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Felelős szerkesztő: W IL F IN G E R  K A R O L Y .
I.aptulajdnnns és kiadó:

A Vendvidék! M agyar közművelődési Egyesület.

Tanügy Muraszom batban.
„Muraszombat és Vidéke“ múlt szá

mában „Fonnyadó remények“ czim alatt 
megjelent vezérczikk igen találóan és híven 
ecsetelte Muraszombat tanügyét. Mi, kik 
ezen tanügyi állapotokat ismerjük, nem is 
hagyhatjuk szó nélkül, hogy atényálladék- 
kal teljes komolysággal ne foglalkozzunk.

A czikkiró teljes nagylelkűségének adott 
kifejezést, a  midőn kardot huzz s őszinte 
férfiassággal az élet harczterére lép. hogy 
küzdjön azokért, kik még küzdeni nem 
tudnak, s részünkre az emberiségnek leg
nagyobb jótéteményét a nevelést és okta
tást biztosítsa.

Adjátok a kisdedeknek ami a kisdedeké, a 
kisdedeké pedig a nevelés és oktatás Nevelni 
és oktatni pedig csak akkor lehet sikeresen, 
ha a tani ii /etek a ezélnak megfelelnek, 
kellő tanszerrel és elegendő tanerővel 
bírnak.

A czikkiró első sorban is az állami 
óvodát érinti s nem is ok nélkül, mert a 
muraszombati óvodahelység addig, mig az 
óvoda-egylet kezében volt megfelelt ugyan 
a kivánalmaknak, mert a törvény akl'.or még 
nem kényszeritette a gyermekeket az óvodába 
járásra, mióta azonban az óvoda fennáll, már 
írvigingysz irese lett a növendékek: zárna; s a 
szülők kívánalmai az óvodával szemben is 
gyarapodtak s az óvoda még mindig csak

Gárdos, a méregember.
Az elmúlt héten boldog volt. akinek jegye 

volt az Alkotmány-utezai törvényházba. 1‘lüsbe, 
bársonyba öltözött delnők versenyre törték magu
kat az esküdtszéki terembe, a hol a hitvesgyilkos 
mérnök szenzácziós bűnügyét tárgyalták

Kn a tárgyalás második napján !>7 kilométer 
utat tettem, hogy a legújabb s mondhatom pá
ratlan kriminálisesetet meghallgassam s mondhatom 
egész lemondással visszautazhattam volna, ha 
Nagyváradon nem ujságiráskodom, a hol megis
merkedtem lienthoii most budapesti ügyészszel, 
a ki szintén nehezen bevezetett a tárgyalás te
rembe. S mondhatom, attól a pillanattól kezdve 
és mint beléptem, idegeimet lefoglalta ez a sötét 
hüudráma. (Járdós, morfium, betegágyas asszony, 
bűnös szerelem, igazság és kétely dúlták agyamat. 
A levegő forró és a Kratzmann üvegein beszűrődő 
tény szinte bántja a szemet.

A vádlott hat írozottan ellenszenves. Ha ez 
arezot vizsgálom, szivemben kész az ítélet, hogy 
ő emésztette el az asszonyt. Szerencséjére azonban 
(iárdosnak nem a szív Ítél, hímem az ész. S aztán

régi. Az óvoda nemcsak helyszűke és egyéb 
más a aki hiba miatt nem felel meg a czél 
nak, hanem egészségi szempontokból is 
ál lapota tarthatatlan.

A mi pedig az állami iskolát illeti, ott 
is a ténynek teljesen Megfelelően referált 
a czikkiró. A zsúfolásig megtelt tantermek
ben a tanítás lehetetlen, gyermek-gyermek 
hátán ül s a czikkiró teljes igazsága szerint, 
ha még egy gyermek jön. már csak a tanító 
fején találhat helyet. Ezt mi sern igazolja 
jobban mint állami isko’agondnokság, mely 
tudtunkkal már két Ízben találta szüksé
gesnek és folyamodott s egy ötödik tanerő 
alkalmazásért, de eredménytelenül.

Most, mikor már körmünkre ég tan- 
ügyünk tarthatatlan állapota, önkénytele- 
leniil is kérdezzük: ki alkalmazzon elegendő 
tanerőt Muraszombatbai . az állam, vagy a 
felekezetV .Mi minden nabozás nélkül ki
mondjuk. hogy az állam. Mert azzal, hogy 
az állam Muraszombatban is k o lá t  
állított gyengítette a felekezeteket s meg
akasztotta a íelekezeteket tanügyük fejlesz
tésében. Az állam tehát hivatva vari. hogy 
iskoláját fejleszsze a szükséges tanerőket 
alkalmazza, s igy népnevelés ügyét első 
sorban is istápolja

Reméljük, hogy ezen tanügyállapotok 
mielőbb megszűnnek az által, hogy az állam 
még a folyó tanév alatt alkalmazni fogja 
az ötödig annyira szükséges tanerőt.

szerencsére nem a hallgatóság ítél, hanem a bi
zonyítékok mérlegelésével a biró. A vádlott cso
dálatos éberséget tanúsít. Védőjét maga látja el 
kérdőpontokkal s időukint fehér papír szeletkéket 
nyújt föl hozzá. Ha egy-egy mentő tanú vall. fel
szólal Itaumgartenhez. a vád képviselőjéhez

No, lássa! — és mikor ez egy megvetést és 
elc.sittitást parancsoló kézmozdulattal hallgatásra 
inti. a  melle.te ülő fegyőruek magyarázza árta t
lanságát, aki bambán tekint maga elé és bizony- 
nyál azon já r a gondolata, váljon mikor veszik őt 
elő i A gyönyörűen faragott elnöki pulpicnsen ül 
a bíróság, háttérben a király márványszobra. Kö
zépen a kopasz Kördögh András, akinek különösen 
a jogászok dicsérik genialitását. hanem a vád is 
kiváló kezekre bízatott, dr. Haumgarten Izidor éré. 
A napokra terjedő tárgyalás a sápadt embert 
kegyetlenül megviselte, de azért nem lankadt 
éberségében és jól előkészített védekezési módot 
az ő érdes, logikus kérdései zavarják. .Mondjuk, 
az igazságérzet szenvedélyével, egész becsvágyát 
abba helyezi, hogy (iárdost az előre meg ontolt 
hitvesgyilkosság bűntettében éli'éltesse. Szótárában 
nem foglalnak helyet a szalonember finom szólás
formái s ahogyan (iárdost megszólítja, világos ér
zékeltetése annak, hogy ő meg van győződve, mi
ként egy megrögzött gonosztevővel beszél, lvi ne

közira tuk , lovclck s egyéb szerkcsztősetri közlemények * 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Ilii-dctesi d ij : 4 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél lö k i ,  
többszöri hirdetésnél soronkint ti kr. Uélyegdij yo kr.

X jiltte r petitsora 25 kr.

Hisszük ezt annál is inkább, mert ha 
Muraszombat ezen az exponált vidéken 
vezérszepet vinni hivatva van kel! hogy ki
fogástalan legyen s hogy mintaképül szolgál
jon •'* többinek, jó példával kell előljárnia.

Tizenkét ío rin ios búzaárak.
Tizenöt évvel ezelőtt. 1881-ben jegyezett a 

budapesti börze olyan magas búza árakat, a minő
ket jegyez most. Kz időtől kezdve azután folyto
nosan csökkentek az árak, mig végre ISOö-ben 
érték el a minimumot, a midőn az árak ti forint 
Ffí krra csökkentek le. Nem csoda, ha o hosszú 
tizenöt év alatt a gazda-osztály eljutott a kétség
beesésig sőt nagyon sokan a tönk széléig, mert 
mezőgazdasági jóterményüket a búzát, semmivel 
sem lehet pótolni: itt-ott megterem a ezukorrépa, 
a czikuria. a len stb. melyek kárpótolják némileg 
a gazdát a búza alacsony ára esetén is. de ország
szerte a búza alacsony árát semmivel sem lehet 
pótolni. Most azután felielegzen-e, a gazda közönség, 
ha volna mit eladnia; sajnos a magas búzaárak
ból valami igen nagy baszna a gazdának- ez idén 
sínes, mert köztrdomásu, hogy országszerte nagyon 
kevés helyen kielégítő a termés, legtöbb helyen 
azonban a közepesnek alig fele. (íyenge termésünk 
mellett azonban mégis, valóságos szerencse, a búza 
árak ily nem is remélt mérvben emelkedése, a 
mennyiben a csaknem kétszeres ára k mellett bevé
teleink semmi esetre sem fognak apadni.

Aligha vonja valaki kétségbe, hogy a búza
árak ily rohamos emelkedésének egyedüli oka a 
világ búzakészleteinek megapadása, s a csaknem 
világszerte mutatkozó igen silány termés. Már a

ismerné legalább hirből Friedmann Hernátot az 
eszlári védőt. Az újabb időben ketten ő. meg 
Eötvös Károly osztoznak a Magyarországon felötlő 
világhírű bünpörökben. Friedmann középtermetű 
galambos/ férfiú, aránytalanul kiesi fejjel, amelybe 
bámulatos sok ész szorult. A bizonyítási eljáiás 
során azonban sem ő nála, sem a királyi ügyész
nél valami nagy elokvenciát nem találtam. Hagy
ják erejüket a végtárgyalásra.

Az áldozat édes anyja Terenesákné semmit
mondó alak. Vak gyűlölete sokkal régibb keletű 
a veje iránt, mint ennek házassága. Ks ez a gyű
lölet a maga tulhajtásával kedvező is a vádlottra. 
A tanuk egy része kedélyes alak. felvonulásuk a 
bümlráma enyhébb, vidámabb jelenetei. Ok a ko
mikus elem.

A közönség kétféle. Egy kisebb rész. mely 
hely bent van s egy nagyobb rész, a kiszivárgó 
hírmorzsákon, meg a fantázián hizlalódó ezrekre 
menő külső közönségre, mely egész nap meg nem 
mozdul s oly konok, hogy akár az akasztófáig 
kivárná a rémes bünpört. Itt alakul meg az a sa
játszer ü börze, melyen melegedő határok csinálják, 
meg mellék részleteiket, elitélik a (iárdost. vagy 
sem? Egy másik kolóniában már csak a fegyházi 
időre fogadnak. A tárgyalás második napján az a
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múlt évben Indiának igen silány. Amerikának sem 
a legjobb termése volt. s igy már akkor előre 
látható volt az árak emelkedése Ez évben tud
valevőleg europaszerte sihány a termés, s a többi 
világrészekben sem kielégítő az eredmény, s ezen 
körülményből kifolyólag emelkednek az árak. a 
mely emelkedés ha nem is lesz állandó, a mint
hogy a végtelenig nem is emelkedhetnek az árak, 
de biztosítanak legalább a rohamos visszaesés ellen. 
A búza készletek oly módon megfognak jövő ara
tásig apadni, hogy felhalmozódás egy könnyen jó 
termés esetén sem fog ismét beállani. s igy esak- 
nem bizonyosra vehető, hogy oly alacsony árakat, 
a minőket mostanában láttuk, vagy egyáltalán nem 
érünk meg többé, vagy csak a messze jövőben.

A jelenlegi magas árak arra biztatják a gaz
dát, hogy beleakasztva ekéjét földjébe, szántson 
fel minél többet, s vessen el annyi búzát, r  meny
nyit csak lehet. Ez volna azonban a lekholytelenebb 
eljárás, mert ezáltal kizökkentené egyrészt gazda
ságát egyensúlyából, másrészt pedig ha világszerte 
sokan cselekednének igy. a beálló tulprodukczió 
következtében az árak ismét rohamosabban esné
nek. Vessünk be búzával csak akkora területet ez 
idén is mint a mekkorát bevetettünk eddig, de e 
területet azután készítsük elő úgy. hogy kedvező 
esetén a lehető legnagyo b termést nyerhessük.

A jövő termés biztosítására három irányban 
kell tevékenységet kifejtenünk: nevezetesen: tala
junkat meg kell növelnünk a lehető legjobban ter
mőképességét fokozandó el kell látnunk elegendő 
trágyával, végül a lehető legtisztább, legjobb minő
ségű vetőmagot kell alkalmaznunk.

A szántást illetőleg a következők jegyezendők 
meg. Ha a búzának repcze, zabos bükköny vagy 
más korán lekerülő növény volt az előveteraénye, 
annak tarlója mihamamnrább s aképen feltörendő, 
hogy a gyommagvak ilyen módon a talajba kerül
vén mihamarább kicsirázzauak. A sekély feltörést 
egy mély keverő szántás kövesse, miáltal nem csak 
a talaj porhanyittatik. de a kikelt gyomok is el
pusztulnak. Végül a vetést megelőzőleg egy héttel 
középmély vető zántás adandó a talajnak.

A talajnak ily módoni megművelése mellett a 
trágyázás igen fontos kérdés. Nyáron istálló trá
gyát alkalmazni nem szokásos, de közvetlen búza 
alá nem is czélszerü, mert magas légeny tartal
mánál fogva a búza megdőlésére vezet; ezért szo
kás mindenkor az elővetemény pl. zabos bükköny 
alá trágyázni Az uj kísérletek azonban határozot
tan azt bizonyítják, hogy olyan talajokon is, ame
lyeken az elővetemény alá trágyázva volt, a szu
perfoszfát lényegesen fokozza a termést. Bizonyos 
hogy egy métermázsa szuperfoszfát legalább 
ugyanolyan mennyiségű terméstöbbletet ad, de 
az eseteknek legalább fele részében “-/-szór sőt 
többször olyan súlyú terméstöbbletet. Fontos mo
numentum ez különösen ma a mikor a szuperfosz
fát igen olcsó: 3lj.,—4 lJ« forint inétermázsánként, 
ellenben a búza igen drága. Az alkalmazott szu-

mentés volt a favorit, de helyre (börtönre) foga
dások is mentek. Bent az emelvényes nézőterem 
igen disztignált. Grófnők, sőt egy miniszterné is 
volt a tárgyalás másnapján. Jogászok, orvosok és 
különösen színészek vannak sokan. Ditrói és Császár 

jegyeznek is. Arról nem is beszélek, hogy ke
vés volt az uj ságilói asztal, hol a törvényszéki ro
vatvezetők elei, Balázs Jgnácz, Gutcus és mások 
éB mások ültek. Kissé kellemetlen is rám a a vi
déki emberre, de rettenetesen bosszant a  közönség 
magatartása. Lépten nyomon elárulja, hogy ne
vetni jött s a legkisebb alkalmat derülten kiséri.

Mindenesetre kor és kortünet az. hogy magok 
az újságok többet Írnak ma Gárdosról, mint annak 
idején Toldy szerelméről, mikor az ősz poéta ti
zenhat évi hallgatás után a  remeket kiadta Gárdos 
megmutatta mint szerezhet valaki tüneményt 
gyorsan nevet.

perfoszfát ára legalább háromszorosan térül meg 
a mai árviszonyok mellett. Kát. holdanként 1— l ' / a 
métermázsa szn perfoszfátot alkalmazhatunk, és 
pedig a vetőszántás előtt szórván ezt el.

Kiváló gondot kell azután fordítanunk a mag 
jóságára, csiraképségére és tisztaságára. Oly vi
dékeken. hol kevés a csapadék, legjobban ajánlható 
a tiszavidéki, a bánsági búza vetőmagul: ellenbon 
csapadékdus vidékeken nagyobb hozamot érhetünk 
el a piros magú német búzával. Köztudomású do
log, hogy a megváltoztatás is kedvező befolyással 
van a termés eredményre, miért is ne mulasszuk 
el időközönként magot csorélni. A páczolás is 
fontos dolog, amelynek gyakorlatában a magyar 
gazda közönség különben eléggé benne van.

Ezok volnának szem előtt tartandók most az 
őszi vetés megkezdése előtt. A már kikelt búza 
további ápolásáról más alkalommal.

H í r e k .
— 1848. m árczius id u sán ak  5 0  éves  

évfordulóján. < hőmmel hozzuk a hirt. hogy a 
muraszombati dalárda vette kezébe 1848. márczius 
15-ike 50 éves évfordulója megünneplésének ren
dezését. Hisszük, hogy minél előbb megkezdődnek 
az előkészületek, s városunk minden egylete részt 
fog venni az ünnepély minél impozánsahbá téte
lében.

A z alsó-lendvai mandátum . Az alsó- 
lendvai megtámadott mandátum ügyében, a kép
viselőház nyolezadik bíráló bizottsága f. hó 17-én, 
hétfőn jött össze hogy Marsofszky Endre aisó-lendvai 
képviselőségének vizsgálatára vonatkozó jelentést 
átvegye.

— A  m uraszom bati dal- és zen e-eg y 
le t  folyó hó lG-án tarto tta  évi rendes közgyülé- 
lését, — melyen első so/ban felolvastatott a Mura
szombatból időközben eltávozott Csorna Jenő t. 
főszolgabíró elnöknek az egylet alelnökéhez inté
zett levele, melyben az elnökségről lemond, — 
alelnök a közgyűlés határozatképességét eonsta- 
tálván elrendeli a szavazást, melynek eredménye 
lett: m egválasztatott: elnöknek: dr. Khál Elek, 
alelnöknek: Metzker Mátyás, titk á rn a k : Tóth 
Miklós, pénztáritoknak : itatkohl Tivadar. I. kar
mesternek : Csiszár János, 11. karmesternek : 
Márton) László, ügyésznek: Alajos Sándor, szer- 
tárnoknak : Wachta József. A választmányba: 
l’ollák Pongrátz, Török Ernő, dr. Czipott Zoltán, 
Faschinger Győző, Takáts K. István, Bölcs Béla, 
Kováig István, Gáspár Ferenez, Meixner Mátyás, 
és lleissig Ferenez. Ezután átvizsgáltatván a pénz
tár, a választmány annak kedvező állását tudo
másul vette, — végül Csorna Jenő volt elnöknek 
az egylet felvirágoztatása körül szerzett érdemeit 
jegyzőkönyvben rendelte megörökíteni s egyben 
Csiszár János volt ideiglenes karmesternek és a 
a működő tagoknak, kik időt és fáradságot nem 
kiméivé mindig rendelkezésére állottak az ügy 
szolgálatának - elismerését és köszönetét nyil
vánította s elhatározta még a közgyűlés, hogy a 
folyó év márczins hó 15 napját a muraszombati 
casino egylettel karöltve fogja megünnepelni s a 
czélhól az elnökség megbizatott, hogy magát e 
casino elnökségével tegye érintkezésbe. Az egylet 
gyakorló helyisége kérdésének végleges megoldását 
illetőleg egy bizottságot küldött ki, melynek fel
adata leend oly czélszerü helyiség bérbevétele te
kinteteién a folyó évi julius hó 1-éig intézkedni. 
Ezután a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Czipott 
Zoltán és Faschinger Győző urak felkóretvén, a 
jelenvoltak az elnök lelkes éljenzése mellett szét
oszlottak.

— N ovai takarékpénztár. Gróf Batthyány
Zsigmond kezdeményezésére Nován takarékpénz
tá r és segély-egylet alapítására élénk mozgalom 
indult meg. Az elszigetelt Nova és vidéke polgár
ságának nagy jótétemény lesz az intézet, mert a 
távoleső Zala-Kgerszeg és Alsó-Lemlva egész napi 
járóföld, de különösen esős időben a rossz utakon 
alig megközelíthető. A polgárság nagy örömmel 
vette a hirt és az eszme megpenditője ir in t  erős 
bizalommal viseltetik.

— D om ino-estély. A muraszombati casinó 
könyvtára javára 1898. évi február hó 5-én a 
Dobrai-féle vendéglő nagytermében zártkörű, táncz- 
czal összekötött domino-estélyt rendez a rendezőség. 
Belépti díj: személyenkint 1 fr t 50 kr., családjegy 
3 személyre 3 frt, azontúl 5 frt. Felülfizetések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete esti 9 órakor Kérjük a t. hölgyeket vilá
gos rózsaszínű dominóban megjelenni, mely álarca- 
czal együtt Stadler Zsigmond szombathelyi keres
kedőnél kapható. Mértékül elégséges a hát hosz 
szának derékig és derektől aljig való megjelölése. 
Dominó és álarcz ára 5 frt. Rendezők: Dr. 
Czipott Zoltán, r. b. elnök. Berke Győző, Beéry 
István, Bodnár András, Bölcs Béla, Csegény Béla, 
Faschinger Győző, Fehér Samu, Fürst Ödön, Dr. 
Geiger Vilmos, Geiger Athur, Heisig Ferenez, ifj. 
Horváth Pál. Kiss Elemér, Dr Khál Elek, Klein- 
rath  József, Kováts István, Metzker Mátyás, ifj. 
Most Rezső, Poílák Pougrácz, liatkohl Tivadar, 
Simon József, Sinkovich Kálmán. Sinkoviih Elek, 
Vratarics János.

Terjed a trachom a. A megyei főorvos
nak a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén elő
terjesztett jelentése szerint az elmúlt deezember 
hóban a trachoma-betegek száma jelentékeny sza
porodást tüntet fel A szent-getthárdi járásban, a 
muraszombati járással hatáios községekben az el
múlt Lóban az összes lakosságra kiterjedő szem- 
vizsgálatok tartattak  s ez alkalommal 10 községben 
40 trachomás és 12 trachomagyanus eset találta
tott. Ezek közül 30 eset régi és már é>ek e lő tti t 
gyógy kezel tettek, tehát ragályoságukat el vesztett ék; 
a többiek uj esetek és rendszeres orvosi gyógyke
zelést igényelnek. Tekintettel arra, hogy a betegek 
lakóhelyei a muraszombati járás völgyközéhez, ahol 
dr. Szilárd trachama-járvány-orvos rendelő állo
mással bir, közel vannak, ez okból valamennyien 
gyógykezelés végett ezen járvány-orvoshoz utasit- 
tattak. Egyébiránt az óvintézkedések és az ellen
őrzés szigorú keresztülvitelére minden hatósági 
intézkedés megtétetett. Azon köz-égek. melyekbeu 
ezen trachomás betegek találtattak, a következők: 
Szt.-Mátyás, F.-Szölnük, Magasfok, Liba, Tanka, 
F.-Strázsa, Kerkafő, Ritkaháza, Marokrét és Dobra.

Sport. Ismét van öröm. A hosszú langyas 
időt felváltotta a kemény és kíméletlen hideg. A 
viz ismét jéggé vált. Fiatalságunk daczolva az erős 
hideggel rendesen ellátogat délutáni órákban a 
jégpályára. Itt egymással versenyezve siklanak 
végig a jégen. 8 ha itt-ott potyog is valaki, az 
nekik csak egy kis szórakozást okoz. Úgy látszik 
használ is nekik a sport, mert mire hazatérnek, 
oly pirosak akár a pünkösdi rózsa. A jég nem a 
legjobb, sőt helyenkint még veszélyes is. Első 

második hely — V? Hiába még mindig gyenge 
a jég. Fiatal a jégmestei, elolvadt alatt a jég.

— T anító hiány. A mi előre látható volt
be is következett. Pinka Mindszent a folyó hóban 
önálló káutort&nitói állásra pályázatot hirdetett. 
A választási napon össze jö tt az ottani róm. kath. 
iskolaszék tanító választásra, de legnagyobb saj
nálatára konstatálnia kellett hogy a pinka-mind
szenti kántortanitói állomásért egyetlen egy pá
lyázó sem jelentkezett. Az iskolaszék a választás 
helyett elhatározta, miután tanító kelj, hogy a dí
jazási nagyobb összeggel javítani fogja. (Ha már 
önálló állásra sem jelentkezik senki, mi lesz akkor 
a többi tanítói állásokkal V A mint eddig is, be- 
töltlenek maradnak.) (Szerk.)

Kérelem. A muraszombati jót. kér. nő
egyesület kéri az igen tiszelt * közönséget, kegyes
kedjék a nőegylet népkonyhája részére szives ado
mányokat küldeui. Bármily csekély adományt a 
legmélyebb hálával fogad az egyesület.

— Uj állam i iskola. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy 1899. 
évfolyamán I>ombh .t községbenáll. iskolát állíttat fel.

— A  névm agyarosítá s ügyében várme
gyénk főispánja megkeresést intézett az állami 
hivatalok és hatóságok főnökeihez, melyben felkéri 
ezeket, hogy a névmagyarosítást saját körükben 
bizalmasan, de nem hivatalos utón segítsék elő.
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— Sorozás. A katonaállitás az egyes járá
sokban a következő napokra tűzetett k i : Kis-Czell 
már ez. 2—5 ;  Sárvár márczius 7— 10.; Kőszeg 
város márcz. 12., a kőszegi járásban márczius 
14— 16.; Vasvár: márcz. 18., 1!)., 21 , 22.; Német- 
újvár: márcz 24., 26., 28.; 29.. 30.; Felső-Kör: 
márcz. 31., april 1„ 2 , 4., 5., 6.; Szent-Gotthárd: 
april 13., 14., 15 , 16.. 18, 19.; Muraszombat: 
april 22., 23., 25., 26., 27., 28 ; Körmend: márcz. 
14., 15., 16., Szombathely város: márcz. 18-, 19, 
Szombathely vidéke: márcz. 21., 22., 23., 24.

— A z uj lajstrom -rendszer elsajátítása 
czéljából, melynek czélja a bíróságok ügykezelésé
nek egyszerűsítése s mely május 1-én fog életbe 
lépni, az igazságügyminiszterium kebelében két 8-8 
napig tanfolyamot fognak rendezni, melyen mind
egyik törvényszéktől egy-egy kiküldött vesz részt, 
a kik azután a törvényszékük területén levő járás- 
bíróságok személyzetét fogják betanítani. Az első 
tanfolyam február 3-án, a második február 14-én 
kezdődik.

— A  kivándorlás ellen. A belügyminiszter 
a kivándorlás ügynökségek üzelmeinek meggátlása 
czéljából körrendeletét intézett az összes törvény- 
hatóságok lioz. amelyben felhívja figyelmüket, hogy 
a kivándorlási ügynökök tizeiméit gátolják meg, 
az ügynököket nyomozzák ki s a legszigorúbb meg
torló eljárást indítsák meg ellenük.

— Szerencsétlen  feldü lés Tragikus véget 
ért a napokban egy tyukászlegény. ki rendszerint 
a hegyháton szedegette össze a fölös csirkéket és 
tojásokat. Hoffmann Jáuos ugyanis Lakhegy és 
Andrásfa közti dombról ereszkedett le meglehető
sen telt katroczával és hordájával. A szekér elé 
egy békés vén szürke volt fogva, melynek járásá
ban úgy látszik nem eléggé bízott, s a sötétes 
alkonyaiban maga is azon volt, hogy a rossz utón 
szekerének egyensúlya, fenntartsa. A dülés minden 
vigyázat mellett is bekövetkezett. Reggelre ott ta
lálták a szerencsétlent saját szekere alatt halva 
Irtózatos kínokat kellett a szegénynek kiáltani, 
mert a szekéroldal a derekát szorította a földre, 
feje és lábai szabadon maradtak s halálküzdelmé
ben lábaival egész árkot kapart megszabadítására. 
A békés szürke is megunta egész éjjel a csendes 
álldogálást, reggelre már minden szerszámát 
összetépte. A szekér tartalm a is nagyobbrészt 
tönkre ment. Tyúkok, csirkék elszabadultak, tojások 
összezuzódtak. Az agyonzuzott tyukászt nagy rész
vét mellett temették el Andrásfán.

— K ézrekerült tolvaj. Koszpé! Károly 
hellatinczi csavargó cseléd még 1896. évben gaz- 
pájától, Szedlanics Balázs Csáktornyái lakostól pénzt 
és ruhaneműt lopott és tette elkövetése után is
meretlen helyeken rejtőzött, azonban deczember 
30-án nevezettet Regedén elfogták és a/, ottani 
járásbíróságnak átadták.

—  P osta  és távírda k éz i tarifa  jelent 
meg Haviin Vilmos (Budapest, pósta- és távirda- 
igazgatóságnál/ kiadásában, mely jól kezelhető ke
mény papírra nyomtatva tartalmazza az összes 
európai díjszabásokat oly módon csoportosítva, 
hogy a nagy közönség mindennemű postaküldemé
nyét maga megdijazhatja, s igy előre már tájékozva 
van mennyibe kerül a küldemény továbbítási dija, 
Megrendelhető bármely pósta és távirdahivatalnál, 
vagy a kiadónál. Ara 25 kr., mely összeg beküldése 
után bárhová bérmentve küldetik meg.

—  K éselés az éjszakában F. hó 9-én 
éjjel Zsohár Ferencz, Zsohár János, Zsohár József 
és Fartek István kuzmai lakosok a falu korcsmá
jában mulatozás közben Zrirn István és Kuliár 
Mátyás ugyanottani lakosokkal összevesztok és mint 
rendesen, a gyengébbek húzták a rövidebbot. Amig 
ugyanis előbbiek sértetlenül hagyták el a hercz- 
teret, addig utóbbiak egyenkint olyan szúrásokat 
szenvedtek, hogy 15—15 napig az ágyat fogják 
nyomni. És végül, mint rendesen, az ügy a bíróság 
elé fog kerülni.

— H alálos esés. Sinkécz János zsidahegyi 
lakós a napikban a zsidahegyi erdő en száraz 
ágakat tördelt, vigyázatlanságból leesett a fáról s 
életveszélyes sérüléseket szenvedett, minek követ
kezte jen f. hó 14-én meg is halt.

— Tüzeset. Fartély Ferencz bokrácsi lakós 
kárára folyó hó 17-én délelőtt 10 órakor pincze 
és présháza kigyulladt s úgy az mint az ott elhe
lyezve volt hordók szőllőkarók és takarmány nem 
különben a teljesen felszerelt prés leégett az ösz- 
szes kára mintegy 100 forint — • Biztosítva nem 
volt. A tűz mikénti keletkezése eddig ismeretlen.

A korm ányhozható gó lya . Dr. Schenk 
szenzácziós felfedoKésc, térmeszetesen kiröppenésé- 
nek pillanata óta lázasan foglalkoztatja a közön
séget is nemcsak, hanem az orvosokat is. A kö
zönség persze várja a nagyjelentőségű felfedezés 
tudományos ki nyilatkozását, a tudós professzorok 
pedig a hozzájuk intézett kérdésekre legnagyobb 
részt határozatlan feleleteket adnak.

T ávirat az é g b ő l  Nem régiben halt 
meg Londonban egy Spurgeon nevű férfin, ki azon 
kétszáz felekezet egyikéhen. melyek az anglikán 
egyház kebelében keletkeztek, előkelő szerepet 
játszott. Elvrokonai s ismerősei közül némelyek 
nagyon is túlbecsülték erényeit, mások azonban 
ellenkező nézetet vallottak felőle. Családja a ha
lottas ház kapujára a következő ha Iái jelentést 
függesztette ki': „Sir Spurgeon ma reggel 11 óra
kor a mennyországba szállt föl.u Ezt olvasta egy 
é le z ik ó p é  a k- vetkőző sorokat irta alá: ..Távirat 
a mennyországból: Délután 4 órakor Spurgeon 
még nem érkezett meg. Az aggodalom igen nagy."

— B irtokeladás Kapeza községben, Alsó- 
Lendva mellett 21 magyar hold. jóuiiuőségi szán
tóföld, ré t és egy hold közöserdő. Bővebb felvilá
gosítást ad a szerkesztőség.

Irodalom.
A  k irá ly  e g y  m agyar könyvröL Szmol- 

lény Nándor és Liptai Károly szegedi hírlapírókat, 
a „Magyarország Ezredik Eve" ez. históriai nagy 
munka Íróit szép kitüntetés érti1. Munkájukat, 
moly az ezredik évi események egyetlen nagysza- 
básn történeti forrásmunkája, — a király legko- 
gyelmesebben elfogadta, családi liitbizományi könyv
tárába elhelyezte s a/. Íróknak legmagasabb köszö
netét nyiP. állította a hazafias munka felajánlásáé t. 
A nagy munka irói bizonyára a legszebb jutalmu
kat találják a királyi elismerésben. — A nagy 
munkát Wlnssies Gyula dr. kultuszminiszter is 
ajánlotta beszerzésre a hazai iskoláknak a Buda
pest fő- és székváros már be is szerezte ösz- 
szes községi iskolái részére.

K edvezm ény lapunk t  előfizetőinek. 
A mai viszonyok között, midőn :i hölgyek és gyer
mekek öltözékeinek háziing való elkészítése a ház
tartás pénzügyi viszonyainak egyensúlyozásához 
lényegesen h ;z/ájárul, csaknem nélkülözhetetlen a 
családban egy erre vonatkozó okszerű útmutató és 
tanácsadó. Es mi lehetne ez más, mint egy szak
szerűen szerkesztett, jó divatlap. Azt hisszük, kel
lemes szolgálatot teszünk lapunk t. előfizetőinek, 
midőn sikerült Király Jánossal, a legrégibb magyar 
divatlap szerkesztő-kiadójával oly egyezségre lép
nünk. hogy lapját a Budapesti Bazárt, mely 1898. 
január hé 1-ón harminozkilenczedik évfolyamába 
lép, lapunk t. előfizetőin ok kedvezményes áron 
megszereztük. A Budapesti Bazár havonta kétszer 
megjelenő szépirodalmi divatlap: minden számában 
számos ábrán mutatja he a legújabb hölgy- és 
gyermekdivatot, a  legújabb kézimunkákat, minden
kor szem előtt tartva a czélszerüséget, az elegáns 
egyszerűséget, gondosan kerülve az oktalan cico
mát és a czéltalan c/ifrálkodást. A öltözékek ki
szabásához természetes nagyságban rajzolt szabás
minta-iveket nyújt s negyedévenként egy-egy gyö
nyörűen színezett aíjuarell-divat képet is ád. A Bu
dapesti Bazárhoz mellékelt szépirodalmi részen 
regényeket, tárczákat és költeményeket közöl, meg
emlékezvén a fővárosi élet mozzanatairól is. La
punk t. előfizetői, ha a Budapesti Bazárt is meg
rendelik, egy divatlap birtoklása mellett minden 
más szépirodalmi folyóirat járatását mellőztetik. 
A Budapesti Bazár negyedévi előfizetési ára 1 fit 
50 kr. Lapunk t. előfizetői a Budapesti Bazárt 
negyedévenként 1 forint előfizetési árért rendelhe
tik meg. Midőn a most kezdődő január-márcziusi 
negyedre az előfizetést megnyitjuk, tisztelettel kér

jük lapunk t. előfizetőit, hogy az előfizetési pén
zeket hozzánk beküldeni szíveskedjenek, hogy kellő 
időben in tézkedhet.‘u. a Budapesti Bazárt b. 
czimükre azonnal megindíthassuk. Lapunk t. elő
fizetőinek b. figyelmét ez általünk nyújtott ked
vezményre isin ítéltén felhiva vagyunk. Kitűnő 
tisztelettel Wiliinger Károly szerkesztő. A hová az 
előfizetési dijak is küldendők.

1 8 4 8 ' h a to d ik  é s  hetedik  füzete. 
Egyszerre két füzetet kaptunk most Jókai, Bródy, 
Rákosi pompás vállalatából az „1848“-ból, a ha
todikat és hetediket. Fegyvercsattogás és trombita 
hang üti meg füleinket, ha ezeket a képeket néz
zük. Megragad az idők hangulata, az a lelkes, 
na»y érzés, mely akkora kebleket tudott betölteni 
mint a Petőfié. Lélekcserélő nagy idők! A mai kor 
gyermeke szomorgó kegyelettel gondol a nagy 
alakokra és mélyen felsóhajt: miért nem adatott 
azokkal egy korban élni. Az Unió hőseinek 
korában, amikor Szász Károly a világtörténet 
könyvével kezében vívta hnrezát a  háborgó nem
zetiségekkel: feltámadt az ellenség tengere, de egy 
napon csendesül a vihar, a kolozsvári pinezon ki
bomlik a magyar trikolór, mint a  szivárvány a 
vihar után és elcsendesül egy pillanatra minden: 
csend. béke. Mért adatott élnünk a
boldog korban, midőn Pozsonyban a magyar szel
lem kezdte bontogatni szárnyait, mikor aztán Pestre 
költözött az. országgyűlés. Egyszerű terem volt a 
képviselők tanyája, ők az alakok voltak fényesek. 
A vigadó szerény termében egymásután nagyszerű 
események játszódtak le. Ma még Kossuth beszéde 
hangzik, a visszhang „Megadjuk" ott kiált rá százak 
ajakáról; lent a határszélen véres harc/, folyik, jön
nek a szerbek. Ma még készülődnek, egy hét múlva 
idetoppannak, két hét múlva mindenünkből kifosz
tottak; egy hónap múlva Kossuth szózata harezra 
hívja e népet, nyomában megterem a népfölkelés, 
megnépesülnek a magyar táborok s mához másfél 
hónapra már takarodik kifelé az ellen, azt keresi 
hol közelebb az osztrák határ. Dicsőséges, fenséges 
nagy idők. jól járt, aki bennetek élt, boldog, aki 
rátok visszaemlékezhet, álduilnk. akik nagy tettei
det összegyűjtik, uj életre keltik, örökbe hagyják 
az utókornak. A diszmü valóban ezt teszi Úgy lát
szik. a szerkesztők és kiadók nemcsak Ígéretüket 
váltják be. hanem még sokkal többet tesznek. 12C0 
képet ígértek, de úgy látszik, annál jóval többet 
adnak. Teszik ezt hálából a közönség iránt, mely 
e müvet oly jól megérdemelt pártfogásban részesíti. 
A gazdagabb tartalom nem változtat a mii árán. 
Az egész nagy kötet ára 9 forint, és diszkötésben 
12 frt lesz: egy füzet ára 30 kr. Megjelenik a 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
kiadásában.

Szerkesztői üzenetek.
H. B. Hatvan. I légen várom már értesítésedet, 

de néni jön. Miért késik? Értesíts egy úttal hogy- 
iétedről. Szervusz!

O. Igen ő az. kiért annyi álmatlan éjszakákat 
tölt. Bízzék csak jövő titkaiban, mert a mi még 
el nem múlt még mindig jöhet. Csak türelem!

M unkatársnak. Azt már még sem hiszem, 
hogy a tintának végére járj volna, és ha igen, 
szolgálok egy jé tanácscsal. Tessék czéruzával Írni! 
lia nincsen pe, lé, akkor a fakó is jó.

H. K. Nem mondhatom meg, mert ez a baj 
nagyobi) sértése volna a szerkesztői titoktartásnak,

Cz. Battyánd. Becses értesítését a legnagyobb 
köszönettel vettem. Kérjük máskor is. Üdvözlet.

G. J . Nagy-Kanizsa. Kéziratait megbíráltam, 
mi roppant szerelmes szívre vall, nem közölhetők. 
Tessék nyugottabban lenni, és a nimszabály okát 
figyelemre venni. Üdvözöljük.

N y ilt t r .)
*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal el felelősséget 

szerkesztő.

Menyasszonyrutia-selyem  méteren kiút, — valamint
fekete, fehér, színes Heiineberg-selyeni 45 krtól 14 frt tíö krig 
métereukint, a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
P rivát fogyasztóknak póstaber és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, m intákat pedig postafordultával 
küldenek: ilenneherg 0 .  selyem gyárai (es. és kir. udvar* 
szállító) Zürichben. Magyar levelezés. Hvájczba kétszeres 
levélbélyeg ragasztandó. 6.
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Hirdetések.

oooooooooooooooooo

Gyomor- ^  
J  cseppek

iiafyturtlau hátnál WHiQr haj«kaii, 
»4AlU>ih»t«U«a 4a ííHvJuojuji l>e»rtlii
házi m Dipmr.

A jynmorbeUfmág tQn«Ui: 4tvAgyi*- 
í iu i^  CTO<aarg>«aga*4g, I Brill lakalat, 

Mvaojru. UIMMWfái. haimwUt. 
gyMorigéa, I»l»il*««t, ováikaklválautái. 
aáryaiég. undor ét hányás, gyosorglroi 
uOkMét.

Hathatói gyogyixarnak bizonyult 
Uftájáiriál. a menynyiben m a gyomortól 
iiármaiutt. gyom ortultorholénvéí ételekkel 
m italokkal, giliszták, májbalok ét hámor- 
r nótáiknál.

Emlitott bajoknál a n á r l a e a o l l l  
g y o m o r M e r p o l i  evek óta kitft-
nóknek bizonyultak, a mit izás mag eiái 
bizonyítvány tanusit. Egy kis Öreg ára 
használati utaiitissal egyótt 40 kr., nagy 
ttvog ára 70 kr.

Magyarországi fóraktár. T á r á k  
J o a a a r  gyo|ysiartára ■ ■ á a p o s t ,
Király utcza 11 sí.

A vedjogyet ás aláírást tftzetooon 
tessék megtekinteni! Csak oly eseppekat 
taasék elfogadni, melyeknek burkolatára 
ifild szalag van ragasztva a kaozitó 
aláírásával (C. Brády) ás oson áss vakkal: 
Valódiságát buonyitom*

oooooooooooooooooo
681. sz. 1807. tkvi.

Hirdetmény.
Tót-Muráé/ község telekkönyvi1 birtokszahá- 

lyozás következtében az IStüi. évi 2579. számú 
szabály rendelethez képest átalakittatik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a me
lyekre az Í8b»>. XXIX,. az. 18811. X.WVUI. és az 
18111 W  1. t. czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 189-V XX l \  
t.-czikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi 
^®jeÍ3yz®8ek helyesbítésével kapcsolatosan fogana- 
tosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesí
tése és a helyszín, eljátás a nevezett községben

18S3. évi áp rilis  he 2 2 -én
fog kezdődni.

! A, öss/‘ s érdeklettek, hogy a hitelesítési 
]■ "válási :• személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjeiéi r ■ • . - a / uj telekkönyvi tervezet ellen 
1 <‘talá' i «• két annál bizonyosabban adjál:

1111 telekkönyv végleges átalakítása

után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jó
hiszemű harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve ukadatolt előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folpama alatt jelenjenek meg és az előter
jesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.

3. Mindaz k, a kik valamely ingatlanhoz tu 
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekeblezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1880. XXIX. t.-cz. 16—18 és az 1889. XXXY111. 
t.-cz. 5, ö 7 és 9. tj-ai értelmében szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igé
nyeiket a kiküldött (dőlt igazolják, avagy odalms- 
■anak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházó létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje 
el és a tulajdonjog bekeblezésre mgedélyét nyil
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illetékeleugedési 
kedvezménytől is elesnek: és

4. azok. kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy uu:gszti»t kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog vau nyilvánkőnyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, il
lőivé. hogy törlési engedély nyilvánítása végett a 
kiküldött előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben 
a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság
Muraszombat, 1899. január hó 14-én.

S aáry  Jó zsef, kir. jbiró.
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„ K É P E S  G S A I í Á D  1 I ; A P O K “
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

A ..KÉPES CSALÁDI LAPOK“ már a X X - ik  évfolyamába lépett. Önérzettéi jelent
jük ezt a tényt a magyar olvasóközönségnek akkor, midőn egyúttal felhívjuk, hogy legyen 
szives továbbra is azon érdeklődést tanúsítani lapunk iránt, melyet eddig tanúsított.

A ..KÉPES CSALÁDI LAPOK*' múltja legjobb bizonyíték amellett, la ^y mig egyrészt 
hézagot pótoltunk, másrészt az olvasóközönség igényiét teljesen kielégítettük. Ismételten 
elmondhatjuk, hogy kitűzött czélunkat elértük, mert lapunk jelenleg már az ország minden 
vidékén a legtöbb müveit magyar család kedvelt házibarátja.

A „KÉPES CSALÁDI LÁI*OK“ fennállása óta már több basonirányu válla!: ; . • It.
melyek részben megszűntek, részben tengődnek. Nem kutatjuk az okokat. ! ; i :n egy
szerűen megköszönjük :iz olvasóközönségnek bizalmát s újítói kérjük: előlegezzék azt 
nekünk lapunk XX-ik évfolyamára is.

A ..KKPES CSALÁDI LAPOK a legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap! 
Megjelenik minden héten hő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön  
beköthető regén ym ellék latte l.

A ..KKPES CSALÁDI LAPOK." havonként kétszer „Hölgyek Lapja" ezimii félivos 
mellékletet ad. párisi divatképekkel és bő divattudósitással s igy e g y  külön d iva t
lapnak tartásá t fö löslegessé  teszi.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve. hogy 
ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK‘ -l>a a légi és újabb írói és költői gárda minden 
számottevő tagja dolgozik.

A „KKPES CSALÁDI LAPOK“-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, köl
teményei kedélynemesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire 
kiterjeszkedik. Orvtsi és egyéb ezik kei pedig tanulságosak.

A .KKPES CSALÁDI LAPOK" minden évben n é g y  külön beköthető regényt ad 
mellékletül előfizetőinek.

A „KEPKS CSALÁDI LAPOK" borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, 
illetve kérdések és feleletek tárháza.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetői dijtalanul közölhetik gondolataikat az 
„ Előfizetők postája" bán.

A „KKPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek, tanulságosak.
A „KKPES CSALÁDI LAPOK" a  lehető legjobb czikkeket igyekszik nyújtani s hogy 

hivatásának megfelel, azt legjobban bizonyítja immár XX. évi fennállása, mit eddig hazánk
ban egyetlenegy hasonló irányú lap sem volt képes elérni: bizonyítják továbbá azon 
előkelő és kitűnő írók és Írónők nevei, kiknek nagybecsű müveit minden számban élvez
heti az olvasó s akik közül büszkén említjük fel dr. Tolnai Lajos szerkesztőn kívül:
.lókai Mór, Mikszáth Kálmán, líadó Antal, Rákosi .fenő. Temérdek (Jeszenszky Dániel),
Lanka Ousztáv. Huduyánszkv (ívnia, Tölgyesi Mihály, dr. Feleki Sándor. Mérv Károly. 
Jámbor Lajos. Domhai Hugó. Kenézy Csatár. Pécsi Jé Anzelm. Kosa Ede; Iíeuiczkyné 
Rajza Lenke. R. liiittner Lina, (I. líüttner Júlia. 'Intsek Anna. lluday Sándorné, Cserneczky 
(Iyuláné. Nagyváradi Myra, K. Beniczky Irma. Meriozny-Karossa írnia, Faugbné (lyujtó 
Izabella, Ábrányiné Katona Klenientin, II. Havassy Hona, Y. (iaál Karolina, Kailovszky 
Ida. Harmatit Lujza. Kéray Elza, \ őrös Julianna neveit stb.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetési ára a ..Hölgyek Lapja" ezimii divatlappal 
és regénymelléklettel együtt:

egész  évre 6 írt. fél évre 3  fit . n egyed évre 1 frt 50  kr.
A „KEPKS CSALÁDI LAPOK" annak, aki az előfizetési összeget és azonkívül még 

80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül •! regényt küld 
díjtalanul.

A „KEPKS CSALÁDI 1APOK" mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mind
azoknak, akik eziránt — legi zélszerübben levelezőlapul hozzáfordulnak.

A „ K É P E S  CSALÁDI L A P O K " k iadóhivatala
_  B udapest, V., V adász- u tcza  14. iSaját házában).

CCCCCOCCCCCCCCCCOCCCCOCOCCQOOOOOOOO<
újházi » rkbu nyomdai müintézete Muraszombat.
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