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B i b l i a  ünnepe.-
övezetes ünnepet iil a inai va- I 

sán |i. az az március hó (>-án a föld I 
km - összes evangyélmi keresz

tén.! sége.
a van ugyanis 100 éve annak,

11<• Londonban megalakult a „Brit
és iillöldi biblia-társulat“  önkéntes
ai, zás folytán; amely társulat az
elő.- Más fele árán látja el a világ
ös' keresztény lakosait, a saját 
n a re lefordított élet könyvével, 
a bibliával.

iüyszerű esemény volt e világra 
tei j* iid, nagy társulat megalakulásának 
alapja. Egy valeszi szegény, de isten
félő leány .Jones Mária addig rákos- 
gáti., össze keservesen megszolgált bé
réi. inig annyi pénze volt, hogy azon 
a < .kivigasztalás szent könyvét, abib- 
iiai megvásárolhatta. Elment lelkészé
be v ily könyvért, de annak épen 
es.... egy bibliája volt s azt adta el a 
szeg. ii\ .lones Marinak.

\ lelkészt gondolkodóba ejtette e

TARGZA-
Tengeri csata.

1 0-ban vagyunk. Gyönyörű augusztusi nap. 
Az : Jellegtelen, enyhe szellő járja át a léget. 
A : nti-Óceán hn'lámain egy úszó vár siklik

: amerikai hadihajó a. „W ashington" ez a
n. i hajóépítői művészetén*.’: egyik legszebb 

vív;i;:: ;va, a legteljesebb tökéletessége.
• nkii jelenleg háborúban vau Angliával, A 

„\\ gtm i , az ai.gol „Stuart" nevű hajót ke

rt , im gy megütközzék vele.
hadihajók alakjukra nézve már nem ha- 

j"k : inneni us/.ó citadellákra emlékeztetnek. Az

»<•- , éluak átlag fél méter a vastagsága. A
*>»]«. .i-gfelsőbb emelete 80 láb magas a vizvonal 

fel« t t .  1 zászló 110 lábuyi magasságban leng a 
biijn idlött. Az árbockosárban űiő matróz villamos 
csei.n.vei jelzi, hogy „ellenség a látbatárno". Az 

bg }' • ••s tiszt értesíti eról a kapitányt, aki az 

első .i ionyból rögtön szeuiügyre veszi az ellensé- 
g*‘s i ;; 11: n ó i - A lég tökéletesebb niesszelátó segélyé- 

vei n..-győződért szerezhet a „Stuait" hataliuas- 
ságárói.

A kapitány parancsára az úszó vár megvál

toztatja útirányát. Teljes gőzzel rohan most a

i dolog, elgondolta, mennyire szükséges 
| volna a Jézus tanítását olcsón, a leg

szegényebbek, mint a vigaszra legin- 
| kább reászorultak kezéhez juttatni. 
Gondolatait közölte másokkal is, igy 
jött létre Ls04. március fi-án a brit 
és külföldi biblia-társulat, amelynek 
nagyságáról és fejlődéséről képet nyújt 
ama tény, hogy mig a megalakulás 
első évében bevétele volt 13 ezer K, 
addig tavaly az eladott bibliákért be
vett 4 és fél millió koronát. Az egész 
földkerekségen 370 külümböző nyelvre 
lefordított bibliát terjeszt évenként 
mintegy 0 millió példányban.

Bámulattal és bálával eltelve kell 
gondolnunk nemcsak a nagy birodal
mak kebelében kivívott bódításaira a 
bibliának, hanem a Csendes tengerben 
elszórtan levő szigetekre is, melyeken 
előbb emberevő vadnépek laktak, de 
akikből egy emberöltő alatt szelíd ke
resztényeket formált a szentirás meg
ismerése. Számoa szigetén, ahol 50 
évvel ezelőtt a pénzt sem ismerték a 
lakosok s ahol a közijük vitt bibliá
kat pénzhiányában kókusz olajjal vá- 

i_____________________ '______________________________________

S a r o l t á k ,  eldobták bálványaikat, el
hagyták a sok nejüséget és arabszolga 
rendszert s az Isten igaz hivő gyer
mekeivé lettek.

A magyarhoni keresztényeket 
szinte a brit és külföldi biblia-társulat 
látja el bibliával. Sok viszontagságon 
ment keresztül a magyar nyelvű bib
lia. 1541-ben Ujszigeten Sárvár mel
lett kinyomatta az Ujtestámentumot 
gróf Nádasdy Tamás a saját költsé
gén; az egész bibliát pedig Vizsolyban 

! Báthori István országbíró főúri tár
saival. Ez az első magyar kiadás adott 
az elméknek világosságot, eszközölte 
a szivek átalakulását, megjobbulását. 
Ez volt vezére és oktatója Bethlennek 
és Kákócyaknak. A szabadság levere- 
tése után azonban megtiltatott a bib
liának nyomatása és idegenből való 
behozatala.

Debrecen város nemes tanácsa 30 
ezer korona áldozattal kinyomatta 
ugyan 4 ezer példányban Hollandiá
ban a magyar bibliát, de azok az or
szág határán lefoglaltattak és minden 
szentek napján Eger város piacán

„W ashington" a „Stuart" feló. Még csak hót ki
lométer a távolság a két hajó között. Négyezer 

méternél a lövegek működni kezdhetnek.

A „Washington" tisztjei kiadják a vezényszót: 

„csatára készen". A két hajó nagy sebességgel kö- 
zoledik egymáshoz A mérnökök a gépeknél álla

nak. a matrózok a lm jófel-zereléseknél várják a 
vezényszót, a katonák ágyúiknál lesik a parancsot, 
a tüzérek puskáikat szorongatják a kezükben az 
acél páncélozott mellvédők mögött. A revolverágyuk 

és kézi fegyverek csak kétezer méternyi távolság

ban iiazználliatók. A h jó  mélyén orvosok kész.tik 
a kötszereket és várják a sebesülteket. Már a be

tegek ápolói is Imijükön vannak.

A „W ashington" négy forgó tornya követke

zőképen van felsze.elve: A két főtorony négy ti- 
zrtnkétfontos áeju  van eiheiyc.ve. Minden tornyon 

két hasonló nagyságú lüveg áll lövésre készen. 
Ezeken kívül a hajó még nyolc nyolcfontos grá- 
nátlöveggel rendelkezik. Egy busz hatfontosból 
álló üteg egészíti ki a hajó ágyufelszerelését s még 

két revolverágyu mellett is ébren őrködnek a tü

zérek. A felső lövegek 25 láb magasságban van
nak elhelyezve a vizvonal felett. A legalacsonyabb 

fekvésű ágyú 16 lábnyira em elk «lik  a viz felett. 

A  fedélzet pedig valóságosan hemzseg a sok ágyú

tól t , ,

A hajók közelednek. A jel a csatára minden 
pillanatban várható. Rövid beszélgetés után a ka

pitány parancsára az első tornyon levő hadnagy 
a fedélre megy. Ez azért történik, hogy a kapi
tány elesése után a hajó ne maradjon parancsnok 

nélkül.
A haditerv nagyon egyszerű. A jármüvek arra 

törekednek, hogy folyton jobbra-balra evezve, mi
nél több jól irányzott lövést intézzenek az ellen
ségre Az újkori tengeri csata csak nagyon rövid 
ideig tarthat; a legénység tudja ezt jól és el va.i 
szánva mindenre. Mindenütt csak a parancsra 

várnak.
„Négyezerötszáz méter távolság az ellenségtől!" 

jelentik az árbockosárból Az üteg parancsnokok 

4000 ti.éterre állítják lm ágyúikat. A tüzérek 
elektromos gyújtókkal készülnek a hnmhavetésre.

„V igyázz!" hangzik a parancsszó „Tű z", reá 

a féléiét. Borzasztó dörej és nyolc csőből két négy
fant is és hat liatfontos löveg hasítja át a léget.

A „Stuart" a csata megnyitását nehéz lőve- 
gekkel várta, mert félpercig vár, mig a támadását 
viszonozzza. A „Stuart" könnyű lóvegei a „W as

hington" egyik hatfontosát elhallgattatja és két 

embert megöl. A csata t.ovább folyik. A tornyokon 
a tisztek messze látók kai figyelik a lövések hatását 

A  „Washington" kapitánya meggyőződik róla, hogy 

méltó ellenféllel van dolga.



nyilvánosan elégettettek. A bibliák 
megdrágultak, alig is voltak kaphatók, 
csak dugáruként rejtett utakon jöhet
tek be kevés számmal az országba.

A  szabadság hajnala pirkadása- 
kor 1830-as években újra szabad be
menetele lett hazánkba a brit és kül
földi biblia-társulat által nyomatott 
és bámulatos olcsón terjesztett bibliá
nak. T íz év alatt 1848-ig 120 ezer pél
dány magyar biblia adató f. el; hogy 
legyen az tükör a nép kezében, amely 
mutassa azt, mik vagyunk és mivé 
kell lennünk.

Az 1849-iki szabadságharc levere- 
tése után az abszolút kormány újra ki
tiltotta hazánkból a bibliát, de csak 
rövid ideig, mert a jobb napok köze
ledtével 1861-ben az akkori osztrák 
rendőrminiszter e tilalmat eltörülte és 
azóta mintegy 847 ezer példányban 
terjedt el a 12 biblia colportör buz
gói kodása folytán.

Minket magyarokat igazán örök 
hálára kötelezett a hatalmas angol 
nemzet bibliánk olcsó terjesztése által. 
Március 6-án Muraszombatban is az 
ev. templomban biblia hála ünnepély 
tartatik, amikor a begy ült persely
pénzt a brit és külföldi biblia-társulat 
pénztárába küldjük, némi törleszté
séül a velők szemben érzett nagy adós
ságunknak.

Legyen Isten igéjének 

Mindenütt szabad folyású!

Legyen az az if jú  s vénnek 

Örök lelki táplálása.

Az igazság s világosság 

Minden országba behasson,

A  nemzetek higyjék, lássák,

Hogy Jézus ü l a trónuson.
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A hajók moat kétezer méternyire közelednek 
egymáshoz és a „W ashingtonéról két tizenkét- 
és nyolcfontos dördül el.

Egyszerre a „Washington“ első tornyán egy 
séres jajkiáltás hallatszik és egy tizenháromfontog 

bomba az amerikai hajó páncéljára hull, egy má
sik az első tornyán dörren szét s egy tizfoutos 
gránát behorpasztja a fedélzetet, míg egy hasonló 
lö»eg léket üt egy kisebb torony oldalán, tizenkét 
ember halott, tizenöt sebesült. Lényeges kár nem 
esett a „Washingtonéban.

A hajókat már csak ezerkétszáz méter vá- 
lasztja el egymástól. Mindkét részen a leghatal
masabb golyó szórók okádják irtó golyóikat. Az 
öreg agyuk dörrenése egybevész a gyorstüzelők 
bömbölésóvel és a revolverágyuk ropogására'. A 
könnyű tüzérség, úgymint a kézi fegyveresek, a 
lövéseknél irányítják gyilkaikat az ellenre, hogy 
az ellenség tüzéreit jól célozott lövéseikkel lete. 
ritve, az ágyúzást megakadályozzák, Ezalatt a ne
héz lövegek a hajó alsó részére irányulnak, de 

csak a „Washingtonnak* sikerült ebbeli célja, mert 
„Stuart* páncélozása gyöngébb ellenfeléénél.

Láng ól és füsttől boriivá, folytonosan töm- 
bölés és dön és közepette, halált osztó lövegeket 

okádva, közeledik egymáshoz háromszáz méter a 
két ellenséges hajó. Célozni immár lehetetlen. Min-

MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ

Mezőgazdáig! teli tanfolyamok záró 
ünnepélye.

Múlt hó 13-án tartatott meg a hattyándi téli 
tanfolyam záró ünnepélye a környék gazdaközönsé
gének nagymérvű érdeklődébe mellet*. A/, iskola 
tágas termei szorongásig megteltek, a Imi is mint
egy 480 drhól álló háziipari készítmény kiállítása 

vonzotta a közönséget, míg a másik teremben 26 
hallgató számolt be készítményeiről.

Gróf Batthyány Zsigmond nr ö méltósága az 
ünnepélyt megnyitván örömmel tapasztalta a gaz
dakör állni megindított nemes törekvés k fényes 
siketét, a mi annál is inkább váratlan volt, mert 
kezdetben a közöny oly akadályokat gördített e 
törekvések elé, hogy a hathetes tanfolyam megtar 
tása már kétségessé vált.

E megnyitó beszéd elhangzása után a hall
gatók Csaplovits Ferenc körjegyző vezetése alatt 
hazafias dalok eléneklésével megkezdték a záró- 
vizsgálatokat.

Ulicsnyi Károly Csáktornyái szőllőszeti és bo
rászati felügyelő: a szőllőszet és borászat köréből 

nagy tetszés mellett vizsgáztatta a hallgatókat, mig 
Vértes Sándor urdombi tanító a gyümölcsészet, dr. 
Skrilec Mihály körorvos az első segélynyújtás, a 
szeszes italok t áros hatásáról. Horváth László se- 
gédjegyző a méhészet, Porkoláb Gyula ág. ev. lel
kész a szövetkezetekről, Junkunc Sándor jár. m. 
kir állatorvos az állatgyógyászatból tettek kérdé
seket a hallgatókhoz.

A hallgatók szabatos felelete: valósággal meg
lepték a közönséget s az egész vizsgálat oly benyo
mást keltett, mintha nem egy hal hétig tartó tan

folyam eredményének beszámolójáról, hanem egy 
rendes gazdasági iskola vizsgálatáról lett volna szó.

A vizsgálatok befejezte után buzdító beszéd 
kíséretében hasznos ismeretterjesztő köny veket osz
tottak szót ki a hallgatók között, kiknek nevében 
Fiiszár Ferenc vaslaki hallgató értelmes beszédben 
köszönte meg a gazdakör s az előadó urak önzet
len fáradozásait.

Gróf nr Öméltósága gazdagon megajándékozta 
a szorgalmas hallgatókat s figyelmeztetvén őket, 
begy a tanultakat az életben igyekezzenek hasz
nukra fordítani.

A „Hazádnak rendületlenül* hazafias dal el 
éneklése után Öméltósága lelkesítő záró beszéde 
után az ünnepély véget ért.

Innen a szomszédos terembe ment át az ün
neplő közönség, a hol a tanfolyam hallgatói által 
készített füzfavesző kosarak s más csinos készít
mények, seprők, zsomborok voltak kiállítva, a mi
ket ott a helyszínen olcsó áron árusítottak.

Ezek után a társaság főtisztelendő Porkoláb 
Gyula ur meghívására vendégszerető házánál ebéd
hez ült, a hol is a késő délutáni órákig vidám

: de“  i » ' n. “ 'nden puska a legelképzelhetőbb gyor- 
j gyorsasággal ropog Nem látni mást, csak tüzsn- 

garakat, nem hallani egyebet, mint dörgést és 
csörrenést. A hajók már imbolyognak a vizen. Ez 
a halál és pusztulás pokla .

Lábnji vastagságú avélpit,célok robbantak 
szét, hatalmas acélbástjik  söpörte lek  el, to rra , 
enj el vények délnek romba, óriási ágyak csövei 
pattannak ketté, az emberek ngy hullnak, mint a 
legyek. A .Washington* egyik tornya, melyen 
nyolezleiitosok voltak, ledől. E g , tizenkétlon'tos 
bomba „Stua.t* egyik tornyát rántja le. Mig a 
.Washington* kisebb sérOléseirel szakadatls- 
nul küzd, addig látni lehet, b og , a .Stuart* a 
bajótestben, az orrán ezét van roncsolva.

Mindkét hajé torpedókat is küldött egymásra.
A .Washington* torpedói nagyon mélyen a vizbe 
vesztek, a .Stuart* ennek ellenében nagyobb si
kereket ért el. Osak a kellő és gyors óvóintózke- 
déaek mentették meg az amerikai hajét, hogy egy 
torpedó derékon kettéznzza. A hajók ismét köze
lebb jutottak egymáshoz Az nrnerikai kapitány 
látta, hogy a Stuart* elórésze a vízbe aülyed, 
ezért össze, löeegeit rz  angol lírjő orrára irányítja]

A .Stuart* nem marad auos a lel.lettel és 
e8 } gránátja a „Wasliingtou* kis tornyát leront- j 

holla. De most látható, hogy a .Stuart* nagyon |

! hangulatban m iradt együtt a társaság, éltetve 
gróf nr Öméltóságának fáradságot nem érző buz
galmát, Takáts lt. latrán titkár önzetlen munkás
ságát s az előadó urak közjóért tett nemes áldó- 
zat készségét.

Megköszönve a szives házigazda vendégszere
tetét, a társaság azon reményben oszlott szót, bogy 
jövőre ■ gyanitt folytatja a már jó  sikerrel járó 
megkezdett munkát.

Bodóhegyeu múlt hó 21-én délután tartatott 
meg a záró ünnepély Tötök Elemér véghelyi ispáii 
ur elnöklete alatt, mely alkalommal Muraszombat
ból is sokan felrándultak Bodóhegyre.

Az elnöki megnyitó ntán, melyet Faludi János 
bodóhegyi tanító ur vezetése mellett a hallgatók 
óneke követett, dr. Sktilec Mihály, ülicsnyi Károly, 
Vukán Kálmán. Nándor Ferenc előadó urak tar
tottak óriási érdeklődés mellett előadásokat. Meg 
kell itt emlékeznünk Siftár Károly ág. ev. lelkész 

és Lunzer Endre körjegyző urakról, kiknek is kö
szönhető, hogy fáradságot nem kiméivé oly buzgó- 
ságot fejtettek ki, hogy a sikerben a fő rósz őket 
illeti meg.

Hogy mily nagy foka volt a tanfolyam iránti 
érdeklődés, mutatja azon körülmény, hogy a tágas 
iskola helyiségek túlzsúfoltak voltak s a közönség 
valósággal ostromolta azon termet, hol a 21 hall
gató által kiállitotí háziipari készítmények (eke- 
sz.arv, gereblye, favilla, vonószék, taliga, szecska
vágó kocsi kas, külömböző fűz kosarak és gyü
mölcsprés) voltak szépen rendezve kiállítva, több 
mint 400 tárgy került itt eladásra r a közönség 
rövid idő alatt szétkapkodta.

A tanfolyam b-zárása után az iskola termé- 
| ben gazdagon feldíszített asztalok mellé ült a tár

saság a házigazdák szives hívására s talpra esett 
j toasztok elhangzása után, megköszönvén a vendég

szeretet kocsikra ülve vacsorára Török Elemér vég
helyi udvarházához ment a társaság, a honnan vi- 
dá n hangulatban éjfél után ért haza.

Muraszombatban múlt hó 22-óu a Pálti-fóle 
kovács műhelyében tartatott meg a patkolási tan
folyam záró ünnepélye.

Pósfay Pongrác járási főszolgabíró lelkes sza
vakkal nyitotta meg az ünnepélyt és felkérte Ne
mi s Miklós járási m. kir. állatorvos urat a tanfo
lyam vezetőjét, bogy előadását megkezdvén, tanít
ványai előmenetelét mutassa be.

Nemes ur eleget tevén ez óbajnak, a közönség 
örömét fejezii ki a halottak és iátoltak felett.

23 hallgatója volt e tanfolyamnak, akik ré
szint sz.illatos feleleteikkel, részint az általuk ké
szíted patkók kiállításával, részint a helyszínén 
eiővezeteit ló iiiegpatkolásával mutatták be képes
ségeiket s tanúságot tettek arról, hogy előadajuk 
fáradsága nem volt hiába való.

A vizsgálat befejezte után Takáts R. István 
gazdaköri titkár e tanfolyam emlékére bizonyitvá

1904. m árcius 6.

nehéz veszteséget szenvedett. Lassabban evez, fő
tornyán az ágyuk elhallgatnak. Kórodai telve van
nak sebesültekkel, a fedélzeten rakáson fekszenek 
a halottak, a hajótesten lékek vannak, melyeken 
betódul a víz. A páncélozás repedezett. A tornyok 
ingadoznak és ami a legborzasztóbb, főcsavarme
nete teljesen megrongálódott. A mérnökök hiába 
fáradnak, hogy helyrehozzák a bajt.

Most a „Washington* nekiront a megrongá't 
hajónak. Még egyszer lő a „Stuart* és azután 
elhallgatnak az ágyúi. A „Stuart* vagy elsüljed 
vagy megadja magát. Magát elsülyeszteni, annyi 
Vulna, mint a legénységet feláldozni.

„Kétszáz méter!* jelenti a tiszt leverten a 
„Stuart* kapitányának, aki parancsot ád a fehér 
lobogó kitűzésére, nemsokára ott leng a megadás 
és a béke jele a kapitány hidján.

Az amerikai hajó lassan a „Stuart* felé kö
zeledik. Az angol hajó bizonytalan ingadozik a 
víz felszínen. A szokásos formalitások után a le
győzött hajó csakhamar követi a győzőt. —  Ez két 
hajó harcának a k épe! Elképzelhető most, hogy 
mily irtózatos, ha egész hajórajok méiik össze 
erejüket 1

N lG Y  BÉLA.



m u r a s z o m b a t  es v id é k é 1904. március 6.
nyolca’ osztott ki a hallgatók között, mely után 
eln.íKi f ía/olgabiró nagvhatásu beszéddel az ünne-
pt-lvt ■ írta. A h-tllga'ók részéről az egyik kovács 
nies;,M jiáiásin köszönte meg Nemes Miklós állat-

orv . urunk és a gazdakörnek önzetlen fáradságát.
_.\ Írási gazdakör e téli tanfolyamait nemes 

.rí il vezéreltetve az idén is megtartotta s 
enető legnagyobb mértékben elérte, mert 

jpíj, ■ részről alkalmat adott a járás szegény 

|„.r épének a mezőgazdasági alapismeretek
és k, yek elsajátítására, másrészt itt a hs- 
tái - missiót teljesít vendajka lakosságunk

íven és igazán szolgálja a magyarosítás 

Q j , . , z d a k ö r  eme fáradozásainak köszönhető,
, ínfolyamok létesítésével az eddig ósdi gaz- 

, : ndszert megváltoztatni 8 a mai kor kövé

vé' , cinek megfelelően átalakítani igyekszik.
ni,-ni :t tanfolyamok meghonosítása körül G róf 

[ { ;,itii\;»ii\ Zsigmond gazdaköri elnök és Takáts K. 
István gazdaköri titkárt illeti meg. kik fáradságot 

néni I <> — akadályokkal és a közönynyel nem 

tör ' i gagil sabb módon törekedtek ez intéz
mény megvalósítására, de köszönhető a siker az 

e i mindenikének is, a kik válvetett érő
vé i üül működtek közte, az eszme kivitelé

nek sikerén.
Hizonyára mindanyijokat jól eső érzés töltötte 

el. látván és hallván az egyszerű gazdaközönsóg 
ragaszkodásának megnyilatkozását, kiknek alkalmat 

adtak lanulásia s kiket oktatni, vezetni szívesek
voltak — j.

Helyi, várm egyei és vegyes hírek.
M á rc iu s  15. A magyar nemzet ujjáébre* 

dém-M-k évfordulója alkalmából a muraszombati 
ka*/nió eddigi szokásához híven ez évben is ünne

pélyt rendez a dal- és zeneegylet közreműködése 
mellett. Az ünnepély a kaszinó elnökének meg

nyeri beszédjével veszi kesdetét. Schönwiesnerné 
Fehér Ilona tanítónő alkalmi költeményt szaval- 
Az ünnepi bekzédet Kováts István ág. ev. le lkes 

tartja. Közben a dalárda dal- és zene daraboka* 

a i elő. Reméljük, hogy magy ar intelligenciánk 
teljes számban fog megjelenni az esti 8 órakor 

k*- ünnepélyen, hegy :h képen annak a nagy 
na;,Mi ,- méltó keretet adjon.

G ő z h a jó z á s  a  M u rá n . Lapunk nul 
szárnál.n egy sikeres kirándulásról tettünk eroli- 
to '',  n., egy gőzhajó formájára át a is kilóit de

repivei történt. Most pedig arről veszünk Iliit 

1,1 - Kráci tőkepénzesekből alakult társaság 
k«»moiy n foglalkozik az eszmével, hogy Gráctól—  
Leíróig laposfenekü gőzösökkel rendes hajójárato
kat létesítsen a Murán Légrádig, azontúl pedig a 
I'raván igész Barcsig.

A z  o r o s z — Jap án  h á b o rú  szinteréről ór- 
**■' k szerint a japán hajóhad erősen szoron- 

r,)8z hajóhadat, a melynek már több ha. 
jóját hat ( képtelenné tette. A szerencse ez idő sze- 
ru,t a ja; ánoknak kedvez. A szárazföldön mégnem 
voltak nagyobb ütközetek.

H a m is  p é n z .  Figyelmeztetjük a közön
séget, hogy Csáktornya vidéken hamis 10 koronás 
aranyok, Grácban és környékén pedig hamis bank
jegyek vannak forgalomban.

—  A  v á r m e g y e i  t i s z t v is e lő k ,  községi 
körjegyzők fizetésjavitásáról szóló törvényjavasla
tokat a kormáj benyújtotta a képviselőháznak-. Ez- 

Zei kapcsolatban az állami anyaköDyvvezetés is lé
nyegesen meg lesz reformálva ég pedig oly irány- 

' )an» hogy egyszerűbbé tétetik és kevesebb dolgo* 
són; A körjegyzők fizetése beleszámítva az 

anjakönyvvezetői tiszteletdijat is, 1600 kor. mi

nimumban van megállapítva.
S z ín é s ze t. Fehér Károly színigazgató f. 

eN| július hó 1-ig terjedő időre Muraszombatban 
tartandó Göadásokra engedélyt nyert a szolgabi- 
rosagtol. A színigazgató a melegebb idők bekövet
keztével jön hozzánk és nyári színkört ál üt fel.

K iv á n d o r lá s . A mitől taitoltunk, a ki
vándorlásul csábitó ügynökök levelei rátaláltak a 
nu eldug-, t jálásniikra is. éa az Amerikába való 
kíván In ló* napról-napra nagyobb arányokat ölt. 
Csoportosan indulnak az omberek különösen a

péterhegyi, mártonhelyi és muraszombati körjegy- | 
zőségekből legnagyobbrészt külföldre szóló útlevél 
nélkül, csupán munkásigazol ványaikkal. Természe
tesen valamennyit a pénzszerzés vágya hajtja, és 
nem gondolnak arra, hogy Amerika újabban szi
gorú törvényt hozott a kivándorlókra, a melynek 
következtében sokan vissza lesznek küldve, az ott- 
maradottak nagyrésze pedig nyomorúságosán ten
geti életét b annyit sem tud keresni, hogy hűtle
nül elhagyott hazájába visszatérhessen.

—  Agyonütötte a  fa. Krányec József rát- 
kalaki lakos erdejében fát vágtak s a gazdának 6 
éves fiát is odavitte a kíváncsiság, mert hát az 
aféle gyerek szereti nézni, hog\an zuhan le a 
hosszú fenyőszál. Az apa egyszer hazavezette kis 
fiát, de az észrevétlenül vissza szökött s ugylát- 
szik a favágók nem vették észre a sürü bokrok kö
zött álló gyereket, mert egy bosszú szál fenyőt 
abban az irányban döntöttek. A nagy erővel levá 
gódó fa sudara úgy fején találta a szegény gyere
k e ,  hogy az agyveleje kilocscsant. A hatóság ré
széről Hei8z]er Károly szolgabiró dr. Geiger Vilmos 
járásorvossal a vizsgálat megejtése végett kiszállt, 
a m elyne. folyamán kiderült, hogy a szülőket nem 
terheli gondatlanság.

—  F i a t a l  t o l v a j .  Sarotar Ferenc mura- 
szombati suhanc pályája szépen indul. Még csak 
15 éves és már másodszor került a bíróság elé 

lopásért. A minap fővárosi csirkefogóra valló bá

torsággal beállított Tóth Antal helybeli törvény

hatósági utbiztos lakására lénycs nappal s beha
to lván  az egyik szobába, mindjárt neki látott az 

asztalfióklan talá lt 350 korona pénznek az áteme

léséhez. Amint tömte a zsebeit a sok ezüst pénz
zel, hirtelen betoppant Csiszár Lajos helybeli asz

talos, akinek valami dolga veit az utbiztossal s 
igy rajt érték a tolvajt, a kinek már 73 kor 

nyomta a zsebét. A megrögzött fiatal tolvajt a 
kir. járásbíróság 3 hónapi fogházra Ítélte.

—  Furcsa kérelem. A bét folyamán rend
kívül furcsa folyamodvány érkezett Bécsből a szent
gotthárdi szolgabiró hivatalhoz. Egy Feuchtl Já
nos nevű gyanafalvai illetőségű 44 éves bécsi 
korcsmáros és sajtos fényképét mellékelve arra 
kéri a szó g&birói hivatalt, kegyeskedjék neki —  
tekintettel arra, hogy Bécsben a bázasodás igen 
drága mulatság —  megfelelő menyasszonyt ke
resni, mert az üzlet forgalma megkívánná, hogjr 
asszony legyen a háznál. —  A jóhiszemű, de min
denesetre nagyon furcsa kérvényt azzal a megjegy
zéssel küldték vissza Feuchtl gazdának, hogy a 
szentgotthárdi szolgabjrói hivatal nem foglalkozik 
—  házasRágközvetités8el.

A z  óvodaudvarok befásitása. A 
várm egje területén működő óvodák legtöbbjében 
nyáron át a kisdedek szabadban való oktatásá
nak legfőbb akadálya az hogy az ovodaudvarok 
minden árnyékot nyújtó faültetvény híjával vannak. 
Bezerédj István alispán felhívta most a járások 
főszolgabiráit, a vármegye területén működő ovo- 
dafelügyelő bizottságokat és az összes községeket, 
hogy hatáskörükben aT ovodaudvarok befásitását 
szorgalmazzák.

— Határrendezés. A Széchenykut, Csend- 
iák, Murafüzes magyarországi és Richterofen, 
Biebeneichen osztiák községek között elhúzódó 
országos határvonal kijelölését 1902. évi szeptem
ber hó 25 én eszközölte az e célra kiküldött ve
gyes bizottság A belügyminiszter most értesíti a 
vármegye közönségét, hogy az eljárásról felvett 
jegyzőkönyvet a magyar földmivolésügyi és pénz
ügyi, valamint az osztrák belügyminiszterrel egyet- 
értőleg jóváhagyandónak találta. Minthogy pedig 
a beszerzett adatok szerint a határrendezés terü
letváltozásokkal nem járt, részéről további intéz
kedés szüksége a szakaszt illetőleg nem forog fenn.

— Egy  hónapig ingyen. A kitünően szer
kesztett és már is kö/kedveltsógü AZ ÚJSÁG po
litikai napilap kiadóhivatala bárkinek márciusban 
ingyen küldi meg a lapot, a ki a i  előfizetési ösz- 
■zeget ha csak egy hónapra is, április hó 1-től 
számítva már most beküldi a kiadóhivatalhoz, és 
megküldi minden előfizetőnek Mikszáth: „Az én 
kortársaim11 című gyönyörű albumát húsvéti aján- 
dékkóp, a ki a lapot félévi kötelezettséggel akár 
negyedévenként, akár havonként előfizeti. Az Ú jsá
got Gajári Ödön szerkezti Herceg Ferenc, Kozma 
Andor. Kóbor Tamás, Kened* Géza és Mikszáth 
Kálmán, főmunkatársak közremükdésével.

—  „Veszedelmes szokások" címen egy há
ziasszony irt a múlt hónap elején az egyik fővá 
roBi esti lapba kedves-okos cikket. Hogy mennyire 
igaza van az élelmiszer-árusítás körül tapasztal
ható non chalance dolgában, amely mit sem tö
rődik azzal, hogy lepi-e por és minden egyébb, a 
mi a porhoz vegyül, a vevő közönség nyersen élve
zendő élelmicikkeit, a mely még bele is engedi 
kóstolni a tejfeles ibrikbe a vevőt —  arra né/.ve 
csak azt a tényt említjük meg itt, hogy Schnitzer- 
nek sikerült Weichselbauro laboratóriu-rában egy

szőlőfürtöt fedő porban a gümőbacillusokat kimu
tatni. Az egészségrendőri intézkedésnek tág tere 
nyílik e dolgokban s máris igyekszünk a tuberku
lózis elleni védekezés e részletére ráirányítani a 
hatóságok figyelmét.

—  A  (ű z ő r ő l  irt Adler Oszkár dr. nőorvos 
érdekes cikket a .Közegészségügy" egyik nmlt évi 
számiban. A cikkének bennünket különösen ér
deklő részét ideiktatjuk. „H a  már most a fűző 
*  testüregeket körülvevő csontos és lágy részeket 
ennyire deformálja, önkéntj|küvetkezik, hogy ha
tása ezen üregeket kitöltő zsigerekro is ki fog 
terjedni. A fűző egyrészt az alsó bordákat immo- 
bilizálja. másrészt az intraabdominális nyomás fo
kozása által a diaphragma mozgásait nehezíti, 
tisztin costalis lélegzést eredményez, a mely a 
tüdők hiányos tágulása folytán az alsó lebenyek
ben atelectaBia, a felsőkben esetleg consecutiv 
emphysema fejlődésére vezethet s igy a tüdők gü- 
mŐ8 megbetegedésére hajlamosít. Tényleg konsta- 
táltatott, hogy az erős füzes divatjának életbelép
tével a füdővész is ijesztően terjedt (Statz)."

— E g y  uj m agyar kertészeti kézi
könyv ! „ Mühle tanácsadója a  kertműve
lésben" az ép most megjelent legújabb magyar 
kertészeti kézikönyv, az eddig megjelent magyar 
kertészeti kézikönyveknek tán a legjobbika. Min
dent, mit a kertgazdának és a kertésznek egy
aránt és mindenekelőtt tudnia kellene, mindezt 
tartalmazza oly röviden s oly könnyen megértbe- 
tőén, hogy ritkán lett még kertészeti kézikönyv 
ily módon Írva, melyből minden laikus sokat és 
könnyedén tanulhat. Ezen könyv 162 oldal tarta
lommal Ve alakban s igen csinos kivitelben jelent 
meg'; de elárusítva nem lesz, csakis Mühie Vilmos 
temesvávi cég vevőinek minden egyes megrende
léséhez lesz ingyen mellékelve.

—  A  Horgony Pain-Expeller. (Richters
Linimentum Capsici comp.) igazi népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csípős 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél a Hor
ony Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járványok- 
uál, minő : a kolera es hányóhas-folyás, az altest* 
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölóse mindig
igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó 
eredménynyel használtatott az influenza ellen is és 
80 f, 1 K 40 f  és 2 K árban a legtöbb gyógy
szertárban kapható, de bevásárlás alkalmával min
dig határozottan: Richter-féle „Horgony-Pain-Ex- 
pellert“ , vagy Richter-féle Horgony-Liniment“ -et 
kérni és a „Horgony" védjegyre figyelni kell.

—  A  k i kertjét szereti, szép v irágo 
kat és kitűnő konyhakerti terményeket 
akar, az fedezze magszükségletét Mauihner Ödim 
cs. és kir. udvari magkercskedésébcn Budapesten, 
liottenbiller-utca dd. A cég idei árjegyzékét, mely 
226 oldalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen 
küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világ
hírű, kitűnő magvakon kívül, még a különösen ér
dekes és meglepő konyhakerti- és virágujdonsá- 
goknak egész sorozatát is tartalmazza.

v v v v v v v v v v v v v v v v v v
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Hirdetmény.
A nagyérdemű közönség borsos tudomására hozom. hogy nyomdai 

üzletemet ismét megnagyobbítván s azt egy

perforáló-géppei
szereltem fel. úgy azt egyes újabb divatn hctiifajokkal is szaporítottam.

Aliin  a kellemes helyzetim jutottam, hogy úgy a fővárosi, mint a 

vidéki liasoniizletekkel szemben a versenyt felvelietem úgy szép, modern 

kiállítású munkámmal, úgyis mint gyors szállítás- és ár tekintetében.

Egyben nem mulaszthatom el a n. é. közönség az eddiginél job

ban felszerelt

könyvkötészetemre
Is b. figyelmét felhívni.

Elvállalok az egyszerűtől a legdíszesebb kiállítású könyvek kötését 

a lehető legolcsóbb árak és gyors szállítás mellett.

Ezzel maradok a n. é. közönség szives pártolását kérve

tisztelettel

HIRSCHL N.
k ö n yvnyomda  és könyvkötészete ,  

M U R A S Z O M B A T .

Schícht-szappan
“szarvas"

I 3

—  vagy  ■
J e g y g y o l

I legjobb, legkladősabb s ennélfogva 
legolcsóbb szappan. -  Minden 
klros alkatrészektől mentes.

„ k n l e s “

M in d en ü tt  k ap h a tó i

H Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy B  §  
minden darab szappan a „Schicht“ névvel és I  ?  

0  9  a  fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

A  R lc h te r - fó le  #

LINIMENTUM CAPS. COMP.
Horgony -  Paln -  Expeller

egy régi kipróbált hiziszer, a mely már több mint 
34 év óta megbízható bedörzaölésúl a la lmaatafak 
kiizfénjoél, ciflziál és ■tgkiltukiiL 
In té s  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 

óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket

B u d a p e s t e n .
R io h te r  F . -Ad. 6a társa , p

ceáaz. és hír. udvari wlllltők. 
i . „ m m ,  Rudoletedt. _______

Hirschi, Muraszombat.




