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Bankett
gróf Batthyány Zsigmond

orsz. gyűlési képviselő tiszteletére.

A jelen időben, midőn az országgyűlési 
képviselőválasztások által magasra fel vert 
hullámok még mindig nem csendesedtek el, \ 
midőn az emberek gondolkodásának tárgyát 
a  társadalmi és gazdasági érdekek helyett a 
politikai viszonyoknak miként leendő ala
kulása képezi, M uraszombat és vidéke tá r
sadalm ának f. hó 12-én oly ünnepélyben 
volt része, mely a fent vázolt viszonyok kö
zölt valóságos vazithak tűnt fel a sivár 
pusztában. A muraszombati választó kerület 
választói e napon bankettet rendeztek gróf 
Batthyány Zsigmond országgyűlési képvise
lőjük tiszteletére. —  Az ünnepély amily fé
nyes és sikerült, annyira lélekemelő volt, 
amely első tekintetre politikai természete 
dacára, a mai politikát leszoritotta az ese- 
mély szinhelyéröl s átengedte járásunk jö 
vőbeli intenzivebb gondoskodása, gazdasági 
és társadalmi jogos érdekei kielégítésére 
irányzott komoly munkálkodás előkészüle
teinek.

Magas politikai miveltségnek adták ta- 
nujelét választóink, midőn nem tekintve a 
napi politika által támasztott ellentéteket, 
nem tekintve az alig hat hét előtt fennállott 
politikai felfogásbeli különbségeket, pártál
lásra való tekintet nélkül vettek részt az 
ünnepélyen s ezáltal is kifejezést adtak an
nak, hogy az uj képviselőt nem a győztes 
párt, hanem  mindenki s az egész kerület 
m indennemű közérdekének letéteményese
ként tekintik. A győztes párt választói s kü
lönösen ezek volt vezetői pedig hasonló ta
pintatosságot mutattak, midőn az ünnepély
ből nem csináltak győzelmi lakomát, hanem  
alkalmat nyújtottak az egész kerület összes, 
m inden pártállásu választóinak, hogy bizal
muk letéteményesét megismerhessék, válasz
tásuk helyességéről s a  megválasztottnak a 
bizalomra érdemes voltáról meggyőződhes
senek.

Kedvező jelét látjuk ebben annak, hogy 
ezután járásunkban nem  a politika fog a 
közérdek felett uralkodni, nem a politikai 
állás vagy felfogás fog egyesek tevékenysé
gének határt szabni. Oly országgyűlési kép
viselőnk pedig, aki iránt a  bizalom a vá

lasztás alkalmával oly határtalan arányban, 
a  lelkesedés oly lélekemelő módon nyilvá
nult meg, a még az ellcnpártállásu válasz
tók részéről is jött osztatlan bizalom, tisz
telet és szeretet megnyilvánult jeleiből bi
zonyára buzdítást és erőt merített országos 
érdekű hivatásának a betöltéséhez.

A bankett lefolyása a  következő volt:
A választók pártállásra való tekintet 

nélkül m ár este (i óra után sűrűn gyüle
keztek a Dobrai vendéglő nagytermében, 
hogy részt vegyenek az ünnepélyen, amely
nek kezdete 7 órára volt téve. Megjelent 
M uraszombat intelligentiája majdnem kivétel 
nélkül, úgy a polgárság és iparosok számos 
tagja. —  A vidékről is a kedvezőtlen idő
járás dacára a választók mintegy 30 vezető 
szerepet játszó tag által voltak képviselve. 
Gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési kép
viselő pontban 7 óráskor megérkezett s a 
Dobrai vendéglő külön termében a  válasz
tók kisebb társaságában szórakozott az ün
nepély kezdetéig. Fél nyolc órakor, midőn 
a  terem m ár szorongásig megtelt, Horváth 
Pál ügyvéd, volt választási elnök, Pósfay 
Pongrác főszolgabíró, Saáry József járásbiró, 
Gáspár Ferenc plébános és Kováts István 
ev. lelkészből álló küldöttséggel ö méltósága 
a terembe lépett, akit az összegyűlt válasz
tók lelkesült éljen riadalom m a1 fogadtak.

Ö méltósága az asztalion helyet fog
lalván, tőle jobbra Gáspár Ferenc, balra 
Kováts István ev. lelkész, szemben Horváth 
Pál ügyvéd s két oldalt Pósfay Pongrác fő
szolgabíró és Saáry József járásbiró foglal
tak helyet.

A harmadik fogásnál felkelt Horváth 
Pál ügyvéd s az összes választók nevében 
úgyis mint volt választási elnök üdvözölte 
a képviselőt, örömének adva kifejezést a 
választás eredménye felett. —  Kifejtette, 
hogy az egész kerület osztatlan bizalommal 
viseltetik ö méltósága képviselősége iránt, 
programjául fogadja a járás érdekében ed
dig húsz éven át kifejtett m unkásságát, a 
melynek sikereit mindenki ismeri s amelynek 
folyamánya épen a választáskor megnyil
vánult páratlan bizalom. — Anélkül, hogy 
ö méltóságától bármely irányban, bármely 
ígéretet akarna venni, avagy állásfoglalására 
bármikép befolyást akarna gyakorolni, mégis 
ö méltósága közismert tevékenységének figyel

mébe ajánlotta az égető vasút kérdés meg
oldását, a földadó kataszternek határszéli 
járásunkra rendkívül sérelmességének és 
méltánytalanságának az orvoslását s az ön
álló vámterület esetleges berendezésénél já 
rásunk viszonyainak a méltánylását.

A vasút tárgyában kifejtette, hogy ha 
zafias célt szolgál a tervezett M uraszombat— 
körmendi vonal kiépítése, de figyelmébe 
ajánlott ö méltóságának, hogy e mellett ok
vetlenül törekednünk kell az Alsólendva- 
régedéi összeköttetésnek megvalósítására is, 
amely vonal szolgálná igazán a  járás gaz
dasági érdekeinek a  kielégítését. Éltette ö 
méltóságát, akinek képviselőségétől a járás 
sok fontos érdekének a kielégítését reméli.

Gróf Batthyány Zsigmond képviselő 
felszólalásában kijelentette, hogy a képvise
lőséget nem  ambitionálta, de a választók 
m ajdnem egyhangú bizalmát nem utasíthatta 
vissza. —  Amily megtiszteltetésnek veszi 
a  megválasztatását, annyira tudatában akar 
lenni annak, hogy a járás bizalmának vi
szontszolgálattal tartozik. —  Azért nem 
annyira a  nagy politika, mint inkább a  já
rás érdekeivel akar törődni. Azt a  m unkás
ságot, amit eddig jókedvből, az ügy iránti 
szeretetböl fejtett ki, ezután fokozott mérv
ben kötelességszerüleg fogja s akarja telje
síteni. Kijelentette, hogy a járás legfontosabb 
ügyének, a vasút ügynek végleges s lehe
tőleg gyors megoldása érdekében m indent 
el fog követni. Első sorban a m ár tervben 
levő M uraszombat— körmendi vasútnak a 
megvalósítására fog törekedni, m int amelyre 
m ár sok pénz és munkabeli áldozatok ho
zattak, de ennek megvalósítása után nyom 
ban, vagy ha megvalósithatatlanságárói meg
győződnék, az ennél is több gazdasági ér
deket szolgáló Alsólendva—regedei vasút 
megvalósítását fogja kezébe venni.

A földadó kataszter sérelmeinek az o r
voslására törekedni fog, de sajnos, hogy az 
a  közel jövőben nem remélhető. —  A vám
kérdés kedvező megoldását maga is reméli 
s természetes, hogy a  kellő előrelátással fel
állított önálló vámsorompók előnyös hatást 
fognak gyakorolni nem zetgazdaságunkra.

M unkásságához kéri az összes választók 
egyetértő tám ogatását s akkor reméli, hogy 
a járás mostani jogos panaszai nem sokára 
elhalnak. —  Zálogát látja ennek az okvet



lenül szükséges egyetértésnek az estélyen 
tapasztalható kölcsönös megbecsülésben. A 
járás választó közönségét élteti.

Szűnni nem akaró éljenzés fogadta a 
beszédet, jeléül annak, hogy a kifejtett 
irányban való munkálkodás mindenkinek 
tetszésével fog találkozni.

Felszólaltak ezután még Bagáry már- 
tonhelyi plébános a képviselőre, m int a 
Gazdakör elnökére, akinek köszönheti a 
járás eddig is, am it a gazdaság terén elért, 
Török Ernő kir. közjegyző gróf Batthyány 
Zsiginondné ö méltóságára, mint lelkes hon
leányra, Fósfay Pongrác főszolgabíró ugyan 
ö reá, mint az Erzsébet sanatoriuini bál 
védnöknöjére ürítve poharát.

Általános helyesléssel fogadott beszédet 
mondottak még Aczél József kir. albiró, 
Kováts István és Porkoláb Gyula ev. lelké
szek, dr. Czifrák János ügyvéd, dr. Skrilecz 
Mihály orvos. -  Lippics Ferenc és ifj. 
Kühár József figyelemmel s éljenzéssel fo
gadott beszédjükben örömüknek adtak kife
jezést a választás eredménye fölött már 
csak abból az okból is, m ert ez volt az első 
választás, amelynél a választók idegen be
folyástól s mellékes kérdésektől mentesítették 
magukat s tiszta legjobb meggyőződésükben 
megtántoritani nem engedték magukat.

A szép —  több mint 80 főből álló 
társaság éjfél után 3 óráig maradt együtt 
a legjobb hangulatban, amely idő alatt az 
ünnepelt képviselő megagradta az alkalmat, 
hogy mindenkivel megismerkedjék s a vá
lasztók mindenik csoportjában hosszabb időt 
töltött, hogy velük való érzését dokumentálja.

Éjfél után 3 órakor ö méltósága a vá
lasztók éljenzésétől kisérve eltávozott s az 
összegyűlt bankettisták is széledni kezdtek, 
egészen azonban csak reggel 6 órakor csen
desedett el a kedélyes összejövetel szín
helye.
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Komló termelés.
\  komló a sörgyártásnak egyik nélkü

lözhetetlen nyersanyaga, termelése tehát szo
rosan összefügg a sörgyártással Ausztriában 
az 1517 évtől kezdve lett a sörgyártás ál
talánossá s ettől az időtől fogva terjedt el 
a komló termelése is.

Nálunk szintén a fenti időszakban ter
jedt el a sörfőzés és vele a komló term elés; 
részint betelepülő szász, német, morva, ba
jo r és ezek lakosság révén, részint idegen 
eredetű magyarföldbirtokosok külföldi tisztjei, 
alkalmazottjai révén; Vasmegyében vulószi- 
nüleg Stájerországból jött át a komló.

A komlót nálunk fölötte csekély terü
leten mivelik. Az 1901. évi adatok szerint 
Magyarországon 482 gazda 637 kát. holdon 
foglalkozott komló termeléssel. Évi termelé
sünk átlaga 2000 métermázsa; hazai sör- 
fözöink szükséglete pedig 6000 mázsa a 
különbség tehát 4000 mázsa, melyet gyá
rosaink külföldről szereznek bt* s ez utón 
800.000 korona vándorol ki tőlünk, holott 
hazánk számos vidéke, különösen Vasmegye 
igen is alkalmas volna a komló termelésére; 
hogy ennek dacára oly kevesen foglalkoznak

a komló termeléssel, annak oka abban ke- | 
resendö, hogy gazdáink ez idő szerint még 
nem szívesen foglalkoznak oly növény ter
melésével, mely sok munkát, kellő szak
értelmet, s ami fő nagyobb befektetést 
igényel.

Ha azonban tüzetesebben foglalkozunk 
e dologgal s annak mélyére hatolva a meg- , 
dönthetetlen számokat engedjük beszélni, 
világosan kitűnik az, hogy a komló termelés 
azon vidéken, amelynek éghajlata, talaja 
megfelel e növény igényeinek, csak jövedel
mező lehet.

Mig a búza. kát. holdanként az átlag 
terméseinket véve alapul 8 q. I. osztályú,
1 q. II. osztályú, 20 q. szalmatermést ad, 
s ha az áltag árral: 1. oszt. 16 korona, II. 
oszt. 10 korona, a szalmát 2 koronával szá
mítjuk, nyers jövödelmünk =  178 korona, 
melyből le kell számitanunk a termelési költ
ség 130 korona, tiszta jövedelmünk 48 ko
rona leend. Ezzel szemben komló termelő 
gazdáink feljegyzéseiből azt látjuk, hogy 1 
kát. hold komló nyers jövödelme 779 kor., 
melyből termelési költségre 340 korona esik, 
igy tehát 439 korona tiszta jövedelemmel 
járul e növény, a gazda vagyonosodásához 
évenként. Sőt nem ritkán többet is.

Igaz ugyan, hogy a komló termése, va
lamint az ára is nagy esélyeknek van alá
vetve, de annak dacára is jövedelmezőbb — 
mint a fentiekben láttuk — a  gabona tér- j 
melésnél. Különösen ajánlom Vasmegye gaz
dái figyelmébe e növény termelését, mert 
beigazolt dolog az, hogy a vasmegyei komlós 
kertek termelik a legkorábbi, s legfinomabb 
komlót. Ezen kertek azonban sajnos, külö
nösen a munkás kéz hiánya folytán apad
nak. Arra kellene törekedni Vasmegye értel
mes gazdáinak, hogy e vissza esés ineg- 
állittassék, s a meglevő komlós kertek ki- 
bövithessenek.

Ezen rövid bevezetés után áttérek e 
nemzet gazdaságilag fontos növény terme
lésének ismertetésére.

A komló, nyirkos, árnyékos helyeken, 
különösen patakok, folyók mentén hazánk
ban mindenfelé vadon előfordul. A vad kom
lóból származott a miveleti komló. A komló 
kétlaki, évelő növény, melynek csak a föld- i 
alatti része telel át, a földfölöttiek öszszel 
elszáradnak. Tavaszszal a földalatti részeken 
előforduló rügyekből keletkeznek az uj haj
tások, melyek, amint 30 c/m-re megnőttek, 
valamely alkalmat támaszva körülcsavaro- 
sodva, felkúsznak.

A miveleti komló a mérsékelt meleg 
kiima alatt diszlik, közel a szőlőtermelésé- I 
nek határvonalához, vagyis ahol még a szőlő 
megterem ugyan, de nem ad valami jó bort. ; 
A zord kiima alatt is megterem a komló, I 
de nem lesz értékes, tobozai durvává lesz
nek s lupulin tartalma csekély. Ugyanazon 
a vidéken, ha a komló termelésnek egyéb | 
feltételei meg vannak a  szelektől védett, 
melegebb helyek választandók annak tér- j 
illésére.

Komlót nagyon különböző talajon le
het termelni. Legmegfelelőbb mégis az a ta- ! 
laj, melyen a lucerna sokáig tart s évenként 
3 —4 kaszálást ad, vagyis a mélyrétegü kö- 
zépkölött vályog, vagy jó minőségű agyag. 
Fökellék, hogy a talaj mély rétegű legyen 
és az altalaj ne legyen vízhatlan. A talajnak * 
tápdusnak is kell lenni, ezt azonban trá
gyázással elérheti a gazda.

A komló termelése sok tekintetben ha- ; 
sonlit a szőlőéhez. Mind a kettőnek tőkéje 
számos évig kitart, mind a  kettő magvvul !
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jól megférő növény, úgy hogy, ha a komló 
már kivénült, kivágatik, minden további nél
kül újból beültethető komlóval az illető te
rület. A komló élettartama külömbözö, ked
vező talaj és kiima alatt: átlagba 2 0 —30 
évig is terem. Ott, hol legalább 10— 12 évig 
nem tart ki, nem érdemes termelésével fog
lalkozni.

A komló telepek létesítésénél nagyon 
körültekintőnek kell lenni a gazdának, m ert 
a munkálatok miként való teljesítése nagy 
befolyással van a komló élettartamára.

Ha komló termelésére határozta el ma
gát a gazda, úgy első m unkája a talaj meg
művelése 50—60 cm. mélységre. A komló 
fejlődésének eröteljessége első sorban a 
mélyre haló gyökérzet kifejlődésétől függ. 
A kellő képen fel nem porhanyitolt talajban 
a  komló gyökérzete nagyon satnyán fejlődik, 
minek következménye egyrészt a csekélyebb 
termés, másrészt a rövidebb élettartam. A 
töld megporhanyitása rigolirozása feltétlenül 
ősszel hajtandó végre.

A komló további m unkájáról: ültetés, 
gondozás stb. a  jövő számban emlékezem 
meg.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

Előfizetési felhívás.
Minthogy tisztelt előfizetőink között, 

különösen a vidéken, sokan vannak, kik 
még az 1904. évi 11. 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 decem ber hó 31-én lejárt, 
hogy az előfizetésüket m ár most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE* 
kiadóhivatala.

H Í R E K .
— Március 15. Hivcn régi, szép szokásához 

az idén is megünnepelte hazafias közönségünk 
március 15-ét, mint a magyar szabadság hajnal- 
pirkadúsát. Heggel 9 órakor az ev. templomban 
ünnepélyes isteni tisztelet volt, amikor is a helybeli 
ovang. népiskolába járó gyermekek énekeltek két 
hangra szebbnél-szebb hazafias énekeket. — Este 
a Dobrai-féle vendéglőbe gyűlt egybe Muraszombat 
intelligcntiája ünnepélyt rendezve a nagy nap em
lékére. A műsort a dalárda: „Tied vagyok tied 
hazám" cimü dal eléneklésével vezette be. Majd 
Sinkovicb Elek a kaszinó elnöke tartott lelkes fel
olvasást, ecsetelve a/t a nemes felbuzdulást, ami 
ezelőtt 57 évvel március 15-én a haza minden 
polgárának szivét megihlette. Ezután Andalíts La
jos joghallgató és Csiszár Jánosné Olaszy Terka 
úrnő nagy hatást keltő szavalatai következtek; 
előbbi a „Magyar nyelv*, utóbbi pedig „Kossuth 
sírja* cimü remek szép költeményt szavalván cl. 
Az ünnepélyt a dalárda éneke zárta be.

— Szombathely város és a muraszombati 
vasút. A tervezett körmend—muraszombati vasút 
engedélyese kérvényt terjesztett be Szombathely 
városához 24,002 korona segélyért. A kérelem be
hatóan taglalta azokat az érdekeket, melyek az 
építendő vasút létrejöttével városunkra hárulnának 
és ez alapon kérte a szubvenciót. A város pénz
ügyi bizottsága tegnap foglalkozott a kérelemmel 
és alapos megvitatás után arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a város képviselőtestületének ja
vasolni fogja a kérelem megtagadását, egyrészt 
azért, mert a vasút nem Szombathelyre, hanem 
Körmendre torkollik, másrészt azért, mert jelenleg 
e segélyre fedezet nincs és igy az csak pótadó- 
cmeléssel volna megadható.
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—  Köszönet, (irúf Batthyány Zsigmond or
szággyűlési képviselő ur a muraszombati kórház
nak 2 darab szép ccdrusfál ajándéké ni szives volt. 
melyért köszönetét jelenti az igazgatóság.

— A választók névjegyzékének kiigazítása.
Az országgyűlési képviselők választására jogosultak 
névjegyzéke évenként keresztül megy a kiigazítási 
eljáráson. Az összeíró küldöttséget a muraszombati 
választókerületre nézve a következő tagokból alaki
tolta meg legutóbb tartott ülésében a központi 
választmány: A muraszombati választókerületben: 
1-sö küldöttség, elnök: Csaplovits Ferenc, rendes 
tagok: Keresztury Kálmán, Kozgonyi Antal, póttag: 
Horváth László. 2-ik küldöttség, elnök: Szercdy 
Viktor, rendes tagok: Sárkány Ádám, Székely Já
nos, póttagok: Fülöp János, Fiiszár János. 3-ik 
küldöttség, elnök: Obál Mihály, rendes tagok: 
Saruga Frigyes, Horváth Károly, póttagok : Lunzcr 
Kndre, Tegyey János. 4-ik küldöttség, elnök: Bigó 
János, rendes tagok: Kollai Pál, Tóth János, pót- ; 
tag: Darvas Ferenc.

Népkönyvtárak. A földmivclésügyi minisz
ter Kisfalud község és a muraszombatjárási gazda
kör részére cgy-egy 100 kötetből álló népkönyv
tári könyvgyűjteményt engedélyezett.

— A közigazgatási bizottság ülése. F. hó 8-án 
Vasvármegyc közigazgatási bizottsága ülést tartott, 
melynek folyamán a muraszombati járás törvh. 
útügyi bizottságban lemondás folytán üresedésbe 
jött tagságra dr. Vratarits Iván ügyvédet, lapunk 
felelős szerkesztőjét választották meg Egyben a 
tanfelügyelő bejelentette, hogy a muraszombati 
iparos-tanonc iskola február havában 400 korona 
államsegélyben részesült.

— Meghívó. A muraszombatjárási gazdakör 
választmánya f. március hó 22-én d. u. 3 órakor 
a gazdaköri irodában ülést tart, melyre a váiaszt- 
mányi tag urakat ezennel meghívjuk. Tárgy: 1. 
Titkári jelentés a folyó ügyekről. 2. A szarvas- 
marhák beszerzése körül teendő további intézke
dések. 3. Az 1905. évi munkaprogramul megbe
szélése. 4. A közgyűlés helyének, idejének s tár
gyának megállapítása. 5. Indítványok.

Muraszombat, 1905, március 15.
Takáts B. István Gróf Batthyány Zsigmond

titkár. elnök.
— Visszaélés a halászjegyekkel. A halászat 

üzéséhez szükséges halászjegyek használatát, ille
tőleg több helyen azt a visszaélést követték cl, 
hogy a törvényszerű 4 korona halászjegyek helyett 
a halászatra jogosítottak segédszemélyzete és mun
kásai részére engedélyezett olcsóbb, egy koronás 
halászjegyeket váltották meg s egyes halászati 
bérlők, nemcsak albérlőik és részes halászaik, ha
nem idegenek javára segédkeztek, az ilyen halász- 
jegyek kiváltásánál. Ennek meggátlása céljából 
szigorú rendeletet bocsátott ki a földmivclésügyi 
miniszter a törvényhatósághoz, melyben utasítja a 
községeket, hogy azokkal szemben, akik cgykoro- 
nás halászjegygyel önállóan halásznak, a törvény
ben megállapított módon járjanak cl.

— Helyreigazítás. A múlt számunkban kö
zöltük a szanatórium mulatságra a tombola tár
gyakat ajándékozók névsorát, melyből tévedésből 
Czipolt Józscfné úrnő neve kimaradt, mely körül
ményt szívesen igazítjuk helyre.

— A gazdakörből. A gazdakör értesíti a 
gazdaközönséget, hogy lóllaki és vaskorpádi 
telepein gyümölcsfácskákat ad cl. Egy darab ára 
tagoknak 30, nem tagoknak 40 fillér. Venni szán
dékozók forduljanak a fent említett faiskolák 
kezelőihez.

— Mütrágyázási kísérletek. Most, hogy a 
tavaszi földmunkálatok mindenütt serényen foly
nak, nem lesz érdektelen gazdáink figyelmét fel
hívni a műtrágya félék mikénti alkalmazására, 
melynek jótékony hatása a tcrméstübblctre immár 
bebizonyosodott. A „Gazdasági Egyesületi Érte
sítő* legutóbbi számában egy igen aktuális cikk 
jelent meg, mely a Thomas-salak és kainit mű
trágyák együttes használatáról végzett kísérletéről 
számol be, Vasvármegye különböző községeiben 
tettek kísérletet, hogy ezen műtrágyák termés
fokozó hatásáról bizonyságot szerezzenek. Az 
eredmény mindenütt igazolta, hogy e műtrágyák 
használata a hozzá fűzött reményeknek teljesen 
megfelel. Nálunk, ahol a Thomas-salak, kainit 
műtrágyákat gazdaközönségünk évről-évre nagyobb 
mennyiségben használja, e körülmény nagy fon
tossággá. bir, annyival is inkább, mert sovány 
földeinkhez képest elegendő marhaállománynyal 
nem bírunk és mert a természetes trágya cgy-
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oldalú lévén, a föld elhasznált erejét, a kimerített 
foszfát és más ásványi anyagokat, melyre a 
növénynek szüksége van. máskép, mint mester
séges utón pótolni nem tudjuk. De nem csak a i 
szántóföldeken, hanem a réteken is érhetünk el 
a Thomas-salak és kainit együttes alkalmazásával j 
eredményt, mely bőven kárpótolja gazdáinkat a 
csekély többlet kiadásért. Járásunkban a rétek 
javítása műtrágyával csak igen szórványosan fór- 1 
dúl elő, pedig ép nálunk kellene arra törekedni, 
hogy széna termésünk hasznát növeljük s igy a 
mindinkább fokozódó nagyobb marhaállományunk- 
link a szükséges takarmányt megszerezhessük.
E műtrágyák alkalmazása melleit a szénatermés I 
többlet nyereség mellett még a széna minőségé
nek javítását is elérhetjük. Ez indította gazda
körünket arra, hogy muraszombati raktárában 
nagyobb mennyiségű Thomas-salak és kainit mü- 1 
trágyát tartson, amelyet gazdnközönségünk számára | 
jutányosán árusít, hogy lehetővé tegye gazdánk- I 
nak e műtrágyák használatának áldásos voltáról | 
meggyőződést szerezni. A Thomas-salak ára 
mm.-kénl 8 K GO f. A kainité 7 K 20 f,

A II. országos borvásár Budafokon. A 
Magyarországi Bortermelők és Borkereskedők Or 
szágos Szövetsége, mely a borvásárok hasznos és 
fontos intézményét hazánkban meghonosította, : 
Budafokon f. é. március hó 25-ik és 20-ik nap- j 
jain rendezi a II. országos borvásárt. A vásárra 
meghivatnak az összes magyarországi és ausztriai 
borkereskedők, valamint Németország és Sváje leg
tekintélyesebb cégei. Bortermelőinknek tehát ki
tűnő alkalom kínálkozik borkészleteik eladására s 
ezért remélhető, hogy minél számosabban fognak 
résztvenni ezen vásáron. A vásárra, valamint az 
ezzel kapcsolatosan rendezendő szőlészeti, szü- 
retelési és pincegazdasági cikkek kiállítására vo
natkozólag részletes felvilágosítást nyújt a Magyar- 
országi Bortermelők és Borkereskedők Országos 
Szövetsége.

— Tűz. Nem múlik cl hét, hogy járásunk 
egyik-másik községében tűz ne fordulna elő. 
Folyó hó 14-én éjjel 11 és 12 óra között ki- 
gyuladt Kucsán János szárazhegyi pajtája. Csak 
hamar tüzet fogott a hozzá épített istálló és 
sertésól tetőzete is, s mire a mezővári tűzoltók a 
vész színhelyén megjelentek, már a lángban álló 
épületeket megmenteni nem lehetett. Elhamvadt 
igen sok takarmány és több gazdasági eszköz, igy 
a kár jelentékeny, biztosítva esak 300 korona 
értékre volt.

— Elégett gyermek. Horváth Mária 4 és fél 
éves leányka több falubeli gyermekkel a borbidai 
erdőben tüzet rakott, A tűzzel játszás közben 
ruhája meggyuladl, e közben oly égési sebeket 
szenvedett, hogy ápolás végett a helybeli kór
házba kellett szállítani, ahol kínos szenvedések 
után f. hó 11-én meghall. Az ügyészség a gon
datlan szülök ellen az eljárást megindította.

— Verekedés. Még a múlt hó 28-án Sinkó 
Vince és Hnjdinyák József dióslaki legények 
Szarvasiak községben vígan hólabdáztak, a játék
ból csakhamar verekedés lett, amikor Hajdinyák 
felkapott a földről egy ott heverő hámfát, azzal 
Sinkól úgy fejbe vágta, hogy az nehány napig 
feküdni volt kénytelen. A sérült panaszára a 
csendörség Ilajdinyákot feljelentette.

— Uj állami iskola. Amint értcsülnk a köz
oktatásügyi miniszter Alsócsalogányban uj állami 
iskolát állít, melynek építési költségei 10,154 ko
ronába vannak megállapítva. Az építkezés még a 
tavaszszal megkezdődik. Amily örvendetes egyrészt 
ez a hir, ép oly sajnálattal tölt el bennünket a 
minisztérium azon intézkedése, melylyel a leho- 
méri és vasnyircsi iskolák felállítását megakadá
lyozza. Ugyanis a miniszter követelményei oly 
nagy terhet rónak a községekre, hogy azok azt 
teljesíteni úgyszólván képtelenek. Keméljük azon
ban, hogy a miniszter meg fogja változtatni ez 
intézkedését s akkor a két község iskolájának ügye 
nem fog pénz kérdésén múlni.

Szerelmes legény. Pörs Sándor sándor- 
völgyi legényke benedeki búcsúról hazafelé jövet a 
tólkercszturi erdőben találkozott Császár Fcrcncné 
tót keresztúri öreg asszonynyal, akit a részeg 
legény szerelmi ajánlataival kezdett ostromolni s 
miután az ömlengéseit nem hallgatta meg erő
szakoskodni kezdett, a védekező asszony -eegély- 
kialtasára a faluból többen oda siettek, akik a 
szerelmes Pörsöt nyakon csípték s a tólkercszturi 
csendőrségnek adták át.

Szombatfai gyilkosság. Derék cscndőrsé- 
günknek sikerült a szombatfai erdőben meggyil

kolt Császár Éva gyilkossának társát kinyomozni 
és letartóztatni. A nyomozás során gyanúba ke
rült Pongrác Dániel kerczai lakos is, kinél a ház
kutatás alkalmával a szenyes fehérnemű között a 
csendörség epz véres kézelöjü inget talált, aminek 
eredetéről Pongrác felvilágosítást adni nem tud. 
De kiderült az is. hogy a Vörös házánál talált 
véres Imitál a gyilkosság napján Vörös Pongrác- 
tól kölcsön kérte, állítólag azért, hogy kis fia vele 
aprófát vágjon. Ez állítás azonban nem bizonyult 
valónak, mert gyermeke még oly kicsiny, hogy 
a baltát fel sem tudja emelni. Különben is Pon
grác vallatása alkálrnával oly zavart feleleteket 
adott, hogy ellene a gyanú alaposnak látszik. 
Mivel pedig Pongrác Amerikába szándékozik s igy 
a vizsgálat alól ki is bújhatna, a csendörség le
tartóztatta es a helybeli járásbíróságnak adta át, 
nhol Pongrácot vizsgálati fogságba helyezték.

Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival elölizetöi körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk 2 Kühne-félc sorvetögépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

3 éves, jó muraközi ménlovat korcs a gaz
dakör.

A gazdakör hivatalos helyiségében a gazdák 
egy Külmc-félc aranka tisztitó rosta all rendelke
zésére. A tisztítás dija kilónként 3 fillér.

Vetömagvakat szívesen szerez be a gazdakör, 
ha ez iránt a titkári hivatalnál elegen jelentkeznek.

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 
előmozdítása végett piros-tarka simenthali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

40 mélermázsa első rendű széna jutányosán 
eladó Katkol Mihály urnái Muraszombaton.

H ir d e té se k .

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó  tud, fizetéssel felvétetik 

Balkányi Ernő könyvnyomdájában és 

papirkereskedésében M uraszom bat.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir

kereskedésében kapható.
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Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

In la k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásnak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

A világ legjobb teája az

„ in 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 rie s t Q.

Nagy rak tár: FÜRST A. és FIÁNÁL, 
Muraszom bat.

971/1905. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. ! 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. jhiróságnak 1902. évi 
8p. I. 1067/3. számú végzése következtében dr. 
Uy Károly, most dr. Czifrák János ügyvéd által 
képviselt Császár Iván szcntbenedcki lakos ja
vára, ifj. Kukojcza János. Kardos Iván neje 
Kukojcza Éva, Gergorecz Iván és Kukojcza 
István andorhegyi lakosok ellen 3000 kor. s jár. 
erejéig 1903. évi április hő 4-én foganatosított ■ 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1042 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m. tehén, 
üsző, tinó, bika, kis borjú, ökör, szekér, eke, ta
liga, borona, sertés, trágya-szalma és szélrostából 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1905. évi V. 71 2. sz. végzése folytán 3000 
kor. tőkekövetelés és járulékaiból még hátralévő 
követelés és jár. erejéig Andorhegycn, ifj. Gergorecz 
Iván lakásán leendő megtartására

1905. évi márczius hó 23-ik napjának 
d. o. 11 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni ! 
szándékozó* ezennel oly megjegyzéssel hivatnak j 
inog, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. ! 
t.-cz. 107. és 108. ij-ai értelmében készpénzfizetés í 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 1 
mások is le és felülfoglallák s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi márczius 
hó 13. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir végrehajtó.

A
,.Pesti Napló" uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek.

a cime uj kiadványunknak, 
melyet 1905. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajándékmüvünk, noha folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészei nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
díszes sorozatát folytatja most n „Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel: a Modern Magyar Festőmüvészek-kel.

Ötven uagyszabásu festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több színnyomású képekben.
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 

jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötőiparmüvészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó előfizetőinkön kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és ncgyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

Elöíizctési á r : 1 évre 28 kor., Vs évre 14 
kor., V4 évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelcllel

A „PESTI NEPLÜ“ kiadóhivatala.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  diszitéséí, továbbá 

m indennemű diszmunkr.kat és disz- 
kötéseket j  u t á n y  os  á r b a n  készít 

B alk án yi E. könyvkötészete.

A természet —
- kedvelőinek!

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

Erfurti és egyéb magvaink
a 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. 
Magastörzsü köszméte- és ribizke-fák. Több 
millió fajtiszta, dús gyökerű gyümölcs- és 

diszfa-esemete.
Minden talajban diszlő 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 

és 10 korona jutalom aranyban.

Scliícht-szappan
—  v*»y =

J o s r y o y e i

M o tU s itM ts s M  s ennélfogva 
1 l»lit««* bt a cetben -  Minden 

k im  alkatrészektől mentes.

„k u 1 c s“

M in d en ü tt k a p h a tó i
I  §  Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy » f  
!  T minden darab szappan a ,Schlcht“ névvel és I  ?  
•  •  a fenti védjegyek agyUsáwel legyen ellátva. •  •

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

vezérügynökségénél BUDAPEST, V., Váczi-körut 32.
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Emö gyorssajtóján, M uraszombatban.




