
Muraszom bat, 1905. Huszonegyedik évfolyam 9. szám. Vasárnap, február 26.

Muraszombatés Vidéke
TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A  „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t "  h iv a t a l o s  k ö z lö n y e .
=  MEGJELENIK MINDEN VASARNAP. - ....-

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre t> kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. VRATARITS IVÁN. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 

Nyilttér petit sora 50 fill.

Népiratok terjesztése.
Midőn magyarosítás szempontjából a 

népirodalmi termékek terjesztését szorgal
mazzuk, korántsem vagyunk am a nézeten, 
hogy a nép kezébe bármely irányú olvas
mányt adhatunk. A mai kor ponyvairodalma 
nagyon sok veszélyes eszmékkel telitett fü
zetet vetett a könyvpiacra, melyek a fenn
álló társadalmi renddel és a józan erköl
csökkel ellenkező destructiv irányzat szó
szólói. Sőt a nép kezébe adandó olvasmá
nyok kiválogatásánál a vezető egyének ki
váló figyelmébe ajánljuk a körültekintő gon
dot, nehogy rossz olvasmányok által népünk 
fejlődő kultúrája fanyar gyümölcsöt terem
jen. Tudjuk nagyon jól, hogy népünk eddig 
a kultúra legkezdetlegesebb fokán áll, miért 
is ítélete, erkölcsi érzéke az olvasmány tar
talmának megbirálásában gyönge, könnyen 
hajlítható, megvesztegethető. Ez okból szük
séges, hogy a magasabb intelligenciával biró 
egyének vállvetett munkássággal részt ve
gyenek mindama kulturális mozgalmakban, 
melyek népünk szellemi életét helyes irány
ban fejlesztik.

A népiratok fontos szerepét az egyes

eszmék propagálásában mindenki beláthatja, 
mert egyszerű, világos, minden sallangtól 
ment nyelvezetben, könnyen áttekinthető 
modorban állítják tárgyukat az olvasó elé.
A nyomtatott szó a nép szemében m ár eleve 
az igazság bélyegét hordja magán. És ha 
mindezekhez a terjesztő egyén tekintélye, 
kiváló qualilásai, az olvasmány prakti
kus haszna járul, akkor kulturális törekvé
seink minden oldalról szép sikerrel kecseg
tetnek.

Hogy pedig a népiratkákat még a ma
gyar nyelvtől idegenkedő honfitársaink is 
elfogadják, .lapozgassák, szükséges, hogy 
először a nép anyagi boldogulását tárgyaló 
füzetkék bocsáttassanak közkézre. Tárgyuk j 
lehetne pld. a méhészei, állattenyésztés, 
mezőgazdaság, gyümölcsészet, szőlészet, ál- 
latgyógyisme s több eft'etc praktikus tudo
mányágak köréből merítve. Véleményünk 
szerint a sovén nemzeti irodalom termékeit 
egyelőre célszerűségi okokból mellőzni kel
lene. Csak ha inás utón m ár az erősebb 
nemzeti szellem befogadására annyira egyen
getett lesz a talaj, hogy a nyelvközösségből 
származó nemzetiségi reakciótól nem kell 
félnünk, akkor lehetne a sziveket ragyogó

történelmi példákkal a magyar állameszme 
iránt lángra gyuliasztani és e szent tüzet 
folyton éleszteni. Ez volna a magyarosítás 
természetes folyamata, mely lassú, de biz
tos eredményt szülne, ily eljárás mellett le
hetne népünknél az igazi magyar kultúrát 
meghonosítani.

Helyesen megválogatott népiratkákkal 
I az iskolából kikerülő nemzedéknek is vezér

fonalat lehetne kezébe adni, melylyel a gya
korlati élet problémáit helyes érzékkel meg
fejthetnék, önművelődésüket tovább fejleszt
hetnék. Valljuk meg, hogy az alacsonyabb 
sorsú ifjúság nevelésével eddig keveset tö
rődtünk. Ennek természetes következménye, 
hogy ifjaink, alig hogy lerázták az iskola 
porát, józan vezetés nélkül az erkölcstelen
ség és fegyelmezetlenség útvesztőibe téved
tek és a züliés lejtőjén mind inkább alá
merülnek. Mily megnyugtató gondolat volna 
az, ha ifjaink üres perceiket önművelésre 
és szakmájukba tartozó ismereteik gyarapí
tására fordítanák. Persze mind erre már 
zsenge kortól fogva nevelni kell őket úgy, 
hogy mar az iskolában kifejlődjék bennük 
az olvasási vágy. Mi volna erre célraveze
tőbb eszköz, mi tarthatná őket vissza a fék-

TÁRCA.

„Rozgonyiné11.**
PARÓDIA.

A .Muraszombat ós Vidéke" eredeti tárcája — 
Irta : KISS GYÖRGY.

.Hová. hová édes férjein V“

.Megyek a korcsmába:
Rögöinérbe vár az icce 
Ne várjon hiába*.
.Megállj, megállj édes férjem!
Ne menj még korcsmába:
Hadd tekintsek egv kicsinyég 
A pénzes tárcádba*.

„Azt keresem hü feleség,
Üres erszényedben,
Hogy a gombostű pénzemből 
Tegyek a zsebedbe:
Drága a bor, de nehezebb 
Százszor is a tudat;
Ha nincs pénzed és hiteled, 
Kimerült már nállad*.

Kényes ezüst koronáit 
A markába nyomja,
A tűzhelynél kipirosult 
Arcát csókra nyújtja;
Százszor, de talán még többször 
A lelkére köti:
.Éjfél előtt uram illik,
Tudod haza jönni*.

„Édes kedves feleségem 
Ellenemre teszel,
Hisz' te tudod a legjobban:
Tudok bánni pénzzel,
Féltve őrződ kasszád kulcsát 
Remegő kezedben,
Mit keresnél, gyönge asszony 
Üres erszényemben*.

*) Felolvasta a sz.erző Muraszombatban, f. évi február 
23-án „Bögömér* vendéglőben a csütörtöki asztaltársaságnak.

Ily szavakkal bocsájtja el, 
Kedves férje urát,
Ezek után oda adja 
A kapunak kulcsát.
Széles utón, sáros utón 
Törekszik az ember, 
Hazulról hogy eljöhetett: 
Szive hangosan ver.

„Fogadj Isten, csapláros ur 
Illeti a korcsmába,

Pezsgőt asszut a javából 
Hozzon asztalomra*.
„Uram, kérem édes uram? 
Nem oly divat már ma, 
Pezsgőt inni, mint hajdanán, 
Ön legény korába’*.

Ilögömérhon a korcsmárost 
Ostromolni kezdik.
Asztalokhoz a sok jó bort 
Nyakra-főre viszik.
Elöl, elöl a Pistával 
Kedves ivó társa 
Jó barátja, szép bajuszu 
A bank pénztárosa.

Vig cimborák, jó barátok 
Érkeznek ujjonnan:
„Most barátim, igyunk egyet 
Közül akarattal!*
Maga tölti a pénztárnok 
Borral a poharát,
Követi a sok dalia 
A nemes példáját.

Cseng a pohár, szokatlanul 
Kedves magyar fülnek; 
bevegőben dohány füstöl 
Karikák keringnek;
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télén ejjeli portyázásoktól, mint egy hasznos, 
jóravaló könyvnek az olvasása?

A m agyar nyelv m ár többé nem aka
dály, hogy általa m agunkat a néppel meg
értessük. Sőt ha népünk látja, hogy a ke
zébe adott népirat az ö bajaival, tökélyes- 
bülésének módozataival foglalkozik, ön
haszna fogja arra hajtani, hogy a magyar 
nyelvet minél jobban elsajátítsa.

Ily irányú mozgalom létesítésénél az 
első lökés megadására leghivatottabb ténye
zőnek a  helyben székelő kulturegyletet tart
juk, melynek alapszabályszerü célja vidé
künkön a magyar kultúrát istápolni. Egy 
egészségesen szervezett egylet, melynek külső 
exponensei mind a magyarság lelkes baj
nokai, melynek elegendő anyagi és erkölcsi 
erőforrások állanak rendelkezésre, a felvetett 
kérdéseket sikeresen megoldhatná.

Az elmúlt nyár tanulságai.
Ha az elmúlt nyáron végig tekintettünk 

egy-egy határon, láthattuk, tapasztalhattuk, 
hogy a  termények fejlődésében nagy kü- 
lömbségek mutatkoztak. Minthogy a száraz
ság kétségtelenül egyformán nehezedett 
m inden növényre, természetes, hogy a ked
vezőbb fejlődés okait csak magában a talaj
ban lehet keresni és két tényezőből ma
gyarázni.

Ezek: a  mély művelés és a helyes 
trágyázás.

A mély művelés volt az oka annak, 
hogy egyik-másik talaj a  hajcsövesség szor
galmasabb működése folytán sokkal tovább 
megtartotta nedvességét, mert a talaj mély 
rétegű lévén, a gyökerek is jobban bele
hatolhattak, de jobban szét is terjedtek és 
igy nem csak nagyobb területről táplálkoz
tak, hanem  még mindig találtak nedvessé
get, mikor m ár a sekély talajú szomszéd
földön a növények lankadtak, égtek, pusz
tultak. A mélyebben müveit talajban nagyobb 
a  humusréteg és igy egyforma altalajt fel
tételezve, annál nagyobb egy földnek nedv
tartó képessége, mennél vastagabb a humus

rétege. Kivált a mütrágyázott talajok bizo- ! 
nyúltak e nyáron hálásaknak. Ugyanis a 
bennök lévő tápláló sók azáltal, hogy a j 
talajnedvességet erősebben koncentrálták, i 
annak elpárolgását arányosan lassítottak. 
Hiszen fizikai törvény, hogy minél erősebb ! 
egy sós oldat, annál nehezebben és annál í 
kisebb tömegben, tehát lassabban párolog 
el. Ki van mutatva az, hogy a növények a 
szárazságban nem szomjan, hanem éhen 
halnak e l ; mert táplálékukat csak vizes 
oldatban képesek felvenni és ha a talaj 
száraz, nem lesz elegendő tápanyaguk.

Az is elvitázhatatlan, hogy a jobban 
trágyázott földben a növények bujább fej- j 
lődésüek, igy jobban beárnyékolják a talajt 
s elzárják attól a nap perzselő sugarait; 
másfelől pedig erősen mérsékelik a  talaj 
nedvesség elpárolgását.

Minthogy pedig végletekre hajló kiimánk ! 
alatt a csapadéknak szabályos hullámzását 
hiába rem éljük: a trágyázással járó előnyök 
utján kell magunkat biztositanunk az idő
járás szeszélyei ellen. Azonban istálló trá
gyánk sohasem elég, legkevésbbé azóta, , 
mióta teméntelen homokföldet törtünk fel 
szőlő alá, mely egészen számításon kívül 
szintén beállott a trágyatelep éhes örökösei 
közé. Ez a körülmény okozza, hogy a 
trágya nagyon kapós és drága; hisz állat- 
állományunkat nem szaporították a meg
növekedett trágyafogyasztással arányosan, 
így nem marad más hátra, mint a száraz
sággal járó meglepetések ellen segítségül 
hívni a  műtrágyákat, hogy sóikkal a talaj 
nedvességét töményebbé, ez által lasabban 
párolgóvá tegyék; m ásrészt pedig a soha 
el nem maradó tavaszi nedvességben oly 
buján indítsák ineg a  tenyészetet, hogy a 
termőréteg alatt, mint hűvös ernyő alatt, 
mentve legyen a napsugarak aszaló ha
tásától.

Különösen fontos ez az észlelet könnyű 
talajokon, melyeket a kinit kötöttebbé tesz 
és igy bennük a nedvességet sokkal tovább 
megtartja s táp'áló sóival az elpárolgás 
rohamosságát mérsékeli. Csak a saját érde
kében cselekszik, ki ilyen könnyebb talaj
nak holdjára 2— 4 mmázsa „Thomas" lisz
tet hint szét. A ki ezt a télen megteszi, az

„Bort ide hát!* — kiabálják, 
Mindig élénkebben;
A jó kedvtől alig férnek 
A saját bőrükben.

Maga Feri ezt a dolgot 
Nem veszi tréfára,
Előáll és szép szavakkal 
Tör a pénztárnokra: 
„Százezerre megyen a pénz 
A Wertheim kasszába,
Arany ezüst és papír pénz 
Heverjen hiába?*

Kár volt neked jó pénztáros 
Mindjárt megijodned, 
Gyalázaton, fizetéstől 
Egér utat venned,
Fizetni is illik néha 
Ha nem is szívesen;
Jó cimborákat tartani.
Nem megyen másképen.

Józsi, Feri, vagy akárki 
Szeret az mind inni 
Csak úgy rohan minden este 
Torkát nedvcsitni.

Gyalog szerrel a Tibi is, 
Bánatában immár.
Hogy agglegény maradt kelme 
A korcsmába eljár.

„Hej! . . . korcsmáros aki adta, 
Ide a borával,
Vagy már senki meg nem menti 
Szomjas ember torkát?*
„Én, én hozom a korcsmáros 
Boromat asztalra:
Igyál uram, vendégem vagy 
Te is ottan Pistái*

Bögömérben a vendégek 
Gyűlnek egyre jobban,
Hire futott a borának 
Széjjel az országban.
Egy árva szó se beszéli 
Pénztárnok hős tettét;
Mind a világ széles világ,
Csak a Bögömérét.

jövőre sokkal nyugodtabban nézhet a netán 
megismétlődő szárazság elé.

Minden vidék öregemberei tudnak 
hosszabb-rövidebb évcsoportokra kiterjedő 
nedves esztendőről; tehát föltehetöleg a 
száraz évek is úgy vannak, mint a többi 
baj — nem járnak egyedül.

Jó lesz e hosszú, unalmas téli estéken 
egyszer-kétszer e dologról is beszélgetni. 
Figyelembe venni és megtűrni a  következő 
tanácso t: '

1. Ne csak annyi takarm ányt termel
jünk, amennyi jó termő évben elég, hanem 
többet, hogy legyen meglepetések esetére 
tartalékban.

2. Huzzuk ki a  zöld takarmányozás 
évadját minél hosszabbra azzal, hogy ősz
kor, augusztus végén is vessünk még zöld 
takarmányt, melyet aztán még október, 
november során feletethetünk s ezzel a 
téli készletet kíméljük.

3 A tavaszi alá használandó földeket 
szántsuk meg őszkor, hogy télen a termő
réteg jól átnedvesedhessék s jobban állhassa 
a nyári szárazságot. Áll ez különösen a 
tengerire.

4. Ápoljuk jobban rétjeinket, mert 
most sehogysem ápoljuk. Pedig hogy a 
műtrágyázás milyen csodát tesz rajtuk, azt 
a kísérletek mutatják, melyek szerint 10— 
13 m m ázsa termés többleteket értek el okos 
műtrágyázással.

Csáktornya, 1905. február.
Szentek Dezső,

m. kir. gazdasági szaktanár

Előfizetési felhívás.
Minthogy tisztelt előfizetőink között, 

különösen a vidéken, sokan vannak, kik 
még az 1904. évi II. félévi előfizetési díjjal 
tartoznak, tisztelettel kérjük a lejárt elő
fizetési összegnek megküldését, nehogy e 
miatt a lap rendes szétküldése fennakadást 
szenvedjen.

Egyben kérjük azon előfizetőinket, kik
nek előfizetése december hó 31-én lejárt, 
hogy az előfizetésüket m ár most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE" 
kiadóhivatala.

H Í R E K .
— Gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési 

képviselőnk Budapestről, ahol az országgyűlés 
megnyitásán és a képviselöház megalakáiásán 
részt vett, f, hó 22-én Csendlakra visszaérkezett.

—  Egyházmegyei kinevezések. István Vilmos 
dr. megyéspüspök Zrínyi Károly szentsebestyéni 
plébánoshelyettest ideiglenes plébánoshelyettesi 
minőségben Szentpéterfára helyezte a plébánia 
betöltéséig. Az ekként megüresedett szentsebes
tyéni plébánia vezetésével pedig idősb Klekl 
József cserencsóczi segédlelkészt bízta meg 
ideiglenes plébánoshelyettesi minőségben.

— Kassay F. József kir. pénügyigazgató 
szabadságolása. A pénzügyminiszter f. hó 19-én 
érkezett leiratával Kassay F. József kir. tanácsos, 
szombathelyi pénzügyigazgatot f. évi augusztus 
hó végéig szabadságolta. A pénzügyigazgatóság 
vezetésével ez időre Berzeviczy Emil h. pénz- 
ügyigazgató bízatott meg.

—  Halálozás. Mint résevéttel értesülünk, Hajas 
Károly okleveles mérnök, akinek neve mérnöki 
munkálatai révén járásunkban is általánosan is-
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méretes, f. hó 20-án Kercán 80 éves korában el
halálozott. — A család a következő gyászjelentést 
adta ki : Berke Lajosné szül. Hajas Karolina, úgy 
a maga, mint az összes rokonság nevében meg
tört és fájdalomtelt szívvel jelenti, felejthetetlen 
jó édes atyjának Hajas Károly okleveles mérnök 
urnák rövid szenvedés után életének 80-ik évében 
f. évi február hó 20-án, este 9 órakor történt gyá
szos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. hó 22-én 
d. u. 4 órakor fognak a reform, egyház szertar
tásai szerint, a gyászházból a kercai sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Korea, 1905. febr. 21. 
Berke Lajos, Antal Dénes az elhunyt vcjei. Antal 
Gusztáv, Antal Irén unokák. Nemes István unoka 
vcjc. Áldás és béke hamvaira !

— Képviselő főrendek Vasmegyében. A fő
rendiház állandó igazoló bizottsága megállapította, 
hogy a választáson a következő vasmegyei 
főrendeket választották meg képviselőkké: Erdödy 
Gyula grófot a felsöeöri kerületben és Batthyány 
Zsigmond grófot pedig a muraszombati kerület
ben, ök tehát képviselői minőségük tartama alatt 
főrendiházi tagsági jogaikat nem gyakorolhatják.

— A vasút ügye. Barhalos István a Mura
szombat—Körmendi vasút engedélyese a vállal
kozó és a vasút financirozásával foglalkozó Magyar 
Kereskedelmi Bank kiküldötteivel a vonalbejárása 
és a lorgalmi adatok újabb tanulmányozása után 
f. hó 19-én este városunkban időzött. Úgy az 
engedélyes, mint a jelent volt pénzügyi szak
emberek a vasút létrejöttéről a legbiztatóbban 
nyilatkoztak.

— Vasmegyei főrendek. A hivatalos lap f. 
hó 22-iki száma közli azon főrendiházi tagoknak 
névsorát, akik az 1905—1910-iki országgyűlés fő
rendiházában tagsági jogosultsággal bírnak. Me
gyénkből a következők vannak felvéve: István 
Vilmos dr. püspök, Szabó Miklós kúriai elnök, 
Batthyány Strattmann Ödön herceg, Esterházy 
Miklós herceg, Batthyány Zsigmond gróf, Batthyány 
Iván gróf, Draskovich Iván gróf, Draskovic!) Dénes 
gróf, Erdödy Ferenc, György, Sándor, Tamás gró
fok, Esterházy Sándor gróf, Festetics Tasziló gróf, 
P’estetics Kálmán gróf, Sigray Antal gróf, Szápáry 
László gróf, Szápáry Fái gróf, Széchényi Péter 
gróf, Ernuszt Kelemen, Ambrózy István báró, 
Solymossy Ödön báró.

— Rendkívüli vármegyei közgyűlés. Vasvár- 
megye köztörvényhatósági bizottsága folyó évi 
március hó 4-én délelőtt 9 órakor a vármegyeház 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart.

—  Szanatórium bál. A „Vasvármegyei Tüdő- 
vész Elleni Védő-Egyesület" muraszombati hölgy
bizottsága az egyesület javára rendezendő bálnak 
határidejét véglegesen f. évi márczius hó 4-ére 
állapította meg s a meghívókat már ki is bocsá
totta. A bál iránt, melynek sikere érdekében lel
kes hölgyeink már hetek óta a legnagyobb buz
galmat fejtik ki, az egész járásban a legfeszültebb 
érdeklődés mutatkozik s tekintve, hogy a hölgy
bizottságnak a bál védnöknöjévé sikerült gróf 
Batthyány Zsigmondné Öméltóságát megnyernie, 
a bál oly fényesnek s látogatottnak Ígérkezik, a 
milyenre Muraszombatban csak a bálok arany
korszakában volt példa. Hogy a közönség a szó
rakozás mellett valóságos műélvezetben is fog 
részesülni, arról eleve biztosit bennünket a bált 
megelőző koncert műsora, melyet alább közlünk. 
A bál anyagi sikeréről pedig azáltal gondoskodtak 
hölgyeink, hogy tombola játékot is rendesnek. 
A meghívó a következü: „Meghívó. A „Vasvár- 
megyei Tüdóvész Elleni Védő-Egyesület* mura- 
szombati hölgybizottsága fentnevezett egyesület 
javára gróf Batthyány Zsigmondné Öméltósága 
védnöksége alatt f. évi március hó 4-én Mura
szombatban a Dobrai-félc nagy vendéglő díszter
mében hangverseny és tombolával egybekötött 
táncmulatságot rendez. Kezdete este fél 8 órakor. 
Személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. 
Tombola tárgyakat kérjük Csiszár Jánosné úrnő
höz küldeni. Felfizetéseket a jótékonycél iránti 
tekintetből köszönettel fogadunk és hirlapilag nyug
tázunk. Műsor: 1. „Népdalok*, énekli a dalarda. 
2. Rieding, „Polonaise* zongorán előadja Horváth 
Györgyike, hegedűn kiséri Nemes Miklós. 3. Mo- 
nolog, „Oh nem vagyok féltékeny*, A. Charkai 
nyomán irta Telkes Béla, előadja: Javorik Alice.
4. Smidt „Tarantella*, négykézre zongorán elő
adják Horváth Kamilla és Horváth Györgyike.
5. Felolvasás, tartja dr. Skrilecz Mihály. 6. „Köz
ségi tanácsülés Bögömérben*, előadják Batkol 
Tivadar biró, Csiszár Mátyás, Nemes Miklós, 
Hichter József esküdtek. Zongorán kíséri Schnell 
Jánosné.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“

— Köszönet nyilvánítás. Az iskolás gyerme
kek hangversenyén fclülfizetni szívesek voltak : 
Gáspár Ferencz plébános, Vratarits Iván dr. 
10—10 K-át, Bölcs Béláné 540 K, Szlepecz 
János káplán 3 K, Batkol Tivadar 2.10 K, Török 
Ernő, Kedves Testvérek, Czipolt József 2—2 K, 
Melzkcr Mátyás 1.80 K, Schick Ferencz dr. 1.60 
K, Schnell Jánosné, Vértes Sándor, Dobrai János, 
Nemes Miklós, Kleinralh József, Csiszár Lajos 
1.20—1.20 K, Seb. Fehér Ilona, Hunyadi Sándorné, 
Most Rezsőné, Postl Jánosné, Bácz Jánosné, 
Vadovics Rezső káplán 1 — 1 K. Surányi Hermin 
80 f, Halbarth Henrikné, N. N. 60—60 f, Anlauer 
József 50 f, Szép Jánosné, Klccsényi Fercnczné, 
Slevancsecz Nándorné, Lejkó Ferencz 40—40 f, 
Weindorfer Ferenczné, Kopeczki József, Czipóth 
Miklósné, Szeilcr Pál és Kolossá József 20—20 f-t, 
összesen 58.20 K-át,— Jegyekből befolyt 156‘80 K 
s igy az összes bevétel 215 korona, ebből le
számítva 4884 korona kiadást, marad tiszta jö
vedelem a jótékony célra 166.16 K. A rendező- 
bizottság kötelességének tartja, hogy a gyermekek 
nevében ez utón is hálás köszönetét mondjon úgy 
a felülfizetök, valamint a megjelenteknek is, kik 
jó szivük sugallatának engedve, szívesen áldoztak 
a jótékonyság oltárára.

— A bellatinczi polg. olvasókör folyó hó 19-én 
igen sikerült táncestélyt tartott, amelyen a követ- 
Kezök fizettek felül: Szepesy Sándor, Wlusics 
Géza 3—3 K, Bürgözdi Béla, Strasser N., Gaál 
Kálmán 1—1 K, Láncz György, Horváth István 
40—40 f, Kopeczki N. 23 f. Pénzt beküldtek: 
Fekete Géza 2 K, özv. Herdlicska E. 1 K, akik
nek ezúton is hálás köszönetét mond a rendezőség.

— Reformok a csendörsógnél. Fery Oszkár 
cscndörörnagy Székesfehérvárról folyó hó 11-én 
Muraszombatba érkezett s felsőbb rendelet folytán 
a csendörség eddigi külsöszolgálatnak célszerűbb 
vezetése és kezelése céljából a helyi csendörjárás 
parancsnokság és a járásbeli csendörörsparancs- 
nokok közreműködésével egy előnyös és igen üd
vös tervezetet dolgozott ki. — Ezen tervezet fel
sőbb jóváhagyás után már ez év julius hó 1-én 
érvényesítve, illetve éleibe léptetve lesz. — A mu
raszombati járás különösen azért lett célra kivá
lasztva, mert e járásban legtöbb és legszétszór- 
tabb községek vannak.

— Erőszakos fiú. Szecskó Miklós lehoméri 
lakos sírva panaszolta a csendörségnél, hogy fia 
Szecskó Iván márkusházi lakos, akivel már rég 
óta haragba van, a napokban házához jött, szó
váltás után az istállóból egy 600 koronás lovat 
erőszakkal elhajlott, megakadályozni nem tudták, 
mert féltek a fiútól, hogy az még meg is veri őket. 
A csendörség a lovat Szecskó Ivánnál meg is ta
lálta, s azt a község bírónak adták át megőrzés 
végett, az erőszakos fiút pedig feljelentették,

— Tűz. Hári József andorhegyi lakos háza 
f. hó 17-én reggel kigyuladt s a ház, valamint a 
gazdasági épületek tetőzete leégett. 600 korona 
ára égett el, de biztosítva lévén, Hári József nem 
károsul. A tűz keletkezésének oka az volt, hogy 
Hárinuk a felesége nagy tüzet rakott s a felcsapó 
lángtól a rozoga fakémény tüzet fogott, ahonnan 
csakhamar a tetőre terjedi ki.

— Megkerült hegedű. Horváth Iván (Ficza) 
kisszombali cigány ez előtt 2 évvel egy szép éj
jelen valami dáridóból indult haza felé alaposan 
elázva, otthon rémülve tapasztalta, hogy kenyér- 
kereső szerszámát, állitólug Straduvarius iiegedüjét 
hóna alól elvesztette. Megmozgatott füt-fát, az 
egész járást össze kereste, hogy a hegedűjét meg
találja, de minden fáradsága oda volt. A napokban 
a véletlen segítségére jött, összejött Gombúcz Ist
ván zsidahegyi muzsikussal, akinél az elveszettnek 
hit, drága jószágot felismerte, boldogságába nem 
ismert határt, nyargalt a csendörséghez, akik az
tán Gombóczot elő is vették a hegedű irányában. 
Kisült, hogy a hegedűt Gábor Iván zalaivánci la
kos találta meg, aki aztán nem ismervén, hogy 
mily megbecsülhetlen ereklyéhez jutott. (Ficza ci
gány 10 koronára becsülte) a hegedűt potom 6 ko
ronáért Gombúezuak eladta. Jogtalan elsajátításért 
Gombóczol és társát feljelentették, igy most Fi
estának még türtőztetni kell művészetét a dolog 
eldöltéig, csak azután szoríthatja álla alá kedves 
hegedűjét.

— Öngyilkosjelölt csizmadia legény. Kodila 
János csizmadia házában f. hó 14-én este revolver 
dörrenés riasztotta fel a háziakat, akik kirohanva 
Kühár János csizmadia segédet találták a falhoz 
dőlve, kezébe még mindig szorongatta a füstölgő 
szerszámot. Hamarosan bevitték a szobába, ahol

kitűnt, hogy mellbe lőtte magát, Prosznyákfán lakó 
szülei ápolás végett a járási kórházba szállították 
be, ahol az orvosok megvizsgálták, sérülése nem 
súlyos. Tettének okát nem akarja bevallani. A 
csendőrség engedély nélküli fegyvertartásért az 
öngyilkos jelöltet a szolgabiróságnál jelentene fel, 
a revolvert meg elkobozta.

— Halálos végű verekedés. Gorza Mihály
| marokréti lakos családja néhány tagjával Gáspár

Mihály marokréti korcsmájába idogált f. hó 2-án. 
Délután már annyira elázott, hogy hozzátartozói 
haza akarták vinni, az utón az ittas ember csa
ládjával porolni kezdett, a mit halott Matus János 
marokréti lakos is, aki erre a magával tehetetlen 
Gorzának esett, a földre teperte és ütlegelte, a 
többiek csak nagy nehezen tudták elválasztani a 
verekedőket. Gorza azonban a verés következté
ben oly sérülést szenvedett, hogy f. hó 14-én 
meghalt. Matus János mikor megtudta, hogy 
Gorza meghalt, félelmében megszökött, állítólag 
Steierországba bujdosik. Körözését elrendelték.

A görhegyi iskola kigyuladt 15-én este 10 
óra tájban, több haza menő görhegyi lakos az 
iskola padlásán világosságot látott, de tűzre nem 
gondolva a háziakat nem értesítették, alig egy fél 
óra múlva tűz lárma ébresztette fel a falu lakóit, 
akik seregestül lódultak az iskola felé, melynek 
tetőzete már nagy lánggal égett. A lármára ki- 
sietett Kalláth Adolf tanító is, aki családjával még 
9 órakor aludni tért, nem is sejtette, hogy mily 
veszélybe forogtak. A tüzet sikerült hamarosan 
eloltani s úgy a lángoknak a tetőzet egy része 
esett csak áldozatul. A tűz a kémény mellett a 
padláson támadt, a kéménybe dugott rongydarabok 
tüzet fogtak és mcggyuladt tőlük a padláson szét 
teregetett szalma.

—  Verekedés. Dervarics Miklós és Nemecz 
István radófalvi lakosok f. hó 15-én reggel együtt 
dolgoztak, a munkaközben összeszólakoztak, a vita 
hevében Dervarics dühében egy ott heverő baltát 
kapott fel s azzal Nemeczet úgy főbe vágta, hogy

j az eszméletlenül esett össze. Az ütés következté-
í ben Nemecz 14 napig volt beteg. Dervaricsot fel

jelentette, de az a büntetéstől való félelmében 
megszökött. A nyomozás mint már szokás — folyik.

— Megkerült postatolvaj. Megírtuk, hogy a 
tútkereszturi postatáskából 20 K 20 f-t valaki el
lopott s hogy a lopással Hári Péter tótkereszturi

| postakocsist gyanúsították. A csendörség nem té
vedett, mikor Hárít tartotta a tettesnek, f. hó 21-én 
a cirkáló járőrnek sikerült a szökésben levő Hárít 
nyakon csípni, aki a vallatás alkalmával elismerte, 
hogy a pénzt ő lopta el, oly formán, hogy a táska 
sarkait szét feszilette, az igy támadt résen a pénzt 
kirázta. Kiderült az is, hogy nem régen Senyehá
zán Lanczó Sándor domonkosfai tyukász lováról 
is lelopta a pakrócot, amelyet aztán eladott s úgy 
ennek árát, mint a lopott pénzt elkorcsmázta. A 
jeles férfiút a járásbíróságnak adták át.

— Szenzácziós zsurnalisztikái jubileum. Az 
„Egyetértés,* mely a hazai zsurnalisztikában a 
legelső helyek egyikét foglalja el és amely mint 
politikai tényező is igen nevezetes, a közel jövő
ben nagy ünnepet ül. Ez év tavaszán lesz ugyanis 
negyven éve annak, hogy az „Egyetértés* fennáll. 
Az évfordulót a legnagyobb magyar lap igen 
érdekes módon fogja megünnepelni, amennyiben 
olyan jubiláris számot ád ki, aminöre még alig 
volt eset valahol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az „Egyetértés* 230—250 oldal terjedelmű disz- 
számot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebb 
alakú lapnak felel meg. A jubiláris szám igen 
fényes kiállítású és rendkívül gazdag tartalmú 
lesz. A mesteri illusztráczióknak egész tömege 
fogja díszíteni, azonkívül a magyar irodalom leg
jelesebbjeitől lesznek benne dolgozatok, tudomá
nyos és szépirodalmi közlemények, sőt egy teljes 
regény is. Egy-egy ilyen óriási lappéldánynak a 
nyers előállítási költsége mintegy 6 koronára rúg. 
Ilyen módon akarja az „Egyetértés* leróni hálá
ját a magyar olvasóközönség iránt, mely négy 
hosszú évtizeden át a legmelegebb rokonszenvvel 
támogatta. Hogy a lap előfizetői megkapják a 
jubiláris disz-számot, mely egymagában egy egész 
kis könyvtárral fog fölérni, az természetes. Az 
„Egyetértés* azonban úgy intézkedik, hogy az 
óriási lapszámot emlékképen azok is megszerez
hessék, akik nem tartoznak az előfizetők sorába. 
E célra elegendő, ha az érdeklődök levélben for
dulnak a kiadóhivatalhoz (Budapest, IV., Vár- 
megycház-utca 11), amely levélhez az expedíció 
költségeinek fedezésére 50 fillér melléklendő 
levélbélyegekben. Tekintettel arra, hogy az óriási
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disz-példány csak bizonyos korlátolt számban 
jelenik meg, ajánlatos, hogy azok, akik a legalább 
230—250 oldalas jubiláris . Egyetértés*-t mog- 
akarják kapni, mielőbb forduljanak ez iránt a 
kiadóhivatalhoz.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühnc-féle sorvetögópel kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.
Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 

József muraszombati kereskedésében.------------------------------------
40 métermázsa első rendű széna jutányosán , 

eladó Ratkol Mihály urnái Muraszombaton.
3 eves, jó muraközi ménlovat keres u gaz

dakör.
Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 

előmozdítása végett piros-tarka si nenthali faj - 
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

Meghívó.
A SZENTGOTTHÁRDI KERÜLETI BETEG- 

SEGÉLYZÖ PÉNZTÁR XU-ik

évi rendes közgyűlését
1905. évi m árczius 5-én délelőtt 10 
órako r tartja saját hivatalos helyiségében, 
melyre a közgyűlési kiküldöttek tisztelettel 

meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:

1. Az igazgatóság évi jelentése a lefolyt évről.
2. A zárszámadás és mérleg bemutatása és 

ugv az igazgatóság, mint a felügyelő-bizottság ré
szére a felmentvény megadása iránti határozat.

3. Az a'apszabályok 22. §-ának megfelelő 5 
igazgatósági tag sorshúzás utján való kilépése és 
ezek helyébe 7 uj igazgatósági rendes és 4 póttag 
választása.

4. Felügyelő-bizottság választása.
5. Az igazgatóságnak az alaps;abátyok 9. 

§-ának megfelelően a járulékok felemelése iránti 
javaslata.

6. Esetleges indítványok.
Szentgotthárdon, 1905. évi január hó 15.

Az igazgatóság.
JEGYZET. Minthogy a február 19-cro hirdetett köz. 

gyűlésen a kiküldöttek nem jelentek meg határozat képes 
számban, az alapszabályok 27. §-a értelmében a jelen köz
gyűlésre megjelentek — számukra való tekintet nélkül — 
a fenti tárgyak felett határozni fognak.

A világ legjobb teája az

„ ln d ra - te a “
Csak ezt kérje mindenütt

In d ra -T e a  Im p o rt C o m p a n y , T r ie s t G.

Nagy raktár: FÜRST A. és FIÁNÁL, 
Muraszom bat.

I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. k n l l i .  és ág. ev. vallásunk számára 

kaphatók

Brllkányi Hrilő, könyv- és papirkeres 
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-féle

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

: z I doboz 60 fillér. z
Csak RÉTHY-felét fogadjunk el!

Tanulónak
egy i"  házból villő liu, ki írni és olvasni 

jó Ind, fizctóssi'l iHvélitik

Balkányi Ernő könyvnyomdájában ós 
papiikereskedésébei i M u ra s z o m b a t .

A természet = = = = =  
=  kedvelőinek!

Tarcali telepünk a kereskedelmi, kerti és dísz
növények jól gondozott és gazdag gyűjteménye.

Erfurti és egyéb magvaink 
;i legfrissebbek, a mellett meglepően olcsók és 
minden 5 K meghaladó rendelés portómentes.

Legnemesebb rózsafajok
szinpompázó változatban. Köztük több újdon
ság is. Pelargóniák legbecsesebb fajai. Szamócák. 
M.igasiürzsü köszméte- és ribizke fák. Több 
millió fajtiszta, dús gyökerű gyümölcs- és 

díszfa-csemete.
Minden talajban diszló téli évelő virágfajok.

Szölökötéshez legalkalmasabb jutafonál és 
egyéb kertészeti különlegességek.

Kertek diszitése, átalakítása és építése a leg
modernebb ízlés alkalmazásával. Levélbeli meg
rendelésre a legpontosabban szolgáljuk ki 

vevőinket.

Eötvös Lajos és Társai
kereskedelmi kertészete

Tárcái (Zemplénmegye).
A legszebb alakú és legnagyobb súlyú takar
mányrépáért és konyhakerti terményért 50, 20 

cs 10 korona jutalom aranyban.

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir. Államvasutak

vezérügynökségénél f | | |  BUDAPEST, V.,

Mezőgazdasági
Gépgyárának
Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




