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Gyermeknevelés.
Nyár van, olyan forró nyár, aminőre, 

mint mondani szoktak, azok a bizonyos 
legöregebb emberek sem emlékeznek. Szerte 
az országban rettenetes a szárazság, a föld 
éléskamrája veszedelemben van. A gazdák 
panaszkodnak, a kereskedők kétségbeesnek 
és a magánember sötét szemmel nézi a 
felhőtlen eget, amely mint valami lüzpalást 
borul a földre.

Mintha a hét szűk esztendő következ
nék ránk. A természet irgalmatlan és nem 
törődik azzal, hogy egyetlen szűk esztendő 
elég az emberiségnek arra, hogy milliók 
eleire szóló nyoinomsága következzék belőle.

Ez a forró, afrikai nyár egyébként is 
sok veszedelmet jelent. Az idő ez abnor- 
i ni la.-a a természet változásának, az idő
szakok eltolódásának szomorú jele. Mi. akik 
megszoktuk a természet egy esztendei éle
tének pontos matheinatikai elosztottságát, 
kimért, elhatárolt négy részre bomlását, meg
riadva vesszük észre, hogy nincs már ta
vasz, nyár, ősz és tél. A tavaszból vörheny 
lelt, a nyárból napszlírás, az őszből malária 
s a télből influenza. Az év elosztottsága 
tehát nem a természetrajzzal, hanem az 
orvostudománynyal került összefüggésbe. 
Évröl-évre több és több betegség zudul az 
emberiségre. Közegészségügyi statisztikák ta
núsága szerint a föld kerekségén állag száz 
egészséges emberre esik tiz. A természet

lehat, amely eletet ad, igy tizedeli meg az 
életet.

Nagy dolog ez. Elriasztó képét festi a 
beteg világnak. Természetes, hogy ilyen kö
rülmények között az emberi gondoskodás
nak fölárgya ma az egészség. Az anyagi 
világ épülete roppan össze, ha romlott a 
lévegöje, nedves, dohos, penészes a talaja.

Az orvostudomány megfeszült akarattal 
küzd a felszaporodott betegségek ellen. Van 
egy betegség, egy veszedelmes kór, amely 
diadalmasan sivit végig a földkerekségén. 
Belefuj a föld kebelébe, amely lázasan zihál 
tőle. Ez a betegség a tüdővész.

így áll a világ központjában az embe
riség, a felvilágosodoltság, a fejlődés, a tö
kéletesedés XX. századának elején. Beteg 
és halódó. És ez az emberiség, amely örült 
rohamban tör előre a haladás utján, hogy 
évmilliók gráiútalapjait rakja le, ez az em
beriség maga oly rövid életre van Ítélve.

Ezen segíteni kell. De hol kezdjük a 
segítést? Csak egy felelet erre: a gyerme
keknél. Aminthogy beteg, elhanyagolt pa
lántából nem lehet terebélyes, árnyékos, 
dús lombos la, úgy beteg, csenevész gyer
mekekből sem válhatilc életerős, közhasznú 
tényezője az emberi haladásnak, az életnek. 
Mentsük meg a gyermekeket.

Nem beszélünk itt arról, hogy már a 
nagy gyermekhalandóság is kötelezővé teszi 
a társadalom gondolkodóinak, hogy a gyer
mekmentés eszközeivel, módjaival foglalkoz

zanak, elég, ha rámutatunk arra a sápadt, 
szomorú hadra, amely gyermekéveivel re
ménység nélkül, ígéretek nélkül, a nyomo
rúságos, szenvedő életre eljegyzettek nagy 
láznsfényü, beteg szemével néz rövid nagy
korúsága elé.

Mentsük inog a gyermekeket. A  köz
egészség ügy őreinek nagyobb gondolko
dása kisérje a gyermeknevelést. Ahol a 
szülő nem jó szülő, ahol a nyomorúság, a 
szegénység elvonja a tisztaság, a higiénikus 
táplálkozás, az egészséges életmód feltéte
leit, ott lépjen közbe a társadalom, lépjen 
közbe a szegények, nyomorultak, szenve
dők és elhagyottak gondviselője, istápolója, 
őrködő angyala : a humanizmus.

Segítsünk a gyermekeken és segítünk 
magunkon. Mentsük meg ifjú véreinket és 
megmentjük magunkat, megmentjük az éle
tét, sok-sok évezreknek nemzedékeit. A  ter
mészet elpártolt tőlünk. Veszedelmeket, be
tegségeket zudit ránk. Legyünk ur a termé
szeten. üiadalmoskodjunk rajta, úgy a hogy 
véges emberi képessegünknek megadatott. 
Ha akadt egy Franklin, aki az ég zengő 
villámát le tudta vezetni, meg tudta szelí
díteni, álljon össze az egész társadalom s 
talán együttesen lesz annyi ereje, hogy a 
kórok, betegségek életoltó villámait is elszi
getelje az emberiségtől.

TÁNCA.
A  k ö ltő  m egtért.
A  költő m egtért falujába . . . 
Ne sírjatok hát jó  fiuk,
A sir az álm ok riiigaló ja,
Mely egyszer nektek is kijut.

A  költő m egtért. . . m egpihenve 
Porlad jó szív ott a lan t;
Uh, mennyi ezerszin  virágot 
Hajt ki a kis falusi hant . . .

0  boldog, link, sz ’ é leiében 
V irág nem nyílt a nyomdokán, 
N e sírjatok, hadd sírjon érle  
Ki c l veszté, a büszke lány.

Tinektck é ! ö  m indörökké,
A sírból nyújt nektek kezet,
De ki álm ait összetépte,
Annak örökre elveszett.

T i voltatok élete utján 
Jó fiuk az illúziók. —
A sors, :i végzet a z a lány volt, 
Ki már kísérteni sohse fog.

Ne sírjatok, hisz mindnyájunkra 
Ott les, ott vár m osolyogva tán 
A z álm ok tépett köntösében 
A  hús végzet, a büszke lány . .

A költő láncát szertetörte,
( )  boldog, szabad már a la n t; —
Nem tépi senki a virágot,
Mit kihajt a falusi hant.

LA N TO S.

A  szív őrültjei.
A lig  midik el nap szerelm i gyilkosság vagy 

öngyilkosság nélkül. Valam i különös kortünct ez 
a mai. anyagiasságnak hódoló, világban. Szinte 
karlrnsztikus, hogy ma, m ikor minden a nyers 
munka, a gépek zakatolása körül forog, midőn a 
falat kenyérért élethalál tusát viv az emberiség, 
ma a szív eszm ényi érzelm ei sírba tudnak ker
getni egyes embereket. És a legcsodálatosabb az, 
hogy az emberben egyálta lában találunk eszményi 

i  érzelm eket.
Vagy talán igaza van Bodnár Zsiginondnak, 

| hazánk egyik legnagyobb gondolkodójának, mikor 
azt mondja, hogy anyagi korban az emberek esz
ményiek és eszményi korban anyagiak ? És Bodnár 
h o zzá tesz i: Ma ideális kort élünk, az emberek 
tehát anyagiasak. Bodnár, úgy látszik, a haladás
ban látja az eszm ényit, de ugyan azt a haladást 
em beriséget anyagiasnak nevezi, nem kutatom 
azonban Bodnár tételeinek logikai összefüggését s 
csak azt akarom  konstatálni, hogy korunk sem 
nem eszm ényi, sem nem anyagi kor. Korunk az 
eszményi és anyagi áram latok változatosságának 
a kora. Minden nap más képet tár elénk oly  for- 

i mán, hogy 24 óra leforgása alatt a  legellen létc- 
i sebb fogalm akat alkotjuk magunkat a világ és az

emberiség értelm ezéséről. S  ezt a folytonos vá l
tozatosságot annyira megszokjuk, hogy nem is 
tudnók nélkülözni. Pillanatról-pillanatra lessük az 
újságok, a melyben ma már világraszóló, mélyen 
m egrendítő események, theatralitások érdekelnek 
bennünket. Ideges türelmetlenséggel fekszünk le 
este s azon gondolattal alszunk el, hogy a reggel 
vájjon m ily szenzációt talál fe l izgató dolgokra 
éhes gyomrunk pillanatnyi k ielégítésére ?

Ez a türelmetlenség kihat m indenre ! Idege
inket testünk természetének a korlátain túlfeszítő 
s szerveink rendszertelensége maga alá tem eti 
úgy testi, mint szellem i életünk rendszerét. Csak 
ezen alapon tudom m egm agyarázni a szerele n 
okából történt gyilkosságokat.

A  kor emberének a szive csak nagy nehe
zen tud eszm ényi érzelm eket táplálni és a szen
vedélyesség, —  a m ely érzelm i momentumoknál 
a je len  kort je llem zi, —  különválasztandó az e s z 
ményi érzelem től. A  szenvedélyessóg a test és a 
vér fellángolása, inig az eszményi érzelem  b izo 
nyos lelki egyesülés a szívvel. De megtörténik, 
hogy két ellenkező nemű sz ív  egymás iránt ro
koni érzelm eket táplál a nélkül, hogy vérbeli v i
szonyba jönnének egymással. Mind két szívben az 
eszményi érzelem  parazsa éleszti a szerelem  tü- 
zét. Nyugodt vérm érsékletnél, szabályos idegrend
szernél a végeredm ényben egyhangú boldogság, 
mondjuk, hogy csak m egelégedés koronázza szi
vük legközelebbi értelem ben vett rokon ságát: a 
szerelm et.

De ha az eszm éiig i szerelem ben egyesülni 
akaró kél lény csak egyikében is a türelmetlenség
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A száj tisztasága.
Irta : Korodi Simon dr.

A tuberkulotikus fertőzés pusztítását 
mérséklő intézkedések csak akkor lesznek 
eredményesek, ha annak minden útjára és 
módjára kiterjed a figyel ént. Miben rejlik a 
fertőzés lényege ? — ezt vizsgálni a tudo
mányos kutatások föladata. Hány utón megy 
végbe a betegség-átvitel, — nem tárgya
lom ; csupán a szájat, mint a fertőzés leg
könnyebben hozzáférhető helyét, szandék- 
szom röviden ismertetni.

Tudjuk, hogy a_ levegő káros bakté
riumokat tartalmazhat, a körülöttünk lévő 
tárgyakon lehetnek láthatatlan kórokozó csi
rák, a testünk fönntartására szükséges táp
lálék a leggondosabb tisztaság mellett sem 
mindenkor mentes parányi, de esetleg ká
ros hatású mikroszkopikus lényektől ; s ha 
meggondoljuk, hogy e baktériumok a bele
helt levegővel, a táplálékkal vagy azon el
terjedt rossz szokás utján, hogy hiányosan 
tiszta kézzel is szájhoz nyúl és eszik sok 
ember, — a különböző tárgyukról a szá
jába s ezen át a szervezetbe kerülhetnek, 
akkor beláthatjuk a száj szerepét a fertő
zés tovaterjedésénél,

A szájban lévő nyál, odvas fogak, nyák- 
hártyák, a nyelv, mind jó tény ész fészkei a 
fertőző baktériumoknak.

Miller a legtisztábban tartott szájban 
is több baktérium-fajt mulatott ki. Bár ezek 
nem mindegyike veszélyes, sőt némelyike 
bizonyos életműködéseink segítségére még 
szükséges is, de a szájban levő alkalmas 
körülmények, minő az állandó hő, ott bomló 
éteimaradékok, veszélyes baktériumoknak is 
melegágyául szolgálhatnak.

Ha a szánkba kerül valamely kórokozó 
baktérium, olt nem pusztul el, hanem élet
működésére szükséges körülményekre ta- i 
látva, tovább fejlődik és szaporodik.

A fertőzés könnyítését illetőleg ekként 
fontos testrész a száj.

Mintegy elökuput képezve belső szer
veinkhez, a levegő s táplálék ezen át ha
lad belső részeinkhez, a tüdőhöz, a gyo
morba és belekhez, nem kicsinylendö lehat

megnyilvánul s az eszményi rokonság idő előtt a 
ver es test vagyainak.szenvedet yessege ve fajul, a 
két lény különböző nemű .szive együttérzésére ; 
nincs, nem marad meg a paritás s az egymással 
való meghasonlás türelmetlenseg természetes kö- 
vetkezmenye ieend.

E megliasoulas nem a rokonság, az érzelem 
megszűnésében nyilvánul meg, söl ellenkezőleg, 
fokozódnak az érzelmek, de már nem eszményi 
cél felé törekedve, hanem anyagi vagyuk kielégi- 1 
tésére irányulva. M i történt az ily módón egymás
sal mcghasonlott két lény közölt?

Az egyik érzelmei túlhaladlak a másikéit; 
az egyik többel kivánl. mint a mennyit u másik . 
adhatott es mivel megtagadni egyik sem akarta a 
másik kívánalmait, kéréseit, de teljesíteni se tud
tam —  nem akarván egymással ellentétbe jutni, 
elhatároztuk, hogy megszűnnek létezni: meghal
nak, öngyilkosok lesznek !

így állítható lel általánosságban azon sze
relmi öngyilkosságok és gyilkosságok okadátása, 
melyeknél semmiféle külső behatás közre nem 
játszott. így tehát. - tekintve, hogy társadalmi 
eletet elünk s utón —  útfélen külső behatások
nak vagyunk kitéve, —  a lenti okudutolásnak 
csak az elméletben lehel érvényessége, létjogo
sultsága.

Be lássuk csak, hogy a meghasonlás gya
korlati utón mint sodorja az elpusztulásba, a mcg
hasonlott szivbeli rokonságot élni akaró embereket. I

Két külömbüzö nemű lény eszményi hatások | 
között szereti egymást. Közbe jön egy anyagi kér- | 
dés, a mely minden illúziót szertefoszlat és mivel i

ii száj tisztán tartására hirdetett sokféle fi
gyelmeztetés.

Mindent el kell követni, hogy a száj 
fertőzési lehetősége megsemmisüljön, ál
landó tisztán tartasd v al.

A természet, bár kitette szánkat a könnyű 
fertőzés eshetőségeinek, de megadta a le
hetőséget is gyógyszereinkkel történendő 
hozzáférhetőségéhez.

Ha a tüdőnkhöz olyan könnyen oda- 
vihelnök baktériumölő gyógyszereinkéi, meg 
volna fejtve a tuberkulózis orvosságos ke
zelése. így csak fáradalmas gyógyrendszer- 
rel, hygienice törekedhetünk a gümőkór- 
ban szenvedők megmentésére.

Kétségtelen, hogy a szánkban levő bak
tériumok veszélyességét gyógyszerekkel meg- 
semmilheljiik, nézzük tehát, melyek azok 
a módok, melyekkel ezt végrehajtassuk V

Tudjuk, hogy a tisztaság legjobb esz
köze a v íz . A z  egyén, a ki naponta bár 
csak tiszta vízzel is többször mossa ki a 
száját, nagyjából eleget tett a tisztasági sza
bálynak. De vájjon elegendő-e ez? Nem 
kell-e figyelembe venni, hogy a viz ugyan 
mindent lemos, de a baktériumokat nem 
gyengíti meg. Erre hatékonyabb anyagok, 
gyógyszerek kellenek, melyekre nézve leg
jobb orvos tanácsát kikérni. A gyengén lii- 
gitott sósborszeszes viz baktériumölő szer, 
de alkoholtartalma miatt állandó használata 
nem ajánlható. Igen könnyen hozzáférhető, 
meglehetős jó éredménynyel használható 
szer a közönséges konyhasó. Ebből kis 
mennyiséget téve szájmosó vizünkbe, alkal
masabb, erősebb szer hiányában elég jó 
eredmény nyel használható.

A száját lehat, mint a belső szerve
inkhez legkönnyebben hozzáférhető utat, 
nem szabad elhanyagolni, ha nagyobb kö
vetkezményekkel járó betegséget akarunk 
megelőzni.

Folytonos tisztántartás, minden étke
zés után való gondos kimosás olyan sza
bály, melyet sem gyermeknek, sem felnőtt
nek elmulasztania nem szabad.

A szájról mondott tanácsaim nem "jak. 
(le valamint minden ismertnek, ha üdviis.

a boldog szerelem úgyis csak illúzión épül fel. a 
két lény unalmasnak, sivárnak látja azt az életet, 
a melybe az anyagnak csak egy esepje is méle- 
lyezte meg az eszményit, agyukban a gondolatok 
romantikája összhangot teremt a s z ív  naivszerii 
elkeseredésével, -  ez az őrültség első lépesölőka, 
'— és eldobják maguktól az életet.

A szerelem okából tártéul halálozásokat 
nagyhalt elősegíti az áldozatok közvetlen ideges
sége, amely onnan keletkezik, hogy a különösen 
esni. szerohnilug kilejezesre jutó szerelem annyira 
megerőlteti agy u szivet, mint a kormányzó agyat, 
- a melyet már ilyenkor nem akarat, hanem az
............ il. hogy ideges neuraszténia (Itusk..... i siig)

„ kezdi gyülrcui az emberi szervezetet. 
Azon pillanatban, midőn az öngyilkos halálra 

szánja magát, az őrület stádiumában' van » ngvá- 
mtk iiieghibbaáása az utolsó pillanatban remlsio- 
11111 tetőpontra hág. De csak azokat lehet öngyil- 
kosoknak nevezni, a kik gvávuság, unalom vugv 
lelkifurdalás miatt dobják el az életüket.

Lehet-e öngyilkossággal ineghelyegzeni azt a 
katonai, aki latvu, hogy az ellenség kezébe kerül 
inkább önmaga vet veget eleiének, semhogy ki
tegye magát az övei elárulása veszélyeinek ?

Angliában azou öngyilkosokat, akiket az 
önmaguk ellen történt merénylet megölni nem tu-

ngy'biinteliifSntintha ^  i0'" á"^k «s <W-n úgy büntetik, mintha inas ember ellen követtek
volna el a gydkosság^kisérleténok a hántoltét.

öngyilkosság nálunk is bűntettnek minősít 
' " "  NAGY UlilLA

folytonos ismétlése hasznos, jól vélek cse
lekedni tanácsaimmal én js, Int polgártár
saim ügyeimét erre újból felhívom.

Előfizetési felhívás

Lapunk vidéki előfizetőit t. ídkéi- 
jiik. hogy a kiknek juiius hó l-én  az e|„. 
lizelésük lejárt, a mellékeit utalványon az 
előfizetést szíveskedjék beküldeni, nehogy 
a lap szétküldése feiinakadjék.

.1 kiiulúhii nini

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
Dr. Uy Károly ügy vád, taknrékpenzlari 

igazgató Judendorlból, ahol nejével több liftig 
fürdözöll, a mull bélen hazaérkezett.

Szabadságon. Saáry József kir. járási,in. 
bal bélre terjedő szabadságidejét f. hó 1-én meg
kezdte.

Segédjegyzöválasztás A f. hó 2-án Tól- 
kc rész túron megtartóit segédjegyzöválasztáson egv- 
hangulag Káply Elemér választatott meg.

Egyházmegyei közgyülé-. Az őrségi ev. 
ivl'. egyházmegye lólyo évi rendes közgyei,-el míg. 
10-én tartja meg Körmenden Somogyi Gyula esp. 
és Chernél Antal gondnok elnöklete alatt.

Rakóczy hamvai. Tisza István gróf min. 
elnök a napokban érlcsilelle Kassa varosai, Imgv 
a diesöemlékii fejedelem II. Kákóezy Feivneiiek 
es többi haj társainak Hamvait a kassai széle s'gv 
házban fogják egyházi ós politikai ü m 
mellett örök nyugalomra helyezni.

Késelés. Pörs Sándor sándorvölgy1 legényt 
haragosai, uévszerinl Kücsán Péter, Dohár Fenne 
és Dohár István lakliázi legények a minap e le. 
amikor Lakházára ment, meglesték és annyira 
megverlek, hogy 4 bélig s lógja nyomni az ágyat. 
Kücsán Péter a verekedés alkalmával késsel több 
szúrást ejtett Pörsön. A verekedőket feljelentenék.

Brutalitás. Pusziesny, k József borbázai 
lakos az erdejében találta hasonnevű rokonának 
ü eves liát, aki a szitkozódó ember elöl mene
külni igyekezett. A durva ember uluuu küldte ku- 
lyujal, azzal meglógatla s azután a földhöz vag
dalta és bottal oly kegyetlenül elverte, hogy a sze- 
geny gyermek alig tudott haza vánszorogni. A 
brutális embert feljelentették.

Vizbefulás. A Ma Inas községhez tartózó 
és Közié/ János tulajdonát képező Leudva pataki 
malom közelében a viz partján a molnár lia f. 
hó 5-én réggé l'érli ruhát la lall s miután a kö 
zelben fürdeni senkit se látott, a dolog gyanúsnak 
tűni fel elölte es jelenlést teli a községbironal. 
Kz csákányokká! kikutnttalla a viz medrét s esak 
Hamar rátaláltuk egy idősebb lórii Imllajara. .\/ 
illető - Hallomás szerint Fórján Mikló • iipalioezi 
lakos — valósziiiiileg fürdés közhe.i Haladt a vi/H. . 
\  Hatóság a Hulla személyazonosságának megálla 
pilása és a Haláleset körülményeinek inegvi/.sgá- 
lasii végett kiszállt a Helys/iuere dr. Geiger Vilmos 
járásorvossal.

Meghívó. A szentgotthárdi kér. belegse- 
gélyzö pénztár vusvármcgyeulispánjának 12424 1104 

| sz. rendeleté értelmében f. évi augusztus ii<> 14-m 
í vasárnap délelőtt 0 órakor saját hivatalos helyi 
I segében rendkívüli közgyűlési tart, melyre a köz- 

gyulesi kiküldöttek tisztelettel inegliivaliúk. Tárgy
sorozat: 1. Az 1004. évi zárszámadás elöterje-/. 
lesevei kapcsolatosan az igazgatóság jelentése 2 
Felügyelő-bizottság jelentése s a felmenlvény meg 
adása iránti határozat. 4. A pénztárt a múlt év
ben lemondott igazgatóság es a felügyelő-bizottság
a i  s/c.nben megillető igények érvényesilése iránti 
Határozat. 4 Négy igazgatósági póttag választása, 
ö. A felügyelő-bizottság választása, ö. Esetleges 
indítványok, amelyek a közgyűlést megelőzőleg 4 
nappal írásban az elnöknél boadaudók.

Szentgotthárdon, 1004. évi juiius hő 31-éu.

A szentgotthárdi kér. belegsegélyzo 
péi.zlár igazgatósága.

Szerencsétlenül járt urinö. Sajnálatos bal 
eset érte a napokban Agiis/.tieli Viktor pinkamind- 
szcnli uradalmi intéző feleségét. Németsároslak 
határában megbokrosodtak a kocsiba fogott lovak 
és Agusticlmé, hogy kikerülje a veszedelmet, ki-
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ugrott a 
k» t helyen 
Vajda Leó

kocsiból. E közben azonban bal lába 
eltörött. A szerencsétlenül járt urinöt 
mogyorókéi éki orvos részesitette első

segítségben.
A kerületi betegsegélyzö-pénztár. Röviden 

megírtuk, hogy a szentgotthárdi kerületi be- 
gitö pénztárnál, melynek működési Köre a 

varmegye körmendi, szentgotthárdi, németujvari 
muraszombati jarasara terjed ki. visszaélésnek 

jöttek a nyomára. A vizsgálat adatai szerint a 
zamszerüleg megállapitható hiány 3500 K. Azon- 

itan helytelen elszámolás és szabálytálan utalva- 
nyozás folytán a pénztár kára meghaladja az 5000 
K-t A felelőség első sorban Mang Ede volt tit
kári terheli, kinek felelősegében osztozik Fmausz 
Joz. êi igazgató, valamint az egész felügyelő bi
zottság. A vármegye alispánja a szabálytalan pénz
kezelés megtorlása céljából az összes iratokat ki
adta a szenlgotthárdi főszolgabírónak, mint első
fokú iparhatóságnak, hogy sikasztás miatt a bűn- [ 
feljelentést az ügyészségnél megtegye és a bűn- i 
ügyi zárlat elrendelését kieszközölje.

A F. M. K. E. közgyűlése. A Felvidéki 
Magyar Közművelődéi Egyesület XXII. évi rendes 
Közgyűlései 1004. augusztus 23-án tartja meg 
Oieznóbanya sz. kir. városban, a következő tárgy
sorozattal. 1. Elnöki megnyitó. 2. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére három egyesületi 
tag kiküldésé. 3. Ügyvezető alelnök beszámolója, 
az egyesület 1903 -1904 évi munkásságáról, 
i. Az elnökség 1903— 1904. évi jelentése és az
igazgató-választmány határozati javaslatai. 5. Az 
egyesület 1903. évi zárszámadása s a vonatkozó 
íölmenlvények megszavazása. G. Az egyesület 1905. 
c\ i költségvetésének megallapitása és esetleg a 
törvényhatósági választmányok kapcsolatos javas
latai. (Zólyom varmegyei választmányunk indítványa 
hazalias szellemű lót olvasmányok terjesztése iránt.) 
7. Egye- vármegyei es városi választmányok meg- 
aiakmasunuk bejclenlc.se és tudomásul vétele. 8 Az 
1905. évi közgyűlés helyének meghatározása. 9 In- 
üiivaiiyok, melyek az alapszabályok 16. §-a értel
mében. a központi elnökséghez írásban beadaltak, 
(Török Zoltán ib. elnök indítványa, az igazgató 
\ a-zlm.myi ülések egyikének Budapesten való 
megtartása iránt.) A közgyűlésre az elnökség meg
hívja az egyesület összes alapító, örökös, rendes 
es pártoló tagjait. A kereskedelmi miniszter és a 
kassa-Udcrborgi vasul a közgyűlés alkalmából, aug. 
lv̂  alól számítandó 10 uapi érvényű kedvezményes 
utazást engedélyezett, a mely szerint az egyesület 
tagjai gyors es személy vonalokon 11. osztályú jegy
e i''1 az i. osztályon, 111. osztályú jegygyei pedig 
a II. osztályon utazhatnak iircznóbunyúru és vissza. 
A kik ezen kedvezményes utazásra szóló igazol- 
v.myr.i, valamint a lirezuobunyuu való elszálláso- 
ia-rn igényt tartanak, lorduljanak augusztus 15 ig 
1 ■ /•arukig a F. M. K. E. főtitkári hivatalához 

(Nyílra) vagy Urezuohanya sz. kir, város polgar- 
|ii*->tori iiivalalahoz. Később jelentkezők megfelelő 

"/ dlasolasa iránt sem a főtitkári hivatal, sem 
■ /.iM.háuya varos nem vállalhat felelősséget.

Megsértett csendőr. Mauser János csend- 
oiv'i au -lei a folyó ev márciusában megjelent 
Al.ua« -,c> Adum henedeki lakosnál és ligyelmoz- 

, hogy az udvarán levő medencét kerítse be 
Kellőkép, nehogy valaki szerencsétlenül járjon. 
Malac>ics a ligyelmeteles megfogudása helyett ra- 
ainadt a csendőrre es tolvajnak .nevezte. Ezért 
:i '"i vény elebe került s 40 korona pénzbírságra 
iteitetett.

Hirdetmény. Van szerencsénk a t. gazda- 
ko/.önseget érlesiteni, hogy llungária-Szuperfoszfát, 
' '  ‘hországi Ihomussulak, stassfurti kálisó s egyéb 
aülragyalélek szállítására nézve elvállaltuk Mu
raszombat es vidékére a hepviseletét. A szuper- 
Ioszlat ára 16" u minőségben 8 korona 60 lillér 
uieterinázsakéul a muraszombati raktárunkban és 
7 korona 30 lillér a vashidegkuti raktárunkban, 
thoinussaluk a muraszombati raktárban 8 korona 

lillér, a lotkereszturi raktárban 8 korona 50 
lillér. Fizetési feltételek: 3 havi kamatmentes vál- 
toledezet, gazdaköri tagok még külön kedvezmény
ben is részesülnek. A cégek kitűnő hírneve már 
eleve biztosítja ezen kényes természetű és bizal
mon alapuló cikk beszerzésénél a minden tekin
tetben pontos es szolid kiszolgálást. Azon remény
ben, hogy ezen ujahhi képviseletünk csak fokozni 
togja azon szives támogatást, amelyben a l. gaz- 
daközönseg eddig is intézetünket részesítette, tel
je.-! bizalommal azou kéréssel fordulunk a t. gaz- 
daközönseghez, miszerint szíveskedjék műtrágya 
szükségletéi az őszi idényre általunk beszereztetni 
s ebbeli rendeléseit még augusztus végéig nálunk
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megtenni, hogy a műtrágya szállításáról idején i 
gondoskodhassunk. A helyi viszonyoknak megfő- : 
lelő műtrágyából Muraszombatban Kardos József 
urnái, Totkereszturon Berke Lajos urnái s Yashi- 
dogkulon Friseh Konrád urnái kézi raktárt is tar- 
ümk. Nagyobb siAllitináiiyokat azonban legjobb i 
és legolcsóbb is mindjárt a vasúti állomáson át-
...... . Kiváló tisztelettel Muraszombati Mező-
gazdasági Bank Részvénytársaság.

—- Eltűnt házi nyulak. Bertalanics Mihály 
szarvaslaki lakos szomorúan konstatálta, a mikor 
a mezőről családjával hazaért, hogy négy darab 
gyönyörű szép, dédelgetett házi nyula eltűnt az 
istállóból. Jelentést tett a csendőrségnek s az a 
gyanúba vett embereknél kutatást tartván, a nyű
ink;, t Dono.su István, Tiszai Ferenc és’ Rajszár 1 
Mihály szarvaslaki lakosoknál meg is találta és a I 
beismerésben levő tetteseket feljelentette.

Tűz. itiizsies István petöfui lakos istállója 
mull hó 24-en délben kigyuladt és gazdasági épü 
létéi, takarmánya és 320 kor. készpénze elégett.
A kar 200U korona. A tüzet állítólag károsult 5 ! 
unokája okozta gyufával való játszás közben. j

Hirdetmény. A muruszoinbaljárási gazda
kor a vasmegyei gazdasági egyesülettel karöltve 
1904. évi szeptember 25-én Vashidegkuton szar
vasmarha, sertés és baromfi díjazást rendez. Dijat 
nyer bármely hegyi jellegű pirostarka fajtához tar
tozó szarvasmarha és pedig: tehenek borjúval 
vagy a nélkül, üszők es bikák. —  Továbbá tiszta 
vérű sertések és baromfiak, avagy sikerült keresz
tezések. Bármely dij csuk az esetben fog kiadatni, 
ha a díjazandó állni tulajdonosa mint tag az egye
sület kötelékébe lép. Kitűzött dijuk : nagyobb te
nyésztőktől bemutatóit állatokra 1-sö d ij: díszok
levél, ll-ik d i j : elismerő oklevél. Kisebb tenyész
tők reszelő : Tehenekért 1. dij 20 K, 2. dij 15 K, 
3. díj 10 K, 4. dij 5 K. Üszőkért (1 évesek l 
vagy idősebbek) 1. díj 20 K, 2. dij 15 K, 3. dij 
10 K, 4. díj 5 tv. Bikákért (1 évesek vagy időseb
bek) 1. díj -0 K, 2. dij 15 K, 3. dij 10 K. 4. dij 5 K. 
Sértésekért 1. díj 15 K, 2. dij 10 K, 3. dij 5 K. 
Tyúkok luduk es kacsákért| 1. dij 10 K, 2. dij 
o K. A dijak odaítélésére hivatott bíráló bizottság 
délután 3 urakor kezdi meg működését, miért is 
felkérjük a kiállítókat, hogy a kiállítani szándéko
zott állatokul a díjazás napján legkésőbb délután 
2 ómra a kiállítás terére oiövczessck. A bírálat 
befejeztével az odaítélt dijakat mindjárt a helyszí
nen kifogjak osztani. Végül megjegyez le tik, hogy 
a biruló-bizotlságuuk, mely teljesen önállóan mű
ködik jogában áll az eiövezetoll anyaghoz mérten 
a dijakat megállapítani, mely megállapodást a ki
állítok elfogadni kötelesek. Egyúttal tudatjuk in. t. 
gazdakö/.öuseggel, hogy gazdakörünk a kiáliitók 
közölt 200 darab gyömülcsfát sorsol ki. Vidékünk 
gyümölcstermése megismerése, a már meglevő 
jobb fajták terjesztése s előnyösebb értékesítése 
coljából gazdakörünk a díjazás alkalmával gyii- 
mölcskóslolast rendez. Azért kérjük a járás gyü
mölcstermelőit, hogy termelt gyümölcseikből a dí
jazás helyére 5 —6 darabol beküldeni szívesked
jenek, megnevezvén a gyümölcsfaját s ajánlandó 
tulajdonságait, termelt mennyiségét s hogy alkal- 
mas-e nagybani termesztésre. Ez alkalommal is 
szives tudomására hozzuk a t. gazdaközönségnek, 
hogy a lúlkoreszturi raktáron a thomas«alak-liszt 
métermáxsákénl 8 kor. 50 lillércu, muraszombati 
raktáron 8 ko . 60 filléren és a szuperfoszfát 8 
kor. 60 filléren, a vashidegkuti raktáron a szuper
foszfát 8 kor. 31) filléren áll rendelkezésére. Gaz
dakörünk tagjai csekély használati dij mellett ve- 
tögépeket, lúhormnglisziiló gépet s tricurt, továbbá 

’ almaziizónialmot, prést, és Rydor-féJe aszaló gé
pel vehetnek igénybe, jelentkezéseket a gazdakör 
titkári hivatala lögad el. Muraszombat, 1904. jú
lius hó 29-én.

Takáts R. István, Gróf Batthyány Zsigmond,
a gazdakör titkára. a gazdakör elnöke.

Feltartóztatott kivándorlók. Mióta az uj 
kivándorlási törvény életbe lépett, mindennapi do- I 
loggá vált, hogy az Amerikába igyekvők a rendőr
ség” állal lel lesznek tartóztatva, mert nincsenek 

j útlevéllel ellátva. A szombathelyi rendőrség a mi
nap ismét egész e ;oport kivándorlót tartóztatott 
fel és azokat, kik az előirt útlevéllel ellátva nem I 
voltak, visszakisértclte lakhelyükre. Ezen kivan- ’ 
dorlók többnyire nem bírnak tudomással arról, j 
hogy azok, kik szabályszerű útlevéllel bírnak az 
esetben, ha egyszerre tizen utaznak, a vasúton i 
féláru mcnetjegygyel utazhatnak Fiúméig, hóimét ; 
két hetenként indulnak a kormány felügyelete alatt 
álló hajók N e w  Yorkba. Ezen hajókon kényelmes.

tiszta ellátásban részesülnek a kivándorlók. Az 
ezen hajókra szóló hajójegyek vagy a budapesti 
közp. Menetjegy-irodában, vagy pedig a kormány- 
hatoságilag megerősített kivándorlási meghatalma
zottaknál válthatók. —  Vas és Zalamegye terüle
tén ORRÁN IGNÁC SZENTG0TTHÁRD0N a ki
vándorlási meghatalmazott, ki hozzáfordulóknak 
minden további felvilágosítást megad. —  Megjegy
zendő. hogy a meghatalmazottaknak tiltva van a 
hajójegy kiadásáért vagy felvilágosítás nyújtásáért 
dijat követelni.

jutányos árban

felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

3479/1904. tkv.

Utóajánlati árverési hirdetményi 
kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint tlkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a szentgotthárdi ta
karékpénztár végrehajtatúnak, Horváth Ferenc és 
Terplán Teréz szentbenedeki lakosok végrehajtást 
szenvedettek elleni 550 kor. és jár. ir. végrehajtási 
ügyében az 1904. junius 16-án megtartott árverés 
a szentbenedeki 26. sz. tjkvben A. III. 1— 11. sor., 
31. hrsz. 4 1— 4. sor. a kükénycsi 65. sz. tjkvbe
11., 12. 14.. 15., 17. sorsz. ingatlanokra vonat
kozólag Terplán Miklós audorhegyi lakos utóaján
lata folytán hatályon kívül helyeztetik és az ezen 
kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság területén levő 
a szentbenedeki 26. sz. tjkvben A. III. 1— 11. sor., 
23 h.. 27 h., 29/b., 34., 35/b., 37., 39., 42/b„ 65.,
80.. 84. hrsz. 31. Iiázsz. ingatlan 1761 kor. 10 fill.
a 4 1. sor., 63 b. hrsz. ingatlan 157 kor. 30 fill. 
a 4 2. , 22/b. * - „ 222 kor. 20 Üli.
a 4  3. * 45 b. „ . 55 kor.
a 4 4. „ 46/b. „ „ 61 kor. 60 fill.
a kökényesi 65. sz. tjkvben 4 11. sor.. 215/a. hrsz. 
ingatlan 137 kor. 50 fill., 4 12. sor., 116/b. hrsz. 
ingatlan 110 kor.. 4 14. sor., 217/3. hrsz. ingat
lan 67 kor. 10 fill.. f  15. sor. 217/b. hrsz. ingat
lan 66 kor., 4 17. sor., 218 4. hrsz. ingatlan 71 
kor. 50 fill. utoujánlati árban az árverés elrendel
tetik és arra határnapul

1904. évi augusztus 30. napjának

délelőtt 10 órája hatályukban fentartatnak.

Muraszombatban, a kir. jbirőság mint tlkkv 
hatóságnál 1904. julius 27-án.

D r. S c h ic k ,  kir. albirő.

Egy jóerkölcsü fiú

felvétetik =

BEayercsák B é l a
vegyeskereskedőnél

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

20 koronáért
B a l k á n y i  E r n ő

papirkereskedéáében

A L S Ó  L E N  D V Á N .

2241/1904. szám

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy (íombócz Anna 
férj. Mekis Jánosné végrehajtatnak, Gombócz Mi
hály végrehajtást szenvedett elleni 465 kor. tőke
követelés, ennek 1903. nov. hó 10-töl jaró 5°/o 
kamatai, 17 kor 30 fill. végrehajtási és 22 kor. 30 
fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti

végrehajtási ügyében az ezen királyi járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság területén levő, a pereslói 
25. sz. llkjkvben A. I. 1 7 .,“ ., 11 19., 21 21,
26— 30. sor., 51., 159., 203., 204.. 308.. 313., 310., 
364„ 423., 425., 431.. 437., 440., -147.. 454., 457.,
490., 620., 624., 767., 769., 800. 829. hrsz. ingat
lanokból Gombócz Mihály 1 8 illetőségére 677 kor. 
50 fill., az u. o. tjkvben + 1. sor., 659. hrsz. ingat
lanból! V8 illetőségére 25 kor.-ban megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1904. évi augusztus hó 22. napjának

délelőtti 10 órája Perestó község házához kitii- 
zetetl azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlanok kikiáltási árának 10°/o a vagyis 67 kor. 
75 fill., 2 kor. 50 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 átszolgáltatni.

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

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

Az árverés a fenti telekjegyzökönyvben fel- 
jegyzendő.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1904. évi május 26-án.

D r. S c h ic 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 hó 20-án
d. ii. 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.

;{ ;j Az egyháztanács.

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

eljegyzési és esketesi 

kártyák, meghívók, K  

gyászjelentések b; 

gyorsnn és pontosan, p/

J
Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagyérdemű közönsége b. tudomására hozni, 

hogy az Alsólendván már 8 év óta fennálló könyvnyomdám kibővítése végett Muraszombatban 

egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

í © á ¥
nyitottam és azt a mai kor igényeinek te lje 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 tű 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 PAP1R 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 jóminöségével, mint pontos kiszolgálásommal teljes bizalmát és meg
elégedését fogom kiérdemelni.

Hírlapokat,

szépirodalmi müveket, 

árjegyzékeket, 

étlapokat sth. jutányos 

áron.

Kiváló tisztelettel

BALKÁNYI ERNŐ.
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Minden, a nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak.
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Táblázatok, közsé 
I körjegyzői és ügyvédi 

takarékpénztári 
i nyomtatványok gyor

san, pontosan és 
jutányosán.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Alsó-Lendván.




