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Pünkösdi elmélkedésünk.
Tehát m egtörtént... És álmunk? Szerte- ; 

foszlott. Mi, a nagy világ küzdő fiai, pedig ; 
a küzdő téren is összefont karokkal állunk ;
— állunk tovább!

A nagy lét játékában —  csak —  a ; 
közelmúltban kisközségünk felett egy kis 
derűs napsugár kezdett enyelegni és ez a j 
dicsvágy és önérzet szelével embertársaink 
között hóditó útra indult. S amint ez a 
derengő napsugár a kikelet első fuvalmával j  
a haló emberi sziveket, szunyadó lelkeket 
időkön keresztül tartott lethargiájukból fel
ébresztette, felsarkalta bcnnök az elfojtott 
tetterőt, ambíciójukat aléltságából a küzdő 
térre szólította és régi, természet és ember
adta jogaik érvényesítésére felhívta.

Ez volt kisközségünk ébredő tavasza. 
Reméltünk minden szépet, jót és igazat! 
óhajtottuk felettünk a veröfény t! . . . És 
minden reményünk —  messze időkre pedig
— még csak burkoltabb remény maradt és 
az ébredés után is lényünkre gyászzene 
imája hull, mint szép mezőre hulló jég
labdacsok.

Kisközségünk, e sokáig vén tölgy, árult 
friss ibolyát. Ez a friss ibolya illatával át-
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hatott sok leiken és építgetni kezdte a  nagy
község fészkét. A fészek — lassan bár, — 
de készülődött. Alapja, helye azonban a 
régi marad, de a korhadt gályák: a falusi 
jegyző és kis községi biró, — bölcsen be
látván, hogy nagy zivatartól, vészfelhöktöl, 
hulló jégtől ők fészküket meg nem óvhat
ják, vagy legalább is nem elég hathatósan, 
—  abból önként kihullottak, távoztanak.
S a közvélemény, ez alkotó erő, akkor 
sejtő vágy, az élet dús érétől forró friss 
vesszőket keresett: választott uj községi j 
bírót és választani fog uj falusi jegyzőt.

Hogyan ? Visszhangzott felettünk teremtő 
erőtől a lég, fogadkozlunk, hogy igazabbak, 
jobbak, nagyobbak leszünk. De az Ígéret j  
csak ígéret maradt. Azaz dehogy! Vissza
mentünk a rák-uton oda, hol az önzés 
kicsinosítja annak a fészeknek a belsejét, 
külsejéhez pedig kinek mi köze. Mert a 
külrend megteremtésében egyéni és potitikai 
tekintetek játszanak és játszottak is szere
pet, ezek pedig a közvéleményt nem isme
rik a harangok nyelvén; csak akkor hall
ják, azaz: hallgatják meg, ha tulvilági visz- 
hangként szólal az meg, ha megszólalhat.

Ugyanez áll a járásunkat érdeklő egyéb 
közintézményekre, mert megvalósításukat —

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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holott alapjában és végcéljában az min
denkinek érdeke — e felszínen lévő köz
érdekek, közvélemények között az igazi 
sulylyal bíróval szemben a  látszólagos fel
színes lehetetleníti.

Igaz, hogy sok nem történik úgy a 
szép világon, mint azt történni kívánjuk. 
Kaptuk legfőbb ékességül a szabadságot, e 
fényes és dicső célú eszmét. Ez visz, vezé
rel küzdelmeinkben. S ha már néha fárad
tan, szomjuhozva patakhoz vagy bármely 
oázhoz térünk pihenőre uj és üde erő gyűj
tése végett, kígyókkal megrakva találjuk a 
talajt. De ha az élet összevisszaságában 
üdvös m unkát akarunk produkálni, ne 
vessük meg az ifjút, bár aggot játszik, ne 
nézzük le a vént, bár öt ifjúságért gyötri 
bu. Irtsuk ki magunkból a feltétlen és min
denkori uralom vágyat! Dobjuk el tölünk azt 
végtelenül csúnya önzést! Legyünk m ind
ezek felett elfogulatlan bírálók, ép szeműek 
és soha rabjai mások hibáinak. Az ezek 
ellen vívott harcz mindig nagy volt, de 
nagyobb is lesz, mert a régiekhez, meg
lévőkhöz való „csak azért is“ ragaszkodás, 
—  mely bár tudja, hogy jobb a reform, de 
érvényesülni nem engedi, mivel az mások, 
uj generáció müve és sértve van a becs-

TÁRCA.

A  Guszti kalandja.
(Fürdői életkép.)

— A „Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta : TÖRÖK ERNŐ.

(Folytatás)

Ez annyiban bosszantott, mert szerettem 
volna a pokolba taszítani és a legszentebb érze
lemtől indíttatva, mint férj, helyét elfoglalni. Vérein 
arcomba szökött, kezem ökölbe szorult; de ural
kodtam végre is magamon, legyőzve kimond
hatatlan ellenszenvemet.

Fojtott lélegzetem csillapulván, most már 
agyam kezdé meg munkáját; kész volt a hadi
terv: „Megragadni minden alkalmat, kockáztatni 
semmit . . . s . . . akkor győzünk" . . .

Most először is megtudni, vájjon ki ö?  az 
én lelkem, nyugalmam megrablúja ? És ki lehet 
az a meggyülölt kísérője?

Nyomon követőm ökot hegytetőre fel és a 
völgybe le, hogy minden feltűnést kerüljek, fel

használtam Jókainak nálam volt „A cigány báró“ 
rogényét.

Amint Ö . . .  és kísérője leültek pihenőre, 
tisztes távolban én olvasgattam, ha olvastam volna 
a regényt; elolvastam vala bizonyára, ha a mü 
azokra a csodaszép, elbűvölő szemekre lett volna 
nyomtatva, ügy-e bolond gondolat ez ? De a sze
relmesek igen sok bolondsága mentőkre, védőkre 
talál ?

Két órai barangolás után végre ö . . .  és a 
gyűlölt árnyék egy villába tértek be . . . Most már 
tudom az én kis gerlicém fészkét.

De teljes bizonyosságot kellé tudnom . . . .  
Óvatosság az első . . Elrejtőztem a közeli fák és 
bokrok árnyába, valósággal lesbe állottam . . . s 
nem is hiába . . . ö . . . ö . . , megjelent az ab
lakban . . . egyedül, én kiléptem rejtekhelyemből 
és oda néztem föl Reá epedö ajakkal . . . égő 
szemekkel . . . kipirult arccal.

Ö . . . észrevett és feledhetetlen mosolylyal 
szerényen visszahúzódott . . .  . a redőnyt le
eresztették . . .

Rudi ur mindezt persze fokozódó érdeklő
déssel hallgatá.

E visszavonulás — folytatá Guszti — nekem 
épen kapóra jött. Beosontam a házmesterhez s ő

megérezve a markában feledett aranyat, elmon
dott mindent, amit csak tudhatott.

Ö . . . és szobalánya a 9. és 10. számú 
szobát bérelték ki, Önagyságának neve Kondorfalvy 
Alice úrnő Hegyhátról s az öt ide felkisért ur 
Kemény Oszkár gyáros Nemeskutról, ö a 11. 
számú szoba bérlője.

A szobalány néma, az nem beszél; amit 
úrnője parancsol, azt Írásban közli vele.

No mindez szeget ütött fejembe! A nővel, 
az én imádottommal — néma cseléd van s 
mellette csak egy fal által elválasztva — egy 
idegen férfi, a kivel ö  . . . ö  . . . inég nyájas 
szavakat is vált. No megállj, akár ki légy, én 
kitúrlak, kimarlak innen amice! — Dühösküdék 
most ökölbe szorított kézzel Guszti.

Megtudtam, vájjon á fürdő melyik éttermé
ben étkezik ö  . . . hiszen az ég angyalai sem 
maradnak éhesen!

Ö . . . és árnyéka a „ Béllévue* szálló étter
mében települtek l e . .  . Hogy aztán a másik, 
szomszédos asztalnál — épen az én kincsemmel 
szemben — én ültem le, az természetes.

Ö . . .  és árnyéka franciául beszéltek. A pat- 
varba és ezt a nyelvet, még nem értem, de meg
tanulom, azért is megmutatom én.
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vágy, —  az eszmei úgy a reális küzdelem
ben is kősziklatorlasz.

Ez azonban nem megvivhatatlan, mert 
szellemre földi por nem tapadhat. Megy az 
előre feltartóztathatatlanul, m int a lélek 
felhöszárnyon, —  s ki útjába áll, egy 
lehelettel elsöpri. Ha m a nem is, holnap 
igen, de eléri bizton célját.

Lesz tehát nekünk is szép világunk 
még! Nem tűnt le az nekünk a regék 
arany világával, melyben nyesés nélkül 
nőtt a  fa, virágzott ága és virított minden 
virága. E mai állapotban szenvedésünk 
álom, de álmunk valóság lesz, mert küz
delmünkül kijelöljük a  nyesést. Ennek 
módját, irm yát, az egész mikéntjét az éb
redő tavasz megjelölte.

Fel tehát a szellemhez, fel a lélekhez! 
Te pünkösdi Szentlélek, acélozd meg mind
azokat magas honodból, szép kék egedből, 
kik Hozzád törnek: Rázd fel álmukból a 
tétlenkedőket és alvókat, hogy kövessék 
szellem edet! Küldj egy parányi cseppet 
azokba, kik m ár friss erejüket elvesziték, 
hogy tikkadt légben se ússzanak ezek 
lomha szárnyon.

így lesz talán a  pünkösdi rózsa kely- 
hében megvonulva élő, de végtelen nagy 
hivatásu szellemnek itt nálunk: kisközsé
günkben és egész járásunkban is köztere 
és eltűnik arról majdan minden rossz, hogy 
ennek helyét is elfoglalja a jó,

d r . --------s.

Pálya választás előtt.
Sok ezer gyerek aggódva és sziv- 

repesve számitgatja a napokat visszafelé. 
Még 20 nap és végeztem — m ondja a 
diák, Még 15 nap. Már csak 10 és igy 
tovább.

A vizsgák előtt áll a  nem zet jövője. 
Maholnap kezükbe lesz az a bizonyos kis 
iríis, melynek bizonyítvány a neve s egy 
évvel közeledtek ismét a célhoz, melyet

Előrelátásom bölcs gondolat vala; elutazá
som előtt Somogyi Ede 5 nyelvű szótárából ki- 
böngésztcm a legszükségesebb szavakat, azokat 
alaposan betanultam, aminek most úgy én, mint 
az éthordó pincér (ki magyarul nem látott) hasz
nát vettük; meghallgattam s megértettem, hogy 
ö  . . . ö  . . . mit rendel az asztalra.

Nem is kell talán mondanom, hogy én 
ugyanazon étkeket hozatám ; hadd lássa, mennyire 
egyforma Ízlésünk van; igy ez által is hamarább 
feltűnöm Előtte, ami — véleményem szerint — 
sikerült is.

Ebéd után egy órán belül már szereztem volt 
francia nyelvmestert is , . . igazán gőzerővel in
dultam már.

A világfürdő — a toilettek kiállítása egybe
kötve legtöbbször embervásárral — jó nagy rész
ben bemutatkozás a világpiacon. A férfi- és nő- 
világ kölcsönös hadjárata; itt szedi áldozatait, 
sebesültjeit a legtöbb esetben és itt leli néha 
elvétve üdvözöltjeit is.

ö  és árnyékának állandó asztala volt az ét
teremben, bérleti páholyuk a színházban, bérelt 
padjuk a hangverseny téren; most már és min
denütt én is árnyék valék . . , az ö  árnyéka.

Vagy mellettem, vagy velem szemben vala . ..

maguk vagy szüleik kitűzött. Vagy egyik 
sem. Szóval haladnak az ismeretlen jövő felé.

Vérmes reményekkel eltelve jövőjük 
iránt. Mindenik nagy ur akar lenni és sokra 
vinni. A szülök nagy áldozatot hoznak 
gyermekük jövőjéért, képesek a legszüksé
gesebbeket megvonni önmaguktól, igényei
ket a  minimumra redukálni, csak a gyer
mekük jövőjét * biztosítsák *, vagy „kitanit- 
tassák". Mert hiába, ez magyar betegség s 
nemzeti felfogás, hogy gyermekeink csak 
akkor lesznek urak és előkelők, ha végig 
tapossák a középiskolák összes lépcsőit, az 
egyetem folyosóját s diplomás emberré 
neveltük.

Mily tévedésben leledzenek mindazok 
a szülök és ifjak, kik igy gondolkodnak. 
Pedig —  sajnos —  igen sokan igy gon
dolkodnak. Nem törődnek azzal, hogy hi
vatva van-e pályájára és az állást keresők 
óriási tülekedésében felvehetik-e a  versenyt 
társaikkal. Azt sem veszik tekintetbe, hogy 
annyi fáradtság, küzdés és anyagi áldozat 
árán más utón többet is el lehetne érni, 
mint azt, hogy szaporítják a szellemi pro
letárok évröl-évre növekedő számát.

Hány szomorú példáját látjuk gyakran 
a végzett, tanult embereknek. Kezükben a 
bizonyítvány vagy diploma, ellenben nem 
tud érvényesülni, nem kap állást és fog
lalkozást s igy mily sokáig kénytelen vára
kozó álláspontra helyezkedni, inig végre is 
kénytelen a  legszerényebb állással is meg
elégedni.

Az iparos vagy kereskedő m ár nem 
szeretné gyermekét iparosnak vagy keres
kedőnek adni, hanem m indenáron hivatal
nokot vagy diplomás embert szeretne belőle 
csinálni. A lateinerek meg éppen nem sze
retnék gyermekeiket iparosnak vagy keres
kedőnek nevelni, hanem  minta tollforgató 
s tinta pazarlónak. Mennyire nem gondol
ják meg, hogy ez által úgy maguknak, mint 
gyermeküknek, de még a hazájának is 
milyen rossz szolgálatot tesznek. Mert hiába, 
ma m ár mindenütt sok az eszkimó és kevés 
a  fóka s végtérre arról meg senki sem 
tehet, hogy ennyi vagy annyi tanulással 
régen még jó módban lehetett élni s ma 
m ár igen sokan a répára szorulnak, csak
hogy éhen ne vesszenek.

ő  s egy levegőt szívtam vele. Az Ö . . . másik 
árnyéka nem ügyelt rám, fel sem vett, S ezt még 
szereltem is. Pedig ha ő gentleman, észre kellett 
volna vennie, hogy őket kisérem lépten-uyomon, 
étkezem úgy, a mint ö  . , . Gomblyukamban olyan 
virág díszeleg, a minő Neki van. Ruházatomat 
annyiszor változtatom naponta, a hányszor Ö . . .

Játszik a zenekar s én nem hallgatom, 
szivem, lelkem, szemem, fülem oda ügyel: mit 
tesz ö  . . . mikor azok a parányi kezecskék tap
solnak, tapsolok én is vagy ujrázok és ujrázok. 
Közelében .Csak sóhajtok, csak tűnődöm“ s én 
tudom miért? !

És ez igy ment néhány napon á t ; a leg- 
pazarabb kiállítású csokrok vándoroltak Hozzá. , .  
a néma szobalány utján.

Rám rám esett olykor egy-egy feledhetetlen 
tekintete . . . menyországomat láttam megnyílni. . .  
Szerettem őt . , . a toll minden hatalmával csak 
nyomoru tolmácsa lehetne rajongó, csapongó 
érzelmeimnek. A véletlen is kedvezni látszék, 
segélyemre jött.

(Folyt, köv)

Az ipar és kereskedelem —  a  hol pedig 
oly végtelen tág tere van az emberi elmé
nek, leleményességnek s a boldogulásnak —  
nem kell senkinek, még ma is legtöbb előtt 
olyan lenézett, megvetett foglalkozás, Pedig 
milyen tévedés!

Az iparosok ma is nagyobbrészt azok
ból kerülnek ki, kik a középiskolák rostáin 
keresztül elhullottak s jobb híján mentek 
az iparos pályára, vagy kinek szülei egy
általán nem rendelkeztek, annyi anyagi 
tehetséggel, hogy gyermeküket iskoláztassák. 
Valóban érthetetlen az ipartól való annyira 
idegenkedés és hogy m ért ne lehetne egy 
erős, intelligens iparos és kereskedő osztályt 
nevelni, mert csak az kellene, hogy a közép 
iskolát végzett ifjak sem idegenkednének a 
szerszám végét megfogni vagy a pult mellé 
állani.

— ss.

Előfizetőinkhez.
Lapunk mélyen tisztelt előfizetőihez 

bátrak vagyunk azon kérelemmel fordulni, 
hogy a  hátralékos elöíizesési dijakat most, 
a félév leteltével, beküldeni szíveskedjenek.

Indokolttá teszi kérelmünket azon kö
rülmény, hogy a  lap pontos és idejében 
való szétküldését az előfizetőink és a 
modern kor igényeinek megfelelően csak 
akkor eszközölhetjük rendesen, ha az elő
fizetési dijak befolynak.

Tekintettel arra a nagy anyagi áldo
zatra, melyet kiadóhivatalunk a lap elő
állítására fordít, méltányossá teszi fenti 
kérelmünket, m ert hisz oly nagy töke nem 
áll rendelkezésünkre, mint a  fővárosi napi 
lapoknak, bár azok megjelenését is az elő
fizetési dijak pontos beérkezése teszi lehe
tővé, — úgy szerény körünkben okvetlenül 
számításba kell vennünk az előfizetési dija
kat, hogy a szétküldés akadályt ne szen
vedjen. Már pedig ebbeli törekvésünk csak 
az esetben lesz sikerre vezető, ha mélyen 
tisztelt előfizetőink indokolt kérelmünket 
méltányolják és az előfizetési összeget hoz
zánk juttatják.

Kérelmünket a ni, t. előfizetőink jó 
indulatába ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel 
A .Muraszombat és Vidéke* 

kiadóhivatala.

H Í R E K .
—  Személyi hírek. Gróf Batthyány Zsigmond 

országgyűlési képviselő Budapestről haza érkezeit. 
— Koncz János mértékhitelesítő és Radányi Emil 
árvaszéki ülnök .Szombathelyről c hét folyamán 
járásunkban időztek az előbbi a mértékhitelesítő 
hivatal, az utóbbi a körjegyzőknek árvaügyi szem- 
pontbúli megvizsgálása céljából.

— Sikeres vizsga. Pósfay Pongrác járási 
föszolgabiró fia Pósfay Gusztáv kőszegi közigaz
gatási joggyakornok a napokban a kolozsvári jog- 
egyetemen jó sikerrel tette le államtudományi 
államvizsgát,

—  A muraszombat -körmendi vasút, öri- 
szentpéter nagyközség képviselőtestülete elhatá
rozta, hogy a körmend—muraszombati vasút 
létesítését 60.000 korona segély adásával elősegíti. 
A hozzájárulást a miniszter tudomásul vette és 
egyszersmind engedélyezte, hogy a hozzájárulási 
összeg pótadóból szereztessék be.

—  Közigazgatási tanfolyami internátus. A köz
ségi és körjegyzők kiképzése céljából Szombat
helyen rendszeresített községi közigazgatási tan
folyamon internátus áll fenn, melyben 20 szegén y- 
sorsu hallgató díjtalanul teljes ellátásban és



lakásban s mintegy 10—15 hallgató csupán in- 
gvenes ellátásban (étkezésben) részesülhet. Az 
internátusba való fölvétel a tanfolyam megkoz 
dése után, szeptember hó folyamán történik. Az 
előadói kar a teljes vagyontalan hallgatókat egész 
ingyenes bennlakásra és ellátásra, a kevésbbé 
szegényeket mérsékelt s esetenkint megállapítandó 
dij melletti bennlakásra vagy díjtalan avagy mér 
séket áru étkezésre hozhatja javaslatba. A benn
lakók tágas szobákban vannak elhelyezve és az 
internátus gondozásával megbízott egyének köz
vetlen felügyelete alatt állanak. Ellátásuk tisztes
séges és elegendő reggeli, ebéd és vacsorából áll, 
melyet ugyancsak az internátus helyiségében kap
nak. Az internátusba felvett hallgatók ágyneművel 
is elláttatnak. Bővebb felvilágosítások kaphatók a 
községi közigazgatási tanfolyam igazgatójánál 
Szombathelyen (vármegyeház).

— Állatvásár. Árvái Ernő tápiószelei uradalmi 
tiszttartó a múlt héten járásunkban mintegy 50—60 
drb tehenet vásárolt 20.000 korona értékben, a 
mely körülmény érdekes bizonyítéka járásunk 
marha állománya javulásának.

— Panaszkönyvünkböl. Sajátszerü tény, hogy 
kisközségünk sétaterein és gyalogjáróin épen a 
sótálgatás lehetetlen, mert hol egy eszeveszetten 
és teljes sebességgel haladó kerékpározó, hol egy 
targoncás kocsi oldala üti oldalba vagy löki föl 
a sétálgató!. Különösen gyakran és rendesen az 
5 óra utáni délutáni és esti órákban történik ez 
a főutcái sétatéren, merre pedig nagyon sűrűén 
iskolás gyermekek is járnak. Tudtunkkal ez tiltott 
cselekmény, azonban ennek rendeletileg szabályo
zott megbüntetésével rendőreink és községbiránk, 
— úgy látszik — mit sem tőrödnek. Felkérjük 
tehát őket, szíveskedjenek éberebben a közrendre 
őrködni.

— Községbirák tisztelgése országgy. képvi
selőnknél. Mint értesülünk, a csendlaki körjegyző
séghez tartozó községek bírái a múlt hét folyamán 
testületileg tisztelegtek gróf Batthyány Zsigmond 
országgyűlési képviselőnknél Csendlakon abból az 
alkalomból, hogy az uj körjegyzőségek felállítása 
tekintetében a csendlaki körjegyzőség érdekei a 
ferencfalvai körjegyzőség elejtésével — sértetlenek 
maradtak s ez ügyben a körjegyzőség érdekében 
kifejtett fáradozásáért és közbelépéséért a községek 
nevében köszönetüket fejezték ki. — A községek 
képviselői egyúttal ez alkalommal azon kérést in
tézték országgy. képviselőnkköz, hogy körjegyző
ségük legfontosabb érdekének kielégítését; a mu
raszombat—alsólendvai vasút megvalósításának 
ügyét vegye kezébe. — ö  méltósága a községek 
képviselőit szívesen fogadta s kijelentette, hogy 
egész tevékenysége, munkaereje és jóakarata a 
járás közérdekének és igy a vasutügynek is min
dig rendelkezésére áll.

— A szolgabirói hivatalok elhelyezése. A 
A vármegye több járásának székhelyén a szolga- 
bírói hivatalok oly épületekben nyernek elhelye
zést, melyek a kivánalmaknak éppenséggel nem 
felelnek meg. Vármegyénk alispánja a közigazga
tási bizottság egyik legutóbb tartott ülésén napi
rend előtt szőnyegre hozván ez ügyet, ama óha
jának adott kifejezést, hogy ezen székhelyeken a 
szolgabirói hivatalok lehetőleg a község által épí
tendő uj épületekbe helyeztessenek el akként, 
hogy az építkezés költségei a vármegye által 
fedezendő bérösszegben találjanak fedezetet. A 
terv most már annyival jutott közelebb a meg
valósuláshoz, hogy az államépitészeti hivatal a 
tárgyalások megindítása céljából szükséges tervek 
elkészítését s a költségvetés hozzávetőleges meg
állapítását foganatba vette. Mindenesetre csak 
javukra válna a járások székhelyeinek, ha a járás 
első közigazgatási hivatala működése teréül oly 
helyiségeket nyerne, mélyeket gáncs sem czélszc- 
rüség. sem modernség tekintetében nem érhetne.

—  Kigyuladt malom. A gürhegyi Kajnar ma
lom egy része a napokban elhamvadt, a tűz a 
pajta tetőzetén támadt, amit idejében észre vették 
a házbeliek és a szomszédok segítségével hama
rosan eloltották. A tüzet valószínűleg az egyik 
szolga boszuból okozta.

— Garázdálkodó cigányok. Pharaó ivadékai 
sok gondot okoznak a közbiztonságra ügyelő 
hatóságoknak, különösen sok baj van velük itt a 
határszéli megyékben. Igen nehéz őket ellenőrizni, 
mer_ valami csalafintaságot elkövetnek, egy- 
kettő Stájerországba menekülnek, igy az utánuk 
való nyomozást c körülmény szerfelett meg
nehezíti. Múlt hó 31-én is cigányok garázdálkod
tak járásunk hegyes vidékén. Horváth Mátyás
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szentmátyási szatócs és korcsmáros üzletét törték 
fel úgy 10 — 1 1  óra táj ben, honnan nagyobb 
mennyiségű bolti czikket emeltek el, előzetesen 
azonban Cservész József utkaparó v:dorlaki la
kosnak az országút melletti magános házánál is 
viziteltek, szegény utkaparó ágyneműjét, ruháit 
ellopták. A csendörség kiderítette, hogy a lopást 
három kóbor cigány követte el. akik. közel lévén 
a határ, átsétáltak Stájerbe, de legközelebb el
fogják őket.

— Tűz. Házi Cyörgy urdombi gazda pajtája 
1-én reggel 6 órakor kigyuladt, amitől aztán tüzet 
fogott a lakóház zsúp teteje is. Elhamvadt gaz
dasági szerek meg az épületekben esett kár kitesz 
1500 koronát, mely azonban biztosítva volt. 
A tüzet káros neje gondatlanságból okozta, 
ugyanis a nyílt tűzhelyen száraz galylyal tüzet 
rakott, kémény meg a házon nem volt, a füst 
ott tódul ki, ahol lehet, a nyitva hagyott ajtó 
azonban oly nagy léghuzamot okozott, hogy a 
füsttel együtt tüzes pernye is kiszált, amitől a 
szalma tető pajta meggyuladt.

— Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot cs elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak c lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom bccséro, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Fcstő- 
müvészck“ ciinü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Közgazdaság.

Újabb mütrágyaféleségek,
A műtrágyák alkalmazása napjainkban 

mind nagyobb és nagyobb lendületet vesz. 
A műtrágyák ezen nagyobb mérvű elterje
dése maga után vonja a műtrágyákkal való 
behatóbb foglalkozást, azoknak részlete
sebb megismerését, tanulmányozását, újabb 
trágyaféléknek felfedezését.

Az újabb mütrágyaféleségek felfedezése 
| sok költség, fáradtság és tudomány dacára 
l igen sokszor nem válik be oly mértékben,
■ mint azt a feltaláló reméli. Miért is kivána- 
| tos, hogy a gazdaközönség az ilyen újabb, 

még ki nem próbált és teljesen meg nem 
i  bizható mütrágyaféleségekkel tartózkodó 
| álláspontot foglaljon el és maradjon meg a 
j kipróbált és jónak minősített régi mütrágya- 

féteségek mellett, az újabb mütrágyafélesé- 
geket pedig csak akkor próbálja meg, ha 
azok m ár teljesen beváltak. De akkor is 
óvatosan, mert kérdés, hogy minden körül- 

j mények között és különböző viszonyok 
mellett egyraránt megfelelő lesz-e az uj 
trágyaféleség. Németországban újabban sza
badalmaztak egy eljárást, mely szerint a 

: világitó gáznak szuperfoszfáttal való tisztí
tása közben egy gazdag légenytartalmu gáz- 

! foszfát nyerhető. Az ilyen módon előállított 
; gázfoszfát trágyaféleséget kipróbálták ugyan, 

de az eredmény nem volt kielégítő, mert 
az nagy mennyiségű rhodant tartalmaz, a 

, mi a növényekre ártalmas és igy értéktelen 
j *s- Beszerzése tehát egyátalán nem ajánl

ható, lévén növényméreg. A kísérletezés 
I tovább folyik.

A másik újabb mütrágyaféleség a mész- 
nitrogén, mely a calcium-carlydböl lesz elö-
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állítva. Ugyanis a calcium-carlyd cyanamy- 
deket képez és ez magas feszültségű gőznek 
kitéve összes 2 0 °/o nitrogén tartalm át ammó
niák alakjában adja le. A tegutóbbi időben 
az előbbi drága előállításon úgy segítettek, 
hogy villamos erőt használtak fel a mész- 
nitrogén előállítására. A mész-nitrogént a 
chilisalétrom versenytársaként emlegetik, 
azonban az a chilisalétromot kiszorítani 
nem lesz képes. Miért is maradjunk meg 
mi az általunk m ár előnyösen ismert chili
salétrom, kénsavas ammóniák stb. m űtrá
gyák mellett, melyeknek m ár termésfokozó 
hatását és igy értékes és érdemes voltát 
ismerjük, az újdonságok alkalmazásától 
pedig egyelőre tekintsünk el.

Apró hirdetések.
Oltógumini dekagrammonként 28 fillérért 

kapható gazdakörnek Kardos József muraszombati 
kereskedő urnái levő raktárában.

20 métermázsa elsőrendű szalma kapható 
jutányos áron Sinkovich Kálmán urnái Barkócon,

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

A gazdakör járásunk róna vidékén egy minta 
gazdaságot óhajt felállítani. Azok, akik ez iránt 
érdeklődnek, jelentkezhetnek a gazdakör tit
kári hivatalában.

Gróf Batthyány Zsigmond horvátországi 
(Klenovniki) uradalmában kerestetik egy körerdész 
és három erdőőr. — Ajánlatok : Gazdasági inté- 
zőség Csendlak, posta Vas-Fercnczfalva intézendök.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

A

„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar =  
= = = = =  Festőművészek

a cime uj kiadványunknak, 
melyet 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 e 
díszes sorozatát folytatja most a „Pesti Napló" 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel: a Modern Magyar Festőmüvészek-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 megirt 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- 
kötőiparmüvészet 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 
eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., V* évre 14 
kor., V4 évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.
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Tanító urak figyelmébeI
A közelgő iskolaévzárat alkalmából tisztelet
tel felhívom a  t. tanító urak becses figyelmét 
az általam finom papíron és csinos kivitel

ben előállított 

vizsgalapokra.
B A L K Á N Y l  E R N Ő  Muraszom bat.

1727/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetm ény kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Küzmics 
Mátyás motlolyádi lakos végrehajtalónak Stiván 
János bodóhegyi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 70 kor. töke követelés és járulékai és 12 
kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek ki
elégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság területén 
levő, a bodóhegyi 87. sz. tjkvbeni A f  1. sorsz. 
621. hrsz. 62. házsz. birtokra 322 koronában, a 
88. sz. tjkvbenf 1. sorsz. 624. hrsz. 63. házsz. bir
tokra 1&42 koronában, a + 2. sorsz. 625. hrsz. 
birtokra 252 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 

1905. évi junius hó 26. napjának 
d. e. 10 órája tíodóhegy község házához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a lenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is cladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10%-a 32 kor. 20 fill., 
184 kor. 20 fill, 25 kor. 20 fillér.

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°/0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál, 1905. évi április lo.

Dr. Schick, kir. albiró.

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

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

E g y ügyes lapkihordó
napilap elárusitásra azonnal felvétetik 

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

591/1905. tkv. sz.

Hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek- j 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vasvármegyéhez | 
tartozó Murapctrócz községben a Murapetrócz ' 
község tulajdonát képező, a Szlatincsicza nevű i 
dűlőben fekvő, szomszédai: a Csendlnk és Széehény- , 
kút felé vezető utak s u murapctroczi 86. számú j 
tjkvbeni Martinccz Antal és neje Cziglár Mária , 
tulajdonát képező 152/a hrsz., az 1. és 47. sz. 1 
tjkvbeni Sürnecz János és neje Kofjács Mária, 
Vrecsics Mátyás és neje Kofjács Ilona tulajdonát : 
képező 153/a és 153 b hrsz., a 3. sz. tjkvbeni j 
kiskora Bertalanies Mária tulajdonát képező 154. 
hrsz., a 4. sz. tjkvbeni Sostarécz János és neje 
Bertalanies Rozália tulajdonát képező 155. hrsz., 
úgy a 86. és 7. sz. tjvbeni Martinccz Antal és neje ; 
Cziglár Mária, Sbül István és neje Bácz Terézia 
tulajdonát képező 156/a és 156/b hrsz. ingat
lanok, 230 négyszög öl térfogatú legelő, 171 
hrszámmal ellátva az 1905. évi február hó 9-én 
eszközölt póthelyszinelés alkalmával az újonnan ! 
nyitott 94. sz. tjkvbe Murapctrócz község tulaj
donaként jegyeztetvén be és ezen tjkönyv alul
írott kir. járásbíróság telekkönyvi irodájában fel- j 
táratván, a mai naptól kezdve a telekkvi rdts 
11-ik részében előirt szabályok szerint fog ve- i 
zettetni.

Felhivatnak ennélfogva mindazok, akik ezen : 
fekvöséghez egyáltalán bármi tulajdon vagy egyéb- ! 
szerű igényt tartanak, hogy ebbeli igényeiket jelen 
hirdetmény megjelenésétől számítandó 8 hónap 
alatt, vagyis 1905. évi november hó 15-ik nap
jáig, mindazon hitelezők pedig, a kikneK fentirt 
fekvöségre elsőbbségi jogokat netáni be táblázások 
által már helyeztek volna, hogy ezeket a telekkvi 
jószágtest régi teher állapotába leendő .jelzálog! 
átkeblezése végett egy év alatt, vagyis 1906. évi 
márczius hó 15-ik napjáig de annál bizonyosab
ban jelentsék be, mert ellenkező esetben ezen 
igények és jogok ezen határidő eltelte után további 
tulajdonosokkal és jelzálog! hitelezőkkel szemben } 
nem érvényesíthetők.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Muraszombatban, 1905. február 25.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  diszitését, továbbá  
m indennem ű díszm unkákat és dísz- 
kötéseket j u t á n y o s  á r b a n  készít 

Ba>lkáliyi E. Könyvkötészete.

I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 

róni. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi E i  nő, könyv- és papirkerej

kedő és köiiyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

M egtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszom bat.Dr. Schick, kir. albiró.

Is z á k o s s á g  n in c s  tö b b é !
Kívánatra bárkinek bérmenteson küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vagy 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőket mesélte :
.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ekkepen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitelte ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INST1TUTE (Dep. 12f), 71, High Holbom, London, W.D.. ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmeutesitendök.)

Benzinmotorok, Gőzcséplökészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának

BUDAPEST, V., Váczi-körut 32 .vezérügynökségénél
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




