
Muraszombat, 1907.
H u sz o n h a rm a d ik  évfoly am  30. sz á m . Vasárnap, jul is 28.

ELŐFIZETÉSI ÁR:
.. évre i, kor., fel évre :t kor., egyes szám 20 fillér.

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNÉI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: '■’> hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyi Ittér petit sora 50 fill.

Hav í vásárok Muraszombatban.
Vasulunk m egnyitása óta örvendetesen  

tapasztaljuk, hogy uj, életrevaló eszm ék 
kezdenek tért hódítani lakosságunk között.

Az elm últ hetekben községünk elöl
j á r ó s á g a  a vásártu la jdon osokkal együttesen 
a r r a  a m egállapodásra jutott, hogy a szo 
k á s o s  országos vásárok on  kívül m inden hó 
utolsó szerdáján  állat vásárt tart. Ebbéli el
határozásukat közölték az érdekelt gazda- 
kózönséggel és az állatkereskedökkel is, 
ahol is az eszm e m eleg íogadtatásra talált. 
A siker érdekében elhatároztatott az is, 
hogy e vásárok at a lehető legkiterjedtebb 
módon teszik közh írré  s n yom tatvány, fal
r a g a s z  stb. utján n em csak járásun k, de más 
szom szédos, sőt távolabbi járások közön sé
g n e k  ügyeim ét, érdeklődését is rá irányít
já k  uj vásárainkra.

R égen éreztük szükségét e vásároknak, 
Sajnosán vettük tudom ásul, hogy a szom - 
szédos stájer R adkersburg évek óta tart ily 
vásárokat, tehetetlenül, ölbe rakott kézzel 
néztük, hogy gazdáin k jó  része havonta 
százával hajtotta át m arháit az idegen 
p iaczra , a hol sokszor a kén yszer hatása 
alatt kénytelen volt azokat olcsóbban eladni, 
úgyszó lván  elvesztegetni, mint azokat ide
h aza istállójában eladhatta volna. R adkers
burg forgalm át növeltük, elősegítettük g y a 
rapodását, csináltunk szom szédainknak ide
gen forgalm at, alkalm at adtunk nekik, hogy 
elszigételtségünket k ih aszn álva , közelebb

férkőzhessenek zsebeinkhez. Itthon meg 
panaszkodtunk, nem  látva be saját élhetet
lenségünket, szidtuk m ódos, ügyes kalm ár 
szom szédáinkat és —  vígan jártunk tovább 
R egedébe.

Most —  ha a jövő is oly jóakarattal 
lesz irántunk, mint am ilyen jóakarattal 
óhajtják m egvalósítani a kezdem ényezők 
közhasznú eszm éjüket —  m egváltozik a 
helyzet.

M uraszom bat községnek ugyanis állat
vásár tartáshoz nem csak a kijelölt országos, 
kirakó vásárral egybekötött állatvásár n ap o
kon van joga, de tarthat az év m inden 
hónapjában is. E jog régi keletű, de m eg
foghatatlan okoknál fogva községünk e jogát 
m ind m ai napig nem gyakorolta.

A llatvásáraink érdekében évekkel ezelőtt 
várm egyénk törvényhatósága K öhida köz
ségében határ vám sorom pót állított tel, 
m eggátolni akarván állatkivitelünknek R ege
débe való központosítását. Azt akarta, hogy 
az idegen kereskedő itt a járásunkban, a 
helyszínén, m agánál a tenyésztőnél v ásá
rolja meg a szükségelt állatait, ne legyen 
kénytelen a gazd a 1 5 — 20, sőt több kilo
m éter távolságból R egedébe hajtani feles
leges jószágait, a m elyek a hosszú ut alatt 
50— 100 kilogram m ot is vesztettek élő
súlyukból s élelm es szom szédaink tudva, 
hogy gazdáink úgy se teszik ki állataikat a 
v isszahajtás fáradalm ainak, 10  —20 koron á
val o lcsóbban ne vásárolhassák meg.

Sajnos, törvényhatóságunk nem es igye

kezete kárba v e s z e tt ; vasutunk m egnyiltá- 
sáig nem csak a szokás hatalmánál fogva, 
de földrajzilag is rá voltunk utalva R ege
dére, ez volt a legközelebbi kiviteli p iaczunk. 
Ma azonban, m időn a járásunkat átszelő 
vonalunk révén vasúti fővonallal vagyunk 
összekapcsolva, nem  vagyu n k abban a kény
szer helyzetben, hogy állataink részére akár 
Gráz, akár m ás kiviteli piaczot Regedén át 
m uszáj legyen m egközelítenünk.

B ízunk a jövőben, hogy állatvásárain
kat, vasutunk felhasználásával, nem  csak a 
szom szédos stájer kereskedők, de távolabb 
vidékek állatkereskedöi is felfogják k e re sn i: 
gazdaközönségünk itthon adhatja el állatait, 
m egkím éli m agát a felesleges költekezéstől, 
fáradalm aktól, amit a távoli vásárokra való 
já rás okoz.

Egyesek aggályoskodnak ugyan, hogy 
ez nem  történik meg, tekintettel vasutunk 
kissé m agas d íjtéte le ire; a díjtételek igaz, 
nem valam i ju tán yosak, de a forgalom  nö- 
vekedlével több mint bizonyos, hogy azokat 
m érsékelni fogják.

Ellenvetik azt is, hogy dacára e vásá
roknak, gazdáink m égis R egedébe fognak 
özönleni, mert a stájer vevők mi hozzánk 
át nem  jön n ek. Hát ez lehet igaz is, meg 
nem  is. Igaz lehet akkor, ha tovább is 
élhetetlenkedünk s nem  lesz igaz akkor, ha 
saját érdekeinket felism erve, összetartunk s 
főleg mi m agunk pártoljuk az uj vásárokat. 
A stájer kereskedő első sorban is —  keres
kedő, ha vásárolni szándékozik, nem  fogja
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TÁRCZA.

Fürdői történet.
Irta : G é c z y I s v á n.

A délutáni nap bőségesen szórta izzó suga
rait a kurszalon bádogletejére, fénylő fehér reflexet 
vetve a porondra, inig a terrász zöld repkénye j 
mögött a vidám fürdőközönség trécselve űzte ma
gától az unalmat, a legfőbb specialitását a nya
ralásnak. Folyt a beszéd ömlött a szóáradat össze
vissza. Az érdekes sápadtképü, borzas hajú Dáni 
Margit vőlegényével perelt, aki a tabló d hote 
alatt azt a vakmerőséget követte el, hogy Szent
marjai Juditót kiáltotta ki a legszebb asszonynak,
• ■/t a nevelő szemű, gömbölyű idomú, örökké 
i/gö-mozgó fiatal özvegyet, aki körül a fürdözö 
férfi-nép állandó udvart formált, érthető irigysé
gére a köszvényes öreg uraknak, megbotránkozá
sára a lányos mamáknak és boszantására a ma
más lányoknok. Szegény Sárdi Pista hiába eskii- 
dözött égre-földre, hogy ö nem tartozik a nagy

meghoz, egyáltalán ncin hódol meg a Szentmar- 
ja iné szépségének, ez a mondás is csak úgy vélet-
• énül csúszott ki az ajkán. Margit hajthatatlan 
maradt, épen tizedszer esküdött meg a végzetes 
table d'hole-on hogy nem lesz egy ilyen szörnye— 
légnek a felesége és ha az ujjún fénylő karika
gyűrű aranyérlekét nem sajnálná, a jegygyűrű 
már régen ott pihenne valamelyik bokornak árnyé
kos tövében. Hogy szavainak nyomatékot adjon, 
idegesen húzogatta le vékony ujjairól az ártatlan 
kis gyűrűt, mely néma megadassa! tűrte, engedte |

magát megszokott helyéröl ide-oda ráncigáltatni. 
Szegény Pista homlokán kiült a veríték, úgy 
érezte magát, mintha egy perc alatt eltűnt volna 
az árnyékot adó zöld repkény és az a mosolygó 
piros nap odafent az égen, kiszámított maliciával 
összes égető sugarait az ö árva fejének irányí
totta volna.

Szerencséjére e percben egyik öreg ur ha
talmasan clásitotta magát, azt pedig tudják, hogy 
a kurszalon egy pillanat alatt valóságos ásító 
teremmé változott, ami aztán a beszélgetés irá
nyát is más térre terelte. A közvélemény rövid időn 
abban koncetrálódolt, hogy ez a fürdő végtelen 
unalmas fészek, ahol semmi szórakozás, semmi 
mulatság sincs, és ha ez tovább is igy tart, ök 
bizony felszedik a sátorfát és szépen tovább állanak.

Erre meg a doktor és a fürdő igazgató I 
kezdte törölni a homlokáról az izzadtsúgeseppeket. j 
Mi lesz, ha a vendégek csakugyan beváltják fenye- ; 
gotésükot és itt hagyják őket fürdővel egyetemben, ; 
mint Szent-Pál az oláhokat! Nagyot fohászkodva j 
veié fel szemeit a doktor felhőtlen égre, felülről | 
várva a segítséget és ime beteljesedett az irás 
szava, moly szol. „ kopogtassa tok és megnyílnak j 

nektek- , — mert egyszerre nagy robajjal fordult ! 
be a poros országúiról az árnyékos fasorba egy 
tarka foltokkal diszilctt ekhós szekér és alóla i 
egypár borzas fej dugta ki magát, u köréje sereg- ! 
lett fürdőközönség előtt.

Időt sem engedve a találgatásnak, kimászott 
a kocsinak legborzasabbb alakja, hóna alatt színes 
plakátokkal s a következő percben a mulatságra j 
éhes közönség mohó étvágygyal olvasta, hogy a 
halhatatlan Üoskó ltí-ik Ua és világhírű akrobata j

társulata átutazózban rendkívül énekes díszelőadást 
lesz szerencsés tartani a nagyérdemű közönség 
előtt, a legnagyobb akrobúcia, fizika és magika 
stb. stb. köréből. Az előadást kezdete este nyolc 
órakor, vacsora után, szabad bemenet stb. stb.

No, ez volt a Pista szerencséje, mert az 
imént még engesztelhetetlen gyűlölettől égő Mar
git egyszerre kezes báránynyá változott és leg- 
szereletrcméltóbb mosolyával kérdezte Pistától: 
ugye elmegyünk édes? Pista felelet helyet, mintha 
ágyúból lőtték volna ki, úgy rohant a trupp igaz
gatójához, hogy jó  előre lefoglalja a két legjobb 
helyet, de fájó szívvel vette tudomásul, hogy a 
tisztelt című publikum oda ül, ahová akar és 
annyit fizet, amennyi jól esik.

A férfiak ezalatt vállukra emelték a fürdő 
orvosát és mint egy győzelmi jelvényt zugó éljen
zés közt hordozták körül, mint aki nekik ezt a 
kapitoliumi élvezetet szerezte és egyhangú hatá
rozati javaslatot hoztak, hogy ezen élvezetes 
estén mindannyian meg fognak jelenni.

Este nyolc óra után már együtt ült az 
egész díszes "társaság, a hevenyészett ponyvasátor 
alatt, mely felett mint százkaru szörnyeteg, né
mán feketén terültek el a százados tölgyek szer- 
tehajló ágai, kísértetiesen világítva meg a sátor 
négy oldalán leszúrt olajlámpa veresen kiömlő 
fényétől, mig a sátor belsejében füst és pára 
között, mint mozgó lidércfény imbolygóit a kacagó 
úri család.

A publikum kitünően érezte magát, valami 
szokatlanul uj volt előtte ez a kivilágítás és a 
kezeit megelégedetten dörzsölgetö rókuképü vi- 
gyorgó igazgató vásári bókokat szórt a közönség 
közé megelégedése magas jóléül.
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m agát olyan város vásárjához kötni, ahol 
nincs felhajtás, hanem  igenis el fog jönni 
hozzánk s fog itt vásárolni, a  mi term é
szetes, neki az teljesen közöm bös, hogy 
hol, kitol veszi az állatot, csak m egfeleljen 
kívánalm ainak. De az is term észetes és 
ismételten h angsúlyozzuk, hogy ez csak 
úgy lehetséges, hogy ha állattenyésztésünk 
eladásra szánt feleslegét ide M uraszombatba 
hajtjuk vásárra s nem  Regedébe apáink 
szokásához híven, mert ha mi ezután is 
R egedét tekintjük piaczunknak, mintegy 
tányéron kínáljuk továbbra is állatainkat, 
akkor igenis józanul nem  kívánhatjuk, hogy 
a mi vásáraink virágozzanak fel.

E vásároknak M uraszom bat fejlődési 
procésussaiban nagy jelentősége van, e 
vásárok vannak hivatva, hogy járásunk és 
a szom szédos zalai járások állatkereskedel
m ét M uraszom batba decentralisálják. Az ez 
által képződő forgalom nem csak állattenyész
tésünkre lesz üdvös hatással, de idegen- 
lorgalm unk, kereskedelm ünk, iparunk is 
érezni fogja hasznát.

A kezdő lépés megtétetett, rajtunk áll, 
hogy tovább m enjünk s közakarattal legyünk 
m eg e vásárok érdekében minden lehetőt, 
hogy ez által is járásunk, községünk, a 
saját m agunk jó l m egfontolt érdekeinek 
használjunk. Elég soká tanultunk a m agunk 
kárán, itt az ideje, hogy m unkához lássunk, j 
ám vegyük például R egede fejlődését, de ! 
haladjunk, ha m indenikünk saját erejéhez j 
képest csak egyet is lép előre —  kitűzött 
célunkat el kell érnünk. — ó.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

A szomszédok. Sárváron már f. évi szep
tember 1-én megnyílik az állami polgári fai iskola, i 
Az iskola egyelőre a város által e célra átengedett ! 
helyiségben lesz, de a jövő tavaszszal megkezdik j 
a hatalmas monumentális épület építését, amely- I 
nek, valamint a berendezésnek költségeit a város 
viseli.

Celldömölk nagyközség képviselőtestülete 
hétfőn délelőtt tartott ülésén foglalkozott a 350.000 
koronás kölcsön elszámolásával. A gyűlés kiutalt 
Láng és Weisz kövező ezégnek 25.000 koronái j

Csak Margit fintorgatta pisze orocskáját, ! 
mert az ördög ép Pista mellé ültette a szép j
Szentmarjainét. Nem is békiilt meg addig, inig a ! 
falusi csepürágó Pista kalapjába rántottat nem í
sütött és ki nem rázott belőle 3 tucat kártyát, I
tiz méter papírszalagot és ráadásul egy pár turbó- 
kóló kis gerlét, ami élénk célzás volt rá és Pis
tára. — Mikor pedig a Szentmarjaim: finom
csipkekendöjéböl egy tövises sündisznót szedett 
elő, teljesen kibékülve tapsolt a büszke önérzettel 
hajlongó művésznek.

Hát mikor az akrobaták megkezdték mutat
ványaikat, minő derültséget idézett elő a falusi 
dummer August az ö vásári vicceivel fehérre má
zolt ábrázatjával.

Az édeskés és változatos műsor végefelé i 
közeledvén az igazgató ur Boskó, nagy hangon, í 
biztos hatásra számítva, jelentette ki, hogy most j 
következik a műsor legszenzációsabb száma, Leona ! 
kisasszony csodálatraméltó mutatványai.

Nosza lelt erre riadalom a fiatal urak közölt.
Egynémelyik monoklit nyomott a szemére s 

megjelent ajkán az a hetyke mosoly, mely min
den Írott betűnél világosabbán fejezi ki gondolatát: 
„Ha szép az a Leona kisasszony, kezdünk vele 
valamit!“ I)e sajnos a monokli csakhamar csaló
dottan esett vissza az összeszoritott szemöldökök 
alól, mert a sátor szűk nyitáson a várt Leona 
kisasszony helyett kilépett egy nő trikóba, foltos 
puláderbe bujtatott sápadt arcú beesett mellű tiz 
esztendős fakó kis leány, aki úgy nézett ki, a vi
dám tömegben, mint rózsalevelek közé dobott 
penészvirág. — Tassi Zoltán a társaság humoris
tája minpjárt egy sikerült szójátékot rögtönözött

beton munkálatokért, Kövér vállalkozónak 20.000 
koronát. Ugyancsak hétfőn délután tartott ülést a 
villamos világítási bizottság is.

Kőszegen a villanyvilágításhoz szükséges 
munkálatokat már megkezdték.

Jól esik látnunk szomszéd, Muraszombathoz 
hasonló kaliberű kis városok örvendetes fejlődését. 
Mindenütt nyüzsgés, harc a fejlődésért, haladásért.

S bennünket mind megelőznek. Ugylátszik a 
teremtő erő megfeneklett a vasúiban, Pedig ha 
valaha, úgy ma mikor mód és alkalom van a 
közszellem felpezsditésére, kihasználva az uj vasút 
hozta előnyöket, kellene kettőzött erővel hozzá 
látnunk Muraszombat jövendő fejlődésének erősí
téséhez. Bégen érezzük mi is egy középiskola 
hiányát. Fiaink messze idegenben végzik tanul
mányaikat. Minden valamire való városnak van 
legalább egy középiskolája s mi, sajnos, még az 
óvodáknál tartunk.

Nekünk is van villany világítási bizottságunk. 
De létét csak onnét tudjuk, hogy egyszer valami
kor réges régen megalakult, de hogy él-e még, 
nem tudjuk.

Jó urak, tekintsünk át a szomszédba s res
telkedve bár, de lássunk egyszer már komolyan a 
munkához, hogy a fejlődő Muraszombat ne csak 
üres mulaszt legyen, hanem testet öltött valóság.

A Gazdakör választmányi ülése.
E hónap 13-án d. u. 3 órakor tartotta 

járási gazdakörünk választmányi ülését. Jelen vol
tak : Kováts István, Kardos József, Horváth Lajos, 
Junkuncz Sándor, Antaucr József, Vüjecz György, 
Lainscsek József, Takács B. István titkár, dr. 
Vratarits Iván ügyész, Kacsó Ferencz s, titkár. 
Malacsics József pénztáros.

Elnöklő Kováts István üdvözli a megjelen
teket és megnyitja az ülést. Ezután a titkári 
jelentés következeit, melynek főbb pontjaiból 
kicinclendök:

A Gazdakör bikaállomást kért Muraszom
batba, de a földmivelésügyi minister c kérelem 
teljesítését megtagadta.

A közgyűlés tudomásul vette Bösler Károly- 
nak, a Vasvármegyei Gazdasági Egyesület igazgató 
titkárának felhívását lejszövetkezetek felállítása

összehasonlítva a járásbiró öblös tajtékpipájának 
szárát, a kislány lábszáraival, inig Szenlmarjainé 
a fejebubjáról lelógó, fakó nemzeliszinü pántlikába 
Iont hajlincset vette beható szemle alá. A gyermek
leányka pedig félénken, hámész szemekkel állt a 
kör közepén sohse látott ö még ennyi fényességet 
bele tündökölni az ö sötét életébe. Mosolyogni 
próbáit, a mi sehogy se sikerült neki, s hányta a 
csókokat jobra-balra vékony kezeivel.

Aztán az ö idétlen rekedtes hangjával elkiál
totta magát llopla! ami jel volt a mutatványok 
megkezdésére.

Bukfencet vetett a levegőben, majd hanyatt 
feküdi a porondon, kinyújtotta vézna kis testét, 
aztán fellökle magát, arra igyekezve, hogy talpá
val megveregesse feje búbját, miközben gyönge 
kificamított csontjai ropoglak, miulmikor a pajkos 
iskolás gyermek mogyoróhéj ja l tör szét a lábai 
alatt. Mikor nagy nehezen fcltápuszkodolt, egy 
pár kínos köhintés jött ki száraz melléből. 
Hogy ezt elfojtsa, zsebkendőjét szájához szorította 
hazug mosoly alá rejtve fájdalmát. — A fehér 
vásznon ott rikítóit egy kis csöpp pirosság . . . 
édes-meleg vér . . . de hát ki vette volna ezt 
észre a nagy vidámságban.

Kezebe vette a tányért és imbolygó lépések
kel mindig mosolyogva indult az úri nép felé.

Oh, ti szép mosolygó dámák, viruló, rózsás- 
arcú hujadonok és ellenállhatatlan monoklis scla- 
donok, nyúljatok be most erszényeitekbe és az 
átkacagott isteni komédiáért no sajnáljatok egy 
pár krajcárt dobni ennek a sápadt, lassan, kíno
san haldokló gyermeknek a tányérjába.

tárgyában, melyet lapunk előző számában már 
ismertettünk.

Legfontontosabb pontja volt a közgyűlésnek 
a folyó évi augusztus 24-én rendezendő marha- 
dijazás megvitatása, A közgyűlés mindenekelőtt a 
biráló-bizottságot választotta meg, melynek tag
jai lettek:

Elnök: gróf Batthyány Zsigmond. Tagjai: 
Pósfay Pongrác, Schweinhammcr János, dr. Lámm 
Antal, Sinkovich Kálmán, Nemes Miklós, Junkun< ■/. 
Sándor, dr. Skrilecz Mihály, Takáts B. István, 
Balcz Aladár, Vratarits Iván, Balhauser Ottó, 
Bösler Károly, ifjú Kühár József.

A rendezendő állatdijazásra vonatkozólag a 
Gazdakör az alábbi hirdetményt bocsátotta k i:

A muraszombatjárási gazdakör a vasmegyei 
gazdasági egyesülettel karöltve 1007. év augusztus 
hó 24-én Muraszombatban, az állatvásártéren ló-, 
szarvasmarha-, sertés- és baromfi díjazást rendez. 
Gzél: Díjazásokkal serkenteni a gazda közönséget, 
hogy mentül jobb minőségű ló, szarvasmarha 
sertés és baromfi tenyésztésére törekedjék. A na
gyobb birtokosok által bemutatott állatokra 1-sü 
d ij: díszoklevél, Il ik dij : elismerő oklevél.

A kisebb birtokosok által bemutatott állatok 
után az alábbi dijakat nyerhetik és pedig: Te- 
nyészménekért I. dij 70 K., II. dij 30 K., 111. díj 
20 K., IV. dij 10 K. Tenyészkanczáért cs ikó kka l 
vagy anélkül I. dij 70 K., II. dij 30 K., III. dij 
20 K., IV. dij 10 K. Csikókért 3 éves korig 1. dij 
70 K., II. dij 30 K., III. dij 20 K., IV. dij 10 K. 
Tehenekért: 1. dij 20 korona 2. dij 15 korona 3. 
dij 10 korona 4. dij 5 korona Üszőkért: ( l  éves 
vagy idősbek) 1. dij 20 korona. 2. dij. 15 korona 
3. dij 10 korona 4. dij 5 korona Bikákért: (1 
éves vagy idősbek) 1. dij 20 korona 2. dij 15 
korona 3. dij 10 korona 4. dij 5 korona Sertése
kért : 1. dij 15 korona 2. dij 10 korona 3. dij 5 
korona Tyúkok, ludak és kacsákért: 1. dij 15 ko
rona 2. dij. 5 korona. Ezenkívül még magándijak 
is osztatnak ki.

Ezen dijakra pályázhatnak vasmegyei kisbir
tokosok, a nóri (muraközi) fajta lovakkal, a 
pirostarka hegyi jellegű tájfajtához tartozó olyan 
szarvasmarhákkal, melyek legalább egy év óta tulaj
donukat képezik, amely körülmény esetleg az ille
tékes községi elöljáró bizonyítványával igazolandó. 
Kivételt képeznek az egy éves vagy ennél fiatalabb 
növendékállatok. Bármely dij azonban csak az 
esetre fog kiadatni, ha a díjazandó állat tulajdo
nosa kötelezettséget vállal arra, hogy lovát, tehe
nét és a bikát tenyésztésre használja és egyúttal 
mint tag az egyesület kötelékébe belép

A bíráló bizottság délelőtt 10 órakor kezd
vén meg működését, a kiállításra szánt állatok 
az összeírás teljesithetésc végett — már reggel 0 
órára elövezetendök. A bírálat befejeztével az 
odaítélt dijakat mindjárt a helyszínén ki fogják 
osztani.

Végül megjegyeztetik, hogy a biráló-bizotlság 
nak, mely teljesen önállóan működik, jogában áll 
az elővezetelt anyaghoz mérten a dijakat, megálla
pítani, [mely megállapodási a kiállítók elfogadni

esek. Egyutlal tudatjuk a mélyi
aközönsijggel, hogy gazdaklóriink
között 100 darab gyűrniölesfát

b gazdiisági fűz vessző-kosarat
Gazdakörünk tagjai csekély használati dij melleit 
vetögépeket, lóhermagtisztitó gépet s trieuri 
továbbá alma/uzó malmot, prést, Bydcr-féle aszal" 
gépet és cefreiözö- üstöt vehetnek igénybe, jelent 
kezéseket a gazdakör titkári hivatala fogad el.

Ez alkalommal szives tudomására hozzuk a 
t. gazdaközönségnek, hogy 1007. szeptember li" 
tol kezdve Muraszombatban minden hónap ulol>" 
szerdáján állatvásár lesz s igy módjában van a 
gazdaközönségnek állatjait jól értékesíteni.

Muraszombat, 1007. julius hó 18.
Takáts R. István, G róf Batthyány Zsigmond.

a muras/.oinbatj gazdakör a muraszomb tjárási gazdakör 
titkára, elnöke'

H Í R E K .

Gyilkos merénylet.
Vérlázitó gyilkos merénylet történt Pártos 

falván.
Korcsmái* Sándor kedden este megleste saját 

apját az udvaron s gyilkos szándékból hatszor 
egymásután rálött. A lövések közül kettő oly
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súlyos sérülést ejtett a szerencsétlen emberen hogy 
alí-'ha marad életben. ’

Korcsmái' Sándor 28 éves pártosfalvai gaz
d á lk o d ó  már hónapok óta hadi lábon élt 63 éves 
:11.1.i\;11. a k i végre is megunta a folytonos czivó- 
,1,-1 i's elköltözött fia házából.

Az apa és a fia közt gyűlölködést a rokon- 
, ügyre szította. Végre is annyira meggyülölték 
i _, n;ist, hogy hallani sem akartak egymásról. , 
l\ ■ oisen az apa viseltetett nagy gyűlölettel a ' 
lia l,it. löbb ízben ki is jelentette bizalmas 
cnil" roinek, hogy fiát kitagadja az örökségből és j 
a vagyonát rokonságra hagyja.

Természetesen az volt a legboldogabb a 
rokon-ag közül, aki az öregnek eme kijelentését 
legelőször tudomására adhatta a fiúnak. Kercsmár 
Sándor eleinte nem akart hitelt adni a sok szó- 
beszednek, de amikor többen is megerősítettek az ! 
iingnek eme kijelentését, elkeseredetten mondta: 

No. akkor meghal az üreg!
1 -i re a kijelentésre a rokonság nevetett. 

Hu. való fenyegetőzésnek tartották mindaddig, 
amíg kedden este be nem váltotta borzalmas ! 
fenyegetőzését.

Este U óra tájban ugyanis Kercsmár Sándor 
elrejtőzött apja udvarán és a mikor az istállóból 
In1 akart menni a szobájába lefeküdni, hirtelen i 
clöiigrott rejtek helyéről és a kezében lévő revol- j 
ver d hatszor egymásután rálött. A szerencsétlen 
aoa -zméletlenül rogyott össze. A lövésnek zajára 
eiösioilek a szomszédok, de azok a merénylő 
fiúnak már csak a hült helyét találtak.

A lövések közül Kercsmár Jánost kettő oly 
súlyosan sebesitette meg. hogy nincs remény az 
életben maradásához. Az egyik lövés a szivbur- 
kolatát érintette, a másik pedig a jobb tüdejébe 
fúródott.

A gyilkos fiú rémséges teltének elkövetése 
után megszökött. A csendörség minden lehetőt 
elkövetett a kézrekeritésére, de ezideig még nem 
hkerült elfognia. A falubeliek azt boszélik, hogy a 
gyilkos fiú öngyilkosságot követelt el.

___
—  Gróf Szápáry László v. b. t. t.

pár napi tartózkodásra pénteken Budapestre 
utazott. |

— Dr. Mezihradszky Kálmán
várm egyei főorvos városunkban idözölt s a 
gyógyszertárat v izsgálta m eg, ahol m indent 1 
a legjobb rendben talált. M eglátogatta azon 
kívül a kórházat s az ott tapasztalt m inta
szerű rend és tisztaság felett elism erését 
fejezte ki.

Dr. Geiger Vilmos járási és közkórházi 
főorvos augusztus 1-en kezdi meg szabadságát, 
i ivollétóbcn dr. Skrilecz Mihály fogja helyet- !
lesitení.

Dr. Szász Ferencz kir. albiró visszaérke- i 
It szabadságáról a hivatalát újból augusztus 
n foglalja el.

B o r o s s  S o m a  kiváló iró pár 
i ipi tartózkodásra Budapestről g ró f Száp áry  
I.ászló v. b. t. t. látogatására városunkba 
érkezett s 4 napot töltött a vendégszerető  
íóur h ázában.

Csendőrségünk uj vezetője. Hunyadi San- j 
' 1 • *r volt járás őrmester, csendőrségünk eddigi ’ 
1 T incs vezetőjének nyugdíjazásával megüresedett j 
l ásörmcsteri teendőkkel Szitár József őrmester, j 
ja ús örmesterjelölt bízatott meg, ki eddig a líala- | 
t i.herényi Örsnek örsparanesnoka volt.

Halálozás. Jónás István rónaföi tekintő- i 
lyes gazda és munkás vállalkozó csütörtök reggel j 
elhalálozott. Az elhunyt egyike volt a járás leg- j 
módosabb gazdáinak. Halálát özvegye és kiterjedt 
családja gyászolja.

—  Képviselő testületi közgyűlés. Muraszom
bat község képviselőtestülete tegnap délután 2 
órakor a község házán Lainscsák József biró 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 
jelen voltak : Antauer József, Bácz János, Bergcr 
1 '/.séf, Horváth László körjegyző, Hartmann Fe
renc*, Kovács István, Olajos Sándor, Vüjecz 
(iyörgy képviselőtestületi tagok.

Előadó körjegyző ismertette a járási főszol
gabíró átiratát a vasúti hozzájáró ut tárgyában.

»M URASZOM BAT É S VIDÉKE*

Miután a legutóbbi közgyűlés keretében foganato
sított tárgyalás eredményre nem vezetett, föszolga- 
biio átiratilag arra hívta fel a község közönségét, 
hogy hozzon határozatot arra nézve, hogy haj- 
lando-e az eredeti tervtől eltekintve az ut létesí
téséhez olykópen hozzájárulni, hogy a Plesza 
térből még körülbelül IV 2 méter szélességű terű- ' 
let elvétetvén, ez által a Ncmecz-fcle telekből 
kevesebb rész volna kisajátítandó a mikor is a 
kisajátított területet négyszög ölenkint 10 korona- i 
ért a tulajdonos átengedné. Határozatot provokál j 
továbbá a főszolgabíró arra nézve, hogy ameny- 
nyiben a felsőbb hatóság az egész teleknek a 
kisajátitását rendelné el, hajlandó volna-e a 1 
város az egész ingatlant, habár kisajátítás ! 
utján is, megvásárolni, miután sem a válla
lat, sem a vármegye nem hajlandó ily nagy 
összegű kisajátításba a község kedvéért bele 
menni. Végül határozzon a község arra nézve, 
hogy elfogadná-e az egészen egyenes ut tervét, 
amely a Turk-féle telek sarkának elfoglalásával 
volna keresztül vihető. A közgyűlés minden vita 
nélkül megmaradt eredeti álláspontja mellett s az j 
indítványok mellőzésével azt határozta, hogy a • 
hozzájáró ut a már korábban elfogadott terv sze
rint legyen megcsinálva és pedig a rendes tör- I 
vényes kisajátítás utján,

Ezután a községi vadászterület bérbeadása 
tárgyában hozott a képviselőtestület határozatot, j 
amely szerint a vadászatot nyilvános átverésen I 
fogja kiadni.

Ezután a Gazdakör kérvényét tárgyalta a 
közgyűlés és 20 koronát megszavazott az állat- 
dijazás czéljaira.

Végül még határozatba ment, hogy a köz
gyűlési határozatokról 10 évre visszamenőleg | 
betüsoros névmutató készíttessék s ezen munká
lat keresztül vitelével megfelelő tisztcletdij mel
lett Horváth László körjegyző bízatott meg.

Ezzel a közgyűlés véget ért.
Uj csendőrörs járásban. Egyed József csen

dőrszázados pénteken L'rdombra érkezett az ott 
felállítandó uj csendőrörs részére alkalmas lakta
nya kiválasztása végett. Az uj csendőrörs feállitá- 
sával járásunk esendőrörseiuck száma ő re, a 
csendőrségünk létszáma 25 re emelkedett. Az uj 
csendőrörs eredetileg Pártosfalvára volt tervezve 
s alkalmas helyiség hiányában helyeztetett át j 
IJrdombra.

—  H e l y s é g n e v e k  v á l t o z á s a .  A bel
ügym iniszter já rásu n k  több községének 
nevét, m ivel az országban sok azon os név 
van , m egváltoztatta. Uj nevet kaptak az 
alábbi községek: Halmosból M urahalmos, 
Nem esdböl Lendvanem esd, M álnásból Kis- 
M álnás, Tölgyesb ől U j-Tölgyes, Kislakból 
L endvakislak, Tótm oráczból A lsóm orácz, 
Széchen falvából S z é c h e n f a ,  Királyfából 
L endvakirályfa, R adófalvából Hadófa, Vend
kovácsból Vaskovácsi, Prosznyákfából Pártos
falva, Jánosfából A lsójánosfa, Szom batfából 
M agyarszom balfa, Szerdahelyböl K isszerda- 
hely, Benedekből Felsöszentbenedek, K öké
nyesből U jkökényes, Ferencfalvából Ferenc- 
lak, V árhelyböl M uravárhely, M áriahavasból 
K ism áriahavas, Tótlakból Nagytótlak, Szent- 
benedekböl A lsószentbenedek, S z erd a h ely
böl K erkaszerdahely,

Persze kissé szokatlan lesz az uj álla
potba beletörődni, de hisz a változások 
többé-kevésbbé jelentéktelenek, úgy hogy 
m ajd csak beletanulunk az uj nevekbe.

—  A goromba kalauz. Grün Ignác pápai 
vasúti altisztnek Péterhegyen akadt dolga, hogy 
az ottani állomás elöljárót a sürgönyzés maga
sabb tudományába bevezesse. Hogy mennyiben 
sikerült e nemes buzgalom, arról hallgat a kró
nika. Sokkal egyéb munkálkodása telte nevét 
érdemessé, hogy hirt adjunk létezéséről. A vasúti 
építési vállalat két szakaszmérnökének a kritikus
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időben éppen hivatalos dolga volt Péterhegyen. 
Munkájuk közben észrevették, hogy a vállalat 
tulajdonát képező két kapa eltűnt az állomásról. 
Az egyik mérnök megkérdezte az állomás elöl
járót, nem tudja-e, hogy hová tűntek cl kapák? 
Az állomás elöljáró alig hogy feleletbe kezdett, 
már elöugrott Grün Ignácz uram, aki a dologban 
árkontuli hegymester volt s mivel hogy ö pápai, 
no meg mivel vasúti altiszt, -gorombáskodni kez
dett a mérnökökkel, akik rendre utasították a 
fogadatlan prókátort. Erre ö magából kikelve, 
félremagyarázhallan célzást tett a mérnök urak 
rendezetlen vallási viszonyaira s őket egy, az 
állatvilág köréből vett szindús hasonlattal il
lette. S mivelhogy Grün uram nem Újházi mes- • 
tér, aki büntetlenül lemarházhat bárkit is, a mér- • 
nökök feljelentenék öt becsületsértésért a helybeli 
járásbíróságnál és bejelentették az esetet az 
üzletvezetöségnek is.

—  Kofa. Ez tulajdonkép nem is újság, hisz 
Muraszombaton idáig is voltak kofák. Ezek azon
ban nem zöldséget árusítottuk, hanem csinos és 
változatos pletykákat tartottak raktáron kiváncsi 
embertársaik számára. Ma azonban van egy való
ságos kofánk. Minden reggel ott ül a Dobray 
előtti téren s árusít gyümölcsöt, zöldséget s min
den féle szükséges dolgot, mit eddig háziasszo
nyaink csak a legelkesercdettebb harc árán tudtak 
beszerezni. Reméljük akad nemsokára konkurrens 
is, s tán egyszer majd valóra válik a jövő szá
zad regénye s lesz rendes piacunk is, ahol min
denki szükségletét be tudja szerezni, mert a mai 
állapotok egyszerűen tarthatatlanok.

— Czigányok. A dánosi rémes rablógyilkos
ság hatása alatt odaszegzödik újra ország-világ 
figyelme a czigány kérdéshez. Czikkck, feliratok, 
gyűlések sürgetik a czigánykérdés megoldását. 
Államiságunk szégyen folja e söpredék nép, mely 
haza, isten nélkül bolyong e hazában szerte, pusz
tít, rombol, rabol. Erkölcsei oly brutálisak, hogy 
provokálják a legerősebb retorziót. Minden békés 
törekvés e rabló népség megzabolására, utópia. 
Itt csak erős eszközök segítenek. Izolálnunk kell 
őket, mint a bélpoklosokat a tisztességes embe
rektől, mert az ö életük a bűnök feneketlen fer
tője. Járásunk egy pár községe szintén hemzseg 
az ilyen czigánynépségtöl s csak erőteljes köz- 
igazgatásunknak köszönhető, hogy úgy ahogy 
nagyobb baj nincs velük,de ha akad majd hely, mely 
e népségnek tanyát ád, odaadjuk szívesen a 
mienket is, nem siratjuk meg őket.

—  Féltékeny amazonok. Nagy Galeotto, a 
rejtélyes lovag nyári üdülésre betért Motolyádra 
is és nagy háborúságot csinált az asszony nép 
között. Marics Miklósné motolyádi asszony kegyet
lenül féltékeny volt urára. A falubeliek csak ápol
ták benne e nemes érzelmet. S egy ily féltékeny- 
ségi rohamában szomszédjára, Marics Terézre 
támadt s meggyanúsította öt, hogy ő az, aki az ö 
családi szentélyéi beszennyezi s férjét elcsábítja. 
Marics Teréz se volt rest s női becsületén ejtett 
eme gyanúsításért rágalmazás miatt feljelentette 
a féltékeny szomszédot.

—  Uj posta gyakornokok. A m. kir. távirda 
és távbeszélőnél betöltendő 100 gyakornok jelölti 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állásokra 
az 1883 évi I. t. ez. 14 §-a értelmében azok az 
ifjak pályázhatnak, akik középiskolát vagy ezzel 
egyenrangú más tanintézetet, érettségi vizsgával, 
sikeresen elvégeztek, 18-ik életévüket betöltötték

; és magyar állampolgáruk. Ezen feltételeken kívül 
pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal fed- 
betétien előéletüket, közhatósági orvosi bizonyit
ványnyal pedig ép, egészséges, a posta-táyirda és 
távbeszélöszolgálatra testileg is alkalmas voltukat 
igazolni tartoznak. Továbbá azok, akik a közép
iskolát az 1906/1907-iki tanévet megelőzőleg vé
gezték, tartoznak hiteles módon azt is kimutatni, 
hogy a'ióta hol voltak alkalmazva, illetve mivel 
foglalatoskodtak. A pályázat alá bocsátott álláso
kat a kerületi posta és távirdaigazgatóságok fog
ják betölteni és pedig a budapesti posta és távirda- 
igazgatóság 20-at a többi igazgatóság pedig egyen
ként 10-et. A sajátkezüleg irt és születési, orvosi 
erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványokat a már közszolgálatban állók 
elöljáró hatóságuk, a közszolgálatban nem állók 
pedig az illetékes főszolgabíró vagy polgármester 
utján folyó évi augusztus hó 1-cig, ahhoz képest, 
hol a pályázók alkalmaztatást óhajtanak nyerni,

: a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, 
pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi posta 
és távirdaigazgalósághoz nyújtsák be. A pályázok 

i közül kiválasztottak, az illető posta és távirdaigaz-
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gatóság felhívására, az igazgatóság vezetőjénél 
személyesen jelentkezni tartoznak, aki azután föl
vételük iránt végleg határoz. A felfogadott posta 
és távirdagyakornokjelöltek fogadalmat tesznek, 
két (2) korona napidijbun részesülnek és a követ
kező feltételek mellett lépnek szolgálatba:

1. Állásukat, az illető posta és távirdaigaz- 
gatóság felszólítására a folyó évi szeptember 1-én 
elfoglalni tartoznak.

2. Kötelesek a posta és távirdaigazgatóság 
által kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi 
hatósága alá tartoznak, a posta-távirda és távbe
szélő kezelést gyakorlatilag elsajátítani és ott ren
des szolgálatot teljesíteni.

3. 1908 évi szeptember hó 1-én saját kélt
ségükön Budapestre, illetve Zágrábba lógnak át
helyeztetni a posta és távirdatisztképzö tanfolyam 
hallgatására.

4. A posta és távirdatisztképzö tanfolyam 
tartania alatt, mint annak rendes hallgatói, a tan
folyami szabályzatnak minden tekintetben alávetik 
magukat és a megállapított beiratasi diját fizetni 
kötelesek.

5. Napidijaik élvezetében a tanfolyam 10 
hóra terjedő tartama alatt is megmaradnak, de 
ennek fejében, a tanfolyam székhelyén levő posta 
és távirdaigazgatóság rendelkezése szerint a dél
előtti órákban gyakorlati szolgálatot tenni tartoznak.

ti. A kik ezen feltételeknek eleget nem lesz
nek, vagy akinek magaviseleté, avagy megbízható
sága kifogás alá esik, valamint azok is, akik a 
posta-távirda és távbeszélő szolgálatra más okok 
miatt alkalmatlanoknak találtatnak, a szolgálat 
alól minden további igény nélkül egyszerűen 
fölmentetnek-

7. Viszont azok, akik gyakorlati alkalmaz
tatásuk alatt teljesen beválnak, a posta és távirda
tisztképzö tanfolyam szabályszerű elvégzése és a 
posta és távirdaliszti alapvizsga sikeres letételé 
után, posta és távirdagyakornokokokká neveztetnek 
ki az 1893 évi IV t. ez. 11 §-ában m egállapított 
segélydijjal: azaz ha felsőbb tanintézetet (egyete
met, műegyetemet, jogakadémiát) végeztek, évi 
1000 kor., különben pedig évi 800 kor. segélyd jjal.

A posta és távirdatisztképzö tanfolyam sza
bályzata által előirt szakvizsga sikeres letétele 
után pedig minösültséget szereznek a posta és 
távirdaliszti állásokra.

A kiadóhivatal tisztelettel felkéri e lap t. 
előfizetőit, kik a lapot nem kapják meg, azt 
posta utján megreklamálni, mert csak ez esetben 
lehet kérni a vizsgálatot, hogy a lap hol vész el.

A pró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

VlHj<‘Hy: „Horgonyt4

A Liriment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely inár több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűléseknél,
......btHlörzsöléskóppen használva. ....................—•

Figyelmeztetés.Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
es a Richter,czégjegyzéesel ellátott dobozba van 
csomagol va. Ára üvegekben K —.80, K1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

D: Richter gyógyszertára n „Arany oroszlánhoz",
P rá g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

Üzleti- és zsebkönyvek 
írószerek

a lepjulányosabb árban kaphatók B a l k á n y i  
E r n ő  könyv- te  papirkereskedésében 

Muraszombat.

_  .MURASZOMBAT ES VIDÉKÉR____ =

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Mesés szép lesz
m inden hölgy

^hilrük fülc Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa szíriben 2  kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó víz 
1 kor. Aranka hölgypor I  korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  vS L t ‘r
K e c s k e m é t .

292G/1907. tkv. sz.
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A muraszombati kir. jbíróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Gyanafalvai takarék
pénztár végrehajtaténak kiskorú Turza Mária, 
József, Anna, Teréz, Alajos és Ágnes és Láng 
János seregházai lakosok végrehajtást szenvedett 
elleni 000 korona tőkekövetelés, ennek 1905 évi 
május 1 - töl járó 7°/o rendes, 7°A> késedelmi ka
matai, 103 kor. 10 fdl. peri, 26 kor. 50 fillér 
végrehajtási és 27 kor. 20 fillér árverés kérvé
nyezési költségek kielégítése iránti végrehajlási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság területén levő, a seregházai 25. számú 
tjkvbeni A. I. 1, 3. 4, 6, 7. 13, 14. sorsz, 84/b, 
129 b, 134/c, 189 a, 207 2, 210 d, 258i/a hrsz.

JULIU S 28.

birtokra 459 koronában, a 33. számú tjkvbeni 
A I. 1, 3, 5 — 11. sorsz. 124, 136, 197, 202,236, 
239, 253, 286, 2 8. hrsz. 7. házsz. birtokból kis
korú Turza Máriát, Józsefet, Annát, Terézt, Alajost, 
Ágnest és Láng Jánost illető n/24 részre 467 koro
ngban és a 3C8. sz. tjvben A. I. sorsz. 179. les/., 
birtokból fenlnevezett kiskorúakat illető 8/24 zro 
28 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1907. évi október hó 10. (tized ik ) napjának 
d. e. 10 órájára Seregháza község házához kitűzőiéit 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10°/o-át.

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

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Seregháza község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbirósá" 
mint llkkönyvi hatóságnál, 1907. évi julius 17.

Dr. Schick, kir. albirú.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható B a l k á n y i  Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. —  Kapható 
B a lk á n y i  E r n ő  papirkereskedésc- 

ben Muraszombat.

Vasúti útmutató M agyarország összes m enetrendével és vasúti 
térképével. Kapható M uraszom bat, Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 4 0  fillér.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében M uraszom bat 
kapható és m egrendelhető a következő tudo
m ányos, szépirodalmi m unkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Onügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a 1 o m : utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. slb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 40  f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lop. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú Író által irl, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ara 4 0  fiit. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo
gadniuk megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. Egyes szám ára 2 4  fillé r

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, m ind en  
szám érdekes 
re g é n y n y e l.

Nyom atott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszom batban.


