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Katholikus templomépités.
ui.

a neki megfelelő templom készen az égből 
pottyant volna le, még a legszertelenebb 
fantaszta sem tesz említést.

fellegekkel ? Aludtunk már eleget, itt az 
ideje, hogy felocsudjuk vétkes szender- 
gésünkböl.

E lapok hasábjain megpendített kath. 
templomépités ügye a közönség széles réte
geiben élénk viszhangot kellett. Türelmet
lenül várjuk az első kezdeményező lépést, 
mely közelebb hoz bennünket hő vágyunk 
teljesüléséhez. Várjunk még tovább is, inig 
a számra nézve sokkal kisebb felekezetek 
az Istennek méltó, díszes hajlékot emelnek, 
inig a .nagyobb számú kath. hívők indolen- 
ciájukifal fogva továbbra is rendezetlen 
templomi viszonyaiban szégyenkezzenek? 
Várjunk még tovább is, keleti fanatizmussal 
m ondogatván: Ha Allahnak szüksége van 
templomra, majd gondoskodik ö magáról. 
Csakhogy nem ö neki, hanem jó magunk
nak van szükségünk templomra, hogy benne 
a világ zajában eltespedelt lelkünket fel
frissítsük. Sült galamb nem repül senki . 
szájába. És ha a csapongó képzelem szár
nyaira emelkedve, a meseirók fantasztikus 
agyában meg is fogamzott egy olyan ország 
képe. mely munka és fáradozás nélkül adja 
boldog lakóinak a legédenibb gyönyöröket: 
de oly eseményről, hogy valamely vidéknek

A Ilit és vallás ellenségei fárad hatatla
nok romboló tanaik terjesztésében. Hatásu
kat nagyon is érzi a társadalom, mely isteni 
és emberi törvényi, tekintélyt lábbal tiporva, 
önös féktelen szenvedélyeitől űzetve veszé
lyes lejtőn halad a biztos örvénybe. Miként 
lehetne eme romboló áiadatnak gátat vetni? 
A szociolog sok mindenféle utópisztikus 
hipotézist állíthatnak fel, de annyi bizonyos, 
hogy a szociális sebek orvoslására leghat- 
halósabb szernek a vallás fog bizonyulni. 
A templomból kell kiindulni am a uj élet- 
clixirnck, mely a sok sebtől vérző társada
lomnak uj erőt fog kölcsönözni. A mi* el
hagyatod, nagyon is szűk templomunk pedig 
e célnak megfelelni nem,képes, sőt a benne 
előforduló botránykoztató tolongások a jobb 
érzésüek szivében a vallásos buzgalom 
utolsó szikráját is elfojthatja. Várjunk még 
tovább is ölbe tett kezekkel, inig a pusztiló 
elem mindent hatalmába ejt, midőn az 
egykor virágzó hitélet romjain emberfeletti 
erővel küzdve sem tudunk győzelmesen 
megvívni a fejünk felelt vészesen kóválygó

Ma még általában eléggé kedvező kö
rülmények közölt vagyunk, melyek templom- 
ügyünk sikeres megoldását biztosíthatják. 
A köznép buzgó, vallásos; a szent cél 
érdekében áldozatkészségére számiihatunk. 
A kegvur is magánbeszélgetések folyamán 
jelentékeny segítséget helyezett kilátásba. 
E két tényezőnek áldásos együtthatása foly
tán lehetetlen, hogy ügyünk hajótörést szen
vedne. Rajta, azért, minden halogatás csak 
árt, tegyük üveg a kezdeményező lépést és 
ha önaelleK* fáradozásainkban véletlen aka
dályra* találnánk, ne veszítsük el kedvün
ket, sőt inkább ez acélozza tetterőnket.
Sic ilur ad astra!

A kezdő lépés pedig véleményünk 
szerint az volna, hogy ez ügyben a leg- 
kompetensebb egyéniség: a plébános, hit
községi gyűlést hívna egybe, melyen a 
templomépités módozatait általánosságban 
megbeszélve, annak kivitelét egy szükebb 
körű bizottságra ruházná. A múltak ered
ménytelenségein okulva, azt ajánlanók, hogy 
eme bizottság rögtön a hitközségi gyűlés
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Julcsa néni.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — !

A főváros általánosan ismert alakjai az utcai 
kofák, kik egy-egy utca sarkon két kerekű kis 
kocsijokban áruljuk holmijokat, ami rendesen 
különféle gyümölcsből vagy édességekből áll.

Julcsa néni immár több mint tiz év óta él 
ebből az üzletből s miután öt mar mindenki ' 
ismeri, igen sok vevője is van s igy elég szép 
kis jövedelemmel rendelkezik.

Ha az ember megnézi összelöpörödött alak
ját, semmi érdekeset sein lát rajta. Ha vevője 
akad, azt udvariasan kiszolgálja, szabott árakat 
tart s abból senki isten fiának nem enged. Nyá
ron, ha a nap erősen oda tűz kocsijára, átmegy 
uz árnyékos oldalra s ha valami dolga akad, egy 
14—lő éves leányka helyettesíti. Ha az est be
köszönt, kocsijával haza hágtál egyszerű pince 
lakásába s azután akcióba lép a kis lánya. Ü 
hordja kosárba az esti kávéházak vendégeinek a 
gyümölcsöt elárusítani és pedig nem hiába, mert 
az esteli kereset többre megy, mint a nappali.

Kevesen tudják, hogy mily viharos múlt áll 
az öreg Julcsa néni mögött. Szép napokat is 
látott már ö, még pedig olyat, ami nem adatik 
meg minden halandónak.

Igaz, hogy kis leány korában ö is azon 
kezdte, hogy az utcán újságokat kínált nyakra- 
före s később pedig virágokkal szaladgálta be a 
nappali és éjjeli kávéházakul s különösen olt, hol ; 
urak és nők vegyesen megfordultak. JulisKa — 
akkor még igy hívták — kitünően értette a 
geseftot, fekete szemeit ha rávetette valakire, az | 
nem tudott szabadulni: annak venni kellett tőle I 
virágot.

Nem sokára aztán a kis Juliska is megunta : 
a sok szaladgálást s egy kedvező alkalmat fel
használva, felcsapott ö is az éjjeli kávéliázak 
deszkájára s habár hangja nem is olyan nagy
szerű volt. de e gyengéjét pótolta gyönyörű két 
szeme s üde fiatal termete, melyet nem igen rej
tegetett el vendégei elöli.

Juliska büszke es mcgközclithetcllcnnek tar- 
tolla magát, mi által csak emelkedett az értéke 
a férfi világ előtt. Különösen kettőt tüntetett ki 
kegyeivel: egy idősebb gróf urat, ki igen szép 
lakást, sok pénzt és ékszert helyezett kilátásba, 
és egy fiatal jogászt, ki szivét és nevel ajánlotta 
fei a szép Juliskának.

Azonban uz ö okos diplomata feje azt is 
megtudta fejteni igen ügyesen, az arany közép
utat választotta: a gróf ur lakását, pénzét és 
ékszereit is megtartotta, meg a fiatal jogász 
szivét is.

Nagy hírnévre telt szert az előkelő világban 
s Júlia néven ismerték az orfeumok deszkáin s 
minden utógoridolul nélkül gázolt keresztül a 
kövér tárcákon és fiatal sziveken. És mennél 
többen mentek miatta tönkre s lettek öngyilko
sokká ; az ö hírneve annál jobban terjedt s az 
újságok is sokat irtuk róla.

Fogatokon járt, előkelő lakást tartott s meg
fordult Európa nevezetesebb varosaiban és éppen 
oly jól ismert alakja volt a fővárosoknak, mint a 
fürdők vendégeinek.

Udvarlóival szemben igen szeszélyes volt. 
A ki ma még azt hitte, hogy teljesen bírja Júlia 
kegyét, az könnyen arra ébredett, hogy a Júliánál 
már nincs számára hely. Majd ismét -égi udvarlóit 
hódította vissza s oly szerencséje volt, hogy tel
jesen tölle függött, hogy kit kerítsen hálójába, 
mert akire egyszer azt kivetette: az nem tudott 
szabadulni, ha csak ö maga nem lett hozzá hűtőién.

Azonban Júlia sehogy sem tudott a pénzzel 
bánni, amilyen bőven jött, éppen olyan bőven 
szórta azt kicsi kacsójával.
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tartama alatt megalakuljon és bizonyos 
szabályok szerint állapítsa meg müközési 
körét. Az érdekeltségnek folytonos ébren
tartására szükségesnek tarjuk, hogy a temp- 
lomépitési bizottság minden hónap meg
határozott napján összeüljön és működéséről 
önmagának számot adjon, melynek össze
gezett eredményéről évenként a nagy közön
séget is tájékoztassa. A templomépitési 
bizottság gyakori összejövetelének áldásos 
gyümölcse az volna, hogy a felmerülő aka
dályoktól és elkerülhetetlen kellemetlensé
gektől lankadó erők folytonosan uj életre 
kelnének és a zsibbadozó tevékenységet uj 
munkára sarkallanák.

Félre tehát minden kislelküséggel! ; 
Erős akarat és kitartó munka után a nehéz- ' 
ségek elosztanak és a hőn óhajtott eszme j 
megtestesül. A ki akarja a célt, annak j 
akarnia kell a kivitelre szükséges eszközö
ket is. A ki óhajtja, hogy uj, a kor igé
nyeinek megfelelő templomunk legyen, annak ; 
tehetsége szerint az anyagi eszközök elő- : 
teremtésében is kell buzgólkodnia. A kath. 
közönség pedig csak kezdő lépésre, a zászló 
kibontására vár, hogy alája sorakozva, leg
szentebb ügyét tevékeny lelkesedéssel dia- j 
dalra juttassa.

Aratás.
Itt az aratás ideje. A szorgalmas föld- 

mivcs nép örömmel készül, hogy Isten 
nevében a kenyér gyűjtéshez fogjon. Bár
mily nehéz és fárasztó legyen is az aratás 
munkája ebben a tikkasztó nyári melegben, 
mégis nagy lelkesedéssel, örömrivalgással 
és kitartással teljesitik azt gazdáink, hisz 
teljes tudatában vannak annak, hogy arcunk
nak verítékével kell keresnünk a minden
napi kenyerünket.

Az aratás a földműves népnek leg
nagyobb örömünnepe. Mi tagadás, ez alka
lommal még ,a legszegényebb embernek az

Azután kezdett már betegeskedni is, meg 
aztán újabb csillagok jöttek fényét elhomályosítani 
s az egykor oly híres Júliát alig ismerte valaki 
s fénye és dicsősége csakhamar elillant mint 
az éther.

Csak lakásban emelkedett mind magasabb 
és magasabbra : az első emeletről a negyedikre. 
Gyönyörűen berendezett lakása mind szőkébbre 
olvadt. Ékszerei s drága ruhái lassanként mind a 
zálogházba vándoroltak, honnan soha se tértek 
többé haza. Az udvarlók lassanként mind ciszé
ledtek, ép úgy arcának rózsái. így kopott ki a 
negyed rendű orfeumokból is, inig végre oda jutott, 
ahol most is van : a gyümölcsös kocsi melle.

Kényes pályája atnily gyorsan érte el tető
pontját, ép oly gyorsan hanyatlott is. Az egykor 
oly büszke Júliából nem sokára lelt ismét Juliska 
s azután Julcsa néni.

Ha ma már beszél fényes múltjáról, csak 
az az egy vigasztalja, hogy az ö kis Juliskája, 
ha oda ér, majd okosabb lesz.

Julcsa néni pedig csak árulja tovább a gyü
mölcsöt s épp oly boldogtalannak hiszi magát 
most, mint a múltban.
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arca is kivirul s együtt vigad a gazdagok
kal még akkor is, ha egy talpalatnyi földje 
sincs, mert bízva bízik, hogy a gazdagok 
dús buzakalászaiban az ö szájba tevő fala- 
tocskája is megterem.

Vigadjon is mindenki, mert a tavalyi 
szükesztendö után a jó Isten bő áldással 
jutalmazta meg a földmives nép ez idei 
fáradtságos munkáját. Van búza, lesz 
kenyér!

Szép a bizalom az ősi erényben, de j 
azért sohase bizakodjunk el. Igaz, a jó 
Isten egyformán osztja kenyéradó áldását , 
gazdagok, szegények, jók és rosszak között 
egyaránt.

Azért édes jó aratógazdám egy kérés- , 
sel fordulok hozzád és légy szives azt meg
szívlelni. Mielőtt az első kasza csapást 
mérnéd Isten áldására, tekints végig búza
termő földeden s megfogod látni, mily alá- : 
zattal hajlong meg a bötermő buzakakísz az 
isteni gondviselés előtt s számláld meg 
azon kalászok számát, amelyeket Isten és J 
felebaráti szerétéiből szegények és elhagya
tottak között Isten áldásáért szétosztani 1 
erkölcsi kötelességed lesz. S ha mindezt 
megcselekedted, úgy hulljon a kalász s száll- , 
jón reád, Isten áldása.

Végül édes arató gazdám egy kell még 
felhívnom figyelmedet. Nem elég csak be
takarítani termésünket, hanem annak gond
ját is kell viselni, hogy azt baj ne érje.

A gazdáknak legnagyobb ellensége s 
legnagyobb veszedelme a tűz, ami nem 
egyébből, mint gondatlanságból és könnyel
műségből ered. Azért legyünk figyelmesek ; 
és óvatosak.

Itt az idő, arassunk, de gyufára és j 
pipára vigyázzunk!

Wilfinger Károly

A félév leteltével tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek az előfizetése lejárt, annak meg
újítására. esetleg a hátralék szives beküldésére, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

A kiadóhivatal.

Takarmányozás ellenőrzése.
A gazdának, mint állattenyésztőnek, 

minden törekvése oda irányul, hogy a te
nyésztett állatok a kitűzött célra a lehető 
legrövidebb időn belül használatba vehetők 
legyenek. E törekvését a gazda azonban 
csak úgy éri el, ha az állatok egészségi 
állapota rendes, mivel azok a körülmények, 
melyek az állat szervezetére, illetve egész
ségére hátrányosak, megzavarják a szerve
zet működését s ezzel gátlólag hatnak a 
cél elérésére.

Az állattenyésztés, meg a vele össze
függő hizlalás és tejtermelés s végül a 
trágya termelés tulajdonképen cirkulus 
vitiosus a mezőgazdaságban s a inig a föld- 
mivelésnek feltétlen szüksége van a trágya- 
termelés szempontjából az állattenyésztésre, 
úgy másrészt az állattenyésztés céljaira el
kerülhetetlenül szükséges a földmivelés és 
a takarmánytermelés.

A háziállatok e szerint fontos faktorai 
a mezőgazdaságnak és a gondos gazda 
igyekszik azok nevelésére és ápolására a 
lehető legyobb gondot fordítani.

Kétségtelen, hogy az állatok célszerű 
kihasználásának alapja az egészség, mert 
csak az erős állatok után várhatunk hasz-
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nőt, ismernünk kell tehát azt, hogy mit is 
értünk egészséges állapot alatt, illetőleg 
mikor működik az állati szervezet nor
málisan ?

A felelet erre csak az lehet, hogy nor
mális vagyis egészséges állapot alatt az állati 
szervezetnek zavartalan működését értjük, 
midőn az a test nagyságához és súlyához 
arányos takarmány mennyiséget teljesen elő
készíti és feldolgozza az emésztő csatorná
ban, hogy azután a takarmányban foglalt 
tápanyagok a bélből való felszívódás utján 
a szervezet alkotó részeivé válhassanak, 
ellenben a szervezetre alkalmatlan, káros 
anyagok — bomlási termények — meg
felelő módon kiküszöböltessenek.

E szerint a takarmány előkészítése, 
megemésztése és a felesleges anyagok ki- 
üéitése az a három élettani működés, 
melyek az állal egészséges állapotát jel
lemzik.

Az állatokat általában jellemzi az, hogy 
mértékletesek és gyomrukat túl nem terhe
lik ; szarvasmarháknak és lovaknak köz
néven „megzabálásnak" nevezett állapota, 
vagyis a hasított körmüek felfúvódása, 
dobkorja és az egy patások kólikája nem 
annyira a sok, mint inkább a rossz, gyor
san erjedő és igy gázokat gyorsan fejlesztő 
takarmányok etetéséből, vagy az állatok 
helytelen időben való itatásából ered. Jó 
minőségű takarmányok etetése és helyes 
időben való itatás után az állati szervezel 
működése csak a legritkább esetben zavar- 
tatik meg. Ha az mégis megtörténik, úgy 
az állatorvos beavatkozása feltétlen szüksé
ges, mert csak azon esetben, ha a helyes 

, beavatkozás már a betegség kezdetén meg- 
i történik, várhatja a gazda azt, hogy a meg

hívott szakértő a bajt csirájában elfojthatja 
s ezzel nagyobb károsodástól megóvhatja.

De nézzük ezek után azokat a rendes
től eltérő jelenségeket, amelyeket a gondos 
gazda állatai takarmányozása alkalmával 
megfigyelhet.

Sokszor az állat mohón kap az eléje 
tett takarmány után, sőt abból nagy ada
got igyekszik elkapni, azonban nehány rágó 
mozgás után a rágást abba hagyja, hogy 
hosszabb szünet után azt újból megkísé
relve, a falatot végre szájából kihulassa. 
Ha ez az állapot több napig tart, akkor az 
állat súlyából vészit, a tejelő állat tejpro
dukciója kevesbedik. Néha pedig a figyelő 
gazda azt látja, hogy főzött, törött takar
mányt állatai akadály nélkül elfogyasztják. 
Kutatva e körülmény okát, a szakértő vizs
gálata a legtöbb esetben a logfelületek hibás 
kopásában, ebből kifolyólag vagy önállóan 
a száj nyálkahártyájának kisebesedésében 
vagy hólyagok, fekélyek jelenlétében fogja 
azt megtalálni.

Előfordul az is, hogy az állat rendesen 
kap az eléje tett takarmány után, azt jól 
meg is rágja, de csak egy részét nyeli le, a 
másik részét a pofa és a fogsor közé szo
rítva, visszatartja, mely ha lovaknál fordul 
elő, köznéven „bagózásnak" neveztetik. Ez 
a hosszabb ideig visszatartott takarmány a 
szájban erjedésnek indul, úgy mehanikailag, 
valamint kémiailag is izgatást gyakorol a 
száj nyálkahártyájára, a mi a rágó műve
letet akadályozza. Ez is oly körülmény, 
mely az állat táplálkozását és igy annak 
használhatóságát károsan befolyásolja, állat
orvosi beavatkozást igényel.

Némely állal, mitsem törődve az eléje 
helyezett takarmány nyal, fejét a jászolnak 
támasztja és abba kissé beleharapva, nyelő
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mozgás közben levegő nyelésből eredő han
got hallat. Ezek az úgynevezett jászolrágők, 
melyek e rossz szokás következtében sok 
betegségnek vannak kitéve és igy a tenyész
tésből való kiselejtezésük ajánlható.

Minél tökéletesebben tudja az állat a 
nyújtott takarmányból az abban felhalmo
zott tápanyagokat értékesíteni, annál töké
letesebben működnek a szorosan vett 
emésztő szervek.

Az ürítés tekintetében mutatkozó bár
mely rendellenesség emésztési zavarokra 
mutat és annak folytán szakszerű beavat
kozást tesz szükségessé, mert világos, hogy 
az állat rendeltetésének meg nem felelhet, 
ha a szervezete a nyújtott takarmányt kel
lőleg nem értékesítheti.

A gondos és számitó gazda tehát az 
állatok takarmányozására igen nagy súlyt 
fektet, megfigyeli, hogy a nyújtott takar
mány tiszta, kifogástalan minőségű legyen. 
Inkább keveset, de jót ad állatainak. Figye
lemmel kiséri az állatokat s azok maga
viseletét evés, ivás alkalmával.

Gondja van a megállapított takarmá
nyozási idő pontos betartására, úgyszintén 
az ivóvíz minőségére, az itatás keresztül
vitelére, mert csakis az ily eljárás mellett 
lehet reménye, hogy állattenyésztése jöve
delmező leend.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

h í r e k .

— Szabadságon. Saáry József muraszombati 
kir. járúsbiró a napokban szabadságra ment, 
melyet a kies Balaton parti fürdőben, Almádiban 
fog eltölteni. Távoliélében a járásbíróság ügyei
nek vezetését dr. Schick Ferencz kir. aibiró 
látja el.

—  Személyi hírek. Dr. Geigcr Vilmos járás
orvos egészségi okokból f. hó 12-töl 4 heti sza
badságra távozott. Távollétében dr. Skrilecz Mihály 
kiirorvos helyettesíti. — K. hó 10-én Egyed József 
csendőr százados Szombathelyről városunkban 
tartózkodott, ahol a csendőrséget vizsgálta felül.

— Nyugdíjazott körjegyző. A vármegyei kör
jegyzők nyugdíj választmánya f. hó 8-án Hcrbst 
Géza főjegyző elnöklete ulatt ülést tartott, amelyen 
Skcrlák József muraszombati körjegyző nyug
díjazási kérelmével foglalkozott, a nyugalomba 
vágyó körjegyző indokait méltányolván, neki a 
jegyzői nyugdijat megadta.

— Véglegesítés. Pósfay Gusztáv kőszegi köz- 
igazgatási gyakornokot, föszolgabiránk liát, a vár
megye főispánja állásában véglegcsilcttc.

— Jubiláló püspök, tiyurátz Ferenc/, dunán
túli ág. ev. püspök f, lió 11-én Kőszegen az 
egyházkerület évi közgyűlésén ülte meg püspöki 
működésének 10 éves évfordulóját, mely alkalom
mal Ihász Lajos kerületi felügyelő meleg elisme
réssel, őszinte lelkes szavakkal üdvözölte és a 
jelen levők viharos ovációba részesítették.

Hadgyakorlatok. Amint már megemlékez
tünk múlt számunkban, Muraszombat környékén 
a katonaság augusztus Itó első leiében gyakorla
tot fog tartani. E hét folyamán több tiszt tartóz
kodott városunkban lakás csiuálás és a terep 
tanulmányozása végett, llir szerint a gráei-mar- 
burgi draganyos, a csáktornyn-varasdi uhlanus és 
a klagenfurt-vilachi huszár ezredek fognak gya
korlatozni.

— Határigazitás. A Kisbarkócz és Korong 
magyarországi, valamint Wolfsdorf ausztriai köz
ségek között az állami határ időszaki vizsgálatá-

illetve u határkő felállítás kérdéseben a ki
küldött bizottság által felvett jegyzőkönyvet a 
magyar belügyminiszter az osztrák belügyminisz
terrel egyetértöleg jóváhagyta.

— Választmányi ülés. A muraszombatjárási 
gazdakör választmánya f. hó 10-én ülést tartott. 
Az ülésen a folyó ügyek elintézése után köszöne
tét mondtak a Füldmivelésügyi Miniszternek a 1UU

kötetes népkönyvtár ajándékozásáért. Elhatározta 
a választmány, hogy Muraszombatban f. évi szép- í 
lombor hó 2-án lódijnzást, augusztus hó 26-án \ 
pedig Csondlnkon szarvasmarha, sertés és baromfi 1 
díjazást rendez. Kérte a minisztériumot, hogy 
Mnrlouhclyen ez idén is engedélyezze a téli tan
folyam tartását és egy buktató kazános „Györy- 
félő** szeszfőző készülék ingyenes engedélyezését 
is kéri. Tervbe vette egy kosárfonó műhely fel- j 
állítását, a mit Batlyándon vagy vidéken óhajt j 
felállítani A komlótermelés tanulmányozására I 
nagyobb szabású kirándulást szervez, mely alka
lommal Stájerországban a komló, Stridó melletti ! 
Farkashegyen pedig az állami szölőtelcpet tekin
tené meg. Továbbá Lcliomér és Tölgyes közsé
gekben minta gazdaság létesítése körül fáradozik.

— Vármegyei utak megvizsgálása. Púm József 
műszaki tanácsos, a harmadik közúti kerület fel
ügyelője, llvozdovits Antal főmérnök, az állam- 
épitészeti hivatal főnőkének kíséretében a vár
megyében körutazást tesz, melyen a megyei 
utakat vizsgálja meg. A vizsgálat, mely a megyei 
utak revíziójának kérdésével kapcsolatban van, 
folyó hó 18-án ér véget.

— Meghívó. A muraszombati iparos ifjúság 
1905. évi julius hó 23 án (kedvezőtlen idő cselén 
a rá következő vasárnap) Ilid végen, Schwartz-félc 
vendéglő körijében zártkörű nyári táncmulatságot 
rendez. Kezdete délután 4 órakor. Belépti dij : 
személyjegy 80 fillér, családjegy J kor. 40 fillér. 
Jo ételekről és italokról, valamint kitűnő magyar 
zenéről gondoskodva lesz.

— Könyvtár órák. A gazdakör értesíti tag
jait, hogy a népkönyvtár, valamint a kör szak
könyvtárából ezentúl mindig vasárnap H —12 
óráig ad ki könyveket a kör hivatalos helyi
ségében.

Tűz. Vas Ádám berkeházi lakos istállója 
és szénapajtája f. hó 6-án este 0 órakor leégett.
A kár 700 korona, biztosítva 600 korona erejéig 
volt. A tüzet, amint a tüzrendöri vizsgálat meg
állapította, villám okozta. A házbeliek már alud
tak, midőn egy csatornásra ébredtek fel, mely a 
házat alapjában megrázkódtatta, mire a házból 
kifutottak, már az istálló nagy lánggal égett.

— Gondatlanságból okozott tüzeset. Órabér 
Mihály seregházi lakos f. hó 4-én este csinlulan- 
ságuk miatt büntetésből kiküldte a szobából gyer
mekeit, akik a pajtába mentek és olt játszadoz
tak. Kilenc óra tájban atyjok aludni küldte a 
gyermekeket és egyúttal a pajtában is széjjel 
nézett, alig nyitotta ki a pajta ajtaját, midőn j 
rémülten látta, hogy a pajta belseje ég. Lármái j 
csapott, de mire a tűznek gátat tudtak vetni, a 
pajta már leégett. A tüzet a gyermekek csinálták, ’ 
akik mulatságból a pajtában tüzet raktak. Órabért 
gondatlanságért, hogy gyermekeit felügyelet női- | 
kül hagyta, feljelentették.

— Szélhámos. Flcisehman és Fürst szom
bathelyi rövidáru kereskedőkhöz beállított mull 
h° l«J*áu egy magát Roposa Károly kuzmai lakosnak i 
nevező cinbor. Előadta, hogy öl megbízta Roposa 
István kuzmai szatócs, hogy részére bevásároljon, j 
A kereskedők hitelt adlak előadásának és kiszol
gáltattak mintegy 490 korona értékű árut. Miután
a cég az áru árát kot bet múlva sem kapta meg, 
gyanakodni kezdett és a feljelentést megtette. 
Panaszukra a csendörség kinyomozta az áll Raposa 
Károlyt Spilák Károly rovott múltú völgyközi 
lakos személyében, aki azonban már az áru nagy 
részen túladott. A csendörség Völgyköz és Kozma 
községekben kutatást tartott, mely alkalommal 
Raposa István. Bunderla István és Hajdinyák 
Ferencnél a padláson szénába dugva nagy meny- 
nyiségü uj fehérneműt találtuk eldugva. A csend- 
örseg u jeles kompániát a bíróságnál leljelenleltc. 
SpiIákot nem lehetett kihallgatni, mert most ara
táson van Zala megyéken.

Verekedés. Sliván Ferencz köhidai lakos 
korcsmájában idogált mull hó 29-én délután 
Kuzma József köhidai lakos. Úgy 4 óra tájban 

, több idegen községbeli legény jött a korcsmába, 
ahol hangosan mulattak. Mulatság közben össze- 

I szol,-okozlak Kozmával, akit megvertek, késsel 
j összeszurkáltak, végül kidobták az udvarra, ahol 
| a jómagával tehetetlen embert üssze-visszn rug- j (lusták. A rulul összevert ember bántalmazok fel

jelentette, akiket aztán kinyomozott a csendörség.
! *  veiekedó legények Tudján Antal, Poci; Mihály, 

llerisz, lilán Alajos és Szobor nevű barkód 
legények voltak, akik nem akarnak semmire sem 
visszaemlékezni, de a jelenvolt szemtanuk ellenük 

1 vallottak.

bán. A tanfolyamban 10 tanuló, ki magát arra 
kötelezi, hogy 5 éven át oly községben folytat 
szülésznői gyakorlatot, hol okleveles bába nincsen, 
100—100 korona állami segélyben részesülhet. 
Akik ezt elnyerni óhajtják, az idézett okmányokon 
kívül szegénységi bizonyitványnyal és az említeti 
kötelezvénynyel ellátott, a vallás- és közoktatás- 
ügyi nagy méltóságú m, kir. minisztériumhoz, inté
zett belyegmentes folyamodványukat legkésőbben 
1905. augusztus 20-ig a szombathelyi m. kir. 
bábaképzö-intézel igazgató-tanárához küldjék be. 
A tanulók korlátolt számmal havi 20 koronáért 
az intézetben lakást és ellátást kapnak.

— Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
érlékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást kellett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évröl-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
lógja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább 7a ével 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.

Köszönetnyilvánítás.
Minden barátaink és jó ismerőseink, akik 

felejthetetlen Bandi fiunk halála alkalmával nekünk 
részvétüket kifejezni szívesek voltak s igy a ben
nünket ért csapás elviselését némileg meg
könnyítették, fogadjak ez utón hálás köszönctünkcl.

Dr. S zilárd  Lipót és neje.

Apró hirdetések.

Egy simcnthali pirostarka, tenyésztésre al
kalmas bikaborju hathetes korában, azaz c hó 
vegével eladó. Megtekinthető NVilfinger Károly 
korongi állami tanítónál. Ülésre nem eladó.

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

Gazdakörünk 2 Kühne-fólc sorvelögépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

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

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

K é z im u n k a
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 a lk á n y i E. könyvkötészete.
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jnat.
j. mint tkvi 
.thárdi taka- 

István peres
elleni 992 

ai és 20 kor. 
jgek kielégítése

,ib. zen kir. járás
bíróság, .... trületén lévő. a
perestói 123. sz. ^ —11. sor, 182/b,
192/b, 270/b, 406/b, 4 < o , , b ,  536/b, 595/b, 
609/b, 611/b, 831/b. hrsz. 33/b. házsz. birtokból 
Hanzsár Istvánt illető felére 502 koronában, a 
+ 1. sor 596/'b hrsz. birtokból nevezettet illető leiére 
109 koronában és a + 2. sor. 606/b. hrsz. bir
tokból nevezettet illető felére 128 koronában, a 
262. sz. tjkvben A 1. 1. sor 530/a hrsz. egész 
birtokra az 1881. LX. t.-cz. 150. §-ának a) pontja 
értelmében 78 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 

1905. évi agusztus hó 9-ik napjának 
d. e. 10 órája Perestó község házához kitü- 
zetett azzal, hogy őzen határnapon a fenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10% 50 kor. 20 íill., 
10 kor. 90 fill., 12 kor. 28 fill., 7 kor. 80 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló el
ismervényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számi lőtt 
5% kamatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Perestó 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiröság mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. május 26.

Or. Schick, kir. albiró.

Házeladás.
M uraszom batban, Kiskanizsa-u. 

271. sz. ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
fü rdőszoba és egyéb mellékhelyisé
gekből, hozzá félhold kert, eladó.

Tudakozódni lehet a járási kór
ház gondnokánál.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csórna- ’ 

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

iMuraszom bat.

R É Z I  N É N I .  Szakácskönyv.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyvkereskedésében

Idény-czikk.
Az idény alkalmából ajánlom kitűnő 

minőségű

hóly agpapirj aimat
a mélyen tisztelt családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedfi.

Csődtömeg-eladás.
Közadós Schönheit Lipót muraszombati rövidáru ezég csődtömegéhez tartozó ós a 

csődlcllár 1—323, tétel számai alatt felvett 13399 K 45 f beszerzési árral biró 8175 K 
62 fillérre becsült áruk az üzleti felszereléssel együtt

1905. évi augusztus hó 26-án d. e. II órakor
dr. Engcl Sámuel csődválasztmányi elnök ügyvédi irodájában ajánlati utón elfognak adatni.

Felhivatnak a venni szándékozók, hogy zárt ajánlataikkal a becsérték 10%-val, 
mint bánatpénzzel együtt legkésőbb 1905. évi augusztus hó 20-ik napjának délelőtti 10 
órájáig dr. Kngel Sámuel szombathelyi ügyvéd, csödválasztmányi elnöknél, avagy 1905. 
évi augusztus hó 24-ének d. e. 12 órájáig alulirt tömeggondnoknál annál is inkább be
nyújtsák, mert az elkésetten érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. — A beér
kezett ajánlatok felelt a csödválaszlinány 1ÍH)5. évi augusztus hő 20-án d. c. 11 órakor 
tartandó ülésében fog határozni, a legtöbbet ígérő ajánlatához nincsen kötve, s fentartja 
magának a jogot, hogy az ajánlatok között szabadon választhasson.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a csödválasztmány elfogadja, köteles bánat
pénzének elvesztése és esetleg kártérítés terhe mellett a megvásárolt árukat és berendezést 
3 nap alatt a tömeggondnok kezeihez történt készpénz fizetés mellett átvenni.

A csődtömeg az eladandó ingóknak sem a leltárban kitünteteti mennyiségéért, sem 
minőségéért szavatosságot nem vállal. A vételi illetéket és bélyegköltséget a vevő visel'.

A csödleltár és az áruraktár alulírott tönieggondnok utján a hivatalos órák alatt 
megtekinthető.

Muraszombat a M. A. V. Győr—fehringi vonalának Szentgolthárd állomásától 44 
kim., a Kisccll—Hóba—Csáktornyái vasút Alsólendva állomásától 30 kim., Spielfeld—lulten- 
bergi h. é. vasút Radkcrsburg (Regedé) Stájerország, állomásától 14 kim. távolságra van.

Kelt Muraszombat. 1905. évi julius hó 12-én.

Dr. Czifrák János
csőd tömeggondnok.

Értesítés.
V «Ú r«7Á  • •'Iin,l0n *“W»»V  C Z o I  ■ névvel, tiszta és ment
kai részektől.

SCHICHT 
káros ni- Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

25.000 koronát fizet Schicht György 
cég Aussigban bárkinek, aki bebizo- 

a .SCH1C11T* névvel, valamely káros

Van szerencsém a n. é. közönséget 
értesíteni, hogy Muraszombatban, a Bokor- 
utcza 290. számú házban letelepedtem 
és itt a

K Á D Á R  (pintér)
mesterségemet fogom folytatni.

Midőn ezt a n. é. közönségnek tudo
mására hozom, egyúttal értesítem, hogy jó j 
és tartós munkámért felelősséget vállalva, . 
olcsó árakat fogok számítani.

Magamat a n. é. közönségnek becses 
figyelmébe ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

F le g á r M ik lós,
kádár mester.

(.Szarvas" vagy „Kulcs" szappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbbl
Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint ama 

kiadósság, amelyet
Schicht-szappannál

észlelhetünk, lágysága és teljes tisztasága azon különös gyár
tási mód eredménye, amely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagyrészt 
saját müvekben állíttatnak elő.

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult I

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




