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Heti piacunk.
Bár sokoldalról és sok panaszt hallot

tunk már amiatt, hogy a hetipiacz hiánya 
mily keserves állapotot teremt azok részére, 
kik kénytelenek házi, illetve konyhai szük
ségleteiket pénzért megszerezni.

Lépten-nyomon hangzik fel panasz 
amiatt, hogy Muraszombatban a nagy drá
gaság, lakásmizériák stb. miatt szinte lehe- , 
letlen megélni azoknak, kik korlátolt jöve
delemmel vagy fizetéssel bírnak.

Azok előtt, kik a helyzetet közelebbről 
nem ismerik, szinte el sem hiszik, hogy j 
hogyan lehetséges egy ilyen vidéki városban, 
hol köröskörül termőföld terül el: drága
ságról beszéini. Pedig azt hiszem, hogy itt 
mindenki tudja, hogy az igv van. De még 
sokkal többet mondhatunk, hogy a drága
ság mellett igen gyakran megtörténik, hogy 
még pénzért sem kapunk azt, a mire éppen 
szükségünk volna a konyhán.

Gyakori eset a házi asszonynál, hogy 
órákhossza elküldözget a szélrózsa minden 
irányában olyan helyekre, hol gazdaság van 
túróért, tejfölért, főzelék féléért stb. anélkül, 
hogy a kívánt dolgot megszerezhette volna.
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Kiadó:
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Képtelen állapot ez a vevőkre és el- j 
adókra is egyaránt, mert hisz nemcsak a 
vevő kénytelen olyan ált fizetni, amit Pes
ten, vagy más nagyobb városban sehol sem 
fizetnek. De maguk az eladók is nem vol
nának kénytelenek azt várni, hogy a vevők 
hozzájuk menjenek: vagy akkor, mikor nem 
adhatnak, vagy várni hiába, mikor el
adhatnának.

A vidékieknek sem kellene házrul-házra 
járni, inig pár krajcárt érő holmijukat el
adhatják.

A vevő tudná azt, hogy a piacon 
mindig megtalálja amit venni akar az eladó 
pedig megtalálná vevőit.

Különben azt hiszem, senkisem vonja 
kétségbe a piac fontosságát s nem szorul 
sok bizonvitgalásra. hogv mily fontos és 
elsőrendű kötelesség ezen hiányon segíteni 
a heti piacok rendszeresítése által.

Úgy tudom, hogy Muraszombat több 
évvel ezelőtt már megpróbálkozott a heti 
piacok meghonosításával eredmény nélkül, 
állítólag azért, mert az eladóknak portékjuk 
után helypénzt kellett fizetniük és vevők 
hiányában mégis kénytelenek voltak vissza
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vinni áruikat, mert a közönség mit se he- 
deritett a piacra.

Ez ugyan már jó régen — úgy a 80-as 
években — történt s azóta, mi tagadás 
benne, sok minden megváltozott s ma már 
méltán remélhetnénk, hogy e keserves viszo
nyok között nem volna meddő kísérlet, ha 
a heti piáczot rendszeresíteni megpróbál
nánk. Szükséges azonban, hogy a község 
egyelőre ne éljen a helypénzszedés jogá
val, valamint a közönség is mindent kö
vessen el, hogy a kísérlet ne csak kísérlet 
maradjon, hanem igenis válljék szokásává a 
piacra járás.

Igaz, hogy Muraszombatban vagy a 
vidéken nagyobbrészt mindenkinek van egy 
kis kertje vagy gazdasága, melyből szükség
leteit helyben fedezheti. Ez azonban nem 
zárja ki azt. hogy azok érdekében, kiknek 
feleslegük is van, el ne adják s akiknek 
pedig szükségletük van, meg ne szerezhes
sék azt a természetes piaci áron. Mert 
jegyezzük meg magunknak még azt is, hogy 
a piacz gazdaságilag is csak erősítene ben
nünket s éppen oly előnyös volna a gaz
dáknak mint a kereskedőknek.

TÁRCA.

E gy  szőke lányka.
— A ..Muraszombat ős Vidéke" eredeti tárcája —

Derűs tavaszi délután volt. A nap játszi | 
sugarai ételre kellették a mezők virágait. A levegő j 
virágillattal volt toli s minden csupa eletet lehelt 
maga körül.

Egy szép szőke lányka s fiatal deli hadnagy 
haladtak a virágos mezőkön, élvezlek a természet 
nagyszerűségét és a háborítatlan ogyülllét édes 
örömeit. Kedvesen elcsevegtek a jelenről és a jövő
ről. A ki lálta őket igy haladni; könnyen kitalál
hatta, hogy ezek szerelmesek.

Megértették egymást. A leány szegény volt, 
hadnagynak sem volt annyi vagyona, hogy szerel
mese helyeit a katonai regula által előirt kautiol 
lelőhetne. Ez azonban legkevósbhé aggasztotta 
őket, mert szerelmük sokkal nagyobb s erősebb 
volt unnál, mintsem megijedtek volna a jövőtől, 
mely reájuk vár akkor, lm a fiatal ember olt is 
hagyná u katonaságot. A ki dolgozni Ind és akar 
az mindig megél, s talál érit Illőségéhez megfelelő 
foglalkozást mely megélhetését biztosiba. Meg 
voltak győződve a költő igazságáról: „A szerelem 
mindent pótol, u szerelmet semmi sem pótolja*.

Sokat ábrándoztak a jövőről, a szerelemről ! 
mely őket az éleiben össze fogja kölni s tűre- j 
lemmel várták az időt amikor majd egymásé lehet
nek örökre, clválhatallanul.

A tavasz, a nyár mind gyorsan elmúlt. Bckö- : 
szöiitött a szürke, barátságtalan, rideg ősz. Csak 
szivükben volt tavasz s szerelmük maradi a régi: j 
a napsugaras meleg nyár.

Eljöttek a téli mulatságok ideje is, mely í 
fiataloknak oly sok örömet s reményt ígér, Ok is 
fiatalok voltak. Szerellek mulatni s ha a zene 
fülbemászó hangjai megszólaltak, nem állhallak í 
ellen a táncnak, nem ismerték a fáradságot, egy- | 
mást átkarolva még a másvilágra is fáradtság nél- | 
kül alláncolnának. Nem törődtek ők a természet j 
törvényeivel s melylye! ha visszaélnek: nagyon 
megbosszulja magát. Egy Jeges limonádé, fagylalt 1 
s a jó friss levegő mind nagyon jól esik a forró test- : 
nek s nem csoda, ha nem tudtak neki cllcntáilni. í 

A bálból a legkellemesebb érzések között ! 
mentek haza s hogy milyen kitünően mulattak, 
sokat láncollak s nem bánták volna, ha három 
éjjel, három napig tartott volna.

Egy pár nap múlva azonban a szép szőke 
leány mintha nem erezné magát egészen jól. 
Egyet-egyel köhint is, de végtére oda se neki! . . .  
egy kis hülés az egész s semmi más. Majd holnap 
holnapután jobban leszek, gonodolá, hisz' már 1

máskor is köhögtem s soha sem volt abból még 
nagyobb baj. Azonban a elmúlt holnap s még sok 
nap azután, de a köhögés csak mindig tart s nem 
akar elmúlni. Jó lesz orvoshoz fordulni — gon
dolván — maid az ad valami orvosságot, attól 
majd jobban lesz s meggyógyul.

Az orvos megvizsgálta a leány! s csakhamar 
kénytelen volt kostatálni, hogy bizony egy kis baj 
van: a tüdőnek van baja. De csak reménység, 
majd segítünk rajta, s jó lesz minden, a tüdő is. 
S olyan jól csők ezek az orvosi vaigasztalások s 
ha már egyebei nem is, de reményt csak nyúj
tanak a szegény betegnek, mely szintén jó orvos
ságnak bizonyult.

A hadnagy gyakran látogatta meg beteg 
jegyesét s nem igen vette észre, hogy a szép 
szőke leány miként kezdi napról-napra veszíteni 
arcának rózsáit s mint esik összébb gömbölyű 
termete. Ö is remélt s igy vigasztallak s biztatták 
egymást egy szebb, egy jobb jövővel, mikor majd 
egészséges és boldogok lesznek.

A orvos is mind gyakoribb lelt a háznál, 
néni csak egy, de több is jött, mert végiére is 
a betegségtől' mégis csak legjobb szabadulni. Arra 
még csak gondolni sem merlek volna, hogy meg 
ne gyógyuljon. Az lehetetlen. Csak nem lesz oly 
kegyetlen a sors, hogy szép reményüket — melyet 
aranyszálakból szőttek — teljesedni ne engedné
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Igen ajánljuk ez eszmét a t. városatyák 
figyelmébe és jóindulatába, remélvén, hogy 
lehetőleg mindent megtesznek a piac meg
honosítása érdekében, mert hisz beláthatják, 
hogy ezeken a mizériákon, melyeket fentebb 
előhoztam csak a piacz segíthetne.

—ss.

Mit tehet a tanító a közegészségügy 
érdekében?

(Folytatás.)

Az emberiség legnagyobb csapásainak 
egyike mindig a járvány volt, mely kivált a 
régibb időben ezrével szedte áldozatait. Ma 
már nem ily dühöngő befolyású, mert az 
ember rájött, hogy a fertőző ragályoknak 
hatalmas ellenszerük is van, melylyeí köny- 
nyen elkerülhetők illetve elfojthatok. Ez a 
biztos óvszer — a tisztaság. Természetes, 
minden fertőző betegség életfeltétele a szenny 
és pizsok; abba a házba hol ez nincs, be- 
férközni a járvány aligha fog. Járványos 
betegségek megelőzésére vagy elfojtására 
ajánljuk tehát a tisztaságot; mivel a kór 
apró szervezetek utján terjednek, ajánljuk 
még: a betegek elkülönítését, ha kell egész 
községek elzárolását és a tertötlenitést. Ezen 
Ezen kívül buzdítsuk a népet a közegész
ségügyi törv-ben úgyis részletesen előirt, vagy 
az orvosoktól ajánlott teendők szigorú és 
pontos végrehajtására. Inkább ismertessük I 
meg a néppel az említett törvény §-ait és a 
vonatkozó vármegyei, vagy városi szabály- | 
rendeleteket. Alkalomszerüleg okvetlenül j 
megemlilendök s niegértelmezendök a nép ! 
elölt a többször felhozott törvények és sza- I 
bályrendeletek amaz intézkedései, melyek a 
„védhimlö-oltás“-ra, „trachomá“-ra, „luber- | 
kulosis“-ra vonatkozva az igen elterjedt és 
veszélyes járványok ellen való védekezést 
célozzák.

Ezek volnának amaz eszközök és mó
dok, melyekkel a táplálkozás, lakás, ruház
kodás járványok ellen való védekezés kér
déseit, e fontos és elsőrangú közegészség- 
ügyi tényezőket a célhoz egy lépéssel mi is

hiszen oly szép az élet és oly boldog lesz a jövő! 
Ük egymást szerették s ők egymásé akarnak lenni. 
Ugyan kinek telnék öröme abban, ha annyi szép 
remény, oly sok ábránd s mennyi édes álom 
törne meg s legszebb tervük dűljön dugába? . .  . 
Nem, az nem fog megtörténni. Ök élni fognak s 
boldogok akarnak lenni, mert ehhez joguk van!

Azonban a tények egészen mást mutattak s j 
ha őszinték akartak lenni a kérlelhetetlen valóval j 
szemben, be kellett látniok, hogy mindenre el
lehetnek készülve.

Ez azonban csak pillanatig tartott, Az élet, 
a boldogság utáni vágy elnyomta a józan ész 
okoskodásait, mert ök mégis csak reméllek és 
folyton remeitek, amikor a sors csakugyan mintha 
megjutalmazná álhatalos kitartásukért: a leány 
kezdett napról-napra javulni. Az eltűnt rózsák 
ismét Kezdtek életre kelni halavány arcúján s már 
biztosan remélték a közel boldogságot, amelyben 
összefornak teljes szerelemben.

Eh! Csak egy csalfa őszi napsugár volt, 
mely pillanatra életre keltette a fonnyadó virágot, 
hogy másnap megdermesztö hideg leheletével 
ujru letarolja az élni vágyó virágot — ezúttal 
örökre I

SS.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

közelebb vihetjük Ezek mellett ugyanazon 
cél érdekében ki kell terjeszkednünk az 
életmentés és első segélynyújtás főbb ese
teire, mit ugyan már az 1H7B. évi XIV. t.- 
c. is sürgetett, midőn 4. szakaszában igy 
szólt: „Mindazok, kik foglalkozásuknál fogva 
gyakrabban jönnek ama helyzetbe, hogy 
hogy balesetekben segédkezet nyújthatnék, 
annak lényegesebb eszközlésében oktatandók. 
Fő figyelmet érdemlő szabályok az elemi 
iskolában tanitandók." Biz ez szép és üdvös 
dolog; dacára ennek 23 esztendeig érnie 
kellett, addig csak Írott malaszt volt, mert 
a törvény végrehajtása eszébe sem jutott 
senkinek sem. Végre is — ha jól emlékszem 
— 1899, novemberben Széli Kálmán mint 
belügyminiszter egy orsz. kongreszust hitt 
össze az idézett t.-c. foganatosítása tárgyá
ban. Ez azután meghozta a kívánt határo
zatot, t. i. hogy ezután az ismétlő iskolában 
tervszerűen tanittassék az életmentés, szint
úgy a tanítóképzőkben, is hogy a tanítók 
egyben szakértő mentők is legyenek. Most 
már lehetett valami a levegőben; a napi- 
és szaklapokban tnaje egy éven át sűrűén 
jelentek meg a különböző cikkek melyek 
mind a közegészségügyet akarták javítani 
alég merész indítványokkal. A szerényebbek 
megelégesznek a „neveléstan tanításával (a 
népiskolában) a jelenlegi tanterv kertében, 
merészebbek között ellenben akad olyan is, i 
ki azt kívánja a kormánytól, hogy szerkesz- ! 
tessen megfelelő könyvecskét, mely a gyer
mekneveléssel foglalkozik s melyet minden 
házasuló illetve férjhez menő még jegyes
korában tartozik megtanulni, s a házasság j 
csak úgy lenne megköthető, ha bizonyitvány- 
nyal tudják igazolni a kellő készültséget.

Azt hiszem, ez intézkedéseknek nem j 
lenne meg az óhajtott sikere; az mondja 
egy régi közmondásunk: „A kutya nem 
fog nyulat* meg: „Ha már bottal kell az 
ebet a nyúl után vern i..."  Van a dolognak 
simább módja: alakítsunk olvasóköröket, 
ifjúsági egyleteket, népkönyvtárakat, az unal
mas téli estéken rendezzünk a népnek fel
olvasásokat, neyeljünk józan gondolkodású, 
értelmes nemzedéket, mely kényszereszközök 
nélkül, saját belátása folytán törekszik, min
den tekintetben úgy a maga, mint a köz 
javára munkálkodni

Igaz, hogy fáradságosabb mód mint a 
fenntiek; sok kitartást, nagy ügybuzgóságot 
kíván, de áldásos gyümölcseit sokkal bizto
sabban s bővebben fogja hozni.

(Vége)

Műtrágyázásról.
ni.

A chilisalétromnak különösen száraz 
esztendőben van biztos és nagy hatása és 
pedig kötöttebb talajokon jobb, homokon 
csekélyebb. A chilisalétrom alkalmazásánál 
figyelembe veendő az, hogy mi célból szór
juk azt ki, mert ha csak vetések felültrá- 
gyázására fordítjuk, úgy holdanként 50—60 
kgr. is elég is elég, ellenben 100 k. is kell. 
A chilisalétrom kiszórása úgy történik mint 
a magvetés, csakhogy nem telemarokkal, 
hanem csak három ujj között szóratik ki. 
Ha vetések fölsegélyezése a cél, ugz azt az 
50 60 kg.-t két részben kell leszórni és 
pedig: az első részt a vetés bokrosodásakor, 
a másik részt pedig akkor, ha a vetés
szárba ment.

DECZEMBER 10.

A nitrogén pótlására még eléggé ked
velt és használni szokott műtrágya a Kén- 
savasammoniak, ez a világitógáz gyártásának 
egyik mellékterméke s mintegy 20 százalék 
nitrogént tartalmaz. Hatása e trágya féleség
nek kötött talajra nem oly gyors ss sikeres 
mint a chilisalétromé; de meszes talajon 
feltűnőbb. Egy holdra 100—160 kilogramm 
szükséges.

Nitrogén trágyákat alkalmazva a termés 
többlet holdanként 4 —35 százalék. Ára e 
trágya féleségeknek változó: 34 koronától 26 
koronáig.

Nagyjából ennyit véltem szükségesnek 
elmondani a nitrogén trágyázásról s igy el
jutottam a műtrágyázás legfontosabb fejeze
téhez, a talaj foszforsavának pótlására irá
nyuló tennivalókhoz. Hazánk legtöbb tala
jától a legnagyobb mértékben a foszforsav 
hiányzik s ezt kell a legnagyobb mértékben 
pótolni, ha termésünket fokozni akarjuk.

Miként nitrogén trágyát is többet isme
rünk, igy vagyunk a foszfor trágyákkal is, 
legtöbbje azonban csak kisebb mértékben 
képes a tőle várt eredményt biztosítani s 
azért elsorolásokkal nem is fogylalkozom, 
csupán a két legfontosabbat a Tohmassalakot 
és a Szuperfoszfátot említem meg.

A Tohmassalak az acélgyártásnál mint 
melléktermény keletkezik. Színe fekete. A 
Tohmassalakban a foszfor könnyen oldható 
állapotban van meg, igy a növények által 
gyorsan felvehető. E kitűnő tulajdonsága 
mellé sorakozik még az is, hogy hatása nem 
csak rövid ideig, de több évre is kiterjed.

A Tohmássalak alkalmazásáról s annak 
termés fokozó hatásáról a következő sorok
ban emlékszem meg büvebben.

A chilisalétrom alkalmazásánál figye
lembe veendő az, hogy mi célból szórjuk 
ki, mert ha csak vetések fel ül trágyázására 
fordítjuk, úgy holdanként 50—60 kilogrm 
is elégségos lesz, ellenben 100 kgr. is kell, 
A chilisalétrom kiszórása úgy történik, mint 
a magvetés, csakhogy nem tele marokkal, 
hanem csak három uj között. Ha vetés fel
segélyezés a főcél, úgy a már említett 
50—60 kgr.-ot két részben kell felszórni és 
pedig az első részt a vetés beboronálásakor, 
a másik részt pedig akkor, ha a növény 
szárba ment.

A nitrogén pótlására még eléggé ked
velt és használni szokott műtrágya a kén
savas ammóniák, mely a világitó gázgyár
tásnak egyik mellékterméke s mintegy 20 
százalék nitrogént tartalmaz. Hatása a trágya
féleségnek kötött talajon nem oly gyors és 
nem oly sikeres, mint a chilisalétromé, de 
meszes talajon a hatása feltűnőbb. Egy 
holdra 100—160 klgr. szükséges. Némely
kor rézvörös színezetben is kerül forga
lomba, annak megvételétől őrizkedjünk, mert 
rozsdás ammóniákat tartalmaz, ez pedig a 
növényzetre kártékonyán hat.

Nagyjából ennyit tartottam szükséges
nek elmondani a nitrogén trágyázásról, 
mert eljutottam a műtrágyázás legfontosabb 
fejezetéhez, a talaj foszforsavának pótlására 
irányuló tenni valókhoz. Hazánk legtöhb 
talajából a legnagyobb mértékben a foszfor
sav hiányzik s azért ezt kell a legnagyobb 
mértékhen pótolni, ha terméseinket fokozni 
akarjuk.

(Folyt, köv)

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.
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H Í R E K .

Halálozás. Leilner Jószcfct, a Szápáry 
uradalom föerdészét súlyos csapás érte, leánya 
Stefiké f. hó 5-én este fél 7 órakor hosszas beteg- i 
ség után élete tavaszán elhunyt. Temetése csütür- j 
tökön délután ment végbe, a hol a gyászháznál a 
rokonok és ismerősök nagy száma vette körül 
a virágokkal borított koporsót. A temetőben 
a gyászszertartás befejeztével a koporsóra hűlő 
hantok dübörgése közzé bús magyar dalok accord- 
jai vegyültek bele, ami könnyekig meghatotta a 
gyászoló közönséget. A mélyen sújtott család és 
a rokonság koszorúin kívül a muraszombati fiatal
ság is hatalmas szallagos koszorúval rótta le 
kegyeletét, úgyszintén a fiatalon elhunyt barátnői 
is virággal áldoztak szeretett halotluknrk. Nyugod
jék békében!

— Talált erszény. Miklós vásárkor Lejkó 
József szabó sátorában Horváth Iván véghelyi 
lakos egy 15 koronával lelt erszényt talált, a mit 
a csendőrök a szolgabiróságnak adtuk át a hol 
igazolt tulajdonosa átveheti.

— Sátor fosztogató. Oskola Anna úriszéki 
lukosnö a december (l-iki vásár alkalmával szétné
zett a vásárban, látogatásával több sátort szeren* 
eséltetett, nem kis kárára a kereskedőknek. Egyik 
sátorban végre tettenérték és átadták a cscndör- 
ségnek, megmotozása alkalmával kendőket, vásznat 
ruhakelmét találtuk nála, a miket aztán több 
kereskedő magáénak ismert fel. A tolvaj asszony 
Czipolt József muraszombati, Wegsehaider regédéi 
és Szersén Ferencz luttenbergi kereskedőket lopta 
meg.

— Rokoni szeretet. Völgyköz községben 
Skaper József és Károly épületes példáját szolgál
tatták a rokoni szeretetnek, Évek óta pereskedtek 
valami örökség felett, a mi vagyonuk nagy részét 
felemésztette. A napokban dűlőre került köztük a 
dolog, a mint már szokás szóharccal nyitották 
meg az ütközetet, később a késnek is szerep jutott, 
úgy, hogy végre Skaper Józsefnek orvosi segélyt 
kellett igénybe venni, a ki a rokoni szeretet 
ilyetén formán való megnyilatkozásába belenyu
godni nem tudván, Károly rokonának megbünte
tése iránt a szükséges lépéseket meglette.

— Hamisító banda. A napokban szemfüles 
csendörségünknek sikerült egy társaságtól járásunk 
küzüuségét megmenteni, a banda tagjai egyszerű 
embereket épen nem jellemző agyafúrtsággal szőt
ték egyik másik gazdát kizsákmányoló tervüket, 
aminek végrehajtását csak az idejekorán közbelépő 
esendörség akadályozta meg. Kühár István halmos- 
fői korcsmáros volt a bunda feje, a ki örökös 
pörösködéscivel közismert lett nálunk, hogy zilált 
anyagi viszonyain változtasson, okirat hamisításra 
adta a fejét. Siftár Miklós sürüházi gazda nevére 
egy 1(100 koronás váltót hamisított, a mit értéke- j 
sitoni akait. Tervét azonban leleplezték, a minek 
következtében vád alá helyezték, a pör során 
egész halmaza a hamis tunuzásra felhajtásnak 
és más ehhez hasonló bizonyult rá, miért is a 
szélhámost biztos zár alá vették, ügy ö mint társai 
ellen a kir. ügyészség az eljárást megindította.

— Késeié legény. Gombócz Alajos görhegyi 
lakos múlt hó 12-én délután hazafelé tartott a 
kocsmábó', a község fontján szembe jött vele ; 
Kampl János máriahavasi legény, a kivel Gombóc 
nem a legjobb lábon éli. Szokás szerint egymás 
jó tulajdonságait kezdték dicsérgelni, a minek 
végén Kampl elövette zsebkését és Gombóczót 
ősze-vissza szurkába. Gombócz u késelö legényt 
feljelentette.

— Esernyő tolvaj. Felsölendván in. hó 30-án 
délelőtt vásár volt, Kéczek Iván alsócsalogányi , 
lakos egyik sátorban vásárolván, esernyőjét egyik 
sátorkaróhoz támasztotta. Mire távozni akart bosz- 
szusan tapasztalta, hogy esernyőjét valuki elemelte. 
Panaszt tett a kirendelt csendőrjárőrnek, a kik 
aztán kinyomozták a tolvajt Uubics Anna magas
foki lakos személyében.

— A múlt hónap bűnei. A csendörség sta
tisztikába állította a múlt hónapban vármegyénk 
területén elkövetett bűntetteket. Az összeállítás
szerint u szombathelyi szakaszpuruncsnokság te
rületén előfordult 1 felségsértés, 2 emberélet elleni 
bűntett, 22 testi sértés, 35 lopás, 1 eltulajdonítás,
3 vagyonrongálás, 5 tüzeset, 139 kihágás. A kür- 
medi szakasz területén 1 hatoság elleni erőszak,
1 emberélet elleni bünteti, 21 testi sértés, 2 ma
gánlaksértés, 23 lopás, 1 sikkasztás, 4 orgazdaság,
|  csalás, 12 tüzeset, 2 egyéb bűntett, 95 kihágás.

A mesgye. Vidorlak községben Piczkó 
József és Parték István gazdák földjei szomszé
dosok voltak, szántáskor egyik a másiknak a föl
dük között elhúzódó mesgyéjéböl egy darabot az 
ekével lehasitott. Ezen aztán, már mint illik, 
összevesztek, jól megrakták egymást s hogy a 
dolog styl szerint menjen végbe, a kölcsönös fel
jelentést is megtették.

— Vörös kakas. Pojbics József rátkalaki 
lakos présháza múlt hó 29-én éjjel 11 órakor ki- 
gyuladt és úgy ez, mint a szomszédos gazdasági 
épületei leégtek. A kár 1800 korona, a mi bizto
sítva volt; a tűz oka kinyomozható nem volt.

— Mikor a disznó a gyújtogató. Kálkulak 
községben. Zakoes Ádáin gazdának múlt hó 28-án 
estefelé beteg lett a hízója; a gazda, hogy a 
drága jószágon segítsen, azonnal a kuráláshoz 
fogott. Sötét lévén az este, a pelroleumos lámpát 
magával vitte, aminek fényénél neki látott a 
gyógykezelésnek, az orvosi funkció alatt azonban 
eszebe jutott, hogy egy fontos gyógyszert a ház
ban hagyott, miért is ott hagyva a gyengélkedő 
disznót az égő lámpa társaságában, a lakásba 
ment, mire kijött, a sertésól lángban állott. Ugyanis 
a vergődő malac a széken álló lámpát felborí
totta, amitől az alom tüzel fogott. A tüzet a köz
ségbeliek munkájával sikerült elfojtani, amikor már 
a szegény gazdának 1200 korona értéke leégett.

— Lószemle. A muraszombati járás közte
nyésztésre alkalmas ménlovait f. hó 20-án vizsgálta 
meg az erre kiküldött bizottság gróf Batthyány 
Zsigmond országgyűlési képviselő elnöklete alatt.

—  A fo g ya sz tó  kö zö n sé g  egyetlen alkalommal sincs 
annyira a/, eladó lelkiösmeretusségónck kiszolgáltatva, mint 
amidőn órát vagy ékszert vásárol. Ezen czikknél a leg- 
kevt-sehben tudják azt megállapítani, váljon elsőrendű 
tartós óra szerkezetet, avagy hibátlan kövíi ékszert kap
tak c ? És ezért teljes mértékben méltányolható a vevő
közönség tétovázása, amid-n ünnepi ajándékul avagy 
egyéb alkalomra órát vagy ékszer félét akar vásárolni. 
Ily körülmények között őszinte örömünkre szolgál, ha 
ezúttal egy általánosan elösmert szolid órásra terelhetjük 
t. olvasniuk figyelmét. Po'gár Kálmán budapesti óramüvészt 
értjük (üzlete VII., Erzsébet-körut 2!) számi, kinek egy 
évtized óta fennálló üzlete országos jó hírre tett szert, 
mert ő az egyedüli órás, a ki zsebóráit minden helyzet
ben, sőt a finomabbakat még hideg és melegben is ki- 
regulázza, ami által még a temparatura változásai sincse
nek befidyással óráira. A vidéki közönség kényelmére 
l*o gár Kálmán .A Miiötvös” cim alatt egy képes albumot 
állított össze, ami gondos fénykép után készült metsze
tekben mutatja be az immár nagy népszerűségnek örvendő 
és megbízhatónak elösmert l’olgár-féle órák és ékszerek 
ezer számra menő fényképeit.

— A D r  R ic h te r- fé le  Liniment. Caps. comp. (Hor. 
gonv-Pain-Expeller) igazi népszerű háziszer. é lett, mely | 
számos családban már több mint i!G év óta mindig kész
letben van Hátfájás, bs pöfájdaloin, fejfájás, köszvény, I 
csuznál stb -nél a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő: sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, ».z altestnek 
Horgony Linímcnttcl való bedörzsölésc mindig igen jónak j 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel alkal
maztatott hcdörzsülésképcn az influenza ellen is és üve
gekben á HG fillér, 1 kor 40 f és 2 korona a legtöbb gyógy- ! 
szertárban kapható ; de bevásárlás alkalmával tessék hatá
rozottan : Richter-féle Horgony-I.inimentct (Horgony-Pitin- 
Expcllert) kérni, valamint a .Horgony* védjegyre és a 
Richtcr ezégjegvzésre figyelni és csak eredeti üveget 
elfogadni

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

Köszönet-nyilvánítás.

Mindazon jó ismerőseim, a kik fclcjhctcllen 
leányom elhalálozása alkalmával koszorúk küldése, 
avagy a temetésen való megjelenésükkel részvétü
ket nyilvánították s fájdalmunkat enyhíteni töre
kedtek, fogadják őszinte köszönetéinél.

Leitner József
urad. füerdész.

Irodalom .

A divat.
— A „Divat Újság*-ból. —

A karácsony közeledtével nem csekély gon
dot okoz az ajándékok okos, hasznos, takarékos 
megválasztása, — kivált a mostani nehéz idők
ben amikor nekünk szegény magyar asszo
nyoknak minden számító és heosztó képességünkre 
szükségünk van, hogy a konyha rettenetes drágu
lásával szemben valahogy megálljunk becsülettel 
a helyünket. Ha igaz, amit állítanak (a lapok),
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hogy a városi tanács és egyebek az okai a már- 
már képtelen drágaságnak, akkor azt kívánnám, 
hogy a városi tanácsnak és egyebeknek egy helyett 
bár két-két felesége lenne, aki konyhapénzért 
nyaggatná.

Azt hiszem, hogy az idei karácsony mind
nyájunkra, de legkivást kereskedőinkre nézve igen 
szegényes és szomorú lesz. Noha a kirakatok csak 
úgy roskadoznak a sokféle csecsebecsétől, ami 
mind igen jól illenék a karácsonyfa alá. Az a 
sok repkedő szárnyú kalap, a remek nyakdiszek 

boák — a csipkétől, kreppselyem és tollfélé- 
ken keresztül a prémek százfeleségéig, formában 
és bundabörben egyaránt. Hát a sok leheletszerű 
csipkés, szalagos színházi blúz és a remekbe ké
szült puha bőrövek sokasága, amelyeket valóságos 
iparművészeti csodákkal ékesítenek, azután a 
kulaptük, a násfák (bross), kapcsos tűk és egyebek 
tömege — és az annyira nélkülözhetetlen és oly 
drága keztyü — mily fényes ajándék ebből egy 
tucatot kapni.

Fiatal hálózó leánykák mamái jól teszik, ha 
a félig kész és könnyen összeállítható, skatulyában 
egyenkiut, a hozzávaló divatlappal egyszerre pakkolt 
hali ruhák közül válogatnak — hoz/.á egy pici 
kis legyezőt, hosszú keztyüt, báli czipöt, harisnyát 
— és ha még nincs, a báli ruha alá való könnyű 
finom kis intim fehérneműt — ezek közt a hajlé
kony puha vállfüzöt említeném első sorban.

A gyermekeknek természetesen játékot kell 
vennünk. De itt sem szabad szem elöl tévesztem 
a hasznosat, Ne vegyünk soha semmi szín alatt 
sanuniféle hazárdjátékra kioktató gyűlöletes lóver
seny és egyéb játékszereket. Ne vegyünk olyan 
komplikált holmit sem, a minek megértéséhez és 
kezelésékez okvetlen egy felnőtt ember türelmére 
van szükség. Vegyünk könyvet (jót) tarnaeszkö- 
zöket, epületanyagot, állatokat, képes könyveket. 
Nagyobb gyermekek olvasmányának érdekes útle
írásokat, kalandokat szárazon és vizen. A mostani 
gyermek előtt mire megnő, tán már semmi aka
dálya som lesz a sebes mozgásnak — repülve 
fogja bejárni a világot, vagy világokat, akár mint 
utas akár mint szállító — erre kell előkészíteni 
már mosl, A bátorságot, a kitartást az egyszerű
séget, a mindennel való megelégedést kell benne 
fejleszteni. Semmi puhaság. Semmi félénkség Enge
delmességre csak a saját érdekében és ne a ma
gunk kényelmének okáért kell szoktatni. De önál
lóságágát nem szabad korlátokkal szorongatni, 
vagy pláne szigorral megtörni. És pedig szól ez 
fiukra és leányokra egyaránt, — persze mindegyikre 
a szülök módja és belátása szerint.

A jövő nem a miend, de azoké a kiket leg
jobban szeretünk a világon. Ezt no feledjük még 
karácsonykor se és ne feledjük az elhagyott gyer
mekeket.

Ida.

*- A Divat Újság minden hónapban kétszer 
| jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyed- 
j évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
í fillér. Előfizetni Icgczélszcrübbcn a kiadóhivatalba 

intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
j  kiadóhivatalába Budapesten, Vili. Bükk Szilárd- 
j utcza 4. számú házában van.

A p ró  h ird etések.

Gazdakörünk a tél folyamán kosárfonó-mű
helyt állít, melyre mindennemű megrendelést elfo
gad a gazdakör irodája,

Gazdakörünk tudomására hozza t. tagjainak, 
hogy az 190(1. évi „Magyar Földmivelö* naptárak 
megérkeztek s a pénztárnoknál átvehetők egyúttal 
kéri a folyó évi hátralékos tagdíjak befizetését is.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 
lenmag kilúnkint 44 fillérért Kardos József mura- 
szombati kereskedésében.

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona (10 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona (10 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.
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ÚJDONSÁG!
Szebbnél szebb, finom  kivitelű

k a r á c s o n y i

.V édicÉ 'v: ..Horiroii ví‘»Védjegy: „Horgonyt

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony- Paln - Expeller pitiül

e g y  régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom- 
csillapító szernek bizonyult köszvenynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva. - 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony* vódjegygyel és a Richter czóg- 
jpgyzéssol ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Kicliler gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz4*, Prágában. 
Elisabethstrassc 5 n*u. Mindennapi szétküldés.

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki Írni és olvasni 

jő tud, fizetéssel felvétetik
BAL KÁN Yl ERNŐ papirkereskedésében 

Muraszombat.

| A L iiiim e n t .C a p s ic i  c o m p ,*
•  a  P . i c h i e r - t é i e  H o r g o n y  P a r . - E x p e l i e r  “

1906. évi
n a p t á r a k

kaphatók

B alk án y i E rn ő
könyvkereskedésében

Muraszombat.

Varrógépek, villámhárítók, házi tele
fon és csengők szakszerű javítását 

elvállalja

B a k ó  K á l m á n
MURASZOMBAT.

Ugyanott eredeti uj Singer varrógépek kaphatók.

KINCSES KALENDÁRIUM  
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombat és Alsólendva.

„Herm andol"
1000 darab elsőrendű closet-papir

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

kedésében Muraszombat.

------  képeslevelezölapok
m egérkeztek és kapható

Balkányi Ernő papirkereskedé
sében Muraszombat.

r
Árverési hirdetmény.

Néhai gróf Batthyány Béládé hagyatékához tartozó Vasmegye 
Kercza község határában fekvő 110'/* magyar hold kiterjedési területen 
lévő erdei fenyőfa (szubogár fellépése miatt) letaroltatása úgy a szolgabiróság, 
mint a hagyatéki bíróság által elrendeltetvén, ezen

F A  E L A D Á S A
1905. évi deczem ber hó 15-ik napján a helyszínén, Kerczán 5 hol
das részletekben nyilvános árverésen meg fog tartatni. Azok pedig, kik ezen 
erdőben levő egész falömeget megvenni szándékoznak, az erre vonatkozó 
ajánlatukat legkésőbben az árverés elölt, 2000 korona bánatpénzzel együtt, 
nálam adják be. Az eladásra vonatkozó feltételek alólirottnál és a Kercza 
vidék körül fekvő községekben a birói lakoknál betékinlhclök. Az ajánlattevő 
ajánlatában köteles kijelenteni, miszerint a feltételeket elfogadja.

Az árverés befejezésekor az ajánlatok azonnal felbontatnak és az elő
nyösebbnek mutatkozó, vagy az árverésen beígért vagy az ajánlatban fel
ajánlóit összeg lesz vételárként elfogadva.

Németujvár, 1905. deczember 2-án.

H a á m  G y u l a ,
vagyonkezelő gondnok.

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékI

K edves karácsonyi ajándék!
Ajánlom nagy választékú úri és női divatáru és a legszebb kivitelű, 

tartós játék újdonságaimat.
Nagy raktár: úri, női és gyermek fehérnemüekben, gyermekruha 

és köténykékben, a valódi vászon és pamut zsebkendőkben, legjobb 
minőségű glacé keztyükben, fűző, szücsáru és valódi gyapjú ingekben.

A legújabb divatu újdonságok: nyakkendő, gallér, kézellő, finom 
blúzok és női téli alsó ruhákban, minden szélességben finom fehér 
vászon, a legtartósabb ruhaszövetekben stb. slb.

Bámulatos szépségű karácsonyfa díszítések, nemkülönben karácsonyi 
és újévi képes levelezőlapok a legjutányosabb árban kaphatók.

A n. é. közönség számos látogatásáért és támogatásáért esedezik,

mély tisztelettel

O B Á L  L A J O S ,
2 —3 R e g e d e ,  f ő t é r .

V . . Á M 7 Á  • ''i'i'l™ darab saappan SRHICHT 250 10 koronái fizet Schicht Gy.irsy
v e z u i b e ö .  névvel, tiszta cs ment károsai- U U O í l j l i ^ t b .  cég Aussidia.. bárkinek, aki bébim-

nyitja, hogy szappuna a .SCHICHT* névvel, valamely káros 
------------------------------ keveréket tartalmaz ..... . :------- . ____  -— -a

(„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.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




