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Községbiró választás.
A képviselőválasztás nagy dolog, de 

egy község lakosaira nézve a biró választás 
inég életbe vágóbb dolog; mert az ország 
ügyeit egy kisközség beleszólása nélkül vala
hogy eligazítják, de erkölcsi züllés és anyagi 
romlás üt ott tanyát, ahol a község ügyeit 
kontárok, vagy gonosz kezek irányítják.

Muraszombat most községbiró választás 
I előtt áll. Sőt amennyiben az aggkorral együtt 

járó gyengeség példás munkássága kör- 
| jegyzőnk kezéből is kivette a tollat, ugy- 

szinte a helyettesbiró is lemondott; elmond
hatjuk, hogy községünk elöljárósága rövid 
idő múlva teljesen megújul.

Nagy dolog ez egy község életében!
A mostani választások szabják meg Mura- 

| szombat jövö fejlődésének irányát, ezektől 
| fog függeni az, váljon továbbra is pirulni 

legyünk-e kénytelenek bölcs elöljáróságunk 
határozatain, amelyeket a szombathelyi la
pok, mint vend speciálitásokat jegyeznek 
fel a jövö mulattatására?

Úgy veszem azonban észre, hogy köz
ségünk lakossága nem érzi, minő fontos és 

i messze kiható aktus előtt áll, nem törődik 
' a községbiró választással, hanem keleti fata- I

lismussal reá hagyja sorsát, a község ügyeit 
eddig korlátlan hatalommal intéző klikkre; 
tűri, hogy az vezesse továbbra is Mura
szombatot, ezt a nagy mamlaszt orránál 
fogva.

Mindenki olyan sorsot érdemel, amilyet 
maga magának szerez. Ha Muraszombat 
meg van elégedve eddigi sorsával, ha nincs 
kifogása azon mód ellen, ahogyan eddig ve
zettetett, ahogy eddig a község ügyeit ke
zelték: úgy ám kövesse továbbra is azokat, 
akiket eddig vakon követett. De ha azt látja, 
hogy eddig megcsalatott, mások által ö n z ő  

célokra kihasználtatott, hogy inig más hoz
zánk hasonló községek előhaladtak, fejlőd
tek, addig mi semmire nem megyünk, az 
üzletek panganak, a munkásság kivándorol, 
mert itt megélni képtelen: akkor tartson egy 
nagy tisztítást, csináljon alapos rendszer 
változást.

Persze nagy baj minálunk, hogy a köz
ügyek iránt kevés az érdeklődés. A régi, ős 
vindisek a jövevényeket eddig a köztérről 
leszorítottak, ezek pedig nem is igen ipar
kodtak szervezkedés és összetartás által az 
ügyek menetére befolyást biztosítani. Amel
lett sokan azt tartják, hogy nekik állásuknál 
fogva derogál ily kicsiséggel, egy község

ügyeivel foglalkozni, észre sem veszik, hogy 
mindaddig, inig ez a felfogás lesz köztünk 
uralkodó, addig örökös cirkulus vitiosusban 
mozgunk.

A község ügyei rosszul mennek, ergo 
ily komisz dolgokkal müveiteknek nem 
érdemes foglalkozni, de a község ügyei 
mindaddig kátyúban ténferegnek, mig az 
összes polgárság egy szívvel nem fog a 
bajok orvoslásához.

Ha máshol nyugalmazott járásbirók, 
katonatisztek nem tartják méltóságukon alu
linak egy község élére állani, legjobb tehet
ségüket a köz javára szentelni: tudjuk mi 
is községünk előmeneteléért önzetlenül fá
radni és az egyszerű községbirói állást te
kintsük olyan megtiszteltetésnek, amire sokak 
bizalmából helyeztetünk.

Külömben minden állást, még a leg
egyszerűbbet is kiválóan tiszteltté tehet az 
önzetlen munkásság. Gondoljuk meg azért 
jól, kit válasszunk meg a megüresedett köz
ségbirói áliásba, s az, akit a polgárok bi
zalma ez egyszerű, de nagy fontosságú 
állásra ineghi, tartsa hazafias kötelességének 
a közbizalom előtti ineghajolást.

TÁRCA.

A  baptisták.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

Azt hiszem egész Vasmegyében alig akad 
egy pár követője az uj felekezetnek s igy nem 
lesz érdektelen, ha a baptistákról, — kiket bőven 
volt alkalmam megismerni — egyct-mást ismertetek.

Angolországban VIII. Henrik és Erzsébet ural
kodása alatt kezdett terjedni, de igen sok üldöz
tetésnek voltak kitéve, csak Vilmos alatt értek el 
nagyobb szabadságot s ez időre esik terjeszkedé
sük kezdete is.

Magyarországra Rottmayer nevű iparos, ki 
1846-ban tért haza Hamburgból, hol megkeresz- 
teltetctt — hozta be; azonban csak jóval később 
1865-ben Lehmann G. W. keresztelt meg többet 
Budapesten, hol 1873-ban alapították első baptista j 
vasárnapi iskolájukat, hol híveik összejöttek s a 
biblia olvasás s annak az öregek által történt 
magyarázatával foglalkoztak.

Ma már az ország több vidékein igen nagy : 
számban vannak baptisták, kik bár hitük főbb cl- 1

veiben teljesen egyetértenek, de egyes árnyalatuk
ban azonban mégis vidékek szerint különfélék.

Békésmegyében ezelőtt mintegy 15—18 évvel 
még Iliiből is alig ismerték a baptistákat és na
gyobbrészt a nazarénusokkal tévesztették őket 
össze. Ezután kezdett rohamosan terjedni az .igaz 
hívők“ száma. — ahogy magukat nevezni szeretik.

Eleintén igen nehezen ment a térítés dolga, 
s nagyon népszerűtlen volt, mivel föképen azok 
között terjedt s tértek az .igaz útra*, kiknek lel
kiismeretűket tudvalévőén nem egy-egy bűn ter
helte.

Egy ilyen .megtért* rendkívüli agitálást fejt 
ki, rokonai és ismerősei között, folyton citálja a 
szentirás szavait, melyet mielölt újra keresztelnék, 
alaposan clsajátit. Gyülekezetükbe, melyei rende
sen este, — munka után szoktak tartani, a .test
vérek* közül egy-egy kiválasztott jobb előadási 
képességgel rendelkező apostol olvas fel a bibliából 
s azt saját szája ize szerint, vagy ahogyan ta
nulta; magyarázza.

Törvényük, hogy egy megtért, illetve meg
keresztelt igaz hivő, az eddig elkövetett összes 
bűneit jóváloendő; azoknak, kiknek valamely kárt, 
bajt vagy bármiféle kellemetlenséget okoztak, kár
pótolni tartoznak. S mondhatom, hogy ezt any-

nyira híven teljesitik, hogy nem egy hivő került 
megkeresztelés után a börtönbe, mert eddig ki 
nem tudódott bűneit bevallotta.

A gyakorló testvérek csak szorgalmas tanu
lás, ájtatos magaviselet után érik el vágyaik ne
továbbját: a megkeresztelést. Ezen ünnepélyes 
actus egy évben csak néhányszor szokott előfor
dulni, amikor már több hivő ért meg a meg- 
keresztelésre. Ilyenkor aztán rendesen egy öregebb 
s intelligensebb baptista — ott hol helyben nincs, 
— szokott lejönni keresztelni.

Rendesen a helység határában levő folyók- 
nál — vagy körösöknél történik a keresztelés. 
Folytonos éneklés s a bibliának magyarázata s 
egy-egy a megkeresztelésre vonatkozó kijelentések 
között a .Keresztelő János* pár lépésre vezeti 
be a hívőt a vízbe s ott fejét háromszor viz alá 
merítve, fölavatja gyülekezetük tagjai közzé. És 
ezt ép oly élvezettel teszik télen, mint nyáron.

Nem érdektelen jelenség például az sem, 
hogy rendesen az, ki előbb kinevette s meg
vetette a baptisták vallási szertartásait, később 
egy pár ügyes hivő keze alatt annyira megpuhul, 
hogy lassankint elmegy a gyülekezetükbe, majd 
kezd hinni s végtére a legbuzgóbb baptista lösz.

Egy megkeresztelt baptista ritkán hagyja o
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A „M uraszom bati Dal- és Zene-Egylet“ 
közgyűlése.

A „Muraszombati Dal- és Zene-Egylet" 
f. hó 21-én vasárnap délután tartotta ez 
évi rendes közgyűlését az ág. evang. iskola 
termében.

A közgyűlést dr. Skrilecz Mihály elnök 
lendületes beszéddel nyitotta meg, kérve a 
megjelenteket, hogy a nemes, a szép cél ér
dekében tegyenek meg minden lehetőt, hogy 
az egyesület hosszabb ideig tartó álmából 
ismét életre keljen, magyarosító, kulturális 
céljának megfelelően vissza térjen tevékeny
ségének régi medrébe. Az egyesület immár 
20 éve, hogy fennál, szép múltra tekinthet 
vissza, már e traditiónál fogva is kötelessége 
az utódoknak, hogy a megkezdett és ered
ményes munkát lelkesen folytassák, elaludni 
ne hagyják.

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után, a közgyűlés felkérte agilis elnökét, 
hogy a 20 éves múlt emlékére Írja meg az 
egyesület történetét, hogy az uj tagok is 
buzduljanak az elődök példáján.

Ezután a kiküldött számvizsgáló-bizott
ság nevében Csiszár János számolt be az 
egylet vagyonáról, melynek kezelését a leg
nagyobb rendben találták, igy a közgyűlés 
Ratkol Tivadar pénztárosnak a felmentvényt 
megadja.

Miután a tisztviselők mandátuma az 
elnöki kivételével lejárt, a közgyűlés a tiszt- 
ujitást megejti.

Alelnökké választatott: Metzker Mátyás, 
dr. Czifrák János, pénztáros: Ratkol Tivadar, 
karmester: Csiszár János, szertáros: Richter 
József, titkár: Kacsó Ferenc, tiszti ügyész: 
dr. Vratarits Iván. Választmányi tagok: 
Gáspár Ferenc, Takáts R. István, Kováts 
István, Schnell János, Polczer Dezső, Nemes 
Miklós, póttagok: Szlepecz János, Sőmen 
Lajos.

hitét, de mégis előfordul s ezeket ahelyett, hogy 
leszólnák vagy üldöznék, inkább nagylelkűen meg- 
bocsájtanak s fövágyuk, hogy csak teljes lélekkel 
s igaz meggyőződéssel élő testvér legyen közöltük 
mint igaz hivő.

Sajátságos, hogy híveik túlnyomó 80 száza
léka a protestánsokból kerül ki s leginkább föld- 
mivesek, kevés iparos vagy kereskedő, néhány dip
lomás és tisztviselő ember, sőt zsidó is kerül.

Igen elterjedtek a baptisták Szepcs, Liptó, 
Pozsony, Bihar és Békésmegyékben, legújabban 
Erdélyben és Dunántúl is.

Vallásuknak a törvényes bovett vallások közzé 
leendő felvétele iránt már többször udtak be kér
vényt a képviselöházba, azonban még korainak 
tartották annak megadását.

A nazarénusok soha sem tévesztendők össze 
a baptistákkal, mert mig a baptisták fegyverbe is 
állanak, addig a nazarénusok törvénye a fegyver
fogást tiltja.

A nazarénusok tulajdonképcni megalapítója 
Magyarországon Hencsei Lajos kovácslcgény — 
Denkel János tanítványa volt. Az első hitközség 
1840-ben Budapesten kezdődött, azonban koránt
sem örvend annak a terjedésnek, aminek a bap 
tisták tanai.

— 38.

Dr. Skrilecz Mihály elnök indítványozza, 
hogy a 20 éves jubileum méltó megünnep
lésére rendezzen az egyesület a jövő farsang 
folyamán egy nagyobbszerü estélyt, amit a 
közgyűlés helyeslöleg fogadott. Indítványozza 
továbbá, hogy dolgoztassák ki egy házsza
bály, aminek segélyével a gyakorló órák 
pontos megtartása válik lehetővé. A közgyű
lés a házirend kidolgozására egy négy tagú 
bizottságot küldött ki, a végleges döntést 
pedig az állandó választmányra ruházza.

Végre az elnök a közgyűlést bezárta, 
ismételten kérve, a nagyszámban megjelent 
tagokat, hogy az egylet felvirágoztatásá
nak munkájában tölöktelhetöleg támogassák, 
hogy e missiót teljesítő egyesület múltjához 
méltó maradhasson.

A közgyűlés azon óhajjal végződött, 
bár sikeres volna az egylet munkássága, 
bár sikerülne vissza állítani az előző évek 
eredményekben dús egyleti életét, amikor is 
minden más célt félre téve, városunk tár
sadalmi életének föfactorává válik az egye
sület, a dal- és zene szivet, lelket nemesítő 
ápolásával jótékony, nemesen szórakoztató 
élvezetet nyújt.

Tanitógyülés.
A muraszombatjárási ált. tanítókor ez 

ez idei tavaszi gyűlését május 18-án Gyana- 
fán, az állami iskolában tartotta.

A gyönyörű tavaszi idő — dacára a 
nagy távolságnak — szokatlanul nagy 
számban gyűjtötte egybe a tanítókat.

Völgyi Ferencz elnök jelentése után 
Darvas Ferencz ottani tanító gyakorlatilag 
foglalkozott növendékeivel, ügyes módszere 
élénk tetszésro talált. Egyik tanítónak név
telenül beküldött egészségtani értekezlete a 
„Muraszombat és Vidékéiben közöltetik.
A járási kör árvaházi alapítványi helyének 
betöltésére vonatkozólag határozatba ment, 
hogy ha a jelenleg ajánlt sárvári tanító 
félárva gyermeke túlkorosság miatt felvehető 
nem lenne, úgy a megye bármely más já
rásából ajánl növendéket, de mindenkép 
tanító gyermekét, sőt esetleg az alapszabá
lyok olykép módositnndók, hogy árva nem 
létében nagy családit, szegényebb tanító 
gyermeke élvezhesse az alapítványt.

Láng Ignácz pénztárnok állásáról le
köszönvén, helyébe Polgár Sándor szent- 
bibori tanítót választották meg.

Tételek kitűzése s a számadások felül
vizsgálása után a szives házigazda s kedves j 
neje vendégszeretetét élvezték a jelenvoltak 
s a gazdag lakoma után a még hátralevő 
ügyeket letárgyalva, kocsikra ült a társaság 
s a péterhegyi vendéglőben pihente ki a 
hosszú ut s a gyűlés okozta fáradtságot s 
egy kellemes és hasznosan töltött nap em
lékével gazdagabban tért ki-ki otthonába.

r. I.

Mikor kaszáljuk le a szénát?
Takarmányszük esztendőben a kérdés 

kétszeresen fontos; tehát nem lesz érdekte
len, ha erről emlékezem meg e lap hasáb
jain, ha talán már ismert adatokat kell is 
felújítanom.

Nálunk még igen sok vidéken bizonyos 
szentek, naptári terminusokhoz kötik a 
széna letakarilását, vágását, tekintet nélkül 
az időjárásra, melegre, esőre stb., melyek 
pedig a füvek fejlődésében, döntő befolyást 
gyakorolnak.

Ezzel szemben azt móndja az elemző 
vegytan, mely az állattartást átváltoztatta 
kamatos kamatszámítássá, hogy a kaszálást 
a réten az azon levő füvek többségének 
kezdődő virágzásakor, lucernásban pedig a 
a többség bimbóba borulásakor leghaszno
sabb megejteni két nagy okból: 1. mert 
ilyenkor van együtt bennük a tápláló érté
kek legnagyobb tömege; 2. mert ilyenkor 
vannak ezek a legkönnyebben emészthető 
állapotban. Ezentúl csak a farost szaporo
dik s a légenytartalmu anyagok úgyszólván 
futólépésben csökkenek, tehát a kár kettős.

Ez alkalommal csak a bükköny és 
lucerna, mint két fötakarmány növényre 
vonatkozó elemzési adatokat közlöm. E 
szerint a május 23-án kaszált bükköny fa
rostja volt 208 százalék, ugyanaz julius 
12-én 39 8 ; a tápláló anyag összege pedig 
ugyanazon idő alatt 563 százalékról leszállt 
412  százalékra; nevezetesen a légeny tar
talmit alkatrészek 25 4 százalékról 13'8 
százalékra fogytak le.

A lucernánál még nagyobb volt a kései 
kaszálás miatti értékveszteség. Nevezetesen 
a május 26-iki kaszáláskor a farost 28*8, 
légenytartalom 22 9, légenymentes anyag 
308 százalék volt. Ugyanaz a lucerna julius
3-iki kaszálással 42 5 százalék farostot, 15*6 
százalék légenyt és 21 százalék légenymen
tes vonatanyagot tartalmazott.

Ne azt nézzük tehát: mikor kapunk 
tömegre legtöbb takarmányt, hanem az t: 
mikor kapunk legtöbb táperejü s könnyen 
emészthető szénát. Ez pedig minden takar
mánynál egybe esik a virágzás általános 
kezdetével.

A jókor kaszált és szerencsésen beta
karított széna friss és halványzöld szinü; 
kövér talajon kissé villágosabb árnyalattal, 
a völgyi széna pedig kissé sötétebb, mig a 
salétromos talajé barnás.

A kései vágású vagy esöverte, kilúgo
zott, tehát értéktelenebb széna elveszíti ter
mészetes zöld színét, valamint a zölden 
beboglyázolt széna is, mert ez a nagy tö
megben újra kikerülve, engedni kezd és 
sárgásbarna szint ölt magára.

A széna jó szaga sem mértéke az ö 
tápláló értékének; hisz még a savanyú réti 
füvek is illatosak, ha gondos volt a beta
karításuk ; persze csak addig, mig frissek, 
később ez a szag egészen elenyészik, ha jó, 
ha gyönge a széna. Csak az agyon ázott, 
kilúgozott széna nem szagos friss korában. 
A tompa, pállott, dohos szag a megromlás 
kezdetéi jelenti; az ilyen széna bepenésze- 
sedik és attól, ha leszárad róla a penész, 
poros, tehát egészségtelen lesz.

Ha szénánk vis major folytán sokat 
ázott is, használhatóvá tehetjük besózás 
által. Az ilyen szénát, mikor már behord
ható állapotba jutott, a padláson félméteres 
rétegekben jól legázoljuk, hogy egyenletesen 
legyen összenyomva és rétegenként meg
szórjuk apróra törött marhasóval, úgy hogy 
minden tiz métermázsa szénára 2—21/* kiló 
só jusson. Ez a só meggátolja a penész- 
képződést és a széna utóerjedése közben 
fokozza a tejsav kiválást, melynek folytán 
a szénában rejlő tápanyagok ismét feltárul
nak. Különösen vigyázzunk tehát arra, hogy 
üres odúk ne legyenek az ilyen szénában,
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hanem olyan szoros legyen a rétegezés, 
mint egy jól kitömött szalmazsákban; mert 
minden odú egy-egy penószlanyává lesz. 
Az ilyen széna már 4—5 hét múlva már 
etethető s legjobb ilyenkor el is használni.

Általában a jó széna ismertető jele: a 
sok virág vagy félig nyilt bimbó; ez mu
tatja, hogy kiadós állapotban volt-e az vágya.

Réteken nem mindig lehet ezt a praxist 
követni, bár a korai kaszálás elve itt is 
igaz, azért mert a füvek nem egyformán 
virágzanak s esetleg egy korai kaszálással 
nagyon kiritkitjuk a rétet.

Ugyanis nem minden fü ered gyöksarj- 
ról, van sok, amely csak magról szaporo
dik. Ha már most a fölmagvazást állan
dóan gátoljuk, esetleg a legsűrűbb fűnemet 
kivesztjük. Ez ellen időnkénti — 5—6 
évenkénti — magbeeresztés, utánvetés vagy 
foltonként az ily fűnek meghagyása segít. 
Mindenesetre helyenként más-más kombiná
ció lesz helyes, de az mindig igaz marad, 
hogy legjobb a rétet is teljes virágzásban 
vágni le, mert ilyenkor kapjuk róla a lég- 
tömegesebb s legértékesebb takarmányt s 
ilyenkor protainja majd 100 százalékkal, 
zsírtartalma 20 százalékkal, több mint el
virágzás után.

Igyekezzünk tehát a kaszálás legalkal
masabb idejének betartásával is arra töre
kedni, hogy lehetőleg tömeges és állataink , 
által legkönnyebben emészthető takarmány- I 
hoz jussunk.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

H Í R E K .

Kitüntetés. A József Sanatorium Egyesü
let elnöksége Saáry Józscftié úrnőt jótékony 
tevékenységéért elismerő oklevéllel tüntette ki.

— Pálhegyiek a körjegyzőségek uj beosz
tása ellen. A Pálhegyiek a vármegye törvényható
sági bizottságának a/.on határozata ellen, mely 
Pálhegy községet az újonnan felállítandó szent- 
sebestyéni körjegyzőségbe osztotta be, felebbezést 
adtak be. A pálhegyiek azt vitatják, hogy a 
bodóhegyi körjegyzőségbe való tartozóság reájuk 
sokkul előnyösebb, miután templomuk, iskolájuk, 
postahivataluk Bodóhegyen van s a Bodóhegyre 
vezető ütjük is rövidebb, mint a Szent-Sebes- 
tyénre vezető, amely télen s nyáron és rossz 
időben Bodóhegyen es Salamonon vezet keresz
tül. Az ügyben a belügyminiszter fog véglegesen 
dönteni.

— Kataszteri felmérések. A főldmivelésügyi 
miniszter felhívta a vármegye törvényhatóságát, 
utasítsa a községeket, hogy a mezei közös dülö- 
utakat a részletes kataszteri felmérés előtt ren
dezzék, mert amennyiben az utak rendezése az 
említett időponton túl történnék, illetőleg ha a 
rendezés kataszteri átvezetése külön-külön mér
nöki beavatkozást igényelne, az ebből előálló 
összes költségek, illetve a mulasztás miatt eset
leg folyamatba teendő fegyelmi eljárás eredmé
nyéhez képest a mulasztó közegek által lesznek 
megtérítendők.

—  Képviselőtestületi határozat. Körmend 
város képviselőtestületének a körmeiül—mura
szombat vasút hozzájárulási költségeit megszavazó, 
valamiül az uj temető létesítését kimondó hatá
rozatai ellen felebbezést senki sem adván be, 
uzvkat jóváhagyás végett tegnap terjesztették be a 
vármegye törvényhatóságához.

— Szakítás a körjegyzőséggel. Mottolád köz
ségnek sehogy sincsen Ínyére az, hogy az uj 
jegyzöségi beosztás szerint a perestöi körjegyző
ség működési körébe lett beosztva. Szabadulni 
óhajtva ettől a jegyzöségtöl, felobbezési kérvé
nyében azt kéri, hogy hagyják inog a felsölendvai 
körjegyzőségben. Ezzel a székhclylyel eddig is 
meg volt elégedve s ellene ezután sem lesz 
kifogása.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

— Körmend szépül. Körmend város kép
viselőtestülete a Fő-utcánuk, Bástya-utcának, Vida 
József- és Sorház-utcának kötelező aszfaltozását 
határozatilag kimondotta. E megállapodására az 
szolgált indokul, hogy a megnevezett utcákban az 
aszfaltozás kisebb-nagyobb mértékben már meg
történt, továbbá, hogy egyes háztulajdonosok 
önként ajánlották fel az aszfaltozást, arra az 
esetre, ha szomszédjaik szintén köteleztetnck arra.

Verekedés. A muraszombati vásár alkal
mával a Dobrai-féle vendéglőben Pintarics János 
mártonhelyi legény összetűzött Kühár István 
halmosföi korcsmárossal, a miből parázs vereke
dés származott, sörös poharakkal úgy megdolgoz
ták egymást, hogy az ütközet végén a körorvos 
alig győzte bevarrni a sebeket. Az esetnek, már 
mint szokásos, a bíróságnál lesz folytatása.

Lopás. Muzaly Sándor benodeki plébános 
f. hó 7-én Szt-Scbestyén községben volt a búcsún. 
Az ottani plébános udvarán álló kocsijáról ez 
alkalommal valaki egy lópokrócot lopott. A plé
bános panaszára a cscndörség kinyomozta a tol
vajt. A pokrócot Kercsmár Fercncz rovott múltú 
kosárházi lakos emelte el, aki azt egy-két koro
náért eladta. Kercsmárt tettéért feljelentették.

— Tűz. Özv. Horváth Pálné úriszéki lakos 
háza és a melléképületek f. hó lG-án délután le
égtek. A kár 350 korona.

Gyújtogatás. Malacsics János benedeki 
községbiró gazdasági épülete f. hó 20-án este 
kigyuladt, elégett a pajta, présház, gazdasági 
eszközök és hordók, a tűz tovább terjedésének a 
ház körül álló fák vetettek gátat. Biztosítva csak 
igen kis részben volt s igy a biró kára jelenté
keny. A tűz valószínűleg gyújtogatásból ered, 
mert a bírónak, aki erélyesen vezeti a község 
ügyeit, állásából kifolyólag több haragosa is van.

— Amerikában elhalt. Szomorú levél érkezett 
tegnap a muraszombati elöljárósághoz. Messze 
földről, Amerikából érkezett az irás. Nagy ur, az 
amerikai egyesült államok külügyminisztere irta e 
levelet, magyar belügyminisztériumunk közvetíté
sével, Muraszombat elöljáróságához, amelyben 
értesíti azokat, akiket illet, hogy nemesdi szüle
tésű, muraszombati illetőségű Horváth Istvánt, 
aki hosszú ideig Muraszombatban kéményseprő 
segédeskedett, Amerikában elgázolta a vonat és 
meghalt. A nála talált kalonakönyvét, úgyszintén 
arcképéi is haza szolgáltatták, annak a kijelenté
sével, hogy más vagyona nem találtatott. Szegény 
édes anyja, Horváth Katalin, vigasztalan csókol
gatja a neki oly drága ereklyét.

Himlöjárvány Mezöváron. Mezőváron himlő- 
járvány lépett fel, a járásorvos a baj meggátolá
sára az óvintézkedéseket elrendelte.

—  Vitás esernyő. Kardos Ádám mártonhelyi 
tyukász még 1903. évben Szt-Benedek községben

i járt, a hol esernyőjét elvesztette. A múlt héten 
! ismét megfordult a községben, mikor is özv. 
i Skrilecz Jánosné portáján az esernyőjét vélte fel- 
j fedezni. Jogtalan elsajátítás miatt feljelentette 
1 Skrilecznét, aki váltig erősíti, hogy az esernyő az 

övé. A vitás ügyben a bíróság fog dönteni.
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 

j bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak c 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 elökészitö munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni es ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább */a 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.

A DIVAT ÚJSÁG minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona busz 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadó- 
hivatalába Budapesten, VIII., Rökk-Szilárd-utca 4. 
számú házában van.

MÁJUS 28.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Elhunyt kedves fiunk lelki üdvéért folyó hó 

23-án tartott gyászmisén résztvevőknek ez utón is 
őszinte küszönetünket nyilvánítjuk.

Muraszombat, 1905. május 25.

Bittermann Tivadar és neje.

*1 E rovatban közlőitekért a szerkesztőség nem 
vállal felelősséget.

Apró hirdetések.

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

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

Gróf Batthyány Zsigmond horvátországi 
(Klenovniki) uradalmában kerestetik egy kürerdész 
és három erdőör. — Ajánlatok: Gazdasági inté- 
zöség Csendlak. posta Vas-Ferenczfalva intézendök.

A gazdakör járásunk róna vidékén egy minta 
gazdaságot óhajt felállítani. Azok, akik ez iránt 
érdeklődnek, jelentkezhetnek a gazdakör tit
kári hivatalában.

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 cl 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 Festömüvószek-kel.

Ötven nagyszabású 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- 
kiipja karácsonyra állandó előfizetöinkön 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.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., Va évre 14 
kor., 1U évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.
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Tanító urak figyelmébe! Egfy ügyes lapkihordó K é z im u n k a
A közelgő iskolaévzárat alkalmából tisztelet
tel felhívom a t. tanító urak becses figyelmét 
az általam finom papíron és csinos kivitel

ben előállított

vizsgalapokra.

napilap elárusitásra azonnal felvétetik 
B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedéséiien 

Muraszom bat.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

m o n t i r o z á s á t ,  diszitését, továbbá  
m indennem ű díszm unkákat és disz- 
kötéseket j  u t á n y o s  á r b a n  készít 
B alk án yi E. könyvkötészete.

B A L K Á N Y I  E R N Ő  Muraszom bat.

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki imi és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
Muraszom bat.

286/1905. végr. sz.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1905. évi 
Sp. I. 117/3. számú végzése következtében dr. 
Vratarits Iván ügyvéd által képviselt ,Hegy- 
szorosi Hitelszövetkezet* javára Bücsck János, 
Maitz Alajos és Gombócz Ferencz seregházi 
lakosok ellen 270 korona és járulékai erejéig 
1905. évi május hó 2-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján félő'foglalt és 1980 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. ló, csikó, 
kumctt szerszám, tehén, tinó, borjú, szecska 
metsző, szekér, borona, malacz, hordó stbbiböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. '

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1905-ik évi V. 174/3. sz. végzése folytán 
270 kor. tőkekövetelés, ennek 1904. évi október 
hó 7-ik napjától járó 7°/o kamatai és eddig össze
sen 69 kor. 71 f-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Seregházán Bücsek János laká
sán leendő megtartására

1905. évi junius hó 10. napjának
délelőtti 11 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 becsáron 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 május 27-én.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

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

kereskedésében kapható.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-féle

pem etefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-fclét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van,

• I doboz 60 fillér. _____ :
Csak RÉTHY-felét fogadjunk el 1

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

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-

kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezölapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszom bat.

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

vezérügynökségénél l I p  BUDAPEST, v., váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




