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ménynek már teljesen kialudt tüze újra ma
gas lánggal fellobant keblünkben.

Barthalos István í. hó 18-án Mura
szombatba érkezett s a Casinó helyiségébe 
összegyűlt számos érdeklődőnek, akik között 
volt gróf Batthyány Zsigmond a járás or- 
szággyülési képviselője is, bejelentette, hogy 
a Muraszombat—körmendi vasút építése kü
szöbön van. — A vasút financirozását a 
Berlin—Drezda—M/Frankfurti Erlangen cég. 
építését pedig Fábián Lajos mérnök vállalta 
el. A vasútépítésére vonatkozó szerződést f. 
hó 8-án végérvényesen megkötötte s az elő
munkálati engedélyt átruházta; vállalkozó 
kötelezte magát a 300 ezer korona építési 
kautiónak f. hó 25-ig leendő letételére s 
ennek megtörténtével, valamint a kereske
delemügyi minisztérium által az építési en
gedélynek kiadásával a vasútépítése mielőbbi 
megkezdésének mi sem áll útjában.

A vasút építése előreláthatólag f. évi 
szeptember havában kezdetét veszi. Elő
adta egyúttal Barlhalos Isván, hogy Mura
szombatból Regede felé az ország határáig 
vezető rendes vágányu vásutra is meg
szerezte az előmunkálati engedélyt, azonban

A Muraszombat körmendi 
vasút.

Minden mozgalomnak és törekvésnek 
őszinte hívei voltunk, amely oda irányult, 
hogy Muraszombat és vidéke vasutat kapjon 
s ezáltal bevonassák a szélesebb körű gaz
dasági forgalomba. — Azt a nézetet váltot
tuk és valljuk, hogy Muraszombat bármely 
irányú vasút által csak nyer, melyért érde
mes áldozatot hozni.

Ezt az áldozatot Muraszombat meg is J 
hozta, amidőn az ezelőtt 6 évvel tervbe vett 
Muraszombat—körmendi vasútra 100.000 
korona törzsrészvény jegyzési szavazott meg, j 
úgy hogy ezen Muraszombat jövőjének he
lyes felismeréséhez méltó áldozatkészség kö
vetkeztében komolyan kezdtünk bízni a vasút- j  
ügy kedvező megoldásában.

Azóta azonban a vasutügy fejlődése oly 
titokzatosságba merült, a vasút építésének 
megkezdésére már oly sok terminus csaló
dással végződve, elmúlt, hogy jogosnak tar
tottuk elkeseredésünket a fölött, hogy ezen 
vasút is, mint a többi, nem jutott tovább

a tervezésnél s kimúlással fog végződni, 
csakhogy a rendesnél jóval hosszabb agónia 
után.

Elkeseredésünk annál jogosultabbnak 
látszott, mert ennek a titokzatosan fejlődő 
vasútnak folytonos injektiókkal való ébren
tartása, az erők szétforgácsolásával megaka
dályozta, hogy Muraszombat s jövő fejlő
dését szivükön viselő járási tényezők a si
ker reményével más irányú vasút építését 
tervbe vehessék.

Most igazan a tizenketedik órában, a 
midőn már mindenki biztosra vette a Mu
raszombat—körmendi vasutterv meghiúsu
lását, amidőn már meggyözödössé vált ben
nünk, hogy ennek a vasuttcrvnek a fentar- 
tása csak akadály arra, hogy Muraszombat 
a közei jövőbeli vasutat kapjon s a midőn 
a közvélemény egyre erősebben követelte, 
hogy ennek a vasuttcrvnek a végleges elej
tésével Muraszombat és az egyéb érdekelt 
tényezők egy más, könyebben megvalósít
ható vasút érdekében hozzak meg áldoza
tukat. itarlbalos István a Muraszombat—kör
mendi vasutengedélyese oly bejelentéssel 
állított be hozzánk, amelynek folytán a re-

TÁRCA.

Harcz a természettel.
Irta : SKR1LECZ PISTA.

— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

A természet az embert igen tökéletes test- 
alakkal áldotta meg. A normálisan kiképzödött és 
kiiejlödött ember teste oly tökélyt képvisel, mely 
a természet káros hatásainak bámulatos módon 
képes ollenállani. Jól mondja egy francia acstctikus, 
hogy a természet az embert mai alakjában mes
termunkájaként alkotta.

V an azonban az egész emberiségben egy 
különös jellemvonás, mi abban nyilvánul, hogy 
számosán nincsenek megelégedve az anyatermé
szet adta szép alakkal, külsővel, színnel stb.

Kívánságuk arra viszi őket, hogy a termé
szetet kijátszik s a legválogatottabb korrektúrákat 
végzik magukon.

Nincs testrész, melyen az elégedetlen ember 
az idoinitást meg ne próbálta volna. Kezdi a 
bőrön, folytatja a fejen és a mellen, végzi pedig 
u kezeken és a lábakon.

Mindenki meggyőződést szerezhetett arról, 
hogy minnél műveletlenebb a nép, annál jobban 
szereti a tarkaságot.

Az ízléssel és gonddal válogatott, a körülmé
nyekhez szabott színek összeállilása, a különféle 
színek egymásra való behatásának gondos meg
fontolása mindenesetre finomabb érzékről tanus- 

I Kodik és a mint ez áll egész népekre, úgy 
egyesekre is.

így tudjuk, Észak-Amerikában az indiúnusok 
amúgy is vörös bőrüket még vörösebbre festik. 
Afrikában a benszülöttek arezukat, orrukat kirívó 
vörösre kenik, hajukat pedig zsírozzák. A Siera- 

j Leone tengerpart sötétfekete négernői vörös, kék 
| és fehér sávokkal díszítik testük azon részét, 

melyet ruha nem fed. Ugyancsak Afrikában a 
Tabatinga erdőség lakói testüket különféle toliak
kal és tüskékkel rakják tele.

Megtaláljuk ezeket a Icrmészetcllenessógeket 
Ázsiának, nemkülönben Ausztráliának minden 
részében.

Legtávolabbról suin volna illő merev pár
huzamban felhozni velünk európaiakkal az omli- 
lcllcm népek uzusait, de sajnos, álpiántálúdott 
ez a szokás — bár szerényebb alakban — a 
müveit népekre is s ha nem is épen általánosan, 
de az egyik nemnél elég rendszeresen divik.

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a 
müveit népek szép neme quasi utánozná a bar
bár népek ezen egyenesen nevetséges tetteit, 
mert a jelenkor hölgyei örökségképen kapták 
csaknem második természetté vált tulajdonságukat

a régi nagy műveltségű népek patriciusi dámáitól, 
görögöktől, rómaiaktól s mint már említettem, 
szerényebb, nem nevetséges, hanem igenis tetsző 
formában.

Nézzük csuk a jelenkor m o d e r n  dámáját!
Valóságos háborút visel a madár-világgal, 

de főleg a struccal. Kiszedi díszét, a tollát ön 
zésből, mert azután az ö fejét ékesíti, nem is 
elégszik meg a természet adta szépségével, hanem 
igyekszik szeszélyének megfelelően a szivárvány 
minden színével megfestetni.

1 ripoliszban állítólag több millió értékű 
slruc toll van felhalmozva, de nem is csoda, 
mert nagy a fogyasztó közönség.

Fantasztikusabbnál fantasztikusabb alakzata- 
kát rögtönöz hajából, mit úgy hívnak, hogy frizura.

Ez még nem is volna baj, de igenis határo
zottan hátrányos a hajsütés, mert ez által a haj 
lényét és selymes puhaságát veszíti. A természet 
nyújtotta hajszínével nincs megelégedve, a vöröset 
szőkéié, ezt ismét feketére festi, szóval a divál
nak megfelelően változtatja színei, miül u K.iuie.ion.

Ami pedig az arcbőrt illeti, azzal meg eo- 
ipso, nincs megbékülve. Ezen azonban nem szabad 
megütközni.

Tudvalevőleg a nő bőre finomabb, iilotvo 
érzékenyebb s igy a nap, eső, szél stb. bizonyos 
nyomokat hagynak maguk után bőrháinlás, repe
dés vagy szeplő alakjában.
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a Regedével való kapcsolatra az osztrák 
kormány nem adta meg az engedélyt.

Barthalos István engedélyes egyúttal 
beadta kérvényét Muraszombat község kép
viselőtestületéhez a megszavazott 100.000 
korona törzsrészvény jegyzés fedezéséhez 
kölcsön megszerzése végett szükséges el
járás folyamatba tétele iránt.

Igaz örömmel fogadjuk Barthalos Ist
ván ezen bejelentését, mely Muraszombat 
jövőjére uj korszakot jelent.

Muraszombat község képviselőtestüle
tétől pedig reméljük, hogy a már [meg- 
szavazott 100.000 korona hozzájárulás 
tényleges megadásánál sem fog akadályo
kat csinálni.

Tudjuk, hogy a muraszombat—kör
mendi vasút a járási, de különösen Mura
szombat és közvetlen vidéke gazdasági ér
dekeit nem elégíti ki mindenben. De ezzel 
a vasúttal Muraszombat igényei nincsenek 
is kielégítve. Muraszombat fejlődésére való 
törekvésnek ezzel nem szabad kimerülni, 
hanem pihenés nélkül törekednünk kell 
azon irányú vasúti összeköttetésre is, amely 
megfelel behozatalunk s kivitelünk megvál
tozhatatlan irányának. Ezen második vasút 
meg valósításához szintén számituuk úgy a 
vármegye önzetlen támogatására, mint az 
összes egyéb tényezők együtt működésére. 
Mindenki rendelje alá a saját egyéni érde
két a közérdeknek s akkor igaz valósággá 
lesz, hogy: „Tótság nem bolondság".

Kérésünk já rásu n k  közönségéhez.

A „Vendvidéki Magyar Közművelődési ; 
Egyesület" mert nemes és hazafias cél- j 
já t : a magyarosítást, a magyarság és köz
művelődés eszméjének az elterjesztését csak | 
bizonyos anyagi áldozatok árán érheti el 
egészen és töltheti be teljesen hivatását, 
saját pénztárának gyarapítása végett egy

Ezek bizony senkit sem gyönyörködtetnek.
Ilyenkor úgy segít magán a modern nő, 

hogy ebbeli hibáit mesterséges utón igyekszik 
helyreállítani a festék és rizspor használata által.

De mig a rizspor használata — mint mond
ják — nem ártalmas, addig a festék határozottan 
káros hatással van a bőrre, mert egyrészt idő 
előtt barázdálja meg az arcot, másrészt pedig 
nem egy haláleset igazolja azt vérmérgezés 
formájában.

Igez ugyan az is, hogy a festék ilyen utón 
való fogyasztói rendesen a túl modern nők, a i 
színésznők szoktak lenni, kikről joggal el lehet 
mondani, hogy ennyire szépet csak festeni lehet.

Csakugyan sok gondja lehet egy nőnek!
Esetleg egyik foga nem akar engedelmes

kedni a parabola türványeinek, kénytelen magát 
annak a fájdalomnak alávetnie, hogy kihuzatja s 
helyét pótolja, mert csorbán nem maradhat, az 
úgynevezett miifoggal.

Ennyi hiúság azonban sok férfiba is szorult.
Jo ízlésű nő mindig sok gondol fordít a 

termetére.
Van nő, krnek termete oly szerencsés alko- 

tásu, hogy teljesen nélkü'özhetné a hiúságnak azt 
a láthatatlan szerszámát, amit fűzőnek hívnak. 
Az ilyen nőnek semmi fűzővel scin szabadna

nyári nagy ünnepély tartását határozta el. 
Ez az ünnepély f. évi augusztus hó 6-án 
Muraszombatban, Dobrai János „Korona" 
vendégtöjének ez alkalomra kertié átalakí
tott udvari helyiségeiben és összes belter- 
meiben fog megtartatni.

Mélyen tisztelt Nagyközönség!
Otthonunk van. Ebben mint parányi 

kis nép élünk az emberi sokaság közepette. 
De az otthon megléte egymagában nem 
elégítheti ki annak lakóját, ha van benne 
vágy és törekvés a haladás, tökéletesbü- 
lés után.

A mi otthonunk ez a járás, melynek 
göröngyén ringott bölcsőnk, melynek pont
jain folyik le létünk küzdelme.

Ez a járás édes, szeretett magyar ha
zánk egy kisebb területe, egy testrész a 
haza testéből. Ebben a testrészben is kell, 
hogy ugyanazon vér pezsdüljön, buzogjon 
föl, mely élteti az egész testet; a nagy 
magyar hazát.

A vér egy. Ereje ugyanaz. De színe 
nem egészen azonos a magyar vér színével.

A cél tehát az, hogy vérünknek még 
színe is teljesen az legyen, mit a szó leg
valódibb értelmében úgy ismerünk: „magyar 
vér". Mert ez aztán megtenni bennünk 
azon erőforrásokat, melyekből kibugyog az 
az édes magyar szó, a melyekből kinő az 
a fa, mit a magyarság fájának nevezett el j 
a nagy teremtő: a magyarok Istene s mit ; 
azzal áldott meg, hogy képessé tette min- \ 
den igaz, jó és szép érzet, érzelem és eszme 
megteremtésére, realizálására úgy, mikéül 
azt Kölcsey Ferencz „Parainésis“-ében le
rajzolta.

Fel tehát a tettre! Fel úgy, miképen 
azt a „Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület" megalapításával, eddigi tevékeny
ségével, munkakörével megjelölte.

Hassunk a szívre! Hassunk az észre!
; De ne külön-külön egyre, hanem teljes 

harmóniában mindkettőre és ekkor meg- 
I értjük, hogy egymás mellett és közös erö- 
j vei kell törekednünk a szent és hazafias 

cél felé: szívben, lélekben, egész testben, 
tehát nyelvben és viseletben is jó magyar
nak lenni. Mert csak igy, az igaz meggyő
ződés hatása alatt leszünk képesek arra,

támogatni karcsúságát. A legszebb női minták
ból, mik reánk maradtak, egyik sem mutatja a 
fűzés nyomait.

A legtöbb női termetnek azonban mégis 
szüksége van támogatásra, mert úgy kívánja a 
hiúság, de ez is csak akkor van helyén, ha nem 
igyekszik a darázs karcsúságával vetélykedni, 
hanem mérsékelten fűzi magát.

Mennyire rossz következménye van a szoros 
fűzésnek ! A mell- és hasüreg összcszorulása, a 
lélegzés, vérkeringés és emésztés rendes munká- 

i jának mcggátlása.
Bizonyos az, hogy a testtartás, járás és 

I mozgás szép növésű nőnél csak akkor bájos és 
i keltemmel párosult, ha a ruházat nem szorítja és 

teste szabadon mozoghat.
Még egy korrektúrát szeretne véghez vinni 

magán a modern nő, csakhogy ez nem sikerül. 
Ezek a lábak.

Kicsiny cipők használatával éppen az ellen
kezőt éri el, mert megfájdulnak a lábai és igy 
nemhogy kisebb, hanem kelleténél nagyobb cipők 
viselésére van utalva.

Igaza van Körnernek, mert azokon változ
tatni nem lehel: „Kerekdcd kar, szép szemek, 
csinos láb, ez az egész, amit kívánok- .

hogy a magyar égen tornyosuló felhők 
helyében a szép és dicső napot jelentessük 
meg, hogy ez melegével mindent és min
denkit áthasson, fényével mindent és min
denkit besugározzon, mert a magyar tnég 
élni fog, még nagyobb lesz.

Hölgyek! Félre a márvány kebellel! 
Hallják meg esdeklő szülőjüknek: édes 
magyar hazánknak rimánkodó szavát, mely 
kér, könyörög tündöklő csillagjaihoz, hogy 
adjanak legalább az uj nemzedéknek magyar 
anyát és igy nevük az elérhető dicsőség 
legerősebb Iángtüzétöl fog égni, mert mi 
szép, mi jó, mi szent, mi tiszta, csak igy 
lesz magyar szívből magyar szívbe átültetve. 
A gyermek álma, az ifjú tündérvilága, a 
férfi boldogsága — ha mindezt magyar 
nyelven hallja, akár rabigájukba is dől.

Férfiak! Tavasz, ősz, tél, nyár — egy
aránt sírva köszönt felénk, mert a lomb
jaik között mindig valami bujdoklö rém 
jár. Ezt a rémet, mely csakúgy szórja sze
lencéjéből a rossz emberi tulajdonságok 
magvait, üzzük el: S belátjuk, mily csúnya 
erőlködés az: szolgálni egyéni érdeket és 
ennek diadalra viteléért leküzdeni a köz
érdeket! Tömöröljünk és egyesüljünk. Le
gyünk nyíltak! S igy nem élünk hiába, 
mert elérjük azt, hogy otthonunk, ez a já
rás külső és belső dísze teljesen magyar lesz.

A nagy munkakörből csak egy kis 
jelenség az, mely anyagi erőt akar terem
teni augusztus 6-án az ünnepélylyel az ezt 
munkáló „Vendvidéki magyar Közművelő
dési Egyesületinek. Az ünnepély csak egy 
életjelenség. Hivatva van arra, hogy a inár- 
már szunnyadó erőket álmukból felrázván, 
kezében a haladás zászlajával, uj tettekre 
buzdítsa a lelkeket és vigye előre, mert 
igazán csak az él, ki nem marad el a kor
nak hivó és intő szózatától.

Hozzunk áldozatot a haza oltárára 
mindnyájan. Ha ez az áldozat csak egy 
fillérből is áll, kötelességet teljesítünk ezzel is.

A mai nappal szétbocsájtott meghívók
ból, melyet a rendezőség nagyon ügyesen, 
kiválóan szép müizléssel állított össze, nagy 
sikert reményiünk és jósolunk. ítélve abból, 
hogy az ünnepélyt az egész járás közön
sége rendezi és mindenki részt vesz a 
magyar nemzeti eszme megtestesítésében, 
örvendetesen konstatáljuk, kogy a járásban 
a helyi és vidéki válaszfalak eltünedeznek.

A hazafias cél szolgálatában kedélyünk 
is fel frissülni és szemünk sok-sok féle szó
rakozást találni fog. Helyesen cselekedett a 
rendezőség akkor is, mikor csak főbb moz
zanatait jelölte meg az ünnepélynek.

Akik szeretik a testedző gyakorlatokat, 
azok részt vehetnek a tekeversenyben, mely 
külön a hölgyek és külön a férfiak részére 
leend rendezve. Sok mindenféle meglepetés 
vár a közönségre a tarkaszinpadban, mely
ben állandóan zseniális varieté előadások, 
művészi produkciók lesznek különféle helyi 
és idegen egyének, úgy népcsoportok által 
bemutatva. Ezekkel a rendező bizottság 
meglepetéseket akar szerezni, mi, iiélve az 
elöpróbák után, nagyon is fog sikerülni, 
Ezeken kívül szép látványt fog nyújtani a 
virágcsata és a confetli csata, amelyet virág
kiállítással és virág eladással kapcsolatban 
rendeztek be úgy, hogy benne a világpósta 
is szerepeljen.

Ezek alatt sátrakban pezsgő, szivar, 
cigaretta, sütemény, fagylalt eladás, még 
tombola-sorsjáték lesz. A tombola-sorsjáték 
és virágcsata sikeres kivihetősége céljából 
és tájékozásul itt adjuk a rendező bizottság
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azon kérelmét, hogy a kik tombola tárgyak 
ajándékozásával tesznek áldozatot a magyar
ság oltárára, szíveskedjenek azt Csiszár 
Jánosné úrnő önagyságához elküldeni, ki 
azok gyűjtését szives volt magára vállalni, 
a virágokat pedig az ünnepély napján dél
előtt az ünnepély színhelyére.

Midőn még jelezzük, hogy a „Mura
szombat és Vidéke* egy rendkívüli kiadás
ban fogja ismertetni az ünnepély részleges 
programmját, felkérjük a t. nagyközönséget, 
hogy a nemes és hazafias cél érdekében 
áldozni és az ünnepély erkölcsi és anyagi 
sikerének előmozdítása körül mindent meg
tenni kegyeskedjék.

A félév leteltével tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek az előfizetése lejárt, annak meg
újítására, esetleg a hátralék szives beküldésére, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

A kiadóhivatal.

H Í R E K .

—  Képviselő-testületi ülés. Barthalos István 
a Muraszombat—körmendi vasul engedélyese kér
vényt nyújtott be Muraszombat község képviselő
testületéhez, amelyben bejelenti, hogy a vasul elő
munkálatai befejezést *nyertek s az a közel jövő
beni kiépülés előtt áll. — Miután Muraszombat 
község és a megszavazott 100.000 korona hozzá
járulást az építés megkezdésétől számítolt 8 hó 
alatt a vasútépítő társaság pénztárába befizetni 
köteles, s miután a kérvény szerint a vasútépítése 
szeptember hóban előreláthatólag kezdetét veszi, 
kéri a képviselő-testületet a hozzájárulás fedeze
tére szükséges kölcsön beszerzése iránti eljárásnak 
már most leendő folyamatba tételére. A képviselő
testület f. é. augusztus 3-án tartja c tárgyban 
ülését. — Nem merjük hinni, hogy bárki is akadna, 
aki a kölcsön beszerzése ellen akadályokat gördí
tené s ezáltal a községet érhető több ezer koro- 
nányi perköltség miatt a felelősséget elvállalná. 
Ellenben helyesnek tartanánk, ha a képviselő-tes
tület egyúttal kimondaná, hogyha a Muraszombat
körmendi vasul építése még most sem venné kez
detét még ez évben, az egész jegyzett hozzájáru
lást az alsólcndvai vasúti összeköttetés támogatá
sára fordítja.

— Primicia. Kühár János, zágráb-egyházme- 
gyei áldozópap f. hó 26-án fogja bemutatni első 
szent miséjét a helybeli íáratemplomban.

— Nyári mulatság. A „Szentbibori Önk. Tűz
oltó-Egyesület* f. évi augusztus hó 13-án a Pcrsa- 
féle vendéglő kerthelyiségében (kedvezőtlen idő 
esőién fedett helyen) Szcntbiboron, nyári mulatsá
got rendez, melyre részt venni szándékozók ezúton 
is tisztelettel meghivatnak. Rendezőség.

— A posta- és távirdatiszti tanfolyam meg
nyitása. A posta- és távirdatiszti tanfolyamot tud
valevőleg Hieronymi miniszter beszüntette. Mint
hogy ilyen tisztviselőkben hiány van, Vörös László, 
a jelenlegi kereskedelemügyi miniszter a tanfolya
mot újra megnyitja. Változás csupán annyiban tör
ténik, hogy azelőtt 200 gyakornoki állásra hirdet
tek pályázatot, most csak ötvenre. A pályázati fel 
hívást a hivatalos lap egyik legközelebbi száma 
fogja közölni.

—  A közös jószág. Cságrán Nándor és 
Gujtman Iván kiskanizsai lakosok közösen vetlek 
egy-két évvel ezelőtt egy rostáló gépet. Egy 
darabig békésen, felváltva használták a gépet, az 
utóbbi időben azonban folyton pörlekcdtek. F. hó 
17-én Gujtman elment Cságrán házához, hogy a 
rostát elvigye, amit Cságrán nem akart kiadni, 
üujtmann erre haza ment, nem sokára vissza
tért egy fejszével és azzal Cságrán fakamarája 
lakatját leütötte és oda sem hallgatva Cságrán 
tiltakozására, a rostát elvitte. Gujtmant magánlak 
sértéséért feljelentették.

— Holtest az árokban. F. hó 17-én több ottó-  ̂
házai lakos a mezőről hazafele menet, a községbe i 
vezető ut árkában egy holtestet talált. A halóiban I 
Bagár Zsuzsa, oltóházi lakos 30 éves leányt is- I 
merték fel, aki mar régóta epilepsia betegségben 
szenved. Az esetet bejelentették a hatóságnak. Az 
orvosrendöri vizsgálatot megejtették, ami megálla- j 
pilolta, hogy a leányt útközben szivszélhüdés érte.

— Pályázat ösztöndíjra. A vármegyei, a győri 
állami fém- és faipari szakiskolánál évi 240 ko
ronás ösztöndíjai létesitett vasmegyei ifjak részére, 
kik az esztergályos, bútor és épületszakmát, vagy 
a mü- és géplakatos mesterséget ez .iskolában 
akarják kitanulni. Az ösztöndíjat az idén boesátja 
először pályázat alá a vármegye alispánja. A pá
lyázatok augusztus hó 5-ig a vármegyei Deák Fe
renc alapot kezelő választmányhoz címezve a szak
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. Pályázhat 
minden szegénysorsu vasmegyei ifjú, aki a polgári 
iskola II. osztályát vagy az elemi iskola IV. osz
tályát sikerrel végezte és 12 életévét betöltötte és 
hatósági orvosi nyilatkozat szerint ép és egészsé
ges. A kérvényhez iskolai, illetőségi, születési és 
orvosi bizonyítványt kell melléKclni.

Hirdetmény. A muraszombajárási gazda
kör jt vasmegyei gazdasági egyesülettel karöltve 
1005. augusztus 26-án Csendlakon szarvasmarha , 
sértés- és baromfi-díjazást rendez. Kitűzött dijak: 
Nagyobb tenyésztőktől bemutatóit állatokra 1-sö 
dij : díszoklevél, 2-ik dij: elismerő oklevél. Kisebb 
tenyésztők részére: Tehenekért 1. dij 20 kor.,
2. dij 15 kor., 3. dij 10 kor., 4. dij 5 korona. 
Üszőkért (1 éves v. idősbek) 1. dij 20 kor., 2. dij 
15 kor., 3. dij 10 kor.. 4. dij 5 korona. Bikákért 
(I éves v. idősbek) 1. dij 20 kor., 2. dij 15 kor..
3. díj 10 kor., 4. dij b korona. Sertésekért 1 dij 
15 kor, 2. díj 10 kor., 3. dij 5 korona. Tyúkok, 
hidak és kacsákért 1 dij 10 kor., 2. dij 5 korona. 
Ezen dijakra pályázhatnak vasmegyei kisbirtoko
sok, a piros-tarka hegyi jellegű tájfajlához tartozó 
olyan állatokkal, melyek legalább egy év óta 
tulajdonukat képezik, amely körülmény esetleg az 
illetékes községi elöljáró bizonyilvánzávul igazo
landó. Kivételt képezvén az egy éves vagy ennél 
fiatalabb növendék állatok, amelyekre nézve a 
kiállító csupán csak azt igazolni köteles, hogy 
azok tulajdonát képező tehéntől származnak. Az 
egyforma ivadékok közül előny adatik a díjazás
nál azoknak, amelyek az egyesülettől vásárolt 
tiszta vórü bikától származnak. Egyforma jöságu, 
de külön ivaru ivadékok közül a hikahorju előny
ben részesül. Korábbi években már díjazott álla
tok közül csak azok lesznek isinél díjazhatok, 
amelyek más csoportba esnek, illetőleg a korábbi 
években üszö-dijjal kitüntetett állatok most csak 
a tehéndijra pályázhatnak, áll ez az ivadékra 
nézve is. Kivételt képeznek a községi bikák, 
amelyek esetleg ismételve is díjazhatok. Bármely

■ djj azonban csak az esetben fog kiadatni, ha a 
| díjazandó állat tulajdonosa kötelezettséget vállal 

arra, hogy a tehenét és bikát tenyésztésre hasz
nálja és egyúttal mint tag az egyesület kötelékébe 

: he lép. A bíráló bizottság délelőtt 10 órakor 
kezdvén meg működését, a kiállításra szánt álla
tok, az összeírás Icljcsilhclésc végett, már reggel 
0 órára elövezetendök. A bírálat befejeztével az 
oda Ítélt dijakat mindjárt a helyszínén ki fogják 

! osztani. Végül megjegyeztetik, hogy a bíráló bi- 
zotlságnak, moly teljesen önállóan működik, 
jogában áll az elövezetett anyaghoz mérte a di
jakat megállapítani, mely megállapodási a kiállí
tok elfogadni kötelesek. Egyúttal tudatjuk m. t.

; gazdaközönséggel, hogy gazdakörünk a kiállítók 
| között 100 darab gyümölcsfát és 1 szúrvave tö- 
| gépel sorsol ki. Ez alkalommal is szives tudomá

sára hozzuk a t, gazdaközönségnek, hogy a tót- 
kereszturi raktáron a Thomassalak-liszt méter- 
mázsánként 8 kor. 60 filléren és a szuperfoszfát 
50 kilónként 4 kor. 50 filléren, a vashidcgkuli 
raktáron a szuperfoszful 50 kilónként 4 korona 
2o filléren all rendelkezésére. Gazdakörünk tagjai 
csekély használati dij mellett vetőgépeket, lóher- 
inaglisztitó gépet s trió űrt, továbbá alinazuzó 
malmot, prést, Byder-félc aszaló gépet és cefre- 
fözö üstöt vehetően igénybe, jelentkezéseket a 
gazdakör titkári hivatala fogad el. Muraszombat, 
1005. jiilius lm 10. Gróf Batthyány Zsigmond, a 
murnszomhalj. gazdakör elnöke. Takáls B, István, 
a muraszombatj. gazdakör titkára.

Sötét bűn. Varga Zsófi szemre való vcle- 
méri szolgáló régóta viszonyt folytatott egy faluja- 
beli legénynyel, ami nem maradt következmények 
nélkül. A leány, hogy szégyenéi takargassa, a 
napokban újszülött gyermekét a mezőn egy madár
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ijesztőről levett rongyokba betakarta és a határba 
folyó patak bürüje alá dugta. Egy vclcméri asszony 
azonban valahogy rájött a dologra és az esetet 
bejelentette a csendőrségnek, akik a bürii alatt 
meg is találták a csecsemő holttestét. A leány 
töredelmes vallomást tett, minek alapján a cscnd- 
örség úgy öt, mint egy veieméri szülésznőt a kir, 
ügyészségnek feljelentette.

—  Verekedés. Novák István gcsztenyési 
lakos f. hó 0-én délután Novák Ferencz ugyan
oltani lakossal összeszólalkozott, aminek vége az 
lett. hogy Novák Ferencz Novák Istvánt zsebkése 
nyelével úgy arcul vágta, hogy az az orvosi lát
lelet szerint komolyabb sérülést szenvedett.

— Halál az utón. Csurman Mihály serogliázi 
lakos f. hó 18-án hajnalban hazafelé :gyekczelt 
Varasd-Tepliei fürdőből, ahol magát gyógykezel- 
lette. Nehéz beteg lévén, kocsisa lépésben hajtott, 
négy óra tájban érlek Muraszombat halárába, 
ahol a kocsis gazdája hörgésére megállította a 
szekeret, hogy segítségére legyen, de Csurmann 
rövid szenvedés után meghalt. Dr. Skrilecz Mihály 
muraszombati körorvos a halottat megvizsgálta, 
természetes halált állapított meg, minek alapján 
a Muraszombatban leendő eltemettetését enge 
délyezle.

— Hazafelé a búcsúról. Novák Jánosné ge.sz- 
tenyési asszony f. hó 9-cn délután a pelei-hegyi 
búcsúról hazafelé igyekezett több falubeli lakos 
sál, amint a község határába értek, elébök állott 
Novák József és Ferenc gesztenyési lakosok e~ 
szidalmak egész özönét zúdítottak Novák J a n ó  - 
néra, akivel régóta haragot tartottak; majd n -.»■ 
estek a védtelen asszonynak és botokkal ug\ 
verték, hogy a szegény asszony olyan seim 
szenvedett, hogy azok miatt három bele., a .
tül kénytelen volt gyógykezeltetni magul. \ <• 
kedöket feljelentette a csendőröknek. •> • -g a t la k  a  v á d lo t t a k a t , bár ezek teitU M * • ...........a  n a g y  s z á m ú  S / é m ta m i v a l lo m á s a  a z o n b a .i  e..< n ü k  b iz o n y ít  s  ig y  m e g fo g já k  k a p n i m é ltó  h u n  te le s ü k e t .

— Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Festi Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évröl-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak c lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Festi Napló „Modern Magyar Festő
művészek* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Festi 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Apró hirdetések.

Egy simenthali pirostarka, tenyésztésre al
kalmas hikahorju hathetes korában, azaz e hó 
végével eladó. Megtekinthető Willinger Károly 
korongi állami tanítónál, ülésre nem eladó.

Oltógummi dekagrammonként 28 fillérért 
kapható gazdakörnek Kardos József muraszombati 
kereskedő urnái levő raktárában.

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

A gazdakör járásunk róna vidékén egy minta 
gazdaságot óhajt felállítani. Azok. akik ez iránt 
érdeklődnek, jelentkezhetnek a gazdakör tit
kári hivatalában.

Mai-hasú kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.
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H ird e té se k .

Egy jo bb  házból való fiú felvétetik

tanoncznak
C ZIP O TT JÓZSEF divatáru üzletében 

Muraszom batban

A
Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a cime uj kiadványunknak, 
melyei 190ö. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajándékuiüviink, noha Folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mii gyö- . 
nyörü foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyérléki: diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
díszes sorozatát folytatja most a „Festi Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel: a Modern Magyar Festömüvészek-kel.

Ölvén nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több színnyomású képekben. ~

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör- ; 
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájúban is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötöiparmüvészct újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszii ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó clöíizctöiuköu kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és ncgycdévenkinl, sőt havonta is 
eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 2F< kor., V* évre 14 
kor., 1U évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

értesítés.
Van szerencséin a n. é. közönséget 

értesíteni, hogy Muraszombatban, a Bokor- 
utcza 290. számú házban letelepedtem 
és itt a

K Á D Á R  (pintér)
mesterségemet fogom folytatni.

Midőn ezt a n. é. közönségnek tudo
mására hozom, egyúttal értesítem, hogy jó 
és tartós munkámért felelősséget vállalva, 
olcsó árakat fogok számítani.

Magamat a n. é. közönségnek becses 
figyelmébe ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

F Ie g á r M ik lós,
kádár mester.

Idény-czikk.
Az idény alkalmából ajánlom kitűnő 

minőségű

hólyag’papirjaimat
a mélyen tisztelt családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedő.

Tanoncz felvétel.
A r n s t e in  B e n ő  alsó lendvai fűszer- 
k e re s k e d é s é b e  egy jó  h ázb ó l való 

Fiú ta n o e z n a k  felvétetik.

ÍO O  db cigaretta h ü v e ly
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedésében kapható.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó-
hivatalában. I m a k ö n y v c k

„H e rm a n d o r
IOOO darab elsőrendű closet-papir

1 korona.
Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- 

kedésében Muraszom bat.

magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres

kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

„ Minden darab szappan SCIIICHT 
■ névvel, tiszta és ment káros al

katrészektől. . ~ ----------------- -
Vezérszó Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

2Ö.000 koronát fizet Scliicht György 
cég Aussigban bárkinek, aki bebizo- 
a „SCMICHT* névvel, valamely káros

(„Szarvas" vagy „Kulcs- szappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

A nagyérdemű közönség figyelmébe.
Nem mulaszthatom el. hogy nagybecsű pártfogóimnak, Muraszombat és 

vidéke mélyen tisztelt közönségének becses figyelmét a jelen félév kezdete alkal
mából fel ne hívjam azon kedvező alkalomra, hogy vállalkozom

d í j t a l a n u l
úgy bel- mint külföldi hírlapok, minden néven nevezendő folyóiratok, regények, 
törvénykönyvek, tudományos- és szakkönyvek — postaköltség felszámítása  
nélkül — megrendelésére.

Eddigi és a jövőbeni törekvésem oda irányul, hogy mélyen tisztelt párt
fogóimnak bizalmát kiérdemeljem, szolgálatomat mindenkor készséggel rendelke
zésökre bocsátva, maradok

teljes tisztelettel

B a lk á n y i  Ernő,
könyv- és papirkereskedö.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




