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Muraszombatés Vidéke
TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.
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ELŐFIZETÉSI ÁR:
4;ósz övre •> kor., fél évre :t kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BAL KÁN Y1 ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Drágaság.

Mindig boszankodva szemlélem azt az | 
égbe kiálló igazságtalanságot, mely a tiszt- j 
viselők drágasági pótléka utalványozása és 
lakbér osztályozása terén divatozik. Nagy j 
városok hivatalnokai azon a címen, hogy j 
olt drága az élet. nehezebb a megélhetés, | 
fizetéseken felül külön pótlékot élveznek, 1 
lakbérül pedig jóval többet kapnak, mint kis | 
községekben lakó hivatalnok társaik; azért 
mert — állítólag —  falu helyen olcsó az 
élet, még ha akarnák, sem tudnák elkölteni | 
fizetésüket, meg kell fulladniok saját zsír
juk bán.

Pedig — ha vitatkozni is lehet azon, 
hogy nagy városban, vagy eldugott faluhe
lyen olcsóbb-e az élet — az a körülmény 
minden vitán felül álló tapasztalati tény, 
hogy az összes hivatalnokok, mintegy bün
tetésnek tartják az ily eldugott helyen, mint 
Muraszombat, való létüket és vágyaik ne- > 
továbbjut képezi: innen valamely nagyobb 
városba eljutni.

Mit bizonyít ez a, fájdalom, nagyon gyak- , 
ran tapasztalt tény? Mindenesetre azt, hogy 
a hivatalnokok megélhetésükre nézve elő
nyösebbnek tartják a városi tartózkodást, j 
mint a falusit.

Nem is lehet másként. Egy város, amely 
rendesen többféle irányban vasúti összeköt
tetéssel bir, amely megvan rakva művelő
dési intézményekkel, sokkal olcsóbban ké
pes az élet szükségleteit nyújtani az ö lakói
nak, mint egy isten háta mögött fekvő, a vi
lágtól és a közlekedési eszközöktől elzárt 
nyomorult község.

Muraszombat is az olcsó helyek közt 
szerepel, talán a legolcsóbbak közt. Nézzük j 
tehát, mennyiben igaz ezen bir.

Környékünkön az erdei fát lehet mon
dani teljesen kiirtották már. Aki tüzelő fát 
akar szerezni, az kénytelen Alsólendva vi
dékéről hozatni. Ott az erdőben, a bükkfa 
erdei öle 9 frt 40 kr.-ba kerül. Egy erdei 
öl fái két kocsi szokott hozni, egy-egy G frt 
fuvarért, igy ideszállitva egy öl fa 21 frt 
•ló kr.-ba kerül. Azt hiszem, nincs hely több 
Magyarországban, ahol a tüzelöfa szükséglet 
drágábban volna beszerezhető, mint nálunk.

A barnaszén Hegedében kapható 1 frt 
la kr.-ért, nálunk 1 frt 50. kr. A tatai pré- | 
selt szén Alsólendván 1 frt 10 kr.-ba kerül, j 
óálunk ez is 1 frt 50 kr.

A liszt, ruházati és háztartási cikk árá
hoz métermázsánként hozzáadandó nálunk ' 
azaz 80 kr. —  1 frt, amennyibe azoknak j 
kocsin való elszállítása Hegedéből, vagy Alsó- j 
lendváról, vagy Körmendről kerülni szokott, j
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A kukorica métermázsája Budapesten 
7 fit GO kr., nálunk megköszönhetjük, ha 
10 frtért kapunk, árpát pedig még drága 
pénzért sem lehet nálunk kapni.

Valaki a múltkor azt mondotta: „tojásért 
télen Grácba kell mennünk*. Mindenesetre 
jellemző kijelentés, ami sok tekintetben áll 
a disznóhusra is, amely most az olcsó disznó 
árak mellett is oly drága, mint Grácban, 
ahová tölünk exportálják a disznóhust, te
hát a szállítási költség is hozzájárul.

Ilyen az olcsó élet Muraszombatban!
Hát még, ha valakinek gyermekei ta

níttatása is nyakába zudul! Nem érdemelue-e 
meg az ilyen dupla drágasági pótlékot, mi
kor csak a vasútra szállítása a tanulónak 
többe kerül, mint az egész évi tandíj.

Mind e drágaságnak, mint mindenki 
tudja, legfőbb oka az, hogy nincs vasutunk, 
kívül esünk a világ forgalmi utján.

Arra kell tehát törekednünk minden 
erőnkből, hogy minél előbb vasúti össze
köttetést kapjunk. Kettős célt szolgálna az 
idei Ínséges évben avasul építése: munkát 
adna először is a munka nélküli, éhező 
népnek, másodszor pedig a tüzelő, élelmi 
és ruházati cikkek árát mérsékelné.

Arról vitatkozni, hogy melyik irányban 
volna kívánatos vidékünket a vasúti forga
lomba bekapcsolni, szerintem, teljesen el
hibázott dolog. Olyan mintha a koldusok 
arról vitatkoznának, fillért fogadjanak-e el 
ezután, vagy pedig krajcárt. A fő az, hogy 
vasutunk legyen, az hogy merre, mellékes. 
Legjobb volna, ha mind a két felé.

Annyit megengedek, hogy subjective 
véve a dolgot jobb volna, ha előbb a ne
hezebb feladattal a körmendi vasúttal vé
geznénk, mert azután a könnyebb feladat 
várna csak megoldásra; de objective Mu
raszombatra nézve a fö csak az, hogy vas
útja legyen, még pedig minél előbb.

Felszólítom azért Barthalos István urat, 
mint a tervezett Körmend—muraszombati 
vasút engedélyesét, nyilatkoztassa ki már 
előttünk teljes őszinteséggel: mennyire ju
tott már terve megvalósításában, mily stá
diumban van már a tervezett Körmend mu
raszombati vasút ügye, reményelhetjük-e, 
hogy —  mint hírlik a tavaszszal már 
megkezdhető lesz annak építése?

Felkérem a válaszra az egész vidék 
nevében és felkérem egyúttal arra is, hogy 
ha azt tudja, hogy a feltornyosuló nehéz
ségek leküzdésére ereje és fáradsága kevés, 
legyen bátorsága azt tudtunkra adni, hogy 
mi elfordulva a kivihetetlennek bizonyult 
nehéz iránytól, teljes erőnkből a könnyebb 
irány megvalósítására vethessük magunkat.

Kórházunkról.
A kórházaktól a beteg első alkalommal 

ép úgy fél, mint a bűnös ember a fogságtól; 
de nem is lehet másként, mert hisz az ál
talános meggyőződés az, hogy mikor valaki 
igen rósz ételt eszik, azt mondja, hogy olyan, 
mint az ispitás koszt.

Azután egyik-másik régibb beteg az 
újabban jövő beteget úgy bolonddá teszi, 
ha azt látja, hogy az fél, hogy mint itt 
Muraszombatban egyet elijesztettek azzal, 
hogy azért boncolnak, mert annak a zsírja 
kell arra. hogy a többit kenik vele.

Üe ha azt látják a betegek, hogy ba
juktól alaposan meggyógyulnak, akkor tó
dulnak a kórházba.

A muraszombati kórház erre nézve
mintául szolgál, ha egv légi és egy uj évet
veszünk össmdmsonlilásra: — - ----
pl. az 1901. ével és az 1904. évet véve

535 2044 2 Jan.
302 1904 •Í .§ Febr.
480 2181 » Márc.
GG5 1GG4 o ■£ April.
GOI 190G STjü Május
504 1476 ~ c Június
375 1G24 É  p. Július
354 1589 8. ? Ang.
220 1437 K "  S*ept.
1G8 1303 ~ > . Oki.

4204 16729 O C3

Tehát négyszer annyi a beteglétszám.
- jobban mondva négyszer annyi ebéd volt

szükséges a folyó évben ug’fanannyi idő
alatt mint az 1901. év megfelelő 
kában.

Régen halottam azt az igaz mondást: 
ha valamit szerezni akarunk, azl csak az 
ételnél lehet tenni.

Ha nézzük a régi élelmezési költségeket 
és összehasonlítjuk az újabb évek élelmezési 
költségeivel, akkor óriási különbséget találunk.

1900. évben 5351 embernek G702’Gl K kellett 
1903. „ 15240 „ 8152-20 „ „

9889 ember 1349‘59 korona.

] vagyis 13 fillérből kapott egy ember reggelit, 
ebédet, vacsorát, azonkívül ebből étkeztek 

1 a cselédek és az ápolónők.
Már pedig a betegek nem panaszkod- 

1 tak, hogy kevés kosztol kapnak.
Ha valaki a gazdálkodás iránt érdek

lődik, meglepi a beszerzések szaporodása az 
utolsó bárom év alatt.
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A vagvon értéke 1901. évben 1904. évben
Ingatlan 41984-7 6 56826 —
Orvosi műszerek 159234 | 6486-83Gyógy és kütsz. 54050
Bútorok 1898-16 374209
Konyha 397-49 409 86
Ágyneinüek 3775-30 7938-50
Ruhanemück 897-19 306820
Irodaszerek 13514 140-30

K 5122088 K 78611-78

Ha a 78611 K 78 f-böl levonjuk a 
4695 , 96 f-t

marad 73915 K 82 f, tehát tisztán a 
napi ápolási dijakból beszereztetett a két és 
fél év alatt 22096 K 04 f, mert a 4695 K 
96 f magángyüjtcsi alap a kórházi bizottság 
pénztárosától adatott segitségül.

Meg kell még jegyezni, hogy a régibb 
években az ápolási napi dij volt 160 -158 f, 
inig a legutóbbi három évben 148, 150, 
142 f volt az ápolási napi dij s a jövö év
ben már csak 132 f lesz.

Igaz. hogy ez a pár f csekélységnek 
tűnik fel, de ha össze hasonlítjuk a 160 és 
132 f-t és veszszük azt 15 ezerszer, az 
4209 K-t tesz ki.

De vegyük csak azt a szegény embert, 
ki véres verejtékkel kis házat szerzett ma
gának, kénytelen a kórházba jönni és itt 
van 40 napig, annak nem mindegy ám, 
hogy 52 K 80 f-t, vagy 64 K-t hajtanak 
be tőle.

Hogy kórházunk két év alatt ily ered
ményt elért, ez örvendetes bizonysága annak, 
hogy kórházunk ügyei jó kezekbe vannak 
letéve.

Felhívás
Magyarország összes tanítóihoz és 

tanitóegyleteihez.

A Párkányvitléki r. k. tanítóegyesület 
sürgősen felkéri Magyarország összes taní
tóit és tanítóegyesületeit s legfőbbképen 
pedig azon kétszáz tanítóegyesületet, ame
lyek 1901. év november havában a tanítói 
nyugdíjtörvény tárgyalása előtt rendkívüli 
gyűlés eket tartottak s amelyek felirataik 
utján akkor akcióba léptek, hogy most a 
végső szükség óráján, midőn a népoktatási 
törvényjavaslat ismét a Ház asztalára kerül, 
s jobb- vagy balsorsunk eldöntéséről lesz 
szó, ismét akcióba lépjenek.

Kartársaink / Most még nagyobb meg
aláztatás vár mi reánk, mint három év elölt, 
amit hallgatással fogadni gyávaság volna. 
A kormány kölömbséget akar tenni az 
állami és felekezeti lanitók között. Mig 
azoknak türzslizetését 1000, 1400. 2000, 
addig a mienket 800 koronában állapítja 
meg. Ez oly égbekiáltó sérelem és meg
aláztatás, amit szó nélkül hagyni, törvény
erőre emelni nem lehet.

Fel tehát Kartársaink! Fel újabb cse
lekvésre ! Újra gyülésezni felesleges. Hanem 
amire kérjük, azt tegye meg minden tanító 
és tanítóegyesület. Saját énünk, javunk és 
jövönkröl van szó, félre tehát a közö
nyösséggel !!!

E sorok átolvasása után az egyesületek 
jegyzői még azon napon szerkeszszék meg 
egyszerű (bélyegtelen) felirat alakjában egye
sületeik nevében saját országgyűlési képvi
selőjükhöz intézendő kérelmeiket, s nevük 
aláírásán kívül Írassák alá az egyesület el
nökével s küldjék fel képviselőjüknek, de

azonnal. Azon tanitótársaink pedig, akik or
szággyűlési képviselőjük tartózkodási helyén 
laknak, kérjék fel személyesen testületileg a 
közel jövőben tárgyalás alá kerülő ügyünk 
pártolására, megvédelmezésére. Mindkét eset
ben csekély bevezetés és befejezésből álló 
toldalék mellett a felirat magva ez legyen:

1. Mondja ki a törvény, hogy a fele
kezeti és községi tanítók törzsfizetésének 
minimuma, miként az állami tanítóké: 1000 
K legyen.

2. Minden tanító bírjon egyenlő nyug
díjjal egyenlő szolgálati idő után. Főn ma
radhatna a tanítóknak azon joga, hogy meg
felelő több befizetéssel egyes tanítók nagyobb 
nyugdijösszeget biztosíthassanak maguknak, 
mint ez az eredeti első nyugdíjtörvényben 
is meg volt engedve.

3. Ha pedig ez nem volna keresztül 
vihető, akkor, ha már a tanító kántori ja
vadalma miatt nem juthat a tanítói fizetés 
kiegészítéséhez, úgy méltányos és igazságos 
csak akkor lesz az eljárás, ha kántori jö
vedelme viszont betudódik a nyugdíjjogosult
ságnál is.

4. A föld javadalomnál ne a kataszteri 
jövedelem szolgáljon zsinórmértékül, hanem 
a tényleges jövedelem mint az a papi kongrua 
céljából eszközölt földjövedelem számításnál 
történt.

5. A tanítók szolgálati ideje 35 évre 
redukáltassék.

Fel, kedves Kartársaink! Fel a cselek
vésre ! Tegyen mindenki, aki tenni tud. Ha 
hallgatunk, megbünhödünk. Legyünk résen! 
s akkor bízva bízhatunk, hogy: „Lesz még 
egyszer ünnep a világon!“

A párkányvidéki taritó-egyesület.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

H Í R E K .

Dr. Károlyi Antal járásunk orsz. gyűlési 
képviselője a szombathelyi cvang. gyülekezetnél 
viselt felügyelői állásáról lemondott.

— Uj joggyakornok. Az igazságügyminiszter 
Szentkirályi Sándor győri kir. törvényszéki jog
gyakornokot a helybeli kir. járásbírósághoz he
lyezte át ugyanily minőségben. Ezzel egy igen 
régi óhaj teljesült, hogy nagy ügyforgalom járás- 
bíróságunknál egy joggyakornoki állás szerveztetett.

— Lehoméri és vasnyiresi iskolák. Folyó 
hó 11-én tárgyaltak Csaplovits Ferenc körjegyző 
és Porkoláb Cíyula ág. hitv. evang. lelkész Leho- 
mér és Yasnyires községek elöljáróságával, mind 
a két községben külön-külön felállítandó iskolák 
tárgyában. Mind a két község elöljárósága öröm
mel tette magáévá a létesítendő iskolák eszméjét 
s a felállításhoz mindkét község a maga részéröl 
külön-külün felajánlotta megfelelő nagyságú tel
ket, egyenként 25 igás és 100 kézi napszámot. 
Magára vállalta az évi 5°, o-os iskolai pöladú, 
24 koronás nyugdijadé fizetését, tanulónként évi 
4 korona tandijat, 50 filléres beiratási dijat és a 
30 filléres nyugdijat az Országos Tanítói Nyug
díjintézet javára. Ezenkívül mind a két község 
kész saját maga felépíteni az iskolát is a m. kir. 
vallás és közoktatásügyi ministerium által kiadott 
terv szerint, ha az állam a kiadott tervhez az 
előirányzott 10.000 koronát, mint kamatmentes 
kölcsönt folyósítja s azt ugyancsak az állam az 
iskolák évi haszonbére fejében részletekben le- 
törleszti. Miután az iskolák mielőbb való fel
állítása égetően szükséges, Janzsa Sándor mura- 
szombati lakos felajánlotta külön megállapítandó 
évi haszonbérért vasnyiresi házát az iskola cél
jaira. Ha a két iskola létesül, azzal újra egy lé
pésre! előbbre jutunk jogos kívánalmaink felé. 
De hol marad még a többi szinte égetően szük
séges iskola!

— Lelkész választás Körmenden A körmendi 
ág. ev. hitközség a Turcsányi Andor halálával 
megüresedett lolkészi állást f. hó 10-én töltötte 
be. Közfelkiáltással Kapy Béla püspöki titkárt 
választották meg, kit megválasztásáról nyomban 
sürgönyileg értesítették.

NOVEMBER 20.

—  Baleset. Nemes Miklós járási állatorvos 
a napokban hivatalos utjából hazajövet, motor
kerék párján Ferencfalva községen hajtott át, a 
törvényhatósági közút nagy hidját épen ekkor ja- 
vitattak, az allatoi-vos nem vet e észre, hogy a 
híd palló deszkái fel vannak szaggatva s így mo
torjával együtt a patakba zuhant. Kellemetlen hely- 
zrtéből az ott dolgozó utkaparú segítette ki. Sze
rencsére Nemesnek semmi baja sem történt a 
motor is ép állapotban került ki.

— Panasz. A muraszombati vaskereskedök,
a néhol úgy is igen sziVrre mért járdát szokták 
takaréktüzhelyek és szecskavágógépek részére ki
rakatul felhasználni. Ha a nemes elöljáróság ezt 
megengedte nekik, nem szólok ellene. Azt azon
ban a városbiró és a rendőrök figyelmébe ajánlom : 
őrködjenek szigorúan arra, hogy az utcára kitett 
szecska vágok és más gépek kerekei megkötve le
gyenek. Most ugyanis az iskolás és óvodás gyer
mekek tornagyakorlatokat szoktak e kerekeken vé
gezni, amiben igazán csodálatos, hogy még egy 
gyermek kezét sem zúzta össze a fogas kerék. A 
szerencsétlenséget jó lesz megelőzni, mert késő 
bánat: eb gondolat. Egy aggódó apa.

—  Meglőtt orvvadász. A regedei polgármester 
görhegyi vadőre Szampl Károly f. hó 1-én este a 
gürhegyi határban két ismeretlen orvvadászt vadá
szaton tetten ért, leakarta őket tartóztatni, de azok 
futásnak eredtek, Szampl meggondolatlanul utánuk 
lőtt s az egyiket a lábán meg is sebezte, de az 
orvvadászoknak sikerült mégis elmenekülni. A  vas- 
hidegkuti csendörség kinyomozta, hogy az orvva
dászok Podnevár Alajos és Horváth József rétállási 
lakosok voltak, akiket a tilosban való engedély
nélküli vadászatért a helybeli szolgabiróságnál je
lentettek fel. A túlbuzgó erdöörnek pedig a kir. 
ügyészséggel gyűlik meg a haja.

— Verekedés. Szocsics Miklós és Sostarécz 
Iván battyándi lakosok a battyándi Kühár-féle 
korcsmában jó l felöntöttek a garatra, széles jó 
kedvükben amúgy tréfából birkózni kezdtek. A 
lármás mulatozás sehogy sem tetszett a szintén 
ott időző Lutharics József és Zselezen József 
szentbibori lakosoknak, s a mübirkozó babérokra 
vágyó Szocsicsot egyszerűen kidobták, az esés kö
vetkeztében azonban Szocsics arcán alaposan meg
sérült.

— Lopás. Balsors üldözte Szocsics Miklós 
battyándi lakost, akit nem elég, hogy a Kühár-félc 
korcsmából legénykedése miatt kidobták, hanem 
még egy furfangos tolvaj 57 korona pénzét is c l
emelte tőle. A muraszombati csendörség mindjárt 
Zselezen József szentbibori lakosra gyanakodott, 
akit a terhelő adatok folytán le is tartóztattak.

—  Sikkasztó inas. Pollák Viktor muraszom
bati pineértanonc nem rég Fiiszár József ven
déglősnél volt alkalmazásban, de gazdája kény
telen volt elbocsátani gyakori tolvajlásai miatt. 
Bár ez alkalommal a büntetést elkerülte, még 
sem javult meg, sőt tizeiméit tovább folytatta. 
Weisz S. Soma seregházi sertéskereskedö meg
bízta, hogy részére sertéseket vásároljon, e helyett 
azonban Pollák megszökött, magával vivén a 
gazdájának 74 korona pénzét. Mire a csendörség 
letartóztatta, a pénzt már mind elköltötte.

—  Időjósok. Kozár Miklós magasfoki és 
Josár Ádám gyanafai lakosok, midőn f. hó 8-án 
délután ittas állapotban hazafelé mentek, azon 
vitatkoztak, hogy Lipót napján fog-e hó esni; 
egyik azt vitatta igen, a másik nem. Ezen aztán 
annyira össze szólalkoztak, hogy verekedni kezd
tek, V -ár látta, hogy ellenfele erősebb, nehogy 
az legyen a gyötes, egy bottal Kozárt úgy meg
ütötte, hogy az rögtön leszerelt. A győztes pedig 
a járásbíróságnál jelentetett fel.

—  Késő bánat. Bertalanits János sürüházi 
lakos a vashidegkuti búcsún igen sokat talált a 
Vogler-féle jó borból bevenni s mámoros fővel 
hazamenet az útról letért, szántóföldön, réten, 
erdőn keresztül-kasul botorkálva, többször elesett. 
Sárosán, kalapját, botját elveszítve, hajnalban 
bezörgetett Küzmics Mihály királyfai lakoshoz, 
kérdezve tőle, hogy hol van ? Ekkor már némileg 
kijózanodott s rémülten vette észre, hogy 580 
korona pénze is elveszett s igy késő bánatára 
még reménye is alig van, hogy pénze meg
kerüljön.

—  Állami végrehajtó. A muraszombati és 
csendlaki körjegyzőségekben a felszaporodott állami 
adóhátralék behajtására a pénzügyigazgatóság 
Szabó Jenő szombathelyi áll. végrehajtót küldte ki.

—  A D. K. E. sorsjátéka. Lukács László 
pénzügyminiszter a „Dunántúli Közművelődési
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Kgyesfilet* hazafias céljainak előmozdítására tárgy- 
«nrsiátékot engedélyezett, s a kultur-egyesület 
irodája (Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 2. sz.) 
,na bocsátotta ki a sorsjegyeket, melyek az ország 
minden részében 1 koronáért vásárolhatók. Az 

veSület részéről Széli Kálmán d'szelnök, Pallu- 
•icini Kde örgróf elnök és Rákosi Jenő másod
elnök a következő felhívással fordul most a 
I ■ yafins társadalomhoz a sorsjáték támogatása 
' •lekében: A Dunántúli Közművelődési Egyesület 
cr zeti művelődésért harcol, kisdedóvó inté- 

leket és nyári menedékházakat állít fel, nép- és 
vándorkönyvtárakat létesil, tanítókat és lelkészeket 
jutalmaz, kik a magyar nyelv terjesztésében érde
meket szereztek s minden eszközzel közrehatni 
igyekszik a művelődés terjesztésére s a nemzeti 
szellem ébreniartására a Dunántúl. E nagy fel
adatokhoz kicsi még vagyoni erőnk, azért szüksé
ged hogy a hazafias magyar társadalom minden 
rétege nemes áldozatkészséggel t nógassa egye
sületünket. Ez bátorít fel minket, kik a Dunántúli 
Közművelődési Egyesület ügyeit vezetjük, hogy a 
hazafias társadalmat is felkérjük, kegyeskedjék 
megemlékezni egyesületünkről, mely másfél év
tized óta nehéz munkát végez s nemes célokat 
szolgál, de nagy céljaihoz képest nagyon is csekély 
anyagi eszközzel rendelkezik. Nem kételkedünk 
abban, hogy a társadalom hazafias érzése meg 
fogja találni a módot, a melyen az egyesületet 
nemes feladataiban velünk szolgálhatja. Ezúttal 
tisztelettel arra kérjük, hogy kulturturegyesületünk 
fellendítése érdekében sorsjegyek megküldése 
iránt titkári irodánkhoz (Rökk Szilárd-utca 2.) 
fordulni méltóztassék. A  sorsjáték főnyereménye 
30.000 korona 1284 össznyeremény fog kisorsol- | 
tatai 00.000 korona értékben.

— Meghívó, A „Muraszombati jót. kér. nö- i 
egylet* évi közgyűlését f. hó 23-án d. u. 3 óra- i 
kor tartja meg a muraszombati várkastélyban, j 
melyre az egylet t. tagjait tisztelettel meghívom.

Muraszombat, 1904. nov. 19.
Özv. Gróf Szápáry Gézáné. i

— Török A. és Társa Budapesten. Ha a ma
gyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték fö- 
elárusitói között széttekintünk, önkénytelenül a ' 
Török-bank ötlik szemünkbe. Ez a cég állandóan ; 
azt hirdeti, hogy hazánk legnagyobb sorsjátéküzlete. 
Ennéllogva tudakozódtunk és teljesen igazolták 
illetékes helyen, hogy e bankház valóban a lég- I 
nagyobb sorsjátéküzlet és a legtöbb sorsjegyet 
hozza forgalomba, ami nem is csudálni való, mert 
c cég a játszó közönség bizalmát a legnagyobb 1 
mértékben bírja. Azonkívül e bankház vevői felül- | 
múlhatatlan szerencsével játszanak. Csak az előző I 
sorjsjáték hatodik osztályában is a sok ezer nye
reményen kívül a 600.C00, 400.000 legnagyobb 
nyereményt egy millió korona összegben és a többi | 
sok nyereményt is hozzávéve, 2 millió koronánál : 
többet fizetett ki vevőinek. Ilyen eredmények egy 
osztályban és egyetlen egy sorsjáték-üzletben sem 
Idézték. Ennélfogva megragadjuk az alkalmat, hogy 
Török A. és Tsa. bankházát, kinek Budapesten, ; 
Teréz-körut 46. sz. a. van a föüzlete, fiókjai pedig 
Váci-kürut 4., Muzeum-körut 11, Erzsébet-körut 
54. sz. alatt, mindenkinek ajánljuk. A  hivatalos ; 
terv szerint az I. osztály húzása legközelebbi csü
törtökön és pénteken, f. évi november hó 24. és ; 
25-én lesz és a sorsjegyek árai a következők:
1 í =  12; V* =  6; l U  =  3; V« =  1*50. Aki tehát j 
sorsjegyet akar vásárolni, forduljon bizalommal , 
Török A. és Társához Budapesten.

Közgazdaság.

Házi állatjaink idei teleltetése.
2. Nagyon jó segédtakarmány a répalevél, 

még pedig úgy a takarmány- és cukorrépa, vala
mint a sárgarépa s más zöldségfélének a ievele 
«s. Ezeket máskor többnyire alászántják, vagy leg
feljebb csak addig etetik, mig frissek, pedig a répa
levelek mindig megérdemlik a gondos összeszedést, 
mert tápértékben versenyeznek a legtöbb zöldta- 
karmánynyal s mindenesetre táplálóbbak mint pl. 
a csalamádé.

Eltevési módja a répalevélnek az, hogy két 
méter széles ugyanolyan mély, de szükség szerinti 
hosszúsággal biró árokszerü vermet ásunk annak 
aljára rossz polyvát vagy falevelet hintve, réte- 
genkint bele rakjuk a leveleket, s az egyes réte
geket jól letiporjuk, ami különösen a verem két 
hosszfala mentén s a sarkoknál történjék. így foly-
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latjuk a rétegezést addig, mig a takarmány IVa— 2 j 
m.-nyire a föld színe fölé emelkedik s most a 
lótejét kissé elgümbölyitve s polyvával behintve, 
’/■» ni.-nyi vastagon reá hányjuk azt a földet, mely 1 
a veremből kikerült. Később csak arra ügyelünk, 
hogy a levelek ülepedése folytán keletkező repe
déseket betömjük a földtakarón. Ha azután télen 
meg akarjuk kezdeni az elvermell répalevelél 
etetését, akkor a verem egyik végéről körülbelül 
egy m.-nyire lehányjuk a földet s szükség szerint 
szedjük ki belőle a takarmányt.

3. A burgonyaszár is jó takarmány, de nem 
nyersen, hanem csak hu úgy szárítjuk, mint a 
szénát, vagy ha zsornbolyázzuk, vagy végre ha 
úgy vermeljük be, mint a répalevelet, amelylyel 
különben keverve is lehet verembe tenni.

4. Ugyancsak takarmányul használhatjuk azt 
a dudvát (gazt), mely árokpartokon, ulszélckcu s 
parlagon heverő földeken terein, mert ha a marha 1 
zölden nem is eszi meg, de mint zsomholyázolt 
takarmányt rendszerint jóízűen elfogyasztja azt. 
Szintúgy szívesen eszi a marha a nedves helye- ! 
ken termő hékarokkás sásos füvet is, ha zsom- I 
bolyázva kapja, mig ellenben, lm szénái készítünk 
belőle, akkor legfeljebb csak a ló eszi meg, de a 
szarvasmarha nem.

Magyar, vend és német

N  A  P T Á R  A K
kaphatók

B A L K Á N Y I E R N Ő
könyv- Cs pnpirkereskedésében 

Muraszombat és Alsólendva.

4376/1904. Ikv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank végrehajtatnak Rajncr Jó
zsef korongi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
166 J korona 60 íill. töke követelés és 32 kor. 
60 fillér árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás- 
bíróság, mint tkkvi hatóság területén lévő, :i 
korongi 124. sz. tjkvbcn A f  2. sor 621 b. hisz. 
ingatlanra 456 koronában, A f  4. sor, 749/a 
hrsz. ingatlanra 557 kor.-ban, az u. o. 156. sz. 
tjkvben A f  1. sor 54— 55/al/a. hrsz. 32. 
házsz. ingatlanra 338 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1904. évi december hó 17. napjának

d. e. 10 órája Korong község házához kilüzetelt 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan eset
leg a kikiáltási áron alul is eladutni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti in
gatlan kikiáltási árának 10" o-a 45 kor. 60 fill.. 
55 kor. 70 mi., 33 kor. 80 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál előlegos elhelyezéséről szóló elismer
vényt álszolgá.látni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° 0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Kelt Muraszombat, 1904. évi október hó 1., 
a kir. járásbíróság mini telekkönyvi halóság.

Dr. Schick, kir. allém.

4570/1904 ikv. sz.

Újabb árverési liiidetinény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mini tkvi 

hatóság közhírré teszi, .hogy dr. Varga Gábor 
szentgotthárdi lakos végrehajlalónak Czelecz 
György pálhegyi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 76 korona töke követelés és járulékai és 
valamint jelen kérvényért 12 korona 30 fillér 
megállapított költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő. a pálhegyi 4. sz. 
tjkvben A I. 7. sor. 104/b hrsz. 5. házsz. bir
tokra 507 koronában, a 66. sz. tjkvben A I. 4.. 
6 - 1 0  sor, 91/c, 89 l>/2. 89'a/l, 89 h l, 91 l> és 
12171) hrsz. birtokra 1708 koronában megállapí
tott kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s 
arra határnapul

1904. évi november hó 25-ik napjának

d. c. 10 órája Pálhegy község házához kitűzőiéit 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlanok 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladalni fog.

Bánatpénzül lelendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10" 0 50 kor. 70 fillér, 
170 kor. 80 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló el
ismervényt átszolgáliulni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alalt fizetendő az árverés napjától számított 
5%> kamatokkal u muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Pálhegy 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. október 14.

Dr. Schick. kir. albiró.

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank" részv.-t.
heti befizetésen alapuló 
önsegélyző osztályának

V I I - d ik  É V T Á R S U L A T A
1905. évi január hó 2-án működését megkezdi.

Felhívjuk ti nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtársulat 
résztvevői minden üzletrész után hetenkint egy koronát tartoznak az intézet 
pénztárába befizetni, mely heti befizetések három év után 5" «• kamataival együtt 
a tagoknak törzsbetéiük arányában kifizettetnek.

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

Az aláírások 1904. évi december hó 1 -töl kezdve. 1905. évi január hó 
15-éig hétköznapokon 9— 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

AZ IGAZGATÓSÁG.
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Hirdetések felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában.

Volckmar Berta
hatóságilag vizsgázott zongoratanárnő

zongora-raktára és - 
kölcsönző intézete

MARBURG, obere Herrengasse 56. földszint.

(a cs. és kir, gymnasium átelicnéheu)

ajánl a legnagyobb választékban
uj zongorák 

(M IG N O N , S Z u L O N -  

S Z Á R N Y  s t b )
és

pianino
kcrcszt-tengclylyel, diófa színezettel, fekete és 

amerikai matt diófából, szintúgy

harmoniumok
(európai és amerikai hangmódszer) a legelőkelőbb 

gyáraktól, eredeti gyári árak melleit. 

K ü lö n le g e s s é g

Ehrbar-zongorákban.
írásbeli jótállás. —  Részletfizetések. —  Becserél 

és elad átjátszott zongorákat.

= :  O lc s ó  z o n g o ra -b é r le t.
Hangolás elfogadtatik.

4947 1904. tkv. sz.

Újabb árverési hirdetményi 
kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az 1898: 
XXVIII. t.-c. alapján alakult Országos Központi 
Hitelszövetkezet végrehajtó tónak özv. Kiihár Jó- 
zsefné halmosi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
l»r><) kor. töke követelés és 24 kor. 80 iill. korábbi 
és 1"» kor. 45 Iill. ezúttal megállapított árverés 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végrehaj
tási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint Ikkvi 
hatóság területén levő, a halmosi 104. sz. Ijkvhcn 
A I. 1. sor. 122 a hisz. ingatlanra 224 kor.-ban. 
az u. o. 111. sz. Ijkvhcn A 1. 1. sor. 125/b hrsz. 
ingatlanra 198 kor.-ban, az ii. o. 102. sz. tjkvben 
A I. 1. sor. 122/b hrsz. ingatlanra 224 koronában, 
az i i . o. 104. sz. tjkvben A I, 1. sor. 225. hrsz, 
ingatlanra 200 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik és arra határnapul 

1904. évi december 23. napjának 

délelőtt 10 órája Halmos község házához ki
tűzőiéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok esetleg a kikiállási áron alul is ol- 
adalni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10" o 22 kor. 40 Iill., 19 
kor. 80 Iill., 22 kor. 40 Iill., 20 kor. 00 Iill.

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

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Halmos község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. november 4-én.

D r. S c h ic k ,  kir. albirú.

Kiváló szerencse Töröknél!
F  elülmulliatleinul

kedvez főrudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt. 

-  - A most következő magy. kir. szabadalmazott 15. osztálysorsjátékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

fi 4  m illió  4 5 9 .0 0 0  koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A  l e g n a g y o b b  n y e r e m é n y  a  l e g s z e r e n c s é s e b b  e s e t b e n

il korona.
Továbbá 1 jutalom ftOO-W OO, 1 nyeremény 4 0 0 - 0 0 0 ,  1 á 
S O  > 0 4 1 0  2 á 1 0 0 -0 0 4 ),  1 a <MMMM>, 2 á M M H H I.  1 á 
74M»4Mt. 2 á 4i4MMM> I a 54MMM> 1 á 44MMM>, 5 á 34MMH>,
3 r £ 5  4>4»». 8 á *>4M»4»0. 8 á 1 5  004) ,  36 á 14M H M I korona 
és még- sok egyéb; összesen 55-4M H), nyeremény és jutalom 
1 4 . 4 5 » , a o »  korona összegben.

1. osztályú sorsjegyek tervszerű á ra i:
» eredeti sorsjegy frt —.75 vagyis 1.50 kor., V* eredeti sorsjegy frt 1.50 vagyis 3. kor- 

V* » „ „ 3.— „ 6.— „ Vi „ „ „ 6. „ 12.
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi november hó 24-ig'
bizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás inár f. év november hó 24-én és 25 én lesz.

B A N K H Á Z A  B U D A P E S T .

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
F ő á r u d á n k  o s z tá ly s o rs já té k  ü zle te i:

Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. II. fiók: Muzeum-körut II a. Ili. fiók 
Erzsbet körút 54 a.

^RendelóleveMevágandó^^^TÖRÖK A. és T á r s a  b a n k h á z a  B ud apest.

Kórok részemre I. oszt. m. kir. szab. oszlálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos terve
zettel együtt küldeni.

( utánvételezni kérem )
Az összeget .... korona összegben I postautalványnyal küldőm ) A nem tetsző törlendő.

( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben). )

Nyomatott Balkúnyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




