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Uj körjegyzőségekről.
Körülbelül egy negyedévszázad óta kí

sérem figyelemmel járásunk mindennemű 
ügyeit s néha-néha összehasonlítást teszek 
a mostani és a huszonöt év előtti állapotok 
között. Ilyenkor felvetem magamnak a kér
dést, történt-e ezen járásban egy negyed 
század óta számottevő haladás?

Én a haladás alatt nem értek üres szó
beszédeket, hanem értem a nép szellemi és 
anyagi jólétének emelését, értem a produktív 
elemek terjedését, a nép felvilágosodását, 
így értve a haladást a fenti kérdésre a fe
lelet rendesen csak az, hogy járásunkban 
még igen keveset lehet beszélni haladásról.

Járásunk első sorban földmivelö elem
ből áll s az képezi a produktív részt. Ezt 
az elemet emelni az első feladat. Ezen célra 
habár szerény eszközökkel, de nagy kitar
tással munkálkodott az utóbbi 15 év alatt 
a járási gazdakör. A járás egyes községei 
legújabb időben a gazdakör irányítása mel
lett kezdenek szépen fejlődni. Elég utalni 
Mezövár vidékére. De ez csak szórványos 
jelenség, általánosságban pedig nincs hala- I 
dás, mert az egyesek buzgó működése ellen-
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súlyozva lesz sokszor hatalmi, máskor sze
mélyi tekintetek által.

Igen nagy baj az, hogy a mai közigaz
gatásnak egyáltalában nincs érzéke a nép 
gazdasági helyzete iránt, s a helyett, hogy 
a produktív erőket fejlesztené a járás egész 
nép rétegében; ahelyett, hogy a nép terheit 
lehetőleg csökkentené vagy legalább is tar
tózkodnék azoknak minden emelésétől ad
dig, inig uj jövedelmi források lesznek nyitva: 
minden uj intézkedése csak újabb terheket 
rak az igazán szegény nép vállaira, folyton 
újabb és újabb címeken emeli azok számát, 
akiket a népnek kell eltartania. Pedig nem 
szabad föképen a közigazgatásnak egy pil
lanatra sem megfeledkeznie arról, hogy nem 
a nép van a hivatalokért, hanem a hivata
lok vannak a népért. Igen rossz közkor
mányzat az, mely növeli a hivatalnokok szá
mát anélkül, hogy az adózó nép anyagi ere
jét növelné. Régi korhadt, gyenge alapra uj 
emeleteket rakni okos ember nem fog, mert 
tudja, hogy rövid időn belül az egész ösz- 
szedülhet s öt magát is eltemeti.

Egy újabb intézkedése a közigazgatás
nak ismét nagyon világosan bizonyítja, hogy 
hiányzik a nép jóléte iránti érzék. Ez az
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uj jegyzői állások szervezése. Hát az a köz- 
igazgatás egyszerűsítése, mit a jó urak oly 
sokat hangoztattak ? S ha már a nemes vár
megyének 25 újabb jegyzöségre volt szük
sége, azoknak mindjárt egy ötödét épen en
nek a szegény járásnak kell a nyakába 
várni? Vasvármegyének van 950.000 hold 
területe 418.000 lakossal, miből a mura- 
szombati járásra esik 93.000 hold 48.000 
lakossal. Tehát aztán a területi akár a la
kossági viszonyokat tekintjük a felállítandó 
25 jegyzöségböl e járásra elég lelt volna 
kettő-három, de ha tekintetbe vesszük e já
rás szegénységét, úgy csak egy-kettő.

A felállítandó öt uj körjegyzőség dologi 
és személyi kiadásai kitesznek legkisebb szá
mítással 15000 koronát, miből ha az állam 
7500 koronát meg is térit, a járásnak épen 
szegény elemeire ezen uj intézkedés révén 
újabb 7500 korona teher hárul. S miért ezt 
az uj terhet rakni a szegény nép vállaira. 
Azt mondják a mostani körjegyzők, nem 
győzik a munkát. Tessék a sok cafrangot 
eltávolítani, mikkel most terhelik a körjegy
zőket, tessék az ügymeneteket egyszerűsí
teni s akkor bírni fogják a mostani körjegyzők 
is a munkát. Ezen gondolkodjanak a köz-
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— Szeretlek, Toncsim, mint senki mást e 
világon. Hisz híved vagyok, azt jól tudod és érződ; 
ezért siettem ölelő karjaid közé. Jelszavadnak: 
.Szeretni az asszonyokat 1“ — én hitelt adtam és 
a jövőben is hitelt adok, bár csak már egyes 
számban: személyedben. S miként én osztom vé
leményedet és azt terjesztem, úgy kell, hogy te is 
rendületlenül állj mellettem, ha uj elveket vallók.

— Édes Baltazárom! Szerelmem mindenre 
képes és ha elvednek érvényre jutása miatt, — 
melynek igaz és tagadhatatlan voltáról meggyőződve 
vagyok, — az egész világ ellen kellene harcolnom, 
akkor is oldaladon állok. Vagy együtt élünk, vagy 
együtt halunk.

— Az ilyen asszonyt bálványként imádom, 
Nézd csak Toncsim, ezek a polgárok azt hiszik, 
hogy ők ugyanolyan húsból és vérből alkotvák, 
mint mi nemes emberek. Nem hallatlan, egy kép
zelődés ez?!

— Még annál is több! S ha még hozzá
tesszük, amit a múltkori társasköri gyűlésükön 
konstatáltak, eljárásukat merő vakmerőségnek kell 
declarálnunk. Azt mondották k i: ök társadalmilag 
és szellemileg velünk egyenrangú és jogú factorok.

— Na Toncsim, ez már igazán több a soknál! 
Vagy tán ezek az emberek prologjai egy bekövet
kezhető társadalmi katasztrófának, mely csak tel
jes megsemmisülésüket eredményezheti. Be kell 
őket fagygyuztatni. Dühös kezdek lenni.

— Azért csak ne jöjj ki a türelemből, jó 
férjecském! Még többet is mondottak: ott lesznek 
mindenütt, ahol mi, mert természeti jogaikat velünk 
egyenlő alapból származtatják; szociális téren a 
csak nekünk tetsző munkát nem teljesitik, mert 
ök a nagy társadalom gondolatvilágát ismerik el 
érvényesnek. Merészen akarnak ám ezek ellenünk 
föllépni!

Megpukkadok e tömeg vakmerő eljárása miatt. 
Persze fáj nekik, hogy őket körünkből kizártuk és 
nem igyekeztünk őket nevelni, oktatni eléggé, nem 
igyekszünk őket magunkhoz fölemelni! . . . Node, 
jaj a bőrüknek 1 Behozzuk azt a rendszert, mely 
a régi rómaiaknál dívott: vissza zárjuk ökot, mert 
ezek veszedelmes symptomák.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Ezen párbeszéd hallatára indignaliónk Rényi 
úrénál jóval magasabb fokra hágott, inért ilyen 
gőgösség, nagyravágyás mint Rényi-ó sem vethet 
sutba oly társadalmi nézeteket, amelyekért mil
liók vére folyt s melyek jogos voltukat nemcsak 
hogy már régen kivívták volt, hanem az életben 
már realisáltattak.

Mindnyájan, kik tanúi voltunk ezen elfogult 
igéknek, egy nyílt levelet intéztünk Rényi úrhoz, 
melyben elveit a mindenki által ismert argumen
tumokkal megcáfoltuk és a polgárság figyelmét is 
Rényi urra, az újabb nemesre hívtuk fül. Egy 
szellemi hadjárat indítása volt célunk, mert nem 
tűrhettük, hogy a miért az emberiség egy ember
öltőn át sikerrel dolgozott, azt egy ember csak 
bontogatni is megkísérelje.

A levél nyomán a város lakossága két bí
borra szakadt.

Rényi urnák alig volt egy néhány embere.
Ami táborunkat követte úgyszólván mindenki.
Megindult az eszme váltás, melynek folyamán 

Rényi a fentieken kívül még ezeket vágta sze
münkbe : nemes és polgár egy asztalnál nem ül
hetnek, egy társaságban nem foroghatnak, egy 
mulatságon együtt meg nem jelenhetnek, mert a 
parancsoló és kinek parancsolnak; mint ég a főid
től különböznek egymástól. Tétlenségre akarta tá.
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igazgatás vezetői s akkor a szegény embe
rek ezrei fogják áldani mint a népnek igaz 
barátait és jóakaróit, akkor nem kell attól 
tartaniok, hogy a nép nem hallgat rájuk s 
nem követi őket más téren is.

A közigazgatási közegek gyakorlati gon
dolkodását nagyon fényes világításban mu
tatja be a tervezett öt uj körjegyzőség be
osztása úgy területi mint népesedési szem
pontot tekintve. Egyelőre csak egyes példá
kat hoznak fel.

A mártonhelyi körjegyzőséghez tartozik 
Zsidahegy, mely tőle legalább is 10 km. tá
volságra van, de Birószék és Véghely, mely 
4—5 km. távolra van, már messze esik 
Csendlaktól. A mártonhelyi körjegyzőségnek 
lesz 3586 lakója s ez jó, de a csendlakinak 
lévén 3231 ez nagy s azért két részre osz
tandó. Az uj perestói körjegyzőségnek lesz 
3270 lakója, inig az urdombinak 1856, sőt 
a ferenczfalvinak 1823.

Ferenczfalva Csendlaktól van 2 km. 
tehát kell oda uj körjegyzőség? Barkócz, 
Korong a maga 1819 lakójával és tetemes 
távolságával maradhat az uj tervezet szerint 
is 5267 lakóval biró muraszombati kör
jegyzőségben. így lehetne a járáson végig 
menni.

Ha már rendezni akarnak valamit, hát 
első sorban a régi körjegyzőségeket kellett 
volna másként beosztani s az uj beosztás 
után az esetleg támadt hézagokat uj jegy- 
zöségek felállításával kitölteni.

Nem csak a közigazgatási kötelesség, 
de az egyszerű gyakorlati ész is azt köve
telné, hogy a jegyzöségek úgy lakók számát, 
mint a területi viszonyokat tekintve lehető
leg egyenlők legyenek. A dologi kiadások 
mindenütt egyenlők, tehát másod igazság 
az, hogy az urdombi ember kétszer annyit

borunkat kárhoztatni, szemére sötét hályogot vonni, 
melyeket vízzel kell meglocsolni akkor, ha a ne
mes egoistikus törekvéseinek szolgál, borral pedig 
akkor, ha egy tönkrement nemest kell képviselővé 
választani, mert szerinte polgár a parlamentbe be 
sem választható.

Tábor ilyen üres elvekből lelkesedést nem 
meríthet.

Másként állott a dolog nálunk. Mindenki a 
múltakra, a tapasztalatra alapította a polgárság 
intézményét. A jelen az övé, a'jövőt teljesen ö 
fogja uralni. Léiének zálogai a szabadságharcok. 
Korunk jelszavait: szabadság, egyenlőség, testvé
riség, haladás, művelődés, stb. — ö teremtette, ő 
ápolja. Keblén, emlőjén nagyok nevelkedtek, kik 
velük együtt mégis minden ember fiaival egyenlők, 
mert hisz Isten előtt is egyenlők vagyunk. Munka 
és szorgalom meg erős akarat kell csak nekik s 
mindent meg- és legyőznek, még Rényi urat is 
megalázzák, mert polgári voltukat nyílt homlokkal 
becsmérelni merészelte.

Átkot szórtak a fejére s ugy látszik, ez az 
átok fogott. Megvetették s többet senki feléje sem 
nézett. Cselédei egymás után hagytak el. Birtokát 
nem művelhette, pénzét nem értékesíthette. Étclt- 
italt senkitől drága áron sem kapott . . . Elhagyta 
lassanként minden. Végül már esze kezdett bom
lani s minden törekvése romjain a guta ütötte meg.

(Folyt, köv.)

fizessen, mint a perestói és háromszor any- 
nyit, mint a muraszombati, holott a mura
szombati és a perestói lakos jó módú, az 
urdombi pedig földhöz tapadt szegény.

Aki a járás szegény népének érdekeit 
csak kissé is szivén viseli, ebbe az uj köz- 
igazgatási intézkedésébe nem szabad bele
nyugodnia. Reméljük, hogy a járásban még 
akad néhány védője a szegény népnek, 
föképen azt kérjük uj képviselőnktől, aki 
iránt a nép oly tüntető módon mutatta meg 
ragaszkodását.

Tavaszod ik
Rügyfakasztó langyos szellő suhan vé

gig a tájon. Életre ébreszti az alvó ter
mészetet. *

Tavaszodik.
Különösen a városok légkörén túl igen 

nagy e szó jelentősége. A télen át pihenő 
kezekbe uj erő támad. Előkerül a félszer 
alól a rozsdásodni kezdő eke, kapa és ásó. 
A téli hónapok alatt néma határt inadár- 
csicsergés, bogárzümmögés élénkíti meg, 
melyből élesen válik ki az ekébe fogott 
ökröket noszogató gazda-ember hangos szava.

Tavaszodik.
Hangos örömtől zeng a halom, róna, 

ezer kis virág nyílik a völgy ölén, üde kis 
fejecskéjüket lágyan himbálja, rengeti a 
csendes alkonyi szél. Kezdődik az élet, 
kezdődik a gazdaembernek is ez az esztendő. 
A természet megifjodik, vidám lesz, csak a 
gazdaember arcáról nem szakad le a komoly
ság, szomorúság. Azon ott ül, mint fekete 
felhő a bánat.

Az eke szarvát tartó gazdának mintha 
még gondterhesebb volna az arca, mint 
volt a télen. Minden uj barázdánál uj 
sóhajtás tör elő kebeléből, minden egyes 
barázdára vetett tekintete mintha azt 
m ondaná:

— Hát érdemes-e rögöt feltörni? Ér
demes újra kezdeni az izzadságos munkát, 
amiből oly kevés a haszon, oly kevés az 
Isten áldása? Megtörli ingujjával az élet 
ekéjétől barázdált homlokát, Istenhez fohász
kodva, lassan folytatja munkáját.

A kép egy kicsit se túlozolt. Tavasz 
kezdetén már évek óla nem fognak kis
gazdáink azzal a kedvvel, azzal az igyeke
zettel és lelkesedéssel a földnek megmun
kálásához, amint a munka kezdete meg
kívánná. Csüggedés vesz rajták erőt; 
általános a panasz, hogy a gazdálkodás nem 
fizeti ki magát. Aggódva veti el a magot, 
a termésnek ki tudja lesz-e ára? Valaha 
csak attól féltek a gazdák, hogy Isten nem 
segíti meg munkájukat, féltek a fagytól s 
az időjárás más szeszélyeitől: ma mintha 
csak másodrendű kérdés volna ez.

Álljunk meg egy kicsit és gondolkoz
zunk, mennyiben jogos a panasz, a félelem.

Hogy a gazdálkodás nem fizeti ki 
magát, annak legnagyobb részben tényleg 
a termények alacsony ára az oka, melyről 
a gazda nem tehet. Ámde tekintsünk körül 
az egész világon, ez a baj általános. Ez 
ellen tehát tenni kell valamit.

könnyen lehet emelni a gazdaság tiszta
jövedelmét a helyes alapokon nyugvó állat- 
tenyésztés révén; a tej és baromfi értéke
sítésével jelentékeny tökéhez juthat az 
igazán törekvő, számitó gazda. Avagy a 
gyömölcstermeléssel nem lehetne-e fokozni 
tiszta jövedelmünket? Nagyon is lehet. 
Ennek dacára mit látunk a mi kisgazdáink
nál? Állattenyésztésük alig döcög előre, 
csak a gazdakörök lelkes vezetői, a gazda
sági egyesületek rázzák fel kisgazdáinkat a 
tespedésböl s vezetik rá arra, hogy állat- 
tenyésztésükkel kezdjenek egyszer törődni. 
Gazdáink félnek az apaállat beszerzésétől, 
inkább eltagadják a tehenek számát, mint 
sem azoknak meglelek) apaállat beszerzésé
ről gondoskodnának. A gyümölcs nemesí
tésével mit sem tőrödnek, a meglevőket 
nem gondozzák kellőleg, nem ápolják. így 
terméseik vagy egyátalán semmi, vagy pénzt 
nem érő semmiség.

Nagy baj ez, igen nagy, melyen segíteni, 
gyökeresen segíteni a legégetőbb szükség.

Okuljanak már egyszer kisgazdáink, 
tanuljanak a múlt és jelen szomorú tapasz
talataiból, tényeiböl. Fektessék gazdálkodá
sukat helyesebb és szélesebb alapokra, a 
régi elavult rendszerrel hagyjanak fel. 
Vájjon ki gondolt nálunk eddig a termény
magvak nemesítésére ? Évröl-évre egy és 
ugyanazon földből került búzát veti el a 
földmives, igen gyakran annak is a leg- 
silányabbját. Természetes, hogy igy iárva 
el, a termés is silány marad. Lám Német
országban magneinesitö szövetkezetek van
nak. Az ottani gazda csak kipróbált és 
kitűnő vetőmaggal látja el földjét.

Ha a földet jól és okszerűen meg
művelik, észszerűen kihasználják, a vető
magot jól megválasztják, elmaradhat-e az 
eredmény? Nem. De nem is maradhat el. 
Itt következik a feladat második része: 
szervezzék az értékesítést.

Fektessék a termények értékesítését 
kisgazdáink szövetkezeti alapra, az értéke
sítő szövetkezetekből származó anyagi haszon 
jelentékényen szaporítaná a gazda jöve
delmét.

Nincs külömben a gazdasági életnek 
oly ága, a hol szövetkezéssel ne lehetne a 
mostani helyzeten segíteni. Egyes vidékeken 
mily szép eredménynyel dolgoznak már 
nálunk is a tej-, tojás- és gyümölcs-érté- 
kesitö szövetkezetek. Nem volna-e lehetséges 
minden járásban hasonló szövetkezeteket 
létesíteni ?

Időszerűnek tartottam ezeket elmon
dani e lap hasábjain most, kezdetén a 
tavasznak, kezdetén az uj gazdasági esz
tendőnek. Vajha megfontolnák mindezeket 
szántás közben földinivelö gazdáink.

A komoly megfontolásnak eredménye 
bizonyára nem maradna el. Az aratás akkor 
bizonyosan letörölné a gondot, a szomorú
ságot sok arcról letörölné, elűzné a bánat 
setét fellegeit, Apasztaná a kivándorlók 
számát.

Létesítsünk tehát terményértékesítő szö
vetkezeteket !

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

Kisgazdáink legnagyobb hibája az egy
oldalú gazdálkodás, az egyoldalú termelés. 
Akkor, mikor a búza ár alacsony, pusztán 
a szemtermésből várni minden jövedelmet, 
nem szabad. Sok pénzt lehet szerezni, i

Tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik még 
a múlt évre tartoznak, hátralékaik beküldésére, 
ellenesetben kénytelenek vagyunk a lap küldését, 

beszüntetni. s  KIADÓHIVATAL.
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Gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési 

képviselő Budapestről, ahol a képviselőház ülésein 
részt’vett, f. hó llén  Csendlakra érkezett,

—  Eljegyzés. Ilj. Horváth Pál szentgotthárdi 
szolgabiró, Horváth Pál helybeli tekintélyes ügy
véd fia, f. hó 16-én tartotta eljegyzését Hambeck 
Lajos nyugalmazott cs. és kir. kapitány leányával, 
Elvirával, Szentgotthárdon. Gratulálunk.

— Az iskolák bezárása. Az alispán a járvány- 
szerűén fellépőt vörheny miatt elrendelte a hely
beli népiskoláknak 3 hétre leendő bezárását.

— A vasút. Örömmel vesszük a hirt, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter a muraszombat— 
körmendi vasút költségvetését 5,800.000 koronára 
szállította le. Reméljük most már, hogy a vasút 
építése még ez évben valójában iskezdetét veszi.

Bika kihelyezés. Járásunk országgyűlési 
képviselője, gróf Batthyány Zsigmond ur a járás 
állattenyésztési ügyének szolgálatot akarván tenni, 
a Szombathelyen f. hó 10-én megtartott bika
árverésen több bikát vásárolt, melyet járásunk 
egyes községeinek óhajt átadni, hogy ez utón is 
a tenyészapaállat tartás mai miserábiiis állapotán 
segítsen. A vásárolni szándékozó községeknek fel
világosítással szívesen szolgál Öméltósága csend
luki intézösége és a muraszombatjárási gazdakör 
titkári hivatala.

— Tüzrendészeti felügyelők vizsgája. A vár
megyebeli tűzrendészed felügyelők részére a Tüz- 
oltuszövetség Szombathelyen két napos tanfolya
mét nyit, amely alkalommal a felügyelők teedöikrc 
vonatkozólag alapos kiképzésben részesülnek. E 
tanfolyamot f. hó 18-án és 19-én tartják meg.
A tüzrendészeti felügyelők c tanfolyamon részt 
venni kötelesek.

— Utó bika vizsgálat. Miután a községek kö
zül nehányau a tenyész apaállat tartást nem biz
tosították, az illetékes hatóság a községeket a 
szükséges apaállatok beszerzésére kötelezte. A 
vizsgálatok f. ho 17-én tartják meg Muraszombaton 
a városház melletti téren.

— Nemzetközi nagy lóvásár Érsekujvárott.
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által folyó 
évben rendezendő XXIIl-ik nemzetközi lóvásár 
Érsekujvárott (Budapest és Bécsiül gyorsvonaton 
2—3 órányi távolság) május hó második hétfőjén 
s az ezt megelőző vasárnap délután vagyis május 
hó 7-én délután és május hó 8-án fog megtar
tatni. Ezen lóvásár Magyarországon a legjelenté
kenyebb és legkeresettebb, melyet a tenyésztők és 
kereskedők egyaránt fölkeresnek. Főként a kü1- | 
földi lókereskedök szokták az ersekujvári lóvásárt : 
fölkeresni. A múlt évben is 500 drb különféle 
használatra való ló adatott cl. Lakások és istállók 
az érsekujvári polgármesteri hivatalnál rendelhetők.

Irodalom.
\

A divat.
— A Divat Ujság-ból.

Hiába, csak nem nyugszite'Tr- fit, amely 
évek óta erőszakolja a hosszú yes szoros
kabátot, amely hol oroszos, b .kszerü, hol 
Louis XV. formájú és a mely óm, csak igen 
előkelőén magas, nyúlánk és ■ n izében töké
letes alaknak illik. Tán ezér .órtálják némely 
szépeink, mint igen exluzi- i kevesek által
viselhető divatot, amely egyhamar válik
általánossá.

Szerencse, hogy az ilyen kosztümre csak az 
igen szép és finom posztó alkalmas, amely végre 
is csak tavaszi, őszi divat. Hát ha elterjed is, nem 
sokáig látjuk, mert nálunk májusban már jóformán 
nyár van. Az ilyen hosszú derék szoknyája fönt 
természetesen egészen sima, úgy a most annyira 
felkapott, fent apró hajtásokba tűzött cipőre si
muló szoknya, amely aztán lefelé jócskán bővül, 
akar rövid, akár hosszú legyen.

A könnyebb fajta szövetekből készült szok
nyákat már csaknem mind ráncba huzottun 
készítik, keskeny szalagdiszes fodrocskákkal ékítve. 
De ezeknek a dereka már szoros bélésre van 
elmésen drapirozva és elöl akár öves, akár nem, 
de igen hosszan és hegyesen húzódik lefelé. Az 
ilyen derék ujját is kcrcsztben-hosszában húzzák i

ráncba és díszítik vagy pedig pufTosan, de csak 
könyökig fedik a felső kart. A divatos ruhaujj 
második formája a sonkaujj, már szinte vesze
delmes mértéket kezd ölteni, szerencsére, hogy 
inkább csuk zsaketes utcai ruhákon. Legjobban 
illik még e rövidre vágott, sétára való angol
ruhához. Természetesen, hogy ennek az anyaga 
is legtöbbnyire az elévülhetetlen angol apró koc
kás kelme.

Hogy a divatos kelmék színeiről is szóljak, 
— az angolok kivételével, amelyek mindig szín
telenek — azt állítják, hogy az automobil-barna 
és hársfazöld mellett még a cseresznyepiros, 
aranyszin és a lilának minden árnyalata, a sötét- 
bibor lilától egészen a leghalványabb orgonavirág 
színéig lesz az idei évad uralkodó színe. De ez 
egyelőre csak állítás — a gyárosoké. A megvaló
sulás mindig a vásárló publikum kedvétől függ, 
hogy tudniillik valóra váltja a gyárosok reményeit

Különben pedig azt is rebesgetik, hogy a 
könnyű selyem és nyári selyem ez idén kikon
kurál a divatból minden egyéb kelmét. No már 
ezt meg éppen nem hihetem, mert épp könnyű 
tavaszi, de kivált nyári szövetekben a gyárak 
áltál ilyenkor előre küldött minta-kollekciók annyi 
szép és bájos kelmefélékkel csábítják vevőiket, 
hogy szinte szédül tőle az ember feje. Egyben 
különös, még pedig nagyon, az uj divat mintha 
nem birta volna magát eltökélni, hogy kockás 
vagy pettyes minta legyen-e az uralkodó. Kapta 
magát és rengeteg mennyiségű finom minőségű 
parányi kockás kelméket szövetett, de minden 
kis kocka szögletén ott díszeleg egy parányi 
selyem pontocska. Nem is mondhatom, hogy mily 
bájos ez a furcsa szövet, amellett, hogy könnyű 
és szilárd is egyben.

IDA.

A D i v a t  Új s á g  minden hónapban két
szer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: 
negyedévre postán való szétküldéssel, két korona 
busz fillér. Előfizethetni legcélszerűbben a kiadó
hivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatalába Budapesten, VIII., Bükk 
Szilárd-utca 4. számú házában van.

Százával érkeztek előfizetőink részéről a kér
dések, hogy miért adtunk dupla címet a 27 év 
óta fennálló „Képes Családi Lapokénak. Sokan 
becses előfizetőinkből szinte kértek, hogy hagyjuk 
meg a régi jó „Képes Családi Lapok” óimét. Ezen 
számtalan oldalról jött kívánságnak felelünk meg, 
midőn tudomására adjuk becses előfizetőinknek, 
hogy a néhány számon át megjelent „Az Élet** 
(Képes Családi Lapok) címét megváltoztattuk és 
megmarad a régi, de mindig friss és változatos 
tartalmú „Képes Családi Lapok*.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk 2 Kühne-félo sorvctögépcl kinál 
j eladásra,'jelentkezhetni az irodában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

A gazdakör hivatalos helyiségében a gazdák 
egy Kiihne-fele aranka tisztiló rosta áll rendelke
zésére. A tisztítás dija kilónként 3 fillér.

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz
dakör.

Vetőmagvakat szívesen szerez be a gazdakör, 
ha ez iránt a titkári hivatalnál elegen jelentkeznek.

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 
előmozdítása végett piros-tarka simcnthali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

Gyümölcsfákat árusít a gazdakör Vaskorpád 
es totlaki telepén, egyes darab ára tagoknak 30, 
nem tagoknak 40 fillér.

Kitűnő besztorczei szilvafa kapható a gazda
kör tótlaki telepén 24 fillérért.

ÁPRILIS 16.

Gazdakörünk 4 drb 4—6 éves muraközi 
kancát keres megvételre.

Gróf Batthyány Zsigmond horvátországi 
(Klcnovniki) uradalmában kerestetik egy körerdész 
és három crdöör. — Ajánlatok : Gazdasági inté- 
zöség Csendlak, posta Vas-Forenczfalva intézendök.

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki Írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
M uraszom bat.

Húsvéti
képes levelezőlapok kaphatók Ba l -  
k á n y i  E r n ő  papirkereskedésében  

M uraszom bat.

122/1905. végrh. szám.

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

t.-c, 102., §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti kér. és váltó kir. törvényszék
nek 1905. évi 15.468/1905. és 15.466 1905. sz. 
végzése következtében dr. Weisz Samu ügyvéd 
által képviselt Simon Miksa budapesti lakos 
javára Zvér Márton muraszombati lakos ellen 
260 korona és 267 korona 24 fillér s járulékai 
erejéig 1905. évi március hó 6-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 719 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. vásári férfi kabát, nadrág, mellény, 
ponyva, posztó, barchet, bélés, czeig. gomb, 
pamut, láda, álló állvány, pult, szék, asztal, létra 
és vaskályhából álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1905-ik évi V. 62/2. sz. végzése folytán 
260 kor. és 267 korona 14 fillér tőkekövetelés, 
vagyis 260 kor. után 1905. évi január hó 15-töl 
és 267 kor. 14 f után 1904. évi november hó 
lo-ik napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 
91 kor. 60 f-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Muraszombatban Zvér Márton üzlet 
helyiségében leendő megtartására

1905 évi április hó 25. napjának
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1905. évi április 10-én.
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

204/1905. végr. sz.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. jbiróságnak 1904. évi 
Sp. II. 240/3. s több számú végzése következté- 

I ben dr. Vratarits Iván ügyvéd által képviselt 
Hosenberger Albert, Gober Fercncz,fKolman János, 
Kaczián András és ifjú Yogler József javára Zsem
lics János, úgyis mint kiskorú Zsemlics Mátyás és 
Zsemlics Terézt és t. gyámja széchenykuti lakos 
»‘llen 200 kor., 253 kor.. 100 kor., 411 kor. 40 f 
és 460 kor. s jár. erejéig 1904. évi október 20 
s több nap foganatosított kielégítési és biztosítási 
végrehajtás utján le- és fclülíoglalt és 2472 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m, hidas, 
szecska metsző, eke, taliga, borona, szobabeli



MURASZOMBAT, 1905. Áp r i l i s  i n .

bútor, hordó, kád, bab, lószerszám, kantár, szalma, 
ló, szekér, kocsi, sertés, malacz, vegyes takar
mány, vízimalom rész stbbiböl álló ingóságok nyil
vános árverésen elrdatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1904. évi V. 489/5. sz. végzése folytán fent 
felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még 
hátralévő követelések és járulékaik erejéig Széchény- 
kuton Zsemlics János lakásán s a lefoglalt tár
gyak helyein leendő megtartására

1905. évi április hó 27-ik napjának
d. u. 1 órája határidőül kítüzetik és ahhoz a venni 
szándékozó* ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi áprlis 
hó 14. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

Hirdetm ény.
A „GYAN AFALVAI T A K A R É K 

P É N Z T Á R " részvénytársaság ezennel köz
hírré teszi, hogy 1905. évi julius hó l-től 
kezdödöleg a kamatlábot és pedig 

betétek után 4%-ra, 
jelzálog után 5Vs°/o-ra, 
váltók, kezeskötvény és előlegek után 

í '/ i ’/o-ra leszállította.
Ezen határozat a p u s z t a s z e n t -  

m i h i  I y i fiiókpénztárra is kiterjed.
Gyanafalva, 1905. évi március hó 31.

Az Igazgatóság.

Kundm achung.
Von Seite dér „ JE N N E S D O R F E R  

SPARCASSA* Actiengesellschaft wird hieinit 
allgemein bekannt gegeben, dass von 1-t 
Juli 1905 angefangen dér Zinsfuss- und zwar 

nach Einlagen auf 4%>, 
nach Hypotheker Darlehen auf 51/*0/#, 
nach Wechsel, Bürgschaftssuldscheine 

und Vorschusse auf 6Vi%> herabgesetzt hat.
Dieser Beschluss erstreckt sich auch 

auf die Filiale des Institutes zu Puszta- 
szentmihály.

Gyanafalva, am 31-ren Maerz 1905.
Die Direction.

* MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Ó r iá s i  s z e r e n c s e  T ö r ö k n é l !
n l l i f l é l a v i  az a  s z e r e n c s e , m e ly  b a n k h á z u n k n a k  k e d v e z . R ö v id  id ő  alatt 

*  - 1 U i n i u l l l i l l l i t l l  miiIió k o r o n á n á l tö b b  n y e r e m é n y t  fiz e ttü n k  k i nagyra-b e c s ü lt  v e v ő i n k n e k ; e g y e d ü l a z  utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt é s  p e d i g : 
a 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924 sz. sorsjegyre, 
a 400,000 koronás legnagyobb főnyereményt .a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá 
100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000, több 15.000, 10.000 koronás 
és ezeken kívül még sok egyéb nagy nyereményt.

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

A most kezdődő 16. O O O  sorsÍe8Vre e e  O O O  PénznVere‘magyar osztálysorsjátékban * * '* . w w w  jslllét o o . v v v  mény jut

Ü  14 millió 4 5 9 .0 0 0  korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

Mindenki keresse nevét!
(■■lytt a . b. o. torreadbea megtalálhat).

M in d e n k i k ís é r e l je  m e g  s z e r e n c s é jé t  
a z o n  s z á m m a l,  m e ly  n e v e  a v a g y  c s a 

lá d t a g ja in a k  n «

Legnagyobb nyeremény esetleg 1 .0 0 0 ,0 0 0  korona.
Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200.000, 2 á 100.000. 1 á 90.000, 2 á 80.000,
1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.00Ó, 8 á 20.000. 8 á 15.000, 

36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

l/s eredeti sorsjegy fr t  — .75 vagyis 1.50 kor., V« eredeti sorsjegy f r t  1.50 vagyis 3.—  kor. 
V* „ „ „ 3.— „ 6.— „ lh „ „ „ 6.— „ 12.— „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi április hó 23-ig-
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.TSH4 MK jL és

BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálvsorsjáték-üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:
Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a if. fiók: Muzeum-körul ll/a. III. fiók 

Erzsbet körút 54 a _- ____________________

Benzinmotorok, Gözeséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági
A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyáránaklegújabb szerkezetben és 

legjobb kivitelben kaphatókGépek
vezérügynökségénél BU D APEST, V ;  Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kivánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




