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Tisztujitás után.
V«'«?et ért n ínfüvei restauráczió és 

a hat esztendő elmúltával nem fog 
megújulni, oda lesz a lörvéntvhatósági 
élet utolsó poézisa is. No. nem sajnál
juk ezt a poézist, mert reálisat és re
mélhetőleg jobbat kapunk majd he
lyette a régóta óhajtott és hirdetett 
közigazgatási reform formájában.

Amelyik vármegye úgy választotta 
meg tisztviselőit, mintha örökös liszt
viselőket választana, tehát lek intet nél
kül a családi összeköttetésekre és nem 
befolyásolva, az a vármegye jól ve
tette meg uj jövőjének alapját. L'j jö
vőről Írunk, mert kétségtelen, hogy a 
közigazgatás reformja alaposan meg 
fogja változtatnia mai vármegyei rend
szer külső és belső képét. A tisztvi
selők, akiket most választották meg, 
legnagyobbrészt valamennyien meg
maradnak majd eddigi állásaikban s 
működési helyükön, mert a kormány 
semmiesetre sem veszi magára az ódiu- j 
mot, hogy az uj törvény végrehajtá
sát azzal kezdi meg, hogy poziczió- j

j  bán levő embereket kenyerétől meg- 
I foszszon. Megmaradnak tehát a most 
| választottak s rájuk háramlik az a 
I főfontosságu feladat, hogy részletei

ben végrehajtsák az uj törvényt. Ör
vendjen a vármegye, amely olyan tiszt
viselőket választott, akik ennek az 
úttörői kötelességnek megtudnak fe
lelni.

A nagy reform egyébként, amint 
ismeretes már előre vetette árnyékát. 
A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló 
törvény már életbe lépett, a megyei 
pénztárak államosításáról szóló tör
vényjavaslat pedig a képviselőház 
asztalán íekszik. E j; vaslat benyúj
tásakor érdekes vita luipádi a törvény
hozó testületben. A r< törni ellenzői 
a vármegyék dicsőséges múltjáról be
széltek nagy hatással, inig a jóval na
gyobb ellentábor a sivár jelennel ér
velt döntően. Azonban már abból is 
látható, hogy szenvedélyes, nagy vi
ták fognak támadni akkor, midőn be
nyújtják a közigazgatás reformjáról 
szóló törvényt, a tusa végeredményére 
nézve azonban nincsen semmi kétség.
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A reform meglesz é*. diadallal járja 
majd he az országot.

Hogy ebben az alkotmányos tusá
ban a vármegyei közönség kinek a 
pártjára fog ál lani, arranézve nem le
het eltérő a vélemény. Mi itt a vidé
ken párt és rangkülömhség nélkül 
óhajtjuk, hogy a megyei szervezet s 
autonómia gyökeres változáson men
jen át. De óhajtják a megyei tisztvi
selők is az államosittatásokat már biz
tos ekzisztenczja szempontjából is. 
Mert az ilyen restaurácziókon soha 
sem lehet biztos az ember, hogy nem 
bukik-e ki. Ez a bizonytalanság nem 
volt kínos hajdanta, mikor a vagyo
nos nemesség noblesse oblige-je volt 
a megyei szolgálatba lépni, de most 
túlnyomóan lateinerek ülnek a hiva
talokban. *s ez súlyos kenyérkérdés 
rájuk nézve.

S mindezeknél fogva helyesen ten
nék a törvényhatóságok, ha az alkot
mányban gyökeredző joguknál fogva 
ők is hozzászólnának e nagy fontos
ságú kérdéshez s feliratiiag igyekez
nének véleményüket érvényre juttatni.

T A R G Z A -

Vásárt csaptam,
Vásárt csaptam a szivemmel, eladtam 
Egy csók volt az áldomás rá, megkaptam. 
Hej Istenem, de rossz alkut kötöttem! 
Bolondozik az a kis leány én velem.

i

Megkérdeztem utoljára, még egyszer.
Hogy mondja meg az igazat az egyszer. 
Mosolyogva azt felelte, nem szeret, 
Mosolyogva tépte ki a szivemet.

Erdőst Dezső.

Yanitatum vanitas.
Meguntam e sivár világot 
Mely lopva eg\ máséra tör,
Ki elérte, a mire vágyott: 
Mást kivan «  igy forog a kör.

Érdek ma az éiet rugója 
Kiélte a föld önmagát,
Az ideál sarokba rúgva,
Nem ismer vallást, sem hazát.

S e versenyben a boldogabb 
b bizton a győztes az marad,

Kiben a s z ív  kihalt, kiégett,
Lelke üres s csak úgy halad.

KI innen, e l ! Az úri népet 
Kerülöm. Tóle el. csak e l !
Ha szegény pór kunyhóba lépek. 
Lelkem talán nyugvóra lel.

Nem ! Itt sincs más. csak Isten átka. 
Az ólet itt is oly sivár . . . 
Nyomor s a bűn karöltve járnak,
S az erény kezd kiveszni már.

Az étikéttes gróf kisasszony 
Azt hiszed : talán boldogabb 
Mint szobalányunk- hogyha néki 
Jankó, a szolgánk csókot ad V.

Csak látják, akik benne laknak.
De nem érzik a melegét.

Nem is sóvárognak utána.
Ajkuknak unott a gyönyör. 
Megcsömörlöttek attól régen 
Melyért mást még a vágy gyötör.

A boldo rság ez hát, amelyet 
Irigy szemmel néz sok szegény ?
A bíbor is rongy csak. elfoszlik,
Mint egy csalóka tünemény.

Állándó üdv. örökké tartó, 
Nincsen sehol —  e sártekén. 
Élünk : inig jő a végítélet. 
Király, vagy koldus egyre mén.

STELLA.

Ne hidd. ne hidd. nem boldogabb az. 
De vájjon boldog-e emez? 
Még^idvezül-e pillanatban 
S aztán nyomorra ébredez.

Mert úgy fáj a szülő szivének 
Ha nincs, s kényért kér a gyerek,
S mert nem telt orvos, patikára 
Kiszenvedett a kisbeteg.

A palotának büszke fénye 
Verőfóuy csak, az sem egyébb,

V i z c s ö p p e k .
Vau nekem egy nagyon kedves barátnőm, aki 

tudását illetőleg csúcspontján áll ama színvonalnak, 
a hová a felvilágoscdott NX-ik század emelte a 
nőt. Más tekintetben azonban, mintha visszajáró 
lelke volna dédanyái egyikének, aki otthon ül rok
kája mellett és neveli gyermekeit Nem találkoz
hatunk vele a déli korzókon, a jégpályákén. a ver
senyeken, hanem a jól őrzött házittzheiy melletti
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Ennek a véleménynek súlya lenne* 
annál is inkább, mert a legközvetle
nebbül érdekelt lel véleménye, amely 
elöl majd sem a kormány, sem a tör
vényhozó testület, sem a közvélemény 
nem zárkózhatik el.

A gazdasági munkások segéiypénztára.
Az első •‘sztendó. —

Még csak agy éve annak, hogy a/. 1900 : 
XVI t.-cz. alapján életbe lépett az Országos Gaz
dasági Munkás és Cselédsegélypénztár. Mikor ez 
az emberbaráti intézmény megkezdte üdvös mü 
kődését. mindenfelé igaz örömmel fogadták a ma
gyar gazdasági munkásnak —  a föld népének — 
ezt a leghívebb jó barátját

Az uj törvényt csakhamar elnevezték a szegény 
ember törvényének,’ mert a józan magyar munkás 
gyorsan belátta, hogy ezt a törvényt csakis az ő 
javára alkották és fölismerte azt is, hogy egyedül 
ennek a törvénynek köszönheti, hegy most már 
biztosíthatja magát afelől, hogy elöregedésére 
munkaképtelei sége idejére, nem keli koldusbotot 
fognia.

Kz a íöivéuy senkire sem erőszakolja, hogy 
tagjn legyen n segítő-pénztárnak. Kinek-kinek ké
nyére hagyja, hogy beiratkozik e vagy nem iratko
zik be a segítő-pénztárba. A törvényhozás bölcsen 
járt el. amidőn abból indult ki. hogy akarata el
len senkin sem fog az aj törvény segíteni

A józan magyar munkás saját sorsának maga 
a kovácsa. Nem szereti a minden áron való gyám
kodást. Maga akarja megkülönböztetni a jót a 
rossztól és most iz bebizonyította, hogy szivén n 
sorakozik az egyedül az ő javára életbelóptetett 
intézmény védszárnyai alá. mert a saját szemével 
látja, hogy ez az emberbaráti intézmény az ország 
legtávolibb vidékein is mii jen nagy gonddal ápolja 
és istápolja azokat u gazdasági munkásoka*, kik 
segélyére szorulnak.

A segélypénztár egy évi működése világosan 
bizonyítja, begy a föld népét gyakran éri olyan 
baj. mely őt munkaképtelenné teszi és gyakran 
fordulnak elő olyan balesetek, melyek a földmives 
nép családját örökre megfosztják a kenyérkere
settől.

Még csak egy esztendeje, hogy a segélypénz
tár hasznos működését megkezdte és már eme 
rövid idő alatt 7GÜ földmives jutott abba a szo
morú holyzetbe, hogy jótéteményét kénytelen volt 
igénybe venni. A 6egélypénztár minden egyes eset
ben gyorsan gondoskodott a bajba jutott ember 
gyógykezelésétől és anyagi támogatásáról, hogy 
betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen család
jával együtt az irgalomkenyéren tengődni.

amazoknál sokkal élénkebb részt vesz minden kul
turális. minden humanisztikus mozgalomban. A ne
vét nem iktatom ide, mert szerénysége fellázadna 
az ellen.

Mát ez a jóságos asszonyka mély raegillető- 
déssel olvasta- látta a nyomort, amely mind meg
döbbentőbb mérveket ölt. Látta, olvasta, hogy 
menny ien éheznek, fáznak a munka hijján : meny
nyien étnek úgy szent Isten szabad ege alatt, a 
komiéi még egy kis reménysugár se világit le iá 
juk : hogy majd csak jobbra fordul helyzetük

Igaz, vannak jótékony egy letek, rendeznek jó
tékony czélu mulatságokat a szükölködók javára: 
de readkivül találón jegyezte minapában Budapesti 
Naplóban megjelent kedves nyílt levelében a nem
zet csalogánya Blaháné. hogy az eféle jótékony
kodásokra való dekorativ előkészület akkora költ
séget igényel, a mely sok esetben a bevétel felét 
fölemészti.

8őt ugyanez történik egyeseknél is vagy hogy 
rosszabb. Ü nagysága teljes lelkiemelkedétsel fi
zeti le az ő 10 koronáját a belépő jegyért; de 
ugyanez ötletből letesz 20-fzor. 40-sser 10 koro
nát az e jótékony czélu mulatságra készült toilet- 
teért, a melynek anyaga nagyobbrészt importált, 
külföldi produktum, sőt tán még készítője is vala
mely bécsi vagy párisi ezég.

'lenger pénzt adunk ki a jótékonyság orvé

A  beállott baleset 58 földmivelőt megölt Mind 
az 58 esetben a család a legnagyobb nyomorban 
maradt hátra. A segély-pénztár központi igazga
tósága sürgősen intézte el az özvegyek kérelmét 
és minden egyes esetben 400 -  400 koronát szol
gáltatott át a nyoim.rral küzdő családnak.

A beállott baleset a segély-pénztár tizenhat 
tagját, a megejtett orvosi vizsgálat szerint, min
denkorra munkaképtelenné tette Ezekben az ese
tekben a központi igazgatóság sziutén a legméltá
nyosabban és ,i legnagyobb gyorsasággal intézke
dett és ma már mind a 16 munkaképtelenné vált 
tag élete fogy táig részesül a törvény által előirt 
anyagi támogatásban.

Ezek a számok világosán beszélnek és egytől- 
egyik hirdetik ennek az emberbaráti intézmény
nek szükséges voltát

Világosan látható ezekből a számokból, hogy 
a segély-pénztár rövid fennállása óta is már sok 
rzerencsétlen embert mentett meg a kétségbeeséstől.

Az emberbaráti intézmény üdvös működése 
bizonynyal az oka annak, hogy a sególypénztár | 
tagjainak száma olyan gyorsan emelkedik- Mert 
eltekintve attól, hogy az 1000: XVI. t.-cz. 8. §-a 
alapján a gazdák által kuteiezúleg biztosított cse
lédek száma mintegy 500,000. a segély pénztárba 
beiratkozott rendes és rendkívüli tagok száma is 
már elérte a 13.000-et

A segély-pénztár igazi eniberharáti működése 
buzdította bizonynyal arra a királyi herczegeket, 
főrendeket, a képviso öliáz tagjait, nagybirtokoso
kat, a különféle kulturális pénzintézeteket, a vár
megyéket és községeket, hogy olyan nagy számban 
csoportosuljanak a segély-pénztár alapitó tagjai so
rába. És bizonynyal ez az oka annak is, hogy az 
év végéig beiratkozott 100 alapitó tag 150.000 ko
ronával gyarapitotta azt a vagyont, melynek egye
dül az a hivatása, hogy a föld népét támogassa, 
istápolja.

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
S inkovicn  E lek  járási szolgabirót, la

punk felelős szerkesztőjét főispán ur ő méltósága
úgy a hivatalos, valamint a társadalmi térin ki
fejtett tevékenységével elismeréséül tiszteletbeli 
főszolgabíróvá nevezte ki. a mely alkalomból úgy 
a hely beli valamint a vidéki intelligencia sorából 
számosán üdvözölték

—  V a d á s z a t .  Széchényi Tivadar v. b. t t. 
ő nagy-méltósága f. hó 2-án a széchónyifalvi, vég- 
helyi és kőhidui határokban igen sike ült kürva- 
dászatot tartott, a melyen 250 drb nyúl került 
terítékre. Éhez hozzáadva a novemberben megtar
tott 2 napos vadászit eie-íményét 807 darabot, 
1066 drb. esett a körvadászatokon, ami vidékün
kön fényes eredménynek mondható. A vadászaton 
a háziurou kívül resztvettek Pósfay Pongrácz fő

alatt. de a voit&keppeni czélra alig jut pár hitvány 
fillér.

Ezen a tarthatatlan állapoton törte az ő okos 
| fejecskéjét, emésztette nemes szivét az én kedves 

barátnőm már migy idők óta. És bántotta az is. 
hogy az e féle jótékonykodás csak amolyan átn.e 
neti jellegű, szalmatüzként fel-fellobbauó láng a 
mely aztán csakhamar ismét kialszik.

Permanens srgély kellene itt. sóhajtott föl 
barátnőm.

És kibontakozott elméjéből az a szép terv, a 
melylyel a múlt év elején állt elibénk.

Mi, a kik uem áldozhatunk százakat, ezrese
ket. mint pár tehetős nagylelkű emberbarát, hord
juk össze filléreinket a szü ség enyhítésére.

Kezdetben szinte naivnak tűnt fel a te.v. mely 
részleteiből! ebből áli.

1001. január 1-től. 1902. január 1-ig tegyen 
ki-ki naponta 4 fillért egy perzselybe. vasárna- 
ponkint 6 fillért, A saját születése napján pedig 
36 fillért. Ez az év végén 16 koronára növekszik. 

] 25X16 ~  400 koronát tesz ki Mert 25 egyént 
l hódított meg szép terve számára Minden fölszó- 
j iitott készséggel vállalkozott, hogy belépjen a 

„vizcsöpp társaságba1,. így nevezte el barátnőm a 
mi kis körünket.

Terve szerint az 1902. óv január 1-én begy tilt 
400 korona, melynek ráeső részét addig ki-ki a

szolga bíró, Siukoviob Klek tb főszolgabíró Kiss 
Elemér dr. szolgabiró. Sinkovich Dénes. Soruga 
Frigyes. Székely János, Kollárs Lipót és Stary 
Ferencz. Vadászat közben ő excelleneiája a po_ 
lánczi kastélyban pompás reggelire látta vendégül 

a vadásztársaságot.
— H ajtóvadászat. Szápáry László gróf r 

b. t. t.. fiumei kormányzó ő nagy-méltóságának mu
raszombati. barkóczi és batthyányfalvi vadászterü
letein f. hó 3-án és 4 én tartatott meg a hajtó 
vadászat, amelyen összesen 800 nyúl és néhány iá- 
czán esett A háziurat, aki akadályoztatása miatt 
nem jelenhetett meg a vadászaton, gróf Saápáiy 
Pál helyettesítette Kívüle a vadászaton részt vet
tek gróf Lucézi, Latinovics Ernő Bács-Bodrogvár- 
megye főispánja. Pósfay Pongrác/ főszolgabiró’ 
Sinkovich Elek tb. főszolgabiró. Schweinhammer 
János battyánfaivi és Metzker Mátyás muraszom
bati tiszttartók, Matauschek József és Aczél Jó 
z.set kir. albirák, Kiss Elemér dr. szolgabiró 
Kleiuratb József. Bodnár Endre. Csaplovits Ferencz 
Vogler János és Károly. A vadászatot Leitner Jó
zsef uradalmi főerdész rendezte.

— S zilveszter-es té ly . A helybeli dal- és 
'ene-egylet által rendezett szilveszter-estély fénye
sen sikerült. A programm minden száma, de kü
lönösen a bögöméri tanácsülés igeii tetszett a szép 
számmal összegyűlt közönségnek, amely nem győ
zött eleget tapsolni a szakavatott karmesterre 
való zene és énekdarabok előadóinak is. akik nem 
mindennapi élvezetben részesítettek a jelenvoltakat 
Szép sikert aratott Gerencsér Róza kisasszony is 
ügy esen előadott monológjával. A programm vé
geztével a fiatalság tár.czra perdült és vig hangu
latba! folyt a mulatság a reggeli óiákig.

— A lap szab á ly -jó váh agyás . A Vasvár
megyei községi és körjegyzői egylet módosított 
alapszabályait a belügyminisztérium a jóváhagyási 
záradékkal ellátva, a vármegyéhez leküldte.

— N yu gd íja zo tt  fö szo lgab irák . A vár
megyei nyugdíj-választmány m. hó 27-én ülésezett 
dr. Bezenédj István alispán elnöklése alatt. Ézen 
alkalommal ny udijaztattak : Busa Lázár, körmendi 
és Bozzay Gáspár, szombathelyi főszolgabírók. A 
nyugditjválasztniáiiy Itusa Lázár körmendi főszolga
bírót 36 év, 4 hónap és 25 napra terjedő szolgá 
lati idő után 2830 korona 56 fillérrel, Bozzay Gás
pár szombathelyi főszolgabírót pedig 32 év. 10 hó
nap és 23 napig tartó szolgálat után 2616 korona 
76 fillérrel nyugdíjazta.

A  m uraszom bati té li tanfolyam on 
a jövő hét folyamán a következő előadások lesz
nek : jau. 7-én Vértes Sándor a gy ümölcsfatenyész- 
tésről. jan. 8-án Neusiedler Miklós az állattenyész
tésről, jan. 9 én Abonyi Károly. Csáktornyái gazd. 
vándor tanár, a növénytermelésről, jan. 10-én N’eu- 
siedler Miklós az áilategészségről. jan. 11-én Vér-

: saját perzselyében őizi. két egyenlő részre lesz fel- 
, osztva még pedig a fele jóiékuny, a fele kultuiá- 
; lis czélra, 200 kólónál oly szükséget szenvedők

nek juthatnak el, a kiket közvetlen inforuiáczió 
j  alapján ismerünk. t

Zajtalanul, ülésezés és főleg az egyéni hiú
ság teljes kizárásával akarunk adni. Valamelyik 

napilap lesz szives az összeg hovaforditásáról be
számolni. illetve nyil.áncsan nyugtámmá nélkül 
azonban, hogy a gyűjtők neve közzékerüljön. 
Mert a VIZCSÖPP TÁRSASÁG csöndese/, névte
lenül működik.

Az összeg másik feléből. 200 korouából, a 
| gyűjtők közül kiválasztott négy hölgy egy, esetleg 
i több, képzőművészeti, iparművészeti, nópipari vagy 

irodalmi müvet vásárol. De ez csakis magyar ter
mék legyen: magyar művész, magyar iró, magyar 

I p áros müve.

E tárgyakat a gyűjtők maguk közt kisorsolják, 
így jut egy vizcsöpp a sz.ükölködőknek és 

1 egy vizcsöpp ama szórajában már-inár elepedő ta
laj öntözéséie, melynek neve hazai ipar.

Igen. h hazai ipar. a mely úgy rakja elénk termé- 
I keit. mint a vásári panorama mutogató az ő tet- 
I szetős képeit M tiő idótölté; fcŐI belekukkanunk az 
J elvonuló képekl e. a nélkül, hegy eszünk ágába is 
I lenne természetben fölkeresni a látott csodaszép
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tes Sándor a gyümölcsfáién) észtósről tartanak

előadást.
T o lva jok  a pinczóben. Vasiak község 

ben a minap betörtek özv. \Vei*»enbacher Fülőpnó 
ottani vendéglőtulajdonos pinc/.éjóbe oly módon, 
hogy annak falát a betörők kibontották. Az ital 
után áhítozó tolvajok elemeitek az éj leple alatt 
körülbelül 50 liternyi bort és azzal tovább állot
tak A csendőrség a piuczejáró borkóstolókat erő

sen nyomozza
__ G ondatlan  h á z ig a zd a . Krányecz Já-

nos geröliá/i lakos tulajdonát képező malmában 
ni hó 17-én éjjel tűz volt, mely a malom tetőze
tét elhamvasztotta. A kár 100 korona, mig a biz
tosítási összeg meghaladja az 1000 koronát. A tűz 
okozója maga Krányecz János volt, ki aznap a 
malomban levő kemenczében erőseu fütött s elmu
lasztotta a tüzet lefekvés előtt eloltani, minek kö
vetkeztében az alacsony mennyezet tüzet fogott 
Ezen gondatlanságért feljelentetett Krányecz Já
nos a helybeli kir járásbíróságnál.

— R a jta  csípték. Kovács Kerencz felső- 
lendvai lakos egy vasfoz kát megszerezni és ma
gáévá tenni egy pillanat müve. Az az. hogy csak 
lett volna, —  mert a kereskedő észrevevén a vas
fazékkal tovairainodót. őt üldözőbe fogta. így az
tán Kovács a könnyen szerzett zsákmányt az út
félen hagyva, elmeneküli. Hanem azért mégis fel
jelentették.

— A z  adóvégrehajtás enyhítése. Lu
kács Lás ló pénzügyminiszter az adóvégrehajtások 
csökkenése értlekében körlevelet intézett a pénz- 
ügyigazgatósághoz. K körlevél különös íigyeiemmel 
vau azokra az adóhátralékosokra, akik földmive- 
léssel foglalkoznak s elemi csapások, vagy más 
súlyosabb körülmények következtében olyan hely
zetbe jutottak, hogy adótartozásukat most nem ké
pesek megfizetni. A pénzügyigazgatoságok az ilyen 
feleknek f. évi julius hó 1-ig méltányos részleteket 
engedélyezhetnek, természetes azonban, hogy ezért 
külön kell folyamodni.

— Fokról-iokra . Eme sorokban egy bil- 
liard golyó kalandos körfutásáról leszen szó A go
lyóbis Dobrai János muraszombati vendéglős tulaj
dona volt. ki 34 koronáért szerezte be azt. Egy
szer aztán az asztalfiókból elemelte ezt a golyóbist 
Gredár Miklós muraszoml ati il'etőségü tizenhat 
éves czipész in>s, ki azonban kugli/.ásnál sem hasz
nálhatván a billiárd golyóbist, eladta potom négy 
fliléiért Jud Füiöpnek , Juci Fülöp szintén túladott 
a golyón, de ő az árát már csak két tillérre szabva 
hocsájtuttu azt Győiii Béla birtokába. A biiliarcK 
golyó révén ekként most egyszerre bárom halandó 
kerül a törvény elé.

—  U j szü lészn ő  M u raszom b a tb an .
Ascliedl Amália férj Saupper Károlyné muraszom
bati lakos vármegyénk alispánjához azon kérelem
mel fordult, hogy K'agenfutiban nyert szülésznő* 
oklevele alapján engedtessék meg neki szülésznői 
jogának Muraszombatban leendő gyakorolhatása 
Az alispán kérelmének helyt adott s igy most 
helyben 3 oki. szülésznő van

tájakat Megtekintjük, elismeréssel bámuljuk meg 
a mieink szép produktumait, de ha rákerül a 
sor. hát a hazai gyártmány helyett veszünk 
sevrei, meisseni porczelláut, lyoni selymet és 
tudja Isten honnan hozzánk került importált 
czikket.

Legyen a magyar földbe gyökeredzett művé
szetünk, iparunk és mikor főleg ez.utóbbinak len
dületet adunk, egyúttal önérzete árán szerzett 
kereséshez juttatjuk azt. ki most még alamizsna 
gyanánt se talál egy harapni valót falatot.

És minezt a mi 400 kománk viszi végbe.
Tessék abban hagyni a uevetést.
Mi elég vakmerők vagyunk úttörőknek te

kinteni magunkat, illetve eszméjét az én nemes 
barátnőmnek és az a remény kecsegtet, hogy 
követőkre találunk. Mert huszonötén vagyunk és 
ősszekuporgainiik 4C0 Lőre iá t ;  de ha akadna 
nemcsak itt a fővárosban, hanem a vidéken is 
10- 20-100 ilyené „vizcsöpp társaság* ezrekrn nö
vekednék a fillérekből gyűlt koronák összege.

Naponta 4 fillért egy perselybe. Ki eszi ezt 
meg ? Van ebben valami összmegfogadás. Egy 
kis rendszeretet, egy kis gondosság, egyéb semmi

Fölkérem tehát a szerkesztő urakat: kegyes
kedjenek helyt adni igénytelen ezikkemnek, a 
mely meglehetős gysrlcn adja vissza azon nemes

— A H orgony Pa in -Expeller igazi nép 
szent háziszerré lett, mely számos ez-Iádban már 
több mint 32 év óta mindig készletben van Hát
fájás. csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csu nái stb- 
nél a Horgony Pain Kxpellerrel való bedőrz-ölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idézi* k elő sőt 
járványknrnál. minő: a kolera és hányóhas föl,ás, 
az altestnek Pain-Ezpellerrel való bedör.-sölése 
mindig igen hasznosnak bizonyult Ezen kitűnő 
liáziszer jó eredménynyel használtatott az influenza 
ellen is és 80 f. 1 K 40 f és 2 K árha na legtöbb 
gyógyszertárban kapható, de bevásárlás alkalmá
val mindig határozottan: „Richtér félő Horgony- 
P.iin Expellert** vagy „Richter féle Horgony-Lini- 
ment“-et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
figyelni kell

— E dd ig  12,546 elismerő- és köszönő
levé l bizonyítja, hogy a Feller-fóle hlsa-fluid cso
dás hatással segit és a legtöbb betegféget. mint 
köhögést, influenzát., láz. csúz. köszvény. mell-, 
és fogfájást, szúrást., görcsöt, kéz. és láb mereve
dést. szaggatást, gyomorbajt, étvágytalanságot, 
szembajt stb gyorsan és biztosan meggyógyítja. A 
párisi, berlini, londoni, római és nizzai kiállításo
kon arany éremmel kitüntetett szer 12 Üveg ára 5 K 
bérmeutve Egyedüli szállító Feller V Jenő gyógy
szerész, Stubica, Templom-utcza (Zágráb-megye) 
Egy családnál se hiányozzék ezen ezerszer kipió- 
bált kitűnő növónyesszencia-fluid, mely minden 
más gyógyszernél jobb és melyet mindenki, aki 
csak egyszer alkalmazta is sokoldalú hatása miatt 

állandóan hasinál.
— A  fiú  köszöneté. Tek. Müller Albert ur 

Budapest, V . Vadász-utcza 42/40 Mióta a kettős 
villanydelejü keresztet öntől megrendeltem, anyám 
folyton viseli és megvagyok róla győződve, hogy 
kitűnő hatása van és csak az ön készüléke 11. B. 
86067 adta vissza anyám egészségét Számtalan 
hálára vagyok lekötelezve annak, aki ezen kitűnő 
szert feltalálta és bátorkodom az ön készülékét, 
mindenkinek ajánlani. Kiváló tisztelettel Horváth 

János. Terestyenfa, Vasmegye.
S o r s j e g y e k  é s  é r t é k p a p í r o k  birtokosaira 

nélkülözhetetlen a Pénzügyi és Töz-Joi Évkönyv, -a mely 
az 1902. év elején, mint a .PéTjziigyi Hírlap" ingyen mel
léklete jelenik meg Lendvay Sándor szerkesztésében Az 
Évkönyv a különféle értékpapírok magyarázatán kívül 
tartalmazza mindazon hasznos tudnivalókat, a melyek ér
tékpapírok kezelése, vásárlására, eladásra stb. vonatko
zik és ezen felöl teljes kimutatását közli mindazon sors
jegyeknek. részvényeknek, kötvényeknek, záloglevelek
nek. a melyek 1901. végéig kisorsoltattak, de kiűzetésre 
még bemutatva nem lettek. Kok millió korona nyeremény 
hever gazdátlanul a pénztárakban, mert jogos birtokosuk
nak nincsen tudomása arról, hogy sorsjegyük ki vau 
húzva. Kbböl az Évkönyvből mindenki megtudhatja, vájjon 
sorsjegyei vagy más értékpapírja ki van-e húzva. Az Év
könyvet ingyen kapja, a ki a .Pénzügyi Hírlap- ra elő
fizet. A .Pénzügyi Hírlap* előfizetési ára "> korona. Elő
fizetni iegczélszerübben poatautalványnyal a kiadóhiva
talban (VII., Keropesi-ut 44.)

barátnőm szép intenczióját. de tán egy kis jó
akarattal kihámozzák belőle, hogy azok a parányi 
vizcsöppek, a melyek a 25-ös társaság perselyéből 
csurrannak. idővel patakokká.folyókká dagadhat
nak. a melyekből testet-lelket sorvasztó szomjú
ságát nem csak egyes szegény, de tá még a haza 
egyik legmostohább hármas ikre is : az irodalom, 
a művészet, az ipar csillapíthatná.

Ét. ha jó szivünk segélyével kiegészítik hiá
nyos fejtegetéseimet, átérzik* átértik, a mit meg
lehetős kezdetleges módonfejeztem ki. az a remény 
kecsegtet, hogy a vidék jóra és szépre folyékony 
olvasót ők közt is alakul több Íven 25-ös „vizcsöpp 
társaság/ a mely 1902 év végén kiüríti perselyé
nek tartalmát a jótékonyság, a közművelődés 
oltárán.

KÖVÉR ILMA

4391/901. tkkvisz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A mura szombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré tesz-', hogy özv. Czelecz 
Ferenc/né szül. Mujczán Ju'iu csend!aki lakos vég- 
i (‘hajtaton k Se hadi (Schadlinj. Mátyás végrehaj
tást s/envedett elleni 860 K tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a muraszombati kir. 
járásbíróság területén lévő. Csendlak község hatá
rában fekvő, a csendlaki 26, sz. tjkvben A 1. 1— 6. 
sor., 31. 32. 196. 261. 277. 316 hrsz 9 házsz.
birtokból Se hadi iScIiadlini Mátyást illető feierész 
ingatlanra az árverést 1 71 K bán ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennehh megje.ölt ingatlan az

1902. é v i  feb ru á r  hó 14. n ap ján ak

<1. e. 10 órakor Csendlak község lórijának bá/.á- 
J nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 
j pitott kikiáltási áron alól is eladatni fog

Árverezni szándékozók tartozt ak az ingatlan 
becsárának 10% át. vagyis 127 1\ lo  f-t kész
pénzben. vagy 1881. LX. t.-oz. 42. J/ábau jel
zett árfolyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1 én 3333. sz a- kelt igazságügyminiszteri 
rendelet a 8. «i áhan kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezébe/ letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez 170 S-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleget, elhelyezéséiül kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni

Kelt Muraszombat. 1901 évi november hó 23. 
a muraszombati kir tkkvi hatóságnál.

Matauschek. kir. albiró.

4270/1901. tkkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir járásbíróság mint '• *

könyvi hatóság közhírré teszi. hc*g> A*cli*-c B e> 
Fia keresk ezég muraszombati lakos vég: -ha 
tónak. Bu.etti Ferenc-z rédicsi lakos vpgicóa•*;.►. 
szenvedő elleni 51 K. tőkekövetelés és jár kielégí
tése iránii végrehajtási ügyében a szombathelyi 
kir törvényszék a mur szombati kir járáshmság 
területén levő a barkóczi 49. sz tjkvbei* A T n 
telvett 56 hrsz. 45. házsz. birtokból Buz-tn F**
ie czel lilető */u. részre 420 i\. a 157/6
birtokból n#zt illető . .
191/6 in SZ }.*i tokból UgVa .a, i liléi 4 is.
60 a 280. b. sz bit Sok o. iig a,; /i iio-t
részre 70 K. a 300;6 hrsz. birtoklió* ugyan
leió j/iő. rés/ e 47 K, a 471/6 b r
ugyanazt illett 4/*5 rés/
tkkvben A t latt felvett 308. Ii h/ O I
ugyanazt illetett felerészre'68 L-bao ezennel meg
állapított kikiáltási árban aa árverési elrendelte é> 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok a/.

1902. é v i  fe b ru á r  ho 4. nap ján

I

délelőtt 10 órakor ltarkőczon. a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron lói is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak a/, ingatla
nok becsárának !0#/#-át. vagyis 42 K. 4 K 10 f. 
6 K . 7 K 50 f. 4 k 70 í .  8 K és 6 K 60 i t 
kós/péuzben. vagy az 1881 LX. t-cz. 42. $-bnn 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz alatt, kelt 

igazságügyminiszteri rendelet 8. Jj-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. LX. t.ez 170. '-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előlegen elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átázol- 
gáltatni.

Kelt Muraszombatban. 1901 évi november 12. 
a kir. járásbíróság mint tkkvi hatóságnál.

MATAUSCHEK. kir. aljbiró

A  R ic h te r - fé le

LINIMENTÜM CAPS. COMP.
H o rg o n y -P a in -E x p e lle r

ogy régi kipróbált liáziszer. a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsöiésűl alkalmaztatik 
köszvcnynél. csiznil és megnüléseknél. 
in tés  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
______1 óvatosak legyünk éw csakis eredeti üvegeket
dobozokban a1,Horgony" védjegygyel és a„Richter"czég- 
jogvzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d ap esten . *

F t i o n t e r  F 1. A d .  é s  t á r s a ,
isáez. es Kir. udvari szállítók.

_ Rudolstndt.
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A  Muraszombati Mezőgazdasági Bank R . - T .
hiti btflzelésektn alapuld PBUfélrzö osztályának

IV -ik  évtársulata
az 1902. évi január hó 2-án mű

ködését megkezdi.
Felhívjak a nagyérdemű közönség szives figyel

mét, hogy ezen évtársalat résztvevői minden üzlet
rész után heteskéit egy komát tartoznak az intézet pénz
tarába befizetni, mely heti befizetések három év után
•Wo kamataival együtt a tagoknak üzletrészük ará
nyában kifizet'étik.

A belépő tagok minden egyes üzletrész illető
leg heti e g y  korona btfzetése ntn 150 

korona kölooönre tarthatnak ig é n y t 7% 
kam at mellett.

Az aláírások 1S01. évi deczEinter hó 1-től 1902. év 
január 15-18* hétköznapokon d. e. 9— 12 óráig a bank 
helyiségében eszközölhetek.

Az Igazgatóság.

Hodosi-i üzletembe egy jó 
házból való egészséges testal
katú

vendéglő-mészáros
t  $ m © © © s t m &

való flut keresek tisztességes 
Teltételek mellett.

Vogler Lajos,
vendéglős 

H  o  d  o s, 
u. p. M a g y -D o U n cz

(Vasmegye).

Egy jó házból való fiú 

a zo n n a l fe lv é te t ik

HÍR SC HL N.
könyvnyomdájában,

M u ra s z o m b a tb a n .

S z ? i ) t - g o t t b á r d i  S ö r b á z

V ^ D í l é g l ö b c i )
egy tanoncz felvétetik.

Bayer Jenő.

19Q2. január 5.

Előkelő bevásárlási források:
Új! Aranyozó, ;:!SlS.r;i?ÍL,;SIí‘

tükör-és képkeretei, szobrot, 
virágasztalt, templomost Mán stb. — hgy üveg ecsetlel 
80 kr., •/• literes üveg fri 1.50, '/* literes nagy üveg 3 fr«. 
— Sport-czikkek, gyerirr k jaiekszerek. háztartási- és 
ebédlő ssztal-kellekek uinzas- cs beng,pola-hoz való 
tárgyak felöl nagy. képes ariegyzéket bermenive küld

K E R T É S Z  T Ó D G n  Budapest, IV., Kristóf tér!

j N Ö T H L I N G  V I L M O S  magkereskedönél
j Budapesten, Calvin-tér 9.
’  kaphatók a legjobb ga zd aság i, konyha

k erti, vetem én y- és v irá gn iagvak . ff 

I VJT Árjegyzék Ingyen és bermentve.

Dupla viüanydelejes ksresztjvagy
píiilotT R. SfiOfi7. sz. Gyógyít 

és  felúdit jó tá llás 
m elle tt: köszvény, reuma,
asthma (nehéz lélegzés), álmat
lanság, fe lrú gás , nehéz hal

lás, episepsia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fog fá jás , m igrén, 
tehetetlenség, influenza, valamint minden 
idegbetegségnél. Azon br-cg. aki i-evtt. *r. ke- 
.SZU.ekem állal legteijebb 45 nap alMl meg rsm gy rgyul, 
azonnal visszakapja a pénzei. Ahol mar remmt aem 
használt, ott kérem az en készüli kernel megkísérelni ; 
meg vagyak gvözódve kestüle„ein biztos hatáséról.
A kis készülék 4 kor. I A nagy készülék 6 kor.
.könnyebb betegségeknél idült betegségeknél alkal- 
'  alkalmazandó | mazandó. 1

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel vagy eló- 
,, legas fizetésael a bal- és külföld részér*:

MilLLER ALBERT

a leiegyszerúbbtö. a legfinomabb 
kivitelig legjutányoaabban kap- 
hatók úgy készpénzért, mint

%- - - - - - - - - - - - - - -  r é s z l e t f i z e t é s r e
Ehrentreu és Fuchs Testvérek-nái
Budapest, VI., Teróz-körnt 8. «•

hopcs árjegyzék Ingyen és licrmciitvc. "3H

f g T  Neustein Fülílp hashajtó-piruláit,
melyek évek óla kitünöeknek bizonyultak és előkelő 
orvosok álul könnyű hashajtó- és X loldó-szt .-ül 
ajan'tatnak. — Egy doboz (15 pirula) 30 fillér. 
I Mtndan gyógyaiertarban kapliató.

Neustein-féle gyógyszertár. Becs. I . .  Plankengasse 6.

BÚTOROK

D

E H M A L  K Á R O L Y
kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok 
raktára és kölcsönző-intézet ------

B u d a p e s t ,  I V . ,  K á r o l y - k o r ü t  2 0 .

^  festék-, kencze- és iakkgyár 
tfRAYER E .  é s T “

—  József fölierczeg udvari szállítója,
a m agyar allamvasutak

BUDAPEST, V., WáCZI.ÚT 6. SZÁM.
A




