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Túlérzékenység.
Kész akarva nem adtain ennek a cikkecs

kének azt a címet „Chauvinismus* — mert 
respektálni kívántam azt a túlbuzgó haza ti ui 
lelkesedést mely annak a cikknek az íróját 
mely cikkre a jelen soraimban reflektálni 
akarok, és a kit én közéleti fáradhatatlan 
tevékenységéért egyébként is sokra becsülök, 
vezette akkor a mikor azt a cikket „Vend 
népünk" cím alatt lapunk múlt számában 
több jó akarattal mint tárgyilagossággal 
megírta.

Mikor elolvastam ezt a cikkel s utána 
nagyjából átfulotollam a lapot, a kiadóhivatal 
vezetőjére haragudtam meg. Még is csak 
kegyetlenség volt tőle mindjárt ugyanabban 
a számban, a negyedik oldalon úgy rácá
folni az első oldalon levő vezércikk lelkes 
Írójára.

Találtam ugyanis a negyedik oldalon 
egy kevésbé lelkes mint praktikus stilban 
megirt hirdeményt, mely ilyenformán fest: 
„Opominanye. Opominajo sze vszi tiszti 
Szobocski mesztancsarje . . . slb." Ha nem 
csal gyarló vend tudományom, ez a kevésbé 
lelkes mint praktikus „Opominanye" a mura

szombati polgársághoz van intézve. A mura
szombati községiekhez, tehát nem is a 
muraszombati járás lakoságához. Hát már 
ha a vend nyelvismeretem gyönge is, a 
magyar mégis csak van olyan erős, hogy 
meg tudjam Ítélni, hogy ez a felhívás, hogy 
Wilfinger ur álláspontjára helyezkedjem, egy 
„holt" nyelven van Írva.

Itt jövök aztán rá arra az egyszerű 
igazságra, a mely a tárgyilagosság érde
kében ennek a cikkkemnek a megírására 
késztetett s ezt az egyszerű igazsá
got azt hiszem megcáfolni nem lehet. 
Ugyanis sehogy sem tudom feltételezni Kosz
téhoz Adolf úrról, a kit bár személyesen 
ismerni szerencsém nincsen — de mint a 
fogyasztási adók bérlőjét, kell hogy praktikus 
számítani tudó embernek tartsak, hogy ezt 
az Opominanyet csak azért tette volna közé 
s azért szúrt volna le érte petitsoronként 
20 filléreket, hogy egy már kihalt nyelv 
idiómáját megmentse az elfeledéslöl a tör
ténelem számára!?

Pedig hát aki magam is átéltem Mura
szombatban és a muraszombati járásban 
szép esztendőket, tudom azt, hogy ha valahol, 
Muraszombatban a járási székhelyen ért el

a magyarosítás legérdemlegesebb sikereket, 
mert itt a lelkes tanítók munkáját nagyban 
elősegítette és állandósította a sok beköltö
zött hivatalnok és egyébb család törzs- 
magyarsága, ami a vidéki községekben bizony 
hiányzott és még Muraszombatra nézve is 
a gyakorlat embere mégis szükségesnek 
tartotta azt a felhívást a mely érdekében 
állott, hogy mindenki megértse, a nép nyel
vén is közzé lenni.

Mert ne áltassuk magunkat uraim és 
kiválóképpen, cl ne bizakodjunk. Ha valaki 
tudta, én mindig tudtam és tudom ma is 
méltányolni azt a haza részéről anyagiakkal 
meg sem fizethető nemes munkát, a melyet 
a muraszombati járás tanítói kara a magyar 
nyelv és a magyar nemzeti eszme terjesz
tése által végzett, és végez ma is. De nem 
mintha már elértük volna a célt. Sőt bármi 
nagyot haladtunk is, még nagyon messze 
vagyunk attól. Majd ha nem csak az iskolás 
gyerekek s a még a családban vissza nem 
vendesedelt legfiatalabb generáció beszéli azt 
a ma még üvegházi magyart a mit az isko
lában tehetsége és szorgalma szerint többé- 
kevésbé megtanult, hanem mikor az anyák 
majd magyarul dajkálják a gyermekeiket,

TÁRCA.

A fé r f ia k ró l.
— A .Muraszombat és Vidéke' eredeti tárcája —

Óh Istenem! Mennyit tudtok ti férfiak 
szegény nőkről beszélni. Mily kevés szépet és 
mily sok rosszal!

Ha ti férfiak összeültök, csak a jó ég a 
megmondhatója annak, hogy mennyit fecseglek a 
nőkről. Egyébről sem tudtok beszélni, mint a 
szegény, a gyönge nőről vagy legfeljebb, ha ezt 
megunjátok, beszéltek egyébről is, mint pld. a 
lovakról meg a politikáról.

Hát azt hiszitek ti férfiak, hogy valóságos 
féUsienek vagytok ? Azt hiszitek, hogy nektek 
nincsenek hibáitok, vagy óriási gyengétek, csak a 
szegény nőknek? Azt hiszitek, hogy minden jónak 
ti vagytok kutforrása s nélkületek még a föld sem 
forogna tovább, a nap sem melegítene s a csilla
gok sem ragyognának? Oh ti elbizakodolt neme 
az emberiségnek.

Pedig csak mi tudjuk, hogy mily végheletlen 
gyarlók és gyengék vagytok.

Oly végtelenül szeretitek a nőket lekicsi
nyelni s adjátok az előkelőt, úgy beszéltek rólunk, 
mint valami kis csecsebecséről s olyanoknak fel
tüntetni, mint egy gyermek játékot; mely csak 
addig érdekes és kedves, inig újdonság, inig el
érhetetlen s ha egyszer bírjátok: megunjátok 
hamar, eltaszitjátok s végre is eldobjátok, mint 
egy kifacsart citromot! . .

S ti büszke nők C/t békén tűritek s fel sem 
lázadtok a férliuk eme rut eljárása ellen s békén 
tűritek hálátlan állapototok c nehéz terheit?

Azéit vagytok a természet remeke, az em
beriség éke, koronája, hogy veletek ily méltat
lanul bánjanak a férfiak, ezek a formátlan hus- 
tömegek ?

De mit is kérdem én azt, ki mindenben 
osztozom súlyos helyzetetekben, hisz jól tudom, 
hogy véghetctlcn türelmetek kutforrása azon meg
nyugtató és édes tudat, hogy titeket nem az önző 
érdek és hiúság vezérel, hanem a szeretet. A szív 

és lélek a ti jó tanácsadóitól!.
Vagy tán azért merészelitek oly kicsinybe 

venni Istennek eme jó kedvében nlkololt gyön
gyét, mert ereje és hatalma csak a lelkében és 
szivében van; mig fizikai ereje a Hetekével szem
ben kiesi? 0  reális kor! Oh ököl század! llát 
még mindig nem érzitek közeledni a szebb,

dicsőbb kor szellőjét! Nem a s/.iv és lélek erejét, 
melyen meg fog törni a vaserőtök! Még mindig 
nem látjátok be, hogy itt a várva-várt ideális kor, 
midőn a fizikai erő semmivé lesz s eltörpül a 
lelek s a szív ereje mellett? 11a nem látjátok: 
vakok vagytok, én mondom!

Üe hogy napnál fényesebben bizonyítsam 
be, hogy ti mily romlott erkölcsökkel, mily ki- 
állhutallan szokásokkal birtok s hogy mennyire 
rabjai vagytok a szenvedélyeknek s hogy meny
nyire nem vagytok urai önmagátoknak s végre, 
hogy mily gyenge erkölcsüok vagytok: elmondom 
egy pár szóban:

A férfi mindenütt szeret lenni, csak otthon 
nem. Ha a szegény nő tárt karokkal, édes csókkal, 
hízelgő szavakkal várja: akkor ez nein tetszik, 
mert tolakodó, unalmas s azonkívül szentimen
tális. Ha pedig komoly és méltóság teljes, akkor 
azért nem tetszik, mert hideg s nem tudja szegény 
férje-urát szórakoztatni s kénytelen (?) sze
gény jobb szórakozást Keresni, persze — há
zon kívül.

Gyermekeit az imádásig szereli, persze ha 
szépen fel van öltözve s tud kedveskedni. De ha 
szegény gyermek nyűgös s a mellett sir és nya
fog : akkor elveszti a fejét, ideges, lármázik s 
szidja szegény asszonyt, mint aki mindennek uz
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mikor kukoricza-fosztáskor nem azt éneklik 
többé, hogy „Ti szi Milka moja" hanem azt 
hogy „Ez az én szeretőm, ez a pici barna '
—  mikor első ijedségében „Tűz van“-t 
kiált majd a nép fia, szóval mikor a csa
ládban is magyarul beszél majd örege-apraja 
mikor, hogy a  saját szerény poémámból 
idézzek: „Mikor a Vendségböl szó nem 
haitik vendül —  Bércen völgyön csupán 
Árpád nyelve zendül* —  akkor mondjuk ki 
mint néhai való jó Kálmán király mondta 
ki a  boszorkányokról, hogy „de strigibus 
quae non sunt, nulla sermo fiat" (Pedig 
utána is, haj még hányat égettek el ezen a 
címen) mondom, akkor mondjuk ki, hogy 
„ne beszéljünk ezentúl „vend* nyelvünkről*

Addig pedig beszéljünk és beszéljünk 
minél többet és minél hangosabban „vend 
népünkéről, hogy hallják meg nem csak 
Szombathelyen, de fent Budapesten is, hogy 
él itt Magyarországon a  Rába és a Mura 
között egy népfaj, mely szivében és érzé
sében már magyar törekszik arra, hogy 
nyelvében, szokásaiban, viselkedésében is 
azzá legyen —  adjátok meg neki a hozzá 
való eszközöket!

És addig tartsuk meg kulturegyletünk 
címében a „vendvidéki" jelzőt, hogy már a 
címében is ki legyen fejezve a hivatása, 
hogy nem afféle luxus-egylet, a milyen a 
nagy magyar állóidon is lehet akárhány, 
hanem hogy nemzeti missiója van: azokat 
akik ma még anyanyelvűk szerint „vendek"
—  magyarrá tenni!

A kedélyeskedés pedig, hogy mikor a 
muraszombati járásból bejönnek a megye- 
gyűlésre a bizottsági tagok, avval üdvözlik 
őket a jó ismerőseik „ni, megjöttek a tótok 
is“ ne bántson senkit se. Elmondják az 
eöriekre is „megjöttek a deszkások" pedig 
egyikük se kereskedik deszkával, elmondják 
a hodásziakra, hogy „itt vannak a meszesek" 
pedig egyikük se árul meszet, elmondják a

oka. Otthon nincs maradása, elmegy s keres tár
saságot — házon kívül.

Mindenkinél legjobban a felesége tud főzni 
s csudálatos, hogy azért snha sincs megelégedve. 
Ha az ebéd jó (mint rendesen), nem szól semmit, 
csak eszik, nagyokat nyel és — hallgat. De bez
zeg, ha az ételnek esak egy kis hibája legyen: 
egy kicsit zavaros a leves, vékony a mártás, vas
tag a főzelék, vagy nagyon kemény a hús s puha 
a tészta, van akkor hadd el hadd: „Te még 
főzni sem tudsz, te csak pazarolod a pénzt, te 
igy, te úgy* és a többi. A szegény asszony azt 
se tudja, mit szólljon. Hát csak sir és sir. Erre 
a férj persze dühös lesz, mit tenne egyebet, mint 
hogy elmegy s eszik — házon kívül.

A fekete kávé otthon nagyon fekete, a tea, 
a bor az egy se jó otthon, ez mindig legjobb a 
vendéglőkben. És elmegy inni — házon kívül.

Persze ez mind csak azért van, hogy ürü
gyet keressen a korcsmába menésré. Az a korcsma, 
uz a kaszinó, meg az a kávéház; ez a ti templo
motok, hol oly szívesen áldoztok Bachus isten
nőnek; borral és bibliával.

És csudálatos az a pontosság, melyet c 
téren követnek. Mikor eljön az a bizonyos idő — 
rendesen délután — akkor mennek szépen sor
jában, mint a nyájak a vájukhoz inni.

tömördiekre „no a krobótok is itt vannak" 
pedig egyikük se tud horvátul, elmondják a 
kőszegiekre, hogy „Kína is bevonult" pedig 
egyikük se látta Kínát, (ha csak a pano
rámában nem), De azért egyik se megy 
hajba a tréfáért.

Ne haragudjék azért az én tisztelt bará
tom se, hogy ezeket igy szivem szándéka 
szerint őszintén elmondottam.

Bolyongó.

__________. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

Vasút előtt.
A „Budapesti Közlönyéről vagy az u. 

n. hivatalos lapról tudjuk, hogy a  maga 
száraz statisztikai, árverés, idézés stb. hir
detmény halmazával nem tartozik a legol
vasottabb lapok közé a melyben az ember 
szórakoztató olvasmányt keresne. Ezen lap
nak f. hó 17-iki száma Muraszombatban 
mégis a legkeresettebb és legolvasottabb lap 
volt; az emberek csoportokba verődve áhí
tattal halgatták annak 3. 4. 5. 6. lapjain 
nyomtatott betűkkel megjelent közleménynek 
a  felolvasását, s ha a felolvasás megtörtént, 
száz kéz nyúlt utána, hogy a felolvasottakat 
saját szemeivel is nyomtatásban meglássa.

A mi a különben száraz és unott lapot 
oly egyszerre oly népszerűvé és olvasottá 
tatte, az az, hogy évtizedes álmainknak 
megvalósulását találtuk benae. Megjelent 
benn a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
által 1905. évi 65671 sz. alatt a körmeiül - 
zalalövö—öriszentpéter—muraszombati helyi 
érdekű vasútra vonatkozólag kiadott enge
dély okirat.

Barthalos István engedélyes két hónap
pal ezelőtt azon örvendetes hírrel jött hoz
zánk, hogy a vasút megvalósulásának 
immár egyéb akadálya nincsen, mint az 
engedély okirat kiadasa. Most midőn ezen 
utolsó akadálynak a  megszűntét is consta- 
táljuk, őszinte hálával gondolunk azokra, s 
ezek között első sorban az engedélyesre, a 
kik oly sok kudarcz után is buzgó munkásai 
voltak a vasutügynek s azt végre a meg
valósulásra juttatták.

Itt aztán tele szívják magokat azzal a mér
ges nedvvel, füstölnek hozzá akár csak egy 
lokomotív s ha már igy kiüdülték magukat és 
megunják a sok élvezetet; mennek haza pihenni.

A férfiaknak minden szabad. Hogy kívánhat
nád szegénytől, ki egész napon át görnyed a 
hivatalban s 5—6 órán is (!) dolgozik, hogy ne 
szórakozzék, hisz csak nem lehet egész életén át 
négy fal között füstös, poros akták közölt?

És mindezekkel szemben mi van nektek ti 
nemes hölgyek? Semmi, de semmi. Legfeljebb 
tűrni és tovább huzni az igát, e mellett a gőgös 
férfincin oldalán. De nem! Mégsem! Majd ütni 
fog mén a leszámolás órája. Vigyázzatok! a női 
emancipáció már fennen lobogtatja dicső zászla
ját s közéig a leszámolás órája s azt a sok 
keserű percet, mit ti évezredeken keresztül sze
reztetek nekünk és azt a sok borsot, melyet 
gőgös elbizakodottságotokban törtetek orrunk alá: 
vissza fizeti az uj, a dicső modern kor százszo
rosán s mondhatom, hogy nektek még az a re
ményetek ,sem lesz, mint nekünk, hogy majd 
győzni fogtok, mert ha titeket egyszer legyőztek, 
legyőzőitek maradtok örökkön örökké.

Margit.

Az engedély okirat főbb intézkedései a 
következők:

Ezen engedély okirat erejénél fogva 
Fábián Lajos vállalkozó mérnök budapesti 
lakos engedélyt kap és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a in. kir. államvasutak Körmend 
állomásától Zalalövön, Öriszentpéteren és 
Mátyásdombon át Muraszombatig vezetendő 
helyi érdekű gözmozdonyu vasutat az alábbi 
feltételek alatt megépítse és azt a jelen 
engedély okirat hatályának tartama alatt 
szakadatlanul üzemben tartsa.

A pálya építését engedélyes az engedély 
okirat keltétől számított 2 és fél év alatt 
befejezni és a közforgalomnak átadni tartozik.

A vasút kiépítése és üzlete czéljaira a 
kisajátítási jog az 1881. évi XLI. t.-cz. 
értelmében engedélyeztetik.

A vasút megépítéséhez szükséges tény
leges töke 6.240,000 koronában állapittatik 
meg, a melyből 298,000 korona forgalmi 
eszközük beszerzésére fordítandó.

Az engedélyes köteles a  forgalmi esz
közöket, síneket és egyéb fölhasználandó 
anyagokat a belföldön beszerezni; az épí
tésnél a lehetőséghez képest belföldi m un
kások alkalmazandók.

Engedélyes köteles az engedély okirat 
kiadása elölt 300.000 korona biztosítékot 
letenni (megtörtént. Sz.)

Az engedélyezett pálya üzletének keze
lését a m. kir. államvasutak Igazgatósága 
veszi át.

A m enet és szállítási d ijak :
a) Személy forgulaomban legmagasabb 

tételként személy- és kilométerenként a 
magasabb osztályban 10 f. az alsóbb osz
tályban 6 f.

b) úti podgyásznál és gyorsárunál 10 
kgr. á kilométerenként 0\80 f. legmagasabb 
díjtétel alkalmazható. Úti podgyásznál sza- 
badsuly nem követelhető.

c) Áruk szállításánál legmagasabb ár
szabási tétel kilomérenként és 100 kg.-ként 
az I. db. áruosztályban 1 8 0  f., a II. db. 
áruosztályban 1 2 0  f.. és a terjedelmes 
áruk után 2*40 fillér.

Mit tehet a tanító a közegészségügy 
érdekében?

(Folytatás.)

Víztartónak jó bármilyen tiszta, kellő 
nagyságú edén y ; fő az, hogy csapos legyen, 
melylyel a viz kiömlését szabályozni tud
juk. Szűrőnek legalkalmasabb egy előzőleg 
jól kiforrázott, jól kimosott hordó; ennek 
egyik fenekét kivesszük, arra nem lesz 
szükség, s a  hordót — miután másik fene
két közepe táján 4 —5 helyen megfúrtuk — 
megtöltjük öreg és jól kimosott kavicscsal, 
m ajdnem egynegyed részig. A kavics fölé 
egy réteg —  szintén jól kimosott öreg- 
szemü folyami homokot terítünk annyit, 
hogy a hordó csaknem félig legyen. Erre
10— 15 cm. vastagon apróbb darabokra 
tördelt faszenet rakunk, azután ismét 
tiszta öregszemü folyami homokot, majd 
öregebb kavicsot alkalmazunk egyenlő ré 
tegben, úgy hogy a hordónak legfelül még 
egy tenyérnyi pereme is maradjon. Viz- 
felfogónak alkalmas egy erős dongáju, 
csappal ellátott hordó vagy még inkább 
sajtár, melynek a szájába a szűrő feneke 
úgy beilleszthető, hogy abba, jobban mondva, 
ineggyülölö szűrt vízbe por stb. be ne 
hatolhasson.
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Az edények elhelyezését illetőleg: leg
alul egy erős bakra a szűrőit viz felfogá
sára való vizfelfogót állítjuk azért, hogy 
csapja alá sajtárt lehessen lenni, melybe a 
megszűrt vizet használat céljából eresztjük; 
ennek t. i. a bakra állított vizfelfogónak, 
szájába beleillesztjük — mint már emlilém
— a szűrőt, A víztartót a legmagasabban 
helyezzük el, úgy, hogy csapja a szűrő 
hossztengelyének az irányába essék. Ha a 
készülék már igy fel van állítva, működésbe 
hozhatjuk, ügyelve arra, hogy a tartály 
ősapján át a szűrőre több viz ne juthasson 
mint a mennyit a kavics réteg egyszerre 
elnyelni képes.

Ez a készlet tiszta, iható vízzel el tud 
látni egy nagyobb háztartást is. Úgy össze
állítása, mint kezelése egyszerű és könnyű. 
Jó karban tartása sem igényel sok gondot 
es fáradságot; elég a víztartót és vizfogót I 
2—3 hetenkint, a szűrőt pedig — s annak 
homok és kavics rétegeit — negyedévenkint 
egyszer jól kimosni. Tartóssága, olcsósága, 
könnyű kezelése, szóval mindenképen cél
szerű volta oly előnyei, hogy elterjedése a 
nép között, ott hol a hiány érezhető, a 
kartársak részéről nem igényelne túlságos 
fáradtságot, tekintve, mily aránytalanul nagy 
szolgálatot lehetnének egy egész vidék 
egészségügyének. Ez utón oldhatnók meg a 
jó ivóvíz kérdését.

Sajnos azonban, hogy sok helyütt nem 
a rossz viz javítását, hanem a természe’löl 
tisztán, egészségesen nyert jó kutviz e minő
ségben való megtartását kell sürgetnünk. 
Avagy ritkaság számba megy-e a baromfiak 
sertések számára kút mellett ásott itató, 
pocséta? Hely szűke miatt közvetlen szom
szédságában levő pöcegödör, vagy a kuttól 
csak pár lépésnyire álló istá'ló, trágyadomb 
stb? Melyek undorító nedvei a kút környé- | 
kén gyűlve meg, oda szivárognak le, élvez
hetetlenné téve a vizet. Nem gyakori-e a 
panasz itt is, ott is, hogy a kutakban min- j 
denféle hulladékot szemetet de még dögöt 
is találnak? Hogy a gyermekek nem oda 
való dolgokat belehajigálnak, sőt gyakran
— persze merő pajzánságból — bele köp- 
dösnek ? És még sok ily dolog melyeknek 
a jövőre nézve eléjét venni egy módunk 
van csak, mit már sokszor említettem: 
„neveljünk tisztaságra** A felnőttekkel való 
érintkezőben hassunk oda, hogy a nyitott 
kutak deszkalappal lefedessenek, a mivel 
több balesetnek is eleje vétetnék; legyünk 
rajta, hogy a kutak közeléből a trágya- és 
és szemétdombok stb. eltávolíttassanak, azaz 
hogy az egész kutkürnyék a lehelő legtisz
tábban tartassék.

(Folyt, kőv)

H Í R E K .

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Szent- 
királyi Sándor muraszombati járási joggyakornokot 
aljegyzővé nevezte ki.

— Nyugalmazott tanító. Gergorecz Sándor 
Andorhcgyi községi iskolai tanítót a vallás- és 
közoktatásügyi minister nyugdíjazta.

— Eljegyzés. Mintsek Gáspár muraszombati 
gyakorló orvos fia Géza kecskeméti gyógyszerész
f. hó 8-án eljegyezte nemes Kovács Margit kisasz- 
szonyt Kecskeméten.

Meghívó. A „Szombathely egyházmegyei 
katb. tanítóegyesület muraszombati köre“ f. évi 
gyűlését, XXXIX-it, 1905. évi október bő 20-án 
Muraszomoaíban, a rk. iskola helyiségében tat ja 
meg, melyre a t. tag urak és tanügybarátok tisz
telettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1- Elnöki 
megnyitó. 2. A in. gyűlés jkönyvénok felolvasása,

3. Elnöki jelentés a kör f. évi állapotáról. 4. Gya- * 1 
koriad tanítás Csiszár János helybeli tanítótól.
*>• A heti isk. szünidő megállapítása. 0. A szert, 
egyházi ének tanítás. 7. Tagsági dijak beszedése. 1 
8. Indilványok. 9. A jövő évi közgyűlés helyének, 
idejének s tételeinek kitűzése. A közgyűlést pont 
fél 9 órakor tartandó szt. mise előzi meg. Már- 
lonhely, 1905. okt. 10. Pusztai József, a kör 
idcigl. elnöke.

— Nagyszabású építkezés. A muraszombati : 
ág. bilv. evung. egyházközség már évek óta szór- ! 
galmasan gyűjti a hívek filléreit, hogy abból idő- , 
vei szép uj templomot, iskolát, pap- és tanító 
lakot építsen. A hívek buzgalma és áldozatkész
sége folytán a dolog már annyira haladt, hogy 
annak közeli megvalósítása elölt állunk. A gyüle- | 
kezet presbytesiumának meghívására Gerci Sándor 
budapesti műépítész a héten muraszombatban j 
járt s itt a gyülekezet elöljáróival a készítendő 
tervek iránt érintkezésbe lépett. Az építkezés — j 
mint értesülünk — a legnagyobb valószínűség j 
szerint 1907. évben pap- és tanilólak építésével 
kezdetüket veszik s 190S. évben bcfejczlctnck. — 
Őszinte örömmel üdvözöljük evangélikus testvé
reinket nemes törekvésükben s annak mielőbbi 
megvalósulását kívánjuk úgy az eszme nemessége, 
mint községünk szépülése érdekében.

A vasút haszna. Még sincs a vasút s 
már is érezhető ipari téren a haszna. Mint érte
sülünk, a vasút építést vezető főmérnök Sohwarz ; 
Izidor nemcsdi téglagyárossal 050.000 drb tégla 1 
szállítása iránt szerződést kötött, amely a jövő 
esztendőben szállítandó.

— Megtagadott államsegély. A péterhegyi r. 
katb. hithözség 400 korona államsegélyt kért a 
kormánytól, hogy a tanító fizetését 800 koronára j 
kiegészíthesse. A kultuszminiszter a törvényhatóság 
utján most arról értesíti a hitközséget, hogy fedezet 
hiányában államsegélyt nem adhat.

— Elbocsátott vasvármegyei. Itoposa Ferencz 
dióslaki illetőségű gráezi lakos saját kérelmére a 
magyar állampolgárság kötelékéből Ausztriába 
clbocsájlalott.

— Betörő cigányok. K. hó 12-én éjjel Töl- j 
gyesen az éjjeli örök úgy 3 óra tájban a márton- j 
helyi utón beszélgetést hallottuk, arra felé menve, 
három alakot láttak a sötétbe tanakodni, azon
ban alig hogy észrevették a közeledő őröket, a 
sötétben szétfutottak. Futás közben több súlyos 
tárgyat doblak el maguktól, amit az éjjeli örök 
felszedtek és a községi bírónak adtak át. Találtak 
2 zsákot, lepedőket, amikbe 40—50 kgrm. köles 
és búza volt bekötve és egy kendervágót. A küz- 
ségbirónak gyanús lévén a dolog, az esetet be
jelentették u csendörsógnek, okik aztán hamarosan 
kinyomozták az éjjeli alakokat, meg azt is, kogy 
honnan került a birtokukba az elhajított kolmi. 
Kovács Mihály, Kovács János és Czenncr Ignácz 
cigányok voltak a tolvajok, akik az éjjel Szent- 
Bibor községben kiásták Vrecsics Iván gazda

I kamarájának falát és úgy onnan, mint Bánfi 
József kamrájából elemelték a búzát inog a kölest.

I Mikor a cigányok az éjjeli őröket meglátták, meg- 
I ijedlek s hogy a futásban ne akadályoz za őket a 
j teher, eldobták maguktól, másnap Kovács János a 
! muraszombati mezőőrrel beszélt és kérte, hogy ha 
| a csendőrök cigányok után kérdezősködnek, mondja, 

hogy az erdőben a napokban látott egy csomó' 
idegen kóbor cigányt, úgy akaita magáról és tár
sairól u gyanút elterelni. A mezőőrnek szeget 
ütött a fejébe a cigány körcíme, észrevette, hogy 
a cigány rosszban sántikál, ebbéli gyanúját közölte 
a csendörséggel s hogy nem alaptalanul, azt 
mulatja az a körülmény, hogy a három jó madár 
testi épsége felett a muraszombati járásbíróság 
börtöne őrködik.

— Felakasztotta magát. özv. Fuisz Mátyásnó 
kölésvölgyi asszony f. hó 17-én reggel inig a ház- 
bcliek távol voltak a konyha mestergerendájára 
u ruhaszárító kötélen felakasztotta magat, mire a 
kötélről levégták már kiszenvedett. Fuisz Mátyásnén 
az utóbbi időben az elmezavar tünetei mutatkoztak 
és egy rohamában hajtotta végre végzetes tettét. 
A boncolást és az ezzel kapcsolatos rendőri vizs
gálatot Döbrentey Pál szolgabiró és dr. Gciger 
Vilmos járás orvos teljesítették.

— Agyonszurt gyermek. Szukics Ferencz 
sándorvölgyi 00 éves gazdaember nemrég örökbe 
fogudta a kis 4 éves Schncider Vinczét, az öreg
ember igen szerelte fogadott fiát és mindenüvé 
magával vitte. A bét elején Szukics a négyágú 
vasvillával trágyát szúrt ki az istálló ajtaján az 
udvarra. A gyermek közelben játszadozott de Szu-

kies munkája közben nem figyelt rá, a kis fiú 
eközben az ajtóba állott s onnan nézte apja 
munkáját, a mint az öreg a szemetet kihányta, 
véletlenül a vasvilla a kis gyermek fejébe fúródott 
il ki jajgatva esett össze. Szukics azonnal a 
gyermek scgélyércsietett, orvost hivatott, de a 
legodaadóbh ápolás daczára a kis fiú nehány nap 
alatt kiszenvedett. A hatósági vizsgálat megejtésére 
Herkely Kálmán kir. albirú, dr. Gciger Vilmos és 
dr. Skrilecz Mihály orvosokkal a helyszínére 
kiszállott. Szukics ellen megindították gondatlan
ságért az eljárást.

— A mulatság vége. Horváth Géza szent- 
bibori legény f. hó 15-én délután a hídvégi csár
dában mulatott, széles jókedvében nagy kravult 
csinált, mire az ott levő kisszombali cigányok 
kipendcritellék a csárdáiból, úgy hét óra felé 
ismét be ment a korcsmába, a hol az ott mula
tókat nem hagyta békében, az egyik cigány ismét 
ki akarta dobni s amint birkóztak, a földre estek, 
esésükben azonban levertek az asztalról néhány 
boros üveget, közte a Pintarics Iván márlonhclyi 
cipészét is, aki megmérgesedve, zsebkésével a 
földön heverő llorvátot arcba szúrta. Horvát bán- 
talmazóját feljelentette, aki azzal védekezik, hogy 
oly részeg volt, hogy nem is emlékezik semmire.

— A gyufa. A gyufával játszó gyermekek 
állal okozott baj, sajnos, nálunk nem ritka, szinte 
mondhatni járványszerüvé vált. Buttyáufalván f. 
bő 17-én délután fél 5 órakor kigyuludt Petróczi 
István pajtája s rövid fej óra alatt a gazdasági 
épületek, szalma, gazdasági eszközök elégtek. 
A kár 24UO korona, biztosítva nem volt. A tüzet, 
amint a vizsgálat kiderítette, egy Matus Ernő nevű 
5 éves kis fiú okozta, aki a pajtában felhalmozott 
szalma között játszva, gyufát csent a szobából és 
azzal tüzet rakott.

— Magas jutalék kereshető. Ügyes aquisitcu-
rök előleget kapnak. Uj és különleges. (Nem biz
tosítás, könyv, részlctsorsjegy stb,) Ajánlatok 
„K 27)0“ alatt Fischer J. I). hirdetési irodába, 
Budupcst, Gorlóczy-ulcza 1. inlézcndök.

— Főnyeremény. A XVI. osztály-sorsjáték 
legnagyobb főnyereményét ismét Beifeld József 
bankhazában nyerték (Budapest IV. Károly-körut 1.) 
Ugyanis a 400.000 koronával kisorsolt 9ö851. sz. 
szerencsés sorsjegyet ezen bankházban vásárolták.

| Ugyancsak e bankház vevői nyerték egy elmúlt 
, játékban a 000.000 koronás főnyereményt is.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk járásunk róna vidékén egy 
ininlagnzdaságot óhajt létesíteni ; azok, akik ez 

j iránt érdeklődnek, szándékukat jelentsék be a kör 
titkáránál.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 
i lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura- 
! szombati kereskedésében.

Koreán egy igen jó karban levő, 32 hold 
! szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mcly- 
i hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó- 
i házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik.

Bővebb felvilágosítás Tótkereszturott Berke Lajos- 
I nál nyerhető.

A novai uradalomban az 1900. évi aratási 
i munkálat, mely áll: mintegy 000 hold őszi és 2J0 
; hold tavaszi gabonából és némi lóherének kaszá- 
! lásából, megbízható vállalkozónak átadatik. Fel*
1 világositást nyújt: Uradalmi tisztség Nován (Zala- 

megye) vagy a gazd. intézöség Csendlakou.
Gróf Batthyány Zsigmond Klenovniki ura

dalmában mintegy 200—250 Hl, ó- és ujbor el
adó, esetleg részletfizetésre is, Bővebb felvilágo
sítási nyújt Gazd. intézöség Csendlak.

Hirdetmény.
Eladó egy igen jó tollas kocsi és egy 

fuszharmonium 4 mutaczióval, valamint 
nagyobb épületnek való kilaragott, jó és 
erős tető fa

H á ry  L ip ó t n á l  Felső-Csalogányon.
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Értesilem a t. közönséget, hogy 
legszebb kivitelben

nagyválasztéku

é r c z k o p o r s ó
raktárt rendeztem be. Egyúttal raktá
romat szemfedél, sirkoszoru, koszoru- 
szallag és egyéb temetkezési czikkek- 
ben nagyban kibővítettem.

A t. közönség szives támogatását 
kérve

kiváló tisztelettel

H i r s c h l  Kr.

Ö72/1UÜ5. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1001. évi 
Sp. II. 52/7 számú végzése következtében dr. 
Czifrák János ügyvéd által képviselt Morgenstern 
Dávid és neje Schvarcz Berta fclsőlendvai lakosok 
javára, Rogán Alajos, Rogán Alajosné és Rogán 
József dióslaki lakosok ellen 632 Kor. s jár. ere
jéig 1004. évi julius hó 23-án foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt ingóságok közül 
a bírói zár alól fel nem oldott 738 koronára be
csült tehén, üsző-tinó, trágya, malacz, sertés, ágy, 
láda, asztal és varrógépekből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1005. évi V. 442/2. sz. végzése folytán 632 
kor. tőkekövetelés és ennek 1004. évi február hó 
26 napjától járó 5°/o kamatai és eddig összesen 
110 korona 50 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Dióslakon Rogán Alajos, 
Rogán Alajosné és Rogán József lakásán leendő 
megtartására

1905. évi október hó 30-ik napjának
d. e. 11 órája batáridőül 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 cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták 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 október 
hó 19. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

SZOLOVESSZO.
A világhírű „DELAWÁRE- vessző 

adja a legjobb b o rtl 
Oltani, permetezni nem kell I 

A szőlészet kincsei 
A phyloxerának ellent áll I 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltványok mérsékeltáron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DELAWÁRE vessző eladás.
Czim:

Szigyártó és Takáts
szölötelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd.
Központi iroda: Felsö-Segesd. 

Somogymegye.

=  Óriási SZERENC-SE TÖRÖK-nél!
az u szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 

*  e i U i m U i n a f M í * * * ! -  21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyra- 
bcesült vevőinknek; ezek közölt a két legnagyobb nyereményt és pedig: 

kétszer a nagy jutalmai, a 6 0 0 ,0 0 0  koronás főnyereményt, a legnagyobb 4 0 0 ,0 0 0  
koronás főnyereményt, továbbá 4 á 100.000, 3 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70.000, 
3 á 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kívül szám
talan 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17. 11.0 0 0 0  öorsje#Yrc 55 OOO pénznyere-
magyar osztálysorsjátékban * ismét “ mény jut

és összesen 14 millió 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a neye mellett a pénz sztppe varázsolja az eletet! latan mag.cpi a 
férj a feleseget vagy az asszony az urát a reve mel
lett álló sarsjejy megvetem altai e y fönyeremeny- 
nyel A vél tlen i agy szüretet játszik az eleiben

^ O f 7 O n n n n 0 f l 0 7 Q n i n f T  k^nnyen ®eglvhet, lió.y epp^n egy szerencsés véletlen űZÜl 0  II tbübZd 111 UL * folytán a  neve melletti szamot e lta lá lta , melyre egy
: nagy nyeremény jut. :

Idám. Adél 12109 Dezső, Erzsébet 65878 Iván. Jolán 
Jakab, lózsa

2393 Ottó. Melánia • 21451
3223 Ede. Esz er 4043 93322 Ödön, Narczisz 

Pál, Heszti
55177

2203/ Elek, Etel 41799 János, Judith 85597 2737
(>>017 Eleanr, Flóra 107273 lené, Juliska 54895 Péter, Olga 51515
41777 Emil. Franciska 32443 József, Karolin 17339 101969

Albert. Anaíolia 743J6 Endre, Frida 92777 Kálmán, Katinka 
Károly, Katalin 
Kornél, Klára

63775 Richard, Pelagie 34-55
20:92 Ernő- Genovéva 52551 48741 Róbert. Petrone la 79787

Ákos. Aranka IU10.II Ferenc. Gertrad 121 l l 66344 Bndolt, Piroska 12533
Araöns. Berta 50901 rrrtyes.Gabr.ella 93989 Kristóf, Klotild 7279 Salamon, Regina 65-2/
András Biaaka 3V2.M1 Fiilön, Gizella 60037 Lajos. Kornélia 109707 Sairn. Bózsisa 17718
Antal. Lorjala 2392 Gábor. Hedvig 20099 László, Krisztina 50919 Sándor. Bozalia 3810.
Arnoid, Bariska 90 >72 Gáspár, Heléna 79747 Leó. Kunigunda 96622 Simon, Sári 107397
Árpád, Betti 3 2117 Gergely. Henriéit 

Géza, Hermina
51631 Lipót, Laura 21624 Tamás, Sarolta 4.8064

Vrtnur, Berta 105317 38997 Lóriac, Lenke 66022 Tibor, Szeréna 74377
Airel, Brigitta 13223 Gusitáv, Hilda 2736 manó, Leónia 6270 T hamar, Thiodorii 2727
Attila. Cecília 523.13 György, Ibolyka 55487 flarrus, Lídia 34484 34950
Balazs, Comelia 71397 Gyűli, Iduska 35375 Márton, Lina 95297 5547T
Bálint, Dóra 24034 Henrik, Hona 34477 Mátyás, Ludmilla 5297/ Vendel, Valéria 20005
rtmiis. Oorjtt/i 9001 Hermano, Ilma 92192 fflibálv, Lujza 24292 Viitor. Veronika loioii
Bila. Cecília 38277 Hágó. Ilka 464)5 Miklós, Magdolna 65146 Vilmos, Viktória 50908
Z e n i i n .  Eufe.-nia 108855 Ignác, Irén 

Ulé3, Irma,
12115 Miksa. Malvin 48562 Vince, Vilma 12413

B urnát, Emma 51377 45273 Mór, Margit 
Sándor, Mária

12300 65.65
Dániel, Ernesztii toioit Imre. Izabella L09333 109689 Zsigmond, Zsuzsinál 546a
Dávid. Éva •  
Denes. Evelh

1(1801
92157

István, tanra 
Izidor, Johanna

27174
53077

Orbán, Márt.ha 
Oszkár. Matild

36784
67197 9

Legnagyobb nyeremény esetleg 1000,000 korona; továbbá 1 jutalom 600.000,
_____________  1 nyerem. 400.000, 1 á 200.000, 2 á

100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 
3 á 25.000" 8 á 20.000. 8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.

I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
Vs eredeti sorsjegy frt —.75 vagy 1.50 kor., V* eredeti sorsjegy f r t  1.50 vagyis 3.—  kor. 
V* „ „ „ 3.— „ 6.— „ Vi „ „ „ 6.— „ 12.— „
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos terve
zet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti szerencsesorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi október hó 2 9 - iS
hozzánk bizalommal beküldeni, miután a fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak

Sürgönyeim: 
Törökék, Budapest. BANKHÁZA BUDAPEST. Sürgönyeim: 

Törökék, Budapest

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztálvsorsjálék üzletei: Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4a . 

II. fiók: Muzeum-körut II a. III. fiók Erzsébet körút 54 a.

Vezérszó:
kát részektől. = = = = =

Minden darab szappan SCHICHT 
névvel, tiszta és ment káros al- Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

25.000 koronát fizet Schicht György 
cég Aussi-ban bárkinek, aki bebizo- 
a .SCHICHT" névvel, valamely káros

(.Szarvas- vagy „Ku lcs- szappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbbl
Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint ama 

kiadósság, amelyet
Schicht-szappannál

észlelhetünk, lágysága és teljes tisztasága azon különös gyár
tási mód eredménye, amely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagyrészt 
saját müvekben állíttatnak elő.

M illiószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult I

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




