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Neveljünk magyar iparosokat
Azoknak, kiket ügyes-bajos dolgaik a ( 

néppel való érintkezésre utalnak, lehetetlen | 
észre nem venni, hogy járásunk népe az 
utóbbi 20 évben a magyar nyelvben mily 
örvendetes elöhaladást tett.

Bizony szépen magyarosodunk, de — 
ismerjük be, hogy nagyon lassan s attól, 
hogy teljesen magyarokká válljunk, nem
csak érzelemben, — mert az ellen népünk
nél nem lehet kifogás, hanem nyelvben is 
— még messze vagyunk. Iskoláink, temp
lomaink, hivatalaink mind nagy buzgalom
mal siettetik a megnuigyarositást, de az 
eredmény még mindig nem kielégítő.

Nézzük csak az iskolákból kikerülő 
ifjúságot! A fiuk, ha inasnak kerülnek, gaz
dájuk, — háziasszonyuktól alig hallanak 
magyar szót, s amit hallanak is, hibás. De 
meg arra, hogy népünk igazán magyarrá 
legyen, nem elég, hogy itt-ott magyar szót 
halljon, hanem ahhoz szükséges lenne, 
hogy az c életkörülményeinek megfelelő, 
tiszta magyar körben megtanuljon nemcsak 
magyarul beszélni, hanem magyarán gon
dolkodni és érezni is.

A fiú inaséveinek ideje alatt van azon
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korban, midőn a lélek benyomásokra leg
érzékenyebb, ebben a korban bontakozik 
a gyermekből a férfi s alkalmas magyar 
körben derék magyar hazafiakká növeked
hetnének.

Ezen cél megvalósításának kitűnő esz
köze — s mint követésre méltó példát ho
zom fel, Zalavánnegye egyik tanítójának 
indítványát, mely ott is köztelszéssel talál
kozott.

Ugyanis az ottani közművelődési egye- 
í sülét a horvát, vend stb. idegen ajkú fiukat 

magyar vidékre derék, magyar mester
emberekhez adja inasokul s az inasévek 
költségeit, a szükséghez képest részben, vagy 
egészben az egyesület fedezi s úgy az ide
gen ajkú ifjakból nemcsak magyar meste
reket nevelnek, de másrészt az egylet fel- 

! ügyelete alatt erkölcsi ellenőrzésben is ré
szesítik őket s ellensúlyozzák az inastartó 
gazdák esetleges túlkapásait.

Ítészemről az eszmét annyira sikert 
ígérőnek találom, hogy a „Vendvidéki Köz
művelődési Egyesület" gazdag magyarositó 
program injába felveendőnek ajánlom.

r .  I.

Nyelvében él a nemzet.
Sokszor elgondolkoztam már azon, 

hogy mi uton-módon lehetne a járás népé
nél ama sajnálatos szokáson segíteni, hogy 
mikor csak lehet és azok, kik a magyar 
nyelvet löbbé-kevésbbé folyékonyan beszé
lik, egymásközti érintkezésben lehetőleg 
magyarul beszélnének? Azonban bármelyik 
módjára gondoltam ezen akciónak, határo
zottan célravezetőnek egyiket sem hittem, 
de meg azonkívül egy ilyen társadalmi 
akciónak a kifejtéséhez olyan sok minden 
féle „de" van, hogy ezúttal megelégszem e 
szerény lap hasábjain némileg szóvá tenni, 
remélve, hogy soraim nem lesz hiábavaló: 
egy a pusztában elhal ló szózat.

Minden jó érzésű magyar hazafinak 
legelső kötelessége hazáját saját tehetsége 
szerint úgy szolgálni, a hogy tudja s amivel 
nemzetének hasznot tehet. Már pedig azzal, 
hogy e szép hangzású s oly kellemesen 
behízelgő magyar nyelvet minél inkább 
használja, igen jó szolgálatot lesz. Mert 
valóban mi magyarok, kik annyira ki vagyunk 
téve a germán és a szláv nyelv befolyásá
nak, kétszeres kötelesség e nyelvhez ragasz
kodni s azt mivelni.

Gyakran elszorul a jó magyar ember 
szive, ha azt látja, hogy lépten-nyomon 
idegen szóbeszéd üti meg fülét s még 
inkább akkor, ha ezt olyanoktól hallja, 
kikről tudva van, hogy magyarul is tudnak.

TÁRCA.

A  Guszti kalandja.
(Fürdői életkép.)

— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta : TÖKÖK ERNŐ.

(Folytatás és vége.)

Egyedül sétált Ö . . . A föutról a szomszédos 
liget árnyába volt átmonondö. Egyszerre iszonyú 
lárma kél; férfi ordít, gyermek sir, asszony 
kiabál, rémülve fut. szalad, esik jobbra-balra; 
megbokrosodott lovak ragadták maguk után u 
könnyű jármüvet.

— Hej! — ordítottam fel — ö  . . . ve
szélyben !!!

Egy ugrás és a bőszült állatokat meg
ragadva, megfékeztem, ő . . . is rémeset sikollott, 
elesett az utón, de meg vala mentve — az utolsó 
percben. A lovakat az oda szaladó kocsis kezeire 
bíztam.

Csak Öt . . . néztem én, ő . . . könyezetl is, 
mosolygott is. Leírhatatlan pillanat.

Íme felém nyújtja jobb kezel némán, csak 
szemei beszéltek . , . s én letérdelek az angyal 
előtt, eszközönnel árasztottam cl a világ legpará
nyibb kacsóját. Ö . . . nem vond vissza azt s én 
majdnem önkívületben még folyton esókolgatám. 
Mit törődtem én az egész világgal!

Majd összerezzent Ő . . . s megcsendült aj
kairól a lcgzcngzcteseöb hang, a minőt még 
életemben sohasom hallottam.

— Megmentöm — szóla ö  végre — Isten 
minden áldása kisérje! Fogadja soha meg nem 
szűnő hálámat, köszönetéinél. Még most is resz
ketek a rémülettől, én is, ön is a veszély torká
ban valánk ! Itt közel van a lakásom, kísérjen oda, 
egész testein remeg, nagyon gyenge vagyok.

A túlvilág minden remélhető boldogsága 
szállott egész valómba, ö . . . karomra támasz
kodva jutott haza.

Valami megkapó ismeretlen báj és kéj érzete 
vdlanyozott fel s ennek hatása alatt nevemet is 
alig tudtam kimondani.

Meg egy delejes kézszoritás, egy átszellemült 
mosoly és ö . . . .Holnap délelőtt 11 órakor 
várni fogom* szavuk után eltűnt, felment lak
osztályába.

A meny kapuja bezárult előttem. . .

Itt a kimerült Guszti szünetet tartott s majd 
aztán folytatá:

Miért beszéljek a közbeesett, örökké tartó
nak látszott éjről ? A ki valaha forrón, igazán és 
bensöleg szeretett, csak az képes igaz Ítéletet 
mondani a fölött, hogy minő éjszakám vala?

A Ki után vágyva vágytam, égtem, sóvárog- 
tum, a Kiről ébren álmodám, a mi fenséges gon
dolat lépésről lépésre kisért, a Ki clüzhctctlcn 
árnyként követett: előttem állott — édes hivó 
szózatával, . .

De mikor jö el már egyszer az az üdvet 
hozó 11 óra? Sok bajom volt inár az órásokkal, 
de most megöleltem, megcsókoltam volna a világ 
összes órásait, hogy üttessék el hamarosan azt 
a 11 órát.

ö  . . , és csak ö  . . . vala elmém uralkodó- 
nője, zujgón hullámzó szivem korinányosnöje!

Az ö  . . . árnyékával már biz legkevesebbet 
sem törődtem; az az én számításomban most 
valóban értéktelen nulla vala.

A hódolat angyala és a birvágy ördöge kel
tek dúló harcra szivemben. A budapesti arszlán, 
az éii énem látszott győztesnek a tusában. Fel 
tehát előre, a hódoltból legyen hóditó; rontson-
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Végtére minden csak a szokás. Ha valaki 
megszokta, gondolatait rendesen egy bizo
nyos nyelven fejezni ki, igaz, hogy nehe
zére esik ugyanazt más nyelven kifejezni, 
de ha meggondolja, hogy ez által mily 
hasznos áldozatot hoz hazájának és nem
zetének, lehetetlen, hogy e rossz szokását 
el ne hagyná s ne beszélne hazája nyel
vén. Mert nem szólva arról, hogy vannak, 
kik anyanyelvükön kívül más nyelvet nem 
tudnak s azt körülményeik folytán meg sem 
tanulhatták és akiktől az idegen nem ma
gyar anyanyelvükön való beszélgetés végtére 
rossz néven venni nem lehet; hanem igenis 
azokról beszélek, kik magyarul is tudnak s 
mégis különös szivósággal ragaszkodnak 
vagy kell vagy nem az idegen nyelvhez.

Nem akarom zsidó felebarátunkat meg
sérteni s még kevébé jó hazafiságukban 
kételkedni, de igazán sajnálattal tapaszta
lom, hogy dacára kellő intelligenciájuknak: 
a magyar nyelvet annyira negligálják s 
mindég német nyelven társalognak s összes 
üzleti ügyeiket e nekünk legkevésbé kedves 
német nyelven bonyolítják le. Leggyakrab
ban még magyar cégekkel is németül érint
keznek, a helyett hogy kikérnék maguknak 
azt, hogy magyar cég németül ajánljon 
nekik árut. Sőt még magyar nyelvű aján
latokra is németül válaszolnak!

Osztrák szomszédunktól — jó üzletem
berek lévén — gyakran kapunk magyar leve
leket, s mi magunk megvetjük e nyelvet s 
az osztrák sógor örömére német nyelvű 
választ küldünk neki.

Ha az ember egy nyilvános helyen 
vagy akár nol is megjelenik, szomorúan ta
pasztalja, hogy amint két kereskedő együtt 
beszélget; azok már feltétlenül a német 
nyelvet használják.

Mind elszomorító visszás dolgok ezek, 
melyeken ha az ember elgondolkozik, igen 
kellemetlenül kell hogy érintsék hazafiu 
érzését.

Akkor, amidőn az összes nemzetek 
arra törekszenek, hogy nemzeti önállóságát, 
nemzeti egységét minél inkább kifejezésre 
juttassák, mi itt a határszélen, mennyire jó 
szolgálatot tennénk, ha azok, akiket illet, 
nagyobb gondot fordítanának arra, hogy 
nemzetünk nyelvén beszéljen. Magyarország

nemzeti kidomboritásának nagy munkájához 
ez által is hozzájárulnának.

A zsidóság és vendjeink hazafiságára 
apellálok, amikor ama óhajomnak adok ki
fejezést, hogy e visszás állapot tőlük telhe- 
töleg igyekezzenek megszüntetni s ne le
gyünk mi magyarok saját nyelvünknek 
ellensége s beszéljük nemzetünk nyelvét és 
törekedjünk annak bent és kifelé tiszteletet 
szerezni legalább azáltal, hogy mi magyarok 
nemcsak németül, de magyarul is beszélünk. 
Mert bizony Jsten : * Nyelvében él a nemzet0.

—ss.

A here és füfélék keverékvetésének 
czélja.

A here és füfélék keverékvetésének 
célja az, hogy minél nagyobb takarmány- 
termésünk legyen, vagyis a keverékvetéssel 
sokkal jobban kihasználjuk a bevetett terü
letet, mint az esetben, ha csak egyes fü- 
vagy hereféléket vetnénk. Az egyes növé
nyek igy kölcsönösen kiegészítik egymást és 
a jó fűmag keveréknek úgy kell össze
állítva lenni, hogy az esetben, ha az egyik 
növény termőképességét valamely okból 
nem érvényesítheti, akkor azt a másik 
pótolja nagyobb terméssel. Ilyen keverék
vetéssel bizonyos mértékig korlátozhatjuk 
az időjárás káros befolyását a szénater
mésre, az egyenlőtlen minőségű talaj ked
vezőtlen hatását — részben legalább — ki
egyenlíthetjük és megfelelő keverék össze
állításokkal az adott termelési viszonyokhoz 
a haszoncéluak megfelelően alkalmazkod
hatunk.

Nagyon természetes, hogy olyan fűmag- 
keverék receptet, mely minden viszonyok 
között beválik, nem lehet összeállítani, mert 
ez a talaj és éghajlati viszonyok, valamint 
a haszoncél (rét, legelő, herefüves stb.) 
szerint változik, de általános irányelvek 
vannak és ezek alapján az adott viszonyok
nak megfelelő fükeverék könnyen össze
állítható.

Ha egy tiszta lóhervetést tüzetesen 
vizsgálunk, azt fogjuk találni, hogy az felül 
teljesen zárt állású ugyan, alul azonban 
— a földhöz közeledve — mindinkább rit

kul, mert a lóhere levelei a világosság után 
törekednek és alul a tö körül üresen marad 
a lóhere. Ezen körülményt felismervén, 
önkénytelenül felmerül azon kérdés, hogy 
nincsenek-e olyan növényeink, amelyekkel 
ezen hézagokat kitölthetnénk, hogy igy 
nagyobb szénatermést nyerjünk és tényleg 
ezen célra kiválóan alkalmasak azon fü
félék, melyeket aljfüvek név alatt ismerünk. 
Ilyenek: a réti és sovány perje (Poa pra- 
tensis et triviális), a tarackos tippan )agrostis 
stolonifera), a tarajos cincor (Cynosorus 
cristatus) és a herefélék közül a fehér herét 
(Trif. repeus) is sok gazda ezek közé szá
mítja, de tulajdonképen ez legöre való nö
vény, mely a beárnyékolást nem tűri meg 
jól. Ha ezen aljfüveket a lóherével kever- 
ten vetjük, azt fogjuk tapasztalni, hogy a 
vetés a földtől a kifejlett lóhervetés felüle
téig teljesen tömött a nélkül, hogy ezt a 
here számbavehetö mértékben megszenvedné.

Ezen a fokon azonban még nem kell 
megállanunk, mert ha sikerült a lóhere alatt 
a hézagokat kitölteni, vannak olyan növé
nyeink is, melyek a herén túlnőve, ott is 
kihasználják a területet a nélkül, hogy a 
here azt nagyon megszenvedné és ezen 
célra a szálfüvek használhatók. Ilyen a 
francia perje (A véna clatior), az olasz perje 
(Lolium italieum), a mezei ecsetpázsit 
(Alepecurus pratensis), a csomós obir 
(Dactylis glomorata), a réti csenkesz (Fes- 
tuka pratensis), a mezei komócsin (Phleum 
pratense), melyek egyikének vagy másikának 
hozzá keverésével a bevetett területet teljes 
mértékben kihasználhatjuk.

Egy évig használt lóherésnél a keve
rékvetés mindenesetre nagyon drága eljárás 
volna, de ha az egyéves herét is kiakarjuk 
ilyen módon használni, akkor az olasz 
perjét vethetjük közéje, mert ezzel erőtel
jes talajra és nyirkosabb kiima alatt a széna
termést tetemesen növelhetjük, de az egy 
éves lóherénél a vezető szerep mégis a 
lóheréé marad, a második használati (tehát 
a vetést kővető harmadik) évben azonban 
a lóhere hozama jelentékenven megcsappan 
és azért előnyös a két éves lóhere vetés
nél olyan növényeket keverni a lóhere közé, 
melyek csak a vetést követő második évben 
fejlődnek ki teljesen és ekkor a már gyen-

bontson minden akadályt, a cél szentesíti az esz
közöket! Fel tehát, előre!

Ütött végre az én órám!
Most már a túláradó boldogság sejtelmével 

röpültem fel a villa első emeletére, kopogtattam, 
a néma szobaleány nyitott ajtót, kezével intett 
nekem a székre s a szomszédos szalonba 
lépett.

A következő pillanatban a kitárt szárnyas 
ajtó küszöbén állott tündérem. Ö . . . vakító, káp
ráztató, lebilincselő, mégigéző, leírhatatlan bűvös, 
szende mosolyával, elragadó szépségével.

Az ókori istennők minden báját, fenségét, 
tulszárnyalá . . .  ő  . . . Kezét nyujtá! . . .

Erőt véve magamon — az arszlán szerep
hez híven — megragadám, ajkaimhoz vonám a 
parányi kezecskét és betekintettem éjsötét sze
meibe , . . Tengermélyek valának azok . . ,

— Imádott angyali lélek — tört ki belőlem 
— most tudom és érzem csak azt, hogy élek, 
mióta először megpillantám. Mit beszéljek, mit 
fecsegjek, miért lopjam az időt? Egy az Istenem, 
egy a lelkem, egy a gondolatom, egy az érzel
mem, egy az üdvem, boldogságom: Lcborulok 
iine a teremtés remeke előtt. Emeljer. föl Magá
hoz, ne űzzön el, egy kézszoritása, egy mosolya

örökre üdvözít! Legyen enyém ma itt és a túl
világon is örökre!

ő  . . . pár lépést hátrált; arcáról eltűnt a 
mosoly, egy angyali arc tűnt föl a maga fenséges 
tisztaságában, ártatlanságában . . .

— Megmentő Uram és Barátom! öszintesé- 
! gének, nyíltságának kiválóan örvendek, ez az igazi

nemes, lovagias jellem. Tessék — s kezével a 
karos székre mutatott.

Alig ülök lo, íme feltárul a szomszéd szoba 
ajtaja s belép az a nulla, gyűlölt árnyék, az ö  . . . 
árnyéka . . .

— Kedves jó férjem — csengeti az ő . . . 
szava — ime az én derék, önfeláldozó életmentőm, 
Fellegi Gusztáv ur, Emmácskánk vőlegénye . . .

Ha föld és ég egymásra szakad, ha élet és 
halál ölelkezik szorítva, ölve, pusztítva egymást: 
nem lehet nagyobb khaosz, mint a mi egész 
lényemet megdermesztette, a hatás észbontó vala, 
valóságos ölő villámcsapás!

— Tehát férje??? . . . nyögém, dadogám s 
eszméletlenül, bucsuzatlanul rohantam ki a villá
ból . . . akár csak a világ összes démonai űztek 
volna. Iszonyatos vala helyzetem.

A legelső vonattal már repültem a fürdő
ről . .  . Napokon át bolyongtam, utaztam ide-oda

czéltalanul, de Ö . . . ébren, alva mindég kisért. 
Kegyetlen kiábrándulás! Hazaértem , . .

íróasztalomon egy ajánlott dobozka . . . Fel- 
bontám s Emma jegygyűrűje gurult ki belőle e 
pár szó Írással: .Jobb előbb, mint utóbb!-

Le valék újból sújtva.
Emma és Ö . . . Alice kebelbarátnök ! Ki

fürkészhetetlen az a női szív  és ész! Rendkívül 
féltékeny vala Emma . , . Most látom be hadi ter
vüket ! Megbeszélt, kicsinált dolog volt minden!

Kemény Oszkár és neje ezért utaztak már
előre abba a végzetes ......... i fürdőbe; őket
nem ismerém, könnyű volt igy férj és feleségnek 
egy villában, egymás melletti szobákban — a világ 
megtévesztésére — látszólag külön élni s nekem 
a hálót kivetni. Oh, én esztelen lepke és lépre 
mentem! Keserves leczke! Jaj de megtanított a 
végzet! No de lótni-futni minden szoknya, minden 
szekér után, amely föl nem vesz: látom, az nem 
élethivatás! Nem megyek többé fürdőre, nem é n ! 
Ám majd gondolok egyet és cselekszem valami 
nemeset, valami üdvösét! Megházasodom! Szervusz !

— Szervusz Guszti! — s evvel Rudi távozott.
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gülö heréi pótolhatják. Ilyenek: a csomós 
ebir, francia perje, mezei komócsin és 
némely esetben használható ezén célra a 
pelyhes cirok (Holcus lanatus) is.

Ha a herefüves három, vagy annál j 
több éven át használtatik, akkor a réti j 
csenkesz is felveendő a keverékbe, mert ez . 
csak a vetést követő harmadik, negyedik 
évben éri el teljes fejlettségét. Több évig . 
tartó here füveseken a réti és sovány per- ; 
jének sem szabad hiányozni. Ezek aljfüvek j 
ugyan, de sürü vetésben jó magasra nőnek ! 
és nagy termést szolgáltatnak. Évekig hasz- ! 
nált réti vagy legelöfü keverékvétésekben az 
egy- és kétéves füvek (lóhere, olasz perje) 
mennyiségét megfelelően csökkenteni kell, 
még az esetben is, ha ennek következtében 
az első évek termése kisebb lesz, mert ez 
esetben arra kell törekedni, hogy az évek 
sorozatán át nyert termés átlaga legyen, 
vagyis ez csak úgy érhető el, ha az első 
években nem törekszünk a lehető leg
nagyobb termések elérésére.

(Folyt, köv)
Szenteh Dezső

gazd. szaktanár.

H Í R E K .

Jó zsef főherceg meghalt.

A magyar nemzetnek gyásza van. A leg- 
magyarabb főherceg József főherceg életének 72-ik 
évében f. hó 13-án reggel 6 órakor Fiúméban ! 
meghalt. Az ország minden részében gyászlobogók í 
hirdetik u nemzeti gyászt. Sírba szállott vele ha
zánk legjobb barátja, a hova az egész magyar I 
nemzet szerete követi. József főherceg hült tele- j 
mének ünnepélyes beszentelése hétfőn történik 
meg a budai királyi palota Szent István kápolná
jába és ugyanott helyezik örök nyugalomra. í

— Személyi hírek. Özv. gróf Szápáry Gézáné, fia, 
gróf Szápáry László v. b. 1.1., volt iiutnei kormányzó , 
kíséretében f, ho 15-én muraszombati kastélyába 
érkezett. — Barthalos István, pápai ügyvéd, a 
kürmend—muraszombati vasút engedélyese, f. hó 
15-én városunkban időzött, mely alkalommal 
az érdekelteket a vasutügy jelenlegi állásáról 
informálta.

— Előléptetett főszolgabíró. Pósfay Pongrácot 
járásunk köztiszteletben álló főszolgabíróját vár
megyénk belügyminiszterileg jóváhagyott határo
zata 33 évi hü és közhasznú tevékenységének el
ismeréséül a VII. fizetési osztályba sorozta, igy 
föszolgabiránk a vármegyei főjegyzővel egy fize
tési rang osztályba került. E kitüntetésnek — mely 
minden tekintetben érdemes és kiváló tisztviselőt 
ért — magunk részéről csak örülhetünk és gra
tulálhatunk.

— Hivatal vizsgálat. Laky Kristóf, cs, és 
kir. kamarás, kúriai biró, a szombathelyi kir. 
törvényszék elnöke, e hét folyamán városunkba 
érkezett a helybeli kir. járásbíróság ügyvezetésé
nek megvizsgálása céljából.

— Elbocsátott vasvármegyei. Vasvármegye 
területéről a magyar állampolgárság kötelékéből 
újabban Vogrincsics Ignácz ferencfalvai lakos 
lépett ki.

— Záró vizsgák. A muraszombati iparos- 
tanonc iskola évzáró vizsgálata f. hó 18-án, 
vasárnap délután 1 órakor lesz megtartva az 
állatni elemi iskola egyik tantermében. — A mu
raszombati állami elemi iskola tanulóinak vallás 
vizsgálatait f. hó 21-én délután 2 órakor tartják 
meg az iskola termeiben.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

— Zöldoltó tanfolyam. Ulicsny Károly Csák
tornyái szőlészeti és borászati felügyelő a téli 
tanfolyamok kiegészítése gyanánt a járási gazda
kör muraszombati és vaslaki telepén a szőlő 
zöldoltásáról gyakorlati előadást tart a jövő hét 
folyamán, amely előadásokon bárkit szívesen lát 
a gu/.dukör. Muraszombatban f. hó 19 én a kör 
telepen, Vasiakon pedig f. hó 20-án az amerikai 
szölőtelepen fognak az előadások megtartatni és 
pedig d. e. 10 órakor és délután 2 órakor.

— Exhumálás. Még a múlt hó közepén a 
Mura folyó Korong község alatt az egyik zátonyra 
egy ismeretlen középkorú nő hulláját vetette ki, 
kit aztán a bonczolás megejtése után eltemetlek. 
Szolgabiróságunk átirata folytán a leobeni cs. és 
kir. kapitányság a vizbefultban Stecher Antónia 
leobeni cselédet véli felismerni, miért is meg
keresésére. hogy a személyazonosság kétséget 
kizárólag megallapittassék, a szolgabiróság elren
delte a holttest exhumálását. F. hó 12-én ejtették 
meg az exhumálást dr. Skrilecz Mihály körorvos, 
SkerlAk László helyettes körjegyző és Korong köz
ség elöljárósága. A hullán talált ruhát gondos 
fertötelenités után a leobeni hatóságnak meg- 
küldötték.

— A villámcsapás áldozata. A f. hó 10-én 
járásunk felett elvonult zivatar ember áldozatot 
követelt. Sürüháza község határában Küplcn Júlia 
20 éves kölesvölgyi származású cseléd több tár
sával kint dolgozott a mezőn, midőn a vihar 
meglepte őket. A záporként ömlő eső elöl mena- 
külést keresendő, a falut igyekeztek elérni, út
közben azonban a villám lecsapott és az elöl 
haladó Küplen Júliát azonnal megölte, vele volt 
két társát is földre teritetle a csapás ereje, de 
ijedtségen kivül más bajuk nem esett.

—  Italmérések a középületek közelében. A
vármegye törvényhatósági bizottsága szabályren
deletet alkotott, melyben a korlátlan italkimérési 
üzleteknek a középületektől való távolságát szabta 
meg. A szabályrendelet hatálya az 5-ik §. szerint 
a már eddig is korlátlan italmérés céljaira szol
gáló üzlethelyiségekre nem terjed ki, még azon 
esetben sem, ha ezen helyiségek tulajdonosaiban, 
vagy bérlőiben változás áll be. A belügyminiszter 
a szabályrendeletet első folterjesztése alkalmával 
törölte c szakaszt. A törvényhatósági bizottság 
azonban tekintve, hogy azzal régebben szerzett 
magánjogok érintetnek, — megindokolt kérelemmel 
fordult a belügyminiszterhez, azt kérve, hogy e 
szakaszt változatlanul hagyja meg. A miniszter 
most leiratilag értesítette a vármegye közönségét, 
hogy előbbi álláspontja mellett megmarad s a kér
déses szakaszt nem tartja felvehetőnek. Kijelenti 
azonban, hogy a szabályrendelet a régi, tudniillik 
a kimérési engedéllyel már ellátott korlátlan ki
mérési üzletekkel szemben visszaható erejű alkal
mazást nem fog nyerni, — legalább oly arányban 
nem, hogy azok az üzletek az 1899. XXV. t.-c.
4. §. utolsó bekezdése alapján különös ok nélkül 
áthelyezésre kötcleztctnének.

— Verekedés. Huszár Ferenc korongi lakos 
f. hó 6-án este ilarkóc községben járt, útközben 
találkozott nehány barkóéi legénynyel, akik a 
Hodosesek Mihály korcsmájából mentek haza. 
Huszár a korcsmába járás miatt korholni kezdte 
a legényeket, akik a fogadatlnn prókátor predica- 
tióit megunták hallgatni, neki estek Huszárnak és 
a keritésböl kirángatott karókkal a mértékletességi 
apostolt alaposan elagyabugyálták.

— Bezárt szerelmes. Vukán Ádám andor- 
hegyi legény kedden este a szentbenedeki korcs
mából haza jövet úgy 10 óra tájban bevetödött 
Császár Iván portájára, hogy amint ő mondja a 
szépséges Vilma leányzónak tegye a szépet. Azon 
hiszemben, hogy ideálja az istállóban tartózkodik

be ment oda, amit a szoba ablakon keresztül 
észrevett Császár Iván, aki unokájával, a leánynyal 
egy szobában aludt. Csendesen kiosant és rázárta 
a legényre az ajtót. Császár ezután kiszaladt az 
utcára s nagy lármát csapott, a szomszédok a 
zajra összefutottak, akiknek aztán Császár elbe
szélte, hogy valamit fogott. Cséplőkkel, dorongok
kal felfegyverkezve az istállóhoz mentek, mintha 
legalább is medvét fogott volna Császár — kinyitva 
az ajtót, a szegény megszégyenült Vukánt találták 
ott — aki hamarosan megugrott.

— 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 es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évröl-évre sok

JUNIUS 18.

ezer uj előfizetőt hódítottuk o lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek elökészitő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
meg az eddigieket is felül fogja múlni és ingvon 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Vs évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 2K kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. -  Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Előfizetőinkhez
Lapunk mélyen lisztéit 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, mert 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 m. t. előfizetőink jó
indulatába ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel 
A ..Muraszombat és Vidéke 

kiadóhivatala.

Apró hirdetések.

Oltógummi . dekagrammonként 28 fillérért 
kapható gazdakörnek Kardos József muraszombati 
kereskedő urnái levő raktárában.

20 métermázsa elsőrendű szalma kapható 
jutányos áron Sinkovieh Kálmán urnái Barkóeon,

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kinal 
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 Zsiginond horvátországi 
(Klenovniki) uradalmában kerestetik egy körerdesz 
és bárom erdőör. — Ajánlatok : Gazdasági inté- 
zöségCsendlak, posta Vas-Ferenczfalva intézendök.

Marbasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.
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„H erm ando l“
IOOO darab  elsőrendű closet-papir

1 korona.
Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- I 

kedésében M uraszom bat.

A muraszombati kir. járásbíróság vezetőjétől.

1905. El. 67.

Árlejtési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság hivatali, 

úgy a foghá/i helyiségeinek 1900. évi fűtésére 
szükséges tűzifa szállításának biztosítására az 
52859/1899. I. M. sz. rendelet 12—15. §§-ai alap
ján ezennel nyilvános pályázatot hirdet — mely
nek határnapjául

1905. évi augusztus hó 7-ik napjának

A
„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
* Festőművészek

a cime ui 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 festömü- j 
vészét 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- j 
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e j 
díszes sorozatát folytatja most n „Pesti Napló* i 
uj cs miudeu eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- j 
művel: a Modern Magyar Festömiivészek-kel. 1

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

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 ! á n y o s a r b a n  készít 

B a lk á n yi E. könyvkötészete.

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

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres

kedö és köi.yvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és M uraszom bat.

délolötti 9 óráját a kir. járásbíróság vezetőjének 
hivatalos helyiségébe I. emelet kitűzi.

1. A kir. járásbíróság 1900. évi fa-szükséglete 
75.5, a fogház helyiségé pedig 22.5 köbméterben 
állapíttatván meg. mely erdei méteröl — és bük- 
fában értve — mint ilyen kemény tűzifa mennyi
ségben lesz szállítandó a vállalkozó által.

2. Fenni kitett 75.0 és 22.b köbméter tűzifá
nak fele 49 köbméter 1905. évi december 15-ig, 
a másik fele 49 köbméter pedig 1906. évi szep
tember hó 1-ig szállítandó kifogástalan minőség
ben vállalkozó állal a muraszombati kir. járás
bíróság udvarára.

3. Ezen tűzifa szállítására a nótám ajánlat 
1905. évi augusztus hó 6-ik napjának délelőtti 11 
óráig adható be, a kir. járásbíróság vezetőjénél, 
vagy posta utján küldhető be ugyanoda.

4. Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség 
értékének megfelelő 5°/o készpénzben, vagy állami ; 
letétekre alkalmas értékpapírokkal) 1905. augusztus ' 
hó 6-ik napjának délelőtti 11 óráig a kir. járás
bíróság vezetőjénél teendő le, esetleg postai utón 
küldhető be.

5. Beadandó ajánlatban ajanlat tevő meg- ! 
jelölni köteles, hogy a fennt jelzett mennyiségű j 
és minőségű fát minő árban fogja szállítani.

6. Az ajánlat el- vagy el nem fogadásáról ; 
ajánlattevő ajánlatának felsőbb helyén történt ha
tósági jóváhagyása után külön fog értesilést nyerni.

7. Az árlejtésre vonatkozó részletes feltéte
lek a kir. járásbíróság vezetőjénél a hivatalos 
órák alatt tudhatok meg.

Muraszombat, 1905. évi junius hó 12-én.
Saáry József,
kir járásbiró.

Tanulónak
egv jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

gyönyörű, több színnyomású képekben, z — ~

Ezenkívül be fogjuk mutatni c 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- 
kö tőipar művészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizctöinkön 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., V* évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban linóm

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

M uraszom bat.

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

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor löbbet 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 vo't 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 ekképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitette 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 b’irki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.
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Muraszom bat. (Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérinenlesilendők.)

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

vezérügynökségénél lS |  b u b a p e s t , v ., vá czi törut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




