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Kis községünkről.
Kis községünk, a muraszombati köz- 

igazgatási járás székhelye, még él és létezik. 
Sajnosán kellett már és kell majd még 
tapasztalnunk, — Ítélve a jelen localis ala
kulásaiból és a vármegyei tisztiszéknek a 
küszöbön lévő uj körjegyzőségek létesítése 
alkalmából április 4-én hozott idevonatkozó 
határozatából, — hogy még tovább fog csak 
élni és létezni: kisközségi mivoltában annak 
dacára, hogy a vármegyei járási székhelyek 
közül e nemben úgyszólván egyedül áll.

Haladni? Ez csak legfeljebb a szótár
ból ismert ige és fogalom-meghatározás. 
Egy közelebbi alkalommal adandó történeti 
visszapillantásban feltárjuk, hogy mennyi 
sok mindenféle célszerű, racionális és hasz
nos terv adatott már e tekintetben az ille
tékes tényezőknek a kezébe. S annak 
dacára, hogy kivihetőségük úgyszólván 
semmi, avagy az elérendő eredményekkel 
arányban sem álló anyagi áldozatot sem 
követelt, e szép, eredményeikben csak 
nagyon hasznos és üdvös tervek bizony 
mind — mind dugába dőltek.

S váljon miért? Az okok, melyek nem

is kevés számmal vannak, java részben | 
közismertek; mégis azon egy alapból in- j 
dúlnak ki, hogy a közügyek, a közérdekek j 
iránti érzék sokakban vagy nincs meg, ! 
mert csak az egyes egyéd célját ismerik, j 
vagy ha megvan, azt a subjektivisinus és 
egoismus alapján álló teremtő erők hol 
megfojtják, hol pedig hamis irányba terelik. 
Ily körülmények között aztán egy cseppet 
sem lehet csodálkozni azon, hogy azok, 
kik a maradiság elvetésével és határozott 
kárhoztatásával a haladásnak szegődnek és j 
szegődtek a szolgálatába, vagy lethargiába ! 
esnek, vagy pedig megbarátkozva a nem- j 
törödömséggel, kénytelenek az áldatlan ; 
helyzetet tűrni, a melyben aztán a csirájá- | 
ból kikelt bizalmatlanság és intrika a lelkes j 
harcosokat leinti a küzdő térről, célszerű
ségből vagy óvatosságból.

Mindenki, ki e község falain belül él, 
szeretné ezt a helyet városnak látni és 
tudni.

A tájékozatlan idegennel szemben eddig 
róla mint városról beszélt és regélt min
denki. Pedig valljuk be, ha mindjárt szégyen- 
pirral is, minden tekintetben kisközségi 
jellegünk van.

Most élt szép reményünk: kedvező 
alkalomban és bizonyos állami segély mel
lett nagyközségi életet, ilyenben ismert: 
hasznos és üdvös közigazgatási berendezést 
teremthettünk volna. De útját állta ennek 
egyesek, kik alanyi alapokon dolgoznak, 
positiv magaviseleté és másoknak, kiknek 
az 1886: XXII. t.-cz. 151. §-ának a) pontja 
az oroszlánrészt juttatta, negatív maga
tartása.

Szinte érthetetlen ez akkor, mikor 
számszerű adatokkal lehet bizonyítani és 
igazolni azt, hogy a nagyközséggé történt 
átalakulás után létesítendő és létesíthető 
reformok a közérdeket kis községi beren
dezkedésünknél hathatósabban, célszerűb
ben a köz- és magángazdagodásnak az 
eddiginél magasabb hatványával istápolnák 
és mozdítanák elő.

A mostani helyzet egyébként is tart
hatatlan és elerötlenült elemeivel elöbb- 
utóbb összedül magától. Kisközségünkre, 
annak birájára és jegyzőjére, úgy minden 
községi faktorára a közigazgatás egyszerű
sítése, de modern egészséges alapokra fek
tetése miatt a közigazgatási teendők napról- 
napra erősen szaporodó sokasága úgy

TÁRCA.

Megérdemelt balsors.
— A .Muraszombat és Vidéke- eredeti tárcája — 

Irta: SIGMA.

Az emberiség mint universuin műveltségében, 
előrehaladásában nem stagnálhat, csak az egyén, 
mint az alaptermészetre nézve egységes emberi 
nemnek tagja mutathat föl hanyatló, visszafejlődő 
tüneteket a kultúra előmozdításában. S mivel a 
példa könnyen vonz, találkoznak mindig egyesek, 
kik a visszafejlődő egyén nézeteit magukévá teszik, 
így keletkezik az a kisebb csoport, mely cpigon- 
jaival úgy áll az embertömegben, mint egy kopár 
szikla a nagy tengeren : egy ideig megállja a he
lyét, de a hullámok előbb-utóbb elnyelik.

Ennek a bizonyságául leirom egy szerelmi 
viszony történetét.

..............kis városkában igen érdekes dol
gok történnek. A város viszonyai olyanok, hogy a 
eivilisatió általánosan elfogadott és mindenütt be
vált vívmányai helyett inkább egyesek elfogult és 
egoistikus irányú nézeteinek iparkodnak érvényt 
szerezni még akkor is, ha a nagy világ szemében

mindjárt nevetséges avagy kárhozatos médiumokká 
vállunk a szereplők.

Szomorú csapás érte nemes és nemzetes 
I* ülthőnyi Toncsi asszonyt. Fiatalon, alig harminc 
éves korában kellőit elveszítenie urát, a derék 
nemes és vilézlö Fülthényi Töhötömöt, ki bár 
mindenkivel szemben jóságos volt és jól tudott 
az asszonyé.i uralkodni, az árnyékvilágból hü és- 
böl származott lüdögyuladás utján a tulvilági 
létbe költözött át.

Az özvegy Toncsi egy évig csak gyászolta 
igazán jó urát, de az özvegy párta neki sehogy 
som tetszett. Nem hiába örök rejtély a nő, akit 
a maga valójában soha sem lehet kitapasztalni, 
mert a mikor azt hiszi az ember, hogy teljesen 
ki ismerte, akárhányszor akkor csalódik benne a 
legjobban. Az előbb példás asszony lobbanékony 
lett s gyorsan tüzbe tudott jutni. Szivecskéje 
bizony még mindig nagyon tudott rezegni. Lehet 
hogy azért, mert a teremtés gyermekkel nem 
áldotta meg.

De mit tegyen? Hiszen ö már nem leány s 
így a leányok jogával élnie tilos volt. ő  tehát 
más divatnak hódolt, más felfogást: a modern 
szerelmet acceptálta, melynek jelszava: Szeretni 
az asszonyokat! Ezt irta ö zászlójára és az alá 
minden erőből híveket toborzott.

Ez időtől fogva a kis özvegy közbeszéd 
tárgya lett.

A serdülő bakfis lánykák álmodozva rózsás 
jövőről, e jelszót a lehető legnagyobb antipáthiá- 
val fogadták.

Az asszonyok java része tiltakozott a 
családi béke ilyetén megbolygatása ellen. A 
férfiaknak közömbös volt, bár nagyon sokan talál
koztak, kik az uj jelszó szankcionálását a leg
határozottabban tiltották.

Mindazonáltal ámulat és bámulat vette körül 
Toncsi asszonyt. Hogy is ne? Az az asszony, 
kinek vállait már három évtized nyomta, az illa
tos rózsák bűbájos varázsával akar hatni. Ver
senyre kél a hajadon leánykákkal. Újra rövid 
szoknyát kezd viselni. Pihegö kebleit közszemlére 
teszi. PufTadt és már gyengén barázdás arcát 
rózsaszínű púderrel csinosítja. Viselete kackiás 
kezd lenni. Oly lenge léptekkel szalad az utcán 
végig, mintha csak ruganyos portéka volna; 
máskor tipeg-topog, akár csak tojásokon járna 
vagy a kötéltáncosné szerepét volna hivatva adni. 
Mosolygása megjelenésének első kelléke. Abban 
kacagó sarcasmus, ebben szánalom tárgya.

Mindenesetre furcsa dolog, mikor egy nő 
hóditó bájainak eltűnése után oly mosolyt erőltet 
ajkaira, mely természetesen jelentkezik a fiatal
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nehezedik, hogy az*, illetve azokat a mi 
helyzetünkre sehogyan sem illő kisközségi 
berendezésben el nem végezhetik vagy ha 
igen, azt csak felületesen, nem célszerűen 
végzik el az uralkodó kisgarasos gazdálko
dás mellett. Ebben pedig nincs köszö
net, miként ezt a tények és tapasztalat 
bizonyítja.

Igaz ugyan hogy ez az átalakulás az 
egy-két hivatali állás rendszeresítésével és 
önállósításával járó, az eddiginél magasabb 
honorálás és dotálás tételeivel a községi 
háztartást megterhelné. Ez azonban nem 
ok a maradiságra, mert azt pótolni lehetne 
az intensivebb gazdálkodással, de ellen
értékét egyébként is megtalálná minden 
egyes és érdekelt a közállapotok és ez által 
a magánviszonyok javulásában.

Nagy hiba nálunk, hogy itt] csak örökös 
tanácskozások vannak; folyik a szóvita, de 
tettek, ’eredmények^ezek nyomán nem je
lentkeznek, mert vagy kulissza-titok és okok 
játszanak bele a létesithetöségbe, vagy 
egyesek féltett önzése ellentábort alkot, 
mely harcol-harcol „csak azért is“ indokból.

Egészségtelen maga az itt uralkodó 
közszellem is, mely tulajdonképen nincs; 
ennek oka aztán az együttérzés, segélyezés 
és tettrekész erő hiánya.

Ilyen, emitt csak részlegesen és kivo
natosan vázolt közállapotok között várjuk 
most: mit alkot a jövö. A kocka még 
elvetve egészen nincs s mint tudjuk, a 
végső döntés előtt állunk, mert a kisközségi 
képviselőtestületnek a nagyközséggé alaku
lást elutasító határozataj nem örök jellegű.

dr. -8.

Tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik még 
a múlt évre tartoznak, hátralékaik beküldésére, 
ellenesetben*kénytelenek vagyunk a lap küldését 

beszüntetni. A KIADÓHIVATAL.

A m uraszom bat járás i gazdakör 
közgyűlése.

A muraszombatjárási gazdakör f. hó
2-án tartotta meg ez évi rendes köz
gyűlését Öméltósága gróf Batthyány Zsig- 
mond ur. járásunk képviselőjének elnöklete 
alatt.

Járásunk intelligenciájának és a gazdák 
nagy érdeklődése mellett folyt le a köz
gyűlés, amely érdeklődést nagyban fokozta 
Szentch Dezső Csáktornyái gazdasági szak
tanár szabad előadása a komló termelésről.

Gróf Batthyány Zsigmond elnök miután 
az ülést megnyitotta, beszédett intézett a 
megjelentekhez, különösen a gazdákhoz, 
kérve őket, hogy a gazdakör munkáját 
segítsék érdeklődésükkel, buzdítsák a többi 
távollevő társaikat is, hogy azt a mit a 
gazdakör az ö érdekükben tesz, szíveljék 
meg s kövessék azt az utat, amelyet az 
számukra kijelöl, igy sikerülni fog a járás 
gazdasági érdekeit, a közjólétet emelni és 
biztosítani, amely cél elérése mindnyájunk 
közös óhaja.

Bevezető szavai után felkérte Szenteh 
Dezső tanárt előadásának megtartására.

Nagy figyelem mellett értekezett Szenteh 
a komló termelésről, rá mutatott e kultúr
növény termelésének jövedelmező voltára, 
melynek termelését eddig járásunkban — 
dacára annak, hogy e növény fejlődéséhez 
minden feltétel megvan — érthetetlenül 
mellőztek. Különösen alkalmasnak véli a 
Mura folyó partmellékének széltől védett 
helyeinek komlóskertekké való átalakítását. 
Előadását statisztikai adatokkal illusztrálta, 
amelyből kitűnt, hogy országunk komló
szükségletének mintegy háromnegyed részét 
külföldről kell beszerezni, miután nálunk 
— bár országunk egyes vidékének talaja a 
sikeres termelésnek megfelelő — a komló
kertek száma megmagyarázhatatlan okokból 
nem szaporodik. Beszédét sűrűn szakítva 
meg a jelenlevők tetszés nyilvánítása és 
remélhetőleg lesz is foganatja.

Elnök Öméltósága megköszönve a köz
gyűlés nevében Szenteh tanárnak a valóban 
érdekes előadását, megemlítette, hogy már 
Ö évekkel ezelőtt létesített egyik birtokán

csinos rubin ajkakon, mikor úgy akar imponálni, 
mint a leányzó alabástrom teste.

Nogédes beszédekkel, kacsintgató argus- 
szemekkcl, a természetellenes hódítás minden 
eszközeivel igyekszik magának megnyerni Toncsi 
asszony mindazokat, kiket a sors útjába vet.

Minthogy már megunta az özvegyi sorsot, újra 
vágyott mennyasszonyi fökölö alá. Föl is használta 
e célra a szirének minden, még pillangúszcrü 
varázsát is s nem vonakodott még női nymbusát 
sem megtépni. Mindenre képes volt, csakhogy 
férjhez jusson.

Persze, ilyenek után a város minden lakója 
jól ismerte.

Nagyon sokan irtóztak tőle, mint rossz 
pénztől s kerülték, mint a macska a forró kását. 
V'oltak azonban, kik véleményét osztották, tetteit 
magukévá tették.

Különös figyelemmel volt az idegenek és 
jövevényekkel szemben. Mint vad prédájára, úgy 
rontott arra az idegenre, ki ott megtelepedett, 
mert arról vélte, hogy hálójába fogja. Vele szem
ben először fátyolozott viseletét tanúsított s igy 
nem csoda, ha az idegen az egyébként csinos 
külsejű Toncsi asszonynak hódolt és bókolt. De 
csak az első pillanatokban. Mert b iz ez is ki 
ábrándult belőle, mikor felismerte a csinos külső

alatt elrejtőzött rut belsőt, a műveltségnek mon
dott mázzal befödött jcllcmnélküliségcl, mikor 
bizonyos szél lesöpörte róla a himport és elölte 
állott a nyílt tükör.

De nem hiába létezett Toncsi asszonyban 
oly nagy adag furfang. Tapasztalatból ismerte e 
tekintetben a férfiakat, kik csak felületesen gon
dolkoznak, mint kell őket az asszonyok örvényébe 
sodorni.

így is esett meg az eset. Hire ment, hogy 
rényci Hőnyi Baltazár, ki a városban egy jókora 
birtokot vásárolt meg, nőtlen ember és a közeli 
napokban érkezik meg. Hej! izgctt-mozgolt Toncsi 
asszony, de szörnyen! Izgalmas nyugtalansága 
akkor ért véget, midőn egy holdvilágos estén a 
szerelmesek órájában a városi park platánfáinak 
suhogó levelei alatt Hőnyi nemessel a nemes Toncsi 
asszony megismerkedett. Szemeibe pillantott és a 
szemsugarak találkoztak.

Az első megismerkedés korántsem jogosí
totta föl Toncsit tanúsított magaviseletére. Merész, 
közel triviális beszédét a kacsintgatás és bájló 
mosoly ezer meg ezer alakja kísérte végig. Test- 
tagjainak a mozgása olyan polypos volt. S mert 
Hényibcn hasonló természet, jellem és felfogás 
volt uralkodó, bár Toncsi sejtelmes magaviseleté
vel szemben elcintcn ncm-törödömnek tűnt föl,

egy komló-kísérleti telepet s annak jövedel
mező volta arra indította, hogy most már 
mintegy 100 holdnyi területet alakíttat át 
komlós kertté, a mely telepet, mint tudjuk, 
Barkócz és Korong község határában 
óhajtja Öméltósága berendezni. Egyben ki
jelentette, hogy az érdeklődőket mindenkor 
szívesen látja, hogy ez által is szolgálatot 
tegyen a komló termelés nálunk leendő 
meghonosodásának. Indítványozására a köz
gyűlés elhatározta, hogy Szenteh Dezső 
előadását 100 példányban kinyomatja és a 
gazdakör tagjai között szét osztja.

Takáts B. István számolt be a gazda
kör múlt évi müködéséséröl, jelentést tett 
a kör tagjainak számáról, miközben sajná
lattal emlékezett meg a választmány elhunyt 
két hígjáról, dr. Uy Károly és Skrabán 
Ivánról. Beszámolt a kör vaskorpádi és 
tótlaki faiskoláiról, a vaslaki és muraszom
bati szőlő telepekről, a múlt évben tartott 
vaskidegkuti marhadijazásröl és gyümölcs
kóstolóról. Bejelentette, hogy a kör a múlt 
évben a szombathelyi gyümölcs kiállításon 
egy kollekcióval vett részt szép sikerrel, 
melynek tanúbizonyságai a résztvevők és a 
kör által nyert érmek és oklevelek. A téli 
tanfolyamok tételénél indítványozza, hogy a 
kör jövőre a hallgatók részére állítson egy 
foglalkoztató műhelyt és a készített áruk
nak keressen piacot, igy a házi ipar nem 
csak a tanfolyamok keretében, de azon
kívül otthonossá is fog válni.

Jelentésében kiterjeszkedett a most 
folyó tenyészállat kihelyezésére is és fel
hívta a gazdákat, hogy a járás állattenyész
tésének érdekében gondoskodjanak meg
felelő apaállatok beszerzéséről, mert ezek 
híján a megkezdett akció csak fél sikerrel 
fog járni.

Öméltóságához azon kérelemmel for
dult, hogy a kétévtizedes munkának ered
ményét, melyet a körnek sikerült elérnie, 
ne hagyja csökkeni a jövőben sem, hanem 
úgy mint eddig, legyen járásunk gazdasági 
érdekeinek vezetője, mert bizonyára példa
képe Ö a járás gazdáinak, akinek eddig is 
köszönhető, hogy gazdasági téren ily nagy 
elöhaladást értünk el, az Ö önzetlen és 
fáradhatlan munkássága volt az a rugó,

alig telt el nehány hónap és Toncsi célját érte: 
rényci Rényi Ba Hazámé lett.

Hogy Hőnyi ur miért került oly könnyen 
Toncsi asszony hálójába, könnyen érthető. Jellem- 
zetes volt ugyanis mindkettőre, hogy nem általá
nosan uralkodó szokásokhoz, nézetekhoz és intéz
ményekhez ragaszkodtak, hanem attól eltérő 
egyéni véleményt crcáltak és azt, mint egyedül 
jut, érvényesitendünek hirdették és gyakorolták.

Rényi ur megrögzött büszkeségében és fel- 
luvalkodotlságában teljesen mellőzte és figyelmen 
kívül hagyta a múlt idők és népek vérrel és nehe
zen szerzett jogait. Földbirtokos létére nemesi 
rangjával iszonyatos módon kérkedett annak 
daczára, hogy a mögött semmi tradíciója még 
nem volt, hisz’ nem is oly régen sütötték azt 
meg részére. Igaz, hogy ezen kívül aztán mivel 
sem dicsekedhetett, mert feje csak úgy kongott 
az ürességtől. „Ex virtule patrum vagyok ur“ 
ez volt a kedvenc mondása — „ki elölt csak a 
nemes ur, a polgár meg csak rabszolga".

Külseje, staturája igazán ijesztő volt. Gör
nyedt alak kiálló pofacsontokkal s nagy orral. 
Pipa nélkül soh’se lehetett látni. Ezzel csak 
utánozni akarta a régi nemest, kinek szellemét 
azonban nem ismerte.

* *
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amely a kör többi tagjait is tevékenységre
ösztönözte. .

A közgyűlés Öméltósága indítványára 
Takáts R. István titkárnak körültekintő, 
lankadatlan szorgalmú működéséért köszö
netét mondott s jelentését tudomásul vette.

A számvizsgáló bizottság jelentését, 
mely szerint a kör vagyonkezelését meg
vizsgálta és teljesen rendben találta, dr. j 
Vratarits Iván terjesztette elő, ennek alap
ján a közgyűlés a pénztárosnak a felment-
vényt megadja. . . . . . .

Az 1905. évi munkaprogramra és költ
ségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadja és azok feletti rendelkezési jogot a 
választmány hatáskörébe utalja.

Megválasztották a választmányba Bankó 
Viktor birtokost, Csiszár János tanítót és 
Tóth Pál gazdatisztet.

Török Ernő kir. közjegyző tolmácsolta 
a gazdaközönség háláját és köszönetét 
Öméltóságának, melyre Öméltósága meg
köszönve a szívélyes Ovációt, kérte a kör 
tagjait, hogy a járás gazdasági érdekeinek 
fejlesztése munkájában legyenek segítségére, 
biztosítja őket, hogy minden előhaladást 
célzó mozgalomban tevékeny részt* óhajt 
venni, mert a gazdakör csak úgy virágoz- 
hatik fel, ha a közös jó ügy érdekében 
egymást mindenben támogatjuk.

A közgyűlés Öméltósága lelkes éljen
zésével ért véget.

H Í R E K .
—  Gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési 

képviselő f. hó 3-án Cscndlakról Budapestre uta
zott, hogy a képviselöháznak f. hó 4-én és követ
kező napjain tartandó ülésein részt vegyen. 
Tudomásunk szerint Öméltósága Budapesten 
Barthalos Istvánnal, a körmend— muraszombati 
vasút engedélyesével találkozott, amely alkalom
mal a vasút mielőbbi kiépítése érdekében szüksé
ges teendőket megbeszélték.

— Kinevezés. Kassay József nyugalomba 
vonulásával megüresedett szombathelyi pénzügy
igazgatói állásra Ö felsége Szigctváry Géza pénz
ügyminiszteri miniszteri titkárt, a kir. tanácsosi 
cim díjmentes adományozása mellett, kinevezte.

— Uj törvényszéki biró. Az igazságügy- 
miniszter Lukács Gábor volt muraszombati kir.

Midőn egy alkalommal a szokott séta idő
ben, esti hat óra tájban, a korsón többed magam
mal sétálgattunk, azon Hőnyi ur és Toncsi is, 
már mint házasfelek is megjelentek. Épen hátuk 
mögé kerültünk, midőn Toncsi férje karján 
csüngve, vele egy érdekes párbeszédet folytatott. 
Kedvencz thémájukat feszegették. Modern szere
lemmel kezdték a dialogot és a polgárság felülő- 
letcs kritizálásával végezték beszédüket.

— Kedves férjccském! — kezdé Toncsi, — 
ugy-e mily szépen illünk mi kelten egymáshoz. 
A mai fiatalság körében ezt a könnyed mozgást 
nem látjuk, a bennünk létező producliv szellemet 
nem leljük meg. Pedig ez a fiatalok, nem pedig 
az idősebbek és öregek dolga.

— Toncsim, Toncsim! — válaszolt a nemes 
férjuram, miközben egy sokat magyarázó mély 
pillantást vetett egy mellette elmenö polgár 
emberre, — ne beszélj te a fiatalok, se az öregek 
dolgairól. Urakról és rabszolgáikról beszéljünk.

— Végtelenül boldog vagyok, hogy ily fér
jet szerethetek, ily nemes férfiút, ki telve van 
úri ninbiczióval, kinek minden szava egy szikra 
szerelmem ápolására. Ugy-e, oly hévvel ölelsz, 
minövel én téged, drága Baltazárom V!

(Folyt, köv.)

albirót, aki ez ideig a győri* kir. táblához mint 
tanácsjegyző volt berendelve, a szombathelyi kir. 
törvényszékhez bíróvá nevezte ki.

— Bucsuzás.'. Nyugdíjügyem gyorsjel intézése 
következtében Domonkosfáról hirtelen kelletvén 
távoznom úgy,’  hogy szivheli jó barátaimtól és 
ismerőseimtől, szeretett kartársaimlól, akikkel 
közel 34 évet töltöttem cl és küzdöttem a szép, 
de nehéz és göröngyökkel teljes tanítóig pályán, 
azért ajszáraz és bizony sokszor keserüjkenyérért. 
személyesen el sem búcsúzhattam, azért most 
innét, az uj helyemröl^Jmondok mindnyájuknak 
egy .Isten hozzád“-ot kívánva nekik állandó jó 
egészséget, hosszu^életet,* tartós 'örömöt és bol
dogságot, kérve egyúttal őket, hogy ha — és 
amennyire — megérdemlőm, tartsanak meg szives 
emlékezetükben, Vagyok szives üdvözlettel, Leány
faluban, (u, p. Nagy-Vázsony, Veszprémmegyc) 
1095. április 4. Gaál Lajos, nyug. tanító.

— A muraszombati járási kórház ügye. A 
muraszombati kórház igazgató választmánya azt 
kérte a belügyminisztertől, hogy tekintettel azon 
körülményre, miszerint a kórház férőhelyeinek 
száma emelkedett, az 1 korona 32 fillérben meg
állapított napi ápolási dijat emelje fel. Engedélyt 
kért továbbá arra is, hogy a kórháznál ellenőri 
állást szervezhessen s a gondnok mostani csekély 
fizetését emelhesse. A miniszter egyik kérelmet 
sem teljesítette. — Szerinte ugyanis az ápolási 
dij az edddig is tapasztalt körültekintő gazdálko
dás mellett a kórház zavartalan működését bizto
síthatja; az ellenőri állás szervezése pedig azért 
felesleges, mert ezen kisebb forgalmú kórháznál 
az ügyvezető igazgató mellett az irodai teendők 
ellátását a gondnok akadálytalanul elvégezheti. 
Végül a gondnoknak újabb fizetésemelését azért 
nem engedélyezi, mert fizetésemelésben az 1905.I é v i K ö lts é g v e té s  s o r á n  ú g y is  r é s z e s ü lt  m á r .

— Vármegyei tisztviselők értekezlete. A vár- 
I  megyei tisztviselők egyesülete f. hó 4-én d. e. 11
: órakor tartotta Bezcrédj István alispán elnöklete 

alatt első negyedévi értekezletét. Az értekezleten a 
tisztviselők közös ügyeit beszélték meg és elha
tározták, hogy a vármegyei törvényhatóság leg
közelebbi közgyűlésén Döbrenley Gábornak, a 
legidősebb közigazgatási gyakornoknak szolga- 
birói állásra történt pályázatát teijes mértékben 
támogatni fogják. Az értekezlet után a vármegyei 
tisztviselők 30 teritékü bankettre jöttek össze a 
Kikakerféle vendéglőben.

— Fölvétel a soproni honvéd főreáliskolába. 
A soproni honvéd föreáliskola kötelékében 20 
államköltséges díjmentes, 25 alapilványos, 5 fél- 
dijas hely üresedett meg. A főreáliskolába testi
leg alkalmas, 4 középiskolát végzett 14—16 éves 
magyar honpolgárokat vesz fel a székesfehérvári 
konvédkerületi parancsnokság, hova a pályázati 
kérvények május hó 5-ig beadandok. A díjmentes 
helyekre pályázók tartoznak vagyontalansági bizo- 
nyitványnyal igazolni szegénységüket.

— Póttartalékosok behívása. Illotékes forrás
ból arról értesülünk, hogy az 1902—1903. évbeli 
póttartalékosokat a szokásos 13 napi fegyvergya
korlatra ápril hó utolsó napjaira hívják be. A be 
hívókat nitár legközelebb szétküldik.

— Tüzesetek. Koltai István urdombi gazdá
nak múlt hó 30-án éjjel 2 órakor rozoga háza 
leégett, a kár 80 korona, biztosítva 400 korona 
erejéig volt. — Tótlakon Halics Mátyás háza, 
gazdasági épülete f. hó 8-án este 8 órakor a 
lángok martalékául esett, miután biztosítva nem 
volt, a gazda kára jelentékeny. Mindkét esetben 
a tűz keletkezésének oka kinyomozható nem volt.

— Tyuk tolvaj. Vratár Jula andorhegyi leány 
mindenáron selyem kendövei szeretett volna a 
templomba menni, pénze azonban nem volt, hogy 
vásárolhatott volna magának, hogy pénzre tegyen 
szert, egyik rokonától elemeit egy tyúkot. Érté
kesíteni azonban már nem tudta, mert hamarosan 
észre vették a lopást és a divatozni akaró leány
zót alapos házi fenyítékben részesítették.

— Pórul já rt verekedő. A napokban több 
perestói legény mulatott Kerécz József görhegyi 
korcsmájában, hazafelé menet a társaságnak egyik 
tagja, Draher Ferenc, a gyanútlanul mellette ha
ladó Parti György pajtását egy cséphadaróval 
fejbe ütötte, ezen a többiek felboszankodva, neki 
estek a verekedőnek és úgy helybe hagyták, hogy 
Draher még 8 nap múlva is sírva mutogatta a 
szerzett emlékeit.

— Atyafi látogatók. Uodács Istvánné kerkaföi 
asszony múlt hó 17-én délelőtt ügyes-bajos dol
gát végezendő, elment hazulról, ekközben unokái,

a 9 éves Szvetecz Teréz és a 8 éves Mátyás 
nagyanyjuk látogatására jöttek. Hogy látogatásuk
nak némi jelét adják, elvitték a nagymama ágy
neműjét. meg két széket is. A kifosztott asszony 
a cscndörséghcz rohant, akik aztán kinyomozták, 
hogy a reményteljes csemetéket az édes anyjuk 
búj tóttá fel alopásra.

— Ezüst kanál a* istállóban. A napokban a 
felsölendvai csendörörs egyik járőre Bedics József 
nádorfai lakosnál házkutatást tartott, a mikor is 
az istállóban egy J. R. No 83 számmal ellátott 
ezüst kanalat és egy villát találtak. A vallatásnál 
Bedics elmondta, hogy e tárgyakat fia, János hozta 
a katonaságtól haza, aki most Amerikába ment.
A csendörség a feljelentést megtelte, mert min
den valószinöség szerint a fiú a szombathelyi 83. 
számú gyalogezred tiszti étkezőjéből lopta az 
ezüst tárgyakat.

— Garabonciás diák. Szapács István széchény- 
falvai illetőségű facér pincér nagyobb szabású 
szélhámosnak bizonyult; a napokban beállított 
Sárváron egy gazdához és titokban megsúgta, 
hogy ö a garabonciás diák, aki tudja, hogy a/ 
istállóban sok arany van elásva, amit ö majd 
megkeres, miutón a kincset örzö szellemekkel jó 
lábon áll, ehez azonban nehány darab arany 
pénzre volna szüksége. A hiszékeny gazda felült 
az agyafúrt csalónak és arany pénz hiányában 
2 drb 20 koronás bankjegyet adott át Szapács- 
nak, aki mindenféle hókusz-pókusz után egy po
hárba tette a pénzt s erősen lekötözve, magához 
vette, lelkére kötve a gazdának, hogy inig ö 
szentelt gyertyáért megy, a világért se lépjen ki 
házból, mert különben a szellemek darabokra 
tépik. A jámbor ember a fél éjszakát szivszo- 
rongva imádkozással töltötte, de a garabonciás 
diák csak nem akart visszatérni. Végre is gyanút 
fogott és a szomszédoknak elbeszélte a dolgot, 
akik felvilágosították, hogy rutul be van csapva, 
rögtön nyargalt a csendörséghez, akik aztán a 
garabonciás diákot, alias Szapácsot elfogták, ter
mészetesen a szellemek a 40 koronát már akkor 
elvitték.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

A gazdakör hivatalos helyiségében a gazdák 
egy Kühne-féle aranka tisztító rosta all rendelke
zésére. A tisztítás dija kilónként 3 fillér.

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz
dakör.

Vetömagvakat szívesen szerez be a gazdakör, 
ha ez iránt a titkári hivatalnál elegen jelentkeznek.

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 
előmozdítása végett piros-tarka simenthali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

Gyümölcsfákat árusít a gazdakör Vaskorpád 
és tótlaki telepén, egyes darab ára tagoknak 30, 
nem tagoknak 40 fillér.

Kitűnő bcszterczei szilvafa kapható a gazda
kör tótlaki telepén 24 fillérért.

Gazdakörünk 4 drb 4—6 éves muraközi 
kancát keres megvételre.

Közgazdaság.

Első Leánykiházasitási egylet m. sz.
Az intézet 42-ik rendes közgyűlése március 

\ hó 30-án a tagok élénk és nagyszámú érdeklö- 
i dése mellett tartatott meg. Az intézet ősz elnöke 
i Schwarz Ármin, az ülést megnyitván, miután 

kegyeletes szavakkal emlékezett meg a röviddel 
ezelőtt elhunyt Kohn Károly alclnök személyéről, 
gyöngélkedése folytán az elnökletet dr. Wittmann 

1 Mór ulelnökre ruházta át.
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Az előterjesztett igazgatósági jelentés és 
mérleg, melyből kitűnik, hogy az intézet az 1904. 
évben is örvendetesen gyarapodott és hogy 
1.0-8,053 kor. 94 fillér biztosított lökő kifizetése 
dacára a tartalékok 11.519.464 K 2G f re emel
kedtek a múlt év 10.120.392 K 67 f-jével szem
ben; továbbá, hogy a kezelési feleslegből 172,618 
K 36 f-böl az alapszabályszerü javadalmazások 
levonása után a bizt. tőkék felemelésére szánt 
alaphoz 86,309 K 18 f, a külön tartalékhoz 
34,523 K 67 f és hiv. nyugdíjalaphoz 5000 K 
csatoltatott, nehány tag hozzászólása után tudo
másul vétetett és a felmentvény megadatott.

Dr. Bácskai Albert és Kalmár Sándor szöv. 
tagok azon támadásokra vonatkozólag, melyeket 
az elmúlt esztendőkben röpiratokban és hírlapi 
cikkekben az intézet ellen felhoztak, több Írásbeli 
kérdést intéztek a társulat igazgatóságához. El
nöklő dr. Wittman Mór a legbehatóbb és legtüze- 
tcsebb módon válaszolt ezen kérdésekre, még 
pedig az eddigi közgyűlések által jóváhagyott 
mérlegek és igazgatósági jelentések nyomán, be
bizonyítva azt, hogy mindezen támadások részben 
félreértéseken, részben pedig rosszindulaton alap
szanak. A felügyelő-bizottság elnöke, dr. Alexander 
Bernát, a felügyelő-bizottság nevében kijelenti, 
hogy éppen tekintettel ezen támadásokra, köteles
ségüknek tartják, hogy újból való megválasztatá
suk esetére ezen tisztségükön megmaradjanak.

Elnöklő dr. Wittman Mór válaszadása egy
hangúlag tudomásul vétetik és dr, Grosz Sándor 
és Dósa Kálmán szöv. tagok indítványára az 
igazgatóságnak, Schwarz Ármin elnöknek, Kohn 
Arnold vezérigazgatónak, a felügyelő-bizottságnak, 
a választmánynak és a hivatalnoki karnak köszö
netét, bizalom és elismerést szavazott meg a 
közgyűlés, melynek napirendje evvel végett ért.

Húsvéti
képes levelezőlapok kaphatók Ba l -  
k á n y i  E r n ő  papirkereskedésében  

M uraszom bat.

K é z im u n k a
m o n t i  r  o z á s á t ,  díszítését, továbbá  

m indennem ű díszm unkákat és dísz- 
kötéseket j  u t á n y o s  á r b a n  készít 

B a lk á n y i E. könyvkötészete.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir

kereskedésében kapható.

Tanulónak
egy jó házból való fin, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
M uraszom bat.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

Hirdetmény.
A mezővári állami elemi iskola lebon

tandó épületének külső és belső ablakai, 
zsalui, ajtói, valamint a tanterem bútorzata 

1905. évi április hó 16-án
d. u. 2 órakor a helyszínén tartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.

Miről venni szándékozók ezennel érte- 
sittetnek.

Mezövár, 1905. április 6-án.

Iskolai gondnokság.

E g y ügyes lapkihordó
napilap elárusitásra azonnal felvétetik 

B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedésében ! 
M uraszom bat.

I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

A
,.Pesti Napló11 uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar • *.....=
Festőművészek

a címe uj kiadványunknak, 
melyei 1905. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajándékmüvünk, noha folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek c 
díszes sorozatát folytatja most a „Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvelj a Modern Magyar Festömüvészeít-kel.

Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több színnyomású képekben. -
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 

jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötöiparmüvészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizetöinkön kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 

, előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
I eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., Va évre 14 
kor., Vt évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NEPLÓ* kiadóhivatala.

ScMcht-szappan
„ s z a r v a s ” =  V a g y  ------

J® »ygyo i

ennélfogva
' llpH u ftU  suppan -  Minden 

M fW  alk a tré sze k tő l mentes.

„k u 1 c s“

id e n fitt  k a p h a tó i

M Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy f  •  
minden darab szappan a „Schlcht" névvel és f  I  

•  •  a fenti védjegyek egytkásel legyen ellátva. •  •

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir. Államvasutak 

vezérügynökségénél BUDAPEST, v.,

Mezőgazdasági
Gépgyárának
Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bénnentve küldünk.

Nyomatott Balkanyi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




