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A  „Muraszombat és Vidéke" 
hivatása.

Midőn a „Vendvidéki Közművelődési 
Egyesület* közgyűlésének megtisztelő bí
zóidul alapján e lap szerkesztésére vállal
koztam, tettem azt abban a tudatban, hogy 
mindnyájunk mindegyikének erkölcsi köte
lessége a közérdek előmozdításában azt a 
tevékenységet kifejteni, amely tehetségétől 
telik s amelyet részére járásunk társadalma 
kijelöl. — De tettem azt abból a meggyő
ződésből is, hogy a lap fentartása járásunk 
közérdeke szempontjából szükséges és hasz
nos; fentartása érdekében tehát a kényelmi 
szempontok félretételével mindnyájunkat kö
telességek terhelnek.

A „Muraszombat és Vidéke- járásunk 
azon intézményei közé tartozik, amely már 
20 év folyamán át kitartóan, különböző sze
mélyek szerkesztése alatt, de mindig egy
forma lelkesedéssel igyekezett a közérdeket 
szolgálni s lapjai mindig alkalmasaknak bi
zonyultak a közérdeket érintő kérdések meg
vitatására, az eszmék kölcsönös kicserélésére.

Felelős szerkesztő: Dr. v r a t a r its  IVÁN. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

E lapnak érdeme nagy részben népünk 
hazafias gondolkozása, a magyarosodásnak 
minden irányban tapasztalható örvendetes 
haladása s érdeme, hogy a gazdasági isme- i 
reteknek a nép közötti terjesztésével köz- l 
gazdaságunk a mostoha viszonyok mellett I 
és elegendő anyagi eszközök nélkül is ör
vendetes haladást mutat. Társadalmunk te
vékenységének e fontos kérdésekben e lap ; 
hasábjai nyújtottak alkalmat a különféle né
zetek tisztázására s a cél elérésére a legal
kalmasabb eszközök megválasztására.

De társadalmunk ha eddig kötelességét 
teljesítette is, célját még el nem érte, tévé- 1 
kenységével a járási tanügy, közgazdaság, ' 
magyarosítás stb. körét még ki nem töltötte. 
Egész sora a tanügyi, közgazdasági stb. kér
déseknek áll előttünk, amelyeknek részben 
végleges megoldása vár reánk, részben pe
dig megoldásukra az arra hivatott tényezők 
figyelmét fel kell hívnunk.

E közérdekű tevékenység kifejtésében 
a „Muraszombat és Vidéke" 20 éves múltja 
alapján ezentúl is megmarad az, ami volt. 
A politika és az önérdek alkotta helyi ér
dekköröknek egymással való harcáról tudo-

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 

Nyilttér petit sora 50 fill.

mást nem vesz, hanem egyénekre és egyéni 
érdekekre való tekintet nélkül lapjai nyitva 
állanak a járási közérdek és a magyar nem
zeti állameszmének a céljaira.

E célokra való munkásság kifejtése 
mindnyájunk kötelessége, elérésük mindnyá
junk érdeke, azért hiszem, hogy e lap szer
kesztése nem fog egyedül szerény erőmre 
támaszkodni, hanem hogy társadalmunk min
den egyes tényezője, a közérdek minden 
igaz barátja és művelője eszméinek mások
kal való megismertetésére és megvitatására 
e lap hasábjait igénybe veszi.

Dr. Vratarits Iván
a .Muraszombat és Vidéke” 

felelős szerkesztője.

Tisztelettel kérjük t. előfizetőin

ket, a kik még tartoznak a harmadik 

évnegyeddel, annak beküldésére, —  

úgyszintén a negyedik évnegyed elő

fizetésének megújítására.

A „Muraszombat és Vidéke" 
kiadóhivatala.

TARCA.

Az egészségtan szerepe a nép
iskolában.*

— Ádám János állami tanítótól. —

Az egészség az a kincs, melynek értékéi 
csak annak elveszte után ismerjük meg igazán.
E kincs megszerzésére és megbecsülésére az egész
ségtan volna ugyan hivatva megtanítani, de hogy : 
hány iskolából száműzik, illetve mily eredménynyel 
tanítják, tán erre az élet adhatná meg a leghatá
rozottabb feleletet.

Felütöm egy paedagogiai lángész produktu
mát: Emilt, mit Goethe találóan a természetes 
nevelés evangéliumának nevez az in corpore sano 
mens sana igazságra látom építve a nagy müvet.
A testet a lélek szolgájának nevezi Rousseau, 
mitől, mint szolgától megkívánja, hogy erős 
legyen annyival is inkább, mert minden gonoszság 
gyengeségből származik, „azért gyermekedet tedd 
erőssé és jó lesz*.

Fclolvastatott a muraszombati ált. tanítókor okt. 
l-'l-án tartott ülésén. K dicséretes szorgalommal kidolgozott 
tanulmány a közgyűlésen altalános tetszésben részesült 
Miután oly tárgyról szól. mely napról-napra több figyelem
ben részesül a gyermeknevelés tanulmányozói részéről, 
közérdekű dolog lenne, ha e téma tárgyalása e közlemény
nyel nem érne véget, hanem szakemberek is hozzájárul
nának ismereteiknek és a liygienikus elvek minél szélesebb 
körben leendő megismertetéséhez

Ezért kívánja ö a physikni erőre fektetni a 
I fősülyt, hogy a természet embere, Emil Island hó 
| mezején szintúgy élhessen, mint Múlta forró szik- 
! Iáin. A nevelés legnagyobb titkát abban találja, 
j ha a test és lélek gyakorlatai egymásnak fclüdü- 
! lésül szolgálnak.

A dijoni akadémián nyertes müvében is 
j merész állításokkal, keserű gunynyal győzi ver- 
I senytársait. midőn a kor tudományát és erkölcsét 

mérlegelve, az emberiség haladásának szomorú 
iróniájaként állítja az erkölcsök hanyatlását.

Hollas régi népe lebegett Rousseau lelki 
szeme elölt nagy müvének alkotásakor, mert hisz 
ez nevelte egykoron ifjait a muzsika és gymnasz- 
tika összhangjai mellett s „bár kicsiny nép volt, 
de feljegyezte Clio s győzelmét látta Marathon*. 
De felednünk nem szabad, hogy Görögországban 
az iskola az állam érdekét szolgálta, mely meg
követelte polgáraitól a testi épséget.

Nézzük most korunk nevelés célját, mint a 
filozófia paedagogiai egyik fömomentumát. mely
nek szolgálatában kell állani a mai iskolának: i 
mit követel ez?

Sokan, sokszor sokfélcképcn határozták meg j 
s tűzték ki a nevclésoktatás célját, de az egyéni j 
boldogság, mint kétségkívül legjobb cél, —  mert 
az egyén abszolút értékének bccsülését meg
kívánja, megköveteli az egyén testi s lelki javai
nak összbangzatos fejlesztését, ápolását —  ura
lomra vergődni, több inellékcél miatt sohasem 
tudott. Korunk a társadalmi hasznosság céljának 
szolgálatában álló oktatást javai s kíván. így nem 
csoda tehát, ha e cél szolgálatában állva s küzdve, 
az egyén többé-kevésbbé mellöztctik. S nem csoda, 
ha jogos panaszokat hallunk, jajkiáltást, mely a

régi idők erkölcseit, a régi munkakedvet, a mostani 
erkölcstelenséggel járó kosmopolitizmust, az anya- 
földhöz való hűtlenséget siratja, fájlalja. De meg
érthetjük ezzel azt is, hogy miért nem tud tért 
hódítani az egészségtan s vele az embertani is
meretek, mint az egyéni boldogság eszközei.

Hogy a kívülre helyezett céllal együtt a 
gyermek egyéni jóléte is mint negáltatik, hogy az 
iskolák nem felelnek meg a jelen körülmények 
között az egészség követelményének, egy mindenki 
által ismert tényre mutatok, midőn felhozom az 
iskolák gyenge oldalát, mit a legutolsó laikus is 
észrevesz. Dacára annak, hogy föteendöjük volna 
a gyermek egészségének óvása és óvatása, mégis 
sajnálják tőle a levegőt. Hogy az iskoláknak ma 
is mily levegőjük van, nem kell annak meghatá
rozására Wolpert-féle légvizsgáló se, inért a 
modernebb iskolában is ozondus a levegő, honnan 
még a szaglási érzéketlenségben szenvedők is 
is orfmtorgatássa) távoznak. De milyen a levegő 
9 négyszögméter levegőt befogadó tanteremben, 
a hol HO -90 s nem ritkán 100-nál több tanuló 
végzi napi munkáját, arról azok tudnának leg
inkább beszélni, kik egy ilyen iskolát vezetnek, 
amely tulajdonkép arra volna hivatva, hogy a 
magyar nemzet 1000 éves dicső múltját hirdesse.

Ezek után felmerül az a kérdés, hogy a 
gyermekifjutöl, ki ily mostoha ncvclestanitásban 
részesült, várhatunk-e gondolkodási energiát? 
Lángoló hazaszeretet, ha nincs tiszta fogékony 
kebel, hová Kölcsey üzenetét: „A haza minden 
elölt- bevéshetnék ?

Hogy sok családban az anya nem ismeri 
vagy elfeledi hivatását, az nyíltan bevallott tény, 
minthogy egy fővárosi szülői értekezleten előkelő
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A helyi érdekű újságokról.
Megígértem, hogy a .Muraszombat és 

Vidéke" c. lapot szerény tehetségem szerint, 
amint azt tudom, támogatni kötelességemnek 
fogom tartani. Ekkor persze nem is gon
doltam arra, hogy mily szerepre vállalkoz
tam, melynek megfelelni s szellemi támo
gatást Ígérni erőmön felüli hencegés.

Csak most veszem észre, hogy a jó 
akaratból nem hiányzik ugyan egy szemer
nyi sem nálam, de igenis hiányzik ;lz úgy 
nevezett .eszme". A véletlen jött segítsé
gemre. midőn megpillantani a „Muraszombat 
és Vidéké" l, melynek láttára rögtön elha
tároztam. hogy ez lesz az .eszme" és én 
az ilyen helyi érdekű újságokat fogom vá
lasztani cikkem alapjául. Heinéiéin, hogy 
nem végzek hiába való munkál, ha az ilyen 
vidéki lapokról kissé bővebben megemléke
zem s arra hívom fel az olvasók s a társada
lom szives figyelmét.

Hogy mily hatalmas eszköz a közjó 
megvalósítására, hogy úgy mondjam: 
fegyver —  a társadalom kezében egy újság, 
azt e helyen teljesen feleslegesnek tartom 
bővebben fejtegetni, hisz ma már ezzel min
denki tisztában van: a legnagyobb urlól a 
legkisebbig; a leggazdagabblól a legszegé
nyebbig; egész az éjszaki sarktól a déli pó
lusig; szóval ezt az egész világ tudja.

Nem tartozik cikkem körébe Írni a nagy 
politikai napi lapokról; nem a nagy világi 
szépirodalmi újságokról, nem az élclapokról; 
szóval egyikről sem; csak a helyi érdekű, 
u. n. társadalmi és közgazdasági heti újsá
gokról.

Fontosságukat tekintve azonban ezek 
sem maradnak messze amazok mellett, mert 
amily fontossággal bir egy nagy napi lap, 
ama nagy körre, melyre ez szánva van; 
épen oly fontos ez, eme kisebb körre, a 
melyre ez van szánva. —  Hogy mire ké
pesek ezek a kis hatalmasságok a vidéken; 
arról már gyakran meggyőződtünk. A vidék 
ügyét-baját közelről ismerik, azokra reá mu
tatnak. Az irányadó tényezők figyelmét fel
keltik. A bajokon jó tanácscsal, egy-egy

úrnő vallotta: „mi tűrés tagadás, eddig sok anyá
nak előbbre való volt a jour, mint a gyermeke.*

Hol találunk ma Cornéliákal? Hol a spártai 
nők lelkesedését, kik a harcba küldik fiaikat, 
hogy halva hozzák haza, meghalva a hazáért. 
De nem is cukorsüteinénynycl táplálták ezek 
gyermekeiket, mert biz ezzel, mint Schumann 
mondja, nem lehet erőteljes embereket nevelni. 
Nem is volt ezeknek ideges sírásuk, mint a mai 
makrancos Böbének, mire az anya még büszke, 
lévén ez egy erős argumentum az előkelő szár
mazásra. Az anyák hivatásukat feledik akkor, 
midőn az egészség fejlődésének legjobb feltételét, 
a gyermek korai edzését elhanyagoljak s a kor 
tuifinom, chablonszerü műveltség szeszélyes kí
vánalmainak megfelelöleg az emberiséget pusztító 
elpuhulíságban nevelik s ennek következtében a 
betegség ágyát vetik meg. Tanulják és ne feled
jék az anyák Juvcnálnak „Ép testben ép lélek* 
mondását.

A köznépről ne is szóljunk, hiszen ismere
tes az, hogy itt a kenyér keresés a szülőket 
távol tartja gyermekeiktől és ezek mindent csak 
az iskolától nyerhetnek.

Nem akarok fogásokkal élni, hogy először 
az iskolát tartsam vétkesnek s aztán később, ha 
társai kézre kerültek, szabadon bocsássam, de 
őszinte szivem megnyilatkozásaként mondhatom, 
hogy az iskolák még akkor sem felelhetnek meg 
a várakozásnak, ha hibái nincsenek, mert ha a 
kertész munkáját végzik, a családadta alany 
legyen erős, az iskola oltását pedig ápolja a 
család és a társadalom.

(Vége következik.)

életre való eszmével segíteni igyekeznek. A 
közönség érdekét a nyilvánosság előtt kép
viselik, a jót és szépet nyilvánosan elismerik, 
azokra lelkesítőén hatnak. —  A felesége
ket és egyéb hibákat ostorozzák, nemes és 
közhasznú dolgokat megpendítenek, azokat 
a közjó érdekében publikálják és felszínen 
tartják; szóval ezek a helyi érdekű lapok 
sokra képesek.

De itt is mint mindenben a nyilvános
ság elé tartozó s érdeklő dolgokban is fő a 
közönség, a társadalom támogatása. Szük
séges pedig mindenképen: anyagilag és szel- i 
lemileg, mert a társadalom áldozatkész tá- i 
mogatása nélkül a legszebb és legjobb eszme | 
és egy „a pusztába kiáltó szózat" —  kü
lönben bármilyen jóakaratu is ez az újság: 
minden fáradsága hiába való s kárba veszeti 
a nyomda festék.

Sokan — magam is tapasztaltam — 
annyira negligálják ezeket a kis halalmassá- 
gokat, (már t. i. a vidéki újságokat), akár
csak a muszka cár a kis Monacco köztár
saságot. Ha megjelenik az a bizonyos heti 
lap s keze ügyébe kerül: megnézi az első, 
a második, esetleg a harmadik oldalt is, de 
hogy azt már el is olvassa . . .  az már iga
zán áldozat volna; ilyet már nem is kíván
hat tőle senki komolyan. Pedig ez még va
lami; de hányán vannak, kik még arra sem 
méltatják, hogy átnézzék, hanem egyszerűen 
fére teszik, mint egy nem értékesíthető va- | 
lamit, ha az véletlenül keze ügyébe kerül. 
Ilyen formán persze ezek a helyi érdekű 
lapok feleslegesek is, mert kinek Írják azt, 
ha nem az embereknek . . .  A tyúkok per
sze nem értenek az abc-hez.

Mi sem természetesebb, mint hogy ilyen 
körülmények között az újságíró is elveszti 
kedvét, elveszti ambícióját. Az újsággal nem 
igen törődik, nincs mi lelkesítse s impulzust 
adjon a lelkesedésre. A közönség, a társa
dalom szives érdeklődését és kegyes támo
gatását kérjük tehát, mert erre van szük
ségünk, mert ha a társadalom velünk van, 
úgy semmi sem lehetetlen, hogy a közön
ség érdekében mindenjót és hasznosat ér
vényre juttathassunk s legjobb tehetségünk 
szerint azon leszünk, hogy a közönség bi
zalmát kiérdemeljük s arra méltók legyünk. 
Akkor mindenki megfogja ebben a kis lap
ban találni a magáét s együtt a minden
kiét, miért: Mindnyájunkért mindnyájan!

K.

H Í R E K .

Személyi hírek. Bárdossy László szombat
helyi ki*, ügyész és Hcrbszt Géza vasvármegyei 
főjegyző f. hó 18 án városunkban időztek a járás- 
birósági, illetve közigazgatási fogházak megvizs- | 
gátasának céljából, azokat a legnagyobb rendben 
találták.

— Vadászat. Pósfay Pongrác főszolgabíró 
andorhegyi és kislaki vadászterületein levő erdők
ben f. hó 20-án vadászatot tartott, mely alkalom
mal terítékre került 12 nyúl, 8 fogol, 3 szalonka 
és egy hatalmas özbak. A vadászaton részt vet: 
lek a házigazdán kívül Sinkovich Elek, dr. Uy 
Károly és Aczél József.

— Halálozás. Hantó István, előbbi években 
a mi vidékünkön is hosszabb ideig lelkészkedö 
szentpéterfai plébános f. év október hó 17-én I 
gyomorrákban meghalt. A boldogult életrajzi 1

I adatai a következőkben foglalhatók össze: Szüle- 
i tett 1840. január 22-én Nagy-Kölkedcn; pappá 

szenteltetett 1871. évben, mikor is Cserencsócra 
disponállatott segédlelkésznek, a honnan 1877. 
évben hasonló minőségben Csendlakra helyezte- ! 

i tett, inig 1887. évben elnyervén a szentpéterfai I

plébániát, körünkből eltávozott. Az elhunytban 
Gáspár Ferencz muraszombati plébános legmcg- 
hitebb barátját gyászolja.

— Főnyeremény. Fortuna istenasszony sze
szélyes útjában végre elérkezett járásunkba is, 
amennyied! a mostani osztály sorsjáték húzásán 
Török Elemér véghelyi intéző 5000, Polczer Dezső 
helybeli közigazgatási gyakornok lOOtXl koronát 
nyerlek.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában a 
„Vendvidéki Közművelődési Egyesület" közgyűlé
séről szóló közlemény mint jegyzőkönyv jelent 
meg, mely tévedésen alapul, mivel az csupán a 
gyűlésről szóló referada volt s mint ilyen is 
helyreigazításra szorul. A muraszombati cv. ke
rület lelkészei nem künyörndományt köszöntek 
meg, hanem a V. K. E. támogatásáért, iskolai 
iuiakönyvck és énekeskönyvek ajándékozásáért 
mondtak jegyzőkönyvi köszönetét. —  Cs. Olaszy 
Torka, a tauitóikör könyvtárosa, mig az V. K. E. 
kezelésében levő vándorkönyvtárt Takátsné K. 
Irma kezeli. Pósfay Pongrác főszolgabírónak 
az elnökségről történt lemondását illetőleg Takáts 
alclnük indítványozza, hogy Pósfay elnöki érdemei 
s a V. K. E. felvirágoztatása körül tanúsított 
tapintatos és sikerdus működésének méltánylásául 
öt az egyesület egyhangúlag az elnöki tisztség 
megtartására kérje fel. Indítványt a közgyűlés 
Pósfay éltetésével egyhangúlag elfogadja.

Halálos szerencsétlenség. Dcutsch Jakab 
csákányi malomtulajdonos, akit nálunk is sokan 
ismernek, f. bő 17-én délután szokása szerint 
felügyelt malmában a munkára, miközben a nagy 
fogaskerékhez igen közel talált menni, a forgó 
kerék elkapta és mire a gépet megállították, a 
borzalmasan összezúzott malomtulajdonos már 
haldoklóit s nehány perc múlva, dacára a gyors 
orvosi segélynek, kiszenvedett.

— A szentgotthárdi óragyár bukása. Szom
széd városunk iparvállalatait egymásután éri a 
balszerencse. Nemrég a kaszagyárról keringlek 
hiób hírek, most meg az óragyár fejezte be rövid 
pályafutását. A  nyáron leégett, de sikerült ismét 
üzemképessé tenni és remélni lehetett, hogy c 
a maga nemében egyetlen ipartelep virágozni fog. 
Mint azonban értesülünk, a vállalat föfaklora, a 
budapesti Steril Antal S. eég bejelentette fizetés
képtelenségét, a mi egyúttal a gyár esődbe jutá
sát is eredményezte.

— Baleset. Könnyen végzetessé válható bal
eset érhette volna Török Elemér véghelyi intézőt 
és nejét, kik vasárnap este Muraszombatból haza
felé kocsizlak. Az evangélikus templom előtt igen 
szűk a postául, a rajta levő kavicshalom pedig 
annyira megszükili, hogy még nappal is dolgot 
ad épkézláb átjutni e ponton, városunk világítása 
pedig igen gyatra lévén, a nagy sötétségben a 
fiatal, tüzes lovak a kavicshalomra vonták fel a 
kocsit, a hol az felborult, szerencsére á bent 
ülőknek, csekélyebb horzsolást leszámítva, komo
lyabb bajuk nem történt. Hasonló esetek elkerü
lése végett jó volna, ha a község elöljárósága 
ulczáiuk világítását szigorúan ellenőrizné.

— A „Gazdakörből". F. hó 20-án délután 
Győrök Leó pápai kertész tanár nagyérdeklödés 
mellett tartott előadást a Györy-féle cefrefözö 
készülék használatáról a kör irodájának udvarán. 
A hatalmas kazánnak, melyet a földmivelési mi
nisztérium a gazdakörnek kölcsönképen haszná
latra adott, állandóan sok nézője van s meg is 
érdemli az érdeklődést, mert mig egyrészről 
naponta néhány száz liter szeszt képes termelni, 
másrészt a könnyű kezelés és kevés tüzelőanyag 
a készülék használatát jutányossá és praktikussá 
teszi. Sajnos, hogy működésben nem volt bemu
tatható a készülék, mivel előzőleg —  az adó
törvény értelmében —  nehány formalitásnak kell 
még megtörténnie, hisszük azonban, hogy c 
nehézségeket sikerül a gazdakörnek mielőbb meg
oldania s rövid idő múlva a készülék a közön
ség rendelkezésére fog állani.

— A jó barát. A rónaföi korcsmában vígan 
mulatott Czipoth István faludi sertéskereskedö 
Horváth István kisszombati cigány barátjával. Ha
zafelé menve Czipoth elvesztette 10 koronát tar
talmazó tárcáját, amit az utánna ballagó cigány 
tatáit meg. Hiába hivatkozott Czipoth a barátságra, 
még a pénzt is hajlandó volt vele megosztani, 
Horváth nem akarta a pénzt vissza adni, miért is 
elkeseredettségében Czipoth a csendörségnck telt 
jelentési, akik el is fogták a hűtlen jó barátot, de 
a káros nagy bánatára már csak cgy-két koronát 
találtak nála, a többit már elmulatta.
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Uj erdész gyakornok. Gróf Szápáry László 
v. b. I. t. a muraszombati erdészeti intézöséghez 
Kuoedl Károly pettaui lakost erdész gyakornoknak 
nevezte ki.

Megzavart idyl. Sándor Mátyás tölgyesi 
lakos a napokban hazatérve rajiérte életpárját, 
amint épen nagyban bucsuzkodott Balasko István 
falubeli legénytől, akit a katonáékhoz hívtak be.
A férjnek sehogy sem tetszett a dolog, szidalmazni 
kezdte a szerelmes párt, mire a pásztorórába meg
zavart udvarló sem volt rest s alaposan elverte a 
méltatlankodó férjet.

Vásári tolvajok. A Teréz napi vásárkor, 
mint már ilyen sokadalomkor szokásos, megint 
megkísérelte nehány enyves kezű jövedelmező 
mesterségét folytatni. Eleinte sikerült is minden 
fel.- portékát összelopkodniuk, de hála a csendőr- 
ség ügyességének sikerült őket ártalmatlanná tenni 
ép Miikor Sebönheit helybeli kereskedő áruit dézs- 
malgatták. Az elfogott, Ballér Anna andorházi, 
Gsászár Magda és Krosetz Anna sándorvölgyi asz- 
s/.unyoknál nagymennyiségű lopott holmit talállak 
meg. ennek folytán jó ideig kénytelenek lesznek 
abba hagyni mesterségüket.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó ismerő
seimnek. kik felejthetetlen feleségemnek, mull va
sárnap végbe ment temetésén, közelből-távolból 
oly nagy számban megjelenni szívesek voltak, s 
iianyumban részvétüket kifejezték, ez utón is halás 
ki> /.önétől mondok. Mártonhely, 11)04. október 11). ;

Skrabán Iván.

Veszedelmes vendéglátás. Gserpnyák Ist
ván tiborfai lakos hétfőn este betért Szapács Mihály 
jegeuyési lakos házába, ahol a házi gazda a pin- 
eélie hitta le vendéget, hogy ujborából megkínálja. 
Szapács István nevű fia szintén jelen volt s úgy 
latszik a bor hatása alatt összevesztek Cserpnyák- 
kal, kit Szapács István ütlegelni kezdett, mire 
Gserpnyák önvédelemből lekapta a falról Szapács 
Mihály puskáját s azt botként használta Szapács 
ütéséi ellen, a huzakodásban, a töltött fegyver el
sült s a lövés Cscrpnyákot mellbe találta, aki vér

tol bontva esett össze. Erről, jelentést tettek a 
bíróságnak, ahonnan Saáry József járásbiró kiment 
a helyszínére s a súlyosan sebesült Cscrpnyákot 
kihallgatta az eset felöl.

Csendelet. Nem múlik el hét, hogy a 
helybeli járásbírósághoz egy-ket verekedés miatt 1 
ne történne feljelentés. Az elmúlt héten is: 
Klegár Fercncnó vizlendvai lakos panaszolta be 
Honosa András, ugyanottani lakost, hogy testi 
épségében egy bottal kárt tett, mig Kocsár ' 
Mátyás márkusházi lakos ugyanez okból volt j 
kénytelen feljelenteni Gozra István muraszombati 
napszámost.

Útonálló sógor. Csütörtök délután barát
ságosan poharazolt egy huzahelyi korcsmában 
Benkics József tiborfai lakos sógorával. Kuisz 
Sándor zoltánházi legénynyel. A mulatság végé
vel mámorosán indultak nagy alkouyatlájbiin 
hazafelé. Az ut egy elhagyott részén Fuisz meg
támadta sógorát, egy kővel leütötte, s késével 
mély szúrást ejtett nyakan, aztán az eszméletlenül 
elterülő ember 14 korona pénzét elvette. Az élet
telenül fekvő embert arra járók találták meg. súlyos 
sebével beszállítói Iák a járási kórházba. A vesze
delmes rokont pedig a csendőrök fogták el és át
szolgáltatták a bíróságnak.

Jo tanács. Egy szorgalmas újságolvasó 
megfigyelte, hogy az ország mcterologiai intézet
nek és a Meteor idöjóslásni többnyire ellenkezők, 
így a folyó hétre is az egyik csőt, a másik hide
get jelez. Bármelyik következzek is be; meghűlés
nek vagyunk kitéve s ilyenkor használjunk RÉTHY- 
fele PEMETEFŰ-CUKORKÁT, mely csak akkor 
valódi, ha minden dobozon a készítő: RÉTHY 
BÉLA gyógyszerész neve rajta van.

Szerkesztői üzenet.

S R. Szívesen bitjük, kérjük mielőbb az ér
dekes ut leírását.

S. J. Sorát ejtjük.

___________________ OKTÓBER 23.

Hirdetések.
Egy csinosan bútorozott szoba 

egy vagy két ur részére kiadó Polák 

József pékmesternél, Templom-utca.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-féle

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-fclét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

= I doboz 60 fillér. ~
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

ym ivii-A iáim at h i j ó j
A magyar királyi kormány felügyelete alatt álló

Iy I l JVI R—X E  W  Y  O  R  ív I v o n á l o n

• = =  k # |  n  i n t  ü  =

GYORSHAJÓK.
Menetdij Fiúmétól—Newyorkig a III. osztályban 

bőséges és rendes ellátással együtt 
^ = = =  180 k  o r o n a .   ̂ -----=

Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad:

=  = O K B Á N  IO N Á C Z  —
kivándorlási meghatalmazott Vas- és Zalamegye területére SZENTGOTTHÁRDON.
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3876/1904. tkv. sz.

Árverési hirdetményi 
kivonat

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Betlhy Bar- 
tischan mint kisk. Hermine, Gizella, l.eopoldina 
Barlischan bécsi lakos végrehajtatónak Maries Ke- 
rencné rétállási és baronesse Theresia Tchudil 
bécsi lakos végrehajtást szenvedett elleni 40U kor. 
töke követelés, ennek 6°/o kamatai, 50 kor. 80 lill. 
peri és 20 kor. 30 fillér árverés kérvényezési költ
ségek kielégítése iránti végrehajtási ügyéhen az 
ezen kir. járásbíróság területén lévő, a rélállási 
92. sz. tjkvbon A f  1. sor., 611. Iirsz. 3. házsz. 
ingatlanra 800 kor.-ban, 4 2. sor., 612. hrsz. in
gatlanra 1712 kor.-ban, 4 3. sor., 618. hrsz. in
gatlanra 345 kor.-ban megállapított kikiáltási árban 
az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi november hó 10. napjának

d. e. 10 órája Rétállás község házához kitűzőiéit 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan eset
leg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti in
gatlan kikiáltási árának 10" u-a 80 kor., 171 kor. 
20 lill., 34 kor. 50 lill.

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" » kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Kelt Muraszombat, 1904. évi augusztus 29-én, 
a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Schick. kir. albiró.

3842 1904. tkv. szám.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint llkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hcimer Ignác mu
raszombati lakos végrehajlalónak, özv. Baner Á ll
tain.'. úgyis mint ki'k. Bauer József és Kálmán 
gj.i.i.j.. i laki e- Bauer Juha alsólendvai lakos

napost szenvedetlek elleni 62 kor. 12 lill.
• h e .  ennek 8",« kamatai, 18 kor. 60 lill. 

»/ .. /.oni. 22 kor. 80 lill. peri. II kor. 20 lill. 
vi-grenajUi'i es 12 kor. 30 lill. árverés kérvenyo- 
z - 4 Költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság 
területén levő a lótlaki 105. sz. Ijkvben A. + 1. 
sor., 685. hrsz. ingatlanból özv. Bauer Anlalnél, 
kisk. Bauer Józsefet és Kálmánt, továbbá Bauer 
Júliát illető 1 # részre 179 kor.-ban, az u. o. 108. 
sz. Ijkvben A. "f 1. sor., 700. hrsz. ingatlanra 
236 kor.-ban, az n. o. 118. sz. tjkvbe j  1. sor., 
687. hrsz. ingatlanból u. azokat illető 40/*4m részre 
266 kor.-ban. + 2. sor., 691. hrsz. ingatlanból u. 
azokat illető 4b/3öo részre 109 kor.-ban, a 4 3. sor.. 
694. hrsz. ingatlanból u. azokat illető 4,1 su» részre 
80 kor.-ban megállapított kikiáltási árban az ár
verés elrendeltetik és arra határnapul

1904. évi november 8 napjának

délelőtt 10 órája Tollak község házához kilii- 
zetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is dudálni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10% 17 kor. 90 lill., 23 
kor. 60 lill.. 26 kor. 60 lill., 10 kor. 90 lill., 8 kor.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy unnak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5" 0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Muraszombatban, a kir. jhiróság mint llkkvi 
hatóságnál 1904. augusztus 29-én.

I)r. S c h ic k , kir. albiró.

IKivá'ó szerencse Töröknél!
Felüli null ml Inni ti

kedvez főrudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk minélfogva, hogy a világ Icgcsélydusuhh osztálysorsjátékáhan vegyen részt. 

A most következő nmgy. kir. szabadul mázolt 15. Ősz tál ysorsjá lék buti újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
ju t ős összesen egy hatalmas összeget,

fl 1 m illió  4 5 0 .0 0 0  koronát
sorsolnak k i rövid 5 hónap alatt.
A  l e g n a g y o b b  n y e r e m é n y  a  l e g s z e r e n c s é s e b b  e s e t b e n

£3  L ó . « » ■ - « » ■ ■

Továbbá I jutalom ( iO I M H t O  I nyeremény I O O O O O  1 á 
£ «5 iM > 0 0  2 á 1 0 4 H M M ». I «  O O O O O ,  2 á M O -O O O . 1 á 

«MSO, 2 á CHMMMI I á 5 0  0 0 0 .  I á 4 0 0 0 0  5 á U O O O O  
b S A S O  O V O , S «  I 5  0 0 0 .  36 á M M M M * korona
t's inog sok oir.vób; összesen 5 5 - 0 0 0 ?  nyeremény és jutalom 
B 4 -.-4 5 0 -O O O  korona összegben.

I. osztályú sorsjegyek tervszerű á ra i:
1 !> eredeti sorsjegy Irt .75 vagyis 1.50 kor., 1 4 eredeti sorsjegy fr t 1.50 vagyis 3. kor. 
‘/s „  „  „ 3. „  6. „  ‘, i „  „ „ 6. „ 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.

Hivatalos tervezel díjtalanul. Megrendelésekei eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi november hó 2-ig’
bizalommal hozzánk beküldeni.

-,r<. ES 1  =
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Kö -.pont: Terez-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. II. liók: Muzeum-körut II a. IH. fiók 
Erzsbet körút 54 a.

Rendelőiével levágandó.

Kérek részemre 
zelte l együtt küldeni.

i utánvétele/.ni kérem
Az összeget korona összegben i postautalványnyal küldöm

^ TÖ RÖ K A. és Társa bankháza Budapest.
I. oszt. in. kir. szab. osztály sorsjáték eredeti sorsjegyet a h ivatalos tér

)

( m ellékelem  bankjegyekben (bélyegekben). )
) A nem tetsző törlendő.

Nyomatott Balkúnyi Ernő gyorssajlóján, Muraszombatban.




