántotta a tengelyhez közel
hajló főt és azt a szó szoros értelmében összerop- 
pantotta. Az egész oly hirtelen történt, hogy a 
mellette állt inasgy erek csak akkor vette észre a 
halálos veszedelmet, amint a zakatolás hirtelen 
megszűnt; mert a fogak közó került csont- és 
liusdarabok megakadályozták a malomkerék for
gását.

— A  franczia köztársasági elnökök 
fizetése. A franczia köztársasági elnökök évi fize
tése sem törvényben, sem az alkotmányban nincsen 
meghatározva, azt évenkint egyszerűen beleveszik 
a költségvetésbe. Az eddigi fizetés összege általá
ban 600.000 frankban volt megállapítva, a repre- 
zentacionális és utazási költségek átlagát pedig 
1873-ban 162.400 frankról fölemelték 300.000 
frankra, 1870-ben pedig 600.000 frankra. Faure 
oroszországi utazásáért külön megtérítették költ
ségeit. Az elnök tehát évenkint 1 200.000 frankot 
kaj), mely összeget félhavonkínt 50,000 franknyi 
részletekben utalványoznak ki neki. —  Ezzel szem
ben az egykori cilvilliszták nagy eltéréseket mutat
nak föl Az 1891-iki nemzetgyűlés a királynak 
25 millió frankot szavazott meg, malyet 1792-ben 
máris beszüntettek. Az első konzul 500,000 frankot 
kapott, a két társkonzul pedig egyenkint ez 
összeg harmadát. Az első császárság idején újból 
az 1791-iki civillisztát léj>tették életbe. A restauráció 
alatt ez összeg 32 millióra emelkedett, mig a jú
liusi királyság alatt leszált 13 millióra. A második 
császárság korában a cilvillisztát ismét 25 millióra 
emelték fel.

Regedében
k ö l t ö z é s  m i a t t  e g y  i g e n  s z é p

w  Z o n g o r a  - w
(Concert flügel)

Se.hweighofer-féle gyártmány olcsó ár mel
lett eladó.

Bővebb felvilágosítás
F ő té r  108. I. em . fe ls ő  Európa 

,_i k á véh á zb an  kaph ató .

Nyilttér.)

Több rendbeli olyan eset jutott tudo
másomra, hogy velem semmi néven nevezendő 
összeköttetésben nem álló kereskedők gazda
sági- és egyéb magféléket, különösen répa
magvakat, mint Mauthner-féle magvakat hoz
nak forgalomba.

E miatt kötelességemnek tartom, egy
részt a gazdaközönség tá jé k o zá s u l, másrészt 
a magszükségletüket nálam bevásárló kereskedők 
érdekeinek m e g v é d é s é ü l kijelenteni, hogy 
a vidéki Ismételadóknál csak azon gazdasági 
és kerti magvak tekinthetők valóban ezégem- 
től származóknak, melyek vagy

az én ólomzárammal,
vagy egy álló

m e d v é t  j e l k é p e z ő
törvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, vágy- 
mindkettővel ellátott zacskókban vagy zsákok
ban vannak.

MAUTHNER ÖDÖN
m a ö n a ö y  k e re s k e d é s  

Budapest, VI., flndrássy-ut 23. szám.

797/1899.

Hirdetés,
A muraszombati szolgabiróság közhírré teszi, 

hogy Kiánecz Ferenc/, Tótlak község volt erdőőr

nek a muraszombati járás főszolgabirája áltál 

1899. évi márczius hó 14-én 3091. szám alatt 

kiállított eskületételi bizonyítványa elveszett.

Felhivatnak mindazok, a kiknek a kérdéses 

bizonyítvány hollétezéséről tudomásuk van, hogy 

erről a muraszombati szolgabiróságot értesítsék.

Muraszombat, 1899. február hó 18-án.

Sinkovich Elek.
(■olg.hlró.

oooooooooooooooooo
m e g h í v ó .

A Délvasmegyei Takarékpénztár részvény-társaság

Muraszombatban

1899. é v i  rryárczius h ó  12-ér} d é lu tá r j S o ra k o r  

ni intézet liirntal'is iieljiségébeu

X IY . ÉY1 R END ES K Ö ZG YŰLÉST

melyre a t. részvénytulajdonosok tisztelettel mejhivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
2. A  zárszámadás és mérleg előterjesztése, a nyere

ménynek felosztása.
3. Az igazgatóság és fe ügyelő-bizottság felmentése.
4. Esetleg beadandó indítványok.
A t. ez. részvényesek figyelmessé tétetnek, miként a 

közgyülésro részvényeiket az alapszabályok 72-ik §-a értel
mében magukkal hozni szíveskedjenek.

Kelt Muraszombatban, 1899. lebruár lió 19-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

GOOOOÖÜőQOüOOOOOOO
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Homoki szolőtelepitöKnek igen fontos.

s most n 
ma már . 
, Bukoviu 
N euiesi

gon kivül is elterjedt a Ilire, amennyiben 
- és vadoucz-csemetét szállít Horvát-, 
rszág, Alsó- és Fclső-Ausztria, valamint 
‘/úttal 5im>,<kk> drb; vndoucz-állománya

A ezég 18 ev óta all fenn
Sz.lavouország, Kúsznia, ( seb-, Morvaország, (ialicü 
Szerbia, Bulgária, noináuia és Németország részén 
8 millió. A ezé*' evenként 45tn) -5000 rcudclőuck küld szállítmányokat. A gyümölcsfaiskola teljesen homok-

homoki szölötelepitöknek kincses háza talajból kikerült fa a liomokföldbo*
éppen úgy, mint az agyagos, kövésés talajbau, nemkülönben a lapos és magas (hegyes) fekvésnél mindig biztosabban 
ered meg és fejlődik, mint az, mely agyagos iszapierakodásu vagy túlságosan kövéritett talajban állitattatik elő’. 
A gyümölcsfajok boldogult Bereezki .Halé mezókováesházi hírneves telepéről^ valók. Úgy niagasdereku, vala
mint tÖrpecHCineték megrendelhetők, körte, alma, szilva, öszi-baraczk, kajszin-baraczk, cBeresnye, meggy, 
lasponja, birs, dió és eperből. Az 1—2—3—4 éves, gazdag gyökerű, faj hiteles, igen szép csemeték darabja azok 
erőssége szerint 15 kitol 40 krig. A 4—5 éves igen erős koronás sorfák darabja 45-50 kr. Nagybani vételnél 
az árak külön megállapodás tárgyát képezik. Eentirt gyümölcsfajokból táblaiirités folytán 1—2—3—4 éves selej
tezett minőségű csemeték is kaphatók, erősség szerint 2—5—7—10—15 kiért, melyek gazdag gvökérzctiiknél 
fogva főként nagybani telepítésekhez olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is 
bármily számban és erősségben megrendelhetők a íeutirt czéguél. A gazdag gyökérzetü vadouezok looo-e azok 
erőssége szerint 5 Irt 85 krtól 19 írtig terjed. Nagyobb vételnél 5—10—15% engedmény Levél-czim :

fJngLVáiy László gyümölcsfa-iskolája, Üzemieden.
! !  T e s s é k  á r je g y z é k e t  k é rn i ! !
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C & közelgő idépyre bátorkodunk a nagyérderpü l$c> ctfT V
g  zönségpek becses figyelmébe hozni, hogy pagy bevásárlások £ 

p által azon kellemes helyzetben vagyunk

bámulatos olcsó áron
o  
% s
o  o  o  
oh első rendű stíriai vasat oroszlán jegy gyei, első rendű stíriai tengelyeket, p

O  2 eÓ első rendű stíriai fekete-, ónozott- és horgony-lemezeket, eiső rendű stíriai eke- U
© vas és ekekormányokat, első rendű, stíriai sodrony és sodronyszegeket, első rendű 0 ^

»  0 szabadalmazott patkószegeket úgymint

A o kapákat, ásó- és lapátokat, íe js ie -  ss sorpenyőárut
q szép és hibátlap kivitelben adni.

■rc o
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat

m O
* 8o

T raverin ik és avult vasúti sisckkal
"® 3  épitkezéshez minden hosszú és magasságban, valódi

«"8o
ö
O

Judendorfl Portland és Román czementet,
o o 
° o

mely mindig legjohh és friss minőségkén kapható.

Vasalásokat, bel- és külföldi szerszámokat

o

Fs
} ff

Q
> ff
Ot !
« »n r
o
o  -<j 
> m
t
8 "
) -o

:§
Q «
r) Si>

ülő- és fürdő-kádakat horgony lemezből, vasbutorokat, varró- { —
í )

és mezőgazdasági gépeket, minden fajta takaréktüzhelyeket ő #>•
> «q és konyhaberendezéseket.

Q  Főraktár a legjobb és legkiadósabb valódi

0  Wiesi fénydarab morvái kovácsszénböl, és Coaksból
0  nagyban és kicsinyben.

O 8 
o 
o
§ URAY TESTVÉREK EZELŐTT THURMANN M-
O  és fiiszerkereskedés a „YASUDYARHOZ“
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Szives pártfogáséit kérve, maradtunk mély tisztelettel
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Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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