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Muraszombat polgárságának már régóta 
forró vágya egy polgári olvasókör létesítése. 
Mig az intelligencia jól szervezett, sok napi* 
és szép irodalmi lappal ellátott, könyvtárral 
biró, kényelmesen berendezett kaszinóban ' 
üdíti fel a napi munka fáradalmaitól eler- | 
nyedt szellemi s testi erejét, — polgársá- j 
gunk, ha szórakozni s üzleti érintkezésein ! 
kívül, embertársaival találkozni, eszmecserét 
folytatni óhajt: füstös, rossz levegőjű korcs
mahelyiséggel kénytelen beérni, hol a bor 
és kártya, mint kizárólagos szórakozási esz
közök, nagyon sok embert juttattak már er
kölcsi és anyagi lejtőre.

A polgárság szellemi szükségletének 
kielégítését czélzó intézmény volt a kath. 
kör is, melynek alakítóit a legnemesebb in
tenció vezérelte s mely kör eleinte a leg
szebb utón haladva, polgárságunk szellemi 
életében nagy változást lett volna hivatva 
előidézni. Azonban a vallási tekintetben fel
állított válaszfal nem engedte teljes mérték
ben kifejlődni s a nemes csemete, melyhez 
annyi szép remény fűződött, mindinkább

j sen elerötlenedve lézeng.
De ha már ezen igazán humánus szép 

intézményünk jelen alakjában nem mutat
kozott életképesnek, ne engedjük tönkre
menni, nyom nélkül elveszni, hanem tá- 
maszszuk fel helyébe vagy belőle a: „Pol
gári olvasókörét, mely kebelébe fogadná 
polgárságunk minden művelődésre, neme
sid)!) szórakozásra vágyó tagját, de ezenkívül 
felölelné a vezetés^) hivatott műveltebb 
elemeket is, kikre a polgári olvasókör kere
tében nagyon szép, nemes és hálás misszió 
várna. Az intelligencia disztingváltabb mo
dorával, műveltebb tónust vinne a körbe. 
Felolvasásokkal irányítaná nézeteikéi, gon
dolkodásukat, erősebben kifejleszthetné ben
nük a magyar haza szereidét, a honfiúi s 
társadalmi kötelességeket. Az egészség, gaz
daság s nevelés körébe vágó népszerű, 
könnyen érthető felolvasásokkal hasznos 
ismereteiket bővítené s mindezeket néha- 
néha, tél idején, zene, szavalás stb.-vel 
fűszerezve, nemes munkájukkal nemcsak a 
polgárok művelődéséhez és szórakozásához 
járulnának, hanem mindez saját fokozottabb 
megbecsülésükre is vezetne.

Azt hiszem, nem szükséges sok argu- 
| mentámmal elöállnom, hogy Muraszombat 

közönségét meggyőzzem a polgári olvasó
kör szükségességéről, most midőn a hosszú 
téli esték bekövetkeztek, fokozottabb mér
tékben ott él a vágy minden nemesebb 
élvezetre vágyó polgártársunk szivében egy 
polg. olvasókör után. Azt hiszem, éppen 
ezek a szobába kényszerítő hosszú téli esték 
a legalkalmasabbak, hogy az eszme testet 
öltsön. Fel tehát polgártársaim, ne késsünk 
soká, hanem egyesüljünk mielőbb, s ala
kítsuk meg még ezen a tél folyamán a mi 
„Polgári olvasókörünket**. R. L.

Előfizetési felhívás.
Ez év második félévében lapunk uj 

kiadót kapott, mely változást azzal igyekez
tünk a mélyen tisztelt előfizetőinkkel és 
olvasóinkkal észrevételül, hogy tetszetősebb 
külsővel, pontos megjelenéssel jelentetjük 
meg, s ígérjük, hogy ezt fokozottabb mér
tékben fogjuk a jövőben teljesíteni.

Egyúttal tisztelettel kérjük lapunk hát
ralékos előfizetőit, deczember hó 31 én 
lejárandó előfizetéseik beküldésére,

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE* 
kiadóhivatala.

TÁRCA.

A  b ű v é sz  ur.
A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta: KISS GYÖRGY.

Ma is, mint rendesen, az ebédem elköltése 
után szoktam : egy szivarra gyújtottam s kényel
mesen ledőltem díványomra, abban a reményben, 
hogy egy órácskát szundikálok. Ilyenkor aztán 
nem szeretem, ha háborgatnak s rendesen meg
hagyom a féleségemnek is, hogy lm valaki keresne, 
mondja, hogy nem vagyok itthon s jöjjön máskor 
az illető.

Ma azonban, kellő clövigyázal hiányában, 
«pen mikor le akartam feküdni, az ajtón kopog
tatást hallok s ugyanabban a pillanatban egy 
borotvált arcú, valami művész formájú ur lépett be.

—  Alázatos szolgája, nagyságos ur —  üd
vözölt rettenetes bókolás kíséretében. Jó napot, 
mivel szolgálhatok? —  kérdőm szintén udvariasan. 
(Magamban pedig a pokolba kívántain tisztelt 
vendegemet, mert tapasztalásból tudom, hogy 
\aluhányszor nagyságos urnák szólítanak, akkor 
bolt bizonyos, hogy valamit kérnek, mely nekem

pénzbe kerül.) Két lépést tesz felém, egy gyönyörű 
pukcdlil csinál s elmondja, hogy: én kérem ásson 
Barna Izidor szabadalmazott lúbtyümüvész és bű
vész vagyok.

—  Köszönöm —  szóltam —  de már előre 
is vissza kell utasítani szives ajánlatát, mivel ez 
úttal semmiféle lábbelire szükségem nincs, sőt 
évekig elvagyok látva az elTélékkel.

—  Kérem ássan, bocsánat —  szólt sértődve 
emberem —  én nem vagyok sem ezipész, sem 
csizmadia vagy varga, mert én kérem ássan mű
vész és bűvész vagyok. Epén ma láttam nagysá
godat az utcán s járásáról felismertem, kérem 
ássan, hogy fájdalmas tyúkszemei vannak, melye
ket saját érdekében ajánlom, hogy mielőbb el
pusztítsa, mert azoknak idővel a legkomolyabb 
következményei lehetnének. Azért tehát épen aniá 
tisztes célból jöttem, kérem ássan, nagyságodhoz, 
hogy én tynkszemlapaszokbnn utazom s a leg
melegebben ajánlhatom, kérem ássan, fájdalom 
nélküli .Hungária" tyukszemtapaszaimal, melyet 
a legkomolyabb bajoknál is sikerrel használnak. 
Kitüntetve a párisi ,grand-prix“-el, a szt-luisi 
kiállításon a nagy éremmel, azonkívül számos 
clismérö és hála nyilatkozat. . .

—  De uram szóltam —  én nekem . . . 
—  Ne lessék, kérem ássan vágott közbo —

ezt a kitűnő alkalmat elmulasztani, ilyen kitűnő 
lyukszemirtó szer csak kizárólag nullám kapható.
—  De kérem —  fölytatám —  nekem nincs is 
tyúkszemem s hál’ istennek nem is volt, én tel
jesen ép lábú ember vagyok s igen kérem, hagy
jon magamra, nekem igen sok dolgom van és 
minden percem drága.

—  Legdrágább, kérem ássan, az egészség
—  feleié, mintha nem is hullotta volna az utóbbit
—  ha esetleg most nem is volna tyúkszemei, 
tossék elhinni, hogy még lehetnek, mert hisz tet
szik tudni: „Mindenkit érhet baleset*. Azonkívül 
ez igen hálás szór a háznál s egészségünkre 
gondolni pedig emberi kötelességünk. Továbbá 
igen kellemes meglepetés tyúkszemben szenvedő 
barátaink, barátnőink s rokonaink részére: szüle
tés, névnapi vagy más alkalmi ajándékul. Szóval 
valódi kincs, valódi islcnáldás!

Végre is beláttam, hogy ezzel az emberrel 
sehogysem tudok végezni másként, minthogy ren
delek nála valamit s majd ndább áll.

Tudja mit azúr, —  szóltam hozzá nekem 
igen sok dolgom van, én nem érek rá az ön 
hasznos és vitára szóló „Hungária* tyúkszem 
irtójárói előadást hallgatni, hanem legyen szives 
mondja meg mi az ára ennek a csodaszernek és 
én veszek.



H Í R E K .
— Megyebizottsági tagválasztások. Vasvár- 

megyében az uj beosztás szerint f. hó 28-án 
lesznek a megyebizottsági tagválasztások. A  mura- 
szombati járásban a következő községek szerepel
nek mint választási központok: Prosznyákfa 502,
I‘éterhegy 443, Tótkercsztur 479, Felsölendva 432, 
Yizlcndva 533, Vashidegkut 335, Bodóhegy 339, 
Csendlak 232, Battyánd 431. Mártonhcly 515 és 
Muraszombat 484 választóval.

— Vadászat. Gróf Batthyányi Zsigmond 
cscndlaki nagybirtokos Horvátországban klenov- 
niki birtokán f. hó 4. és 5-én nagyszabású vadá
szatot rendezett, a melyen a házigazdán kívül 
résztvettek Perczel Dezső v. b. t. t. képviselőházi 
elnök, dr. Ernuszt József főispán, Batthyányi 
Ernő gróf, Pável-Rammingen Manfréd báró, 
Békássy István nagybirtokos és Kozécz lepoglavai 
fegyintézeti igazgató A kitünően sikerült vadászat 
eredménye volt Í43 nyúl, 270 fácán, 18 fogoly, 
0 tengeri nyúl, 14 erdei szalonka és 24 külön
féle vad.

— Sikerült jogszigorlat. Pintér Lajos ügy
védjelölt, aki Muraszombatban is volt joggyakor
laton. a budapesti tudományegyetemen letette a 
második jogszigorlatot. Gratulálunk!

Iparfelügyelöség Szombathelyen. A „Vas
megyei Napló" értesülése szerint a soproni ipar- 
felügyelőséget felosztják és Szombathelyen is 
állítanak fel iparfclügyelüséget. Örömmel üdvözöl
jük ezen újítást, amely Szombathely emelkedésére 
s Vasvármegye iparának fellendülésére csak jó
tékony hatással lehet.

Munkaszünet karácsony előtt. Tekintettel 
arra, hogy a közönség karácsonyi és újévi be
vásárlásait nagyobbára a karácsonyt megelőző 
vasárnapon teljesíti, a Magyar Kereskedelmi csar
nok választmánya elhatározta, hogy felkéri a 
kereskedelmi minisztert, hogy a karácsonyt meg- 
élözö vasárnapra vagyis f. hó 18-ára munka
szüneti törvénynek a kereskedelmi árusításra 
vonatkozó rendelkezéseit függeszsze fel.

— Köszönet. Gróf Szápáry Gézáné önagy- 
méltósága a muraszombati áll. kisdedóvoda sze
gény növendékeinek felruházására 00 kor. adott, 
mely kegyes adományért leghálásább köszönetét 
nyilvánítja Takátsné Kamermayer Irma áll. óvónő.

— A muraszombati áll. kisdedóvoda karácsony
fájára s a szegény gyermekek felruházására eddig 
a következő adományok érkeztek: Dr. Skrilecz 
Mihály 10 K, dr. Uy Károlyné 5 K. Olajos Sán- 
dorné, Gombócz Jánosné, dr. Vratarits Iván 4— 4 
K, dr. Ritschcr Samuné, Csiszár Jánosné, Imrey 
György, Kováts István, Árvái Henrikné 3— 3 K, 
Török Ernöné, Bölcs Béláné, Czipott Józsefné, 
Skerlák Lászlóné, Kleinrath Józsefné, dr. Geiger 
Vilmosné, Sinkovich Elekné 2— 2 K, Obál Mihályné,

MURASZOMBAT, 1 9 0 4 .______________

—  Az ára? kérem ássam, az tetszik tudni 
különféle. Az attól függ, hogy mennyit tetszik 
nállain megrendelni, mert ha például kilogramm 
számra tetszik nagyságodnak, úgy hajlandó vagyok 
50 százalék árkedvezményt, 10 százalék cassa- 
scontot s azonkívül portómenten házhoz szállítom. 
Ellenben darabonkinti vételnél semmi kedvez
ményt nem nyújthatok, kérem ássan; azért tehát 
csak tessék inkább „an gross* vásárolni. Kilo
grammonként 10 koronával számítom. Darabonkint 
pedig 10 fillér, kérem ássan.

—  Jól van, —  feleiéin —  adjon ide az ur 
10 darabot s itt a koronája s punktum.

—  Ha több nem tetszik, ezt is köszönöm, 
sőt hogy bebizonyítsam nagyságodnak, hogy 
cégünk mily szolid alapon dolgozik, kérem ássan: 
ráadásul engedje meg, hogy egy pár bűvész mu
tatványt is előadhassak. Megjegyzem, hogy igen 
röviden végzek.

Már szinte kidobni szerettem volna ezt az 
embert azzal az infámis tolakodásával s oly 
dühös voltam, hogy szinte a visszafojtott méreg
től, meg az erőszakosságával szemben teljesen 
tehetetlenül nyugodtam bele, hogy isten neki, 
hát hadd lássam, mire képes még ez az ember 
a tolakodásban, én pedig birka türelmemben.

—  Jó van —  modáin —  de mielőtt végezzen.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Friskics Iván 1.20— 1.20 K, Schnell Jánosné, Ka
csöné, özv. Szabóné, Heiszler Károlyné, Hartmann 
Frigyesné, Fürst Albertné, Meixner Mátyásné, Ko
lossá Istvánné, Leitner Stefi, Aczél Józsefné, özv. 
Pintér Miklósné, Pintér Vilma, Kardos Józsefné, 
Loncsár Mihályné, Heimer Ignácné, Hirschl Anna, 
dr. Frank Józsefné, Janzsa Sándor 1 1 K, Stc-
vancseczné, Knéz István, Bittermann Tivadarné 
00— 60 fill., Zvér Mártonná 40 fül., Legenstein 
34 fill. Ruhanemüeket adományoztak: Csiszár Já
nosné 2 drb. télikabát, 2 fejkötö, Schnell Jánosné 
2 ruha, 2 kis kabát. Saáry Józsefné 2 alsószoknya,
1 nadrág, 3 kötény, Török Ernöné egy öltözet fiu- 
ruha, Czipott Józsefné egy öltözet ruha, 2 kötény,
1 fejkötö, Junkuncz Sándorné 10 méter ruhakelme, 
Skerlák Lászlóné 1 drb télikabát, Bittermann T i
vadarné 3 méter kelme, 1 pár meleg keztyü. A 
jószivü adakozóknak hálás köszönetüket nyilvánít
ják: Sch. Fehér Ilona, Schnell Jánosné, Takáts R. 
Istvánné.

Ipar képzettség nélkül nem űzhető. A ke
reskedelmi miniszter 80.555,904. sz. a. hozott 
elvi határozata szerint engedélyhez kötött iparok
nak üzletvezető mellett való gyakorlására oly 
esetben, midőn az üzletvezető a szakszerű kép
zettség hiányát van hivatva pótolni, az ipar- 
engedély ki nem adható.

— A betyár vége. Holczmann. István, aki 
évekkel ezelőtt valóságos réme volt a hegyvidék
nek, a múlt hó végén a soproni fegyházban meg
halt. E hónapban telt volna le a büntetése, amit 
rablásai miatt évekkel ezelőtt a bíróság rámért.

—  Az elsöleánykiházasitási egyletnek mai 
számunkban levő nyílttéri közleményére felhívjuk 
olvasóink figyelmét azzal, hogy véleményét füg
geszsze fel, mig a támadások ellen indított sajtó-

I perben a független bíróság nem hoz Ítéletet.

— Lopás. Nem múlik cl hét, hogy Pollák 
I Viktor pincérinasra valami turpisság ki nem de- 
! riilnc. A  reményteljes ifjú, aki mellesleg megje

gyezve jelenleg a fogházba hüsöl, —  mull hó 20-án
j Szarka Sándor muraszombati cukrász segédtől az 
| ezüst óráját ellopta. Káros feljelentésére, a nyo- 
| mozás során az órát Lipsa Ferenc muraszombati 
| cipésznél megtalálták, akinek Pollák az órát 5 ko- 
: rónáért eladta. Fóliáknak most kilátása van arra, 

hogy huzamosabb ideig élvezni fogja a járásbíró
ság vendégszeretetét,

- -  Testi sértés. Horváth András ottóházai 
| lakos ittas állapotban, a semmitsem vétő Sinkécz 
I Anna szabadhegyi asszonyt, aki véletlenül útjába | 

került —  egy bottal megverte, úgy hogy az or- I 
! voshoz volt kénytelen fordulni. A virtuskodó Hor- I 

váthot pedig bepanaszolta.
— Vagyon rongálás. Novák Ferenc mura- I 

szombati lakos hétfőn este Geld Katalin helybeli j 
lakos szobájába behatolt, s ott az ágyat egy bal
tával össze vagdalta.

—  Igenis nagyságos ur —  szólt —  legyen 
kegyes egy kalapot és öt darab egy koronást 
adni s meg fogja látni, kérem ássan, valóban 
mily elsőrangú bűvész vagyok.

Mit volt tennem, kivettem pénztárcámat s 
leolvastam az üt darab egy koronámat s azzal ö 
is kivesz a zsebéből szintén öt koronát. Azután 
az én öt darab koronámat az ö kalapja alá, az 
ö öt darab koronáját az én kalapom alá helyezi.

—  Most pedig —  kezdi nagy tudományos 
pofával —  tessék ide figyelni. —  Azzal a kala
pokat össze-vissza cserélgetve, mutatja, hogy az 
öt koronák a saját helyükön megvannak. Azután 
egy pár hókusz-pókusz, sanzsé mars és a tiz 
korona együtt van.

—  Tetszik látni, kérem ássan —  mondá 
nagy büszkén —  ez az. Tessék valakinek ezt 
utánnam csinálni, egész vagyonomat annak adom 
(könnyen oda adhatta volna a nyomorult, hisz’ 
nem sokat kockáztatna). Ha méltóztatik paran
csolni. még kérem többet is mutathatok.

—  Nem —  fclelém —  köszönöm, de egy
előre elég volt a mulatságból, nem kérek belőle. 
Adja ide az öt koronámat és ajánlom magamat.

—  Kérem ássan —  szólt —  amint tetszik. 
Itt van az öt korona. —  Azután összeszedte a 
cók-mókját és távozott.

Vásári tolvajok. Kercsmár Éva kökényesi 
asszony a Miklós vásáron olcsón szeretett volna 
felruházkodni, tervét ki is vitte, egyszerűen el
emeit Mokosek József Csáktornyái kereskedőtől 
17 méter kelmét. Hasonló módon operált Szukics 
István felsöszölnöki lakos is, szive választottját 
akarta megajándékozni vásárfiával, pénze pedig 
uem volt. Sigmond Vilmos régedéi sátrában végre 
megnyerte tetszését egy téli nagykendö s az árát 
nem kérdezve, odább állott vele. A cirkáló csend
őrök azonban mindkét tolvajt letartóztatták s át
adták a kir. járásbíróságnak.

— Jó tanács. Egy szorgalmas újságolvasó 
megfigyelte, hogy az ország meterologiai intézet
nek és a Meteor idöjóslásai többnyire ellenkezők, 
így a folyó hétre is az egyik esőt, a másik hide
get jelez. Bármelyik következzék is be; meghűlés
nek vagyunk kitéve s ilyenkpr használjunk RÉTHY- 
féle PEMETEFŰ-CUKORKÁT, mely csak akkor 
valódi, ha minden dobozon a készítő: RÉTHY 
BÉLA gyógyszerész neve rajta van.

— Újítás a postán. „A kereskedelmi miniszter 
ur a múlt év november 1-töl kezdve a bérmen- 
tetlenül feladott vagy elégtelenül bérmentesített 
levélpostai küldemények (levelek, levelezőlapok, 
nyomtatványok, áruminták és üzleti papírok) után 
esedékes portóösszegek lerovására és ez alapon 
való beszedésére a portójegyek használatát ren
delte el. Ezen portójegyek használata mellett a kö
zönség könnyen ellenőrizheti, hogy az egyes pos
tai kézbesítő közegek nem szednek-e a kézbesítendő 
portos küldemények után a rendes dijaknál na
gyobb összegeket, vagy nem fizettctnok-c dij kül
demények után is portót, amelyek után az egy
általán nem szedhető".

A címzetteknek ugyanis mielőtt a portóval 
terhelt levélpostai küldeményt elfogadnák és az 
érte járó portódijat lefizetnék, csak azt kell meg
tekinteniük, hogy van-c az illető küldeményen por- 
tójegy felragasztva és mily értékű; ha nincs fel
ragasztva, akkor ne fizessenek semmit, ha pedig 
van portójegy a küldeményen, akkor csak annyit 
fizessenek, ahány fillér értékű a portójegy. Ha a 
postai kézbesítő közegek akár többet követelnének 
mint a mekkora a felragasztott portójegy értéke, 
akár pedig oly levélpostai küldemény után köve
telnének portól, amelyen nincs portójegy, mind
két esetben a tényállást akár a postahivatalban 
levő panaszkönyv utján, akár szóval, akár írásban 
hozzák a soproni posta- és távirda igazgatóság 
tudomására, hogy a közönség az illetéktelen le
vélportó követelésektől megkímélve legyen.

— Verekedő fuvaros. Smonka József alsó
lakosi fuvaros, a baltyándi halárban az utón 
összekülönbözött Rengyá Mihály lipahóczi füld- 
mivessel meg a feleségével, mivel szóval nem 
bírta, elővette az ostorát s azzal a lipahócziakat 
irgalmatlanul elverte. A garázda fuvarost fel
jelentették.
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Egészen fellélegzettem, mikor ezt az embert 
távozni láttam. Azután becsengettem a szoba
lányomat s egy koronát nyomok a markába, hogy 
szaladjon azonnal a Bölcs-féle gyógyszortárba s 
hozzon illatos füstölőt, iiogy még nyoma se ma
radjon ennek az embernek unalmas fecsegésétől 
megfertőzött szobában.

Még föl sem lélcgzettem mérgemből, mikor 
vissza jön a lány s durcásan teszi elében a 
koronát.

—  Na mi az, Ágnes —  kérdém —  hát 
nem hozott füstölőt?

—  Nem bizony —  szólt — rossz koronáért 
még egy fü magot sem ád a gyógyszerész, nem 
hogy illatos füstölőt adna.

—  Hamis pénz? hogyan? —  kérdém —  
hiszen ma vettem fel a fizetésemet a mura- 
szombati adóhivatalban s ott csak nem fizetnek 
hamis pénzzel. —  Végre is jobban mognézem, 
alul is, felül is, de bizony, sajnos, nemcsak ez a 
koronám hamis, de összesen öt darab koronám 
volt teljesen értéktelen ügyes utánzat. Az a gaz
ember tyukszemes csapott be ; kicserélte az én jó 
ötkoronámat az ö rossz öt koronájával.
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Irodalom.
A divat.

— A Divat Ujság-hóI —
Jön az áldott karácsony és ilyenkor, jól tu

dom, hogy sok kedves gondos előrelátó jó anya 
szeret a leánya karácsonyfája alá valami kis far
sangi meglepetést tenni, —  a kellemeset á hasz- 
nos-'al összekötni. Azért is hát első sorban az idei 
báli divatról legyen szó levelemben, noha a far
sang maga még elég messze van tőlünk.

í gy látszik, hogy a külső fény, pompa és 
ragyogásba annyira beleszoktunk, hogy nemhogy 
lemondani tudnánk róla, de sőt még fokozzuk az 
eddigi mértéken túl is. A legtöbb báli ruha a leg
könnyebb tüllkehnéből készül, de tele hímezve fém- 
gyöngyházpikkelyekkel és gyöngyökkel, Csakhogy 
az idén már nem mind tiszta fehér a báli ruha 
és nemcsak ezüst- vagy aranyfényü a hímzése, 
hanem piros, mint a lobogó tűz, a kelme és hím
zés egyaránt, lila mint az esteli pára a távoli he
gyek fölött, rózsaszín, mint a hajnal pirkadása, 
zöld mint a misztikus holdfényben a berek. És 
nem is fölötte drága, tekintve, hogy a ruha jó
formán kész, csak koréba kell szedni a szoknyát 
és összeaggatni a derekat egy kis kivágott bélés 
fölött. Ugyanilyen formába szabott és összeáilitott 
pikkelyekkel diszitett egész ruhákat szépen skatu
lyába készítve selyem lehet és batisztkelmében 
kapni, vagy csipkebetétekkel összeáilitott egyéb 
könnyű kelmében. Kifogyhatatlanul leleményes az 
az emberi elme, a szépnek a szemet és szivet 
megvesztegető s épnek kigondolásában és össze
állításában.

A báli ruhákon kívül még egy egész sereg 
divatos apróság van, amelyet mindenki szívesen 
láthat a fája alatt. A remek övék puha bőrbe* 1, 
selyemből elkészítve, most természetesen az mind 
elöl jól lenyúló divatos, hegyes formában készítve, 
gallérok, állógallérok, csipke, boá, hímzés vagy 
finom prémből, elöl hosszabb, rövidehb mellfodor 
vagy stólaszerüen benyúló végekkel. Azután a sok 
szép báli kezlyü. korcsolya-keztyü. muff, sapka, 
kis gallér, kis kabát finom prémekkel díszítve. Hát 
még az ékszerek sokfélesége. Meg a báli legyező, 
amely az idén olyan parányi, hogy akár zsebbe, 
akár a keblébe rejtheti az ember, —  de lehet 
ugyan csinos, egy-egy türkiszkapocscsal ellátott kis 
czüstláncon is hordani. És a virág, amely az idén 
ismét nagyon divat és amelyet egy ki« arany- vagy 
fémkarikára erősítve szorítanak a konty körül. És 
a báli cipő gyöngygyei hímzett atlaszból és a báli 
harisnya stb. stb. Hát még az egyebek, amiket 
karácsonyra már most kell bevásárolni —  a hasz
nos dolgok tömege amelyeket néhány év óta 
ügyes és gondos kereskedőink ilyenkor tömegesen 
kínálnak igen jutányos áron megvételre Ajánlom 
mindenkinek, hogy jókor fogjon hozzá a megválasz
táshoz. Ne hagyja dolgát az ünnepek előtti pár 
napra, amikor már akkora a gondatlanok és el
késettek tolongása, hogy valaminek a helyes meg
választására nincs is emberi lehetőség. Amikor 
már a vevő türelmetlen, mert nincs ideje a keres
kedő meg ideges, mert kapkodni kénytelen, hogy 
mindenkit kielégíthessen. Hisz aki megkísérli, látni 
fogja, hogy egy séta —  de nem egy, hanem min
dennap egy —  a városon végig, a mindennel ke
csegtető kirakatok szemléletében eltöltve, valósá
gos és tiszta élvezet. Még ha nem vehetünk is | 
meg mindent, ami tetszenék, sőt ha nagyon ke- j 
veset vagy semmit sem vehetnénk, még akkor is | 
pallérozzuk Ízlésünket, mert hisz némely kirakata , 
a Belvárosnak valóságos iparművészeti kiállítást 
produkál. Aki nem hiszi, nézze meg. Ida.

A DIVAT ÚJSÁG minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona húsz 
liüér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba j 
intézett postautalványon lehel. A Divat Újság kiadó- , 
hivatala Budapesten, VIIU, Kökk-Szilárd-utca 4. 
sz. házában van.

Közgazdaság.
Házi állatjaink idei teleltetése.

10. A dohánykertészeknek gyakran van 
fölösleges dohánymagjuk s az értelmesebb 
kertészek világítási célokra szolgáló olajat 
sajtolnak belőle, s a pogácsáját feletetik.

, MURASZOMBAT ÉS VIüÉKE“

A marha szívesen is eszi a dohánymag- 
pogácsát, sőt a préseletlen dohánymagot is 
s mindkettővel kitünően táplálkozik, mert 
ezen anyagok többet érnek a korpánál. 
Ami pedig etetési módjukat illeti, az leg- 
czélszerübben úgy történik, hogy vízzel 
moslékká szétfözve, szalmaszecskát forrázunk 
le velük, mert igy fokozzuk az emészthető
ségüket, s azonkívül izletesebbé is teszszük 
a szalmát. Miután a dohánymag s a po
gácsája igen tápláló, legfeljebb csak egy 
kg.-ot ajánlatos a marhára naponta számítani.

Ezekkel azonban még nem mentettük 
ki azon forrásokat, melyekkel takarmány
készletünket nagyobbithatjuk, mert ismerünk 
egy olyan forrást is, mely minden gazdá
nak a kezében van s ez az, hogy lehetőleg 
ne aljazzunk oly anyagokkal, melyeket fel
lehet etetni, mert állatjainkat jobban káro
sítjuk azzal, ha szájuktól vonjuk meg s 
alomul használjuk a szalmát, mint ha szo
katlan anyagokkal aljazunk alájuk. Alom- 
pótszeröl használhatunk pl. tőzeget, fűrész- 
port, fagyapotot, falevelet stb. de tudunk 
olyant is, mely mindenült található s ez a 
száraz televényes föld és homok. Mi nem 
ajánlanánk az utóbbit, ha nem tudnánk, 
Németországban vannak tehánistállók, me
lyekben mindig csak földdel aljaznak; de 
ugyanott úgy építik az istállót, hogy a 
tehenek rövid álláshelyet kapnak s hogy 
mély hugycsatorna vonul el mögöttük, s 
igy főleg csak a hugycsatornába rakhatják 
le a tehenek szilárd s hig ürülékeiket. Ezen 
istállókban nincsenek az álláshelyek kikö
vezve, hanem mintegy 20 cm. mély lelevé- 
nyes földréteg pótolja a burkolatot, mely 
évente csak egyszer lesz teljesen megújítva, 
inig évközben legfeljebb hogy kiegyengetik 
azt s néha kevés friss földet hintenek reá. 
Mi nem akarjuk ezt az aljazást mintaszerű
nek mondani, de tudva azt, hogy szükség 
törvényt bont, azt akarjuk vele jelezni, 
hogy a ki az idén végtelenül reá szolul a 
szalmájára, földdel vagy homokkal is aljaz
hat, azonban ha istállói ki vannak kövezve, 
akkor jó vastagon hordja bele a földet, 
mert máskülönben feltörik a tehenek tér
deiket. Miután a mi istállóink hosszú áll- 
helylyel és sekély hugycsatornával szoktak 
birni, azt ajánljuk még, hogy aki földdel 
vagy homokkal fog aljazni vagy aki taka
rékosan akar az alomszalmával bánni, az 
ne tűrje meg az almon a ganajt és hugyot, 
hanem tartsa azt folyton tisztán.

Amit pedig elmondtunk, az nemcsak a 
takarmányban szűkölködő gazdát érdekel
heti, de az abban bövelkedöt is, mert az 
idén annyira keresik s jól fizetik minden
felé a takarmányt, hogy az abban dusla- 
kodó gazda igen szépen pénzelhet belőle, 
s szolgálatot tesz az országnak azzal, ha 
nélkülözhető takarmányának gazdatársa ré
szére való eladása által arra képesíti a 
mostohább viszonyok között gazdálkodót, 
hogy annak ne kelljen állatjain mód felett 
s minden áron túladni.

Nagyon fontos az idén az is, hogy az 
állatok részéről megakadályozzuk a takar
mány pocsékolását, mert ha már épen csak 
a legszükségesebbet adhatjuk nekik, akkor 
kívánatos, hogy azt tényleg meg is egyék. 
Az állatok különben főleg a szalmát s a 
rosszabb szénát szokták pocsékolni, még 

| pedig részint úgy, hogy elszórják s maguk 
alá tiporják, részint hogy sok izéket liagy- 

| nak belőle. Az elszórás ellen szecskázással, 
! az izékhagyás ellen pedig a takarmánynak 
í puhábbá s könnyebben rághatóvá tétele, va
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lamint Ízletességének növelése által védekez
hetünk. Miután ez a két dolog nagyon fon- 

, tos, a következőkben mondjuk el azokról 
a legszükségesebb tudni valókat:

Hogy mit'értünk szecska alatt, szük
ségtelen megmagyaráznunk, mert azt úgyis 
tudja minden gazda s a legtöbb gazdának 
van is már szecskavágója, mert a szecska- 
etetésnek nemcsak aszályos, de jó eszten
dőkben is megvan az előnye. Ezért ajánla
tos is. hogy akinek szecskavágója még nincs, 
minél előbb szerezze be azt, mert eltekintve 
attól, hogy annak a jövőben is mindig hasz
nát fogja venni, már az idén is megkerül
het az ára azzal a megtakarítással, a mit 
a takarmányban s állatjaink jobb lelelteté- 
sében ér el. A legegyszerűbb szecskavágó, 
minőt talán a falusi kovács is tud készíteni, 

i alig néhány koronába, de 60 koronáért már 
igen tisztességes szecskavágógép kapható s 
ha a 60 korona sok pénz a szegény em- 

i bernek, álljanak többen össze s vegyék azt 
közösen, mert a géppel néhány óra alatt 

j több napra előre vághatják a szecskát.
| Ezek a gépek olyanok, hogy tetszés szerint 
i rövidebb vagy hosszabb szecskát vághatunk 

velük, mert pl. a lónak inkább az V U  cm. 
hosszú, a marhának pedig inkább a 21/* 
cm. hosszú szecska felel meg. A szecska
etetésnek pedig azaz előnye, hogy ezzel 
arra ösztökéljük az állatot, hogy sok szal
mát egyenek.

NYILTTÉR

Tájékoztatásul.
Az Elsöleánykiházasitási Egylet m. sz. és an

nak igazgatósága rövid idő óta céltáblájául szol
gál a leggyülölködöbb és bosszúvágyé támadások
nak, melyek mindannyian hazugságoktól, ferdíté
sektől és torzításoktól csak úgy hemzsegnek.

Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen tá
madásokra reagáljunk. Csak annyi szolgáljon tag
jaink tájékoztatásul, hogy az Első Leánykiházasi- 
tási Egylet m. sz. kebeleben semmi olyas nem tör
tént. ami nyugtalanságra okot szolgálhatna és hogy 
ezen üzelmek tisztán egy rendezett hajszára ve 
zetendök vissza.

Üzletmenetünk zavartalan folyásáról külön
ben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink, valamint ál
talában a nagyközönség ily minősíthetetlen táma
dásokról a helyes ítéletet magának megalkotni tudja.

A sajtópert, az egyedüli védelmi eszközt, 
mely ily esetekben rendelkezésre áll, mind ezen 
támadások ellen, már is folyamatba tettük.

Budapest, 1904. nov. 30.

Leánykiházasitási Egylet Igazgatósága.

Apró hirdetések.

A muraszombati gazdakör.
A muraszombati gazdakör ezentúl tagjai 

számára ingyenes hirdetési rovatot nyit, 
melyben bármi hirdetést röviden felemlít.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetőgépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank* tatai 
tojásszónt ad el, métermázsáját 3 koronával.

Sürüháza község füztelepének termését adja 
el, a zöld vessző métermázsája 7 korona.

A Györy-félo cefrefözö a gnzdaközönség ren
delkezésére áll, naponta 2 korona használási dij 

i mellett.

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz-
I dakör.
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Karácsonyi vásár!
Nagy választékban diszalbumok, emléklapok, 
dobozos levélpapír, képes- és mesekönyvek 
gyermekek számára, imakönyvek az összes 
hitfelekezetek részére a legcsinosabb kiállí

tásban, karácsonyi levelezőlapok stb.

Magyar, vend és német

N A P T Á R A K
kaphatók

B A L K A N Y I E R N Ő
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom ba t és A lsólendva.

50G3 1904. tkv. sz.

Ú j a b b  á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Begensber- 
ger Ferenc keszthelyi lakos végrehajtatónak özv. 
Cziffcr Jánosáé gyám állal képviselt kisk. GzilTer 
Verona, Gergely és Péter végrehajtást szenvedet
tek elleni 1000 kor. töke követelés, ennek és pedig 
ÍÍ00 kor. után 1904. január 1-tö!, 800 kor. után 
január 15-töl járó 6°/o kamatai, 198 kor. 09 fill. 
peri, 30 kor. 45 fill. végrehajtási és 20 kor. 30 fill. 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint 
tkkvi hatóság területén levő, a kökényes! 18. sz, 
tjkvben A I. 3. sor. 45. hrsz. ingatlanra egészben 
240 kor.-ban, az u. o. 95. sz. tjkvben f  1. sor. 
272. hrsz. ingatlanra egészben 288 kor.-ban, az 
u. o. 124. sz. tjkvben A I. 43. 44. hrsz. ingatlan
ból kisk. GzilTer Veronát, Gergelyt és Pétert illető 
15/ü4o részre 54 koronában, az u. o. 125. sz. tjkv
ben A 55. és 50. hrsz. alatti ingatlanból u. azo
kat illető 15/«4o részre 2G kor.-ban és az u. o. 138. 
sz. tjkvben A 1, 1—4. sor., 228, 229, 230. 231. 
hrsz. ingatlanból ugyanazokat illető ’%4o részre 
34 kor.-ban megállapított kikiáltási árban az árve
rés elrendeltetik és arra határnapul

1905. évi január 3. napjának
délelőtt 10 órája Kökényes község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok esetleg a kikiáltási áron alul is el- 
adatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlanok kikiáltási árának 10% 24 kor., 28 kor. 
80 fill., 5 kor. 40 fill., 2 kor. 00 fill., 3 kor. 40 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Kökényes község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. november 14-én.

Dr. Svhick, kir. albiró.

Ü g y v é d i ,  k ö r j e g y z ő i ,  t a n í t ó i
nyomtatványok raktáron kaphatók 

B a lk á n y i  E rnő  könyvnyom dájában  

M uraszom bat és A lsólendva.

ÍOO drb cigaretta-hüvely

60

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

R ÉTH Y-fé le

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I doboz 60 fillér. —
C sak  RÉTHY-fe lé t fo gad junk  el!

H irdetések felvétetnek e lap k iadó- 
hivatalában.

1691/1904. számhoz.

Á r l e j t é s i  h i r d e t m é n y
A magy. kir. földmivclésügyi minisler Ur 

rendeletére a Mura folyó korongi szakaszának 
szabályozási munkáihoz szükséges:

1. 37718 m3 terméskő,
2. 7837 folyóméter fenyőfaczölöp és 

2480 folyóméter fenyőfarud
szállítására alólirt m. kir. folyam mérnöki hivatal 
helyiségében 1904. évi deczember hó 29-én dél- 

t előtt 10 órakor zártajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

Az ajánlatok, melyek a fenti csoportosítás 
szerinti minden anyagnemre külön-külön zá rt s
kívül ajánlatként megjelölt borítókban adandók 
be és melyekhez az ajánlati összeg 5%-ának 
valamely in. kir. adóhivatalnál történt letételét 
igazoló adóhivatali nyugta is csatolandó — alóirt 
hivatalnál a jelzett nap 9 és fél órájáig benyúj
tandók, mert később érkező ajánlatok nem fog
nak figyelembe vétetni.

Az ajánlatok benyújtására, valamint a szál
lításra vonatkozó egyéb feltételek az alólirt 
folyammérnöki hivatalnál a rendes hivatalos órák 
alatt tudhatok meg.

Eszéken, 1904. évi december hó 2-án.

Magy. kir. fo lyam m érnök i 
hivatal.

A L K A L M I  V É T E L !

Mélyen tisztelt n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy Péntek 

és K ram berge r urak regedei üzletét átvettem; a raktáron levő különféle árut 
mélyen leszállított á ron  árusítom el.

A legalkalmasabb k a iá c s o n y i és ú jé v i ajándékok 
Nagyválaszték játék-, divat-, rövid- és kötött-árukban 

Ú j o n n a n  b e v e z e t v e :  Ú j d o n s á g o k :
Lenvászon, atlasz és damasztvászon min- Gallérok, férfi és női fehérnemüek igen
den szélességben, a legjobb minőségben. jutányos áron.

Tisztelettel O tlÁ l XjíLJOS, kereskedő Regédé.

Iszákosság  n incs  többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vagy 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, ininl a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőket mesélte:
.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta. Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa 
és otthonát, gondlerhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papír 
kereskedésében kapható.

COZA INSTITUTE (Dep. 12f), 71, High Holborn, London, W. D., ANGLIA.
_________ I________  (Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendők.)
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




