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A népkönyvtárak.
Úgy emlékszem, nem is olyan régen 

már megjelent e lap hasábjain egy cikk, 
mely járásunk közönségéhez volt intézve és 
a könyvolvasás hasznosságát bizonyította.

Most amikor beállottak a hossza téli 
esték, azt hiszem nagyon is időszerű dolog, 
li.i felhívjuk járásunk ügyeimét a népkönyv
tárakra. hol százával vannak elhelyezve 
mindama hasznos s igen becses könyvek, 
melyeknek olvasását nem tudom eléggé 
ajánlani,

Igaz ugyan az is, hogy a könyv olva
sás megkedveléséhez szinten bizonyos intelli
gencia szükséges, mert csak az tudja kellő
képen méltatni az irodalmi termékek értékét 
az emberiségre, — akár mint egyedre, akár 
mint az egész emberiségre, — kik megvan
nak győződve annak végtelen hasznáról.

A járás több helyén vannak ilyen nép
könyvtárak a közönség részére teljesen ingyen 

| díjtalanul berendezve s a közönség rendel
kezésére bocsájtva. Igen szomorú dolog,

I hogy a közönség még sem mutatja azt a 
hajlandóságot a becses és hasznos müvek

TÁRCA.

Ilyenkor tél felé...
Ilyenkor tél felé oly elhagyott a tájék.
Mindönki elhagyóit, mindenki tömet.
Mintha csak pusztuló temetőbe járnék,
Nézem, nézem a lehulló levelet.
A hulló levélen, a zörgő liaraszlon 
Az elmúlás zokog, szomorúan mesél.
Eh, de mit a bánat, sorsom mit panaszlom: 
Hisz lehull a rózsa, lehull a levél.

Minden nap egy álom vész él semmiségbe, 
Valóra se válik s érzed: vége már,
Mintha játszó gyermek lepke után nézne, 
Kergeted és az már incszze, messze jár. 
Kimúlnak az álmok . . . Eh de mit panaszlom, 
Künn oly szomorúan hág, zokog a szel,
Szoino;u visszhangja kél olt a liaraszlon:
Hisz lehull a rózsa, lehull a levél.

Égeti még arcom édes anyám esókjn.
Zsongó gyermekmesék álma vesz körül, 
Köröttem az élet bősz csapását osztja. 
Egyikünk még sir s a másik már örül.
Ifjúság, szerelem csalfa liindérjálék.
Ma még kacag velem, még hozzám beszél,
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olvasására, amit a magas kormány annak 
idején a könyvtárak felállításával remélt. 
Pedig igen tekintélyes áldozatot hozott e 
célra.

A cél melyet ezen népkönyvtárak fel
állításával a közoktatásügyi kormány maga 
elé kitűzött föképen az volt, hogy a népet 
a hasznos élvezetekre serkentse s hogy 
megkedvellesse s megismertesse hazánk 
kitűnő íróit és ezáltal úgy az általános mi- 
veltséget terjessze, mint az olvasás áldásos 
voltát a néppel megkedvellesse s nemzetileg 
fejlessze.

A cél végrehajtására legtöbbet tehetnek 
e téren is a néppel legközvetlenebbül érint
kező tanítók, papok és a községek vezető 
emberei, ök ismerik legjobban a népet s ök 
nekik kell, hogy leginkább reájuk befolyásuk 
legyen. Igen hasznosan értékesíthetnék e be
folyásukat. ha minél inkább igyekeznének 
minden módon meggyőzni őket, hogy ezál
tal — t. i. a könyvek olvasása által — mily 
hasznos kincset gyűjtenek elméjükbe. Meg 
kell értetni a néppel, hogy nem csak kenyér
rel és vízzel él az ember, hanem a szellemi 
táplálkozás is az élet egyik alapfeltétele; a

l)c a holnap . . . Mintha temetőbe járnék: 
Hisz lehull a rózsa, lehull a levél.

S zörgő havas/.ton csendes zúgást hallok, 
Künn suttogó szellőn uj visszhangja kél, 
Vérem forrni érzem, azt súgják a lombok: 
Kinyit még a rózsa, kinyit a levél, 
l.esz még tavasz egyszer, zordon tél viharja 
Hiába is suttog, hiába beszél,
Kemény kél .szivemben, búmat eltakarja: 
Kinyit még a rozsa, kihajt a levél!

Vályi Sándor.

Próba a tengeren.
Franciából fordította : SZABÓ IGN’ÁCZ.

I.
Nagy volt a Marion bátya bosszúsága, hogy 

nincs legalább egy kis fickó fia, kit a hnjókötclek 
és hálók közzé leguggoltaIva, magával vihetett 
volna a tengerre, de még csak akkor lett dühös, 
mikor leányát egy „szárazföldi- nőül kérte, mivel 
ezt az öreg iszonyatos nagy sértésnek vette.

Igaz ugyan, hogy e férfiú szilárd jellemmel 
és őszinte szívvel bírt s egyáltalában érzelmei 
kifejezésében sem volt ügyetlen, sőt annyiru el
ragadta l.ouise lelket, szivét, hogy Eouise éjjel- 
nappal róla álmodozott. A leány anyja nem volt

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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boldogság megteremtője. Élvezet, melyet 
mindenki ingyen s könnyen megszerezhet.

Igen nagy előnye ezen könyvtáraknak 
az, hogy mindenki megtalálja benne ami 
foglalkozásához értelmiségéhez megfelel. 
Vannak ezen könyvtárakban a szórakoztató 
olvasmányokon kívül praktikus irányú müvek 
is, melyeket úgy a földmives, mint a keres
kedő és iparos értékesíthet s szakmájukhoz 
tartozó ismeretek gyarapítására fordíthatja.

Annyira mégis haladtunk vidékünkön 
a magyarosítás terén, hogy az ifjabb gene
ráció már magyarul beszél, ir és olvas s igy 
megértik a magyar nyelven irt müvek tar
talmát, melyet aztán az öregekkel is közöl
hetnek, kik bizonyára szintén érdekkel fog
ják meghallgatni, mit tiaik nekik a köny
vekből előadnak.

A könyvtárak kezelői pedig úgyis min
denütt leginkább a tanítók s a könyvet kérő 
félnek mindjárt adhatnak olyan irányú köny
vet melyet belátása szerint ez illető leginkább 
értékesíthet s neki megfelel.

Hiába fekszenek szekrényeinkben a sok 
és hasznos könyvek, ha azokat senki nem 
olvassa. Hiába fektetett a nép érdekében

' rossz indulattal a szerelem iránt, sőt gyakran, 
mikor a szerencsés halászai és a jó almubor az 
öreget jó kedvre hangolták, megkisérlé benne 
gyöngéd érvekkel jobb véleményt kelteni az ifjak 
szerelme iráni.

— Tudod-c édes öregem — monda az 
asszony egy este — hogy majdnem rossz apa 
vagy V Mert hál gondold meg. hogy nincsen olyan 
halász, kivel leányunk kényelmesebb életet élhetne. 
Nagy jövedelme, tehenei, lovai vannak . . .

— Elhiszem, — válaszolt az öreg — de ha 
emberem akar lenni,, adja el mindenét s vegyen 
egy bárkát !

— Milyen nehezen értesz meg! — kiáltott 
fel Louise anyja. — Ha olyan halász lenne, mint 
le, ükkor sem lenne gazdagabb. S hogy a tehenek 
nem laknak a tengerben, rosszaknak kell lenniük !V

- Nem mondom — válaszolt az öreg, fül
tövét vakarva — de mégis, akkor ember az 

i ember, ha tengerész!
Hisz dédatyái tengerészek voltak s csakis 

azoknak utódai telepedtek le a szárazföldim 
| fakadt ki a jó anya S különben is azért nem 
! száll tengerre, mert öreg szüleit gondozza. Nem 
j  helyesen jár el V

— Nem mondom! . . .
— Csak a tenger akadályozza meg öl abban, 

hógy budisét elvegyel Hál nem akarod tudni, 
hogy legnagyobb gyönyörét abban leli, hogy
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százezreket az állam, ha azokat senki nem 
terjeszti. Hiába minden eszköz a kezünkben, 
hogy népünket magyarosítsuk, népünket mű
veljük, ha az eszközökkel nem élünk s azt 
úgy a nép érdekében, mint a nemzet érdeké
ben nem hasznosítjuk.

Kulturegyesületeink munkálkodását csak 
úgy tehetjük sikeressé, ha mindnyájunkat 
áthat azon magasztos eszme, melyet ezen 
kulturegyletek maguk elé kitűztek s mind
nyájan szent kötelességünknek tartjuk, hogy 
erőnket, intelligentiánkat nemzetünk és né
pünk javára fordítani meg nem szűnünk.

Ha a nép meggyőződik róla, hogy veze
tőik csak javukat akarják, mert szellemileg 
erősíteni fejleszteni törekszenek, meg lesz 
győződve az olvasás hasznosságáról; az 
eredmény elmaradni nem fog, mert sikerült 
egy müveit hazatias polgárság megterem
tését előmozdítani.

— ss.

A m uraszom bati gazdakör 
választmányi ülése.

A muraszombati gazdakör választmánya 
f, hó 11-én d. u. a gazdakör irodájában 
gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési kép
viselő elnöklete alatt ülést tartott.

Takáts H. István a kör titkára jelentése 
keretében bejelentette, hogy a földmivelés- 
ügyi miniszter ez évben is engedélyezte a 
háziipari és gazdasági téli tanfolyam meg
tartását és e célra ezer korona segélyt utalt 
ki, továbbá 500 koronával támogatja az 
állandó háziipar műhelyt, melynek felállí
tását a gazdakör tervbe vette.

E tárgyban a választmány úgy hatá
rozott, hogy az ez idei téli tanfolyamot 
Mártonhely községben tartja meg a hol az 
előadások 1900. január hó 6-álól 1900. évi 
február 20-áig folynak vasár- és hétfői na
pok kivételével, e tanfolyamon a gazdasági 
ismeretterjesztő előadásokon kívül a kosár
fonás és más kisebb háziipari dolgok készí
tésében is gyakorlati oktatást nyernek a

vasárnaponként Salenellcsböl ide Quistrchamba 
evezhet. Oh szent Isteni Nem láttad gyakran ; 
viharos időben is csupa gyönyörből tengerre szál- 
lani! S ezt miért teszi? Azért, mert vérében van 
gyermekkora óta a tenger szeretete.

- -  Igaz, hogy a fickó nem fél semmitől 
sem, de hát ö mégis csak egy szárazföldi pat
kány — zsörtölődött Marion gazda.

Több mint hat hónapig igy állt ellen a len- 1 
gercsz szerelmeseink makacsságának s hu néha 
el is érzékenyilelle neje, amit ugyan nem műin- ; 
toll, mégis dühbe jött, látva, mennyire szerelik 
egymást. Mind a mellett még sem akarta őket 
egymástól elválasztani; megengedte, hogy vasár
nap délutánonként együtt cseveghessenek. S ezt 
azért tette, mert minél inkább megismerte a fiút, 
annál jobban meg is szerette.

A ousteehami balászok nagyon érdeklődtek 
a szerelmesek iránt és nem adtak igazat az öreg 
Marionnak. Gyakran mondogatták:

— Hisz szerelik egymást, semmi sem áll 
utjokbun!

Marion atya csak eregette a füstöt pipájá
ból. mintha észre sem vette volna megjegyzé
seiket. Magához csalta a szerelmes Viktort, akit 
mindig barátságosan fogadott és éleelödölt vele.
$ noha a fiú kérésére anema-et mondott volt,

hallgatók, különösen súly lesz fektetve a 
zültlvesszö fonásra. A tanfolyam vezetésével 
a választmány Puszlay József mártonhelyi 
r. k. tanítót bízta meg. A többi e tanfo
lyamra vonatkozó intézkedés, mint eddig 
úgy ezután is Takáts R. István titkárnak 
fogja képezni feladatát.

Az állandó kosárfonó műhelyre nézve 
a választmány elhatározta, hogy Sürüháza 
községben egy, a célnak alkalmas helyet 
bérel, a hol Rávet Ferenc fonómester veze
tésével 4—5 ügyesebb, tanfolyamokon már 
kiképzett fiatalember fogja a gazdakör által 
vásárolt nyers anyagot feldolgozni, a készít
ményeket pedig szintén a kör fogja eláru
sítani a nagyközönségnek jutányos árakon. 
Megrendeléseket úgy a surüházi telep, mint 
a gazdakör titkári hivatala elfogad.

Több folyó ügy elintézése után a vá
lasztmány az indítványokat vette tárgyalás alá.

Takáts K. István titkár tekintettel járá
sunk speciális munkás viszonyaira és gazda
sági helyzetére, jónak vélné, ha az egyesület 
felírna a miniszterhez, hogy járás székhe
lyére állandóan rendeljen ki egy gazdasági 
szaktanárt a ki a mellett, hogy községről 
községre járván előadásokat tartva a szük
séges gazdasági tudnivalókról, még a ható
sági munkásközvetitést is elvégezhetné, a 
mi jórészben segítene szociális bajainkon s 
mint az egyesület előadója miudenkép áldá
sosán működhetne.

A választmány a titkár indítványát 
üdvösnek találva, határozatikig kimondta, 
hogy ez érdemben a miniszterhez felír.

Tóth Bál uradalmi ispán választmányi 
tag indítványt nyújt be egy tejszövetkezet 
felállítására. Sajnálattal lapasztaltatta, hogy 
dacára annak, hogy járásunkban egy ily 
szövetkezet fenállhatásához minden kellék 
megvan, mégis népünk nem igyekezett eddig 
tejtermékeit ez utón értékesíteni, holott a 
szomszédos vidékek virágzó szövetkezetei 
elég kecsegtető példával járnak elöl.

Ez indítvány is köztetszésben részesült, 
megbizatott Tóth Pál választmányi tag a 
szövetkezet tervezetének kidolgozásával, és 
a választmány kimondotta, hogy e szép 
terv megvalósítása érdekében minden rendel
kezésére álló eszközzel propagandát csinál.
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később az iránta érzett rokonszenv miatt és 
leányának, Louiscnak kcevéérl, kit rajongásig 
szeretett, alig várta [az alkuimul, hngy szégyen 
nélkül igent mondhasson.

II.
Szeptember közepe volt. Egy szombati nap 

alkonyán biztos jelek a vihar közelgését mulat
ták. A halászbárkák sietve tértek vissza. Reggelre 
már az utolsók is a révben voltak. Délfelé az 
eddig csak hullámzó tenger hirtelen háborogni 
kezdett, nagy hullámhegyeket lökve a révgálhoz, 
melyek irtózatos zajjal törődtek meg. A vihar 
nötlün-nötl s mind szömyebb és rettentőbb lelt

A halászok dologtalanul gyűltek össze a 
kikötői harang körül, melyből a szél néha rövid 
és tompa hangokat csalt ki, mintha a halál- 
harang csendülne meg.

— Atkozott idői
Bizony, bizony, nagy isteni kegyelem 

kellene ahhoz, hogy valaki e viharból megmene
küljön, — mondogattak az összegyűlt halászok. 
A vihar eközben teljes erejéből kitör; a villámok 
megvilágítják a mérhetetlen tengert és a zápor 
zubogni kezd.

A tömeg mintegy lubilincselve az elemek 
végzetes nagyságától, mozdulatlanul állott.

Végül a választmány egy régi gazdasági 
bajon óhajlott segíteni azzal midőn beható 
tárgyalás után kérvénynyel fordul a Föld- 
mivelésügyi Miniszterhez, hogy tisztafaju 
bikák kihelyezheléséhez járuljon a Miniszter 
5 éven át 1000—1000 korona segélylyel. 
A gazdakör ugyanis állami támogatással, 
iidnt tudjuk, mintegy 250 darab tenyész
tésre alkalmas üszőt, tehenet szerzett be, 
hogy vidékünk marhatenyésztő kisgazdáinak 
állatállományát javítsa, de ezzel sajnos csak 
fél munkát végezhetett, mert megfelelő apa
állatok hiányában a kitűzött célt nem élheti 
el. Már azért sem, mert az eddig engedé
lyezett apa állatokat luljdonosaik a szigorú 
tilalom dacára, csak az év egy részében 
tartják, aztán tekintet nélkül a közérdekre, 
azokat mihamarabb némi kis nyereséggel, 
eladják.

így az év legnagyobb részében járá
sunk marha állománya megfelelő apaállat 
nélkül maradt, kisgazdáink kénytelenek 
rossz, tenyésztésre nem alkal, sokszor fej
letlen apaállatokat igénybe venni, ami 
bizony állattenyésztésünk fejlődését nagy- 
mérvben hátráltatja.

Hiába volt a gazdakör minden módon 
való agilációja, agilis hatóságunk hiába al
kalmazta a törvény szigorát, ez ügyben 
csak anyagi áldozattal lehet csak célt érni, 
úgy hogy az apaállat tartókat az állatok 
egész évben való tartásáért némileg kár
pótolják, ezt azonban az egyesület szerény 
pénztárára való tekintettel maga meglenni 
nem képes és igy indokolt a választmány
nak a Miniszterhez intézett kérelme, amit 
hiszünk is, hogy a Miniszter acceptálni fog 
és a kérelem teljesítésével szegény, köz
vagyon és közlegelövel nem biró vidékünk 
állattenyésztését felvirágoztatni fogja.

Riporter.

DECZEMBER 17.

H Í R E K .

— Személyi hir. gróf Szápáry László v. b. t. I. 
jószágfeliigyelöje Bittér Imre társaságában mura
szombati kastélyába érkezett.

— Uj kórházi gondnok. Imrey György nyug. 
huszárörnagy lemondásával megürült kórházi goml-

Egyszcr csak egyik halász lábujj hegyre 
állott s igyekezett az ég és látóhatár sötétséget 
tekintetével áthatva, a tengeren egy pontot 
kivenni.

— Egy bárka! ott északon jobbra, tölünk !
Szivszoru va hajoltak előre mindnyájan, mi

közben kiáll tolták I
— Igen ! Egy bárka ! . . . Elveszett! . . .

— Majd látták kibontakozni a hullámok mérhe
tetlen barázdái közül, rendkívül ügyességgel cs 
hidegvérrel kormányozva, amint a kikötő bejárata 
felé törekedve, egyenesen haladt előre.

A parton állók most már azt is meglátták, hogy 
kelten ülnek benne: egy durva halász, ki össze
vont vitorláját bátnulaios ügyességgel kezelte és 
egy matrózfiu, ki féltestével a kormányrudra nehe
zedett, igyekezvén azt megtartani. De egyszerre | 
csak az árboc egy oldulszélrohamtól inegragad- 
tatva, eltört, mire a halász elesett. A bárka pedig 
rettenetesen láncolni kezdett a hullámokon s úgy 
látszott, hogy elvesz. Az ember azonban hirtelen 
felugrott, hogy helyreállítsa az egyensúlyt. Eközben 
a halászok némán néztek egymás szemébe.

— Rajta emberek! ki jön velem? kiáltott 
fel Marion.

Mindnyájan borzadniylyal néztek arcába s 
ösztönszerülog hátráltak.
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noki állásra a kórház választmánya, legutóbb tar
tott ülésen a pályázók közül egyhangúlag Juukuncz 
Istvánt. Juukuncz Sándor járási ni. kir. állatorvos 
édesatyját választotta meg Egyúttal felsőbb jóvá
hagyással a gondnoki fizetést 300 koronával fele
melték. A belügyminiszter a kórház választmá
nyának egy ellenőri állás szervezésére vonatkozó 
javaslatát elutasította, ehelyett megengedte, hogy 
a kórház költségvetésének terhére i'OO koronát 
fordíthassanak egy kisegítő Írnok javadalmazására.

—  Járásbiroi kinevezés. Az iguszságügymi- 
niszler előterjesztésére 0  felsége dr. Udránszky 
Sándor volt uniraszoinoati, jelenleg czelldöinölki 
járásbirósági albirót. a rózsahegyi járásbírósághoz 
járásbiróvá nevezte ki.

Főúri vadászat, gróf Batthyány Zsigmond 
országgyűlési képviselő f. hó 14 én és 15-én két 
napon át nagy hajtóvadászalot rendezett, a korongi 
és cscnclaki vadászterületein. A jólsikerült vadá
szaton a vendéglátó grófon kívül részt vetlek: 
gróf Szapáry László v. b. t. t., báró Meiehl tüzér
kapitány (Marburg), báró Fável Rammingcii Károly 
és fivére (Mátyásdomb), Fósfay Pongrácz főszol
gabíró, dr. Czifrák János ügyvéd. Kleinralh József 
főkönyvelő, dr. Vratarils Iván ügyvéd. Filter Imre 
jószágfeliigyelü, Juukunez Sándor, Nemes Miklós 
in. kir. állatorvosok. Folezer Dezső közig, gyakor
nok (Muraszombat), Török Elemér intéző (Véghclyl 
Scbweinhammer János tiszttartó (Battyánfalva), 
Voglcr József és János birtokosok (Petáncz), líalcz 
Aladár kasznár (Bellutincz) Pialsek János löerdész 
(llrasilz), Gillény Sándor lölyammérnök (llarkócz).

A vadászatok eredménye 4SU nyúl 10 fácán 
22 fogoly.

A vadászat második napján nagy derültséget 
okozott egy kis epizód, a melynek hőse lapunk 
felelős szerkesztője dr. Vratarils Iván volt, aki 
akkor lőtte életében az első — nyulal, a mikor 
régi jó vadász szokás szerint a kedélyes ebéd 
után Nimróddá avatták fel.

— Bezárt izr. templom. Pósfay Pongrácz 
járási főszolgabíró, dr. Ritscher Samu ügyvéd 
muraszombati hitközségi elnök jelenlétében a mura
szombati izr. templomban helyszíni szemlél tartott, 
melynek eredményeként dr. íieiger Vilmos járás
orvos és Ratkol Tivadar építész, szakértők meg
hallgatása után, a templomot egészségtelen és 
közveszélyes volta miatt bezáratta és utasította 
a hitközséget a düledezö épület egy éven belüli 
lebontására.

— Vadászat. Pósfay Pongrác járási főszol
gabíró f. hó 13-án, szerdán a barkóéi vadászterü
letén nagy haj tó vadászatot rendezett, melyen a 
házigazdán kívül a muraszombati vadászok közül 
számosán vetlek részi. Teritekre körülbelül 19G 
darab nyúl és 10 fogoly került.

— Levizsgázott bábanövendókek. A győri 
bábaképzö tanfolyamon részivel! ballhgatók közül 
járásunkból, a f hó 10-én megtartott záróvizsgán ,

— Nos, senki sem mer ? . . .
Egyszerre Viktor megfogja a kezét, mondván:
— Én megyek !
— Te!? kiált a tengerész.
— Igen, én a „szárazföldi*I . .  .
— Te ? ismétlő, te ? De nézd csak a leg

öregebb bajtársak is haboznak.
— Nem ! nem ! veled megyünk, kiállák most 

többen a példa által föíielkcsitve vagy talán azért 
mert szégyenlették, hogy Louise kedvese felül
múlja őket.

— Jól van fiuk! Négyre van szükségem az 
tisztuláshoz, négyre pedig az evezőkhöz! . . .

— Én vagyok a negyedik ! mondá Viktor.
— És ha nem akarjuk ? kérdezte Marion 

bátya, apró szürke szemeivel az ifjú szikrázó 
tekintetét szemlélve.

— Ha ti nem akarnátok, hát akkor a rév
partra sietnék s erőszakkal bár, de beülnék a 
csónakba.

— Jól van fiami — mondá mégha tolta n az 
öreg halász. — Menjünk !

III.
Nagy nehezen a tengerre vittek a csónakot 

s azután hatalmas cvezöcsapásokkal a bárka felé

a kővetkezők vizsgáztak le : Heklics Teréz Márton- 
holy, Kühár latvánné Nemesd, Csűrni Ferenczné 
Tótlak, Küplen Mária Mezővár, Kadits Ferenczné 
V aspolony, Czipotl Istvánon Vasuyires, Koczáu , 
Ferenczné Rónafö, Schóber Ignáczné Vizlendva 
Beuczc Islvunné Pereslő, Fleischhacker Józseféé 
Vasvecsés, Sbüll Györgyim Hegyszoros, Szampl 
Alajoson Alsó Csalogány, Hűli Mélyásóé Vaskorpád, 
Strancz Györgyué Károlyfa, Vogrincsics Lipótné 
Vnshidcgkut.

— Gödörháza és Velemér községek kérelme.
Gödörháza és \  elemér községek a muraszombat— 
körmendi vasútra annak idején egy bizonyos hoz
zájárulási összeget szavaztak meg azon remény
ben, hogy a közelben fekvő Senyeháza vagy Kerca 
községek állomást kapnak s igy a két község is 
könyebben bonyolíthatja le forgalmát. Mivel azon
ban sem Kerca, sem Senyeháza állomást nem 
kapott, Gödörháza és Velemér községek az iránt 
folyamodtak a vármegye törvényhatóságához, hogy 
őket ilyen körülmények között a fizetési kötele
zettség alól mentse fel.

— Erdei tolvaj. Özv, Berke Mihályné, szent- 
bibori erdejéből az ősz folyamán nagyobb meny- i 
nyiségü fal vittek el, anélkül, hogy a tolvajok 
nyomára jöitek volna. Az erdöör lesbe állott és 
megleste a tolvajokat. Vogrinecz Lipot szentbe- 
nedeki lakos űzte bárom fia segítségével a jöve
delmező mesterséget, rövid idő alatt nehány ölre 
való fát cipeltek el az erdőből. Az eidöör jelen
tést telt a csendörségnek akik a nyomozáskor meg 
is találták Vogrinecz udvarán a felhalmozott fát a 
minek eredetéről felvilágosítást adni nem tudtak.
A fa tolvajokat feljelentették a bíróságnál.

— A fogadás végett. Még a múlt hó elején a 
Gorcsán-féle tótkereszluri korcsmában fogadott 
Biizsies János petöfai lakos Gergár János tólkc- 
reszluri lakossal 100 koronába, hogy Petöfára 
elmegy 1 óra alatt meg vissza is jön. A fogadás
nál jelen volt Bucsics János tótkereszluri keres
kedő is. Hüzsics tényleg el is indult Petöfára de 
nem jött vissza F. hó 3-án Gergár Bacsics társa- j 
ságában beiért Szakái Lajos tótkereszluri korcs- i 
májába, a hol ott találták Küzsicsct, Gergár köve
telte a megnyert 100 koronát Bacsics is Gergár 
pártjára állott, a minek vége parázs veszekedés | 
lett. Szakái koresmáros eleinte csendcsitctte ven
dégeit, de később ö is belekeveredett a veszeke
désbe, a minek folyamán állítólag Bacsicsot meg
ütötte a ki könyebb sérülést szenvedett. Bacsics 
feljelentette Szakáit, most a fogadásnak a bíró
ságnál lesz folytatása.

— Apró tolvajok. Dobray János muraszom
bati vendéglős acetylen lámpáiról az utóbbi időben 
mind ellopkodlák az égőket. A minap végre nya
kon csípték a tolvajokat bárom 10—1- éves fiút.
A nagyreményű csemeték a lopott égőket nehány 
fillérért eladták s az igy szerzett pénzt elcigaret- 
tázlák.

siettek, melyet az ellenállhatatlan akarat tartott 
fenn a hullámokon.

A part legmagasabb részén állott a csönde
sen sirdogálő asszonyokkal megszaporodott halá
szok csoportja. A tömegből kitűnt Louise és anyja, 
kik zokogva szegesztek tekintetüket a gyilkos len- j 
gerre. Eközben e megrongált bárkán ülő ember a | 
közelgő segély láttára egy kétségbeeselll kísérletet j 
telt: a kormáuyrudat a matrózfiura hagyva, meg
feszítette az eltűrt árbóczfát s vitorlát vonva rá, 
a mentők felé igyekezett. Végre félórái erőlködés 
után oly közel jutottak egymáshoz, hogy a halász 
és fia a csónakba ugorhaltuk. De alig hogy meg
menekült a nagy megerőltetéstől kimerült halász 
felig felemelkedett az evezők padjáról s bárkájára 
tekintve, mely a szél és tenger játékszerévé vall, 
szomorúan felsóhajlott:

— Szegény, szegény, „Marié Rose“, melyet 
utolsó gyermekem nevéről neveztem cl.

— Nos I megmentjük azt is ! — kiáltott ; 
Viktor, s gyorsan a tengerbe vetette magát. Néhány 
lökés után, felhasználva a pillanatot, melyben a 
Marié-Bőse majdnem repült a hullámokon, felug
rott, felkapaszkodott oldalába, aztán felemelkedett
s nem törődve azzal, hogy üsszezuződott a válla, 
bátran és elszántán irányozta a bárkát a száraz
föld felé.

Elitéit betörő. A szombathelyi Kir. tör
vényszék r. hó 5-én Ítélkezett Benkó Vince felett. 
Bi-u'u) az ev tavaszán Széchénykut, Korong és 
meg lüb,) járásunkon kívül eső községben betöré
seket követett el. a inÍKor mintegy 1000 korona 
kárt okozott. A  viharos muitu betörőt, aki már 
hosszú éveket töltőit a börtönben a törvényszék 4 
évi fegybázra Ítélte.

—  A D r R ich te r- fé le  L in im c u t. Caps. com p. i l to r .  
K o ny-P u iii- tixpu lle r) igaz i népszerű házi .-zené le tt , m ely 
számos családban m ár tö bb  m in t :tti év ó ta  m in d ig  kész- 
le ib e n  van llá tl'á iás . bs p ö lá jd  i lom , fe jfá jás . kOszvéuy. 
csüznál s tb  -nél a H orgony ü n im e .• tte l va ló  bedörzsölé-ex 
m in d ig  fá jd a lo m cs illap ító  ha tást idéztek e lő  : sőt já rvá n y - 
ko rn á l, m in ő : a kole ra  és hányúhasfo lyás, i.z altes tnex 
H orgony Iá n 'm e n t to l va ló  bedörzsőlése m in d ig  igen jó n a k  
b izo n ym t tizen k itű n ő  háziszer jó  c re d m c iiyn yc l a lka l
m a z ta to tt bcdörzsö lcskcpcn az in llu e a za  e llen  is  és üve 
gekben á *0  fil lé r . 1 k o r  40 f  és •> korona a leg több gyógy
szertá rban kapha tó  : de bevásárlás a lka lm á va l tessék hala 
ro z o tta n : It ich te r-fe le  H o rg o n y -I.iiiin ie iite t (H o rgo ny-l’ a in- 
l '.x p e llc r l)  ké rn i, va la m in t a .H o rg o n y *  véd jegyre és a 
H ic h lc r  ezégjegyzésre figye ln i és csak e re de ti üveget 
• Ifogadn i

A Divat Újság minden hóuupbati kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre po-áan való szétküldéssel, két korom busz 
fillér. Előfizetni legezelszeriibbeu a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatalába Budapesten, Vili. Bükk Szilárd- 
utcza 4. számú házában van.

DECZEMBER 17.

T. előfizetőinket az év végével kérjük az 
előfizetés megújítására, esetleg a hátralék be
küldésére.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk a lél folyamán kosárfonó-mű

helyt állít, melyre mindennemű megrendelést elfo
gad a gazdakör ii ódája.

Gazdakörünk tudomására hozza t. tagjainak, 
hogy az 1901). évi „Magyar Földímvelö* napiárak 
megérkeztek s a pénztárunknál átvehetők egyúttal 
kéri a folyó) évi hátralékos tagdíjak befizetését is.

Marhasó kapható kilónkétól 13 fillérért, rigai 
lenmag kilónkint 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 G0 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona G0 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 2Ö fillér.

— Viktor fiam! — kiáltott az öreg tenge
rész — bizonyságot tettél, jöjj vissza !

— Leányát a megmentett bárkáért! — kiál
tott az uj matróz teljes erejéből — Rajta! Evez
zenek !

— Evezzetek, — parancsolta az öreg Marion, 
érezve, hogy semmit sem tud tenni.

Viktor e közben a halászoktól gyermek
korában eltanult mozdulatokkal fentartani töre
kedett a bárkát a csónak nyomában, melyből a 
tengerészek, bar életük veszélybe volt, küldet 
dobtuk neki s igy a hullámokon vontatni kezdték 
a Marie-Rose-t.

IV.
Háromnegyed óra múlva a csónak és a 

bárka a kikötőbe értek. Örömujjongással fogad
ták őket annyi aggodalmas perc után. Viktor 
ugyan zúzást érzett vállán, de a fájdalom nem 
torzította el arcát, mikor az öreg fájós kezét 
megrázva, mondá:

— Vén tengeri farkas, hitemre, fiuk, ez a 
„szárazföldi* valóságos matróz! S bár száraz
földi is, ö lesz a vöm! . . . Öleld meg Louisu-t.

i
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ÚJDONSÁG!!
S zebbnél szebb, fin o m  kiv ite lű

k a r á c s o n y i
------  kepeslevelezölapok

m egérkeztek és kapható

B a lk á n y i  E r n ő  papirkcreski-dé-
sében M uraszom bat.

F + l
r■ Védjegy: h á a „Horgony:4 B

A Liniment. Capsici c o m p ,
a Horgony- Pain-Expeller pillén

egy régjónak b izonyult háziszer, m ely 
már több m in t 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvényncl, 
csiiznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva. - 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
m ia tt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a m ely a 
„Horgony** védjegygyei és a Richter czég- 
jegyzéssol e llá tott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillé r, 1 kor. 40 f. cs 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: T ö rö k  
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Tanulónak
egy jó házból való fin, ki Írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik 
BALKÁNYI ERNŐ papirkereskedcsében 

M uraszom bat.

0 9 « í . 'O ® « ® ©  2 C « C  rC  G 3 d

|  A Liniment. Capsici » . , •
» aRicmer-iéieUorgosy; ai.i-txpelier g

€>'J .  .  - Q L G

1906. évi 
n a p t á r a k

kaphatók

B a lk á n y i E rn ő
könyvkereskedésében

Muraszombat.

V arrógépek, v illám h árító k , házi te le 
fon  és csengők szakszerű javításá t 

e lvá lla lja

B a k ó  K á l m á n
MURASZOMBAT.

Ugyanott eredeti uj Singer varrógépek kaphatók.

KINCSES KALENDÁRIUM
Kapható Balkanyi Ernő könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombat es Alsólendva.

„Herrnandol11
IOOO da ra b  e lsőrendű c lo se t-p a p ir

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

kedésében M uraszom bat.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank részv.-t.
heti befizetésen a lap u ló  önsegé lyző  osztá lyának

— VIII-ik évtársulata =
1906. január hó 2-án működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen 
évtársulat résztvevői minden üzlelrész után hetenkint egy koronát tartoz
nak az intézet pénztárába befizetni, mely heti bclizetések 3 év u'án 
5" o-os kamataival együtt a tagoknak törzsbetetük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 
belizetes után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1905. évi Ueczember hó 15-töl kezdve 1900. évi 
január hó 15-eig hétköznapokon 9 — 13 óráig a bank helyiségében 
eszközőihelük.

Az igazgatóság.

J
*

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándék!

Kedves karácsonyi ajándék! gi
5 Ajánlom nagyválaszlékii úri és női divatáru és a legszebb kivitelű, p

<<a tarlós játék újdonságaimat.
sí Nagy raktár: uri, női és gyermek fehérnemüekben, gyermekruha R*3 és köténykókben, a valódi vászon és pamut zsebkendőkben, legjobb P
■Rs

minőségű glaeé keztyükben, fűző, szücsáru és valódi gyapjú ingekben. £
A legújabb divatu újdonságok: nyakkendő, gallér, közelin, finom ow

g b'uzok és női téli alsó ruhákban, minden szélességben finom fehér eH
Q vászon, a legtartósabb ruhaszövetekben stb. slb. *!
u Bámulatos szépségű karácsonyfa díszítések, nemkülönben karácsonyi
(4 és újévi képes levelezőlapok a legjHiányosabb árban kaphatók.

HM A n. é. közönség számos látogatásáért és támogatásáért esedezik, P->.Sí mély tisztelettel C*(4 E*-
fc OBÁL LAJOS,

3 — 3 R e g e d e, f  ö  t é r.

tn

Karácsonyi és 
újévi vásár? 5

Minden, az üzlet körébe tartozó cikk 
kapható, esetleg megrendelhető a 
legszolidabb bolti áron ~ Z S ~ Z -

Balkányi  Ernő papirkereskedésében M u r a s z o m b a t .
U gyanott kö n yvnyom d a  és könyvkötésze t.

Uyörgy lovag védjegy.

Hála Istennek te magának oly
________ ___________________________ hatalmas gyógy-

-------- szert feltalálni,
mint ..György éSetbalzsam". mely nekem annyira segített ba
jaimnál. így írja Vas Ferenc, Cupreg (Zágráb megye).
Számtalan beteg kapta vissza cgészs g.'-t a .György életbalzsanr*

' . i f i ;  g \óg y lia !á> ii * :ii.•>. k i te l ik  ;<• i< g y .m o rb a j. bél-
' • ' tol.ni-.'.3. ■ tiI!in-ii/:>. k.iiika, la/. ■■<■!/.. ki.s/a• • n \. i-s

iog fá jiisba n szenvedőknél. 84,711 e lism erö lcvé l b izony! já  ezt. — 
k is  vagy ö nagy dup la  üveget 4 k o r  .'.ti n ll b é r in c iilv e  M inden 

ily  rendeléshez 1 üveg ingven lesz m elléke lve  pontos haszná la ti

Ezen háziszer ne hiányozzon egy családnál sem.

György lovag védjegy.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




