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Kath. templomépités.
ii.

1898. év tavaszán plébánosunk sok 
oldalról jövő sürgető felszólításnak eleget 
téve, templomépitésünk ügyében hitközségi 
gyűlést hirdetett, melyen is az egybegyült 
fárahivek az életrevaló eszmét általános 
helyesléssel felkarolva, annak kivitelét egy 
szükebb körű bizottságra ruházták. Az alig 
megszülemlett eszmét azonban már bölcső
jében megfojtotta egy cikk, mely a „Mura
szombat és Vidéke“ 1898. év május 8-iki 
számában látott napvilágot. Az újság akkori 
szerkesztője a fejledezö csecsemőt egy cik
kével jónak látta agyonütni. A cikkíró, ki 
maga is elismerte a tempiomépitésének 
szükségességét, több rendbeli okoskodással, 
melyek a helyi viszonyok helyes mérlegelé
sével a józan ész itélöszéke előtt alig áll
hatnak meg, az örvendetesen megindult 
mozgalomnak szárnyát szegte. Mi indította 
öt erre, annak okait hiába kutatom, ha csak 
ama általánosan elterjedt szóbeszédnek nem 
akarok hitelt adni, hogy a tisztelt cikkíró 
ép az idötájt a szabadkömives szektával, 
mely minden pozitív vallásnak ádáz gyű
lölője, kacérkodott.

Felelős szerkesztő: Dr. VRATARITS IVÁN. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Az említett cikk érvei a kilátásba he
lyezett kath. autonómiából és a kegyúri 
kötelezettségek helytelen értelmezéséből van
nak merítve, összes ellenvetései a két alap
fogalomra vezethetők vissza. Legyen szabad 
ama cikkre, habár későn, néhány észre
vételt tennünk.

Élesebb láiásu emberek már abban az 
időben tudták, hogy a kath. autonómiai 
szervezetből nem lesz semmi, hogy az csak 
politikai sakkhuzás volt a felizgatott kath. 
kedélyek lecsillapítására. Hogy a lefolyt hét 
esztendő vajúdásai között sem tudott meg
születni a kath. önkormányzat, maga ez a 
tény felment már minket attól, hogy a 
templomépités ügyében a kath. autonómiá
ból folyó következtetések cáfolatába bocsát
kozzunk. Ha pedig valaki a hitközségi 
vagyon kezelésébe akarna befolyni, annak 
számadásairól hovaforditásáról tudomást 
szerezni, az ily kiváncsi érdeklődőknek 
önkormányzat nélkül is privatim szívesen 
szolgálnak felvilágosítással, sőt ha nem 
enyveskezü, még a templomperselybe való 
gyűjtéssel is megbízzák. Nem kell félteni a 
templomok szerény vagyonkáját, elég szigorú 
ellenőrzés alatt áll az. De tegyük fel, hogy
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a kath. autonómia létesül, az ö keretében 
vájjon ki fogja viselni a templomépités 
költségeit? Nem ugyanazok-e, kik adomá
nyaikat e célra önként felajánlották ? Annyi 
jogi tudást is lehetett feltételezni a templom
épités céljából gyülésezö tagokról, hogy a 
templomépitésre az egyenes adókulcs szerint 
esetleg kivetendő összeg behajtásánál a 
közigazgatási kényszert (brachium) nem 
vehetik igénybe. Nem hatalmi eszközökkel, 
hanem sokkal magasztosabb eszmétől he
vítve, önként ajánlottuk fel tehetségünk 
szerint anyagi erőforrásainkat a legszentebb 
cél érdekében. A költségék reánk eső hánya
dát, mint tiszteletünk adóját, Isten oltárára 
szívesen hoztuk volna áldozatul, mert a 
jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az ellenvetések második része a kegy
úri kötelezettségek helytelen magyarázásá
ban csúcsosodik ki. „Építsen a patronus" 
hajtogatja némely ember takargatva Isten 
és a mennyeiek iránt való szeretetlenségét. 
De miért épen a patronus egymaga? miért 
nem mindannyian a patronussal vállvetett 
buzgalommal ?

Ily nemű érvelésnek lett volna alapja 
a jobbágyság idejében, midőn az alattvalók

TÁRCA.

A  Guszti kalandja.
(Fürdői életkép.)

— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta : TÖRÖK ERNŐ.

— Szervusz, jó reggelt! — köszönt be Rudi.
— Szervusz, jó napot! — felelt szórako

zottan, vontatva a szót, Guszti s cigarettázva 
hanyagul nyújtózkodott végig pamlagán.

— Inasoddal találkozóm s meglepetésemre 
tudató, hogy egész váratlanul hazajövél a fürdő
ről — szólt Rudi.

— Hagyd el barátom — vága közbe türel- 
i mctlenül Guszti — ne is beszéljünk a fürdőről,

én fürdőre többé már nem megyek.
— Ah! oh! — sóhajt csintalan kétkedő 

mosolylyal Rudi, — miféle hátrálás, micsoda le
mondás, minő kacajra méltó kifejezés e z : Én 
fürdőre többé már nem megyek!? és éppen hal
lani ezt a te ajkaidról Guszti ?! Mivé lettél te, a 
hősök hőse, az arszlánok peldányképe, az ellen
állhatatlan hóditó lovag?

— Eh hagyjuk az élcelődést barátom, epés 
a hangulatom, tegnap átkozottul vacsoráztam, 
nem volt nyugtom egész éjjel, a fejem most is 
kábult — mentegetőzött Guszti.

— Ez csak lári-fári! Hej mást tanúsít sze
med fénye, mást gyanitut az összeráncolt homlok
— faggató Rudi — más lappang ott a mellény 
alatt. Eddigelé nem volt köztünk titok soha s mi 
okozhatja most velem szemben eme bizalmatlan
ságot ? Apropos ! tudod-e, hogy holnap után sza
badságomat megkezdem és fürdőre megyek üdülni. 
Vájjon hová? még nem határoztam, útközben 
értesítelek hollétemről. De végtelenül kiváncsivá 
tevéi a történtek s keserű lemondásod indoka 
iránt. No, de hát kérlek, szólj, beszélj. Mert ki- 
bőjtöllek, kiönlelek ám hallgatásod titkos rejteké- 
böl, akár csak az ürgét; tudod én követelő és 
visszautasithatatlan vagyok.

Tehát fürdőre készülsz ? — vontató Guszti, 
ha már annyira lerázhatatlan hirszomjas, kiváncsi 
vagy, úgy ülj le és hallgass, de türelmesen.

A barát diadalmas főhajtással leült.
— Azt tudod — indult meg az elbeszélés

— hogy 4 hetet szándékoztam tölteni a ......... i
fürdőn, mert a fővárosi élet megtámadó egész 
idegrendszeremet.

Nősülni akarok, itt már uz ideje; a testet

edzeni okvetlen szükséges rám nézve. Hisz ép 
testben lakó ép lélek lehet csak tényleg fogékony 
az élet ezerféle kinálkozó kellemei iránt.

A házaséletbe roncsolt testet, kihalt lelket 
vigyek? Ily szép feltevésekkel indultam ú tra ; a 
pesti Gusztit, az arszlánt, saját énemet, magamat 
itthon akaróm hagyni, hogy újjászületésemnek 
útjába akadályt ne gördítsen.

Fürdői szállásomon elhelyezkedőm ; a zene
kar épen Erkel „Bánk bán“-ját adta elő.

Ablakot nyitva, kissé fáradtan az úttól, tele 
tüdővel szívtam a havasok aljában a fenyöillattúl 
balzsamos üde levegőt.

Ni n i! Festői alak! Créme szinü ruha, ég
színkék dísszel, a legújabb párisi kalap, világos 
cipőkbe bujtatott ici-pici lábacskák , . , . .

Fáradtság ide, fáradtság oda. . . .  Minden 
szép eszményi gondolatom, feltevésem egy pillanat 
alatt szárnyra kelt . . . .  én ismét a pesti Guszti 
valék . . . .  Valami szobacicust találtam futtom- 
ban feltaszitani (a későbbi ajándék után meg
bocsátott a jámbor lélek) és . . . és . . . gondold 
el . . . az emeletről lerohanva . . .  ö . . .  ö előtte 
állottam.

Meg voltam bűvölve, el voltam varázsolva. . .  
lábaim mintha csak gyökeret vertek volna; csak 
néztem, bámultam mereven, mig tündérem —
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bizonyos függő viszonyban voltak hübér- 
uraikkal szemben és tartoztak nekik bizo
nyos szolgálmányokkal miiül munkában, 
mind tcrmesztményekbcn adózni. Ama idő
ben a földesurak lelkiismcretbeli kötelessé
güknek tartották, hogy alattvalóiknak lelki 
szükségleteiről iskolák és templomok építése 
által gondoskodjanak.

Ily nagylelkű jótevők híveik lelki gon
dozására templomokat építettek, lelkészi ál
lomásokat szerveztek és ezek fenntartására, 
ellátására nemcsak magukat, hanem birto
kaikat is implicite lekötelezték (patronatus 
reális). Ámde a hűbéri viszony megszűnt, 
a jobbágyság függő helyzete és a köteles 
szolgálmányok eltöröltettek, nincs tehát jog
alap arra nézve, hogy a kegyur a hivök 
számarányának megfelelő, kibővített temp
lomot egy maga építse fel. Peres eljárásnál 
a kegyúri kötelezettségek jogviszonyának el
bírálásánál az 1808 év nov. 29-én kelt kir. 
leirat nyer alkalmazást, melynek értelmében ' 
a templomépités összes költségeit a kegy
urak viselik, inig a hivök csak kézi és igás 
munkára kötelezhetők. Ámde eme szabály 
folytonos joggyakorlat folytán csak a régi j 
dülcdezö és immár közveszélyessé vált temp
lomok újjáépítésére alkalmaztatik. Ami ős
régi templomunk szilárd falai pedig, melyek 
már több mint félezredév viharával dacoltak, 
még most is oly biztosan állanak, hogy bc- 
omlásuktól a reákövetkezö másik félezred
évben sem kell lélnünk. De feltéve, hogy a 
bíróság megítélné, miszerint a potronus kö
teles a hivök számarányának megfelelöleg 
kibővíteni, vájjon mcgfelelne-c kívánságunk
nak ama eljárás, ha kegy urunk minden épí
tészeti és aesthetikai érzés sutbavetésével 
templomunkat annak hosszirányában néhány 
méterrel kiépítené? Pedig lám ehhez ö neki 
is joga volna!

A jó ügy érdekében azért kérve kérjük 
azokat, kik Isten iránt való szeretetlenségük-

engcm figyelmére sem mellűtvu — utánozhatatlan 
kecsesei, mellettem ellebegett. Mire bámulatomból 
felocsúdtam, Ö . . . eltűnt, nem találtam sehol.

Leszidtam magamat bárgyuságom miatt, 
dühös voltam, hogyan veszíthettem el lélekjelen
létemet én . . . és épen én '?

Nem mentem, de valósággal — mint üldö
zött vad —- rohantam jobbra, balra; hu száz 
szemem lett volna is, bizonyára lett volna mind
egyiknek elég dolga.

Hiába volt minden . . . Ö eltűnt . . . látha- 
tom-o még rabiba és valahol?

Bepillantottam éjsötét szemeibe, azok villáma 
is már észbontó. Az angyali derült homlokot a 
legdusabb sötét gesztenyeszinü hajzat árnyékold. . .  
Korálpiros epernyi mosolygó száj hófehér fog
sorával . . . Areán a tavasz rózsáival . .  , Ilyenek 
csak az ég angyalai lehetnek . . . (Guszti egészen 
felhevült a visszaemlékezés alatt s majd folytatá:)

Tűnődve, levertem érteni föl lakásomra — 
persze vacsora nélkül. Az én korábbi, választot
tamnak, Kmmácskának emléke teljesen elmosódott.. 
szivem oltárának bálványa leve az ismeretien 
tünemény,

A nyitott ablakon bámultam ki a csillag- 
táborra ; megfordult már a göncül szekere is, de 
álom nem jött szemeimre. . .

ben egy fillért sem akarnak áldozni, hogy 
fondorlataikkal legalább ne szítsanak torzsal
kodást a hivök és a patronus közt, semmi
vel sem menthető zsugoriságukkal az ada
kozásban másokat vissza ne tartsanak. Szá
zadokra kiható célunk megvalósítása, véle
ményünk szerint, csak a kegyur és a hivök 
egyetértő működése és vállvetett áldozatkész
sége folytán fog sikeres módon megoldatni.

Ne várjunk tehát a távol jövőben ki
alakuló kath. autonómiai szervezkedésre, 
igenis gyüjtsünk a múlt vasárnapi számban 
e tárgyról értekező cikkíró felhívása szerint ; 
a szent ügy szolgálatában ne hagyjuk ma
gunkat terrorizáltalni holmi ellenséges érzü
letű sporadikus jelenségek által, a hivő nép 
nagy többsége erkölcsi és anyagi támogatá
sát nem fogja megvonni tőlünk. És ha 
Isten hajlékára szánt szeretet adományaink 
nagyobb, tekintélyesebb összegre növeked
tek : keressük fel templomunk védurát, I 
patronusát, hogy anyagi erőink elégtelensé
gét bőkezűségével támogassa. Hisszük, meg 
vagyunk róla győződve, hogy vallásos bűz- ! 
góságáról országszerte ismert kegyurunk 
ősei fészkében, Muraszombatban, nein fog 
szűkkeblűén elzárkózni oly mü létesilésétöl, I 
melylyel nevét ragyogó belükkel Írhatja a i 
késő utókor emlékébe.

U j szerek a vadrepeze és vadm ustár 
irtására.

A gyomok elleni védekezés a gazda 
folytonos és feszült figyelmét veszi igénybe, 
a gyomos földekről nem lehet minden 
esetben a hanyag gazdára következtetni, a 
vetés véletlenül oly kedvezőtlen időben tör
ténhetik, hogy a gyom elhatalmasodik. 
Megszámlálhatatlan gyomanyag fekszik a 
talajon, mely kedvező viszonyok közölt fej
lődésnek indul. A természet utjai csodála
tosak, midőn a gyommagvak csirázóképes- 
ségét éveken keresztül megtartja, hogy a 
növényfajtá ki ne pusztuljon. A gyomok

A távolbuu a keleti égbolt pírja mégis le
győzte végre a testi erő t. . .  az ablakban zárul
tak le szemeim s csak a fürdői zenekar szokásos 1 
reggeli üdvözletére ébredtem föl.

Álmomban völgyek, ijesztő mélyedések fölött , 
repültem á t . . . mindenütt Öt kerestem . . . Be
tekintettem a hegyoldalakat koszoruzo erdők csun- 
dcs titkaiba. . , csak Öt nem találtam sehol.

Ha Ö . . .  beteg volna, úgy bizonyára a 
forráskuthoz jö . . . gondolám s a gondolatot rög
tön a tett követé.

A gyógyforrás bugyogott, pezsgőit . . .  az én 
szivem a Bele vulkánként forrott, hánykódott 
oda bent . . . Mondhatom, hogy nem irigylendő 
az oly helyzet.

Láttad az eget szűzi hajnaibiboráhan ? Hal
lottad az erdők s ligetek szivét, a csalogányt a 
madár zenekarral együtt dalra kelni, midőn a 
felbuvó napot üdvözlik pici szivük minden mele
gével ? Látta-e a pázsitot s a virágtábort, midőn 
örömkünyre fakadva, harmatban fürüdve fogadja 
égi vőlegényét, midőn ez felcsókolja a virág 
keblének gyöngyharmatát ?

A természet fensége lopódzoll a szivembe, 
agyamba . . , megpillantottam Öl . . . de kísérője 
vala ám I

(Folyt kőv)

elleni küzdelem hosszú éveken keresztül 
szigorú következetességgel folytatandó, mert 
a gyomok elszaporodása rendkívül nagy 
károkat okoz a gazdának. A gyom álló 
helyén más növény nem terem, a miveleti 
növények elöl a táplálékot elvonja, azokat 
beárnyékolja, előlük a világosságot, a me
leget elfogja, a táplálkozásra nélkülözhetet
len talajnedvességet fogyasztja.

Sokfelé a vadrepce, vadmustár képezik 
a tavaszi vetések lő gyomnövényeit s gyak
ran, sajnos, több a vadrepce a szántóföl
dön, mint a tavaszi gabona s ezek ellen 
semminemű művelési móddal nem véde
kezhetünk, csak akkor, ha tavaszi gabona 
helyébe őszit vetünk, mert ez esetben az 
öszszel kikelő gyom télen át elpusztul és 
más magvak nem kehiek ki, ha csak ta- 
vaszszal a talajt nem bolygatjuk, midőn is 
uj magvak kerülhetnek a felszínre.

A vadrepce irtása tekintetében feltűnést 
keltett először M. L. Bőimet, ki azt. tapasz
talta, hogy a (i százalékos rézgálicoldat a 
vadrepcét elöli, mig a zab a locsolás foly
tán nem szenvedett. Hitier ezen eljárásra 
nézve kijelentette, hogy a vasgálicnak is 
ilyen hatása lesz, mint azt késöbo Martin 
nagyban végzett kísérletei be is bizonyí
tották.

Azóta ez irányban számos többé- 
kevésbbé sikerült kísérlet végeztetett, egyebek 
közölt a rostocki kísérleti állomás már 
1898-ban foglalkozott ezen kérdéssel s ez 
alkalommal kitűnt, hogy a vasgálic-oldat 
használata némi alkalmatlansággal jár, mert 
nemcsak nehezen oldódik, de a levegőn 
áliván, belőle vasoxid-hidrátbói álló iszap 
ülepszik a fenekére, mely a permetező esz
közöket eltörni.

Kiderült továbbá, hogy a vadrepcét, 
vadmustárt és más levélben bővelkedő 
gyomfélét nemcsak a nehézfémek sói pusz
títják el, de más sóoldatok is, és pedig 
első sorban a trágyasók, mint: chitisalétrom, 
kénsavas aminón és 40 százalékos klór
kálium oldalai, melyekből 15—40 százalé
kos oldatok készítendők, alkalmas viszonyok 
között a 15 százalékos oldat is olyan jó 
hatású, mint a koncentráltabb oldatok.

Ezen sóoldatok hatása a vadrepcére és 
vadmustárra feltűnően gyors, ha a 2—4 
hetes zab és vadrepce vetést velük pertne- 

! tezzük; kedvező időben már két óra múlva 
láthatjuk a vadrepce hervadását és elhalását, 
mig a zabnak semmi baja nem történik.

Belátható, hogy ezen trágyasóknak a 
gyomirtásra való használata jóval többet ér,

| mint a vas- és rézsóknak az alkalmazása, 
mert az előbbiek használata mellett föl- 
segélyjük a vetéseket s különösen a chili- 
salétrom és a kénsavas ammón használata 
e célra fölöttébb ajánlható, mert ez eset
ben a trágyázás és gyomirtás egyesithetök.

A zabot és az árpát a fent említett 
oldatok nem károsítják, a borsó, bab, bük
köny, csillagfüvek és répára azonban ká
rosnak bizonyultak, a fiiatal herére is káros, 
későbben azonban már baj nélkül kiállják 
a permetezést.

Egyebekre nézve következő pontokra 
legyünk tekintettel:

1. Leggyorsabban mutatkozik a hatás, 
ha a sóoldatokat száraz és nem szeles idő
ben permetezzük el, különösen alkalmas a 
délelőtt, ha már a harmat felszáradt, igen 
alkalmas a napos idő.

2. A késő délutáni permetezésnek kevés 
a haszna, mert az esti harmat az oldatot 
lemossa és felhígítja.
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3. Esős időben vagy ha a permete
zésre hamarosan eső jön, akkor fáradtsá
gunk hiábavaló volt.

4. A sóoldat hatása úgy a fiatal, mint 
az idősebb vadmustárnál és vadrepcénél 
mutatkozik, ajánlatos azonban a fiatal nö
vények permetezése, ha azoknak már 2—3 
levelük van, mert akkor kevesebb oldatra 
van szükség, hogy az összes leveleket be
lepje a permetező anyag s minnél több a 
levél, annál több oldatra van szükség; ; 
minélfogva a permetezés utáni nap azt 
látnok, hogy egyes gyomnövények még nem 
hervadnának, újból kell permetezni.

5. A sóoldat a szárnak és virágzatnak 
nincsen ártalmára, a virágzás ez okból lát
szólag a permetés dacára is megindul, de 
mag nem képződik, mert a levelek elhal
tak, a növénz nem asszimilálhat.

Ami a mennyiséget illeti, azt mond
hatom, nem oly sok, hogy azt bárki is be 
nem szerezhetné. A legtöbb esetben 30 —60 
kgr. chilisalétrom, kénsavas ammón vagy 
40 százalékos klórkálium elégséges lesz és 
ez nem kerül sokba; ha chilisalétromot ily 1 
módon alkalmazzuk, akkor trágyázó hatása 
révén egyébb költségünk ninbs, mint a 
perinetezö amortizációja.

A permetezés kézi vagy fogatos erővel 
történhetik, a fogatosokat egy ló húzza; 
igen jó ilyen gépnek bizonyult H. Köhler ! 
güstrowi gyáros vad repce permetezője.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár. i

Előfizetőinkhez.
Lapunk mélyen tisztelt előfizetőihez 

bátrak vagyunk azon kérelemmel fordulni, 
hogy a hátralékos elöfizesési dijakat most, 
a félév leteltével, beküldeni szíveskedjenek.

Indokolttá teszi kérelmünket azon kö
rülmény, hogy a lap pontos és idejében 
való szétküldését az előfizetőink és a 
modern kor igényeinek megfelelően csak 
akkor eszközölhetjük rendesen, ha az elő
fizetési dijak befolynak.

Tekintettel arra a nagy anyagi áldo
zatra, melyet kiadóhivatalunk a lap elő
állítására fordít, méltányossá teszi fenti 
kérelmünket, mert hisz oly nagy töke nem 
áll rendelkezésünkre, mint a fővárosi napi 
lapoknak, bár azok megjelenését is az elő
fizetési dijak pontos beérkezése teszi lehe
tővé, — úgy szerény körünkben okvetlenül 
számításba kell vennünk az előfizetési dija
kat, hogy a szétküldés akadályt ne szen
vedjen. Már pedig ebbeli törekvésünk csak 
az esetben lesz sikerre vezető, ha mélyen 
tisztelt előfizetőink indokolt kérelmünket 
méltányolják és az előfizetési összeget hoz
zánk juttatják.

Kérelmünket a m. t. előfizetőink jó- 1 
indulatába ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel 
A Muraszombat és Vidéke" 

Kiadóhivatala.

H Í R E K .
—  Személyi hírek Gróf Szápáry László v. 

b. t. t. május hó 29-én röggel jószágigazgatójá
val, Hitler Imrével együtt Muraszombatba érkezett. 
Három napi itt tartózkodás után, vagyis 31-én, 
visszautazott Budapestre. Amint értesülünk, 2 heti 
tengeri utat szándékozik tenni az északi tengeren, 
azután pedig hosszabb tartózkodásra a Szápáry 
család többi tagjaival ismét Muraszombatba jön, 

Gróf Batthyány Zsiginond országgy. képviselő

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

f. hó 1-én a képviselőház ülésein leendő részvé
tel végett Budapestre utazott.

Biróválasztások. Kisszombat község birá- 
j«*»vá a lemondott Kamin Miklós helyeit Vratarits 
Mihály választatott. Muraszombat községben pedig 
a szinte lemondott Söincn János biró és Lainscsek 
János helyettes biró helyébe f. hó 3-án tartott 
közgyűlésen bíróvá Lainscsek József, helyettes bí
róvá Bácz János választatott.

Slebits Ignácz igazgató-taniló hosszas 
betegségéből leiépült és ismét átvette az állami 
iskola vezetését.

—  Elbocsátott vasvármegyei. Járásunk terü
letén lakó magyar állampolgárok közül újabban 
Fűvel József sürüházi lakost bocsátották el. — 
Laposa Ferenc seregházi illetőségi gráci lakos 
a magyar állampolgárság kötelékéből saját kérel
mére Ausztriába cibocsájlátott.

— Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli ág. 
ev. egyházkerület junius 12-én Kőszegen tartja 
ez évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Gyurátz 
Kerencz püspök és Ihász Lajos kerületi felügyelő 
elnököli.ek. A közgyűlést előkészítő bizottságok a 
köv tkezö időben üléseznek : Julius 10-én délután 
4 órakor egyházkerületi népiskolai bizottság, dél
után 6 órakor a gyámintézeti bizottság, junius 
11-én 8 órakor a lelkészegylet, délután 2 órakor 
a véleményező bizottság, 5 órakor egyházkeriilcti 
elöérlekezlet, junius 12-én az ének- és zeneegylet 
tartja közgyűlését, amit ünnepi istentiszteleten 
történő lelkészavatás előz meg.

— Gyár Muraszombatban. Gróf Szápáry 
László v. b. t. t. muraszombati uradalmában egy 
nagyobb mezőgazdasági szeszgyár* felállításával 
foglalkozik. Az előkészületek folyamatban vannak.

Uj nöegylet. Tótmorácon a szegények 
felsegélyezése céljából jótékony nöegylet alakult. 
Az egylet élén, mint elnök, Kolosváry Ferenczné. 
mint jegyző pedig Hima Sándor ágostai cvang. 
lelkész állanak. Az egylet alapszabályait a bel
ügyminiszter, a jóváhagyási záradékkal ellátva, 
tegnap küldte le a vármegyei törvényhatóságához.

Komlótermelés járásunkban. A komlónak 
járásunkban leendő meghonosítására a gazdakör, 
élén gróf Batthyány Zsigmond elnökkel, nagy 
tevékenységet fejt ki. Lapunk hasábjain Szenteh 
Dezső gazdasági szaktanár fejtegette e cultur- 
növény termelésének nagy fontosságát, mely érte
kezést a gazdakör 500 példányban kinyomatta, e 
röpiratot mindenki megkaphatja a gazdakör titkári 
hivatalában, ha ez iránt oda fordul. Gróf Batthyány 
Zsigmond barkóéi birtokán már nagy területen 
ültetett komlót, amit az érdeklődök megtekint
hetnek.

Kataszteri felmérések. A belügyminiszter 
az 1905. évben végrehajtandó országos felméré
sek, helyszínelések és egyéb mérnöki munkálatok 
alkalmával a hároinszöggelési mérnökök, fel
mérési felügyelők s a felülvizsgálattal a pénzügy- 
miniszter állal megbízandó tisztviselők által igénybe 
vehető szolgálmányok árát Vasvármegyére követ
kezőkép állapította meg: egy kétfogatu utazó 
kocsi után egész napra 10 K, félnapra 10 K,— 
egy négy fogatú utazó kocsi után egész napra 
28 K, fél napra 16 K, — egy felnyergelt ló után 
egész napra 8 K, fél napra 5 K, egy napszámos 
után egész napra 2 K, fél napra 1 K 20 f, — 
egy küldönc után egész napra 3 K 60 f, fél napra 
2 K. — egy kömives vagz ács után egész napra 
10 K, fel napra 6 K.

— A szanatóriumi kögyülss. Mikorra soraink 
napvilágot látnak, éppen akkor igen szép ünue- 
pély zajlik le a fővárosban, mely iránt városunk
ban és megyénkben szoKullau érdeklődéssel for
dulnak. Ez a közgyűlés egy nagyszabású társa
dalmi munkának zászlóbontása és azzal a re
mén ynyel biztat, hogy a mi vármegyénknek, a mi 
városunknak is haszna lészen belőle, mert most 
a tüdőbetegség elleni akció kiterjed a védekezés, 
a gyógyítás minden tennivalóira és csak attól 
függ. hogy az egyesület mint tud megbirkózni a 
föladattal, hogy milyen pártolásban részesül. 
Örvendetes auspiciuin, hogy Auguszta kir her
cegnő a liga védnöke, aki fenséges szive egész 
melegével érdeklődik a mozgalom iránt és örven
detes jelenség az Is, hogy emberbaráti ügyben 
zászlóbontás még alig fogadtatott hazánkban 
rokonszenvesebben, mint ez. Az emberek, leg
alább a jobbak, at vannak hatva annak tudatától, 
hogy tenni kell, hogy egy ncmzelgyilkos kór 
szoiit harcba. A magunk részéről nem fogunk 
lankadni engedni az érdeklődést és örvendeni 
fogunK, ha ennek a szép, hazafias, emberbaráti 
nagy célnak a sajtóban szolgálatot tehetünk.

Mérgezési tünetek. SzabadfTy József és 
családja nagy veszedelemnek volt kitéve az elmúlt 
éjjel. Egy házaló asszonytól halat vásároltak, a 
melytől éjjel mindnyájan oly rosszul lettek, hogy 
ha dr. Skrilecz Mihály körorvos gyors megjelenése 
és ügyes kezelése nem jön közbe, aligha nem ko
molyabb következménye lőtt volna a dolognak. Jó 
volna ha az ilyen darusításokra nagyobb figyelem 
lenne fordítva.

— A gondatlanság áldozata. Szmodis János 
dombaljai lakos és neje felügyelet nélkül hagyták 
2 év és 7 hónapos István nevű gyermeküket és 
igv az junius f-én, a telkén levő víztartó tocskába 
fulladt. A klr. járásbíróság részéről az orvosren- 
döri bonc vizsgálatra Aczél József albiró, dr. Geiger 
Vilmos járási és dr. Skrilecz Mihály körorvos urak

l a helyszínére kiszálltak.
— Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 

értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Festi Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői 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 Festö- 
müvészek* *4 ciinü 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 Festi Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Festi

I Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre
l 14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 

szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Aridrássy-ut 27.

— Megzavart légyott. Jakisa János csekefai 
gazdaember, dacára, hogy csinos felesége van, a 
szomszédba is átjárogat, nem tartja meg a hüség- 
l'ogad alinat, múlt hó 28-án este 9 óra tájban egy 
csekefai kikapos menyecskéhez ment át beszélgetni, 
de ez egyszer poruljárt. lllemtudván bekopogtatott 
a szobába, ahol legnagyobb meglepetésére Poucsics 
József asztalos legényt találta, aki a feletti dühé
ben, hogy idyljét a vén Don Juan megzavarta, 
kést rántott s a bámészkodó Jakisát kezén és vál
lán megsebezte. Nagy jajgatva rohant a csendőr
ségre Jakisa, akinek panaszára aztán a késelö le
gényt feljelentették, de Jakisát is elérte a méltó 
büntetés, mert a felesége azóta aligha teszi meny
országgá az életét.

— Két szomszédasszony. Sinkécz Jánosné 
meg Sinkécz Sándorné kosárházi asszonyok kö
zösen bírtak egy darab rétet. Vasárnap reggel 
Sinkées Jánosné tehene Bőszére füvet ment ki tar
lózni, nem sokára szomszédasszonya Sinkécz Sán
dorné is oda ment. Eleinte békésen beszélgettek 
a világ folyásáról, de lassunkint már amint szo
kásos összevesztek, mikor a nyelvük elfáradt, a 
kezeikkel kezdtek hadakozni. Sinkécz Sándorné 
ekközben a sarlóval megvágta a szomszédasszonyt, 
aki azlán sirva vádolta be megsértőjét a csendör-

; ségnél.
— Lopás. Gombócz Sándor széchenykuti 

napszámos közös háztartásban élt Benézik István- 
uéva!, ebből kifolyólag gyakori volt köztük a per
lekedés. Mull hóban Gombócz rájött, hogy zárt 
ládájából apránkint zsír, liszt hiányzik s a lopás
sal lakó társát gyanúsította. Bcnczikné beismerte, 
hogy a ládát ö törte fel. uj zárat is vett Regedé
ben az elrontott helyett, azonban, hogy lopott 
volna a leghatározottabban tagadja.

_  = ________________ JUNIUS 4.

A p ró  h ird etések .

Oltógumini dekagrammonként 28 fillérért 
kapható gazdakörnek Kardos József muraszombati 
kereskedő urnái levő raktárában.

20 métermázsa elsőrendű szalma kapható 
jutányos áron Sinkovich Kálmán urnái Barkócon,

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

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

• kűri hivatalában.
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Marhasó kopható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

Gróf Batthyány Zsigáimul horvátországi 
(Klenovniki) umdalmábou kerestetik egy kürcrdész 
és három erdöör. Ajánlatok: Gazdasági inté- 
zöségCsendlak, posta Vas-Ferenczfalva intézendök.

Tanító urak figyelmébe!
A közelgő iskolaévzárat alkalmából tisztelet
tel felhívom a t. tanító urak becses ügyeimét 
az általam liliom papíron és csinos kivitel

ben előállított

vizsgalapokra.
B A L K A N Y I  E R N Ő  M uraszom bat.

233/1905. végr. sz.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. jbiróságnak 1904. évi 
Sp. I. 767.számu végzése következtében dr. 
Czifrák János ügyvéd által képviselt „Muraszom
bati Takarékpénztár r.-t.“ javára Koudila István, 
.lakisa Kcrencz és Skrilccz Mihály szenthcnedeki 
lakosok ellen 300 kor. s jár. erejéig 1905. évi 
ápril hó 11-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 000 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m, tehén, üsző tinó, kis borjú 
és malaezokból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
sag 1905. évi V. 109/2. sz. végzése folytán 300 
kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi október hó 
1 sö napjától járó 8% kamatai és eddig összesen 
72 kor. 50 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Szcnt-Benedeken Koudila István 
lakásán leendő megtartására

1905. évi junius hó 9-ik napjának 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozóK ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. íj-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is ei fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
inasok is le és felülfoglalták s azokra kielégí
tési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi május 
hó 28. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bír. végrehajtó.

E gy ügyes lapkihaidó
napilap darusításra azonnal felvétetik 

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

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 nagyérlékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
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. :
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- 
kötöipannüvészct újabb alkotása lesz.

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

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

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennem ű díszmunkákat és dísz- 
kötéseket j  u tá  n y o s á r b a n  készít

B a lk án yi E. könyvkötészete.

I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róm. kath. ós 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

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszom bat.

Is z á k o s s á g  n in c s  tö b b é !
Kívánatra bárkinek bérmentcscn küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vagy 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahalása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a kővetkezőket mesélte :
.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-o igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

1NSTITUTE (üep. 12f), 71, High Holborn, London, W. D., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendők.)

COZA

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági
legújabb szerkezetben és X

UtJUtJK. legjobb kivitelben kaphatók í l

vezérü gynökségénél
Árjegyzéket és költségvetést kivtánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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