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Legyen-e nagyközség Mura
szombatból?

Egész csendben, minden előkészület 
nélkül tárgyalt községünk képviselőtestülete 
egy kis községünk jövő fejlődésére nagy 
fontosságú kérdést, azt t. i. vájjon m arad
jon-e továbbra M uraszombat Kisközség vagy 
pedig elválva a körjegyzöileg ide csatolt 
12 községtől, egymaga válaszszou községi 
jegyzőt, inig a többi községek egy Mura
szom bat vidéki körjegyzőséget alkotnának.

Talán mondanom is felesleges, hogy 
községünk megfontoltságról híres atyái, kik 
városunk készülőben levő címeréül erő
szakkal a csigának tiszteletes képét akarják 
választani, megijedve a roham os újítástól, 
ez indítványt egyhangúlag elvetették,

Mivel azonban tudomásom szerint ezzel 
az egyszeri leszavazással az ügy agyonütve 
nincs, megteszem megjegyzéseimet a nagy
községgé alakulásról, felkérve másokat is 
arra, szíveskedjenek e nagy jelentőségű 
kérdéshez hozzászólni, azt megvitatni, hogy 
igy az eszmék harcában győzzön a  jobb.

Aki idegenből jő M uraszombatba, annak 
sok m inden különlegesség mellett feltűnik • 
az is, hogy a 113 községből álló nagy- 
kiterjedésű járás székhelye, amely magát 
nagyzóan „város“nak szokta cimeztetni, 
még csak nem is nagyközség, hanem  a 7 
házból álló Lukácsfával teljesen egyenrangú 
kisközség, vagyis magyarán m ondva falu.

E feletti csudálkozásunkra azzal szok
tak válaszolni a  benszülötlek. hogy Mura- i 
szom bat egymaga kicsi is, meg szegény is 
arra, hogy külön jegyzőt tartson.

Nem akarok e megjegyzésre válaszolva 
reá m utatni a lélekszám tekintetben Mura
szom batnál nem nagyobb Szentgotthárdra 
vagy Alsólendvára, amelyek m ár régóta 
községek és még eddig nem hallottam, hogy 
jegyzőik unalm ukban megszöktek volna, 
m ert erre a tisztelt „megfontolva haladó“ 
városatyák azt mondhatnák, hogy az egé
szen más, ott azon nagyközségekben van 
vasút, felsőbb iskola, gyárak stb., amik 
nálunk nincsenek; m ert ezen megjegyzé
sükre epéskedve, talán igaztalanul is azt 
találnám felelni, hogv mindez nálunk épen 
azért nincs, m ert ily „megfontolva haladók* 
vezették a  kisközség ügyeit. Kérném, legyen |

szabad távolabbi példákra hivatkoznom. Az 
én szülőfalumat 2200 lélek lakja és mégis 
ember emlékezet óta nagyközség volt, most 
pedig a jegyző két segéddel alig győzi el
intézni a község ügyeit. Pedig ez a falu 
egyszerű paraszthely, nincs ott az a  sok 
iparos, kereskedő, melyek tanoncügyeikkel 
annyi dolgot adnak s a mellett ott is 
ugyanazon törvényeket és rendeleteket kell 
végrehajtani a község elöljáróságnak, mint 
nálunk.

Csakhogy olt végrehajtják azokat, mig 
nálunk minden téren törvényenkivüli álla
potban, iszonyú slendriánságban élünk, amit 
csak az nem  vesz észre, aki még faluja 
határán nem volt túl.

Nem akarok személyeket sérteni, nem 
hibáztatom őket, hanem  igenis ostorozom 
azt a rendszert, amely egy em berre ember 
feletti m unkát ró, amelyet becsülettel még 
akkor sem képes elvégezni, ha az idegölő 
munkában agyon is dolgozza magát.

Ami a dolgot illeti, akadna tehát el
végezni valója két jegyzőnek is, de hátra 
van a  legfontosabb kérdés, amit szem elöl 
téveszteni nem lehet és ez a pénz kérdés.

Nos e tekintetben szerencséseknek 
mondhatjuk magunkat, m ert az állam se
gélyünkre siet oly kérdés megoldásánál, 
amit magunk erejéből is kénytelenek vol
nánk előbb utóbb megoldani.

A jegyző fizetése nem is okoz nehéz
séget, mondják a  „megfontolva haladók*, 
hanem  mint nagyközségnek a törvény ren
deleté szerint külön pénztárosi állást is kell 
rendszeresíteni. Itt, félreértések elkerülése 
végett megjegyzem, hogy e község pénz
tárosi állásnál ne gondoljunk valamely két
ezer koronás pénztárosi hivatalra, hanem 
egy olyan tiszteletbeli állásra, amelyet más
hol 100— 200 K tiszteletdij mellett elvállal
nak megbízható és felelősségre vonható 
polgárok.

Ily állásra pedig régóta égető szüksé
günk van, sőt többet mondok, ha győznek 
is a maradiak és Muraszombat kisközség 
marad az idők végéig, címerében a csigá
val, még akkor is meg kell változtatnunk 
a mostani szégyenteljes községi pénz
kezelést.

Mert, hogy a kisbiró, tehát egy felelő
séggel nem tartozó, felelősségre nem is

vonható egyén szedje be és kezelje nem 
csak a községi, megyei, de még a hitköz
ségi adót is, aki különféle árkusokkal hóna 
alatt, m int a török basák, derüre-borura 
megpumpolja kétszeresen is, nemcsak az 
irni-olvasni nem tudó, de még az úri kö
zönséget is, ez olyan állapot, amelynek 
párját Európában nem, legfeljebb csak 
Ázsiában lehet találni.

Itt is áll, hogy a fösvény többet költ. 
Azok, akik az uj rendszert ellenzik, azért 
m ert adójuk tán 1 vagy 2 százalékkal 
emelkedik, gondolják meg, hogy a mostani 
rendszer mellett 100 százalékkal is emel- 
kedhetik igen könnyen, m int az m ár sokak
nál tudva is, tudatlanul is gyakorta 
emelkedett.

Mind ez okoknál fogva én pártolom 
M uraszombat nagyközséggé fejlődését, m int 
pártolok minden olyan eszmét, amely 
városunkat, járásunkat előbbre viheti.

Komló termelés.
(Vége.)

Komló alá a  mesterséges trágya félék 
csak elvétve használtatnak, bár kísérletek 
nagy számmal végeztettek, melyek legtöbbje 
azért nem bir nagyobb gyakorlati értékkel, 
mert a műtrágyának csak a termés mennyi
ségére gyakorolt befolyását állapittatottuk 
meg, a minőséget pedig figyelmen kívül 
hagyták.

Az eddigi tapasztalatok szerint a  mes
terséges trágyafélék alkalmazásánál arra 
különösen kell ügyelni, hogy a  nitrogén 
túlsúlyban ne legyen, mert külömben a 
szár és levélzet fog csak erőteljesen növe
kedni a toboztermés rovására, ezen kívül a 
minőségre is hátrányos lesz az. Nagyon 
természetes, hogy az egyes trágyafélék 
mennyiségére a talaj tápanyag készlete is 
határozó és a  szerint az egyes trágya
nemek mennyisége módosítandó.

A komló, m int felkuszó növény, több 
méter hosszú indákat nevel, melyek csak 
az esetben hoznak megfelelő termést, ha 
felfuthatnak, mely célból régebben karót 
adtak minden tökéhez, újabban több helyen 
a  karókat sodronynyal helyettesítik.

A karók a komlótermést meglehetősen 
drágítják, annál is inkább, m ert egyre 
többe kerülnek, a miért is m ár régebben 
próbálták a póznákat sodronynyal és zsi
neggel helyettesíteni. Azt, hogy karós vagy 
sodronyos mivelés lesz-e a megfelelőbb,
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csak a helyi viszonyok figyelembe vételé
vel lehet eldönteni. Ott, ahol a póznák 
olcsón szerezhetők be. czélszcrü lesz a 
karós mivelcs mellett megmaradni, különö
sen ha a  terület a szélnek nagyon ki van 
téve, egyébként a sodronymivelésnek adandó 
az előny, különösen ha nagyobb területen 
termelik a komlót.

A sodronyállvány rendszerint kevesebbe 
kerül, m int a póznák, azonkívül a zsinóron 
gyorsabban halad az inda fölfelé, mint a 
póznán, különösen annak alsó, vastagabb 
részén, ham arább fejlődnek a termésthozó 
oldalhajtások, a zsinórra vezetett komló 
magától telkuszik, a többszöri kötözés el
m aradhat. Sodronyrendszernél a komló- ! 
tövektől 15— 20 cm-re apró cövekeket ver
nek a  földbe, melyekre köttetik a fölvezelö 
sodrony vagy zsinór egyik vége, a másik 
vége a  vízszintes tartósodronyra erösittetik.

A komlót a következő ápolási mun
kákban kell részesítenünk: kapálás, a komló
kertet többször meg kell kapálni, az első 
kapálást rendszerint akkor adjuk meg, midőn 
a  hajtásokat a karóra vagy sodronyra már 
rá  vezettük, ezen kapálásnál a komlólö töve 
körül vagy éppen nem kapálunk vagy csak 
sekélyen; a  talaj többi részét azonben jó 
mélyre felkapáljuk, hogy az előző munká
latoknál, különösen a karózásnál össze
tiport föld felporhanyittassék. A második 
kapálás néhány hét múlva következik, midőn 
a talaj kezd kigyomosodni, ezen kapálás 
sekélyebbre veendő, m int az első. A máso
dik kapálást szükség szerint még egy har
madik, esetleg negyedik kapálás követ. 
Vidékenkint a komlót fel is töltögetik.

A komló inegmetszése után rövid idő 
múlva mutatkoznak a komló indák, melyek 
kezdetben fehéres violaszinüek, később 
azonban m egzöldülnek; egy-egy tön rende
sen több hajtás keletkezik, mint amennyire 
szükség van. Midőn a hajtások 50—60 j 
cm hosszúak 2— 3 hajtási vigyázva a karóra 
vagy zsinórra vezetünk, 1— 2 hajtást tar
taléknak meghagyunk, a többit pedig eltá
volítjuk. A hajtások kiválogatásánál arra 
kell ügyelni, hogy lehetőleg egyforma fej- 
lettségüek vezettessenek a karóra, illetve a 
sodronyra. Ha ezen hajtások letörnének 
vagy késői fagy kárt tenne bennük, akkor 
levágjuk és a tartalékhajtásokkal pótoljuk.

A karóra vagy sodronyra vezetett haj
tásokat szalmával vagy rafíia-háncscsal meg
kötjük; a  sodrony növelésnél csak egyszer 
kell kötözni, a karós növelésnél 2 —3-szor.

A komló tobozai a főhajtásból kiinduló 
oldalhajtásokon teremnek. Az oldalhajtáso
kon mintegy 2 m magasságig semmi, vagy 
csak nagyon kevés toboz keletkezik; ezért, 
ha ezen haszon nélküli oldalhajtások eltá
volíttatnak, a felső oldalágak erőteljesebben 
fognak kifejlődni, több és tökéletesebb toboz 
terem. Az utolsó oldalhajtásokat kerti olló
val vagy éles késsel kell eltávolitaiö, mert 
letördeléssel könnyen megsérthetjük a komió 
indákat.

A komlónál nagyon kell ügyelni arra, 
hogy az se éretlenül, se pedig túléretten ne 
szedessék. Az éretlen komlónak nincs meg
feleld aromája, minősége gyengébb; a túl
érett komlóból a komlóliszt egy része ki 
hullott, az ily komló tehát szintén keveseb
bet ér, mint az idejében szedett. A komló 
érettségének je le i: a tobozlevelek zöldes 
szilié sárgás-zükl-arany-sárga lesz. Kézbe 
fogva és összenyomva, recsegő hang hall
ható, a komlóliszt jellegzetes szaga jól
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érezhető. A komló tobozokat körömmel 
vagy szedögyürükkel csípik le az indáról, 
a szárból mintegy 0*5 cm rész marad a 
tobozon; hosszabb szárt a vevő kifogásol.

A leszedett komló még nem piaci áru, 
azt előbb meg kell szárítani. Száríthatjuk a 
komlót szabadlevegőn, napon és árnyékban, 
fedett helyiségben és aszalókban. A napon 
való szárítás a legrosszabb mód, mert a 
komló nem lesz tetszetős sz in ü ; szabadban, 
árnyékban szépen szárad ugyan komló, 
azonban nagyon ki van téve az időjárás 
változásainak, a miért legjobb a komlót 
fedett helyiségben szárítani.

Legcélszerűbb a komlót jól szelöztet- 
hetö helyiségben kereteken szárítani. A ke
retekre a komlót 2— 3 cm. vastag rétegben 
töltjük és naponta többször megrázzuk anél
kül, hogy a komlóhoz hozzá é rnénk ; a szá
rítás az időjárás szerint 2 —6 napot vesz 
igénybe, átlag 3 napig tart. A jól megszá
radt komlót kupacokba öntjük s úgy hagy
juk a bezsákolásig. Kezdetbe ismételten meg 
kell vizsgálni, hogy nem melegedett-e fel, 
ha igen — úgy a zsákokat kibontjuk s új
ból szárítjuk.

A komlótermés igen széles határok kö
zött ingadozik. Befolyással van erre az idő
járás, a komló kora, félesége, a talaj, a ta
laj termöereje, végül a munkák pontos és 
lelkiismeretes végzése.

A finom komló termése csekélyebb, 
mint a középm inöségüé; ezé ismét kisebb, 
mint a durváé. Általánosan fölvehető, hogy 
a finom komló kh.-kint 17 0 —225 kg., a 
középfülöm 350—450 kg., a durva komló 
600— 800 kg. termést ad.

De nemcsak a termés mennyisége mu
tat ily ingadozást,- hanem  a mmázsánkénti 
á r is, 10 évi átlag, termelőink pontos fel
jegyzése szerint 260 korona. — llv á r mel
lett minden esetre érdemes volna gazdakö
zönségünknek komolyan foglalkozni a komló
termelés gondolatával.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

Ipartestületi közgyűlés.
A muraszombati járási ipurtcslület, valamint 

annak kebelében alakult hitelszövetkezet és belcg- 
segélyzö pénztára 1905. március bú 25-én d. c. 
10 órakor tartotta meg rendes évi közgyűlését 
Bácz János ipartestületi elnök, elnöklete mellet!.

Az évi jelentésnek főbb adatai a következők: 
Az 1884. évi XVII. t.-ez. módo.-itá.-ara, Budapes
ten tartott országos iparkongresszuson a testület 
Báez János elnök és Czipott Miklós pénztárunk 
által képviseltette magát.

Múlt év junius hó 2G-áu Szombathelyen tar
tott „Vasvármegyci iparos kongresszusára a tes
tület Bácz János elnök, Wilfínger Károly tb. jegyző, 
Stevancsecz Nándor jegyző és Ritupcr József vá
lasztmányi tagokat küldte ki, mely alkalommal 
Wilfínger Károly tb. jegyző, az ipartörvény reví
ziójára vonatkozó javaslatait terjesztette az iparos
kongresszus elé.

A járási ipartostületnek 1904. évi bevétele 
volt 3599 K 49 f, ezzel szemben kiadás mutat
kozott 1366 K 43 f. A testületnek névleges vagyona 
1904. év végén 16672 K 41 f, A testülethez az 
elmúlt évben 623 ügydarab érkezett be. Iparenge
délyért lolyamodott 56, lemondott pedig 24 iparos. 
Beszegödés történt 121, felszabadulás 90 és munka
könyv 159 esetben adatott ki. 19J4. évi junius 
hó 31-én lanoncmunkakiállitásl rendezett az elöl -
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járóság, moly alkalommal 87 korona jutalomdijat 
oszlott szét a tanoncok között.

A békéltető bizottság 10 ülésen 19 panaszt 
vett tárgyalás alá, melyek részben kiegyezéssel, 
részben pedig Ítélettel nyertek megoldást.

A hit lszövetkezet jelenlegi állapota pedig a 
következő: beiratkozott 180 tag 536 üzlclrészszel. 
Eddig befoettctclt 23596 K, az üzletrészek név- 
értéke pedig 26800 K még forgalmi főösszeg 
626.689 K 01 f-t tett ki.

A múlt évi zárszámadás előterjesztése, a 
tisztviselők felmentése és a jövő évi költségvetés 

j  megállapítása után, a tisztujitásra került sor. Bácz 
! János ipartestületi elnök mint a maga, úgy tiszt- 

társai nevében, visszaadja a közgyűlésnek meg
bízatását s kéri a közgyűlést, hogy az elnök vá
lasztás idejére korelnököl válaszszon. A közgyűlés 
ezúttal is Kolossá József urat kérte föl, a kor
elnöki szék elfoglalására, ki rövid ténykedés után, 
Bácz János egyhangúlag megválasztott elnöknek 
adta át helyét. Bácz János megköszönte a már 
tizenkét izbeu beléje helyezett bizalmat s kéri a 
közgyűlést, hogy a választmányi tagokat válaszsza 
meg. Megválasztanak: Kolossá József, Czipott 
Miklós, Anluucr József, Laliik Károly, Marics Já
nos, Györíi Vince, Pálfi István, Meolicz János, 
Fiiszár József, Klonfár István és Zsilavecz Ignác 
Muraszombatból. Horváth Mihály Borhidáról, Kajbár 
Miklós Nemesdröl, Koczén János Mártonhelyröl, 
Luthár János Szentbiborról.

Póttagok: Kliszár Ferenc és Vörös János 
Muraszombatból, Hátink Mátyás Kórongról.

Számvizsgálók: Friskics Iván, Fiiszár József 
i  Muraszombatból és Bernyák József Nemesdröl.

Póttag: Fridiek Alajos Muraszombatból.
A betegsegélyzö pénztári igazgatóságba be- 

j választattak: Zsilavecz Ignác, Marics János, Pálfi 
István és lliekl Ferenc iparosok. Sianyecz András, 
Kituper Lajos, Récék István, Gredár Antal, Sarotár 
János, Hcklics János, Kiszilák Antal, Bagáry Győző, 
Fiiszár Iván, Puhán Vince és ifj. Holczmann Fe
renc n segédek részéről.

A felügyelő-bizottságba választattak: Fiiszár 
József iparos, Hartmnnn Ferenc és Fiiszár Antal 
segédek.

A választott bíróságba: Antaucr József, Lon- 
esár Mihály iparosok, Kiszilák Antal, Kutos István, 
Szukics István és Hurtmann József segédek.

Ellenőr: Zsálik István.
A választás befejezése után Bácz János elnök 

felhívja a közgyűlést, hogy az elöljárósággal kar- 
"Itvo igyekezzék ügyes-bajos dolgaiban eljárni s 
bízzanak meg az elöljáróság intézkedésében, ki 
mindenkora tagok érdekeit szemmel kiséri és jo
gos igényeit érvényesíteni iparkodik.

Végül megemlékezik Sinkovich Elek iparha- 
tósagi biztosról, megköszöni a közgyűlésen való 
megjelenését egyúttal kéri, hogy az ipartestületet 
a jövőben is támogatni szíveskedjék.

Sinkovich Eiek iparhatósági biztos megköszöni 
a figyelmet s felhívja a közgyűlést, hogy szeretettel 
igyekezzenek egymást támogatni s az elöljáróság 
iránt nagyobb bizalommal legyenek, mert közös 
erővel és akarattal lehel csak elérni mindazon 
célokat, amelyeket az ipartestület, az iparosok ér
dekeinek előmozdítására magának kitűzött. Ezen 

! lelkes felhívás után, a közgyűlés az iparhatósági 
; biztos és elnök éltetésével véget ért.

A közgyűlés után a választmány nyomban 
megtartotta választmányi ülését, melynek tárgya 
az alelnük, pénztárnok és jegyzőnek megválasz
tása volt.

Megválasztanak egyhangúlag alelnöknek: 
Kolossá József, pénztárnoknak: Czipott Miklós és 
jegyzőnek Stevancsecz Nándor.

Ezzel a tárgysorozat ki lévén merítve, a vá
lasztmányi ülés is befejezést nyert.
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H Í R E K .

— Uj honpolgár. Ifj. Vogler József szcchény- 
kuti birtokos a magyar állam kötelékébe való 
felvételért folyamodott a vármegye alispánjához, 
a legutóbbi megyebizottsági tagválasztáson kerü
lete megválasztotta megyebizottsági taggá, azon
ban a központi választmány ezt a választást 
megsemmisítette, mert kiderült, hogy Vogler nem 
magyar állampolgár és szavazójoga sincs. E bajon 
is segítendő, de meg Vogler jó magyar érzelmű 
lévén, a magyar állam polgárság elnyeréséért 
folyamodott.

— Uj körjegyzőségek. Pósfay Pongrác járási 
főszolgabíró a belügyminisztérium 125,000/1902. 
számú rendeletc alapján a járásbeli körjegyzőket 
és anyakönyvvezetőket f. hó 28-án értekezletre 
hívta össze, hogy azok véleményadásának meg
hallgatásával a járásban felállítani szándékolt uj 
jegyzői körök beosztására fe‘ terjesztését elő
készíthesse. Az értékezlet tudomásunk szerint a 
következőkben állapodott meg. Muraszombat köz
ség, mint központ, ezután is egy körjegyzőség 
székhelye maradna, ezenkívül azonban Mura
szombat külön jegyzöséget kapna, miért is kívá
natos volna nagyközséggé való átalakulása. Kör
jegyzőség állíttatnék fel Urdomb központtal, 
melyhez tartoznak: Urdomb, Szt.-Benedek, Rátka- 
lak, Tótlak községek. Szt.-Sebcstyéni körjegyző
ség: Szt.-Sebestyén (központ), Bokrács, Völgyes, 
Musznya, Salamon, Mátyásdomb, Örfalu, Pálhegy 
és Kölesvölgy. Perestói körjegyzőség: Perestó 
(központ), Görhegy, Rétállás, Máriahavas, Vas- 
vecsés és Mottolyád, Ferencfalvi körjegyzőség: 
Fcrencfalva (központ), Véghely, Köhida, Birószék, 
Ivánfalva. Borhida és Halmos. A többi 11 kör
jegyzőségben a fenti községek külön válásán 
kívül annyiban történne változás, hogy a mura- 
szombati kürtői Muraszentes és Muracsermely 
községek a csendlaki körjegyzőséghez, Tölgyes, 
Lukácsfa és Málnás községek a mártonhelyi kör
jegyzőséghez csatoltatnának át. Az érdekelt köz
ségek képviselőtestületeivel a körjegyzők a hozzá
járulás felett ápril hó 2—5-éig tárgyalnak, minek 
megtörténte után a jóváhagyás, illetve a felebbe- 
zések elintézése a vármegye törvényhatóságának 
fogja képezni feladatát.

— A körmend muraszombati vasút ügye. 
A kereskedelmi miniszter, a belügyminiszterrel 
egyetértöleg a kővetkező fontos határozatot közli 
az egyes törzsrészvényeket jegyző községek kép
viselő testületéivel: Az alábbi megnevezett köz
ségek képviselőtestületeinek közgyűlési határoza
tait, melyek szerint a körmend—muraszombati 
helyi érdekű vasút megépítésére törzsrészvények 
ellenében Kerkakápolna 4000, Kondorfa 4000, 
Kopornak 2000, Kotormány 2000, Dávidház 2000, 
Domonkosla 10000, Szomorócz 4000, Hódos 20000, 
Kercza 12000, Senyeháza 14000, Bajánháza 
10000 korona hozzájárulást biztositottak, kimond
ván egyúttal azt is, hogy ezen hozzájárulási 
összegeket hosszabb lejáratú kölcsönök felvételé
vel egyenlítik ki s a kölcsönök amuitásait pótadó 
kivetése utján fedezik, a belügyminisztérium veze
tésével megbízott miniszterelnök és pénzügy- 
miniszterrel együttesen felülbirálat alá vettem. 
Ennek eredményéhez képest változatlanul jóvá
hagyom Kondorfa, Kerkakápolna, Kopornak— 
Dunafüld, Kotormány és Dávidház községek kép
viselőtestületi határozatait. Mivel azonban Domon- 
kosfalva, Szomorócz és Hódos községek fent 
kitüntetett hozzájárulásainak mérve nem áll arány
ban a jelzett községek közteherviselési képessé
gével : Domonkosfa község hozzájárulását 10000 
koronáról 6000, Szomorócz község hozzájárulását 
4000 koronáról 2400 koronára, Hodos község 
hozzájárulását pedig 20000 koronáról 1200 koro
nára szállítom le. Végül Kercza, Senyeháza és 
Bajánháza községek képviselőtestületének ez ügy
ben hozott határozatait feloldom.

— Szakelőadás. Gazdakörünk közgyűlése 
alkalmából Szentch Dezső Csáktornyái gazdasági 
szaktanár a közgyűlés keretében előadást tart a 
„komló termelésről, ezúton is felhívjuk a gazda
közönség figyelmét az érdekes és hasznos 
előadásra.

— Sztrájk. Rohamosan haladunk, csütörtö
kön délután a Fő-utcának valóságos nagyvárosi 
képe volt. Lakatosok tartották tüntető sétájukat, 
a Hauzsor-féle kiskanizsai lakatos műhely mun
kásai, mivel a tulajdonos bérüket felemelni, illetve 
javítani nem akarta, sztrájkba léptek. A munka
adó és a munkások között oly izgatott volt a

hangulat, hogy estefelé csendőri beavatkozás vált 
szükségessé, baj azonban nem történt. Másnap a 
béke helyreállott, ma már vígan csattog a kala
pács, a műhely zajától hangos Kiskanizsa.

— Tenyészbikák árverése. A vasmegyei gaz
dasági egyesület f. é. április hó 10-én d. e. 10 
órától kezdödöleg Szombathelyen a Bierbauer-féle 
vendéglő udvarán Tenyészbika árverést tart, mely 
alkalommal 30—35 darab bika kerül eladásra. Az 
árverési feltételek a kővetkezők: Minden bikának 
kikiáltási árát a 30 százalékkal leszállított becsár 
képezi. Egyidejűleg árverezhetnek vasmegyei te
nyésztők és a községek megbízottai. ígéretek mi
nimális két korona összegben történnek. A leütött 
vételárt minden engedmény nélkül magánosok 
azonnal lefizetni kötelesek, mig ellenben a községi 
megbízottak általuk aláírandó adóslevél ellenében, 
azt két évi kamat nélküli részletekben fizetik. A 
községek által kiküldendö megbízottak kötelezve 
vannak magukkal hozni községük képviselő testü
letének jegyzőkönyvét, aláírva az összes képviselő
testületi tagok által és ellátva a község pecsétjével. 
Ezen jegyzőkönyv előmutatása nélkül községi ki
küldöttek árajánlatai el nem fogadtatnak. Akár 
magánokok, akár községi megbízottak által meg
vett bikák azonnal az illetők tulajdonába mennek 
át és a gazdasági egyesület a törvényes szavatos
sági hibáktól eltekintve, csak a bikák hágóképes
ségét illetőleg 15 napig vállal felelősséget, amely 
körülmény azonban minden esetben állatorvosi 
bizonylattal lesz igazolandó. Árverés után vasúton 
szállítandó bikák részére szállítási bizonyítványok 
a vevő rendelkezésére bocsáttatnak. Úgy a községi 
megbízottak, valamint a magánosok által minden 
egyes bika után négy korona istállópénz fizetendő.

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 már most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE" 
kiadóhivatala.

Szerkesztői üzenet.
F. A. Szeged. A muraszombati járásban 114 ! 

község és 2 puszta van.

Apró hirdetések.

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

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

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

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz
dakör.

Vctömagvakat 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.

Gyümölcsfákat árusít a gazdakör Vaskorpád 
és tótlaki telepén, egyes darab ára tagoknak 30, 
nem tagoknak 40 fillér.

Kitűnő bcszterczeí szilvafa kapható a gazda
kör tótlaki telepén 24 fillérért.

Gazdakörünk 4 drb 4—6 éves muraközi 
kancát keres megvételre.

A
„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern M agyart 
= = = = =  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 szolgálóik, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek c 
díszes sorozatát folytatja most a „Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel: a Modern Magyar Festömüvészek-kel.

Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és 
=  gyönyörű, több színnyomású képekben. i =

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- 
kötöiparmüvészet újabb alkotása lesz.

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

ElöGzetési á r : 1 évre 28 kor., V* évre 14 
kor., lU évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NEPLÓ* kiadóhivatala.

Közgazdaság.

A triesti általános biztosító-társaság
(ASSICURAZIOXI GENERÁLI)

f. é. március hó 18-án tartott 73-ik közgyűlésén 
terjesztettek be az 1904. évi mérlegek.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1904. december 31-én érvényben volt életbiztosí
tási tőkeösszegek 710.811,866 K és 28 f-t tettek 
ki és az év folyamán bevett dijak 32.134,119 K 
és 97 f-re rúgtak. Az életbiztositási osztály dijtar- 

i taléka 16.145,171 K 85 f-rel 190.337,407 K 01 
f-re emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses- 
lopás elleni és tükörüvegbiztositást a díjbevétel 
13,630.502,710 K biztosítási összeg után 22.391,739 
K 95 f volt, miből 8.722,170 K 40 f viszontbiz
tosításra fordittatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel 
13.669.569 K 55 f-rc rúgott, mely összegből 
9.447,372 K 69 f mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át. A jövő években ese
dékessé váló dijkötelezvények összege 90.301,649 
K 69 f.

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 3.646,057 K 20 f-t, mely a viszontbiztosítá
sok levonása után 1.547,460 K 56 f-re rúgott.

Károkért a társaság 1904-ben 29.008,350 K 
42 f-t folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi évek- 

I ben teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása 
óta károk fejében 797.690,516 K 38 f igen tekin
télyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 25.851,064 K 11 f-re rúgnak, különösen ki- 
emelendök: az alapszabály szerinti nyereség-tarta
lék, mely 5,250,000 K-t tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakitolt tartalék, mely a 
3.729,624 K 17 f külön tartalékkal együtt 18.699,889 
K 05 f-re emelkedett, továbbá felemlítendő a
160,000 K-ra rugó kétes követelések tartaléka és 

{ az 590,587 K 53 f ingatlan tartalék. Ezeken kívül 
' fennáll még egy 1.150,587 K 53 f-t kitevő tarta



MURASZOMBAT, 1905.

lék, melynek az a rendeltetése, hogy az életbizto- ' 
sitási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését i 
kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 227.329.923 K 25 f-röl 
247.497,914 K 42 f-re emelkedtek, melyek követ
kezőképen vaunak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálogkö

vetelések ......................... 38.468,591 K 65 f
2. Életbiztosítási kötvényekre

adott kölcsönök . . . 20.002,699 K 07 f
3. Letéteményezett értékpa

pírokra adott kölcsönök 750,570 K 92 f
4. Értékpapírok..172.&57,054 K 11 f
5. Tárca váltók. 946,236 K 23 f
6. A részvényesek biztosított

adóslevelei.................... 7.350,000 K — f
7. Bankoknál levő rendelke

zésre álló követelések, 
készpénz és az intézet kö
vetelései, a hitelezők kö
veteléseinek levonásával 7.122.762 K 44 f

Összesen 247.497,914 K 42 f
Ezen értékekből 51*5 millió K magyar értékekre esik.

121/905. végrh. szám.

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

t.-c. 102. §-n értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 1904. 
évi Sp. I. 733/2. sz. végzése következtében dr. 
Uy Károly most dr. Ritscher Samu ügyvéd által 
képviselt Weiner Salamon muraszombati lakos 
javára, Pammer Géza muraszombati lakos ellen 
400 kor. s jár. erejéig 1904. évi november hó 
18-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 1609 kor. 40 f.-re becsült 
ingóságok közül az 1905. évi március hó 27-én 
megtartott bírói árverésen még el nein adott 664 
K becsértékü Orignál-Concert-Piano zenélögép, 
platni, kászlli, 38 drb platni, asztal, pult, állvány, 
lámpa, kredenc és asztalterítőkből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1905-ik évi V. 50/2. sz. végzése folytán 
400 kor. tőkekövetelés és eddig összesen járó és 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Muraszombatban a lefoglalt s fent jelzett tárgyak 
helyein leendő megtartására

1905. évi április hó 12. napjának

délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén bccsárou alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1905. évi márczius 31-én.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

E gy ügyes lapkihordó
napilap elárusitásra azonnal felvételik 

B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedésóben 
Muraszom bat.

ÁPRILIS 2.

Im a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róm. kalh. és ág. ev. vallásnak számára 

kaphatók

Balkányi lírnő, könyv- és papirkeres
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszombat.

_ .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

K ézim u n k a.
m o n t i r o z á s á t ,  diszitését, továbbá 

m indennemű díszm unkákat és disz- 
kötéseket j  u t á n y  os  á r b a n  készít 

B alk án yi E. könyvkötészete.

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

kereekedésében kapható.

Hirdetmény.
Márton hely község a Mártonhelyen 

évente május 6-án, augusztus 6-án és 
november 11-én tartandó országos állat- és
zsibvásár

helypénzszedési jogot
f. évi április hó 9-én délután 3 órakor a 
község házánál 10 egymást követő évre 
legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fogja adni; 
feltételek a jelzett napon közölve lesznek. 

Mártonhelyen, 1905. március hó 24-én.

AZ ELÖLJÁRÓSÁG.

Triesti általános biztosító társaság
(Assicuracioni Generáli)

Budapest, V., Dorottya-utcza 10. szám.
A „Közgazdaság* rovatban közöljük a Trieszti általános biztositó társaság 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk mérlegének 
főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e czélból 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses lopás- és 
harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat 
a „Magyar jég - és viszontbiztosító r.-t, valamint baleset elleni biztosításokat 
az Első o. általános baleset ellen biztositó társaság11 számára.

A muraszombati ügynökség: BERGER VILMOS.
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Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának
BUDAPEST, V., Váczi-körut 32.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




