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A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Drámák.
A megrémülő öngyilkosságoknak, a szi- 

velrázó szerelmi drámáknak, hogy úgy mond
jam. szezonjaik szoktak lenni. Mintha jár
vány baeillusok áradnának oly véres ese
ményekről, melyeket szárnyára kap a hit
es sokleleképen, érzelmesen, szenzációsan 
kommentál a napisajtó.

Amikor ezeknek az öngyilkosságoknak, 
kettős szerelmi drámáknak fizikológiáját vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy egy nagy és 
fontos momentumban mindegyik megegye
zik. Ez a momentum az, hogy a dráma hő
sei — akár fiatalok, akár vének — bele- 
csömörlöttek az életbe. Letargia spleen fogja 
el azokat, akik még alig lépték túl a 20 30-ik
évet. akikre még annyi öröm, élvezet és 
boldogság várna, ha lenne bennük kitartás, 
hogy keresztül tudjanak gázolni a jelen ba
jain. De az a kitartás, ez az energia nincsen 
meg bennük.

Holott maga az élet talán soha nem 
nyújtott annyi élvezetet a liatal embereknek, 
mint most. Az a társadalom, amely nem 
küzd a nyomorral, inkább szórakozásokra 
van berendezkedve, mint komoly dolgokra. 
A jelszó az, hogy minél vigabban kell ke
resztülfutnunk ezen az életen, amely úgyis 
olyan nagyon rövid s úgyis okvetlenül a 
temetőbe vezet, a z  erkölcstelen római csá
szárságok idejében volt csak példa arra a 
mohó élvezelvágyra, amely a mai kullur- 
emberiséget jellemzi. S természetes, hogy

ugyanezen okból az erkölcsök is felette meg
lazultak e modern társadalomban.

Ez a lazulás első sorban a lelkek ener
giájának pusztulásában nyilvánul. Mind ke
vesebb lesz a tüi letlen akaratú s z ív ó s  kitar- 
tásu ember. Az élettel való küzdéshez nem 
igen érez kedvet s vágyat az a mai ifjú, 
aki lépten-nyomon azzal az életelvvel talál
kozik, hogy csak egy dolog van ami az 
életet becsessé teszi s ez az, hogy ĵól 
mulatni-. Mulatni, szórakozni, szeretkezni, 
ez a jelszava nagynak és kicsinynek, sze
génynek és gazdagnak s a tömegek gép- 
szerüen végzik el munkájukat tisztán csak 
azért, mert csak a munka bére teszi nekik 
lehetővé, azt, hogy mulathassanak. A hol- I 
nappal nem sokat törődünk. Jöjjön, aminek j 
jönni kell, mert hiszen valahogyan csak lesz! ,

Nem bohémia ez, hanem ledérség, amely 
a fundamentuma a társadalom számos min
den bűnének és bajának. Ez a ledérség ki- ( 
öli a lelkek energiáját s amikor látják, hogy j 
a sors úgy fordult, hogy megszokott gond
talan életüket nem folytathatják, hogy vá
gyaik nem mehetnek teljesedésbe — mint 
valami megunt cifra rongyot eldobják ma- , 
guktól az életet.

Különösen áll ez a szerelmi drámákra. j 
Emberek, aki!; ifjú vérük melegével vágyód
nak egymásután, mihelyt beborul felettük a 
láthatár s akadályok merülnek fel, egy-kettőre 
elszánják magukat az utolsó lépésre. Ha 
megbecsülnék, ha szeretnék az életet, ezt 
a legfőbb javát az embernek nyilván nem j
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tennék ezt. De manapság, mire az ifjúság 
elér egy bizonyos kort, fenékig üríti az él
vezetek kelyhét s az élet korántsem bír 
elölte azzal az ingerrel, amely a régi, ener
gikus fiatalságot jellemezte. Arra nem gon
dolnak, hogy más, nemesebb hivatása is 
van az életnek, mint a mutatás és élvezet. 
Hogy munka, alkotás, a felebarátaikért való 
cselekvés a becsületes célja a földön való 
létnek. Erre nem gondolnak, csak arra, hogy 
ezután rosszabbul lesz mint eddig volt, s 
hogy az élet már nem nyújthat nekik annyi 
boldogságot, amely felérne az érte való 
szenvedéssel.

A faj puhulását, elkorcsosodását ezek 
a drámák bizonyítják legjobban. Jellem és 
akaraterő nélkül nö fel ez a fiatalság, ki
bontott vitorlákkal száguld az élvezetek ten
gerén keresztül s ha vihar jő, nincs ereje 
ahoz, hogy megküzdjön vele.

A mai pedagógiának egyik legderekabb 
feladata, hogy az élet megbecsülésére oktassa 
a fiatalságot s edzze a lélek energiáját, a 
mely nélkül a legkiválóbb tehetség sem tudja 
magát megbecsülni.

Európa éléstára.
Még egy negyedszázad előtt rendkívül 

hizelgett a magyar kebelnek, ha azt hallotta 
és olvasta, hogy Magyarország „Európa élés
tára". Ma rangvesztetten állunk az exportáló 
országok sorában és sajnálni lehet is, hogy

t á r c a .

Dal.
A budai részen 
Maga inat jó i erzein .
Szép  az é let itten.
Jó bort adott Isten !

A hány kúria korcsma 
Mind jó  bort ver csapra 
A budai uépek 
Mind jó  borral élnek.

Mondok egyet m indjárt.
A ki egyszer itt járt,
Itt m aradt a várban, 
liudai korcsmában!

VAK SÁ NY1  G Y U LA .

Örök talány.
Bizonyosságot akart róla szerezni, hogy a 

felesége, aki liatal és szép volt s akit bálványo
zott megcsalja.

Hozzá nem m éltó álutou szökött vissza a 
m ár kissé élcmcdett filozófus a főváros közelébe 
le v ő  nyaralójukba.

Gyanúja alaposnak bizonyult.
A lig , hogy kitette lábát otthonról, a másik 

besurrant a feleségéhez.
A tudós csak a késő esti órákban szokott 

hazatérni és úgy a bűnös pár zavartalanul cse
vegett a verandán.

A férj tisztán hallotta minden szavukat. F ilo 
zófusra való hidegvérrel vette be valamennyit, 
csak arra ingott m eg benne a józan  higgadtság, 
m ikor a z asszony e  szavakkal akaria eloszlatni 
kedvese kételyeit:

Szeretlek am ennyire gyűlölöm  az uramat.
Jó negyed óra kellett hozzá am ig visszala- 

1 Iáit önmagába a rendesen hidegvérű tudós.
Nyugodt, határozott léptekkel indult ki buvó 

helyéről a verandára.
A szerelm es pár szemm el láthatólag össze

rezzent.
—  Tán zavartalak benneteket? fordult a fé lj 

a  fiatal zenem űvészhez, akihez baráti viszony fűzte.

Önkénytelenül tekintett egymásra a másik 
keltő. A szemük intézte egym áshoz a kérdést?

—  Vájjon sejt valam it e z  az em ber?
A z  asszony nyerte vissza hamarább a hi

degvérét.
Már régen m egjöttél?
E lég régen.
A férj leü lt a veranda közepén álló karos

székbe. Egyik oldalon a z asszony, a másikon a 
nevetséges módon m egszeppent ember.

Nem  is reméltem, hogy itt talallak, barátom, 
m ert hetek óta  visszautasítottad meghívásomat,

m ikor esténkint ki akartalak csalni, hogy egy kis 
koncertet rögtönözzünk.

A művész valamit dadogott.

Én ma váratlanul korán jöttem  ki. Egy mü

vemet akartam befejezni. Nehéz problém át fe jlek  
meg benne. A zt t. i. hogy mit c^eiewedjék »/ a 
férfi, aki egy szép napon m a  ébred, hogy akire 
becsületet és boldogságát bizta, gyulu/ui m- g 
csalja öt.

A kettő ö  s/.enézelt. Oiyan s/.áu.'.m 
hu nba volt az ábr. zuluk.

A férj folytatn i:
—  Három  kis tö iié.ic iu :l illustráiiu.n e  lóg..a 

le lk i állapotot.
F igyeljetek. Nem  érdektelen.
A z első a regények halas talaján, a Com o 

partján já tszik ; a  hova lord Pa lle rin  kéjutazott a 
feleségével. A férj pár heti ott tartózkod j suk után 
azt kezdi észrevenni, hogy az asszonya, a kit őrül
ten és vak bizalomm al szeretett, m egcsalja egy 
Róbert nevű arckép festővel, a  ki a férjje l kötött 
e lőzőben  baráti viszonyt.

A z emberből vadállatá vadult Pattersin na
pokig kínozta magát ezze l a hihetetlen fe lfed ezés
sel, m ig végre egy reggel betoppan a festő mű
termébe, ahol mint előre sejtette ott talá lja a hűt
len asszonyt is.

Nem  vártál, ugy-c nyom orult?!
A  festő e légtételt ajánl, mire az angol fö l

kacag.
Vétek lenne m egfosztani a világot egy  ilyen 

nagy művésztől. Ső t van bennem annyi müérzék,
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a megváltozott viszonyok, különösen az 
újabb nyugateurópai vámpolitika miatt bu- 
zakivitelünk csökkent, semmi okunk sincs 
ez állapot felett búsulni, mert merjük állí
tani, hogy a kisebb búza, illetve gabonaki 
vitel dacára, ma gazdagabbak vagyunk, mint 
egy negyedszázad előtt.

Milyen lamentációt idézett elő az idő
járás kedvezötlensége pár hét előtt, pedig 
ma már megállapítható, hogy tett ugyan 
kárt ez az időjárás, de hogy pusztított volna, 
az nem felel meg a valóságnak. Egyesek 
minden esetre károsodtak — sajnos, külö
nösen a kisemberek — de a nagybirtokok 
túlnyomó részében igen szép eredménye | 
volt a búzatermésnek. Hát az bizony meg
döbbentő, hogy a kistermelőket sújtották leg
inkább az időjárási viszonyok, de bármeny
nyire sajnálkozzunk is afelett, nemzetgaz- | 
dasági szempontból mérlegelve, azt kell kon
statálnunk, hogy a kivitelnél a kistermelés 
úgy sem jön tekintetbe. Itt mérvadó a nagy
birtokok termése és ez — ismételjük, még 
pedig teljesen hiteles forrásból — különösen 
a nyugati részeken, néhol kitűnő is volt. 
De ha az időjárás még annyira kedvezett 
volna, ha ismét jó búzatermés lett volna az 
országban, vájjon ez lényegesen lendített 
volna-e a kivitelen? Azt hiszszük, hogy nem, 
mert nem vagyunk többé Európa éléstára, 
nem is lehetünk, mert mezőgazdaságunk 
hála Isten — teljesen átalakult és széttago
lódott. Ma már termel a mezőgazdaság ke
reskedelmi cikkeket, de intenzív a gyümölcs- 
teimelés és a kertészet növelése is. A ga
bonakivitel egyre csökken, a inait évben — , 
pedig két jó aratás után voltunk — az 
összkivitelnek már a felét sem tették a ga
bonafélék, ellenben majdnem tizedrészére 
emelkedett a hüvelyesek kivitele és egyre 
nagyobb mérveket ölt a gyümölcs és zöld
ségkivitel. Csemegeszőlőért, almáért és kör
téért 10— 12 millió korona folyik be az 
országba a külföldről.

Nem szabad tehát többé minden re
ményt és kilátást a búzaterméshez fűzni, 
sőt ellenkezőleg: örvendeni kell, hogy a bu- 
zakivitel természetszerű csökkenése bőséges 
rekompenzációt nyer egyéb cikkek kivitelé
ben. És az időjárást sem szabad többé egy

hogy a mennyire laikus voltamból kitelik, előmoz
dítom sikereidet. Te mindig pár exellence natura
lista voltál. Készíts nekem egy képet, melynek 
címe: „A megcsalt férj boszuja*

—  De . . . hebeg a sarokba szorított kedves.
Nincs hozzá modelled? . . . Ezer ördög! szol

gálok azzal is.
Egy lövés dördül el és a hitszegö asszony 

holtan zuhan a földre.
—  Nos, rajta, mester, vásznat, ecsetet, a 

minta készen áll.
Ebben a percben két megkövült szempár ta

padt az elbeszélőre. A férj nyugodtan ingatta a 
fejét.

—  Ez a megoldás nem felel meg nekem. 
Halljátok a második történetet.

Egy német poéta régtől gyanította, hogy fe
lesége D. grófnak, a költő mecénásának kedvese. 
Poétához méltó módon rég lelkén a rettentő fáj
dalom mig végre egy szép napon Rajna hullámai 
közt keres enyhülést bánatára csak egy pár sort 
hagyva hátra „Nem akarok tovább utatokban lenni.

A harmadik történet egy franciáról szól, a 
ki épen abban a pillanatban zavarta meg a tétet á 
tétet mikor hitvese örök hűséget esküdött ked
vesének.

A francia az „öld meg az asszonyt* vagy 
„öld meg a csábítót* alternatíváját egy szintén 
relatív megoldással oldotta meg, öld meg őket!*

Örök hűség?! kiált a váratlanul belépő férj. 
Ilyen szent fogadalmat meg is kell ám tartani. 
Hogy tehát a hitszegés áünébe ne essetek erről 
én gondoskodom.

oldalúim megítélni, mert ha árt is a gabo
naféléknek, előnyős lehet sok más terményre. 
Ha sikerült a mezőgazdasági termelést szét
tagolni, az időjárás feletti felfogásunkat is 
reformálni kell. Hogy Magyarország nem 
éléstára többé Európának, annak nagy oka 
saját belfogyasztásnak örvendetes emelke
dése is, ezen pedig nem kell siránkozni.

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
—  Barthalos István a Körmend— muraszom

bati vasút engedélyese augusztus hó 2-án Mura
szombatba érkezik és a vasút segélyzése ügyében 
látogatást lesz özv. Szápáry Gézáné grófnőnél és 
gróf Batthyány Zsigmondnál Csendhikon. Ellátogat 
azonkívül Battyándra és még néhány községbe, 
amelyek eddig még nem jegyeztek a vasútra.

—  Segéd jegyző választás. A Douglas László 
lemondása folytán megüresedett tótkcrcszturi rend
szeresített segédjegyzöi állás augusztus hó 2-án 
lesz választás utján betöltve. Ezen állásra pályáz
tak: Káply Elemér és Vaszary Béla segédjegyzök.

Kerekes Pál közegészségügyi segéd fel ügyelő 
egy miniszteri számtiszt kíséretében f. hó 27-én 
és 28-án városunkban időzött és megvizsgálta a 
közkórházat, annak felszerelését és az ügykezelést. 
A felügyelő a tapasztalt rend felett teljes megelé
gedését nyilvánította.

Mulatság. A muraszombati iparos ifjúság 
augusztus 7 én Muraszombatban, a Fliszár-féle 
vendéglő kertjében zártkörű táncmulatságot rendez. 
Kezdete d. u. 5 órakor. Belépti dij: személyjegy 
80 üli., családjegy 1 kor. 40 fill. A tiszta jövede
lem a muraszombati iparos ifjúság önképző-egylete 
javára fordittatik. A mulatság kedvezőtlen idő ese
tén a vendéglő nagy termében lesz megtartva.

—  A vasmegyei iparosok Szombathelyen meg 
tartott kongresszusán a muraszombati ipartcstiilet 
részéről Wilfinger Károly korongi áll. tanító, ipar
testületi volt jegyző vett részt, aki választmányi 
tagnak megválasztatott és aki a kongresszuson az 
ipartörvény revíziója és az önálló iparosok szava
zati joga kérdésében szólalt fel.

—  Erdöegés. K. hó 18-án d. e. a gödörházi 
határban kigyuladt Szépe József erdeje és egy 
hold területen leégett. A tűz átcsapott a veleméri 
határba is és a községi erdőből 3 holdnyi terüle
ten elhamvasztotta a fákat. A  tüzet állítólag Varga 
Pál 14 éves és Lainscsek Iván 12 éves gödörházi 
pásztorgyerekek okozták játék közben.

- T ű z .  Varga József jánosfai lakos pajtájában 
összchalmozott széna f. hó 24-én éjjel kigyuladt 
és két sertésóllal és pajtával együtt leégett. A tüzet

Két egymásután eldördült lövés leterhelte a 
csalfa asszonyt és bűnrészesét.

Hosszú szünet következett.
A  tudós törte meg a csöndet.
Nos melyik felel meg elveiteknek a három 

történet közül?
A két bűnös hallgatott. Szánalmas látványt 

nyújtottak főleg a zeneművész.
—  Az enyémmel egyik sem folytatta a filo

zófus Mig az a kit szeretünk, a kihez a legszen
tebb kapocs fűz hozzánk addig értéktelen semmi 
még az életünk is ha érette áldozhatjuk de ha ér- 
demetlenné vált szerelmünkre ilyen asszonyért ne 
váljunk se gyilkosokká se öngyilkosokká.

És ezzel fölkelt a tudós, a nélkül, hogy egy 
tekintetre is érdemesilelte volna akár a fele
ségét, akár azt a kit eléje helyezett a hűtlen 
asszony.

állítólag az okozta, hogy a széna nedves állapotban
lelt osszehalmozva.

Értesítés. A muraszombatjárási gazdakör 
választmánya L hó 19-én tartott ülésébtn elhatá
rozta hogy 1904. évi szeptember hó 25-én d. u 
2 órakor Vaslndegkut községben gyümölcskiálli- 
tüssal egybekötött szarvasmarha-, sertés- és ba
romfi díjazást tart. A szombathelyi gyümölcskiálli- 
táson is részt vesz egy collectióval, bemutatja 
járásunk gyümölcstermelései s ez utón is kéri a 
gyümölcstermelő gazdákat, hogy készletüket a 
gazdakör irodájában bejelenteni szíveskedjenek 
Egyuttal tudomására hozza gazda társainknak; hogy 
Tótkeresztur és Muraszombaton kívül Vashideg- 
kuton is létesít műtrágya raktárt.

—  Verekedő legények. Ferkó Imre és Szolár 
Ferenc alsó-csalogányi legények a minap Felsó- 
Csalogány községben összetalálkozván régi ellen
ségükkel Bücsek Antal seregházi legénynyel és 
rövid szóváltás után alaposan összeverekedtek. 
Ferkó és Szolár Bücseknek heverték a fejét, ez 
pedig állítólag önvédelemből késsel úgy megszur- 
kálta Ferkót, hogy az csak hetek múlva heveri ki 
baját. Az eset lel van jelentve a kir. ügyészségnek.

Szabad a dohányelárusitas a vendéglők
ben és kávéházakban. A Magyar Vendéglősök Or 
szágos Szövetségének tavalyi közgyűlése elhatá
rozta, hogy a dohánykülönlegességek eladási en
gedélyének vidéki szállodák, vendéglők és kávé
házak részére való kieszközlése iránt kérvényt 
intéz a pénzügyminiszterhez, melyre most a mi
niszter megadta az engedélyt.

A szentgotthárdi betegsegélyzö panamája. 
A szentgotthárdi kerületi betegsegályzö pénztár 
nál hanyag kezelés folytán (nagy összegek tűntek 
el. A pánztáros ellen erélyes indult meg. mely 
most befejezést nyert. Wilszinszky számcllenör 
beterjesztette a vizsgálatról szóló jelentést az 
alispáni hivatalhoz, mely a vizsgálat eredménye
ként valószínűleg a kir. ügyészséghez teszi át az 
iratokat a büntető eljárás megindítása céljából.

Magyar név. Kofjács József murepetróci 
illetőségű csendörörsvezetö. lékai lakos Kálmán ra 
magyarosította a nevét.

Alkohol az iskolában A tanítók részére 
Budapesten rendezett szünidei tanfolyamokon elő 
adott tárgyak közölt nem csekály jelentőséggel 
bir az, hogy az alkohol káros hatásáról is tarta
nak előadásokat, hogy a tanítóknak otthonukban 
alkalmuk legyen az ellen, a kellő érveléssel harcolni.

—  Uj állami iskola. A  mezővári állami is
kolát nemsokára építik. A kultuszminiszter ugyanis 
az iskola építkezésnek szerződéseit jóváhagyta, 
minek folytán a mezővári gyerekek uj iskolába 
fognak járni.

—  A beteg cselédek ápolása. Érdekes hatá
rozatot hozott a minap a közigazgatási bíróság. 
Tudvalevő dolog, hogy a nyilvános betegápolásról 
szóló törvény 5. szakasza szerint a cselédtarló 
gazda harminc napig tartozik a cselédnek megfi
zetni a belegápolási diját, ha a cseléd a szolgá
lati idő alatti hibáján kívül betegedett meg és 
tizenöt napig már szolgált. Miután a törvény meg 
okolása szerint nem vehető figyelembe, hogy a 
cselád idült betegségben szenvedett-e, vagy szol
gálata közben szerezte-e a betegséget: az illetákcs 
hatóságok a gazdát az előbbi esetekben is köte
lezték a gyógyítás dijának megfizetésére. Most a 
közigazgatási bíróság egy konkrét eset alkalmából 
kimondotta, hogy ha a cselédnek a betegsége már 
szolgálatba lépése elölt fönnállott, akkor a gazda 
nem köteles a gyógyítás költségeit megfizetni.

—  Megtagadott névváltozás. Soiiár József 
szombalfai lakos az iránt folyamodott a belügy
miniszterhez, hogy vezetéknevét „Somogyidra vál
toztathassa. A belügyminiszter nem adta meg ezt 
az engedélyt, elhatározását azzal indokolván, hogy 
a Sohár név teljesen jó magyar hangzású név s 
azt jobb magyar névvel felcserélni szükségtelen.

Elhagyta a verandát el a nyaralót a hova 
nem tért többé vissza.

Pár nap múlva a férj ügyvédje kereste föl a 
bűnös nőt hogy a válás részleteit beszélje meg vele.

Már nem találta életben.
Pár óra előtt vitték el holttestét.
Egy néhány sort hagyott hátra a két férfinak. 

A szeretőjének ezt:
„Ne üldözz, mert soha se leszek a tied Bor

zadok tőled.
A férjének pedig, a kiről kevéssel az előtt 

valódi gyűlölettel nyilatkozott a másiknak, azt irta.
„Imádlak, nem élhetek nélküled.*

KÖVÉR  ILMA.

—  Az útlevéltörvény életbeléptetése. A bel
ügyminiszter tegnap leküldötte a vármegyéhez az 
útlevéltörvényről szóló 1903. évi VI. t.-c. életbe
léptetésére vonatkozó végrehajtási rendeletet. AA 
utasítás szerint augusztus hó 1-től az útleveleket 
nem a belügyminiszter, hanem a vármegye al
ispánja, illetve a törvényhatósági jogokkal felruhá
zott városokban a polgármester adja ki.

—  Árvák felvétele. Vasvármegye árvaházá
ban kihelyezés folytán megüresedett 1 „Muraszom
bati járási tanítói kör* és 5 vasvármegyei alapít
ványi helyre pályázat hirdettetett. A vármegyei 
árvaházba felvételért folyamodhatnak a községek 
és gyámok, valamint az árvák rokonai is, ha ig*-
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valamelyik j0 evesnél nem idősebb
f V°l,4Haré rte tő?  5. ragályos vagy gyogyilh,illan 

szellemi- vagy testi fogyatkozásban 
beUfe i vódhimlövel sikeresen bcoltntott,

f e'siketnénia vagy elmebeteg vagyontalan 
'zalok az haltakkal ugyanazon tekintet alá es- 
,ok A felszerelt kérvények f év. augusz us bo 

közvetlenül a .Muraszombat, járás, tanító, 
J er" elnökségéhez, illetőleg abspán úrhoz adun- j

d“ k Visszaélés a vadászjegyekkel. Megtörtént 
, Nimródnak ama liai, kiknek nagyobb 

mar, hogy |jujk, rokonaik, jóbarátaik
vadásziéra e ‘ kérnek vadászjegyeket, mintha
reszere azon a evei k vo|n,m ak A t, , c |édek

vadászjegye után tudniillik nem kell adót fizetni.
K ód szokásról igen sok panasz érkézéit a bel- 
ügyminiszlcrhez. aki most sz.goru rendeletben 
hiv,a lel a liirvényhatóságot, hogy ezentúl a cse- 

I .szere csak a eseledkönyv felmutatása mel
lett adjon' k, az illetékes hatóság vadászjegyekéi 
gazol a rendelettel a potyázo, az adózás nélkül 
űzött vadászat előtt betelték a kaput.

Füszeikereskedök országos bevásárló sző- 
vetkezete. A budapesti lüszerkereskedők egyesü
lete iniciativájára Magyar lüszerkereskedők beya- 
<;.Hási szövetkezete alakult Budapesten. A lontos 
c< nagy szerepet betölteni hivatott egyesülés 
alapszabályai szerint a szövetkezel célja: a) a ta
gok áruszükségletének közös beszerzése oly célból, 
hogy igy a nagybani vásárlás előnyeiben részesed
jenek; b) a tagok üzleti érdekeinek előmozdítása 
általában. A szövetkezet tagja lehet: a) bármely 
magyarországi kis- es küzépluszerkereskedö, a 
a nagykereskedők kivételével, ba legalább egy üz
letrészt jegyez ; b) a lüszerkereskedők szükséglétét 
képező aruk termelői vagy gyártói, ba az igazga
tósat' által esetröl-esetre, külön külön meghatáro
zandó szánni üzletrészt jegyeznek.

Szülök figyelmébe ajánljuk Röser lan- és 
nevelőintézetét Budapesten (alapiHatolL 1853 bán).
K kitűnő hírnévnek örvendő intézel magában foglal 
3 osztályú felső keresk. iskolát, mely teljesen egy- 
rangu az állami, községi es testületi felső keres
kedelmi iskolákkal és négy osztályú polgári iskolát. 
Bizonyítványai államérvényesek és az egyéves ön
kéntességre jogosítanak. Vidéki tanulók az isko
lákkal kapcsolatos nevelöinternátusba felvételnek. 
Értesítést küld Hősei* János igazgató Budapest VI.. 
Aradi-utca 10.

Figyelmeztetés. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák folyó hó 18-án kelt 51000. számú 
rendeleté szerint —  minthogy a posta gyakornok- 
jelöllek létszámában üresedés nincs és ily állásokra 
pályázat hirdetve nem lesz, —  gyakornokjelöltek 
egyáltalában meg pályázaton kívül sem vétetnek fel.

Menetdijkedvezmény kivándorlóknak. A ke
reskedelemügyi Miniszter Fiúmén át Amerikába 
kivándorlóknak a MÁV. összes vonalain 50°/ome- 
netdijmérséklést engedélyezett, ba egy csoportban 
legalább 10 kivándorló utazik és közvetlen Fiúméba 
111. oszt. menetjegyet váltanak. A vasútnál az út
levél és a hajójegy mutatandó fel, amely utóbbi 
a budapesti közp. Menetjegyirodánál, vagy pedig 
a minden vármegyében működő kivándorlási meg
hatalmazottaknál válthatók. —  Vas és Zala vár
megye területén Orbán Ignác Szentgotthárdon a 
kivándorlási meghatalmazott, aki mindenféle to
vábbi felvilágosítást szó vagy irásbelileg nyújt. 
Nevezetes újítás lép legközelebb az utlevólügy 
terén is eleibe. Ugyanis augusztus elsejétől kezdve 
az útlevelek többé nem a minisztériumban, hanem 
az alispáni hivatalokban lesznek kiállítva, ami ál
lal gyorsabban fognak az útlevél iránti kérelmek 
elintéztetni.

— Ingatlan adásvételi és jelzálogbank. Ma
gyar ingatlanbank mint szövetkezet cég alatt Bu
dapesten igazán hézagot betöltő szövetkezet ala
kult, mely működési köréül az ingatlanok (városi 
házak és telkek és földbirtokok) adásvételét, bér
letét, kezelését és az ingatlanok eladásának és 
vételének közvetítését tűzte ki; hogy pedig az in
gatlanforgalmat biztosítsa s a házak és birtokok 
terheit rendezze: olcsó jelzálogos kölcsönöket is 
nyújt, illetve közvetítőt és a meglevő drága jelzá- 
log-kölcsönöket olcsóbbakra konvertálja. A szövet
kezet abszolúte semmi dijat vagy költséget nem 
számit sem a közvetítésnél, sem a hitelnyújtásnál, 
hanem csak az ügylet perfoktuálása cselén öt kik

csekély százalékot, mely azonban szintén a tagok 
között osztatik szét, részjegyeik arányában A szö
vetkezet különösen az ingatlanok adásvételének 
modernebb alapokra helyezésére fektet súlyt és e 
célból Budapesten, VII., Almássy-tér 2 szám alatt 
nyilvántartási irodát nyitott, ahol bárki ingyenesen 
bejelentheti, ba ingatlant eladni vagy venni akar 
es ugyanott szintén költségmentesen bármikor fel
világosítást nyerhet az intézetnél bejelentett már 
is nagyszámú eladásokról és vételekről. Az intézet 
igazgatósága élén Landherr Gyula fővárosi építész 
es Kallós Samu dr. ügyvéd állanak; a felügyelő- 
bizottság tagjaiul pedig Brüll Dániel dr., Szabó 
hűdre es Kormos Gyula választattak meg.

Kiutasitási és kitiltási ügyekben a községi 
kepviselolestulet, valamint a közigazgatási-bizoltslg 
határozni nem illetékes. Ily ügyekben a kis- és 
nagyközségekben elsőfokon a főszolgabíró, másod
okon az alispán van hivatva eljárni. (A m kir 

belügyminiszter 1904. évi 33.798. sz. határozata)!
A régi és uj üzlet adója. A közigazgatási 

bíróság egy konkrét esetben 24.244/903. p. szám 
alatt kimondta, hogy ha a vendéglős megadózta- 
lotl vendéglői uzlelét az adóztatási cikluson belül 
beszünteti es e helyett a város más területén uj 
vendéglőt nyit, ez az uj üzlet a korábbi üzlet foly
tatásának tekinthető nem lévén, a régi üzlet adója 
az üzlet megszűnése napjától számítva adótárgy- 
hiány címén törlendő.

nyirkosabb a dohány, annál veszedelmesebb az 
erjesztése és megfordítva. A 14— 16°/o vizet tar
talmazó dohányok erjednek a legjobban.

K ö z g a zd a s á g .

Adatok a dohány termeléséről.

A kisérletügyi közleményekben hosszabb 
cikket, valóságos tanulmányt közöl Kerpely Kálmán 
a debreceni dohánytermelesi kísérleti állomás ve
zetője. Kísérletezéseinek valóban közérdekű ered
ményeit a következő pontokban foglaljuk össze:

1. A dohánypalántákat rendesen l'edökereles 
melegágyakban kell nevelni, hogy május elejére, 
kiülletesre alkalmas palánták biztosan rendelke
zésünkre álljanak.

2. A korán - május derekáig —  kiültetett 
dohány minden körülmények között mennyiségi
leg nagyobb és minőségileg jobb termést ad, mint 
az a mely későn —  kerül kiültetésre.

3. A kései dohányt sűrűbben kell ültetni, mint 
a korait, mert növekedése és fejlődése nem oly 
erőteljes.

4. A kovasavas kálium és szuperfoszfát a 
dohány minőségére (finomságára és égöképességére) 
feltétlenül kedvező hatást gyakorol. Az ősszel adott 
érett istállót ragya a termés nagyságát tetemesen 
fokozza, anélkül, hogy minőségileg kárt okozna.

5. A föld tavaszi előkészítésénél a szántást a 
lehetőségig mellőzni kell és helyette a porhanyi- 
lást használni.

6. A magyar dohányok, a magtőkék szak
szerű kiválasztásával és helyes magtermeléssel 
nemesithetök.

7. A külföldi dohányok közül a manilla, white- 
burley, big-frederik, coneeticut, továbbá a görög 
és török cigareltadohányok lesznek nálunk sikerrel 
meghonosíthatok.

8. A magyar dohányok egyes hibái, külföldi 
nemesebb fajtákkal való keresztezés utján kikü
szöbölhetők.

9. A zöld dohánylevelek füllesztésével, azok
nak későbbi szép színesedése fokozható. Csakhogy 
i  füllesztés igen kényes munka, miért is nagy 
ellenőrzést és szakértelmei igényel.

10. A különböző poréfüzési módok közül, 
az oldalfüzés adja a legjobb eredményeket.

11. A korán, augusztus hó folyamán —  törés 
és szárítás alá kerülő dohány minőségileg jobb 
eredményeket ad, mint az, mely később —  szep
tember bő folyamán —  kerül törés alá.

12. A fűtésre berendezett Snow-féle pajta 
különösen a késön tört dohánynak és a sarjudo- 
liányok szárításánál használható jó eredmény nyel.

13. A kerli dohányokat csak akkor szabad 
a napra kivinni, ba a pajtában előzetesen meg- 
száritottuk.

14. A dohány fermentálásánál a megenged
hető felmelegedés fokát esakis hőmérőkkel lehet 
szakszerűen ellenőrizni. Á  hőfok szabályozásánál 
függ a dohány színe, fénye, rugalmassága és za
matja. A fermentálást befolyásoló tényezők közül 
legfontosabb a dohány nyirkossági foka. Minél

jutányos árban

felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

445/1004. sz.

Árverési hi detmény
Alulírott bírósági . gi-e...ijt>» íz I 81. ev  i,.\.

I. -cz. 102. §-a értelmében ey.em.H kö/li rré te-zi. 
hogy a muraszombati kir. jbi óságnak 1902 évi Sp.
II. 228/5. stb. sz. végzése következtében Somogyi 
Miklós int. főügyész, mint ki-k. Durics Karoly 
ügygondnoka, Kerécz ístvánne Horváth Julianna, 
mint kisk. Durics Mária t. t. gyámja. Délvasmegyei 
Takarékpénztár és Perlóczi Mátyás javára. Zrínyi 
Károly szentsebestyéni lakos ellen 100 kor., 216 
kor., 1400 kor. és 41 K s jár. erejéig 1904. évi 
junius 10-én stb. napjain foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és 1243 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m, borjú, szoba
beli bútor, telién, üszülinó, bikaborju, sertés, sze
kéroldal, eke, taliga, hordó, stbböl álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1904. évi V. 150/3. sz. végzése folytán fent 
felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még hátra
lévő követelések és járulékaik erejéig Szentsebes- 
tyénen Zrínyi Károly lakásán

1904. évi augusztus hó 8-ik napjának

d. u. 3 órája batáridőül kítüzetik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1904. évi julius hó 
25. napján.

Szabadfy József, 
kir. bir. végrehajtó.

Egy jóerkölqsü fiú

tanoncul
------- -----  ■ —  felvétetik

M a y e r c s á k  B é l a
vegyeskereskedőnél

C S Á K T O R N Y Á N .
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Makulatúra papír
kapható métermázsánként

20 koronáért
B a l k á n y i  E r n ő

papirkereskedésében

A L S Ó L E N D V Á N .

3089/1904. szám

Lljabb árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Varga Gábor 
szentgotthárdi lakos végreh aj taténak, Czelccz 
György pálhegyi lakos végrehajtást szenvedett j 
elleni 70 kor. tőkekövetelés, ennek 1902. április I

27-töl járó 5°/o kamatai, 28 kor 90 fdl. peri, 8 kor. 
00 fill. végrehajtási és 12 kor. 30 fii), árverés kér
vényezési és 12 kor. 30 íill. jelen kérvényi költsé
gek kielégítése iránti végrehajtási ögyébén az ezen 
királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság terü
letén levő, a pálhegyi 4. sz. tlkkvben A. I. 7. sor., 
104, b. hrsz. és 5. házsz. ingatlanra 507 kor.-ban, 
az u. o. G6. sz. tjkvben A. I. 416— 10. sor., 91/c. 
89/b/2., 89/a/l., 89/b/l., 91 b. és 121/b. hrsz. ingat
lanra 1708 kor.-ban megállapított kikiáltási árban 
az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi augusztus hó 18. napjának

délelőtti 10 órája Pálhegy község házához kitü- 
zetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10°/o-a 50 kor. 70 fill-, 
170 kor. 80 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgaltatni.

A  vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
| fizetendő az árverés napjától számított 5°/o kama- 
I tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Pálhegy község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1904. évi július 2-án.

D r. S c h ie c k , kir. aljbiró.

Korcsma bérlet.
Vasmegye muraszombati járásában levő 

péterhegyi ág. hitv. ev. gyülekezet a 

megyei ut mellett fekvő s korcsma-helyi

ségnek berendezett

4 szobával, pinczével, mészárszékkel, 

istállókkal, kocsiszínnel, melyek mind 

téglából épitvék, a

f. év augusztus lió 20-án
d. u. 2 órakor tartandó árverésen bérbe 

adja a legtöbbet Ígérőnek az 1905. év ja 

nuár hó l-től kezdve 3 egymásután kö

vetkező évre. A bérházhoz, amely eddig is 

korcsma volt, tartozik 2 hold föld, ami 

részben szántóföld, részben kaszáló.

2-3 Az egyháztanács.

/ v  1  „ r , t . . . . .  . . .  ................... é t

Elvállal 

mindennemű könyv

nyomdái munkákat I 

ízléses kivitelben.

Minden, a nyomdászat terén előforduló nnurkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak.

KÖNYVNYOMDA MEGNYITÁS.

, i
Névjegyek.

I eljegyzési és esketi 

kártyák, meghívók, pv 

gyászjelentések 

| gyorsan és pontosan.
IS*

Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagyérdemű közönsége b. tudomására hozni, 
hogy az Alsólendván már 8 év óta fennálló könyvnyomdám kibővítése végeit Muraszombatban 

egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

nyitottam és azt a mai kor igényeinek t e l je s e n  m e g fe le lő  g é p e k k e l  é s  
s z é p  d ís z e s  b e t ű k k e l  felszereltem.

Hogy a kivánalmaknak mennél szélesebb körben tehessek eleget, könyvnyomdámat

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T T E L  ÉS PA P1R KER ESKED ÉSSEL
bővítettem ki.

Raktáron tartok: iró-, rajz- és tanszereket, mindennemű okmány- és levélpapirost, 
czigaretta-hüvelyt stb., stb.

Kérem, szíveskedjék b. megrendeléseivel minél gyakrabban megtisztelni s meg vagyok 
győződve, hogy úgy áruim jóminőségével, mint pontos kiszolgálásommal teljes bizalmát és meg
elégedését fogom kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel

BALKÁNYI ERNŐ.
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£

Minden, a nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak. 

Nyomatotl Ralkányi Ernő gyorssajtóján, Alsó-Lendván.

Tá b I áz átok, kú*ségi, 
körjegyzői és ügyvédi 

takarékpénztári 
nyomtatványok gyor

san, pontosan és 
jutányosán.

:C*

jután y usflit.




