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Földmives iskolák.
A földműves iskolák felállításával 

azt czélozta a törvény hozás, hogy ott 
alkalom adassák paraszt-gazdáknak 
gazdasági ismeretek szerzésére. Az 
volt a föltevés, hogy majd jómódú 
parasztgazdák fogják liaikat a földmű
ves iskolába küldeni, hogy a mit ott 
tanultak, majd saját gazdaságaikban 
fogják alkalmazni.

Ez a ezél azonban nem lett elérve. 
A törvényhozás nem számolt a paraszt 
ember bizalmatlanságával, minden újí
tással szemben való ellenszenvével, 
szokásaihoz való ragaszkodásával, fő- 
kép pedig fösvénységével, melynél 
fogva sajnálja a tanítás bármily sze
rény mértékű költségeit is.

Bizonyára nagyon kevés gazdafiu 
tanult eddig a földmives iskolákban; 
hanem a tanulók túlnyomó részét azok 
képezték - rendszerint cselédek 
fiai— kik tanulmányaik befejezése után 
ugyancsak uradalmakba, nagyobb gaz
daságokba állottak szolgálatba, mint 
gazdák, botos ispánok, vagy egyéb

ezimen nevezett parancsoló, felügyelő 
emberek, de sohasem mint munkások.

A földműves iskolákban a tanulók 
kvaliíikácziót szereznek, mely kiemeli 
őket a gazdasági munkások sorából s 
ezzel igényeiket is megnöveszti. A 
középbirtokosok és bérlők eleinte szí
vesen alkalmazták az ily földmives 
iskolát végzett fiatal embereket, főkép 
abból a czélból, hogy a képzett gaz
datisztet olcsóbb, de mégis iskolázott 
emberrel helyettesítsék. Nem egy bir
tokostól hallottuk, hogy a földműves 
iskolát végzett gazda bevált s a gaz
datisztet igen jól helyettesíti; mások 
nem voltak velük megelégedve, mert 
nem tisztet, hanem értelmes, megbíz
ható előmunkást kerestek.

A földmives iskolák tehát azzal, 
hogy tanulóiknak kvalifikáló bizo
nyítványokat adnak ki, tulmennek a 
törvényhozás intenczióján, mert nem 
értelmes, tanult munkásokat nevelnek, 
hanem a gazdatiszt proletariátust sza
porítják.

Még talán ez nem is volna baj; mert 
hiszen kisebb gazdaságok egy képzett

nagyobb igényii gazdatiszt fizetését 
csakugyan nem bírják meg s ha a 
tulajdonos nem tud hozzá, szinte* sze
rencse*, hogy gazdaságát olyan emibcrre 
bizhatja, ki tanult; de az már hatá
rozottan baj. hogy a földmives isko
lák tulajdonképeni ezélja ; a földmives 
gazdák közt a gazdasági ismeretek 
terjesztése, általánosítása mozelittassék 
elő, nincs elérve*.

Nyilván ez a tapasztalat indította 
arra Darányi Ignácz kitűnő fölelmive- 
lési miniszterünket, hogy a földmives 
iskolák eddigi programját Uiterjesz- 
tette s a rendes iskolai oktatáson ki
vid azoknak más feladatokat is adott.

Elrendelte, hogy a földmives isko
lák tanerői a téli hónapok alatt jár
ják be a vidéket és az összegyűjtött 
gazdák előtt felolvasásokat, elméleti 
és gyakorlati előadásokat tartsanak a 
gazdálkodás minden ágazatából.

A miniszter e rendelkezésének si
keréről örömmel és megelégedéssel 
nyilatkozott az idei buelget-tárgyalás 
alkalmával az országgyűlésen. Fel
hozta, hogy e népies gazdasági elő-

Drága vendégek.i  Jraáit És Vidéke" tárczája.
Híres leány volt Lakatos Anna,
A ruha csak úgy suhogott rajta.
Derült az arcza, hajnal mosolya, 
Könyezni senki nem látta soha.

tündökölt, égett a szemepárja, 
Varázslatos volt a ragyogása.
— Szobrász munkája a piczi kezek. 
Selyem ruhája egy-egy műremek.

Férfiak közül hányán imádták 
Egy-egy mosolyát hányán nem^vóiták! 
Hánynak a szive lobogott, lángolt,
— Ám az ő szive egyre se vágyott.

Rohan az óra. rövid az é le t:
Vig zene közt a bánat se ébred.
Zajos muzsika egyre csak járta.
— Bálkirálynő volt mindenik bálba.

Szive nem tarto tt soha haragot,
Rózsás ajka egyre kaczagott.
— Anyja meg addig messzi határba,

A zöld leveles krumplit kapálta . . .
Juhász Sándor.

Budapest egyik népes utczáján rég idők óta 
létezik még ma is N. kávéház, melynek tulajdonosa 
hasztalan követett el minden lehetőt üzletének az 
emelésére. Mintha valami átok sújtotta volna, csak 
nem akart az fellendülni.

Pedig nőm lehet mondani, hogy az üzlet pan
gásának maga a kávés lett volna az oka. Rokon
szenves külsejű, előzékeny, behízelgő modorú voit. 
Gondoskodott szép kaszirnőrel, jó italokról, sze
mélyzete kifogástalan, a berendezés a m aikor igé
nyeinek megfelelő volt. De hiába volt minden fá
radság, minden küzködés. A vendégek nagyon gyé
ren látogatták. Este hét órakoi már ásított a ká
véház az ürességtől. Csak vasárnap és ünnepnapo
kon volt egy kis élénkség. A vendégek számát sza
porították azok, akivel a kávés rokonságban és 
üzleti összeköttetésben állott. Igv aztán az ünnep
napokon volt egy kis forgalom. A pinc/éreknek 
ilyen napokou való sürgés-forgásáról meglátszott, 
hogy pihent erők, oly szokatlanul mozogtak.

Hétfőn aztán újra siri csend állott be a kö
vetkező vasárnapig. Ha úgy esténkint egy vendég 
a kávéházba tévedt, nem tudták, hogy hová tegyék 
A pinezér az olvasó asztalhoz ültette, a főpinezér 
azonban úgy találta, hogy az esetleges léghuzam

drága egészségének megtalálna ártani s azért az 
ablak fülkéjébe vezette, mig a kávés ez eileu erősen 
tiltakozva a kassza melletti karos székbe nyomta.

A kávés megkérdezte, hogy mit kíván rendelni, 
a főpinezér ismételte a kérdést, a pinezér elment, 
a piccoló feketéért, ezalatt a marqueur is odaug
rott megkérdezeudo, hogy nem kiván-e egy játszma 
karambolt csinálni? Tagadóválaszára az féllevonult. 
Mialatt a kávéját elhozták, a kávés egy halom új
ságot te tt az asztalára; de nem ju ttathatta abba 
a helyzetbe, hogy vendége azokból egyet is elol
vasson, mert engedelmével melléje ült és meséit 
neki históriákat. A közben vett magának annyi bá
torságot a vendégtől azt is megkérdezni, hogy nős-e, 
van-e családja és hogy mennyire szeretné őket is
merni.

Ha a vendég kissé korosabb volt, akkora ka- 
szirosnő kiszállott a trónusából egy ezüst szclen- 
czóvel s kedves kacsintás közepette megkínálta a 
benne lévő burnottal. Ha a vendég vett egy csi
petnyit és abból felszipantott, akkor a lesben álló 
marqueur jött közelébe, aki minden tüszentésre 
készenlétben volt a „kedves egészségére ■* kivána- 
tával.

Ila a vendég távozásra készült, a rizotő pin
ezér és marqueur rögtön ott támadtak. Az egyik 
a kalapját, a másik a felöltőjét, a  harmadik a bot-



adások eleinte* nem vonzottak közön
séget; de mivel azok, kik az előadá
sokat hallgatták, az ott tanultakat gaz
daságaikban sikerrel alkalmazták, igen 
jó és hatásos reklámot csinálták az 
előadásoknak gazdatársaik közt s igv 
a következő felolvasási és előadási 
cziklust már a gazdák jelentékeny tö
mege hallgatta. A miniszter által fel
sorolt statisztikai adatok a hallgatók 
rohamos szaporodását bizonyítják s 
egyúttal azt is, hogy a nép, ha bizal
matlan tartózkodását a másoknál lá
tott siker eloszlatja, nagyon szívesen 
tanul és tapasztal, főkép ha a tanulás 
hosszabb idejét és költségét nem veszi 
igénybe.

Miután e téli előadások népszerűk
ké váltak, nem volt nehéz rábírni a 
jobb, vagyonosabb gazdákat, hogy lá
togassák meg magát a földműves is
kolát, hol nemcsak a hallottak gya
korlati alkalmazását láthatják, hanem 
a mezőgazdaság, állattenyésztés, gé
pekkel való bánás egyéb részleteivel 
is megismerkednek.

Mi úgy hiszszük, hogy Darányi 
miniszter intézkedései sok haszonnal 
fognak járni. A sok látogató közt 
mégis csak akad nehány, ki a látot
takat és tanultakat otthon hasznára 
fordítja, a siker pedig utánzókat vonz.

így lesz elérve a törvényhozás 
igazi intencziója, mely Ível a földmű
ves iskolák felállittattak s igy való
sulnak meg azok az eredmények, me
lyeket a löldmives iskoláknak el kell 
érniük.

A közigazgatásnak, lelkészi, taní
tói karnak, főkép azonban a gazdasá
gi egyesületeknek volna hazafias és 
nemes feladata, hogy a kisgazdákat a 
téli előadások és az iskolai látogatá
sokra ösztönözze s lehetővé tegye 
akár anyagi támogatással is hogy 
a löldmives iskolát minél sűrűbb cso
portok keressék fel s az ott tapasztal
tak hasznában részesüljenek.
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A postai tarifa  változásai,
A nagyközönség és még a kereskedővilág is 

meglehetősen tájékozatlan a kötelező knronaérték- 
számitás behozatalával k t ;»cs.)latban életboléptetett 
uj postatarifák dolgában. Azért szükségesnek ta rt
juk a lényegesebb változásokat a következőkben 
összegezni:

Díj fölemelés tö rtén t:
a) Az ajánlási és térti vevények dijában 20 

fillérről 2') fillérre; d * a helyi forgalomban az 
eddigi dijak (10 fillér) érintetlenek maradóik.

b) a tud akozványok freklamácziók) dijában 20 
fillérről 25-re

c) a külföldre széló levelek dijában, kivéve 
azokat a leveleket, a melyek Ausztriába. Bosznia. 
Horczegovillába, Nómetorsságba. Szerbiába. Monté, 
negróba, vagy a magyar határövből Romániába 
szólnak és a melyek dija (10 fillér) érintetlen m a r ü ;

á) azoknak a levelező lapoknak dijában, inelvek 
Ausztriába, Bosznia-Herczegovinába, Németországba. 
Szerbiába, vagy Montenegróba szólnak. 4 fillérről 
5-rp. A Löbbi levelező lapok és köztük a belföldre 
szólók dija (10 fillér, illetve 4 fillér) érintetlen 
maradt;

e) az 50() grm. súlyig terjedő csomagok dijában 
és pedig, ha az 1. távolsági fokozatba 75 kim szól
nak. 24 fillérről 30 ra; a többi távolsági fokozatok
ban 48 fillérről (í() ra; ha pedig ily csomagok ter
jedelmesek, 36 fillérről 45-re. illetve 72 fillérről 
í)0-re :

f) ké/.besithetetlen csomagokról szóló, vala
mint utánvételi összeget leszállításával vagy tör
léséről szóló értesítések dijában 20 fillérről 2Ti
re ; végre

gj a külföldre szóló utalványoknál, kivéve 
azoka', melyek Ausztriába, Bosznia-Herczegovinába, 
Németországba, vagy Szerbiába szólnak, a melyek 
dijai érintetlenül maradtak, a minimális dijat 20 
fillérről 2ő-re és a többi díjtételeket nem mint 
eddig 20 koronánkiut 20 fillérrel, ham m 25 ko- 
ronánkint 25 fillérrel számítják.

A dijs/.állitások ezek:
a) a nyomtatvány (keresztkötés) küldemények

nél és pedig a belföldieknél, melyek 10 gramm
nál súlyosabbak. 50 gramm súlyig a díj 4 fillér
ről 3-ra ; ha pedig 150 gramm súlyig terjednek.
6 fillérről 5-re szállították le; a többi díjtétel 
éri ..tetten maradt ; az Ausztriába. Bosziiia-Hercze 
govinába, vagy Németországokba szóló csamagok 
nál a dijat az 50 gram suliig terjedő küldetné 
nmekéit 4 fillérről 3-a, a 100 gramm súlyig tér 
jedőknél pedig 6 füléről 5-re szállították le, a 
többi díjtétel érintetlen m aradt; az egyéb kül
földre szóló ily körülménynél a dijat 50 grarn- 
monkint 4 fillérről 3 fillérre szállították le;

b) árumintáknál és pedig a belföldieknél, ha
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50 grammnál nem nehezebbek, 4 fillérről 3-ra a 
többi díjtétel, valamint az Ausztriába. Bosznia-Her
czegovinába, vagy Németországba szóló mintáké 
is érintetlen m aradt; de az egyéb külföldre ily 
küldemények diját 50 grnmmonkint (; fillérről 5- 
ro szállították le, egy-egy küldeményért azonban 
legalább 10 fillér já r;

c) az üzleti papírok diját, ez a küldemény 
nemcsak a külfölddel való forgalomban fordul elő 
50 giainrnonkint 6 füléről 5 re szállították le, ,le 
egy-egy küldeményért legalább 25 fillér já r ; végre

d) szabályozták az értéknyilvánitás nélkül 
postára adott es elveszett vagy inegcsoiikult cso
magokért járó kártalanítás maximumát, mely ed
dig 3 kilogramm súlyig terjedő csomagoknál 12 
korona. 5 kilogramm súlyig terjedőknél 20 ko
rona. az 5 k.Ingrammot meghaladó minden to
vábbi kilogrammért 4 korona volt, ezután pedig 
15, 25, illetve :> korona lesz, hasonlóan az elve
szett ajánl itt levelekéit fizetendő kártalanító dijat 
is felemelték 20 koronáról 25-re.

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
Á llam seg é ly  a  m unkásoknak . A

földmivclésügyi miniszter a vasvármegyei munkás- 
segélyalapok javára 6000 korona államsegélyt 
utalványozott.

A  vá rm eg y e i tisz tv ise lő k  fize tésé
nek  em elése . A tisx.fi fizetések rendezésére ki
küldött bizottság a napokban ülést ta rto tt és be
ható tanácskozás után abban állapodott meg. hogy 
a törvényhatósági tisztikar, segéd- és kezelősze
mélyzet fizetésének a viszonyok által követelt 
méltáuyos. a kor kívánalmainak s egyúttal a tör
vényhatóság anyagi erejének is megfelelő rende
zése, illetve felemelése (-/.óljából a f. 19'H) évre az 
egyenes állami adó után egy százalék vármegyei 
pótadó lesz kivetendő már a február hóban ta r
tandó közgyűlésen. Reméljük, hogy a közgyűlés 
egyhangúlag fogja a javaslatot határozattá emelni

Iv an o czy  Jó zse f szent-sohestyéni volt. 
nn»st nyug. plébános a megüresedett tót-szt. már
tom plébánia ideiglenes vezetésével bízatott meg 

K ir. já rá sb író sá g u n k  ü g y b eo sz tá sa . 
A muraszombati kir járásbíróságnál a folyó óvr- 
megállapitott ügybeosztás a következő: Saáry Jó- 
zsof kir járásbiró: elnöki, személyi ügyek vezetése 
elnöki letétek kezelése s számadások vezetése ; vét
ség és kihágási, — vizsgálati büntető vegyes ügyek, 
a büntető ügyekben érkező megkeresések és bün
tető parancs kibocsátása. Dr. Lukács Gábor kir. 
a lb iró : sommás perek, ingó végrehajtások, szóbeli 
keresetek, kei elmek, nyilatkozatok felvétele; fize
tési megy ha yás és egyezségi ügyek felvétele. Dr 
Ldiánszky Sándor kir. albiró: örökösödési eljárás 
örökösödési és hagyomány) bizonyítványokat tár-t 
gyazó ügyek, ngy a polgári ügyekben érkező meg’ 
keresések, anyakönyvi és polgári vegyes ügyek. 
Matauscliek József kir. albiró: telekkönyvi ügyszak,

1900 január 14.

j á t adta kezébe. A kávés melegen és sokáig szo
rongatta a kezét, mintha sohasem akarta volna el
ereszteni, az ajtóig kisérte A „viszontlátásra11 — 
mondta, háromszor is ismételte . Hiába, azt a 
vendéget többé az életben nem látták soha. Ha 
nagligálták volna, ha azt mondták volna neki, hogy 
talán kap még egy kávét, ha a kávés rá  sem he 
derített volna, akkor talán inkább viszontlátta 
volna vendégét a kávés

Hogy a dologra térjek, r igy ment az bosszú 
időkig, úgy hogy a kávés kénytelen volt a  kávé
háztól valami módon megszabadulni. Néhány ügy
nököt mozgósító't ; jártak is a vevők, de hamar 
áttláttak a szitán : az üzlet ingyen sem kellett.

Volt egy ügynöke a kávésnak, aki emberfe- 
leti erővel dolgozott azon. hogy az üzletet valami 
vevőre tukmálja; de hiába való volt. minden fára
dozása.

Egy napon ez az ügynök diadalmas arcsczal 
rontott be a kávéshoz.

— Meg van 1 meg van! — sikoltotta.
Előadta, hogy holnap újra eljön egy vevő, de 

ez átveszi az üzletet Nem fog visszariadni a ká
véház ürességétől. Mialatt * vevő az üzlet menetét 
fogja vizsgálni, ezalatt vendégek, fognak ki be jár
kálni a kávéház ajtaján. A pinezérek betegek lesz
nek a sok 1 ótás-futastól; a billiárdgolyók napvilá
got fognak látni, a kártyaasztaloknál liatalemberek

fogják verni a blattot, a Marteli-cognaeos üveg 
végre fel lesz bontva, sőt Anisette és társai is po
hárra kelnek

A kávés mit8em értett’ a biztatásból, csak mi
kor az ügynök a fülébe súgott valamit, kezdett 
eszmélni. A kávés örömtől sugárzó arcztól meglát
szott, hogy ügynöke zseniális tervet forralt ki. Az 
ügynök száz fo. intőt kapott a kávéstól hadi czélokra.

Másnap csakugyan igy volt, ahogy az ügynök 
előre megjósolta.

Már délután egy óra tájban özönével szállin
góztak a vendégek a kávéházba. Fekete, kávé, 
punsch, cognac. minden előkerült, ami kávéháziam 
kapható. Volt olyan vendég is, aki fehér kávét ren
delt tejes kalácscsal Nem úri tempóra vall, köz
vetlen ebéd után nagy pohár kávét három nagy 
darab tejes kenyérrel bekebelezni, de annyi felté
telezhető, hogy a sok vendég között ilyen is akadhat.

Hát a billiárdasztalok: ott volt csak igazi zsi- 
bongás A vendégek veszekedtek azon, hogy ki já t
szók előbb A ínarqueur valóságos biró szerepet 
játszotta. A dákok csak úgy topogtak, a golyók 
vadul szaladgáltak össze vissza, mint a lovak, me
lyeket az istállóból ahhoz nem értő emberek riasz
tanak ki.

A kártyaasztaloknál csörgött a rézpénz és 
pengett az ezüst. Veszettül veitek az adutot és úgy

rikoltották a kontrát, hogy a kávéházi tálezák csak 
úgy zúgtak bele.

Fizetek, vannak és kontra, pinezér kávét! 
kiáltozások; csörgés, csöngetés, szaladgálás, kopo
gás csikorgás csapkodás, nevetés, zugás, zsibongás 
zaja élénkítette meg a kávéház régi csendjét.

Az üzletet átvenni szándékozó, egy köpezös ur 
mindig jelen volt. Rendkívül meglehetett elégedve 
m forgalommal, mert kijelentette a kávésnak, hogy 
a kikötött áron kész átvenni az üzlptet és pedig 
már holnap délután.

Mikor a vevő eltávozott, az ügynök és kávés 
örömükben majd kiugrottak a bőrükből. A kávés 
belenyúlt a kabátja belső zsebébe, kivett egy szá
zast és kérte az ügynökét, hogy csínján bánjon 
vele, hogy az összeget lehetőleg egyenlően ossza 
ki a vendégek között és nem benn a kávéházban, 
hanem künn valahol és ne ma ossza ki, hanem 
holnap közvetlen ebéd után, mert eddig eltalálják 
költeni.

IJgy is történt. Másnap ebéd után a kávéház 
közelében már lehetett látni fel és alá járó alako
kat, melyek később egy csoportba verődtek.

Szerencsétlenségre a vevő éppen akkor talált 
a kávéházba menni, mikor annak kedves vendégei. 
Feltűnt ueki nagyon, hogy a különböző arczu és 
ruházatú emberek, mintha egy családból valók let-



1900. január 14 M P R  A SZOMBAT F.S VIDÉKÉ
ingatlan végrehajtási és sorrendi ügyek, úgy pol
gári pernyitási s büntető ujrotVlvótcli ügyek elin
tézése és szil!:-,-" esetén a büntető bíró helyette
sítője.

K ö szö n e tn y ilv án ítá s . A V M K E.
választmánya legutóbbi ülésén Pósfay Pongrác/, 
elnök indítványára a battyándi óvoda részére 4U 
korona segélyt volt kegyes megszavazni. Fogadják 
ezért az elnök és választmányi tag urak az óvoda 
felügyelő-bizottsága nevében hálás köszönetéin ki
nyilvánítását. Horváth Lajos, elnök.

— N é v m ag y a ro s ítá s . Uabinek József mu
raszombati szolga bírósági dijnok nevét belügymi
niszteri engedélylyel „Bábái“-ni magyarosította.

A mur i szombati ca- 
sino választmányának f. hó 8-án ta rto tt ülésében 
a könyvtár rendezése határoztatván el, ebből ki
folyólag a casino elnöke felkéri mindazokat, akik
nél olvasásra könyvek vannak, hogy azokat leg
később f. évi február hó 1 -ig a könyvtárba beadni 
szíveskedjenek A könyvtár rendezésének ideje alatt 
könyvek nem fognak kiadatni. A casino folyó évi 
közgyűlése f. hó 21 ének u. u. 2 őr í jára tűzetett ki.

— T enyészm ónek  szé to sz tása . Az állami 
tenyészméiieknek az egyes ferleztetési állomások 
között leendő szétosztása f. hó 30 án történik Pa- 
linhan. Lótenyésztő gazdáink többször kifejezést 
adtak azon kívánságuknak, iiogy a muraszombati 
fedeztatési állomásra legalább egy nem nóri, ha
nem könnyebb fajta ménlő küldessék. Most tehát 
itt az ideje, hogy Muraszombat község, vagy a 
lótenyésztő gazdák kívánságuk teljesítését a mén
telep parancsnokságnál kérvényezz k

— K öszönet. A muraszombati áll kisded- 
óvoda szegény gyermekei részére Olajos Sándorné 
úrnő 1 kis ruha és 2 kötényre valót, Hunyady 
Sándorné úrnő meleg kötött kabátka és főkötöt és 
Czipott József kereskedő ur 4 drh apka és fog
lalkoztató eszközöket adományoztak, melyért hálás 
köszönetét mond

Takácsné-Kammermayer Irma. óvónő. 
M ásodik k á v éh á z  M uraszom ba tban .

Dobrai János törekvő íiagyvendéglősünk elhatá
rozta, hogy a tavasz beálltával vendéglőjének ud
var felőli oldalához két termet építtet hozzá, s 
üzlethelyiségeit oly mólon alakíttatja át, hogy az 
étterem mellett egy díszes kávéházat két külön 
szobával létesit A casino az újonnan emelendő 
épületbe költözködik át, a hol két terem fog ren
delkezésére állani Kedvező időjárás esetén az épít
kezést és átalakítást Ratkohl Tivadar épitész áp
rilis hóban befejezi. Dobrai vendéglős elhatározá
sáról csak dicsérettel szólhatunk, mert ezzel meg
mutatta, hogy haladni akar és tud a korral és 
Muraszombat fejlődésében jó példával jár elől.

— K öszönet, özv. Szabó Kálmánná és Payer 
Lenke úrnők a muraszombati kér. nőegyletnek 14 
korona 60 tűiért voltak szívesek adományozni, me
lyért ez utón mond hálás köszönetét

a választmány.

tek volna, mivel egyszerre nyitottak be a kávéházba.
Mélyebb megfigyelés után csakhamar bekezdte 

látni, hogy őt egy szédelgés áldozatául szemelték ki.
Odament a kávéshoz és azt mondta neki, hogy 

meggondolta a dolgot. Az üzletet csak négy hét 
múlva óhajtja átvenni, add g majd mindennap el
jön és megfigyeli az üzlet menetét.

A kávés majd elájult ijedtében e kijelentésre. 
Hiszen addig Darius kincse sem elég ezeknek az 
éhes vendégeknek, addig párszor tönkre megyen. 
— gondolta.

A kávés minden lehetőt megtett, hogy vevő
jét a rögtöni átvételre bírja, ki végre hosszas hu
zakodás után hajlandónak mutatkozott a holnapi 
nap bevárása után az üzletet átvenni. A kávés 
megvolt elégedve. Gondolta magában : isten neki, 
még egy száza* bánja. Eljött a nagy nap, vele 
együtt a drága vendégek, Ugyan az a zaj és lárma. 
A vendégek már annyira megszoktak ezt az úri 
állapotot és úgy parancsolgattak, mintha egyebet 
se tettek volna egész életükben. A kávés megleste 
a vevőjét. Már he is alkonyodott, de az még sem 
jött. Másnap reggel kapott egy levelet a következő 
tartalommal: UramI Az ön kávéházába nagyon 
drága vendégek járnak, ilyen fényes üzletre nem 
reflektálok. Az ügynök pedig neszét vette a fias
kónak, megugrott.

Zoli.

Z sid ah eg y i osendélet. Zsidahegy hí
res egy község, nemcsak arról nevezetes, hogv 
valóságos eldorá lója az orvvadászoknak, de alig 
van hét. hogy valami büntetendő cselekmény elő 
ne fordulna Legutóbb Antalié* I á-i verte fel éj
jeli álmukból a k "zsegbeliekot, aki négy társával 
a kisértetek órájában megjelent Antalics János 
zsidahegyi lakos házánál, akinek feleségére a dón 
juan kivetette hálóját és megveregetvén az ablakot, 
páros viadalra hívta ki férjét. A zajra azonban a 
szomszédok segítségére jöttek a megtámadottnak, 
mire az éjjeli lovagoknak inukba szállt a bátor
sága és elmenekültek. Az éjjeli kalandnak folyta
tása lesz a helybeli járásbíróságnál.

— R á lő tt az  é jje li örökre. Luthár Má
tyás zsidahegyi lakost, mikor a minap éjjel haza 
ment, az éjjeli őrök igazolásra szólították föl, mert 
a vak sötétségben nem ismerték meg Luthár vá
lasz helyett ráduplázott revolverével az éjjeli őrökre, 
de egyiket sem találta el. Luthárt, bár nem jó 
lövő, följelentették a muraszombati kir. járásbíró
ságnál.

Á thelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Kallát Adolf Msó-csalogányi állami elemi 
iskolai tanítót a görhegyi állami elemi iskolához 
jelen minőségében áthelyezte.

A m ezővári m a g y a r  o lvasókör e hó 
<>-an rendezett tánezvigalma alkalmából bevett. 103 
koronát, kiadott 59 koronát s igy tiszta jövedelme 
maradt 44 korona. — Beküldőitek vagy felülfizet
tek a következő urak és hölgyek : Dr. Kaál Klek 
Muraszombat 4 koronát, Keresztury Kálmán Már- 
tonhely 3 koronát, Árvái Henrik, Faschinger Győző 
Muraszombat, Kovács Ferencz Tótmorácz, 2—2 ko
ronát; Halász Ferencz Nernesd, ifj. Horváth Pál, 
Kieinrath József Muraszombat, egyenkint 1 korona 
40 fillé rt; Czipott .József, Dobrai János Muraszom- 

egyenkint 1 korona 20 fillért; Bencsecz Ist- 
ván, Hiraa Sándor Tótmorácz, Horváth Iván, ifj. 
Ivühár József Mezővár. Kühár Iván Kegede, Luthár 
Gergelyné S/t-Bibor, Nemes Vincze Mezővár, N. N. 
Muraszombat, Skrabán Iván, Skrabán István, Szla- 
vicz József Mártonhely, Zsitek Ferencz Dobronak, 

koronát; Benkovich Feiencz Bagonya, Dotisa 
Mihály I ölgyes, Fülöp János, Horváth János, Mihr 
Antal, Nemes Ferencz Mártonhely, Fiiszár István, 
Kalina József. Kardos József. Lach István, Obál 
József. Ritnper Iván, Sávéi Mátyás Mezővár, Ói
déi Ágost Zsitkócz. Heuberger Ármin. Marton Manó 
Muraszombat. Kermán Mátyás, Koczuván János, 
Nagy János, Puhán Antal Bagonya, Malacsics Jó 
zsef Nernesd, 40 - 40 fillé rt; Szlavicz János Már
tonhely, 20 fillért. — Mindezen itt megnevezett 
uraknak és hölgyeknek, valamint a mulatságon

részt vett többi vendégnek is. akik a kör hazafias 
törekvéseit méltányolják és pártfogolják, hálás kö
szönetét nyilvánítja a rendezőség.

H ivata lo s a ra n y á rk e le t  pó tlék . A
pénzügyminiszter közététele szerint a vámilletékek
nek ezüstben történő fizetésénél vagy biztosításá
nál a törvény érteimében szedendő aranyárkelet 
(ázsió) az 1900-ik évi január hónapban 50 száza
lék fog ienni.

E ze r és ezer embernek adták vissza már 
elveszettnek hitt egészségüket a Pserhofer J. vór- 
tisztitó labdacsai, melyek olyan betegségeknél is 
segítettek, melyeknél más szer már nem használ
hatott.

P á ris i D ivat. Most lép a hatodik évfolyam
ba az a divatlap, mely a magyar hölgyeket annál 
teljesebb mértekben hódította a maga részére, 
mennél előkelőbb, jobb izlésüek azok. kikről szó 
vau. Ezek túztán fölismerték a lapban, mennyire 
más Ízlés, más ruha. más divattudósi tás az. amit 
a Párisi Divat révén ismernek meg, mint az, amit 
Berlinből, Bécsből importálnak mások. A mit ez a 
lap nyújt olvasói elé, az igazán Párir a maga va
lóságában, úgy, hogy aki e lap szerint öltözködik, 
az minden tekintetben úgy érezheti magát, mint 
lia „parisienne" lenne, vagyis a legelegánsabb s a 
legjobb*n öltözött asszony. A lap ábrái és czikkei 
a legutolsó divattal ismertetnek meg, a mosásra, 
vasalásra, a  szabásra vonatkozó tanácsok, az át
alakításról, kalapdiszitésről, olcsó bevásárlásról 
szóló útmutatások a takarékosságot segítik elő, a 
bútorzat, vendéglátás, társadalmi élet köréből vett 
illuztrált czikkek. a kitűnő konyhareceptek mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Párisi Divat olvasója 
takarékos, ügyes háziasszony legyen s e mellett 
elegáns, igazi nagyvilági hölgy kevés költekezéssel. 
A szerkesztő postája mindenben. — bevásárlások
ban, tanácsadással segítségére van az olvasóknak. 
A lap kitűnő regénymellékleto szintén nagyban 
hozzájárult már eddig is a lap kedvességéhez. A 
lap hetenként egyszer jelenik meg Előfizetési ára 
egész évre 1G kor., félévre 8 kor., negyedévre 4 
kor. A Pesti Hírlap politikai napilappal együtt 
egész évre 36 kor., félévre 18 kor., negyedévre 9 
kor. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal.

*) Az e rovat alatti közi. nem vállal fel. a szerk.

Selyem damaszt-ruha .. . . "Z:
szállítva ! Minták postafordultával küldetnek: iieiukültubeu 
ioketc, fehér és színes „Heuneberg-selyenr 45 krtól 14 frt 
65 krig méterenként.

H e n n e b e r g  ( 1 selyemgyáros (cs. ÉS kir. Udvari SZállitÓ) 
Z ü r ic h b e n .

lYUgbitfás.
A muraszombati takarékpénztár

rendes évi közgyűlését
IliOtí. éri fe b ru á r  hó 2-án délután 2  ó m k o r  

ló g ja  M uraszom batban, az in téze t hely iségében m eg tartan i,
melyre a társulat részvényesei

azol) figyellq«zteté£S«l biVatqak nyeg,
miként a közgyűlésre részkényeiket illette meghatalmazásaikat magukkal hozni sziteskedjenek.

A  k özgyű lé s  tárgyal :

1. közgyűlés tartamúra elnök, jegyző ős a jegyzőkönyv' hitelesíté
sére 2 tag választása.

2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
Az igazgatósági- és felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérleg 

előterjesztése és az osztalék megállapítása.
4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottságnak lbíiíi-ik évről adandó 

végi eges felmentése.
a. Mset lég még beadandó egyéb indítványok tárgyalása és elintézése.
iveit Muraszombat, 1900. január bő 11-én.

Pr. uy KÁROLY,
Igazgató.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir jbíróság mint tkkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a szent-gotthárdi taka
rék pénztár végrehajtatnak Sostaréez Mátyás és 
neje Ylaj Anna és Sostaréez Istvánné Flegár Ju
dit végrehajtást szenvedő elleni 504 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
muraszombati kir. jbiróság területén levő Battyánd 
község határában fekvő, a battyáudi 20. tjkvben 
felvett Sostaréez Mátyás és neje Ylaj Anna, úgy 
Sostaréez Istvánné Flegár Judit nevén álló II. 1, 
3, '>—14. sorsz. birtokra 1564 frt, a 267. tjkvben 
felvett Sostaréez Mátyás és neje Vlaj Anna nevén 
álló 1. (129— 131 /b) bsz. birtokra 66 frt, az 58. 
tjkvben felvett I. (129- 131/a/2.j hsz. Sostaiécznó 
Flegár Judit tulajdanát képező birtokra 33 frt, a 
64 tjkvben felvett 1. (129 —131 'a/1) hsz. Morecz 
Mátyás és neje Kühár Judit nevén álló birtokra 
az árverést 34 írtban ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanok az

1900 . évi ja n u á r  hó 25 . n ap ján

délelőtt 9 órakor Battyándon a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis 156 frt 40 krt, 6 frt 
60 krt, 3 lfrt 30 krt, 3 frt 40 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. s,-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. vj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t-cz. 170. Ji-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. jbiróságnál mint 
tkkvi hatóságnál, 1899. október 28-án.

SAÁRY JÓZSEF, 
kir. jbiró.

2931/99. sz.

Á rv e ré s i  h irdetm ény i kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Czelecz János 
és Czelecz Józsefnek Czelecz György elleni vagyon 
közösség megszüntetése iránti ügyében a muraszom
bati kir. járásbíróság területén lévő Fái hegy község 
határában fekvő a pálhegyi 4. tjkvben felvett I. 
104. hsz. f>. házsz. birtokra az árverést 1404 ír t
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az

1900 . évi ja n u á r  hó 18-ik n ap ján  
délelőtt 10 órakor Pálhegyen a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltás" áron °!;:! is eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% át vagyis 140 frt 40 krt készpéz- 
ben. vagy az 1881. LX. t-cz 42. cj-ábnn jelzett áró 
folyammal számított és az l~8l. évi november ht 
1-én 3333. sz. a kelt iga/ságügymiuiszteri reudeie- 
8. S-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki. 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jáiásbiróság min 
tkvi hatóságnál 1899. október 2-án.

SAÁRY JÓZSEF, 
kir. jbiró.
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Értesítés.
Van szerencséin a n. é. közönség1 becses tudomására lmzni, hogy

k ö o y v / o y o r o d á n j a t

oo

legújabban betű fajokba n jelentékengen megnagyobbítottam. q

illetőleg Ö

a  b e t ű t  a j  o k  k  a l  s z e r e I t e i j ®  f e l .

Elvállalok mindenféle szám lák , levélpapírok, névjegyek, borítékok, brochttrák. m iírek. áir- 

j'OU-ékek, eljegyzési és esketési k á r ty á k  sth. g y o rs  e lk é sz íté sé t a leg iz lésesebb  és legszebb 

k iá llításban  olcsó á ra k  m ellett.
A nagyérdemű közönség szives pártolását kérve, maradtam

Tisztelettel

HIRSCHL N.
könyvnyomdája,

Muraszombat.
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