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Ínség és kivándorlás.
A lapok ujdonsági rovatában egy sze

rény kis hirecske húzódott meg, a címe ez: 
Ínség Ungmegyében. Az olvasók legtöbbje 
talán el sem olvassa a szomorú felirásu hirt, 
hanem szeme tovasiklik a nyomtatott papi
roson. vidámabb dolgot keresve, hiszen 
úgy is többé-kevésbé — mindenkinek 
van elég saját baja és gondja, minek sza
porítsa azzal, hogy Ínséges híreket olvasson? 
Pedig jó az ilyen hirecskét olvasni, mert 
sok dolgot megmagyaráz. Például azt is, 
hogy miért vándorolnak ki az emberek 
Amerikába s hogy miért emelkedik éppen 
most jelen napok alatt ijesztő
rohanni . : a kivándorlók száma? A
kezeink Között lévő hivatalos himutatás 
szerint eppen Vas megyéből ez év január 
havában 700 ember ment ki Amerikába.

Az ínség és a kivándorlás között talán 
nem szükséges hosszú magyarázatokkal 
keresni az összefüggést. Magától értetődik, 
hogy az emberek nem azért hagyják itt 
hazájukat, inért itten nagyon jól megy a 
dolguk. — Tudjuk mi azt jól. hogy vau 
még más oka is annak, hogy éppen most 
emelkedik ilyen rohamosan a kivándorlók 
száma, t. i. az, hogy az uj elnök megvá
lasztása után az ipar fellendülését várják !

és a jó kereset reményében vándorolnak 
ki. — Erre majd későbben rátérünk és 
amerikai forrásból eredő értesülés alapján 
mondhatjuk ki, hogy az emberek szörnyű 
csalódásnak mennek elébe, ha azt hiszik, 
hogy most egyszerre kincsesbánya lett Ame
rika. A legtöbb kivándorlót azonban az 
Ínség, a nyomor, a kétségbeesés kergeti. 
Hiszen szivetrenditö az a kép, amelyet a 
már említett „szerény“ hírlapi hirecske 
fest le

„Ősz óta húst egyáltalában nem eszik 
a nép. A főzéshez vöröses, piszkos dena- 
turalizált marhasót használnak, Az uj végre
hajtási törvény következtében a hitelezők 
követeléseiket beperelték és dob alá kerül 
a nép ingó bingója. A legnagyobb község
ben alig egy-két gazdának maradi sertése. 
A nép sápadt arccal bolyong az utcán, mert 
csak kukoricapépböl készített, kenyérnek 
alig minősíthető táplálékot eszik. A várme
gyéhez számos jelentést küldtek a nép 
borzasztó helyzetéről, azonban segítség 
mindezideig nem érkezett. A helyzet annál 
kétségbeejtöbb, mert a tél tulszigoru és a 
lakosság még hosszú *deig nem juthat ke
resethez. A szolyvai és a vereckei járásban 
a farkasok nagyon elszaporodtak és a nép 
irigyli a vadállatokat, amelyek a nemes 
vadállományban bö táplálékot kapnak."

így hangzik a liir és csoda-e. ha ezek 
az emberek elmennek — Amerikába, vagy 
akárhova jobb hazát keresni? Itt nem 
sopánkodásra, nem panaszkodásra, hanem 
segítségre van szükség. Amerikában szen
vedés és nélkülözés várja a kétségbeesett 
embereket. Az amerikai „Szabadság" cimü 
lap egyik számából vesszük át az alábbi 
sorokat:

„Aggodalom tölti el a lelkünket, aggó
dunk véreinkért, a kiket nem akarunk újabb 
csalódásoknak kitenni. Mert Amerikában 
még mindig nincs munkáshiány. Csak las
san térnek vissza a normális viszonyok és 
egyelőre csak azok számára van munka, 
akik itt vannak és a kiket az esztendő 
előtti gazdasági válság megfosztott kenye
rüktől."

Az amerikai lap annak kapcsán Írja 
ezt, hogy a magyarok az uj elnök megvá
lasztása után azt hiszik, hogy óriási szük
ség van munkásokra. Ez nagy csalódás. És 
kötelessége a sajtónak legalább erről felvi
lágosítani a népet.

Sajnos, Vasinegyében is ijesztő mér
tékben emelkedik a kivándorlók száma.

Megdöbbentő adatok ezek. — Nem 
egyszerű felvilágosításra van ma már szük
ség. ígéretekkel nem lehet többé a kiván
dorlás árjának gátat vetni. Csak gyökeres

TARCZA

Híradás a montenegrói határról.
Xegy nap óta itt fekszem a trebinjei spitál- 

ban. I)’ a/.cri a világért se lessék a/.t hinni, hogy 
montenegrói golyóbis érintette 

szivem hurkát. Nem a! Akármit Írnak is a hazai 
újságok. iíKMitenegrói katonái, se bundából valót, 
sem <> i, |- griiek, Nikilának „hadseregébe" tarto
zói nőm volt még szerencsém látni. Járnak ugyan 
errefelé montenegróiak elegen, de nagyobbára 
asszonyok, akik kofálkodni jönnek ide és potom 
áron áruljak a csirkét, a tojást, a kecske tejet, a 
montenegrói almát. A férfi a (egyverét olt hagyta 
a halárállomáson s úgy jön he fegyvertelenül a 
városba, hogy tulajdon a montenegrói sziklás föl
dek sovány termékein. Olyan jámborok, olyan 
alázatosak, hogy az ember mindent elhinne róluk, 
csak éppen azt nem, hogy ezek bátorkodnának 
valamit kezdeni a nagyhatalmú monarchia ellen. 
KI sem hinné az ember, hogy mégis csak vesze
delmes legények ezek a nyílt arcú, cingár, bugyo- 
gós emberek, akikkel nem tanácsos a monlonegroi 
hegyek között találkozni. Dacára a háborús ke- 
S»aw>d.«eki.«k. a Imtórroentén lakó montenegróiak 
•na is zavartalanul jönnek át közénk hogy ter
mékeiken túladjanak, úgy látszik, ebből élnek s 
ha Valóban kiütne a háború, ezek a szegény or-

dögök meg lesznek fosztva keresetüktől. A válto
zás eddig mindössze csak az, hogy a montenegrói 
jövevényeknek csak a déli órákig szabad határun
kon innen tartózkodni, akit ebéd után is találnak, 
azt rövid utón kitolonczolják s nem szabad többé 
megjeleuniök a városban.

Folytassuk ott, ahol elkezdtem. Hogy kerül
tem én a spitálba? Hát csak úgy, hogy egy éj
szakai őrjáraton, kint a hegyek között lepottyan- 
tum a szikláról s amint az orvos konstatálta, jobb 
lábamon a bokacsont megrepedt. Nagyon sajná
lom. hogy itt kell hevernem a hevenyészett kór
ház rideg fala: között, mert oda künn gyönyörű 
az idő, olyan mint nálunk márczius vége felé. 
Hideg van. de hónak, jégnek még hire-hamva 
sincs itt. A magyar anyák no féltsék fiaikat a téli 
hidegtől, hacsak golyó nem éri őket, meghűlni 
itt bizonyára nem fognak. Vagyunk itt katonák 
szépszámmal, nap-nap után ujubb és újabb szá
zadok és zászlóaljak masíroznak keresztül a 
városon, ki Bilck, ki Gerka, ki Banjaiuka felé. 
ügy látom a legtöbb Magyarországból való, ügy 
látszik az osztrák katonaságot csak akkor masi- 
roztatják Boszniába, ha már nagy lesz a baj. 
Meg is kérdeztem a minap a főhadnagyomat 
jóra való tiroli fiú.

— Főhadnagy ur, miért hogy csupa magyar 
ezredből egészítik ki a tizenötödik hadtoset?

— Önkéntes ehez magának semmi köze, de 
ha mégis tudni akarja, hát megmondom. Az

ki !

ausztriai helyőrségeket más ellenség ellen tart
juk fenn.

— No ez ugyan nem igaz, — gondoltam 
magamban. Más ellensége a monarchiának ozidö- 
szerint nincs, mint a montenegrói, a szerb meg 
a török.

Annyi tény, hogy a magyar fiuknak idelent 
most gyöngyélete van. A koszt jó, gyakran kapnak 
bort, a dolog meg semmi, vagy igen kevés. Öröm 
látni, hogy a kecskeméti, komáromi, pécsi, eszter
gomi és pesti fiuk, hogy össze barátkoztak már 
az idei való fehér néppel. Hire-hamva sincsen itt 
a komor gondolatoknak, melyek háborús időkben 
emésztik a katona lelkét. Nem törődünk mi biz a 
háborúval már csak azért sem, mert meg vagyunk 
győződve róla, hogy ha komoly fordulatot venne 
a dolog, egy hét alatt bevonok egész Montenegrót. 
A határ mentén vagy 80.000 főnyi katonaság van 
összpontosítva. Ennyi katonából, vagy ezer őrjárat, 
vagy montenegróisan, ezer banda telik ki és ha 
ezek egy napon elárasztják a fekete hegyeket 
elgázolnak minden ellentállást.

Az udvarról uj bakanóta hangzik. Alighogy 
ide jöttek a magyar fiuk, már mcgszülclet az uj 
dal. így szól:

Fekete hegyekből száll 
Fekete madár,
Szegény magyar baka szive 
Fáj, fáj, fáj

Sirolin
Emeli íz étvágyat és a testsúlyt, megszült*
teu a kfthögíst. váladékot, élje!' 'zzadást

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan lanár ás orvos által naponta ajánlva

értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor
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és azonnali reformokkal. Adják meg a 
népnek azt, amit Amerikától csak remél, 
Ha azért hagyja el hazáját, mert a földjén 
van adóssága, nyújtsanak neki kamatmen
tes kölcsönt a törlesztésre és a föld meg- 
munkálhatására. Ha nincs földje, adjanak 
neki. Ha nincs munkája, szerezzenek neki. 
Soha még olyan nagy nem volt a kiván
dorlás veszedelme, mint ez idő szerint. Ne 
várjanak, s inig összecsap az ár az ország 
fölött, hanem mentsék meg azt, amit még 
meg lehet menteni.

Automobil járat
Alsólendva Muraszombat Radkersburg között.

Az alsólendva — muraszombati vasul létesí
tése ez idő szerint még a jövő zenéje s ma még 
a két város közötti forgalmai kocsikon kell lebo- ; 
nyolilanunk. A közlekedés megkönnyileso erdőkében 
néhány vállalkozó /.ellenül tagja társadalmunknak 
felvetette az eszmét egy automobil-járat létesilése 
érdekében. Kz ügyben az elmúlt héten Mura
szombatban előlege.' értekezletet tartottak, amelyen 
előzetes megbeszélést folytatlak s mely értekez- . 
leire meghívták a Laurái és Klement jungbunzlau 
automobil-gyár grazi képviselőjét, is.

Az értekezlet mindenekelőtt megállapította, 
hogy az automobil-járat megteremtéséhez .>0.000 
korona töke szák égés, amit részvénytársasági 
alapon vélnek biztosítani, oly formán, hogy Ö0Q 
dara!) 100 korona névértékű részvényt boesájta- 
nának ki,

A részvények elhelyezése, tekintve az alaku
landó társaság czélját. nem ütközne nehézségekbe, 
annál is inkább, miután az alapításban a La mm 
és Klement-gyár is részt venne oly formán, hogy 
az általa szállítandó automobil omnibuszok vétel
ára egyrészének fejében a részvények bizonyos 
hányadát venné át.

Az automobil járat két részre oszolna, az 
egyik volna Alsólendva és Muraszombat között, a 
másik járat pedig Muraszombat és Radkersburg 
között. Mindkét járat naponta kétszer közlekedne, . 
amit két automobil omnibusz bonyolítana le.
A központ Muraszombatban volna, itt székelne a 
társaság, itt volna az automobil gurage. A két j 
automobil omnibuszon kívül még egy tartalék i 
kocsit is tartana a társasig, ami a helyközi for
galmat volna hivatva szolgálni s a mi teljesen j 
fedett volna, hogy rossz idő őseién az utasok \ 
teljes kényelemben utazhassanak.

Az autó-oniubuszok minimális menetsebes- i 
sége óránként 20 kilométer volna a mi tekintve ' 
liláink állapotát a célnak teljesen megfelelne.

Eltekintve attól, hogy ily járatok életbe lép
tetése a nagyközönség érdekeit, kényelmét, a 
gyors és olcsó közlekedést szolgálná, a társaság-

•Mcssze estein tőled én 
Szőke angyalom, 
itt is lenne szeretőm. 
De nem akarom..

nak is anyagi hasznot hozna, mert előre látható, 
hogy a járatokat ki fogkelleni bővíteni s a kocsik 
számát szaporítani,

Felesleges hangsúlyoznunk, hogy e járatok 
nekünk mennyire fontosak volnának, azok hiányát 
mindannyian érezzük, tömérdek időt és pénzt 
takarítanánk inog s a szomszédvárosok társadalmi 
éleiét is közelebb hozná egymáshoz.

De nagyl'ontosságu volna a/, automobil köz
lekedés poslaszállitás érdekében is. a mennyiben 
úgy az alsólendvai, mint a radkersburgi postát 
naponta kétszer közvetíthetné, ami úgy az üzlet
emberek. mini a nagyközönség érdekében is álla
na. számtalan pantisz, sérelem volna orvosolható.

Azon esetben, ha e járatok bevállaltak, 
módjában lesz a társaságnak a járatokat kibővíteni, 
esetleg a Muraszombat -Vasbidegkut Vizlendva — 
(iyanafalva közötti személy forgalmat lebonyolítani.

Az értekezlet során fclhivatoll az automobil 
gyár egy költségvetés kidolgozására a minek alap
ján az előkészítő munkálatok megtehetők legyenek.

Értesülésünk szerint ez a közel jövőben 
meg lóg történni és igy reméljük, hogy rövid időn 
belül országutaiiik forgalmát fürgén tova száguldó 
automobilok fogják élénkíteni.

A hirdetés népszerűsítése.
A hirdetéssel és reklámmal csak oly közön

ség körében érhető el igazi nagy eredmény, amely 
úgyszólván rá van nevelve arra, hogy olvassa és 
megbecsülni tudja a hirdetéseket. Mi még e tekin
tetben is csak a kezdi,*11 elején vagyunk, a miben 
a hirdetők, a lapok és a magyar üzletemberek 
egyformán hibások, pedig nagy érdeke mind a 
három tényezőnek hogy a hirdetéseket a közönség 
olvassa és méltányolja.

Hirdetéseket megrendelni nem nagy dolog, 
csak pénz vagy hitel kell hozzá. Hirdetések közve
títése szintén könnyű mesterség, sokszor egy kis 
szemtelenséggel is eélt lehet érn i; hirdetések 
leküzdése épenséggel játszi munka, lui azt a la
poknak megfizetik.

Igazi nehéz munka azonban rábírni és arra 
nevelni a közönséget, hogy ne csak olvassa, liá
nom valósággal keresse is a hirdetéseket. Ám, 
bármi nehéz is legyen a feladat, a magyar 
üzletemberek érdekében rá kell bírni a közönséget, 
hogy rendes és rendkívüli, napi és évi szükségle
teinek fedezésénél első sorban a hirdetési kolum- 
náktól kérjen tanácsol és útbaigazítást. Az ilyen 
hirdetéseknek természetesen nemcsak megbízha
tóknak, hanem stílus, fonna és illusztráció tekin
tetében vonzóknak is kell lenniük.

Ezért a modern hirdetési iroda vagy lap
vállalat. mindenütt, nemcsak hirdetések közvetíté
sével, hanem tervek kidolgozásával, hirdetések 
fogalmazásával, azok művészi illusztrálásával is 
foglalkozik, nagy feladat teljesítvén ekként a hir
detés népszerűsítése érdekében. A mely lap ilyen 
eszközökkel és ezen cél szem előtt tartásával

fog gyűlni még a bajunk. Érdekes, hogy a tiszt 
urak milyen barátságosan bánnak a legénységgel. 
Egy durva szó cl nem hangzik a fölebbvalúk 
részéről s a fegyelmi büntetés a legritkább esetek 
közé tartozik. A tiszt urak el-el tréfálnak velünk

dolgozik : méltán igényt tarthat az érdekelt üzlet
világ támogatására, mert az állal, hogy irodalmi 
és művészi lormáha tudja öltöztetni a hirdetést, a 
leghatásosabb módját használja fel a reklám nép
szerűsítésének,

Különös súly helyezendő arra, hogy szuggesz- 
tiv befolyásol!) hatású legyen a hirdetés; e végből 
nemcsak a művészi és formai tökély, hanem az 
a szempont is tekintetbe veendő, hogy a hirdeté
sek ab 1 ; i és tartalma mindenkor megfeleljen 
azon társadalmi réteg műveltségi fokának és gon
dolkodás módjának, a mely osztályt reklámszóza- 
tunkkal meg akarunk közelíteni.

Milyen legyen a jó és vonzó hirdetés, az 
általánosságban könnyebb megmondani, mint he
lyesen alkalmazni előforduló konkrét esetekben. 
Ezért ajánlatos, hogy minden hirdető minden 
egyes alkalommal kikérje a bizalmára méltó lap
vállalat tanácsát,

Általános tájékoztatásul a következőkben 
adjuk itt a jó hirdetésre vonatKozó iránynyelveket.

A jó hirdetés kellékei. 1. A hirdetés legyen 
szerkesztés és disz tekintetében olyan vonzó, 
hogy az olvasó figyelmét magára vonja.

2. A hirdetés által előidézett benyomás le
gyen oly tartós, hogy az o! i -óban a hirdetett 
cikk iránti érdeklődést fölkt-i

8. Hogy az érdeklődé.' oly fokra emelkedjék, 
hogy az illetőben a tárgy iránti vágyat föléb- 
reszsze.

4. Legyen a hirdetés oly eredeti, vonzó és 
meggyőző, hogy az olvasol rábirjá a cikk meg
vásárlására, leggyakrabban még oly cselekben is, 
ha vásárolni nein is volt szándéka.

Hirdetés megszerkesztésénél mindenki úgy 
gondolkodjék, mintha nem is a saját, hanem a 
koukurrense hirdetéséről lenne szó. V'egve tehát 
alapos bírálat ala. Hiúságból, elfogultságból no 
legyen szerelmes a maga dolgába s csak akkor 
legyen vele megelégedve, ha azt át meg át vizs
gálva végre a magáénak vallhaija,

Alkalmi f . » . i ; í - i A  legjobban megszerkesz
tett hirdetésnek is előnyére válik a szép fametszet. 
A fametszet vagy klisé az a nagy felkiáltó jel, 
mely ráirányítja az olvasó figyelmét a hirdetésre. 
Ilyenkor a szöveg inkább csak magyarázója a 
rcklámképnek. A fametszet legyen lehet tökéletes 
és művészi kivitelű, mert a rossz rajz alapján os 
gyenge  ̂technikával készült fametszett sokkal silá
nyabb minőségűnek tünteti fel az árut, mint a 
milyen az valójában.

H Í R E K .

Előléptetések. A pénzügy miniszter Simon 
József muraszombati Il-od osztályú pénztárnokot 
I. osztályú pénztárossá. Terplan Sándor és Kardos 
Jenő adótiszlekel pedig jelenlegi állomáshelyük 
meghagyásával adóhivatali segédekké léptette elő.

— Tanítói fizetés kiegészítés A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Ország Mihály vizlcndvai 
rom. katli. tanító évi 1000 korona fizetéséhez 
kiegészítésül 500 koronát engedélyezett.

Uj utbiztos. Varmegyénk főispánja a Tóth 
Antal nyugdíjazása folytán megürült muraszombati 
utbiztosi állásra Istenes István 11, huszárezredbeli 
őrmestert nevezte ki.

Magyar lánynak párja nincs 
.Mert csókra való,
Pállott szájú hosnyák lány 
Nem nekünk való.

Nóla szomorúan kezdődik, de annál furább 
a vége. azonban a bakának ez mindegy. Nem 
gyakorol irodalmi kritikát, dalolja, mert jó kedve 
van. A lakosság igen barátságos hozzánk. Laknak 
itt vegyesen mohamedánok, szerbek és horvátok, 
de e»yik fajtán sem vettem észre, mintha ellen
séges szemmel néznének bennünket. Kávéházak- 
ban, korcsmákban egyébről sem tárgyalnak, mint 
az uj rendről, az úgynevezett alkotmányról, amit 
kaptak, a bábomról alig es'k szó közöltük. Per
sze azért nagy kérdés, hogy miként fognak visel- i 
kedui. különösen a szerbek, ha az első hivatalos
puskalövés elhangzik a határon. Egy kapitány, ak 
inar négy esztendő óla időzik Boszniában é 
alapos ismerője a viszonyoknak, azt mondotta 
iogy veszedelmes, ravasz nép ez a bosznia 

szeri., amely mó* most is Szerbiái tekinti iKti: 
li.iz.ij.mak es a lielgiíull.an trónoló I'ótori ik'nz 
királynak, kzekkel az omberekk ulitfh.inc........ ..

és dicsérgclnek bennünket. A goromba subordina- l 
eionak itt se Ilire, se hamva. Most csak nyájas és 1 
barátságos subordinacio van.

Olyan a mi sorsunk itt, hogy nem sejthetjük, 
mit hoz a holnapi nap.

Ma még mulatnak, idogálnak Trehinjé- 
ben, Miiekben, Hurkában és a többi határmcnli 
állásokon a magyarok, de holnap lehet, vonulunk 
már a hegyek közé, hogy megkezdjék a legkülö
nösebb és legérdekesebb háború egyikét, amelyek
ben nem hadseregek állanak hadsereggel szemben, 
hanem husz-hannincz főnyi csapatok törnek egy
más éleiére. V eszedelmes és főként fárasztó had
járat lesz ez. Minden bokor, minden szikla, minden 
patak medre, minden padlás nyilas, ablak, kapu
félfa ellenséget rejthet, amely orozva, célozva 
küldheti belénk a golyót. De amit a monleuegróiak 
tudnak, azt talán tudjuk mi is.

De jó az Isten, talán jót ád. Hátha nem is 
lesz háború?

•) Azóta megváltoztak az állapotok. Szerk.

Halálozás dr. .SchafTer Imre szentgotthárdi 
ügyvéd a „Gyanafalvai takarékpénztár* ügyésze 
vasvarmegye törvényhatóságának bizottsági tagja 
mull ho 28-án hosszas szenvedés után éleiének 
53 évében elhunyt. Temetése 80-án Szentgotthár- 
don menl végbe nagyközönség jelenlétében, 
Halálát családján kívül kiterjedi rokonság gyá
szolja. Nyugodjék békével,

Megjöttek a szalonkák. A múlt hét fo
lyamán a kora esti órákban hegyeink erdeiben a 
néma csendben, a hozótok homályos árnyában 
itt-otl kísérteties árnyak suhantak el, halk pitye- 
gést hallatva. Megjöttek ők, akiknek megjelenése 
minden vadász szivét lázas izgalomba hozza, a 
szalonkák, ezek a komikusán groteszk madarak, 
amik mégis a legdrágább vadászzsákmányok. 
A szentuibor-andorhegyi vadászterületen is jelent
keztek a várva-várt vendégek, akiknek fogadására 
a tulajdonos, Pósfay Pongrácz főszolgabíró vadá
szatot rendezeti, amelyen a házigazdán kívül részt 
vett Aczél József kir. járásbiró és Hodnár András 
járási számvevő is. A vadászai eredménye fényes
nek mondható. Aggá lókra került 10 drb hossz u- 
esörii és egy hatalmasan kifejlett vén róka terült 
el az avaron.



MURASZOMBAT, 190$.

A gazilakozönség figyelmébe. A „Mura
szombatja r.isi gazdakör* <*z utón is őrt<• siti tagjait, 
hogy a burgonya- ol faj zás mcggútlásu czéljából j 
frissítésre eredeti |)a nkorszky-fuju porosz sziléziai 
eredetű vetögumokat tart raktáron, a mit méter- 
mázsánki:it 10 kor. 50 fillér áron a jövő bét j 
folyamán tagjainak elárusít, ugyanott eredeti 
„Amerikai fehérbab vetés czéljából minden j  
egyes tag részére. 1 kilós adagokban a készlet ! 
tartamáig, megyencsen áll rendelkezésre.

— Nyerő sorsjegy. A „Petőfi Társaság* által 
kibocsájlotl sorsjegyek nyeremény húzása a na- : 
pókban történt meg. Ezen a húzáson az egyik ! 
nyeremény a 275132. számú sorsjegyre esett, a j 
mit dr. Czifrák Jánosné úrasszony adott el vala- ! 
kinek. A szerencsés nyerőt felhívjuk, hogy a nye
reményért jelentkezők a „Petőfi Társaság* elnök- > 
ségénél Budapesten. IX. Borárus-tur 2. szám alatt, ! 
a hová a sorsjegyet levélben is beküldheti.

— Dühöng a sötétség. A mélyen tisztelt 
városi helyesebben falusi elöljáróságnak ezennel ! 
tudomására hozzuk, hogy 2í)-én este egyetlen 
lámpa nem égett a faluban, daczára unnak, hogy . 
a holdvilág csak 9 óra után jóval jelentkezett. 
Korom sötétség volt az utezákon, ami u feneket
len sárra való tekintettel bizony épen nem terem
tett barátságos helyzetet, ila még spiritus égne 
ezekben a szegény pislogó lámpákban, még meg
tudnám érteni ezt a sötétséget, de petrolem ég 
és eczet. Ahhoz pedig, hogy ezeket a folyadékokat 
valamely gyomor bevegye, egy éjszakai mulatság 
és egy macsknjajos reggel kell!

Elkobzott méter Az elmúlt muraszombati 
országos vasár alkalmával a mértéket ellenőrző 
bizottság Klepac/. i’.ti ganicsai házalótól egy mé
tert kobozott el. ami nem volt hitelesítve. A s/.ol- 
gabiróság Klcpuczot emlékezet okáért alaposan 
megbírságolta

Amitől a czigány hízik. A napokban Bor
iddá községben az egyik gazdának a tehene j 
ragadós beteg- elhullóit. Az elhullott tehenet
a törvény értei....ben a községi dögtéren ásták el. j
A borhidai czigáuyokat nagyon elkeserítette a | 
tehén gyászos elhunyta, sajnálták a sok rostélyost I 
és vesepecsenyét, összesuglak-bugtak s a tanács- I 
kozásból kifolyólag nagy teltre határozták cl ma- j 
gukat. Honát Ferencz es három társa éjnek-ide 
jén kiásták az elmúlt tehenet s azt feldarabolták, I 
szétosztották a drága pecsenyét a borhidai czi- ! 
gúny társadalom között. Másnap vígan füstölögtek j 
a czigányputrik keményei,a serpenyőkben hatal
mas Imsdarabok pirultuk, nagy dán dót csapott 
Fáraó nemzetségi.'. Böjti idő lévén, a nagy zomo- j  
tor feltűnt a cirkáló csendörjárörnek. indiszkrét , 
kérdéseket intézlek a lakmározó publikumhoz, ! 
aminek eredményeként Ilonát Fercnozet és három \ 
társat előállították a szolgabiníságnál, ahol altat- ! 
egészségügyi kiliágás miatt folyik ellenük az eljá- ; 
rás. A czigányok a jóinkul! emberek lustaságával j 
hevertek le a börtön prieseire s csodálatosun 
egyik sem pana>/.kodolt gyomorgörcsökröl. Hiúba, 
nem árt a czigánynuk a jégeső sem.

A . Nyugaímagyarországi Földmivelők Gaz
dasági Egyesuiete" a lefolyt télen a földművelési 
kormány hathatós támogatásúval sokoldalú teve- ! 
kenységet fejteit ki az 5000-et már meghaladó 
földmives tagjai gazdasági ismereteinek fejleszle.se 
terén. 12 kö/ egle n 300 kisgazda részvételével . 
szölöszeti tanfolyamul. 7 községben 200 kisgazda 
részvételével háziipari tanfolyamot rendezett s 
összesen 50 községben 150 téli gazdasági előadást 
tartott, melyeknek összesen több juh it tíOUO hall
gatója volt. A teli előadásokat az egyesület tiszt
viselőin kívül főképp a ga/duliszti és állatorvosi I 
kar tagjai, a kerületi szölöszeti felügyelő a sop
roni áll, gazdasági szaktanár és a vidéki tanítóság 
számos szakképzett tagjai tartottak. Nagy hatással 
volt az egyesület kötelékében tömörült kisgazdák 
úgy szellemi, mint szakszerű kiképzésére az 11)00 
tag által látogatott kapuvári vándorgyűlés sikeres 
lefolyása, mély vándorgyűléseket az egyesület mű
ködési területének több helyén a nyár folyamán 
is fog rendezni a Magyar Gazdaszövetség közre
működésével.

Ifjúsági lapok A magyar tanuló ifjúságnak 
ezen egyedüli, irodalmi színvonalon álló lapja 
ezúttal is rendkívül érdekes, hő tartalommal jelent 
meg. Bulla Miklós, a Pelöli társaság tagja, gyö
nyörű verset irt Kossuthról. Kosztoláyyi Dezső, az 
ismert író és költő ragyogó fantáziával megírt 
novellája az iljn lelkeket magával ragadja. Szá- 
deczky Bajos, nagynevű történetírónk nyomán 
közli a niádéfalvi veszedelem hiteles történetét.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

Igen tanulságos Sven Hédin tibeti utazásának 
ismertetése. A sakkrovatot a magyar sakk atya
mestere, Mnróczy Géza vezeti; a sportrovatot 
kiváló sportemberünk. Vámos Soma szerkeszti. 
Állandó rovatai mind az ifjúság lelki világának 
megfelelő, érdekes és tanulságos tartalmúak: 
ilyenek a Bélyeggyűjtő, Az iskola világából, Iro
dalom, művészet. Fejtörő, Levelesláda (szerkesz- 
löi üzenetek). Irodalmi és kézügyességi pályázata 
munkái', nemes versenyre ösztönzi tanuló ifjúsá
giinkat. A szerkesztőség valóban kulturális célokat 
szolgál, amidőn fáradságot és költséget nem ki
méivé, ifjúságunknak Ízlését nemesíti s a káros 
ponyrain íl ilnii müvek helyett szellemi képessé- ' 
güknek megfelelő lapot ad diákjaink kezébe. A 
Imvonkint háromszor megjelenő Ifjúsági Lapok 
előfizetési ára csodálatos csekély (negyedévre l 
kor. 20 fillér, ! évre 2 kor. 40 fill., egész évre 
4 kor. 80 fill.) Egyes szám ára 12 fill. Mutatvány
számot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, V., 
Nádor-utca 10. szám.

Nagy Müvészest Körmenden A D. K. E 
javára. A Széli Kálmán, Pallavieini Ede örgróf a 
Rákosi Jenő vezetése alatt álló „Dunántúli Köz
művelődési Egyesület* javára, kiválóan nagy szabású 
hangverseny lesz április 18. vasárnap, a melyen 
nem kisebb művész nagyságok, mint Fodorné 
Aranka, a Magy. kir Opera ünnepelt alténekesnője 
ki városunkban ezúttal először fog bemutatkozni, 
Góthné Kertész Ella a Vígszínház illusztris mű
vésznője, és Góth Sándor a Vígszínház fényes 
tehetségű és népszerű művésze fognak közremű
ködni. Városunkban minden komoly és művészi 
esemény iránt érdeklődő közönsége bizonyára 
örömmel értesül erről a nagyszabású művészetről, 
mely egyébként hivatva van a Dunántúl területén 
hazafias feladatott teljesítő D. K. E. érdekeit is 
szolgálni. A Góth házaspár nevéhez fűződik a 
Vígszínháznak, majdnem minden jelentősebb sike
re ; s azzal a komoly művészi készültséggel, mely 
Góthné Kertész Ella és Góth Sándor sajátja, a 
müveit nyugat színpadján igen kevesen rendel
keznek. Fodorné Aranka pedig a ki évtizedek óta 
első magyar alténekesnöje az Operaház drámai 
szerep körének, ritka terjedelmű kontrául lójával, j 
mely már a külföldi figyelmet is felkeltette s a \ 
közelmúltban Berlinben a Neues Kgl. Opernlhoa- 
terhen s Hamburgban is igen jelentékeny sikert 
aratott. Felhívjuk már most a társadalom müveit 
és hazafias köreinek figyelmét erre a művészi 
eseményre, azzal, hogy a jegyeket már most lehet 
a Körmendi könyvnyomdában R. T. utódánál 
váltani.

A nagy közönség es a közegészségügy.
Szomorú tapasztalat, de igaz, hogy hazánkban 
még az úgynevezett műveltebb elemeknek is alig 
van érdekük a közegészségügyi kérdések iránt. 
Pedig és talán éppen ez az oka — hogy a 
közegészségügyi viszonyok nálunk, szép Magyar- 
országban nagyon gyenge lábon állanak, — me
lyeken hovu-továbh alaposan és gyökeresen segi 
lenünk kell; ha csuk azt nem akarjuk, hogy az 
államalkotó magyar faj idők múltával az örökösen 
dühöngő járványos betegségeg és más az általá
nos közegészségügyre ártalmasán ható tényezők 
altul meg ne lizedeltessék. A közegészségügyi 
viszonyok felkarolása, azok istápolása mindnyá
junknak emherbaráti és hazafias kötelessége. Ámde 
abbéli kötelésségünknck csak ükkor tudunk meg- 
fefclni, lm némi érdeklődést is mutatunk a köz
egészségügyi kérdések tárgyában ; ha megismerjük, 
ha tanulmányozzuk azokat. Ennek a célnak eléré
sére szolgál „A Háziorvos* cimü közegészségügyi 
havi folyóirat, r.ely immár a második évfolyamát 
járja, és melynek kitűnő írógárdája — többnyire 
fővárosi előkelő szakorvosok — élvezetes és ta- i 
nulságos cikkekben szinte szórakoztatva tanít meg j 
bennünket arra, mi is legyen a mi teendők, hogy 
az előbb említeti hazafias és emberbaráti köteles
ségünknek megfelelhessünk. Legutóbbi (márciusi) 1 
számából különösen kiemeljük Virosztek Győzőnek 
a budapesti önkéntes mentöegyesület főorvosának ! 
a lugkömérgezésekről, S. C. nak az ő-egiptomi 
orvosokról, a fogak és a száj ápolásról, dr. Widdor j 
Aladárnak a születés és az újszülött szellemi : 
ébredése. A Kuruzslásról, valamint a Tárcarovat- í 
bán Nemes Kéve folytatása, nemkülönben u be- 
tegápolók érdekei és a magyar fürdők tömege stb, 
egyformán változatossá és érdekessé teszik a 
lapot. Ha a füzetei végig forgatjuk mindannyiszor 
bámulatunkat kell kifejeznünk efelett - hogyan 
lehet csekély 2 K 40 fillér évi előfizetési díjért 
ennyit nyújtani ? A magunk részéről a legmele
gebben ajánljuk mindcir müveit és tudományos
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kérdések iránt csak némileg is érdeklődő magyar 
embernek. A Háziorvos, melyet haszonnal és 
élvezettel fog olvasni mindenki. V lap sznrkesz- 
tösége és kiadóhivatala Budapest, VI., Andrássy- 
ut 17. Mutatványszámot szívesen küldenek.

A fö z ő tu d o m á n y  e n c ik lo p é d iá ja .
— A Divat Újság fözökönyve. —

A magyar gazdasszonyok olyan szakácsköny
vet kapnak most a kezükbe, amilyen eddig még 
nem igen volt Magyarországon: a Divat Újság 
fözökönyvét, amelyet másfél évtizeden át állított 
össze a szerkesztőség s s jóformán az ország 
minden részének legjobb gazdasszonyai segítették 
ebben a munkában, ami lehetővé tette, hogy az 
egyes vidékek különleges eledeleit is mind egybe
gyűjtve találjuk. Kétezerháromszáz rebipe van a 
több mint kétszáz lapos könyvben s egyetlenegy 
kieszelt sincs közte. Egytöl-egyik kipróbált s jónak 
talált készítmény s mivel figyelme minden elkép- 
zelhotö ételre és a konyhaművészet egyéb dol
gaira is kiterjed, azonkívül a beteg-konyháról és a 
vegetáriánus konyháról is gondoskodik, jogosan 
nevezhetjük a fözőtudomány enciklopédiájának.

A ki végig néz ennek a könyvnek a tarta
lomjegyzékén, bármilyen kényeskedö ínyenc vagy 
étvágytalan ember legyen is, enni vágyik váloga
tás nélkül a főzőkönyv recipéi szerint. A legjobb 
ételek gazdag és változatos csoportosítása tehct-c 
más hatást egészséges emberre ?

A levesekről szóló fejezet százhét leves re
cipéjét mondja el. Az első természetesen a hús
leves, de utána következik sok más között a 
zöldségleves, a spárgaleves apró omlettel, gomba
leves, gulyásleves, karfiollcves, zöldbableves, para
dicsomos leves, burgonyáié vés, suhantott leves, 
rákleves, halleves s hozzá harmincegyféle levesbe- 
való, egyik kívánatosabb a másiknál.

Hús köré valótól harmincnégy recipe gon
doskodik ; van közte az egyszerű burgonyapürén 
kívül gomba rizszscl. szalonnás burgonyagombóc, 
rántott palacsinta, pármai sajtos fánk. tarhonya, 
szalvéta gombóc s még sok más étvágygerjesztő 
és egyúttal étvágycsillapitó mellékétel. Salátát 
harmincötfélét tud főzökönyvünk; burgonyasaláta 
heringgel és bering nélkül, uborkasaláta, fejes 
saláta, páprikasaláta, szemes babsaláta s igy 
tovább. Hideg és meleg mártásról negyven recipe 
van a könyvben ; közte gombamártás, paradicsom- 
mártás, kapormártás, mandulás és zsemlyés torma- 
mártás, ribizke-. pöszméte- és czitrommártás. Hal
hoz való hideg és melegmártás is van tízféle.

Most az előételek következnek. Hal és rák 
helveiibétféle van a könyvben leírva; szegedi 
halászlé, tejfölös paprikáshal, kocsonyás ponty, 
töltött ssuka, süllő vajjal, fogas gombával, nyár
son sült lazac, töltött és párolt rák, osztriga, töl
tött csiga is a többi között; tojásétel is van 
huszonegyféle, közte tojás hideg pikáns töltelék
kel, sajtos rakott tojás, tojás tejszínnel, tojás
lepény sonkával és pármai sajttal és töltött tojás; 
sajtos étel 15-féle van: sajtos gombóc, sajtos 
galuska, pirított sajtos kenyérszelet, sajtpuddig és 
igy tovább; pástétom, puddig s fölfujt ncgyven- 
nyolczféle: nyulpástétom, libamájpástétom, szarvas- 
gombapástétom, sonkapástétom, tejfölös, finom 
sonkás, burgonyás, csirke- és rizspudding, sonkás
föl fajt, burgonyafölfujt, libainájföifujt a többi jő 
között; különféle húsos tésztáról tizenkilenc recipe 
burgonya, gomba és egyéb zöldségféle ötvennégy- 
féle van benne; van töltött burgonya, rántott 
burgonya gombával, burgonyafánk, rakott burgo
nya. libamájjal töltött burgonya, aztán túrós 
gomba, töltött gomba, gombával töltött omlett, 
friss paradicsom gombával és rántottával, karfiol, 
töltött paprika és kularábé is.

Vegyes húsfélét százharminckilenc recipéről 
lehet készíteni; van marhahús, tormás tyuk, csirke 
pármai sajttal, zöldséges becsinált csirke, karfiolos 
és zöldborsós csirke, jérce majonézzel, zöldséggel 
párolt fiatal kacsa, bárány becsinált, libamáj ma- 
dcirás kocsonyában, malacbecsinált, báránytokány, 
malackocsonya s még sok, sok, jobbnál jobb 
húsétel.

Főzelékfélékről nyolcvannégy recipe van a 
fözőkönyvben; van különféle töltött káposzta, 
paradicsomos káposzta, rakott kolozsvári káposzta, 
lucskos káposzta, fuszulyka-tokány, zöldborsó, 
rakott kalarábé, gombafözclék paprikásait és tej
fölösen.

Most ismét a husfélék következnek. Marha
húst szazhélféleképpen lehet a könyv recipéi sze
rint elkészíteni, borjúhúst harmincféleképpen, u
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sertés és mulat- elkészítésének harminckét módját 
tudja a könyv, a bárányét és kecskéét huszonhat 
féleképpen, a szárnyasét harminckilenc, vadét 
pedig kilencven recipe Írja le.

A tésztafélék közölt van negyvennégy fölt 
tészta, kétszáznegyvennégy sült tészta, százhar
minchat torta, fölfujl és pudding, hetvenkét krém, 
tejhab és parfé; van aztán huszonhárom fagylalt, 
jegeskáve és csokoládé, harmincöt hüsitö és más 
ital, száznegyvenkét befőtt, iz és kocsonya s 
huszonegy rum-, pálinka- és likörrecipe.

Külön fejezet szól a beteg-konyháról, a 
vegetáriánus konyháról, télire eltelt dolgokról, 
maradékok elhasználásáról és sokféle tudnivalóról. 
A Divat Újság fözőkönyve egész sorát adja a kü
lönböző ételrendeknek, mindenféle alkalomra és 
ezt oly részletességgel teszi, hogy még külön 
gondoskodik pl. a nők s külön a férfiak uzsonná
járól. A célszerű és díszes tálalás módját sok 
szebbnél-szebb kép tanítja.

A Divat Újság fözőkönyve minden könyv
kereskedésben s a budapesti Hírlap kiadóhivata
lában is kapható. Ára nagyon díszes kötésben hat 
korona.

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Ojlani való 900 drb. alma vadoncz, ojtani 
való 100 drb. körte, át ültetni való 500 drb. alma, 
át ültetni való 50 drb. körte, át ültetni való 20 
drb. cseresnye, gyümölcs csemete jutányos áron 
eladó Halmoson özv. Kondor Ferencznénél.

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

Szénát és erő takarmányt közvetít a gazda
kör, ha ez iránt megkeresik.

Szöllötelepitők figyelmébe. A gazdakör érte
síti a gazdaközönséget, hogy azok a kik gyökeres, 
fás, simazöld oltvány vagy gyökeres Riparia Por- 
talissal óhajtják területeiket telepíteni, azok for
duljanak Verik Gergely szölöszeti munkavezetőhöz 
a ki az anyag beszerzését, és annak okszerű tele
pítését a siker biztosítása mellett vállalja cl.

Ház eladás.
Muraszombatban gazdálkodáshoz is alkalmas 
ház magánkézből tehermentesen azonnal 

eladó. Bövebbbet a kiadóhivatalban.

Védjegy: „Horgonyt4 ' W

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél, hedörz-
..................... söló'kóppen használva. .....................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony4* védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török lózsef gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter lyógyszertira íz „Arany oroszlánhoz",
P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi 8zétküldés.

Ki szép a ka r lenn i MinUck-fél*
A  r á n k  a - C r é m e t .

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 koron -. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó viz 1 korona. 
Aranka hőlgypor 1 korona, nagy 2 korona.

K inek őszü l a
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszőkitőt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

u«y * M i n t s e k  G é z a  “ ><"»■készítőnél tóriumában
K ecskem ét.

6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

.MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ*

|~j o j  használjon
Aranka haj i

Heiberger Simon, Fiiszár József 
és Dobrai János mészárosok a 
marhahúst e hó 1-étől 1 K 28 
fill. és 1 K 40 fill. árban fogják 

eladni.

______________________ ÁPRILIS 4.

V e n d é g lő sö kn e k
nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR
VÉNY" és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i  lapok . 
Kapható: B alkányi E rn ő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

Egy 4 lóerejü, jókarban levő

g ő z e s é p l ő - g é p
ló h e re m a g fe jtő  k é szü lék k e l és 

te lje s  fö lsz e re lé s se l szabad kézből eladó. 
— Bővebbet M i l h o f e r  T e s tv é re k n é l

Dobronakon.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

pr. |£aiser-fele
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

ezukopkái szertárban. — Ki ezen
________________________ köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiscr-félc „Moll-Carainella‘ ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtsé" ellen —■— -=■== 

drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 
O  O  v /  L l ezen SZer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 és 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható Muraszombatban B ö lc s  B éla  

gyógyszertárában.

S z ö lö o ltv án y , a m e rik a i é s  h a z a i 
v e s sz ö e la d á s i  h ird e tm é n y .

A nagyinéltóságu Földmivelésügyi Ministerium 
ö0900/189(). számú szokványrendelele szerint

válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis, Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvesszö, valamint ugyanily alanyokra nemesi
lett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és cscmegefaju
gyökeres fás és zóldoltványok

úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 
ezen évben nagymennyiségben eladásra.

B a d a c s o n y v i d é k i  S z ő l ő t e l e p  
k e z e lő sé g e ,

TAP0LCZA (a Balaton mellett).

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer púim padló számára.

K e i 1-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K e i l-féle fehér „Glasur* fénymáz 90 fillér. 
K e i l-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 fill. 
K e i l-féle szalmakalap-festék minden sziliben. 
K e i l-féle legfinomabb czipő erem 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sc h e r  B. é s  f ia  cégnél M u ra sz o m b a t.
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Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Battyándi tégla. A helyi érdekű vasúttal összekötő 
ipar-vasút megnyíltával a

k itű n ő  nye rs  anya gú  s jó l  é g e te tt 
fali ,  kú t - é s  cserép -tég la  bár me l y  vasúti  á l l o m á s r a  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön rak tár

ős rakotlóhcly.

M agán távbe szé lő  B a ttyá n d d a l.

Bővebbet: R a tk o l T iva d a rn á l Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján. Muraszombatban.


