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Ne pereskedjünk.
Igen rossz szokás a perlekedés, de még 

sokkal ktírosabb a perlekedő felekre. Szo
morú tapasztalataim vannak e téren. Gyak
ran fáj a szivem, ha látom a járás népét 
a perlekedés folytán napról-napra szegé
nyedni s hogy mily drágán fizeti meg en- ! 
nek a sajnálatos szokásának, vagy mondjuk ; 
szenvedélyének az árát.

Mert az a perlekedési düh, mely a já
rás népét mindig közelebb viszi a tönk szé- i 
lére, az már nem a polgár jogos igénye : 
polgártársával szemben, hanem a perleke
dési viszketegség s ellenfelének minden áron t 
való perbe vonása s a perköltségekbe való 
beugratása. Igen gyakran, akár van igazá
nak jó hiszemü tudatában, akár nincs: azért 
mégis a legszívósabb elkeseredéssel hoz fel 
mindenféle bizonyítékokat állításának bizo
nyítására.

A legtöbbször oly csekély érték miatt 
folyik az ádáz harc, hogy valóban nem ér
demes miatta sem magát kitenni annak, ! 
hogy perét elveszíti s akkor még rá fizessen; j 
sem ellenfelét meghurcolni mindenfelé a bí
róság elé idéztetni csak azért, hogy meg
mutassa, hogy neki van igaza.

Felelős szerkesztő: Dr. VRATARITS IVÁN.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Nem akarom számokban is kimutatni, 
hogy hány per van évenkint a bíróságok 
előtt megindítva, csak általánosságban mond
hatom, hogy átlag a járás minden felnőtt 
emberére esik legalább egy és fél per. És 
ha most tekintetbe veszszük, hogy ezek a 
perek mily tetemes perköltséget s idömu- 
lasztást emésztenek fel: állítani merem, hogy 
a pervesztes felek évi összes adója csak leg
feljebb Vs-öd része a per folytán hozott 
anyagi áldozatoknak. Az erkölcsi hatása 
meg épen kiszáinithatlan a perlekedésnek. 
Az egyenetlenkedés és viszálykodás állandó j 
kutforrása egy-egy pernek. — A revans és | 
boszu vágynak felébresztése, hogy az ellen- ! 
fele által okozott vesztességét vissza fizettesse, j  

Legfőbb ideje volna már, hogy járá- I 
sunk népe saját kárán tanulva, mérsékelné j 
in agat s ne menjen mindenféle haszonta- 
lanságok miatt a bíróság elé. Ne legyen fele
barátjának, de sőt saját magának sem oly 
kíméletlen ellensége, inkább igyekezzen fel
merült ügyes-bajos dolgát békességesen egy- ! 
más közölt szépen odahaza elintézni. Ez j  
által megmarad mindkettőjük esetében a 
perköltség és közöttük az egyetértés, mely ' 
mindig többet ér, mint bármilyen fényesen 
megnyert per.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
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Számtalan szomorú példája áll előttünk, 
kiknek csekély kis vagyonát teljesen a per
költségek emésztették fel. Ilyenkor aztán 
mit tegyen egyebet, mint abban a remény
ben, hogy Amerikában majd uj vagyont 
szerez: kivándorol. Ott pedig a rendkívüli 
erős munka folytán erejét és zsírját kisaj
tolva, egy pár százassal a zsebében haza 
kerül: az egész ember nem egyéb, mint 
roncs.

Pedig ha itthon békében marad s talán 
egy kis veszteséggel, de mindenesetre jó
akarattal ellenfelével szemben engedékenyebb 
lett volna: bizony nem adta volna a sors 
kezébe a vándorbotot s elkerülte volna mind 
azt a sok kellemetlenséget, melyet magának 
pereskedésével szerzett.

Igen gyakran pedig valóban nevetséges 
semmiségekért folytainak pert. A haragos 
ember egyik bosszueszköze a per, melyet 
valami ürügy alatt akaszt ellenfele nyakába, 
hogy öt kellemetlenségekbe sodorja s vele 
kárt okozzon. — Egy kidülött karó, a föld
jén való átkelés, a kutjából való vizhordás, 
a házcsepegöje által okozott kár iránt stb. stb. 
folynak haszontalan, időt, szót sem érdemlő 
csekélységek miatt, hosszadalmas és drága 
perek.

TÁRCA.

Dudás Barna naplójából.
— A .Muraszombat és Vidéke- eredeti tárcája. — 

Irta : SIGMA

. — . . . .  Még azokban a régi jó időkben 
történt és pedig akkortájban, midőn én a toronyi j 
iskolában abc-rc tanítottam azokat a csintalan 
nebulókat, hogy engem a magas kormány kegye 
az újonnan létesített muraszombati állami elemi 
iskolához tanítónak nevezeti ki.

Megvallom őszintén, hogy tanító létemre és 
annak dacára, hogy mint gymnásitának és tanitó- 
képezdei növendéknek a földrajzból mindig jeles 
osztályzatom volt, mint tanító pedig tagja vagyok 
több földrajzi társulatnak, ahol e tekintetben 
szerzett ismereteimet épen nem kicsinyük, — nem 
tudtam, hol Magyarország mely cs:!laga alatt is 
van Muraszombat.

Abban az első pillanatban is bizonyos vol
tam, hogy ez a hely, hol nekem a jövőben tovább 
kell majd hirdetném a paedagogia, a nevelés, az

oktatás arany igéit, város nem lehet, legfeljebb 
valami kisközség, falucska.

Ezen fogyatkozásom vagy vastagabb nyelven 
szólva: tudatlanságom azonban, ha nem is ment
hető, legalább magyarázható. Ja, — kérem, — 
hajdanta nem olyan volt ám a világ folyása, mint 
jelenben. Másként dolgozott a varga, a szabó, a 
festő, a művész stb., és másként akarta boldo
gítani a hazát a politikus. Nem viseltek az embe
rek tarka-barka cipellőket, rikítóbbnál rikítóbb 
piquct-mellényckct. A „modia* egyszerű, magya
ros — és ami a latban legtöbbet nyom, — taka
rékos volt. Ezért nem ismertük mi akkor a 
szocializmust és hasonló társadalmi nyavalyákat, 
mert akkor a „puc“ nem emésztett fel oly temér
dek pengőt meg bankót. Tudományunk — igaz. — 
ugyan nem állott oly magas niveaun és igy isme
reteink is szükebb körben mozoglak, mint mos
tanában, de kevesebb is volt ám a csenevész 
népség, nagyobb a társadalmi boldogulást mun
káló együttérzés. Az ogoismust csak elvétve 
ismertük egyes pöfleszkedökben és amikor köz
érdektől volt szó, nem tolultak fel soha személyi 
kérdések.

S mert a dolog úgy állott s korunk tudo
mányos téren a múltat messze túlhaladta, bizony 
a mi ismereteink és különösen a földrajziak, j

nagyon is hézagosak valának akkoriban, Az az 
egy nehány földrajzi könyv, mely az irodalom 
polcán helyet foglalt, biz alig terjeszthette el 
csak a földrajzi alapismereteket. A kisebb helyek, 
ezek meg épenséggel az ismeretlenség ködében 
maradtak. Térképeink pedig jóformán nem is vol
tak. Azok, melyek mégis használatban voltak és 
közkézen forogtak, többnyire Németországból ke
rüllek ide, telve furcsábbnál-furcsább nevekre 
keresztelt községi helynevekkel.

Nos, igy aztán hogyan tudhattam volna, 
hogy a világnak mely zugában is húzódott meg 
szerényen Muraszombat. Elnéztem jegy zömhöz, 
átrándultam a szomszéd faluban székelő jó öreg 
plébánosomhoz. De bizony útbaigazítást senki sem 
adhatott, pedig átböngésztük az összes kéznél 
levő könyveket, de Muraszombatnak nyomára 
sehol sem akadtunk.

Azután este pipafüst mellett, mert a jegyző
vel együtt kerestük fel plébánosunkat, már abban 
állapodtunk meg, hogy másnap beindulunk a köz
pontba: a megyei székhelyre, ott tán többet 
tudnak.

Szclestoy jegyző komám alkalmatosságával az
tán másnap minden bajtól menten meg is érkeztünk 
Szombathelyre. Utunk egy könyvkereskedés mel
lett vezetett el. Leszállóttam hát mindjárt kocsink-
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Európa egyik állama egy pályázatot 
irt ki festők részére, hogy festenének olyan 
képeket a bíróságok részére, mely az igaz
ság szolgáltatást méltóképpen illusztrálná. 
A többek között volt egy kép, melyen két 
ember volt egymással szemben felállítva. 
Az egyikről a ruha már rongyokban és ca
fatokban kezdett lehullani, inig a másikon 
meg egy száll ruha sem volt látható. — A 
zsűri tagjai eleinte csak nézték a képet, de 
megérteni egyik sem tudta, inig végre a 
kép mestere kérdésükre a következő felvi
lágosítást adta:

Lássák uraim — szólt: — Igv néz ki 
— azzal a lerongyosodott alakra mutatva — 
aki a perét megnyeri, s igy — a másikra 
mutatva — aki perét elveszíti.

Azt hiszem ezt a képet ami bíróságaink 
is bátran kifüggeszthetnék.

— ss.

Egv nemes főur bőkezűsége.
Nagyméltóságu Szápáry László gróf ur, 

volt fiumei kormányzó, kegyes volt Hunyadi 
Nándor köhidai állami tanítónak 400 koro
nát rendelkezésére bocsátani, hogy azt az 
ottani határszéli magyarosítás előmozdítására 
fordítsa.

így a díszes vizsgálaton kaptak a ta
nulók tan- és írószereket, pénzt, jutalom
könyveket és 40 szegény tanuló ruhane- 
müeket. A tanító meg az eddigi munkássá- j 
gáért 100 koronát kapott. A könyvek egy j  
részével kölcsönkönyvtár alapittatott.

A nemes szivü gróf ur Ígéretet tett, 
hogy évröl-évre fog a gondnoksági elnöknek 
kiutalni 4—400 koronát, hogy az ottani sok 
nehézséggel küzdő iskola misszióját köny- 
nyebben megoldhassa és tankötelesei végre- 
valahára a szomszéd stájer—radkersburgi 
iskolákról teljesen lemondjanak. — A ne
mes s z í  i gróf ur e kegyes ajándékáért úgy 
a tanító, mint a gondnokság hálás köszö- 
netüket fejezik ki. Adjon Isten sok ily házá

ról, hogy betérjek ebbe az üzletbe, tán kapok 
majd valami értesítést itt

Kaptam is. Igen udvariasan fogadott a könyv- 
kereskedő és kérdezösködéscinrc mondá, hogy 
Muraszombat kisközség, egy járásnak székhelye, 
hozzáférhető vasúton, kocsin és gyalog tetszés- I 
szerinti irányban, amelynek megválasztása az általa j 
kezeimhez adott és csak legújabban megjelent 
térkép felhasználásával, tőlem függ.

Nagy gond, nagy teher esett le válluimról. 
A felfedezést rögtön közöltem társaimmal és e 
feletti örömünkben aztán sietve tértünk be a közeli 
„Rózsa csokorhoz' cimzett rég ismert vendég
lőbe, hogy megigyuk erre az áldomást és meg
üljük a Muraszombatba vezető ut felfedezésének 
az ünnepét. Poharazás közben aztán megállapi- ■ 
tottuk az úti tervet, — miután a plébános es , 
jegyző megígérte, hogy elkísérnek — a kapott  ̂
megyei térkép adatai alapján imigyen: Toronyból j 
Szombathelyig kocsin, Szombathelytől Muraszom
batig Gyanafalván keresztül vasúton.

A dáridó közben ismételten köszöntöttek fel 
engem társaim és mindketten irigyelték sorsomat 
azért, hogy oly előkelő helyre jutottam, melyről 
könnyen szállók el vasparipán a viliig minden 
tájára. Kérték jó barátságomat és megigértették 
velem, hogy én a vasparipáról soha nem fogom
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fias és bőkezű föurat a hazának! — A ma
gunk részéröl azon észrevételünket tesszük, 
hogy a magas kormány is könnyíthetne a 
tanító munkáján még egy tanítói állás szer
vezésével. A köhidai állami iskola díszes 
palota, 2 pompás bútorozott és teljesen fel
szerelt tanteremmel és 2 önálló tanítói la
kással s igy csak az ezer korona tanítói 
fizetés lenne az áldozat, melyet az államnak 
a magyarositás oltárára kellene adnia.

így gyorsabban és még nagyobb ered- i 
ményeket lehetne elérni, ami a tanító ed
digi 26 évi odaadó buzgósága és egy év 
óta gyengélkedése tekintetéből nagyon is 
méltányos lenne. Meggyőződésünk szerint 
oly ekszponált helyen 90—96 tiszta vend 
ajkú gyermeket hat osztályban tanítani és 
magyarosítani, idővel a legerőteljesebb férfi 
erejét is kimeríti s igy — ismételve hang
súlyozzuk, nagyon is méltányos lenne oly 
tanító munkáján könnyíteni, aki eddigi bűz- ! 
góságáért számos Ízben jutalmakat, sőt a ‘ 
legfőbb jutalmakat is nyerte el.

ügy értesülünk, hogy Hunyadi N. ta
nító az általa feltalált tanszerekért annak 
idején a szombathelyi iparkiállitáson okle
velet, a budapesti tanszerkiállitáson meg el
ismerő oklevelet nyert s igy gyengélkedése 
mellett munkásságáért is megérdemli, hogy 
segítségül egy buzgó és munkáskollegát 
kapjon.

Ajánljuk e sorokat az illetékes iskolai 
hatóságok figyelmébe.

A here és füfélék keverékvetésének  
czélja.

II.
Ha a befüvesitendö területeket kaszálás 

után legeltetni óhajtjuk, akkor arra kell 
vigyázni, hogy a fümagkeverékbc jó sar- 
jadzó képességű füvek (fehér here, angol 
perje, csomós ebir, pelyhes cirok, tazajos 
cincor és réti perje) kerüljenek, ha pedig 
csak legelő céljaira kell a fűmagvetés, akkor 
a szálfüveket (lóhere, komócsin, francia 
perje, réti csenkesz) vagy teljesen, vagy 
nagyobb részben elhagyhatjuk.
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Nagyon külömbözöek a füfélék igényei 
a talaj minőségével szemben. Vannak ugyan 
füfélék, melyek csaknem valamennyi talajon 
jól diszlenek, amilyen például a csomós 
ebir és franczia perje, de még ezeknél is 
azt mutatja a tapasztalat, hogy az utóbbi a 
kötött agyag és a nedves jellegű talajokat 
nem nagyon kedveli, az öntözést egyáltalá
ban nem bírja jól meg. az előbbi pedig az 
igen száraz homok talajon nem díszük 
nagyon jól, hanem csak tűrhetően terem 
meg rajta.

A mezei komócsin száraz talajokon és 
száraz kiima alatt gyenge termést ad s azért 
ilyen helyen több éves here közé nem ezt, 
hanem inkább a csomós ebirt kell vetni.

Legnehezebb olyan fükeverék össze
állítása, mely laza homoktalajon jó termé
seket ad. A herefélék közül itt a nyúlszapuka 
a legbiztosabb, az első év őszén ez jó 
legelőt is adhat, de széna termése nem 
éppen nagy. A komlós lucérna állítólag 
szintén jól sikerül a homokon, de ez nem 
általánosan beigazolt tapasztalat. A füfélék 
közül jól diszlik- homokon a francia perje, 
pelyhes cirok, árva rozsnok, csomós ebir, 
tarackos tippan és a kemény csenkesz. 
A puha rozsnok tipikus homoknövény ugyan, 
de ezt csak akkor ajánlatos felhasználni, 
ha a fösulyt ezen füfélére helyezhetjük, 
mert nagyon koráu érik.

Kötött agyagtalajra könnyebb jó fü- 
keveréket összeállítani. Különösen jól diszlik 
ilyen talajon az angol perje, réti csenkesz, 
komócsin, csomós ebir és a korcshere is.

A lecsapolt tözegterületeken a vörös és 
a korcshere jól diszlik, hálás növény ezen 
talajon a réti és soványperje és a mezei 
ecsetpázsit. Ez nyirkos, jó erőben levő 
talajakat kíván, kitűnő réti fü és nagy ter
méseket szolgáltat, de ha szárazságot szen
ved, akkor nem válik be. Említést érdemel 
itt a pelyhes cirok is. Ezt nem nagyon 
szívesen eszik ugyan az állatok, de azért 
egyéb jó tulajdonságai miatt mégis nagyon 
nehéz réti füveink közül kizárni, mert éppen 
olyan jól diszlik a legsoványabb homokon, 
mint a száraz tőzegen és öszszel, midőn a 
többi füvek nem nagyon sarjadzanak, bu
sásan növeli a legelő füállományát. Az álla-

öket azért, mert ők csak kocsival közlekedhet
nek. lenézni. Ezt meg is fogadtam.

Végül mái jó magas hangulatban eltökéltük, 
hogy innen nem is megyünk vissza Toronyba, 
hanem leindulunk egyenesen Muraszombatba, hisz 
vasparipávul onnan gyorsan megfordulhatunk.

Úgyis történt. A legközelebbi vonattal Gyana- 
falváig váltott jegygycl el is indultunk . . . Futott, 
rohant velünk a bősz vasparipa s alig telt cl 
hetven perc, kiáltja a kalauz: ,Gyanafalva'.

Sietve leszálltunk, hogy jegyet váltsunk és 
tudjunk kellő időben a Muraszombatba induló 
vasútra átszúllni . . .

Megjelenünk hát a pénztárnál, hogy váltsunk 
Muraszombatba jegyet.

— Mit akarnak az urak? - -  kérdi a vasúti 
pénztárnok.

— Jegyet Muraszombatba 1 — volt a vá- : 
laszunk.

— Hisz arra nem is jár innen vasul ! — 
feleié ö.

— Hát akkor őzen a térképen — és mula- 
tám neki az általam vásárolt legujabbi térképen 
feltüntett vasúti vonalat — miért van e vasút fel
tüntetve ? — kérdőm én .

— Uraim, kérem ez csak még terv.
Na, több se kellett nekünk. Lelki állapotunk

leírhatatlan volt. Lógtunk ég és föld között. Sze
rettünk volna nem létezni. S amint a zűrzavarban 
kiöntöttük egymásnak keserveinket, arra a hatá
rozatra jöttünk, hogy a legközelebbi vonattal 
visszaindulunk, de csak Szent-Gotthárdig és onnan 
kocsin közelitjük meg Muraszombatot, mert Gyana
falván, hol rajtunk szegyen esett, még árnyékunk 
ismeretének emlékét sem óhajtottuk hagyni és 
mert most már égtünk a vágytól: látni az én uj 
Ilonomat. De meg nem is akartunk ezek után 
eredmény nélkül visszatérni.

Megvetettük végre lábunkat ezen terv alap
ján Szenl-Gottluirdon is. De itt már enyolegve 
szállottunk ki vasúti fülkénkből, mert tisztában 
voltunk azzal, hogy innen valódi bősz és eleven 
paripákon fogunk Muraszombatba berobogni. 
Tréfálódzva kérdezgettük az állomás előtt áldo- 
gálóklól, miközben kocsit és kocsist kerestünk 
végczólunkhoz, hogy nincs-e itt is egy Mura
szombat felé induló vasút tervben.

— Csak volt tervezve, de a terv meg
bukott az egyéb tervek között és azokkal 
együtt, — felelték nevetve azok, kiket meginter- 
viouvvoltunk.

Majd kérdezték tölünk .
— Miért érdeklődnek az urak a terv iránt? 

Tán tévúton járnak és inkább Körmendről Mura-
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tok azért eszik kedvetlenül, mert pelyhes 
és nem azért, hogy rossz ize volna, a 
tapasztalat szerint nagyon hamar rá szok
nak ezen fü legelésére s éppen ezen pelv- 
hcsségében van ezen füfélének nagy előnye, 
mert ez védi a nagyobb mérvű vizelpáro- 
logtatástól és az őszi fagyok ellen is úgy, 
hogy a szárazságot énnek következtében 
jobban birja, mint más fü s akkor még 
mindig erőteljesen sarjadzik, mikor a tőze
gen a többi füvek már mind elfagytak. Egy 
holandi gazda például szárazhomoktalajra 
pelyhes cirokból és kevés koinlós lucerná
ból, angol perjéből és puha rozsnokből 
álló fükeveréken több éven át legeltette 
kitavaszodástól késő őszig lovak, juhok és 
szarvasmarhákból álló állatállományát.

Hogy mely füfélék válnak be az adott 
gazdasági viszonyok között azt legjobban 
úgy lehet megállapítani, ha fiimagkeverékek- 
kel bevetett terület egy részén minden egyes 
fükeverékbe felvett fü magját tisztán is el- , 
vetjük nehány négyzetméter területre és ; 
ott is megfigyeljük azok fejlődését. Ilyen j 
utón igen értékes tapasztalatot gyüjlhetünk 
a további fűmagvetések eszközlésére, meg
tudjuk igy azt is, hogy tényleg azokat a í 
fiiféléket kaptuk-e, amelyeket beszerezni j 
akartunk, de föelönye ezen kis parcelláknak 
az, hogy azok növényzetével összehason- I 
litva a keverékvetés növényzetében az egyes 
füvek fejlődését az újabb keverék-össze- 
állitásokhoz igen értékes tayasztalatokat 
gyűjthetünk.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

H Í R E K .
—  Személyi hírek. Gróf Szápáry László v. b. 

t. t., volt fiumei kormányzó Budapestről József 
főherceg temetéséről a napokban muraszombati 
kastélyába érkezett. — Gróf Batthyány Zsigmond 
orsz. gyűlési képviselő Budapestről, ahol a kép
viselőház ülésén résztvetl — hazaérkezett.

— Laky Kristóf cs. és kir kamarás, curiai 
biró, törvényszéki elnök, aki a helybeli kir. járás 
bíróság ügykezelésének megvizsgálása céljából a 
mull hét folyamán több napig járásunkban tar
tózkodott — mindent a legnagyobb rendben talált

szombatba tervezett vasútról óhajtanak információt i 
szerezni ?

— Megint egy terv? — gondoltuk magunk- j 
bán. de már e kérdésre feleletet nem adtunk, 
hanem siettünk cliszkódni, mert újabb kalnmitás- | 
tói tartottunk.

S most végre-valahára megindultak velünk a ! 
lovak tele tűzzel egy nagy oldalas szekérnek az 
élén, mi pedig a szekéroldalakra keresztbe fek
tetett deszkán jó magasan ülve, kezdtünk gyö
nyörködni a vidék és természetének szépségében.

Utunk igazán szép volt, mert merre halad
tunk mindenfelé, de különösen Felsölundva körül 
szemünk és minden érzékünk a természetben csak 
gyönyört, csak kéjt látott, talált. A vidék lakói 
azonban furcsák voltuk előttünk, mert nyelvüket 
nem értettük és igy magunkat megértetni nem 
tudtuk. Végre mégis találtunk egy émbert Vidor
lak körül, kivel aztán beszédbe elegyedhettünk. 
Szívesen is eresztettük meg nyelvünk zsilipjeit, 
mert kocsink egész valónkat rázogntta össze úgy. 
hogy a türelmi próbának utolsó fokán is keresz
tül estünk.

Mi járatban vannak az urak? Nem 
valami terv körül utazgatnak e vidéken ? -  kérdi 
a nyájas idegen tőlünk a megszokott élő
beszéd után.

és a tapasztaltak felett megelégedését fejezte ki. 
Hétfőn visszautazott székhelyére, Szombathelyre.

— Községünk szülöttének sikere. A „Magyar-
ország“ f. é. junius 17-iki számában olvastuk a 
következő referádát: A Lovas-féle konzervatórium 
tegnap kezdte meg vizsgálati hangversenyeinek 
sorozatát a Terézvárosi Kaszinó dísztermében, 
amely alig bírta befogadni az óriási számban meg
jelent érdeklődőket. A vizsga eredménye a lehető 
legkitűnőbb, mert az összes közreműködők arról 
tettek tanúbizonyságot, hogy lelkiismeretes és ava
tott kezek irányítják tanulmányaikat. A produkciók 
közt természetesen a zongora dominált és itt több 
növendék árult el szép jövővel biztató tehetséget. 
Első sorban említjük Andalics Irmát, aki már is 
játszva küzdi le n bravourdarubok nehézségeit. 
Különösen Liszt Ferenc Rigolotto ábrándjának 
előadásával aratott viharos tapsokat. Andalics Irma 
külömben a cimbalmon is szépen játszik. — An
dalics Irma sikere bennünk is örömet támaszt, 
inért hisz községünk szülötte s művészi zongora 
játéka már régebb idő óta ismeretes közöttünk. 
Most, hogy szélesebb körben is elismerésre talált 
művészété, őszinte örömünkre szolgál sikere, — 
Andalics Irma művészi játéka egyébként abban 
is fényes elismerést talált, hogy éppen a siker
teljes concert kövstkeztében tanárnői állást, nyert 
a konzervatóriumban.

— Nyári mulatság. A tótmoráci önk. tűzoltó- 
egylet f. évi augusztus hó 13-án saját pénztára 
javára Kovács Ferenc .Fehér Bárány"-hoz cím
zett vendéglőjének kert helyiségében zártkörű tánc- 
vigalmat rendez.

— Gyilkos villámcsapás. Széehénykut község 
halárában a villám vasárnap Marics Teréz 18 éves 
leányt a mezőn agyonütötte. A szerencsétlen leány 
a vihar elöl menekült és a községben keresett 
menedéket és útközben érte a villámcsapás, ami 
azonnal megölte. Az orvosrendöri vizsgálatot Fósfay 
Pongrác járási főszolgabíró és Geiger Vilmos dr. 
járásorvos ejtették meg.

Tűz. Hak Ferenc tótlaki gazda háza f 
hó 15-én éjjel leégett 600 korona értékben, ami 
azonban a biztosításból megtérül. A tűz keletke
zésének oka megállapítható nem volt.

— Pusztító jégverés. A múlt hét folyamán 
járásunk több községének határában nagy jégvihar 
pusztított, a sűrűn zuhogó jégőzön egyes községek 
termésének érzékeny kárt okozott

— Gyújtogató villám. F. hó 16-án nagy ziva
tar vonult el járásunk felett, mely alkalommal 
Görhegy községben Grah József gazdaember ud
varán álló nyárfába beütött a villám. A fa nagy 
lánggal égett a mitől tüzet fogott a ház tetőzete 
is a vihar az oltást lehetetlenné tctle, igy Grah 
háza és gazdasági épületei a tűz áldozatának 
estek, a kár mintegy 750 korona, biztosítva 
nem volt.

— Miért érdekli önl a mi tervünk ? — kér- 
dém viszont én.

— Meri épen most jövök Muraszombatból 
egy vasúti értekezletről, hol ismét csak tervek 
kerültek napirendre vasúti útirányokról: Gyana- 
fulvúról, Szcnt-Gotthárdról, Körmendről, Nagy- 
Kanizsáról, Alsólcndváről, Radkorsburgból Mura
szombatba, — kezdi mcsélgotni ismeretlen ba
rátunk,

— Megint a terv! — sóhajtunk fel boszan- 
kodva mindhárman. — Hát ez a mi fatumunk ?

Ott hagytuk a faképnúl idegenünket, fel- 
pakkoltunk és visszafordultunk, hogy utunkat foly
tassuk oda, ahonnan jöttünk: Toronyba, mert nem 
akartuk a tervek, hanoin a tellek mezején lemor
zsolni csekélyke életünket.

Így maradt az én ulam is Muraszombatba 
csak terv és igy vagyok ismét csak Toronynak, e 
ma már vasparipás kisközségnek szerény lakója 
és iskolájának a kormány jóvoltából továbbra is 
jó tanítója.

Íme: más idők és más emberek! 
Vagy: uj idők és uj emberek 1 
A eombinátió versenyen kivül áll.

— Lopás. F. hó 11-én viradóra egy pár 
S/échénykuti lakos baromfi udvarát megdézsmálta 
Bankó József ugyanottani lakos, akit aztán a 
károsok panaszára a csendörség feljelentett.

— Verekedés. Rozinán Ferencz és Bcnczák 
Ferencz korongi lakosok régen perben voltak 
egymással egy darab főidért. Napirenden volt 
köztük e miatt a veszekedés. A napokban ismét 
összeszólalkoztak, amiből verekedés keletkezett, 
aminek az lett a vége. hogy ásóval, kapával úgy 
elverték egymást, hogy mindketten súlyos sérülé
seket szenvedtek.

Az útadó kezelés reformja. Az útadó ke
zelésének egyszerűsítése céljából a kereskedelmi 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértöleg több- 
rendbeli újítást rendelt el. E reformok közt a 
leglényegesebb az, hogy azok, akik egyenes adó
ban évi ‘200 koronát fizetnek, közvetlen fizetők
nek tekintetnek az átadójukra vonatkozólag is és 
útadójukat ezentúl nem a községnél, hanem köz
vetlenül az állami adóhivatalnál fizetik. Az erre 
vonatkozó miniszteri rendelet már leérkezett vál- 
megyénk törvényhatóságához is.

— Szeszkontingens. A hivatalos közlöny mai 
száma közli az 1906—1907, évi termelési idő
szakban üzembe helyezni szándékolt uj mező
gazdasági szeszfőzdéknek és az azok által a 
fogyasztási adó kisebbik tétele mellett termelhető 
alkoholból igényelt mennyiségnek bejelentése tár
gyában a in. kir. pénzügyminisztérium hirdetmé
nyét, Az igénybejentésok legkésőbb szeptember 
1-ig teijesitendök. A részletekre vonatkozólag 
idézett hirdetmény kimerítő felvilágosításokat tar
talmaz.

— Halai a tócsában. A gondatlanságból el
követett gyermekülések nagy sora egygyel megint 
megszaporodott. Koltai Franciska 2 éves kis leány 
vasárnap Berkeháza községben az anyja vigyá- 
zatlansaga miatt egy tócsába esett és ott halálát 
lelte. A kir. ügyészség az anyja ellen megindította 
a bűn vizsgálatot és annak mcgejtésével Atzél 
József muraszombati aljárásbirót bízta mog, aki 
felboncoltulla a kis leány hulláját.

— 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 
ezer uj előfizetőt hódítottak e 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" eimii 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 1 ■> évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évro 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

A p ró  hirdetések.

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

20 mélermázsa elsőrendű szalma kapható 
jutányos áron Sinkovich Kálmán urnái Barkócán,

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvotögépet 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 erdőör. Ajánlatok : Gazdasági inté- 
zőség Csendlak, posta Vas-Ferenczfalva intézendök.

Miuhasó knpliató kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.
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Irodalom.

Az irodalom  legújabb term ékei.

Nincs még tíz esztendeje, hogy Amerikáról 
való fogalmaink nagykorúakká lettek. Ma már 
valamivel jobban vagyunk e pontban. A köznép, 
fájdalom, nagyon is jól ismeri Amerikát és a mü
veit osztály tudásának forrásai is bőven buzog- i 
nak. A múlt év egész áradatját ontotta ki a 
st.-lousi kiállítás alkalmából az érdeklődőknek és 
aki kiment, az hozott magával egy csomó éle- 
ményt és emléket, amelyet lázas sietséggel fújt 
föl vaskos könyvvé vagy legalább is ciklusos 
ujságközleménynyé. De aki sokat utazik cs keveset 
gondolkodik, hajlandó úgy tekinteni minden várost, 
mintha az az idegen forgalom számára készült 
volna s érte élne kizárólag. Mivel ö maga egye
dül és elhagyatottan bolyong az ismeretlen utcá
kon, arról teljesen megfeledkezik, hogy ebben u : 
városban vannak emberek, akik itt élik le egész 
életüket, születésüktől halálukig, nem az egyik 
gyorsvonattól a másikig; itt élnek, dolgoznak, 
szenvednek, családot és községet alkotnak, sajá
tos szokásokat fejlesztenek, külön hagyományaik
ból táplálkoznak. Aki ebbe az életbe nem tekin
tett bele. az ismerheti a város holt részeit; 
múzeumait, képeit, szobrait, utcáit, tereit, temetőit, 
pályaudvarait, de azt, ami benne elsősorban érde
kes, nem ismeri. Ezért tartom én üresnek a mi 
sok Amerika-tudósunk fecsegését; azért köszön
tőm őszinte örömmel azt a kél könyvet, amely a 
„Budapesti Hírlap* kiadásában a mai napon meg
jelent. Az egyiknek szerzője George Horace 
Lóri mer, cimc : Egy dollárkirály levelei fiához ; 
a másikat Charles Eustace Merrimam irt: A dollár- 
királyfi levelei papájához néven.

A két könyv egy testvér. Lóri mer pompás 
levelei ihlették Merrimant a válaszoló levelek 
megírására.

A dollárkirály, John Graham, a csikágói 
disznóhus-nagykereskedö. a kit a börze „Vén 
disznó* gyöngéd melléknévvel tisztelt meg. Az 
öreg ur alant kezdte és erre nagyon büszke. 
Élelmessége, szorgalma, esze a legnagyobbak közé j 
emelte. Fiát, Pierrepontot a bosztoni Harvard- 
egyetemen nevelteti, de igyekszik kordában tar
tani és mihelyt lehet, beveszi az üzletébe heti 
nyolc dollár fizetéssel; aláju rendeli egy durva, 
erösmarku üzletvezetőnek, kiküldi utazónak, fo- 
konkint teszi meg könyvvezetőnek, majd helyettes 
osztályfőnöknek és mikor a fiú megházasodik, 
csak akkor enged neki heti hetvenöt dollár fize
tést. De a nyolc és a hetvenöt dollár közt húsz ; 
levél van és a húsz levélben rengeteg sok intelem 
az élet minden mozzanatáról, a tanulásról, mű
veltségről, a szerelemről és a házassági Ígéret 
megszegésének minősített vétségéről, az utazókról 
és a vevőkről, a viccekről és a sületlenségekről.
S az öreg ur minden elmés megjegyzését szereti 
egy-egy történetkével fűszerezni, a mely illusztrálja 
köznapi, de józan és talpraesett filozófiáját.

Csakhogy Pierrepont urnák is megvan már 
a maga külön filozófiája, amely nem egy lénye- . 
ges pontban eltér a Vén disznó életbölcsességé- 
töl. A dollárkirályfi már szégyenli, hogy nagy 
vagyonának zsirszaga van és ő maga a „Kis 
malac melléknévvel ékes; neki már arisztokrata 
hajlamai vannak és ezért föllázad az üzletvezető 
zsarnoksága ellen; mire helyettes osztályfőnök 
les/, már fölöslegesnek érzi és kidobja azt, akinek 
ö a helyettese. De a jó vér benne sem tagadja 
meg magát; a könnyelműség ifjú évei hamarosan 
lezajlanak, aztán belőle is fiatal fővel jóravuló 
férj lesz, aki épp úgy elismeri szép kis felesége 
igáját, mint a papája. És aztán elejétől végig 
jókedvű, aranyos humoru, mulatságos fickó ez a 
Kis malac. Néha nagyon szemtelenül beszél a 
papájával, de azt nem vesszük tragikusan : hisz 
ő sem gondolja komolyan.

Mennyi minden okulás kínálkozik ebből a 
két könyvből! Csikágót, a vagyonért tülekedés 
gyújtópontját. Newyorkot, a szédelgők és milliár
dosok hazáját, a hideg és előkelő Bosztont sok
kal világosabban látjuk belőlük, mint a legjobb 
útirajzból; s mindezen túl még otthont látunk, 
családi életet és pedig egy érdekes család életét.

Ez a könyv azok közé tartozik, a melyeket 
mindenkinek el kell olvasnia, minden kor, minden 
osztály, minden foglalkozás talál benne valamit, 
aitii különösen rá nézve érdekes és tanulságos. 
Elsőül a magyar ifjúságnak ajánljuk szeretettel.

A mi fiaink sokszor szánandó áldozatai az elavult, 
fárasztó és egyhangú ismeretközlésnek, mely vagy 
a rég letűnt századokban, vagy a felhők között 
kóvályog; egy kis fri^s életet, gyakorlati bölcsesé- 
get és emberi erkölcsöt tanulnak Lorimer és 
Merriman könyveiből. — Egy-egy könyvnek az 
ára négy korona Megrendelhető a „Budapesti 
Hírlap könyvkiadóhivatalában vagy bármely könyv
kereskedésben.

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, 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. Álár 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.

H ird e té se k .

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

róm. kath. és ág. ev. vallásuak számára ; 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres |

kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

Megtekintésre
ajánlom a  n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése

„H e rm a n d o r
IOOO darab elsőrendű closet-papir

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

kedésében M uraszom bat.

328/1905. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel küzhiiTé teszi, 
hogy a muraszombati kir. jbiróságnak 1899. évi 
Sp. 936/10. számú végzése következtében 
dr. Czifrák János ügyvéd által képviselt Jakisa 
Teréz muraszombati lakos javára Gorcsán Mihály 
tótkereszturi lakos ellen 498 kor. s jár. erejéig 
1905. évi május hó 19-én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és 684 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m, tehén, almá
rium, asztal, ágy, éjjeli szekrény, fotel, dívány, fali 
óra, mosdó szekrény, serlés és zenélő képből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1905. évi Vr. 223/2. sz. végzése folytán 498 
kor. tőkekövetelés, ennek vagyis 288 kor. után 
1899. julius 18-tól, 210 kor. tőke után pedig 1905. 
évi május hó 12. napjától járó 5°/o kamatai és 
eddig összesen 101 kor. 54 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Tótkeresztu- 
ron Gorcsán Mihály lakásán leendő megtartására 

1905. évi junius hó 28-ik napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és fclülfoglallák s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi junius 
hó 17. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

K é zim 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 án yi E. könyvkötészete.

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.

H irdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-töl feljebb Balkányi Ernő papír- 

kereskedésében kapható.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójún, M uraszombatban.

Muraszom bat.




