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A hőskor fö ltá m i% a .
A szép, a  sziveket elérzékenyitő, 1 

lelkeket hevítő romantikus hőskor | 

mintha föltámidt volna. Valami kii- | 

lö.iös, az emberi magasrendűséget ! 

fenségesen példázó bizonyítéka ennek 

az a  messze napkeleten dúló háború; 

a  melyben a s z í v  heve, a lélek lángja 

csodálatos diadalmat vesz a túltengő 

erő felett. A z oroszokat egyre verik a 

japánok. A z abszolotiznms fenevadja 

rémségesen üvölt ketreczében, amelyet 

önnön maga keresett ki magának, 
szinte áthallik hozzánk a jajgatása.

íg y  még csúffá nem tettek kény

ural, zsarnokhatalmat. A  nagy kan

csukás orosz birodalom, a melyben 

intézmény a jogtiprás, az emberi sza-  ̂

badságnak, liiggetlensi gnek, czinikus, | 

kegyetlen tagadása, elkényszeredetten , 

vonaglik a csapások alatt, amelyeket ! 

eddig csak maga osztogatott. Az orosz 

medve, ha szabad ezt a már lehetet

lenül banális hasonlatot használnunk 

zeneszóra tánczol. Az orrába karikát 

vertek és tánczoltatják.

A káröröm nem szép do'og s az 

igazságérzésü ember nem szokott uj

jongani a mások szerencsétlenségéi'. 

De mikor ez a szerencsétlenség igaz

ságszolgáltatás. A  szent, az egyedül- 

való, a világfenntartó erkölcsi igaz

ság diadalmaskodása az igazságtalan

ságon.
Az a különös, bizarr népfaj, amely 

sok ezer mórtföldnyire tőlünk a maga 

csodaszerü harczát vívja, idegen ne

künk. Senkink és semmink. Az er

kölcsi életrendje, gondolkodása, szo

kásai, kultúrája, mind, mind merőben 

idegenek nekünk. Es mégis rokon

szenvezünk mi, rokonszenvez vele a 

messze földkerekség a zsarnoki hata

lom kivételével. Meri itt nem a japán 

nép győzelméről, nemzeti önállóságá

ról van csupán szó. Itt egy morális 

gondolat diadalmas szárnycsattogása

hallik ki az ágyuk dörrenéséből, fegy

verek ropogásából, aknák robbanásá

ból. Ez a gondolat az emberi szabad

ság oinniponteuciája, amelyben nem 

vehet diadalt a poklok ereje, a cár 

hatalma, szóval semmi ezen a kerek 
világon.

Ez az erkölcsi tétel, a mely az 
orosz-japán háború rohamos kifejlő

déséből kijegeciil, öregbecsü tanulság, 

amelynek jó volt bek ̂ vetkeznie. A z 

emberek úgy is hamai elfelejtik a ta

nulságot. Hát figyelmezteti őket rá a 

sors, az élet.

És ha eltekintünk a napkeleti 

háború ilyenirányú erkölcsi vonatko

zásaitól, van egy másik szempont is, 

amely fölmagasztositja előttünk az 

orosz-japán harozot, ez a szempont 

a japán nemzet felsöbbrendü hősies

sége. Minden hadmozdulat, manőver 

és nyílt harc, amelyet eddig a japá

nok kezdtek, vagy folytattak, a szép, 

romantikus hőskor csodálatos emlé-

TARGZA-
KozNikrovszk)’ tréfája.

Irta  : Mikszáth Kálmán.

A  ,N e  okoskodj P ista" ciraii elbeszélést Írván, 
amelyben gróf Kozsibrovszki, a nagy tréfacsináló 
és felültető szerepel, az elbeszélésem keretébe nem 

volt bevehető egyik legjobb csinje, mert hátrál
tatta volna a cselekmény gyorsabb menetelét. De 

ha már benne vagyok, bizony nem sajnálom kü

lön feltálalui.

A dolog Rimaszombatban játszik. A  nagy pia

cot kell elképzelni szép őszi napon; garmadával 
állnak a gyümölcsök a gyékény-sátrak alatt, ott 

ülnek a piros pozsgás tiszolci asszonyok a mogyo

róiknál, diós zsákjaiknál, a csinos zeheri menyecs
kék az almarakásokon, s ba megáll előttük a vevő 
megkéidezve : „Édes-e az alma édes?* dóvaj mo

solygással felelgetik vissza:
—  Édes bizony, édes.

Hát persze, hogy a gonosz csont Kozsibrovszky 

oda is elvetődik és egy mogyorót áruló menyecs

kével kezd legyeskedni, aki szívesen csattant el

més szóra, még ba egy kicsit csiklandós is, maga 

módja szerint még csiklandósabbat, de a mellett 

el nem felejti az üzletet sem.

—  Ej no, de csintalan szája van az urnák 
—  legalább már vegyen a mogyorómból I

Kozsibrovszky meg is vesz egy kézi kassal 

vagy nyolez-tiz itezónyit, de mi az ördögöt tegyen 
most már vele? Egy perczig zavarban van. Hanem 

a gondviselés, az csak miudég segít neki a perua- 

hajder csinjeiben.

Ahol lép ki ni kapujából nagy-tekintetű Hi- 
léczy Sámuel uram, az ásványtan tudós profeszora, 
hosszú, burnótszin kaputrokkjábau, bozontos, elha

nyagolt üstökével és egyenesen a piacnak tart. 
Noha legény ember még, görnyedten, totyakosan 

szedegeti kiaszott lábait, amelyeket sohase dresz- 
■zirozott táncmester, mert egész élete az ásvány

világ buvárlatáhan telt el s különben sem nézi 
sokra ezenkívül a világot. Olyan az előtte, mint 

egy lábbal felrúgott hangya-zsombék. A rúgást a 

tudomány adja. A  sürgő-nyüzsgő hangyák, a sza

marak ellenben azt hiszik, hogy valami általuk 

m egállapított célból jöunek-mennek. Pedig mennek, 

mert lökést kapott a dombjuk

De ba nagytekintetü Hilécy professzor ur nem 

vet ügyet a mozgó-rajzó hangyákra, ő tudósaágát 

azok ugyancsak megnézik, mert meglehetős furcsa 

alak. —  Epén az átellenes ablakból'is  a két 

Majornoky kisaaazouy nevetgél (gyönyörű két szőke 

fejecske egymás mellett), egymásnak mutogatva |

valami különöset a tudós ur alakján vagy öltözet- 

| jón. Érdekes volna tndni, hogy mit beszélnek, —-  

de végié is lehetetlen. Az ördög tudná azt hogy 
ilyen két pajkos fejecskében mennyi csintalanság 

elfér.

Elég egy pillantás az utca öblébe Kozsi- 
brovszkinak. Látja Hilécyt és látja szép rokonait, 
a Majornoky kisasszonyukat, héja tekintettel, ö  

mindent észrevesz. Hopp I megvan 1 tudom már, 

mit tegyek a mogyorókkal
S alig hogy áthalad mellette a tudós profesz- 

szor, szemüveges szemeit a földre szegezve, hiszen 

a földben vannak az összes titkok, hirtelen odaint 

egy ácsorgó snbancot.
—  Gyere ide, fickó, tudod-e hol laknak a 

Majornoky kisasszonyok?

—  Nem tudom.

—  Am ott néznek ki az emeleti ablakból. Az 

a két szép leány. Tudod-e m ár?

—  Nem vagyok vak.

—  Fogd ezt a kosorat, vidd el nekik, meg

értetted ?

—  Nem vagyok siket.

—  fis mond meg, hogy Hilecy professzor ur 

küldi. Meg tudod mondani?

—  Nem vagyok kuka.

| —  Hát mikép mondod ?
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keit elovenitik fel előttünk. A  mo
dern stratégia halomra omlik ez előtt 
a hősiesség előtt, a kolosszus erő 
agyagszoborként dől össze.

A  csodatételek láncolata a harc. 
Togo, Kuroki és a névtelenek ezrei 
mint héroszok küzdenek, vissza 
nem rettenti őket s im lángok örvé
nye, sem robogó ágyuk fergetege. A 
kosszukai gyávák, azok a férliak, a 
kiket egy régi japán közmondás gyá
vasággal bélyegez meg, beveszik a 
Nauszau-magaslatokat, a földkerekség 
lég lehetetlenebb erődjét, amely előtt 
az egész modern hadi tudomány raeg- 
szégyenyültén vallott volna kudarcot.

És igy megy ez folytonosan. A 
szép, romantikus kor föl támadt és 
szemébe kacag a reális uj, modern 
világnak, ahol pénz küzd a pénz el
len. Keleten folyik a harc. Ez a szi
vek harca.

Adéllátralékok törlesztése.
Különös ínyeimébe ajánljuk az 

adóhátralékosoknak a pénzügyminisz
ter f. e. 1053. sz. rendeletét, amely 
felhatalmazza a pénzügy igazgatóságo
kat, hogy a költségvetésén kívüli 
időszak tartama alatt felszaporodott 
adótartozások befizetésére halasztást, 
illetőleg részletfizetési kedvezményt 
engedélyezzenek. Az emlitett rendelet 
fontosabb intézkedései a következők:

1. ) Az 1903. évi május hó 1-től 
az 1904. évi április hó 1-ig terjedő 
időből származó egyenes adó tartozá
sokat, úgyszintén azokra hátralékos 
köztartozásokra is, melyek a pénzügyi 
hatóságok felügyelete alatt hajtatnak 
be, fizetési halasztás engedélyezheti) mind
azoknak, akik ll)U4. évi szejdetnber hó l-iy 
kérik.

2. ) A  halasztás részletfizetések en
gedélyezésével adandó meg, úgy azon
ban, hogy az utolsó részlet esedékes
ségi ideje 1905. évi szeptember hó 
végénél tovább ne terjedjen.

3. ) Ha a halasztást kérő adózónak 
még 1903. évi május hó 1-ét megelő
ző időből is volna hátraléka, akkor a 
halasztás endedélyezése határozottan 
ahhoz a feltételhez kötendő, hogy az 
ily régi hátralék rövid /.áros határidő { 
alatt befizettessék.

4. ) Csakis egészen rendkívüli ese
tekben engedélyezhető ilyen régi hát

—  hogy Hilécy profeszor ur küldi.
—  Nagyon helyes; itt vau ez a ténye* ket- 

hatosos, ka jól elvégezted es vibbzajObz. még egy 
ilyet kapsz tőlem.

A gyeikőc visszajött tíz perc múlva.
— No, m it mondtak ?
—  Nagyon nevettek.
Mái talán régen el is felejtette Koszibrovszki 

az o csinyjet, midőn egy nap felolvasás volt Bu
dapesten az akadémiában, amit a tudós liilécy 
banmel tartott (mert Hilécy I. tagja az akadé
miának) : „A kövek alakja az özönviz előtt* Ez 
volt a , kiváló fontosságú* éitekezéb tárgya, hogy 
milyenek voltak a kövek özönvíz előtt, babár ott 
voltam es gróf Kozsibrovszki t. képviselőtársam 
mellett ültem a balgatóság közt, még >em tudnám 
mar elmondani, de azt hiszem, hogy akkorában 
nem lehettek oly cudar kemények, mint most, 

m eit a tudós kollégák a felolvasó körül elég ké
nyelmesen aludtak rajtuk, azonban a felolvasás 

mán felébredtek és a vidékről jött tudós tiszte 
te le iére  egy kis vacsorát bevenyéztek az István- 
V6ndéglőben és noha már éjfél volt, sebogjse volt 
kedvük aludni. Beszélgetés közben egyszerre csak 

hunaszonihatia fordult a igyelem. A tudós fiatal 

ember (mert negyven éves még a professzor ur) 

-zokatlanui derült volt ezen az estén, dicsérte a 
árosba levegőjét, az ivó-vizet.

ralékra is a részletekben való fizetés 
kedvezménye. De ezen hátralékok 
után a törvényes késedelmi kamat is 
számítandó.

5. ) Az adózók a részletes fizetés 
iránti kérelmeket külön-külön vagy 
együttesen nemcsak írásban nyújthat
ják be, hanem szóbelileg is előter
jeszthetik és pedig nemcsak a kir. 
pénzügyigazgatóságoknál, hanem a 
kir. adóhivaloknál is.

6. ) A  fizetési halasztás iránti fo
lyamodványok bélyegmentesek.

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
D r. E rn u s z t  J ó z s e f  főispán ur Öméltó

sága Szent-Gotthárdrnl tegnap délután érkezett já
rásunkba A felső-lendrai törvényhatósági ut elága
zásánál Pósfay Pongrác főszolgabíró, Saáry József 
kir. jarásbiró, Kovát* István ág. ev. lelkész, Sinko- 
vich Klek tb. főszolgabíró, dr. Uy Károly, dr. 
Kitscher Samu ügyvédek, dr. Geiger Vilmos já
rásorvos, Heiszler Károly szolg.-biró, Juokunc Sán 
dór Muraszombatból és a Felső-Lendva vidéki iu- 
telligencia, fogadta Öméltóságát élén Pósfay Pong
rác főszolgabíróval, aki lelkes szavakkal üdvözölte 
vármegyénk szeretett főispánját megérkezésekor- 
Óméltósága megköszönvén a fogadtatást, a foga
dására szép számnau összegyűlt intelligencia kísére
tében Felső-Lendvára, hajtatott a hol két napon 
át gróf Széchényi Tivadar ömigymóltóságának ven
dége lesz. 26-án és 27-én Felső-Lendva és Viz- 
lendva környékén tesz látogatásokat Öméltósága, 
28-án pedig lőjön a róna vidékre és itt tesz láto
gatásokat Mura-zombatba 28-án d. u. 4 óra tájban 
érkezik. A regedei utón az urodalmi majornál fel
állítandó diadalkapunál Muraszombat képviselőtes
tülete fogadja, n melynek nevében Horváth Pál 
ügy véd intéz hozzá üdvözlő beszédet. 28 án d. u. 
zs 29-én Muraszombatban teszi meg látogatásait 
Öméltósága. Amint már jeloztük 29-én este 8 óra
kor l>obrai vendéglőjében tisteletére bankét Iobz. 
Öméltóságát kőrútjában Pósfay Pongrác főszolga
bíró kisen. Felhívjuk Muraszombat közönségét, 
hogy 28-án d. u. 4 órakor főispán ur Öméltóságá
nak Muraszombatba étkezésekor minél nagyobb 
számban szíveskedjék megjelenni a diadalkapunál.

— D r . L a k j  K r i s t ó f  cs. és kir. kamarás, 
coriai bíró, a szomoatnelyi kir. törvényszék nagy
érdemű elnöke, a helybeli kir. járásbíróság ügy
kezelésének egy héten át tartott vizsgálatát befe
jezte és a tapasztalt rend lelett megelégedésének 
adott kifejezést, (jméltósá a tegnap délután Felső- 
Lendvara hajtatott, a hol látogatást tett gróf 
Széchényi Tivadvr onagyméltóságánál és bevárja 
a főispán megél kezesét.

—  E s té ly .  Dr. Uy Károly ügyvéd, takarék
pénztári igazgató, társadalmunk közkcdveltségü, 
előkelő tagja Öméltósága L ik y  Kristóf törvényszéki 
elnök tiszteletére f. hó 23-án vendégszerető házá
nál fényes estélyt adott, a melyre hivatalosak 
voltak : pósfay l ’ongrácz toszuro, Saáry József 
kir. jbiró, Sinkovicii Elek tb. föszbiró, dr. (ie iger 
Vilmos jarásorvos, dr. Sciuck Sándor és llerkely

Ferenci kir. e 'im ik , dr. Rit,cher Samu 
Pó.íay G közig, gyakornok éa Pintér
ügyvédjelölt.

ügyvéd,
Lajos

-  I p a r a s o k  • • o r v e x k .d é .e ,  A .zombat- 
helyi ipartestület az egész vármegyére terjedő 
mozgalmat indított azon czólból, hogy a vármegye 
területén levő összes iparosokat egy táborba 
gyűjtse érdekeinek közős akarattal és erővel leendő 
megvédése végett. Hogy ezen eszmének a mura
szombatjárási iparosokat is megnyerjék, a szom- 
bathetyi ipartestület vezetősége kiküldte ifj. Kaiser 
Nándor mülakatos gyártulajdonost, a ki múlt 
vasárnap városunkban időzött és délután az ipar
testület helyiségében megbeszélést tartott as ott 
összegyűlt iparosokkal és más érdeklődőkkel. A 
vasmegyei iparosok szövetségének eszméje tetszés
sel találkozott nálunk.

—  Tűz. F- hó 15-ón Kozma községben Zrim 
István háza kigyuladt és leégett nagyobb mennyi
ségű élelmi szerrel, ruhaneművel és gazdasági 
eszközökkel 1655 kor. kárértékben. Biztosítva volt 
1900 kor. erejóg —  F. hó 21-én Mártonheiyen 
volt, Czipóth Mátyás színje kigyuladván, egy lakó
ház. gazdasági épületek takarmánynyal leégett 
1000 kor kórórtékben. Biztosítva nem volt. Mind
két tüzeset állítólag vigyázatlanságból keletkezett, 
miért is a csendőrség megtette feljelentését a kir. 
járásbíróságnál.

— Brutális fiú. Grah Ferenc motolyádi le
gény súlyosan vétett a tíz paracsolat ellen, tel
jesen megfeledkezvén arról a tiszteletről, szeretet- 
ről, a mivel gyermek szülői iránt tortozik visel
tetni. Anyja a minap megdorgálta valami rendet
lenségért, mire Grah Fereac mint egy dühös állatt 
neki rontott édesanyjának, fojtogatta és agy a fal
hoz vágta, hogy szegény öreg asszony eszméletle
nül elterüit a földön és a szenvedett testi sérté
sek következtében jó ideig nyomta az ágyat. A 
durva, hálátlan bút feljelentették a kir. ügyész
ségnél, amely majd gondoskagni fog a méltó bün
tetésről.

—  Iparfe j leütés. .Pártoljak a magyar 
ipart 1“ ,lp&r teszi nagygyá a nemzeteti1 Ez a 
két mottó disziti és egyúttal jellemzi az „Agrária* 
magyar gépforgalmi r.-t. most megjelent, remek 
kiállítású árjegyzékét. Az „Agrária*, mely 1903. 
április 30. óta működik, hazánkban az első oly 
iránya intézmény és máig is az egyedüli iparter
jesztő vállalat, mely kizárólag magyar gyártmá
nyokat hoz forgalomba. Ezen alapelv szigorú be
tartásával állította össze árjegyzékének mostani 
kiadványát is, mely nemcsak anól tanúskodik, 
hogy a vállalat minden irányban versenyképes a 
kölfölddel szemben, de egyszersmind hü tükrét 
mutatja a magyar gépipar előrehaladottságának 
is. Árjegyzékét a vállalat minden érdeklődőnek 
készséggel ingyen és bérmentve küldi meg.

— Zrinyi-emlók lelepzóse Csáktor
nyán, melyet a napilapok részletesen leírtak, a nagy 
ünnepélyen dr. Wlassics Gyula mondta az emlék
beszédet, melyb n a költőről és hadvezérről érte
kezett A leplezésen úgy Budapestről, mint a me
gye különböző helyeiről nagy és intelligens kö
zönség vett részt. Délután 1 órakor a Zrínyi 
szállodában 150 terítékű közebéd volt. Itt az első 
felköszöntőt dr. Wlassics Gyula mondotta a ki
rályra. Kákóczy hamvaival kapcsolatbau ; utána 
dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
mintegy házigazda a tőle megszokott tartalmas és

Kozsibrovszki közbeszólt:
—  Azonfelül igen jó lakásod vau, kedves 

öregem, felséges kilátással.
—  Nem valami különös a kilátás, mindössze 

egy kopasz domb s még távolabb a szőlők, ame
lyekben már a philozera garázdálkodik.

—  Uhó, ne titkolódzál, kedves öreg. Én a 
vis-a-vis-kat értem, a k it szép Majornoky kisasz- 
szonyt átellenben

A professzornak elborult a homloka. Égy fáj
dalmas vonás tette sovány arcát még szomorúbbá.

—  Oh, azokat a szegény leánoykat érted? 
Szivemből sajnálom. Megőrültek.

Most Kozsibrovszkin volt a sor megijedni.
—  Ne beszély 1 Az nem lehet I Engem nem 

értesítettek semmiről. A  legkedvesebb unokahu- 
gocskáim.

—  Már pedig azok megőrültek.
—  Megfoghatatlan I —  kiáltott fel Kozsib

rovszki. —  Mind a ketten?

—  Mind a ketten —  mondá a tudós rendü
letlen meggyőződéssel.

Kozaibiovszki. az a lébe, vig fráter, belesá

padt a r&nületes hírbe, annál is inkább, mert 
eszébe jutott, hogy nagyatyjuk. Majornoky Gedeon 

is Düblingben halt meg.

Az nnokákia szokott visszatérni az efféle.

Eltolta a boros poharat inágától, kialudt a 
havanna a zzájában, izgatottan odahuzta a székét 

Ilflécyhez
—  És hát mit tudsz, kérlek, a részletekről ? 

Milyen körülmények közt történt? Mi mégis a rög

eszméjük ?
Hilécy csodálkozó szemeket meresztett Ko- 

zsibrovazkira.
—  Hát hogy tudnám én ezt?  Értek óu az 

ilyenekhez 1 Törődöm ón az ilyenekkel ?
— Tudom, hogy csak kövekkel foglalkozol, 

de csak mégis hallanod kellett . . .

—  En soha se szoktam hallani semmit, —  

szólt a professzor önérzetesen. Én vagy tudok va
lamit, vagy nem tudok. Hallomás után nem beszé

lek.
—  De már engedd meg. édes barátom, ha 

nekem elmondod a hugocskáimról ezt a szomorú 

dolgot, mégis csak . . .

—  Mondtam már, hogy snmmit se hallottam.

—  Terigettót, akkor hát honnan tudod?
A  professzor uron valami zavar-féle látszott, 

r estei te elmondani, a mi következik, habozott eg 
percig, hogy ut illusztris társaság kisszerűnek, ke 

zönségesnek fogja találni az ilyen köznapi hitvány

ságot, végre azonban mégis a közlésre határozta 

magát.



a
lelkes beszédet tartott, éltetve a vendégeket, kül
döttségeket és hírlapirodalmat. Este bal rekesztette 
be a szép ünnepélyt.

— Agyonsujtotta a v i l lá m .  A Csalogány 
(elett sötét felhők vonaliak el f. hó 18-án este 9 
óra tájban és czikázo villám hasogatta a levegőt 
Vertics József 14 éves Anna nevű leánya aa ab
lakhoz ment, be akarván azt csukni. —  Ebben a 
pillanatban bele csapott a villám az ablak előtti 
körtefába, onnan átugrott a ház padlására és az

Idáknál álló szegény leányt agyonsujtotta. —  A 
szobában volt még Vertics Jozefa 9 éves és Róza 
18 eves leány, de ezeknek semmi bajuk nem esett 
hanem ugyancsak a szobában doromboló macskát 
a villám szintén agyonsujtotta.

— A  Szent István-nap ünneplése. Az 
országos nemzeti szövetség ama tupasztalbt foly
tán, hogy nemzeti intézményeink igazi megalapí
tójára, Szent István első királyunkra való megem
lékezés nem nyilvánul meg óvről-évre oly módon, 
amilyen a nagy királyt az egész nemzet részéről 
megilletne, hazafias hévvel teljes megkeresést in
tézett a vármegye alispánjához. A Szövetség utalva 
arra. hogy Szent István vetette meg a vármegyék 
alapját, első sorban tehát a vármegyéktől várhat
juk emlékének nemcsak tiszteletben tartását, ha
nem a bölcs király kultuszának terjesztését is, 
felkéri a törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy 
Szent István-napjának a vezetése alatt levő vár
megye területén évről-évre való minél impozánsabb, 
általánosabb s a nép lelkében nyomot hagyó meg
ünneplése érdekében intézkedéseket tegyen.

— M. kir. bába-képzö-intézet Szom
bathelyen. A szombathelyi m. kir. bábaképző- 
intózetheu az 1904|5. tanév téli (magyar nyelvű) 
tanfolyamára a beírások 1904. október 1— 3-ig 
tartanak A felvételhez szükséges : 1. 20— 40 kö
zötti életkort igazoló születési anyakönyvi kivonat, 
2 férjezetteknél házassági anyakönyvi kivonat, 3. 
erkölcsi (községi) és 4 orvosi bizonyítvány; végül 
jártasság az írásban és olvasásban. A tanfolyam
ban 10 tanuló, ki magát arra kötelezi, hogy 5 
éven át oly községben folytat szülésznői gyakorla
to t, hol okleveles bába nincsen, 100— 100 korona 
államsegélyben részesülhet. A kik ezt elnyerni 
óhajtják, az idézett okmányokon kívül szegénységi 
bízón yitvánjrnyal és az említett kötelezvénynyel e l
látott, a vallás- és közoktatásügyi nagyméltóssgu 
m. kir. minisztériumhoz intézett bélyegaientes fo
lyamodványukat legkésőbben 1904. augusztus 20-ig 
a szombathelyi ni. kir bábaképző-intézet igazgató- 
tanárához küldjék be. A tanulók korlátolt szán
tnál havi 20 koronáért az intézetben lakást és 
ellátást kopnak.

Dr. Keismam Adolf, igazgató-tanár.

— KossdAnak ellenálló basafajta. Az
ország minden részéből folytonosan érkező rozsda- 
körjelentósek következtében fontos dolognak tart
juk annak hangoztatását, hogy az eredetileg angol 
származású u. n. somogyi tarhaza ez évben is fel
tűnőé. i ellenállott a rozsdának. Ma. tón Andor a 
Torontálmegyei gazdasági egyesület titkára és To- 
rontálmegye gazdasági előadója volt az, ki évek
kel ezelőtt elfcő Ízben felhívta az irányadó körök 
figyelmét ezen buzafajtának a rozs la iránti nagy 
ellenallóképességére s kinek ez irány báni megfi
gyeléseit az idei év is teljesen beigazolta. Marton 
Andor ezen buzafajtát Torontálmegyóben 1897-ben 
szintén meghonosította s azóta több ezernyi hol

—  Hát kérlek úgy volt az. vagy bárom hónap 
előtt, azt hiszem, még ősszel, behozta egy este 
szakácsnőm a vacsorámat és így szó lt:

„M a mikor kint jártam húsért a mészárszék
ben, a Majoruoky kisasszonyokkal találkoztam" 

Szakácsnőm szeret fecsegni, mint minden 
hoBszuhaju állat : hagytám tehát, hogy elvégezze 
azon bizonyos percü mozgásokat, melyekre a nyel
vének naponként szüksége van.

„Azt üzenték általam a nagytiszteletü urnák* 
—  folytr tá.

Csodálkozva emeltem a szememet:
„Nekem üzentek?
„Igen  a nagytiszteletü urnák.“
De hiszen én nem ismerem őket*
„Mindegy, mégis üzeutek."
„És mit üzentek?*
„A zt üzenték, hogy ők nem mókusok*
Nem mókusok ? Hát mondotam én jvalaha, 

hogy Ők mókusok ? Hát miért üaennek énnekem 
ilyesm it? Egész éjjel azon töprengtem. Nem mó
kusok I l lá t persze hogy nem mókusok. De mért 
kell épen én előttem megállapítani ezen kétségbe- 
vomhatlan igazságot, nem tudtam aludni azon é j
jel. Annyira felizgatott rejtélyességével ez üzenet. 
Soha életemben Dem beszéltem ezen leányzókkal, 
sem másokkal ő felőlük. Hát mit jelenthet ez ? 
Valamely olthatatlan kíváncsiság bajszolt megol
dani a talányt. Mert kell valami okának lenni, a 
miért üzenték. Kell, keli és azt az okot meg kel! 
találnom. Másnap se szabadultam a sphinz-szerü 
üzenettől, velem jött és bosszantott; elkísért a 
a kathedrába a diákjaim közé, a laboratóriumba

MURASZOMBAT ÉSVIDÉKE

dón termelik ott kitűnő erednvőnynyel. A rozsdá- 
nak ez évben is nagy mértékben képes volt ellen
állni. Mig a Torontóiban általánosan termelni 
szokott bánáti búzát ez évben teljesen ellepte a 
rozsda, addig a>- ott meghonosított somogyi búza 
még manap is teljesen üde s gyönyörű zöld színű. 
A kik érdeklődnek e buzafajtának rozsda iránti 
ellenállóképessóge s egyéb jeles tulajdonságai fe
lől, azok Matton Andornak ittvarnoki (torontál- 
megyei) gazdaságában erről személyes meggyőző
dést szerezhetnek.

— Iskolai bezárás. A szombathelyi felső 
kereskedelmi iskolába való beírások illetőleg fel 
vételek junius 3ü-án, julins 1-én, 2-án és 3-án 
fognak eszközöltetni. Szeptember első három nap
ján már csak kivételesen van felvételnek helye. 
Az osztályok párhuzamosak lóvén, mindenikhe 
10- 80 tannló vehető fel. Beiratkozhatik az a nö
vendék, aki a gimnázium, reáliskola, vagy a polgári 
iskola négy alsó osztályát sikerrel végezte. A la
tin nyelvből való bukás nem számit Az intézet 
három évfolyamú s a végzett növendékek érett
ségi bizonyítványa egyéves önkéntesi katonai szol
gálatra jogosít. A júliusi felvételkor az utolsó is 
kólái, valamint a születési bizonyítvány bemuta 
tandó 8 10 korona felvételi dij fizetendő A tandíj 
egész évre 60 korora, a mely felerészben a szep
temberi beíráskor, felerészben pedig februárban 
fizetendő. Szegény szülők jó  előmenetelü gyerme
kei tandíjmentességben részesülnek; ilyeneknek 
folyamodásaikhoz még uj keletű, szegénységi bizo
nyítványt is kell csatolniok. Szóbeli bővebb felvi
lágosítással s'.iveaen szolgál as igazgatóság.

I r o d a l o m .
— A  ..B u dapesti Ú js á g ír ó k  E gy e s ü le te ”  

segélyalapja javára egy Almanacht ad ki. melyben 10o 
magyar Író munkája fog megjelenni és a.r> neves festő
művész festményei, mint különálló mümellékietok lesz
nek a műben

Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörködtető 
nagy albumalaku diszinü lesz és potom ö frtba kerül. 
Megrendelések a .Budapesti Újságírók Egyesülete Alma
nachja* kiadóhivatalához küldendők, Budapest, VII., Ká- 
roly-körut 9. Mutatóul közöljük Mikszáth Kálmán fenti 
cikkét, melyet az Almanach számára irt.

A  n a g y  háború . Páratlan művészi értékű disz- 
müvel fogja meglepői elötlzotóit az Egyetértés: a most 
folyó japán-orosz háború történetét íratja meg és művé
szi kivitelű képekkel ékesítve. .A nairy háború* címmel 
kiadja. K pompás albumot az Kgyetórtés minden előfize
tője ingyen mogkapja a mint az orosz világhatalom ösz- 
szoomlásának hiteles történetét könyves szobája díszhe
lyére fogja állítani. K rendeltetésnek megfelelően a 
nagy mű külsőleg is fényes kiállításban jelenik meg és 
úgy a könyvnyomtató, mint a könyvkötő.ipar romoké lesz. 
Az Egyetértés t o pompás ajándékon kívül kiválóan 
ajánlja hazatlas és minden izében nemzeti politikája, 
melynek Irányára nézve csak annyit mondunk, hogy va
lamint a függetlenségi pártnak, azonképen az Egyetér
tésnek is Kossutk Ferenc a vezére. Az Egyetértés a 
függetlenségi elveket szolgálja közel negyven esztendeje 
és szolgálni fogja a jövőben is, mindaddig, amig diadal
ra juttatja Az Egyetértés az elmúlt négy évtized alatt a 
magyar középosztály vezérlapjává küzdötte föl magát 
mely óriási terjedelménél fogva abban a helyzetben van, 
hogy mindennap kiolégitse a gazda-, a kereskedő és az 
iparos-osztályon kívül úgyszólván minden olvasójának 
érdekeit Ennek köszönheti páratlan elterjedését, vala
mint olcsó előfizetési dijainak. Az Egyetértés ugyanis 
negyedévre 10 kor. Lelkészek, köztisztviselők, tanárok, 
tanítók, jegyzők, honvédkatonatisztek, körorvosok ollen- 
ben 7 koronáért kapják kedvezményes árban.

N in cs  több é  u go rk a  id én y . Sót, évek óta épen 
a nyári hónapokban több a szenzáció, mint bárnii-

& kövek közé és ezek a kövek rám vigyorogtak 
gnnyosan, mintha ők is azt mondanák : „Neai va
gyunk mókusok, nem vagyunk * Hidd meg nekem 
Kozsibrovszki. hogy közel voltam ruár a megürü- 
léshez —  amikor végre sikerült megállapítanom, 
hogy az egésznek igen egyszerű a nyitja, valósá
gos Kolumbus tojása . . .

—  M i?  kezdték egyszerre négyen is.
—  Az, hogy meg vaunak őrülve a leányok. 

Ez az egyetlen kielégítő magyarázat. Es ebbe bele 
nyugodtam.

—  Más iudiciumaid nincsenek ? —  kérdé Ko
zsibrovszki, édesden nevetve.

—  Más indiciumok ? —  pattant fel a nagy- 
tiszteletű professzor ur. —  Minek volnának ? Nem 
elég ez ? Avagy magyarázd hát te meg, hogy miért 
üzenték volna józan észszel, hogy ők Dem mó
kusok.

Kozsibrovszki buta arcot vágott és vállat
vont:

—  Hja, ha én azt tuhatnám.

1904. ju n iu s  26.

kor. ll&t még ha háborít is folyik, mint most az orossok 
és japánok közt, moly ha távol esik is tőlünk, teljes ér
deklődésünket leköti. Ily időben müveit és újságolvasás
hoz szokott ember le uem mondhat még ideiglenesei 
sem a maga megszokott lapjáról. A folyó óv első felének 
leteltévé! tehát nem lesz célszerűtlen felhívni t. olvasóink 
ügyeimet n legelterjedtebb napilapra, a .Pesti Hirlap*-ra, 
mely ngy függetlenségével, radikális nemzeti politikájá
val, mint gazdag tartalmával példátlanul megkedvelteire 
és első helyre küzdötte fel magát lapjaink sorában. Ve
zércikkírói sorában oly kitűnő politikusok is vannak, mint 
b. Bánffy Dezső és Eötvös Károly s oly kiváló publicis
ták, mint Vézsonyi Vilmos és Bode Jób : tárcnirói közt 
Tóth Béla, aki a hires és szellemes .Esti levelek*-et 
is írja, továbbá Eötvös Károly, Holtai Jenó, Szomaházi 
István, Murai Károly, Szabóné Nogáll Janka, Lux Torka 
stb. A Pesti Hírlap kétségtelenül a legnagyobb terjede
lemben jelenik meg napról napra, agy, hogy a politikai 
b a szépirodalmi és mulattató közlemények kedvelői 
egyaránt bö anyagot találnak benne. Emellett állandó 
előfizetőinek — akik mar járatták a lapot — karácsonyi 
ajándékot is küld a .Pesti Hírlap Naptárd'-t, Ez a dí
szes kiállítási! naptár, mint velünk közük, ezúttal a 
.Magyar női szépségek csarnoka* val fogja meglepni ol
vasóit b a rendkívül érdekes csarnok folytatást és kiegé
szítést nyer a következő évfolyamokban. Kéri is u s er- 
kesztóség az ország minden vidékéről és minden osztá
lyából a feltűnően szép hölgyek — usszonyok és leányok 
— arcképeinek beküldését, hogy azokat hii reprodukció
ban bevehosso a .Szépségek Csarnokáéba. Még egy más 
kedvezményt is nyújt a .Pesti Ilrlap* előfizetőinek. Ez 
a özabóné Nogáll Janka által kitttuóen szerkesztett .D i
vat-Szalon* cimü kéthetenkint megjelenő, uiszos és prak
tikus divatlap, melyet a .Pesti Hírlap** előfizetői féláron 
(félévre 4, nogycdóvro 2 koronáért) rendelhetnek meg a 
.Pesti Hírlap" félévre 14, nogycdóvro 7 korona, de meg
rendelhető egy hóra is 2 kor 40 filléren. Kívánságra 
mutatványszámot is küld a kiadóhivatal: Budapest, V., 
Váci-körűt 7X. szí.

tégla,
úgy m int: faltegla. lyukas es tömör sajtolt faltégla, 

igen alkalmas nyers építkezésekhez, továbbá hód

farkú és hornyolt tetócserep, valamint orr-, köve

zet-. kút-, csatorna-, párkány- és jászoltégla, úgy 

alagcsö is a legjobb minőségben bármely állomásra 

! szállítva kapható az alant nevevezett téglagyárban. 

Árjegyzékkel és mintával szívesen szolgál

Uradalmi (Sőztóglagyár,
9-io Sárvár.

H irdetm én y .
A n é. közönség b tudomására hozom, hogy 

Muraszombatban, a Templom-utcában Stigmáim Zsigmond A 'ta l  
vezetett „ M a g y a r  K i r á l y ih o z  címzett vendéglőt 
f. évi julius hó l-ével átvettem, melynek megnyi
tása z e n é v e l  e g y b e k ö tv e

f. évi jú l iu s  > -á o  le sz .
j Jó ételek- és italok, valamint kényelmes
| idegen vendégszobák és istállókról gondoskodva

j »n  - m j
A n é. közönség szíves pártolását kérve 

Tisztelettel

Paiiimcr Géza.

Hirdetmény.
A bodóhegyi avarig, gyülekezet elöljárósága 

ezennel közzéteszi, hogt az ezen gyülekezet tulaj
donát képező k o rcsm a  épü le t s hozzátartozó 
l 1/* h o ld n y i ingatlan B odóh egyen
1904. jCiI i0 s  10. o a p j á o a k  d .  ú .  3 órakor 

tartaodó QyiiVái;o& árverései)
1905. január hó 1-töl számitólag további 3 évre 
bérbe fog adatni.

Árverezni szándékozók 70 korona bánatpénzt
tartoznak letenni.

Közelebbi feltételek a gyülekezeti elöljáróság
nál betekinthetek.

Bodóhegy, 1904 junius hó 16-án.

Az elöljáróság.

Hirdetmény.
Két teljesen vízmentes ponyva, melyek egyik- 
egyikének hossza 7 és fél méter, szélessége 
4 és lel méter, cséplőgépekre igen alkalmas, 

eladó:
Pozvók Mihályitól, Muraszombat.
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