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Az esküdtszékről.
Újév napja óta, amikor az nj bün

tető perrendtartás életbe lépett, uj szel
lem friss fuvallata járja át igazság
szolgáltatásiul k csarnokait. Azt az in
tézményt. mel v a külföld legjobb 
államaiban már régóta ki van pró
bálva, mint a büntető igazságszolgál
tatás n j rendjének legfőbb reform 
alkotását, végre Magyarországnak is 
megadta a kodifikálok bülesesége. A 
hivatásos bírák egyeduralma megszű
nik és a független polgár is megjele
nik Tliemis házában, hogy legtöbb 
tudása és belátása szerint igazságot 
mondjon bűntettel vádolt polgártár
sáról.

Az esküdtek hatásköre eddig 
tudvalévőén csak a sajtó utján elkö
vetett bűncselekményekre terjedt ki. 
inig most minden sulyosabh bűncse
lekményekről fognak ítélni, melyek
nek büntetése halál, életfogytig tartó, 
vagy öt esztendőnél hosszabb szabad
ságvesztés. Mig azonfelül a sajtó-es
küdtszékek csak a kir. táblák szék
helyein voltak szervezve, most vala
mennyi törvényszék mellett lesz es- 
küdszék.

A törvénynek gondja volt rá, hogy

az eskiidtbirói szolgálat teljesítését ne 
bízza akármilyen polgárra, hanem azt 
bizonyos jogi és politikai szempon
tokból megái lapított kvaliíikáczióhoz 
fűzte. így minden polgártól, akit az 
esküdtek lajstromába felvesznek, meg
kívánják a magyar honosságot, a hu
szonhatodik életév betöltését és az or
szág törvénykezési nyelvének, a ma
gyar nyelvnek legalább is megértését.

Minthogy pedig ama polgárok, kik 
a legnagyobb nyomorban vannak és 
a megélhetés gondjaival kiizküdnek, 
rendszerint csak kisfoki! képzettségre 
tehettek szert, a törvény az eskiidtké- 
pességet legalább busz korona egye
nes adó évenkénti fizetéséhez köti 10 
vagyoni cenzus hiányában pedig bizo
nyos értelmi cenzus, példáid tanári, 
ügyvédi, orvosi diploma, érettségi bi
zony a\ánv kiváuiaiik i l l e g .

Abból a nagy tömegből, mely a 
törvényben megái lapított kellékek 
alapján fölvétetik az esküdtek lajstro
mába, az (‘gyes királyi törvényszékek
nél összeülő bizottság kiválogatja a 
képesség és megbízhatóság szempont
jából a legalkalmasabbakat és beso
rozza őket az évi lajstromba.

Mig a sajtó-esküdteket minden 
egyes ügy tárgyalására kiilün-kiilön

idézték meg. ezentúl a behívás egy 
egész ülésszakra fog kiterjedni. Kgy 
esztendőben minden törvényszéknél 
átlag három-négy ilyen, körülbelül 
két hétig tartó ülésszak, amelyen egy
másután tárgyalják le mindamaz ügye
ket, melyekben a vád alá helyezés 
már az ülésnek megkezdése előtt tör
tént. Minden ilyen ülésszakra pedig a 
fönt (‘üdített évi lajstromból kisorsol
nak harminc/, rendes és tiz helyettes 
esküdtet. IOzck közül pedig minden 
egyes ügy tárgyalása előtt külön sors
húzással állítják össze az esküdtszé
ket. Az a tizenhét esküdt, akit sem a 
vádló, sem a vádlott nem kifogásol, 
végighallgatja a tárgyalást, azután pe
dig zárt helyen való tanácskozás után 
felel a hozzá intézett kérdésekre. Az 
esküdtek a vádlott bűnössége vagy 
nem bűnössége kérdésében dőlnének, 
mégpedig fölmentés esetében egyszerű 
szótöbbséggel, a bűnösség kimondásá
nál legalább nyolez ((Midig héti szava
zattal. Az esküdtek mellé rendelt Ö 
itélőbiróból álló szak bíróság azután, 
amennyiben az esküdtek a bűnösséget 
állapították meg, a büntetés kérdésé- 
hím határoz.

Az esküdtekre nagy feladat vár. A 
legfontosabb politikai biincsolekmé-

4 „Műnk és léke" ru;i,
Ami házunk,

i.
Nem márványoszlopos palota ami házunk, oh 

nem. Homlokát nem díszítik ama kecses, apró szob
rok, melyek hivalkodva pompáznak a büszke kor
aiakat szegélyzó' uj épületek ormán Sem stukkó, 
sem freskók nem láthatók rajta. Itt liftre nincs 
szükség. Kétemeletnyi magas az egész ház csupán.

Azonban mi szeretjük mégis ami házunkat. 
Ott rejtezik egyik kis utczában a liget felé, elbújva 
hasonló táisai között, derűsen, csinosan világosan- 
Itt nem zajos az élet. Fákkal van szegélyezve az 
ut, melyek lombja nem dús ugyan, de zöldet mint 
amazoké, kinn a szabad nagy erdőkben. Tavaszra 
ébredvén pedig fuvalmak járnak erre, melyek vi
rágokról, bokrokról és közöttük szállongó kicsiny 
madarakról regélnek. Mintha a falun lennénk, ép
pen olyan a hangulat. Az utczán kevesen járnak 
és lárma nincs más. mint a villamos elmosódva 
hangzó csillingelése .

Szeretjük, mondom, eme szeiény egyszerű há
zat igy dísztelenül, pompa nélkül, amint van. Ré
gen lakunk benne és ismerjük egymást valameny- 
nyien. Eme megszokás is oka szeretetünknek. Sokan

nem vagyunk és a pártájuk nem igen előkelők : 
hisz kicsinyek és fölöttébb olcsók itt a lakások.

így hát nagy ur nem igen költözik ide. Csen
des, egyszerű azonban nem nyomorgó, józan népek.

A szabó például a második emeleten segéddel 
dolgozik és noha uj munkát csak ritkán készít, 
nagyobbára foltoz, javítgat, jó időben busz forin
tot is megkeres egy bét alatt tisztán. Már félre 
is tett valamit és karácsonykor aranygyűrűvel lepte 
meg feleségét, eme kicsi, dolgos és vidám asszony
kát A fűszeres épen, aki a földszinten lakik — 
boltja másutt van ugyan dúskál a jólétben s 
egy kis leányt fogadott a másik cseléd mellé, aki 
sétálni viszi a gyermekeket. Es itt vannak Weine- 
rék, a törvényszéki iktató, feleségével az öreg egye
dül való p á r; ők úgy beozézik, ápolják egymást, 
mint két idős. megritkult szárnyú galamb, megható, 
gyengéd szeretettel, boldogan élvén Weiner ur te
kintélyes fizetéséből és a nem megvetendő mellék- 
jövedelmekből, miket neki az ügyvéd urak juttat 
nak. De a többiek som voltak szükségben : fenn 
a pallér, fenn a vasúti kalauz, fenn az egyébb szor
gos és egyszerű emberek, akik az emeletek kicsiny 
udvari lakásait megtölték.

Midőn tehát Karp ur, a házmeste?, ft ház e 
nagy kormányzója fertálykor, hivatalos szigort 
öltvéu különben mindig barátságos ábrázatára, ke

zében a bőrtáskával elindult, csak ritkán nyiit 
reá alkalma, hogy e fontos hivatásával járó ha
talmát éreztesse.

II.
Ami egyszerű házunknak azonban mégis meg 

volt a maga büszkesége.
Ide, e félreeső és előkelőnek épen nem mond

ható helyre jött lakni nagyságos Kárpátb János 
miniszteri tanácsos ur.

Az első emeleten lakott, természetes egy csi
nos, noha nem különösen tágas és pompásnak nem 
mondható lakásban. De a kárpitok és szőnyegek, 
az ékes, aranyszegélyü fehér spmét. a képek és 
csecsebecsék és m ndenekfelett a fehér lányszoba, 
amely mosolygós és bájos vala, mint egy tavaszi 
hajnal, arai szemünkben valami elátkozott tündér- 
király kastélyához tették hasonlóvá az osztályta
nácsos ur lakását.

Mert ennek az igazi nagyságos urnák — aki 
im itt lakott közöttünk — a  szobái sorában, mint 
mondám egy ralódi lányszoba is volt. Egy láuy_ 
szoba, egészen fehér és kék, tele piczi nippekkel 
babos, könnyű semmiségekkel, melyek úgy tetszett 
egy érintésre s/ertetörnek ; csupa olyan holmival, 
amelyek nem valók semmire, csak a leányoknak, 
eme hasonlótörékeny, könnyű és bájos kicsi terem
téseknek nélkülözhetetlenek.

C e A .
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Iivrk. «i l‘rls('íi;sórl»/‘s. hiillmsrü’ rs lá
zadás, \ illa in int a lt*»\siiltvosal>l) biin- 
trttclv. mint pt'Idául a gyilkossá#?, 
szándékos cm bomlás, halált okozó 
tosli sórtrs, rablás, üt ajtódat ás, sth 
cseleiben Ítéletet mondanak |)olí»‘ártár- 
társaik becsületem!, szabadságáról, 
esetlen életémi is. Xaiív felelőssén* 
terhe nehezül tehát reájuk. Ha ma
gasztos hivatásuknak tidjesen mc«y 
lobnak ( lelni, mnlhatatlannl arra kell 
törekedniük, lioiiT mihelyt elfoglalták 
bírói -/••!. iiket, kivetkőzzenek a köz- 
nap’ ' !*‘t mindeni.emii vallási, nemze
tisé:!. poliökai és társadalmi elnitélc- 
t: ihöl é.̂  sem ine^o kólát lan rokon- 
szenvt é. sem önkéntelenül támadható 
.intij*;itiától meü nem zavart szemmel 
im*L*ie.jék ,! tiszta iüazsáii'ot. Taxiid - 
hatatlannl nehéz leiadat, de a magyar 
polLiársái*' szine-java már n Kiérett 
reá.

A H t i l 'S .

A V. H. K. E. választmányi ülése.
r < ndvidéki Mag; ur Közművelődési Egyesü

let v;-i: /.m ..n.: f. hó Vén d. u. 4 orakor a mu- 
raszomhuii casino helyiségében ütést t iltott, a 
melyről szóló jegyzőkönyvet az. alábbiakban kö
zöljük.

Jeg yző kö n yv ,
felvéve :i Vendvidék] Magyar Közművelődési Egyesület vá

lasztmányának 1900. január 5-én tartott üléséről.

J e l e n l e v ő k :
Pósfaj Pougrácz elnök, dr. Czipott Zoltán alelnök, 
Sinkovich Eb k titkár, Simon József pénztárnoK, 
Kondor Eerencz, NVilfinger Károly választmányi 

tagok.
1. Elnök a megjelenteket üdvözölvén, az ülést 

megnyitja és a tárgysorozat I. pontjánál indítvá
nyozza. hogy az egyesület a névmagyarosítás ügye

li oly érti'.mü felhívást intézzen a lelkészekhez, 
tanítókhoz és jegyzőkhöz, hogy azok bnzditólag 
működjenek közre, hogy minél többen magyarosít
sák üteg idegen nevüket és ezek névjegyzékét az 
égj esüléthez terjeszszék he. amelynek megtörténte 
után a választmány megteszi p további intézkedé
seket. Nevezetesen felkéri a lelkészeket, hogy a 
szülét bizonyítványokat és családi értesítőket, a 
jegyzői,.-! pedig, hogy az illetőségi bizonyítványo
kat lehetőleg d.jmr.itesen állítsák ki. A folya
modványuk megszerkesztését és a bélyegköltsége
ket a/ egyesület magára vállalja

A választmány az indítvány értelmében hatá
rozott.

Ii Spránszky Anna vashidegkuti óvónő kérel
mére a választmány az ottani óvodának játéksze-

lek beszerzésére Ki kor r a segélyt szavaz, meg 
a költségvetés 1 tételének terhei--1.

ü l .  Az oi-s /á g o s  ív 'iivös-b izo ttság  azon kérel
mi József összes
müveim- •. i. • .-l.iá/esseii. a választmány
tu d o m á sé i * k u p é i tel az eg y e sü le t szerény
anyagi jt álattal nem
fizethet el',.

n  . K"e-:a ,’er« , választmányi tag Írásban
is előterjeszti 

ii megho
zatott ..laiiisi iskolásuk könyve1 és „Olvasókönyv 
ismétlők részére- ez. 70 korona ára könyvet, a 
mely munkák az egyesület czéljainak megfelelő 
tartalmuknál fogv.-. igen alkalmasak ajándék-köny 
veknek.

A választmán le mutatott köny vek átvizs
gálása, után azok megvételét elhatározza a költség
vetés 2 léteiének terhére, mely ezzel ki van me
rítve és a könyvek kiosztását a vizsgák idejére el
halasztja

\ Az «>i szagos Nemzeti Szövetség azon megke
resését. hogy az egy -ület a szövetségnek a felsőbb 
népin-. Vs gy- íi<• i indított országos mozgalmát 
elősegítse. v.il-isziiminy tudomásul veszi azon
megjegy . - iogy az egyesület a szövetség prog
ramjába ágó -1, o11 elhatározásával, mely szerint 
népies 1 A..sásuk tár ására 100 koronát vett fel 
kőit ség v« - i a megkeresésnek anyagi viszonyai
hoz m rten eleget tett.

\ i. Kolossá Kereimz mezővári tanító, választmá
nyi tag azon kérelmet, hogy a f hó 6-án Mezővárott 
m egtartóidé magyar oivasőköri mulatságra az egye
sület tagjai nmit'-l nagyobb számban jelenjenek 
1111‘g. hugy ily iné.hm az olvasiíkör magyar hazafias 
irány u törekvéseit erkölcsi és egyszersmind anyagi 
z.n-'galásban részesítsék. választmsiny párto

sul (szí és felkéri tagjait, miszerint 
ismerőseik körében a kérelem értelmében bu/.di-
tólag működjenek közre

\ i l  lakáts ié Kammermayer Irma muraszom-
■ ; fog

1 alkottató eszközöl-: beszerzésére segély s/.avaztassék 
meg. a választmány teljesíthetőnek nem találta, 
részben elegendő fedezet Iiiái.yáhan, részben pedig 
ös különösen azon okitól, mert a muraszombati áll. 
óvoda költségvetése éveukint felesleggel záródik s 
a múlt évben is 240 korona felesleg volt.

\ 1 iI. Elnök előterjeszti, hogy a battyándi óvoda 
a múlt övben kivételesen <10 korona segélyt kapott 
tűzifára a vármegyétől, do miután a vármegyén 
erre fedezet nincsen, a f. évben az óvoda ezen se
gélytől elesett s ennek íolytáu a szükséges tűzifát 
nélkülözi. Minthogy pedig a község úgyis jelenté
keny összeggel járul az óvoda fen tartásához s igy 
újabb megterheítetést magára nem vállalhat: in
dítványozza, hogy a battyándi óvoda részére 40 
korona segély szavaztassák meg

A választmány az indítvány értelmében hatá
rozott és a in kor >iiasegélyt a költségvetés 1. té
telének terhére megszavazta.

IX A népieb felolvasások tartása tárgyában 
a választmány elhatározza, miszerint történelmi, 
természettani, földrajzi, természetrajzi, mezőgaz
dasági stb. müvekre pályázatot hirdet s 30 
koronás első, egy 20 koronás egy második 
és 10 koronás harmadik pályadijat tűz ki.

A pályaművek beterjesztésére, melyeknél nagy 
súlyt helye/, a választmány a magyar hazafias

irányra, határidőül 1000 szeptember hó 1-je tüze 
te tt ki. A felhívás kibocsátására és egyéb szük
séges intézkedések megtételére a választmány az 
elnökséget kéri fel és elhatározza, hogy tekintettel 
arra, miszerint a megtartandó népies felolvasások 
a gazdasági egyesület czéljainak megvalósítását is 
jelentékenyen elő fogják mozdítani: a muraszom
bati gazdasági fiókegylethez segély megszavazása 
iránt megkeresést intéz.

Egyéb indítvány nem tétetvén, elnök az ülést 
bezárja és jegyzőkönyv hitelesítésére Wiltinger 
Károly urat kéri fel.

Kmf.
Sinkovich Elek. l ’ósfay Pougrácz,

titkár. elnök.
Hitelesíti: W'ilfinger Károly.

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
E ljeg y zés . Ilodászi Uodászy Ignác/gyógy

szerész, ilodászy Dél a Zalainegye rádiházi földbir
tokos fia f. Ilii 3-án eljegyezte |{e. ke Sarolta kis
asszonyt, özv. (jerke Miiiá y né bájos, müveit lelkű 
és szeretteire méltó leányát Kérők nagy- és kis- 
barkóczi Pósfay Pougrácz főszolgabíró és egy házas
bükki Dervarics János szent-kozma-dombi nagy- 
birtokos voltak. Az eljegyzésen jelen volt a vőlegény 
édesapja is Az esküvő körülbelül májusban fog 
megtartatni. Szívből gratulálunk az eljegyzéshez. 
A Mindenható áraszsza hő áldását a megkötendő 
frigyre

E sté ly . |)r. Czipott Zoltán járásorvos és 
th. megyei főorvos vendégszeiető házában Szilveszter 
napján fényes estély volt. amelyen rés/.tvettek Pós
fay Pougrácz főszolgabíró. La mm Leó bcllatinczi 
számtartó, Sinkovich Elek szolgabiró és Dőlés Béla 
gyógyszerész családjukkal, továbbá Sinkovich Kál
mán, dr. [ dránsrky Sándor és dr Lukács (iábor 
kir. alhiiák, dr Kiss Elemér szolgabiró, dr. tieiger 
Vilmos körorvos és Bodnár Endre. Az újév bekö
szöntését csengetyiiszó és pezsgős palaczkok durro
gása jelezte, mire az egész társaság ismét az étte
rembe vonult, ahol a házigazda szép szavakban 
tolmácsolta jó kiváuatait az uj esztendőben. A tár
saság a legvigabb ha!igulat!»an reggeli 4 óráig ma
radt együtt

K inevezés. Fiiszár Sándor oki. tanító a 
szent-bibori áll iskolához tanítóvá kineveztetett.

Sorshúzás. Pósfay Pougrácz főszolgabíró 
közreműködése melletti a sorshúzás f. hó 8-án dél
előtt a muraszombati városházán lesz megtartva 
amely napra a muraszombati járás összes körjegy
zői és községbirói herendeltettek.

F eg y e lm i v iz sg á la t. Zsöks Gyö gy vi- 
dorlaki községbiró ellen hivatalos pénzek szabály
talan kezelése miatt Pósfay Pongrác/, főszolgabíró 
fegyelmi vizsgálatot indított.

A  m o to rv á lla ia t uj s tád iu m b a  lé
p e tt. Még a múlt évben indult meg a mozgalom 
egy részvénytársaság alakítása iránt, mely Szent

Az altiakban pedig muskátli volt sok, sok és 
primula, já«zint meg szegfű, melyek közül gyak- 
run kibukkant szőke omló hajjal kereteit finom 
arc/oeskája a tanácsos ur leányának, ema szoba 
korlátlan úrnőjének a szépséges, szomorú szemű, 
kicsi Lilinek.

III.

Mi ismerjük egymást valamennyien ami há
zunkban És az ismeretség a hosszas megszokás 
folytán lassan barátságos érdeklődéssé fejlődött. 
Akik nem is voltunk egymással beszédesek, tudtuk 
egymás ügyét-baját mind. Ha Weincr ur, gyenge 
egészségével meghűlvén nem ment a hivatalba, az 
egész ház aggódó érdeklődéssel várta állapotának 
javulását. Karp Jánosné, a házmester kövér és jó
indulatú felesége szolgált minden ügyekről felvilá- 
gositáss I. ü  volt a lakók körében előforduló jó 
és kedvezőtlen események krónikája. És egészen 
természetesnek tartotta, hogy aki reggel, dolgai 
után indulván a lépcsőn lehalad, megálljon az ő 
karosszéke előtt, melyen félemeletes gyorsasággal 
és tömegesen készültek a gyapotharisnyák és illő 
érdeklődéssel végig hallgassa, amiket ő ami kicsiny 
világunkról tud. Hogy Tör Menyiig, a szabó, gérok- 
kra kapott megrendelést, selyembólésü gérokk, tü
körrel, tinóm urnák készül és Menyur vidám, na
gyon vidám, mert szövetet vesz a haszonból a fe

leségének uj tavaszi ruhára. A fűszeresek Klotildja 
megvágta az ujját, akis csitri lányt pedig elküldik, 
mert ő, egyedül ő az oka . . . Mindig a pántliká
kon jár az esze, s igy persze nem ér rá  ügyelni 
a gyerekre

Am e beszédek központja Lili volt, az osztály
tanácsos ur Lilija. Karp Jánosné szeme büszkén 
csillogott, amikor róla szólt.

— A kisasszonyunk mert lassan ez lett a 
neve közöttünk egy pár uj türkiszfüggőt kapott 
a nagyságos úrtól. Kilenczven penge volt az ára, 
pedig kicsi, lánynak való, alig néhány gyöngy körülte- 
íg y  áll rajta, mint egy herezegnőn. Hát az uj bat- 
tisztruhája milyen ! Majd meglátják, mint egy ezu- 
korbaba.

Izgatottan beszélt Karpné és izgatottak vagyunk 
mi is mindnyájan, o tt kinn a Liliom utczában, 
alig várván, hogy láthassuk kicsi türkiszfüggőjét, 
könnyű battisztruháját a bájos, nagyszemü, szőke- 
hajú teremtésnek, a tanácsos ur ő nagysága Lili 
leányának, ami kisasszonyunknak.

Mert nemcsak büszkék voltunk rá, de sze
rettük is eme szépséges, szomorú szemű úri kis
asszonyt, akinek im, anyja sem volt

IV.

Szeretettel és gyengéden nézett reá az egész

ház, amikor délben vagy este, az öreg tanácsos ur 
karján sétára indult. Ez katonásan lépdelt és fe
hér bajusza szigorúan kétfelé vala fésülve. De szeme 
folyvást gyengéden és figyelmesen ott függött ama 
lenge teremtésen, aki fáradtan és szomorúan, mint 
egy törékeny drága csecsebecse o tt lépdelt mellette

Oh, tudtuk mindnyájan, miért oly szomorú a 
kicsi Lili. Karpné elmondta mindjárt az első hé
ten és a fűszeres felesége, meg Tör Menyusné ro
mantikus érzékenységgel könnyezték meg e szomorú 
történetet, némi kis irigységgel érezvén szivükben 
a halavány úri kisasszony iránt, akinek megada
tott, hogy sorsa, noha szomorú, olykép semmiké- 
pen sem közönséges legyen . . .

Egy katonatisztről volt szó, deli főhadnagyról, 
aki vőlegénye volt a leánynak. Ezután valami sze
rencsétlenség történt, ezt Karpné nem tudta egész 
körülményesen: párbaj, öngyilko;.ság. talán lebu
kott a lóiéi az ifjú katona . . .  De eltemették és 
Lili kisasszony im most szomorú gyászban hervad 
és epedez.

Azonban ennek ma már bárom éve. Tizenhét 
éves volt Liliké akkor csupán. És most tavasz van 
ismét, ragyogó, színes tavasz. Virágok nyi'adoznak, 
rügy pattan és illatok lengenek sejtelmesen.

Karpné tehát remél, vele bízunk, remény
kedünk mi is, agy ahol másért, idegenért már csak
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Gotthárd és Muraszombat között benzin-motoros 
omnibuszokkal közúti közlekedést akart létesíteni 
A vállalat részb*.i a motoikocsik akkor még nem 
tökéletes szerkezete, részben a közöny miatt, mely- 
lvel a vállalat nemcsak Szent-Gotthárdon, de Mu
raszombatban is találkozott, abban maradt. Most 
azonban Kovács Antal szentgotthárdi lakos saját 
személyében kikérte és a napokban meg is kapta 
az engedélyt a szent-gotthárdi járás főszolgabirá- 
rájától mint az I. fokú iparhatóságtól egyfelől 
Szent-Gotthárd és Muraszombat között, másfelől 
Szent-Gotthárd és Kadafalva, illetőleg Nómet-Hi- 
degkut között létesítendő motoros társaskocsi vál- 
latara. Kovács ur mint értesülünk, egy mancheimi 
czéggel lépett érintkezésbe a vállalat financziro- 
/ása iránt.

% — L ap u n k  a  p á ris i k iá llítá so n . A fo
lyó évben Párisban tartandó nemzetközi kiállítás 
magyar osztályának oktatásügy és irodalmi cso
portjaiban a hazánkban megjelenő összes hírlapok 
be fognak m ulattatni s igy a többi magyar lapok 
között a „Muraszombat és Vidéke" folyó évi első 
száma is el fog küldetni Erre vonatkozólag a 
győri kir. ügyészségtől megkeresés érkezett e lap 
szerkesztőségéhez.

J é g  közé tem etv e . Deklezsin határá
ban az utóbbi hideg napokban erős zajlás volt a 
Murán. Hatalmas jégtáblák — fel s lemerülve — 
hánykolódtak a vizszinen s recsegve — ropogva 
törtek meg a Mu.a közepén rekedt malmok komp
hajóin. Perdigál József deklezsini lakos malma ezt 
a jégtárnadás’ nem bírta sokáig kiállani A kötő- 
lánczok kettépattantak — s a malom kereket 
oldva, lassú tempóban úszott lefelé, majd az utána 
álló malomba ütődve ennek külső kompját a ma
lomtesttől elszakítva kerekeit a vízbe döntötte; 
folytatta útját, mig végre az izsakóczi határban a 
jégközött szerencsésen kikötött. — A megrongált 
malmok helyreállításával bajmolódott a falu népe 
ni. liő 2ti-án csikorgó hidegben ; a munkánál se
gédkező Balazsicz Mátyás de'dezsini lakos azonban 
a partról megcsúszott s a Murába zuhant s csakha
mar el is tűnt a malmok alatt. Megfeszített men- 
tps dao/ára sem sikerült a szerencsétlent a vízből 
kifogni, jég alá kerüli s ott lelte szomorú halálát. 
Öt árva s özvegye siratja a jég közé temetett, — 
eddig még meg nem talált édes atyát — gondos 
férjet.

Ip a rh a tó s á g i m eg b ízo ttak . Sinkovich 
Klek szolgabiró, iparhatósági biztos közreműködése 
mellett múlt évi deczember hó 24-én elég nagy
számú iparos és kereskedő részvételével megválasz
tattak a folyó évben működni hivatott iparhatóság’ 
megbízottak nóvszerint: Antauer József. Andiejek 
Mihály, Pintarics \  incze. W’achta József, Dobrai 
János, Csenár János, Kardos József, Adanits János, 
J.ancsár János. Szlepecz János, pojbics József

Miszar József. Lipsa Miklós, Vukán János. Dauer 
János, Benkó Iván. Marics János. Friskics Iván, 
Mexner Mátyás és Kőim lipót. Az iparhatósági 
meghízottak maguk közül elnökké Ant uer Józsefet 
választották meg. Jegyzővé lloffmann Manó ne
veztetett ki.

A z ü g y v éd i tisz te le td ij .  Az ügyvédi 
tisztoletdij ügyében a Kúria újabban kelt határo
zatával két fontos elvet statuált. Az ügyvédi rend
tartás (>4 pontjában, az ügyvédi tiszteletdijra vo
natkozó előze'es megállapodás érvényességéhez 
megkövetelt írásbeliséget ugyanis arra az esetre 
is kiterjeszti, ha az ügyvéd felének azt a kijelen
tést teszi, hogy az eljárás sikertelensége esetére 
nem tart igényt a tiszteletdij™; ilyen kijelentés 
tehát csak akkor érvényes jövőben, ha Írásba fog
lalják. Továbbá azt is kimondta ugyanez íté
letben a Kúria, hogy az ügyvéd nem követelheti 
eljárásának díjazását, ha a sikerlelenség bebizo
nyítható módon az ügyvéd mulasztásának tulajdo
nítható.

H irdetés. A szombathelyi m. kir. bába- 
kópezdében az 1900. évi nyári tanfolyamra a be
iratások 1900. márczius hó 1— ló ig  tartatnak A 
felvételhez szükséges: 1. 20—40 közötti életkort 
igazoló születési bizonyítvány; 2. férjezetteknél 
eskülevél ; 3 erkölcsi (községi) bizonyitvány ; 4. or
vosi bizonyítvány; ö. jártasság a magyar vagy né
met irás- és olvasásban. A tanfolyamban 12 ta
nuló 40 -40 frtnyi államsegélyben íészesülhet. A 
kik azt elnyerni óhajtják, az idézett okmányokon 
kívül szegénységi bizonyitványnyal ellátott, a val
lás- és közoktatásügyi nagymélt. m. kir. miniszté
riumhoz intézett bélyegmentes folyamodványukat 
1900. január 31-ig a szombathelyi m. kir. bába- 
képezde igazgatójához küldjék be.

- Á g y ú  a  jé g v e ré s  ellen. Darányi föld- 
mivelésügyi miniszter megbízta az országos meteo- 
roligiai hivatalt, hogy a viharágyukkal tétessen 
a nyáron kisérletot több helyen és tanulmányo
zása eredményéről tegyen jelentést. A közgazdasá
gilag fontos ügy Kaurn Oszkár meteorológusnak 
szakavatott kezére jutott, ki főleg a geográfiái 
fekvésök talajviszonyaiknál fogva valóságos „jég
eső-fészkeken" állíttatta fel a felhőosztó vihar- 
ágyukat s igy Zala, V as, Pest, Zemplén, Arad. 
Temesmegyék borvidékein.

— A k á r ty a  m eg d rág u l, A kártya ára, 
a játékosoknak nem nagy örömére, ötven száza
lékkal lesz drágább. A Lander-bank megvette Ma
gyarország és Ausztria összes kártyagyárait és 
valamennyit egy vállalattá olvasatja össze. A kö
zös vállalat élén névleg Piatnik Nándor és fia bé
csi hírneves kártyagyáros ezóg egyik tagja lesz, 
de tén} lég a Kaende.bank a tulajdonos. Az uj 
vállalat azzal kezdi meg működését, hogy ötven 
százalékkal emeli a kártya árát.

néhol: folyóparton, gosztenyefás, akáczos, piezi 
fészekben vagy valami eldugott, semmiképen sem 
díszes házban szokás, kinn a Uliom-utczában.

V.

És im megjött a hatyulovag.
Noha csak c/ivil, azonban daliásőis. Nézzük ki sé 

aggodalmasan, de rokonszenves, meleg érdeklődés 
sel, a folyosóról, az ablakfüggönyök mögül, amint 
ott halad sétára, harmadiknak a tanácsos ur és a 
mi kisasszonyunk mellett. Milyen komoly! És mi
lyen gyengéden, milyen forrón néz a karcsú, lenge 
lányra . . .

Karpné újságolja:
— Oly fiatal és már titkár a minisztériumban!
Nagyur lesz de kedves és barátságos. Levett 

kalappal köszön vissza . . . Milyen szép pár len
nének.

Mi is szakasztott ezt gondoljuk és örömmel 
látjuk, hogy a tanácsos ur Lilije már nem oly 
szomorú halvány arczácsk íjára rózsák gyulnak és 
kaczagásától hangos a lépcső. Este pedig a nyi
tott ablakon át édes, vidám melódiák szállnak ki 
a fehér lány szobából, a zongora billentyűiről ; e/y 
kicsi, vidám, szerelmes lány veri őket, aki most 
már egyedül és karonfogva sétál ki ama magas
komoly úrral.

És egy derűs őszi napon sok fiák kér áll meg 
a csendes Liliom utozán. Ami házunk lakói ki- 
gyülnek mind a fűszeres családjával, Tör Menyus 
a szabó és az ő vidám felesége, a pallér és a 
többiek. Weinerné is letipeg egy perczie, noha az 
öreg iktató ur szegély, nagyon beteg. Aranyos 
szálak úsznak a lövegűben és nehéz, suhogó fehér 
selyemben, sok úri nép által kisérve jön ami kis
asszonyunk, boldogan mosolyogva.

Karp ur és neje lázasan rendezkednek és a 
kocsik sorba robognak ki a keskeny utezából, A 
menet elindult.

Ami házunk lakói pe^ig boldogan állnak és 
néznek az eltűnő fiakkerek után. Az asszonyok 
§irnak. ünnepi, emelkedett a hangulat közöttük 
és szivük repesve száll az idegen, szép úri lány 
után.

Mert a l.iüoni-uUzibfin akadnak még ilyen 
emberek

BÁTTASZÉKY LAJOS.

k ö z g a z d a s á g .
Lehet-e védekezni az őszi vetések 

kifagyása ellen?
Az őszi vetések kifagyásával a gazdákat sok

szor igen jelentékeny kár éri, nem ritka eset, hogy 
a téli fagy a vetéseknek 40—00% -át is tönkre 
teszi. Ezen körülmények igen sokféle oka lehet, a 
mely okoknak egy tekintétyes részét azonban a 
gazda uralhatja, ugyanis tehát úgy járhat el, hogy 
ezen okokat vetésétől távol tartsa s ezáltal meg
akadályozza a kifagyást. — El kell tehát mindent 
követnie, hogy kedvezőtlen időjárás káros befolyá
sát csökkentse illetőleg ellensúlyozza.

Először is a jól elkészített talajnál meg kell 
üllopedve lennie a vetés pillanatában, ellenkezőleg 
vetés előtt okvetetlenül megkengerelendő. Főleg a 
rozs kíván üllepedett talajt Vetés után a henge- 
rezést kerülni kell s legfeljebb könnyebb talajokon 
van helye, mert ezáltal egyenletesebb lesz a csírá
zás s igy a fiatal növénykék erőteljesebben, jobban 
fejlődve indulnak neki a télnek. Búzát legjobb az 
utolsó szántás után csak 2—3 héttel vetni, mert 
az ily magától megüllepedett talaj jobb ágyat ad 
a búzának, mint a hengerelt. A talajnak túlságos 
elporhanyitása, elaprózása sem jó, mert búza job
ban szereti a kissé rögös talajt, csak az árpa kí
vánja meg a porfinomságot. Az ököl nagyságú 
rögök védik a fiatal növényt a téli fagy ellen. Kü
lönösen kérgesedésre hajló talajon nem szabad a 
talajt túlságosan elaprózni. A vetés előtt való hen- 
gerezésnek még is az az előnye, hogy a magvak 
a fejlődésre nézve legkedvezőbb mélységre kerül
nek. A túlságosan mélyre való vetés ugyanis igon 
nagy hiba, mert ennek a  következménye az egye
netlen csírázás, sót az is, hogy igen sok mag ki- 
sem kel.

A kifagyásnak nagy ellensége a korai vetés 
is. A növénynek jól fejlődöttnek kell lenni, hogy a 
tél fagyának ellenálljon s ezt csupán korai vetés 
által lehet elérni. Főleg a rozs nagyon nehezen 
bokrosodik, ha későn vettetik, pedig a ritka ve
tésnek sokalta csekélyebb télen az ellentálló ké
pessége, mint a normálisan fejlődöttnek A tulbuja 
vetés ismét könnyen kipállik.

Igen fontos dolog vetés alkalmával a kellő 
mélységet betartani. — Kötött talajon a rozsot 
^ 21/2 cm. mélyre, homokon ű—7 cm mélyre
vessük. A búzát legfeljebb 5 cm mélyre vessük és 
pedig minél kötöttebb a talaj, annál csekélyebbre.

Minél mélyebbre vetünk, annál inkább fenye- 
n>egofc a kifagyás veszélye. Kísérletek bizonyítják, 
hogy a 21/ ,— ii cm. mély vetésnél a kifagyás által 
okozott veszteség 11 %-ot tett k i; 7*/,- 10 cm. 
mély vetésnél kifagyott 12—13% , 121/ .  — 15  cm. 
mély vetésnél 44—70.

A vetés mélységen kívül uagy befolyással van 
a kifagyásra a vetőmag kifejlŐJöttsége s a talaj 
termő ereje.

Minél nehezebb, minél szebb a mag, annál 
fejlettebb ellentállóbb növény képződik belőle Ez 
irányban is rendelkezünk őszi rozszsal, végzett 
kísérleti eredménynyel 425 gr. abszolút súlya (ab
szolút súly 1000 szem súlya) abszolút súlyú rozs
nál 30 százalék és 27-5 gr. abszolút súlyú rozsnál 
már 50 százalék.

Hogy megfelelő trágyázással a kifagyás ellen 
sikeresen védekezhetünk, az természetes dolog 
tudva azt. hogy minél erőteljesebb a növény, an 
nál ellentállóbb. A többek között Giersberg közöl- 
egy esetet a gyakorlataiból, mikor különben telje
sen azonos trágyázás és talajmivelés mellett az 
egyik táblában nem volt elég foszforsav a talaj
ban, mig a másikat szuperfoszfáttal megtrágyáz- 
ták. A kedvezőtlen időjárás s az önnek követ
keztében beálló kifagyás, akkorra kárt r kozott 
hogy a foszforsavval nem trágyázott táblán hektá- 
ronkiut ö mmázsával kevesebb mag termett.

Ezen körülmények szem előtt tartásával a  ki
fagyás veszélyét lényegesen csökkenthetjük, sőt a 
legtöbb esetben teljesen meg is szüntethetjük.

S e lv e m - h l f t l i s n k  2 .fori,nt 40 krtó1 fe,jebb -  4 m éter!UOIJVIU VIUUpVA postaber es vámmentesen s/.állitva! 
Miuták postafordultával küldetnek : nemkülöubeu fekete fe
liér és színes „Henueberg-selyemu 4.r> krtól 14 írt <»r» krig. 
H e n n e b e r g  G., selyemgyáros (CS. ÓS fá. Udvari szállító) Z ü 
r ich b en *  K
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Vasúti menetrend.

Szombathely—Grácz
regg. d. u. d.

Szom bathely..................... 6.06 11 103.16 6.59
Kis-Unyom . . 6.19 11.24 3.29
IJgvh.-Rádócz . . . . 6.33 11.38 3.42
K ö rm en d .......................... 6.48 11.533 56 7.25
Csákánv .......................... 7.0312.(9 4.09
R á t ó t ......................... 7.12 12.194.18 7.40
S z e n t-6 o tth á rd . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.32 12.40 4.36 7.54
G y a n a fa lv a ..................... 7.53 12.59 4.53 8.09
Crá .,a érk. d. e. . . . 10 30— .— 7.35 9.54

Kőszeg •/. gombát hely.
regg. d. o* d. e. il u

Kőszeg . - 4.55 8.05 í ' 51 ! 2 6
Lukácsba/ t m. h (» Ofc 8.19 12.01 . •iO \
Nómet-< íei csm .h. . 5.24 8.35 ! 2 .1 O 4 57
Szőnihatln 1.V 5.3“ 8.50 12.:! ! 5 1

Szombathely Kőszeg.
■ej®- d. o.** d. u. este
6.45 11.00 3.1 5 73. 5
7.01 11.15 3.31 7.21
7.18 11.31 3.48 7.38
7.31 11.43 4.01 7.51

zembatbely—Győr—Budapest.

Szombathely 
'.'ép . .
Sárvár . . 
Kis-Czell . 
Győr . 
Budapest .

Budapest . 
Győr . . 
Kis-Czell 
Sárvár . . 
Vép . . .
Szombathely

d u* regg. d. n. este *jjel
. . . 4.— 9.08 12.44 l l . - 2.56
. . . 4.19—.— 12.53 l l . 14 30b
. . . 4.55 9.33 1.18 11.41 3.36
. . . 5.4610.01 2.15 12.24 4.39
. . . | 11.294.38 4.58 3.— 10.65
. . . , 2.05 7 15 9.20 7.35 1.40

Budapest —Győr.

regg. regg. d. u. d. u. este
.54 8.54 1.45 2 .2 0 9 .5 5
l l . « 7 4.41 5 .30  2.36

«.15 1.54 6.02 8.49 4.32
7.10. 2.27 6.25 9 .3 4 5 0 6
7.54| 2 .52 — 10 07 5.31
8 .14 3.04 6.52-10.23 5.44

Grácz— Szombathely

regg. regg. regg.
5.42 .— 8.10 
7.535.1910.54 
8.04 5.44,11 09 
8.166.0911.26 

—.— 6.25 11.36 
8.33 6.4611.51 

.— 7 05 12 06 

.— 7.2312.18 
9.01 7.4012.32

este
6.10
8.59
9.15
9.33
9.43
9.57

10.12
10.26
10.40

Szombathely . 
Német-Genes in. 
Lukácsházn m. 
Kőszeg ■ •

* * * Kedden és pénteken és a vármegyei köz
gyűlések alkalmával.

Csak kedden és pénteken közlekedik.

OOCOOOOOOOOOOOOOGí
A M uraszom bati M ezőgazda- 
ság i Bank R észv én y tá rsa ság  

heti befizetéseken alapuló önsegélyző osztályának

II évtársulata
a z  tUOO. é r i j a n u á r  hó  ‘í-ém  M ű 

kö d ésé t m e y k e zd  i .
Felhívjuk, a nagyérdemű közönség szives 

figyelmét, hogy ezen évtársulat résztvevői minden 
üzletrész után hetenként egy korona1 tartoznak 
az intézet pénztárába befizetni, mely hetibefize
tések három év után 5% kamataival együtt a 
tagoknak üzletrészük arányában kifizettetik

A belépő tagok minden egyes üzletrész illetőleg 
h e ti eg y  k o ro n a  befizetés u tá n  150 k o rona  
k ö lcsön re  ta r th a tn a k  ig én y t.

Az aláírások . 1900. évi január hó 2—15-éig 
hétköznapokon d. e. 9— 12 óráig eszközölhetők

AZ IGAZGATÓSÁG.
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'5TN \ |  ti i‘i<icxcl I i
dyoino re seppék

- A
. < / /  u u < y

gyomorbajokban kitünően ható. azért un
Rclhülozlistlen és régismert ház. szer.

Étvágytalanság, a gyomor gyenge 
sége, kellemetlen szagn lélegzet, felfúvódás, savanyu 
felpüfógés, kólika, gyomorégés, feles nyálképzodés, sárga
ság cs csömör hányás, gyomor görcs és szorulás hathatós 
ellenszere.

Fejfájás, a gyomor túlterhelése, étel- és itallal, 
májgiliszta- és liaemuiorrboida-bántalmak ellen is mint 
hatliató gyógyító szer kipróbálva.

A fentenilitett betegségeknél a M áriaczelli gyomor- 
cseppek évek hosszú soráu át tett tapasztalatok után 
mint a legjobb szer lett kipróbálva, miről a bizonyítvá
nyok egész serege tanúskodik. Egy üveg használati utasítás
sal ára 40 kr. kettősüveg 70 kr. Főelárusió:

Minden gyógyszertárban kapható.

Főraktár: TÖPÖk J ó z s e f ,  Budapest, vi. Király »

IS Riehler-lcle w o  ® © O ti

Horgcny-Pain-Expeller
Li imént. Capsici comp.

Kzen liirneves háziszer ellentállt az idő 
ntegpiói. i'ásának. mert már több mint 30 
év ót.-: < iMgbizhatő. fájdalomcs llapi'ó be- 
dörz é éjként alkalmaztató köszvenynél. 
csúznái. tagszaggatásnal cs meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekru is 
mindig gvakrabban rendeltetik. » A valódi 
Hói g. ii v-Pain-Expellcr. gyakorta Horgony- 
Liniiiieiit elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 fi* üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van ; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb
bért ékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkarosodni, az minden egyes üveget 
„Horgonyt védjegy es Richter ezégjegyzés 
nélkül p’i.ő nem valódit utasítsa vissza. 
ÜIoHTER F. AD. és társa, RUDOLSTADT

cs. ók k ir. udvari -./ál lilék.
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Értesítés.
Van szerencséin a n. é. közönség becses liidomására hozni, lioyv

k ö o y V o y o n y d á n y a t

legújabban betüfajakban jelen féken gén megnagyobbítottam,
illetőleg

% f e n t i t a j j @ k f e a J J  m  f@ !l.
Elvállalok mindenféle szénulák, irrélpu/tirok, névjegyek, borítékok, brochiirétk, m űvek, éir- 

jegyzékek, eljegyzési és esketési k á r ty á k  stb. g y o rs  e lk é sz íté sé t a leg iz lésesebb  és legszebb  
k iá llításb an  olcsó á ra k  m ellett.

A nagyérdemű közönség szives pártolását kérve, maradtam

Tisztelettel

HIRSCHL N.
k ö n y v n y o m d á ja ,  Q

Muraszombat. ö
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Uirscbl N., Muraszombat.




