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Kisbirtokosok és a törlesz- 
téses kölcsönök.

A divat nagy hatalom. Hódol annak 
az ember nemcsak a ruházkodásban, hanem 
minden téren, még az adósság csinálás- i 
bán is.

Bekebelezett, váltó és kezeseit kölcsö
nök ma már meghaladott adósságok kez
denek lenni és minden adós iparkodik a 
divatnak hódolva, terheit átváltoztatni tör- j 
lesztéses kölcsönné.

Van is valami csábitó abban, mikor az 
ember a kamattal együtt lassanként letör- 
leszti adóssága tökéjét is és egy szép napon 
csak arra ébred: volt és nincs, nem nyomja 
többé teher sem a birtokivét, sem a kebelét.

Csakhogy inig ez a boldog állapot eljö, 
sok kisgazda megátkozza még azt is, aki a 
törlesztéses kölcsönt legelőször kigondolta, 
mert nézetem szerint ilyen kölcsön bár
mennyire divatos legyen is, kisgazdának 
épen nem való.

A törlesztéses kölcsön ugyanis mindig 
hoszu lejáratú, 40 vagy 50 évre szól, 
a mellett a kamatja rendesen nagyobb, mint 
a közönséges kölcsönnek, mert természete

sen a kamatban ben van a töke törlesztése 
is. Aki például 1000 korona kölcsön öt 
százalékra kap ma, rendes kölcsön gyanánt, 
ha 6 százalékot tizei, úgy 36 és fél múlva 
ezen egv százalék többlettel lelörleszlelle a 
tökét is.

E példa mellett maradva, a legtöbb 
ember ilyen formán okoskodik: Van 1000 
korona adósságom, azután fizetek évenként 
50 korona kamatot, mivel törleszteni, ha 
csak nem okvetlen szükséges, szegény ember 
nem törleszt, ez az adósság nyomja halálo
mig nemcsak az én, de még a gyermekeim 
és unokáim vállait i s ; inig ha ezt az adós
ságomat törlesztéses kölcsönné változtatom, 
fizetek évenként 60 koionát, tehát csak 10 
koronával többet, ami nem is pénz és 36 
év múlva, ha én meg nem is érem, de 
legalább a gyermekeim' megszabadulnak a 
kamat fizetéstől is, meg az adósságtól is.

Első tekintetre teljesen helyes ez az 
okoskodás, a valóságban azonban teljesen 
másként alakulnak a dolgok.

Ha az a gazda, aki 40 évre felveszi e I 
törlesztéses kölcsönt, biztos lehetne arról, j 
hogy ö még 40 évig élni fog, sőt nemcsak j 
életben marad eddig, hanem birtokát sem

elosztani, sem abból egy darabot is eladni 
nem lesz kénytelen ; akkor csakugyan semmi 
lényeges kifogást nem lehetnénk e törlesz- 
léses kölcsön ellen.

Azonban eltekintve a községi és egy
házi birtokoktól, melynek tulajdonosa örök, 
melyik kisgazda merné elmondani, hogy ö 
40 évig úgy gazdálkodik, hogy földjéből 
egy darabol sem fog soha eladni, vagy 
másnak, illetve másoknak átadni ?

Bizony ritka az a kisbirlok, amelynél 
átlagában 10 éven belül változás nem for
dulna elő és ily változásnál tűnik ki aztán 
a törlesztéses kölcsön káros hatása.

A megterhelt birtokból egy bármely 
csekély rész sem adható el, mert az adós
ság egyetemleg nehezedik az egészre és 
ilyenkor megeshetik. hogy az egyik hanyag 
fizető miatt bajba keveredik a többi társ
adós is.

Közönséges bckeblezett adósságon ily 
esetben lehet segíteni az által, hogy a fel
oszlott hirtok uj tulajdonosai külön-külön 
vesznek birtokukra kölcsönt, a mivel a régi 
összesitett tartozásból reájuk eső részt le
fizetik.

De ezt a törlesztéses kölcsön tulajdo-

TÁRCA.

A  városatyák.
A .Muraszombat ős Vidéke” eredeti tárcája —

— Adj Isten komáin! De rég nem tanálkoz- í 
tünk már.

— De hun is? Bögömérbc nem jutok, van ' 
otthon aratási borom, amit magamnak kell elfő- i 
gyász tanom, hogy aratóim napszurást ne kapja- j 
nak, — a városházán meg — mióta valaki a ra- í 
gályos betegségét jelző piros cédulákkal akarta 
megfertőzni a házainkat, — nem voltam, habár 
hallom, hogy nagy dógok vannak készülőben. — A 
városházához egy bakterszobát akarnak építeni, 1 
hogy többet mutasson a külseje.

— Hál ez bizony csak terv, s tudja Isten 
megérjük-e annak megvalósítását, de a tűzoltók 
mászótornyának kijavítása már befejezett tény.

— U fénye! De ez megint csak a pazarlás, 
a tűzoltóknak ezt a túlsók mászkálásl egy kicsit 
korlátozni kéne, mert különben néhány év múlva , 
megint csak oda lesz.

De mit szólsz a vasúthoz komám ? Már 
megint erősen fütyül — nekünk.

— De most már a folo se tréfa ö. in. a f. 
most bizony könnyen megeshetik, hogy igazán 
fütyülni fog, pedig én csak azért szavaztam .az
50.000 fit mellett, mert úgyis tudtam, hogy soha 
se költ megfizetni, pedig, most már u pénzt is 
kérik. Még az újság is arra hívja fel a városatyá
kat, — már mint minket — hogy akadályt ne 
gördítsünk a pénz beszerzése ellen.

— llát ha csak az kő, az meg is lesz.
— Én is aszondom, de igazán furcsa, hogy 

a saját magunk benszülölt újságunk sem ismer j 
minket s fel móri tenni, hogy a megkezdés után 1 
3 hónap múlva sem lesz pénz, lesz biz, a' sze
retném látni, ki lesz ellene, vót-e valaki, aki az j
50.000 írt ellen szót emelt?

Ha csak megszavazni vagy aláírni kell vala- j 
mit, azt mindig megteszszük. Csak a pénzt magát 
ne kérjék tőlünk, ha találkozik olyan bolond, aki i 
leteszi helyettünk a pénzt, csak nem fogunk ellene 
szavazni, ilyet csak feltételezni rólunk is már sér
tés, rólunk — kik nem kalmároskodunk mint né
mely siiossz  község, amely csak a saját javát 
nézi még feltételhez is kötötte néhány ezer fo
rintnyi hozzájárulását, mi nobilisán minden megjegy
zés nélkül dobjuk oda ezt a másnak nagy summát 
még azt som említve meg, hogy Muraszombat 
a szárnyvonalnak csuk a tarkát foghatja ezért.

— Hogy hogy?
— Mert a vasúti forgalomra számításba jövö

községeknek a Mezővár—bagonyai iránynak ép 
úgy, mint a Hidegkút s bodóhegyi irány összes 
községeinek úgy ám, mint személyforgalom tekin
tetében csak Baltyánd lesz az állomása, olt fognak 
üzletemberek, kereskedők letelepedni, áruraktárakat 
s épületeket létesíteni, olt fog élet, forgalom ke
letkezni, az eddig ide utalt forgalom is oda fog 
irányulni, ami állomásunknak pedig marad Batt- 
hyányfalva, Barkóé és Korong forgalmának lebo
nyolítása, a többi községek forgalmát részben 
Alsólendva, részben Bogodé állomása vonja el 
tőlünk. •

— De hogy erre nem gondoltunk a megsza
vazásnál.

— Nem lehetett, az e feletti gondolkodás 
nem volt napirendre tűzve, ami pedig ki volt tűzve, 
azt úgyis minden közbeszólás nélkül elintéztük. 
Valakinek csak hasznára lesz az a pénz is, az 
pedig csúnya önzés volna, ép a magunk javát 
keresni.

— Hát mit értenek a vasút építésének meg
kezdése alatt.

— Hát tudod komám, ez csak olyan meg
határozott időpont lesz, mint mikor neked Bögö- 
mérben éjfélkor eszedbe jut, hogy hát izé haza
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nosa nem teheti, mert hosszú időre, 40 
évre le van kötve és ha mégis megteszi, 
akkor látja csak be. hogy mennyire be
csapatott.

Egy példát mondok, ami a kérdést 
legjobban megvilágositja. Egy vidékünkben 
birtokos 50 évre törlesztéses kölcsönt vett 
fel birtokára. Fizette a törlesztéses kamato
kat 19 évig. Ekkor birtok megosztás foly
tán adósságát töröltetni volt kénytelen, vett 
fel tehát közönséges kölcsönt, hogy azzal 
törlesztéses kölcsönét kifizesse.

Mivel már 19 évig fizette a magas 
kamatot, úgy számított, hogy ez alatt 
adóssága egyharmad részét legalább is ki
fizette, mily nagy volt azonban rémülete, 
midőn arról értesült, hogy adóssága még 
teljes összegében fennál. És ezt nem vala
mely svindler intézet, hanem egyik leg
szolidabb országos intézetünk tette, azon 
czimen, hogy a törlesztéses kölcsön idöelötti 
lefizetésekor neki u. n. stornirozási dij jár.

Óvakodjék azért minden kisbirtokos 
vagyonát törlesztéses kölcsönnel megterhelni, 
mert ezzel a birtoka felett való rendelke
zési jogát jó időre kiadta a kezéből. A jóra 
való gazda úgy is törleszt adósságából, ha 
csak teheti, évenként egy kis részt, ezzel 
apasztja a kamatot is, inig a törlesztéses 
kölcsönnél a kamat mindvégig egyenlő 
marad.

Épen ezen szempontból is káros a tör
lesztéses kölcsön. A kamatláb — hála Isten 
évröi-óvr<> esik- :i nőn / olrsóhh |esz s?.em- 

mel láthatólag. Ez előtt 20 évvel vidékün
kön a 10 százalékos pénz még olcsó pénz 
volt, ma 6 százalékra lehet kapni. Való
színű, hogy 20 év múlva 4 százalékra is 
lehet pénzt kölcsön venni, minak kössük 
le azért magunkat hosszú időre, 40 vagy 
50 évre a mostani kamat fizetésére, mikor 
több mint valószínű, hogy a kamat idő
közben mindig kevesebb leend.

kéne menni, meg is teszed a kezdő lépést, a 
mennyiben ép, amikor a Bögömércs nincs oda
benn, elég óvatosan elszólod magad „(izetek", de 
mivel erre nem jelentkezik senki, eszedbe jut. hogy I 
megvárod a szomszédodat, de közbe már újra 
ihatnékod lesz s igy maradsz ott szomszédoddal j 
együtt reggelig. - Te meglelted a kezdő lépést, j 
de közben jött akadályok mégis hátráltattak a 
kivitelt.

— Most már értem, hát az állomásunkról 
tudsz-e valamit, merre lesz az?

- -  Micsoda? — Állomás? Hát még minek 
az is ?

— Látom, nem értesz hozzá. Battvánd lesz 
a végállomás s ha odaért a vonat, a nagy gyor
saságtól kiizudt masinát úgy is jártatni kell mint 
a lovat, tehát lassan eljön erre Hidvég felé, mi
közben az esetleg még rajimaradt vagy Muraszom
batba készülő pasasok leugrálhatnak, ezért csuk 
nem csinálnak állomást, Hidvcgen beljebb síneket 
fektetni úgy sem szabad, mert az ezeken gyors 
egymásutánban száguldó vonatok városunk roha
mos fejlődésének csuk gátat vetnének.

Előbb Muzgán túl akarták az állomást, ami 
még a leghelyesebb volna, ha megfelelő nagy Ívben 
kerülné ki a város határát, nehogy a fütty mog- 
ijeszsze a gyerekeket s a várost fejlődésében se

A nép tanácsadói, tanítók, papok és 
jegyzők világosítsák fel erről a népet és óva 
intsék öt a törlesztéses kölcsönöktől, amely 
kisgazdának egyáltalán nem való.

A takarm ány befolyása a tejre  
és vajra.

A takarmánynak a tejre és a vajra 
gyakorolt befolyása nemcsak annyiból áll, 
hogy a jobb takarmány után jobb tejet és 
vajat várhatunk, de, noha e tekintetben 
számos tényező működik is közre, a takar
mány befolyása ezek között nem utolsó.

Tudjuk, hogy a takarmány a tejnek 
mennyiségét, zsírtartalmát, a vaj izét stb. 
befolyásolja. Általánosan ismeretes, hogy a , 
répa levél, répa, repeze, repcsény a tejnek, ' 
de különösen a vajnak kellemetlen csípős 
izt kölcsönöznek, mely annak értékét fölöt- j 
tébb leszállítja. Sok tejszövetkezetben ennél- i 
fogva ezen anyagok etetése^tilos, mi sajna- j 
landó, mert másrészt a répa etetés a tej 1 
mennyiségét fokozni szokta.

Ezen említetten kellemetlen répaizt 
azonban a tejfölnek felmelegítése által el 
lehet távolítani, mert ezen iz bizonyos illó 
anyagokból származik s igy, ha a tejföl 
egy fémedényben forró vizbe helyezzük és 
mozgásba tartjuk, a kellemetlen iz eltűnik 
és belőle kifogástalan vajat készíthetünk. 
Ha a tejet fejés után azonnal centrifugáljuk, 
a rossz iz akkor sem lesz érezhető, de nem 
is képződik, ha a répa mellett elegendő 
pogácsát etetünk.

A répa etetésnek még van egy kelle
metlen hatása s ez abban áll, hogy a 
váj kem ény- ÍAgygytfSZerü lesz ési 
rosszul idomítható, ezen azonban repce
pogácsa, korpa vagy zabdara etetéssel lehet 
segíteni.

A vajnak kellemetlen rossz izt ad min
den romlott takarmány még akkor is, ha 
azt csak kis adagban etetjük, különösen 
hüvelyes magvak és az olajpogácsák azok, 
melyek romlott állapotban különösen ked
vezőtlen hatást gyakorolnak, ha azonban 
kifogástalan minőségűek, akkor a hüvelye

sekre nem lehet panasz, a pogácsák pedig 
határozottan jó hatásúak.

Általában véve, minnél természetszerűbb 
a takarmány, annál jobb tejet és vajat 
kapunk. Legelső helyen említendő e tekin
tetben az aromatikus alpesi fü és széna, 
azután a lóhere és lucerna s a nem igen 
buja legelőkről való fü. Ezek etetése foly
tán a vaj nemcsak kitűnő aromát és kellő- \ 
mes izt nyer, de szép sárga sziliü is lesz, 
melyet sárgarépa etetés folytán még fokoz
hatunk is.

A hegyi szarvasmarhák egyáltalában 
sárgább szinü vajat adnak, különösen ha 
zöldtakarmányon élnek vagy legelnek, inig 
a szalmafélék, répa slb. etetése után a vaj 
sokkal fehérebb szint mutat.

Ha a gazdaságban az iparvállalatok 
hulladékaiból, pld. moslékot, répa szeletet, 
keményítőt, gyári törkölyt etetnek, kifogás
talan első minőségű tejre alig számíthatunk, 
főleg ha ezen hulladékokat frissen vagy 
besavanyítva etetjük, inig a szárított moslék, 
törköly, szelet, stb. egészen indifirensek.

A gazdának törekednie kell tehát lehe
tőleg a legjobb minőségű vajat állítani elő 
s e tekintetben a takarmánynak a fentebb 
vázolt befolyását is mindénesetre figyelemre 
kell méltatni s cl nem felejteni, hogy a 
margarin és egyéb müvaj csak a silányabb 
vajnak csinál konkurenciát, a jó minőségű 
és kitűnő vajjal azonban egyáltalán nem 
versenyezhet.

Szenteh Dezső
ga/.d. szaktanár.

A félév leteltével tisztelettel kérjük elöflze 
tőinket, kiknek az előfizetése lejárt, annak meg- 
tíjitósáfa-, esetleg a hátralék sziyes beküldésére, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen ^  

A kiadóhivatal

H Í R E K .
Személyi hir. Lukáls (iyulu .» körmendi 

kerület országgyűlési képviselője amint értesülünk. 
Szonibatfún augusztus hó 7-én d. e. 9 órakor, 
Gödörliáza, Velemér. Szerdahely, Prosznyákfán pe
dig ugyanazon nap délután beszámoló beszédet tart.

akadályozza, másrészt jó közel volna már a Mu
rához, miáltal sok hegy hél it csalogatna le fürdésre, 
ami nem csak a vasul forgalmára volna hasznos, 
de szükséges is volna, mert mondják még mindig 
sok a mosdatlan goricsánec.

— De mi is Battyándra menve, Imntarnhb 
! érnénk a Murához.

— De komám nekünk talán mégis csak i 
! messze volna túl a Muzgán az állomás.

— Látom, nem értesz a dologhoz, hát ki 
kérdezi majd tőled, hogy itt vagy ott volna e jobb 
Muraszombatra nézve, erről beszélhetünk ugyan, , 
de csak úgy vagyunk vele, mint a kutya ugatás
sal, nem hallatszik a menyországba.

— Akkor már csak inkább Hidvégcn legyen 
az állomás.

— Te persze már megint a korcsmára 
gondolsz.

— Hát ha már annyira kutyagol az ember, 
már csak az is kell. |bogy a torkáról a port le
öblíthesse. De a tégla is mindjárt ott volna az 
állomás részére.

— Persze, meg hid se kellene a Lcndvárn, 
mi? Ugy-e c. ni. a f. meg jó edző hutással is 
lesz a vindisre, ha a befütött kupéiéból kiszálva 
sötétben, porban, sárban, melegben, esőben vagy 
(agyban kutyagolhat háromnegyed órányira s e

közben megmeredt tagjait kinyújthatja, a mellett 
a nagyobb cipöfogvasztás a cipész ipart is fel
lendítené.

De akár itt lesz, akár ott, bízzuk azt 
csak a vasul építőre, az tudja legjobban, hogy ö 
neki hol alkalmasabb. Minden komédiás jó hírün
ket viszi el, ne kellemetlenkedjünk tehát a vasút
építőnek sem, szerezzük meg hamarosan a pénzt, 
járjunk, mint eddig, a többi községeknek jó pél
dával elöl, gondolkozzék mindenki ugv, mint 
parancsolják, ne törjük a fejünket olyanon, a mi 
most nem fáj. szidni ngyis szidnak bennünket, 
tehát legalább adjunk nekik okot rá. Miért keres
nénk kifogást olyan dolgon, a min még nincs, 
kritizálhatunk majd akkor is, ha már meg lesz.

— A vasúton kívül még az az előnye is 
lesz csendes nembúnomságunknak, hogy végre- 
valahára nem kell majd annyiszor szégyenkezve 
hullanuuk, hogy alig fizetünk pótadót, mert ez 
mégis csak felemeli pótadóinkat 50 évre 20 szá
zalékkal, tehát nem csak magunkról gondosko
dunk, de utódainkra is hagyunk valamit.

— De komám, most már igazán nem 
értelék.

— Az se baj, de mit is mondott a kubai 
asszony ?

— Ez az igazi!
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_ Nyugdíj. Skerlák József nyugalomba vo
nult muraszombati körjegyző nyugdiját a vármegye 
jegyzői nyugdíj kezelő bizottsága a napokban 
1040 korona évi összegben állapította meg.

— A vasút ügyhöz. Mint értesülünk, a Mura
szombat —körmendi vasútépítő vállalkozója a vas- 
utépitésére a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
által kívánt 300.000 korona eautiót letette. Ezzé1 
tehát a vasút létrejötte biztosítva van. Az 
üzemterv és a tarifa kérdésben vannak ugyan még 
lényegtelenebb diflérentiák, de remélhetőleg ezek 
is rövidesen megoldást nyernek, úgy hogy az épí
tési engedély még a f. é. augusztus liavnban ki
adatni fog s a vasút építése szeptember hóban 
kezdetét fogja venni.

— Augusztus 6. A „Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület* által jövő vasárnap, azaz 
augusztus hó 6-án tartandó nagy nyári ünnepélyre 
vonatkozólag mai lapunkban bővebb refcrádál és 
informátiót nem adunk. mert. miként előző szá
munkban is jeleztük, c héten kedden avagy szer
dán egy rendkívüli kiadásban úgyis fogjuk az egész 
programmot ismertetni A rendezőség ismételten 
arra kéri a t. nagyközönséget, hogy a tombola 
tárgyakat augusztus 4-ig Csiszár Jánosné úrnő 
önagyságához, a virágokat pedig az ünnepély nap
ján délelölt az ünnepély színhelyére a 8 —12 óra 
közötti időben elküldeni szives legyen.

— Meghívó. A körmendi tanuló ifjúság a 
körmenden felállítandó „Kossuth szobor alap* 
javára Lukáts Gyula országgyűlési képviselő el
nöksége alatt, a Kossuth-szobor bizottság párt
fogása mellett, 1905. július hó 30 áu, vasárnap, 
a „Korona" nagytermében, illetőleg kerlhelyiségé- 
ben hangversenynyel egybekötött nyári tánc
mulatságot rendez.

— Értesítés. A muraszombatjárási gazdakör 
a vasmegyei gazdasági egyesülettel karöltve 1905. 
szeptember 2-án Muraszombatban, az állatvásár- 
téren ló-dijazast rendez. Czél: díjazásokkal ser
kenteni a gazdaközönséget, hogy mentül jobb 
minőségű lovak tenyésztésére törekedjék. A díj
szabásnál különös tekintettel leszünk a nóri 
(muraközi) fajtára, de díjazásban részesülhet bár 
mely fajú s bárhonnan származó állat is. A nagohb 
birtokosok által bemutatott lovakra 1-sö dij: dísz
oklevél. Ilik  dij; elismerő oklevél. A kisebb bir
tokosok által bemutatott állatok az alábbi dijakat 
nyerhetik és pedig: Tenyészménekért I. d«j 70 K, 
11. dij 35 K, III. dij 20 K, IV., dij 10 K. — 
Tenyészkancáért szopós csikókkal vagy a nélkül
I. dij 70 K, II. dij 35 K. III. dij 20 K, IV. dij 
10 K, — Csikókért 3 éves korig , I. dij 70 K,
II. dij 35 K, III. dij 20 K, IV. dij 10 K. Ezen
kívül még magándijak is osztatnak ki. A dijak 
odaítélésére hivatott bíráló-bizottság délelőtt 10 
órakor kezdi meg működését, miért is felkérjük a 
kiállítókul, hogy a kiállítani szándékozott állatokat 
a díjazás napján legkésőbb délelőtt 9 órára a ki
állítás terére elövezessék. A bírálat befejeztével 
az oda Ítélt dijakat mindjárt a helyszínén ki fog
ják osztani. Bármely dij azonban csak az esetben 
fog kiadatni, ha a díjazandó állat tulajdonosa, 
mint tag, az egyesület kötelékébe lép. Végül meg- 
jegyeztetik. hogy a bíráló-bizottságnak, mely tel
jesen önállóan működik, jogában áll az elöveze
tett anyaghoz mérten a dijakat módosítani, mely 
megállapodást a kiállítók elfogadni kötelesek. 
Muraszombat, 1905. julius hó 10. Gróf Batthyány 
Zsigmond, a muraszombatij. gazdakör elnöke, 
lakáts R. István, a muraszombatij. gazdakör 
titkára.

A trachoma. Járásunk területén a föl' 
év első felében 728 trachomabeteg volt. Ez< 
közül a félév folyamán gyógyult 46, eltávozott ; 
beteg s igy a félév végén 658-mi maradlak gyóg 
kezelés alatt. Ezen betegek elenyésző cseké 
részénél, talán egy százalékánál vannak súlyosai 
komplikációk. Megvakulás egy esetben sem vo 
A trachoma orvosok működését tekintve dr Kle 
Adolf Vizlcndva, Királyfa, Mottyolád és’Völgyki 
állomásokon 186, — dr. Szilárd Lipót Tótkeresztu 
Musznya és Péterhegy állomásokon 132, — d 
YVappcnstein Henrik Fclsölendva, Bodóhegy, Sür 
háza állomásokon 192, — dr. Skrilecz Mihá 
Muraszombat, Mezövár és Baltyánd állomásoké 
i . TT dr- Gei&er Vilmos pedig a cscndln 
muegállomáson 40 trachomabeteget kezelt.

— A jégverés halottja. Porédos Mátyás bőd 
ncgyi gazda összes termését elpusztilotta a jé, 
vihar. A nagy csapás teljesen kétségbeejtette 
szegény embert. Elkeseredésében felakasztotta m; 
gat s mire észrevették, már kimúlt.

— A szentgotthárdi gimnázium kibővítése. A
vármegye törvényhatóságához megérkezett a vallás ! 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter leirata, mclylyel ; 
a szentgotthárdi gimnázium Vili ik osztályának I 
megújítását engedélyezi.

Pusztító jégeső. F. hó 22-én délután 4—5 ! 
óra körül 1 óráig tartó záporcsövei vegyes, tojás 
és ökölnagyságu jégeső elpusztította a Sereghuzá 
tói Vashidegkutig terjedő hegységet. Teljesen el
pusztult minden Seregháza, Gedőudvar, Halárfalva, 
Mariahavas, Görhegy. Vasveesés, Peresló, Rétállás,' j 
Királyfa, Dombalja, Tiborfa, Bodóhegy, részben ! 
Hegyszoros, Dióslak, Szarvasiak, Vizlcndva halit- I 
rán. Emberemlékezet óla nem érte ily csapás já- ! 
rásunkat. A vihar elmúltával a hegyek téli tájké- ■ 
pet nyújtottak; lábnyi magasan feküdt a jég, a ! 
gyümölcsfák lombtalanul meredlek az ég felé. i 
Fogalmat nyújt az óriási jégesőről az a körülmény, i 
hogy egyes helyeken harmad nap is tehát 24-én ; 
halomszámra hevert a jég. A gyümölcsfákat telje- j 
sen kopaszra verte a jég, u szőlőkben pedig a | 
venyigét összetörte, a mezők termése felismerhe- 
letlcnscgig össze van zúzva. A kár miután bizto- 
sitva csak igen kis részben volt a termes, jóformán | 
kiszámíthatatlan es a falvak lakosságát irtózatos 
nyomorba sodorta. Hatóságaink és társadalmunk j 
kötelessége, hogy ezt a szegény szorgalmas népet j 
a vcgpusztiiláslól megmentse, amit remélünk is, ! 
ismerve hatóságunk buzgalmát, társadalmunk cm- ! 
berszereletét.

- Lopás. Varga Ferenc büdinci korcsmáros j 
házának ablakát f. hó 13-án este J] óra tájban ; 
betörték, s azon bemászva, a korcsmáros minden 
ingóságát elemellek. A korcsmáros csak reggel 
vette észre a lopást, amiről rögtön jelentest lelt 
a csendörségnek. A nyomozás részben sikerrel járt, 
mert a lopott dolgok nagy részét megtalálták egyi vízmosásos szakadékban, ami nem messzire esik 
Varga elvált lelcségének házától. A lopással Varga 
feleségéi gyanúsítják.

Talált óra. Lege üstéin Alajos Kalch köz- I 
i ségi legény Vizlendváról bazameuet az országúton j 

elvesztette az zsebóráját, nemsokára tudomására j 
' jutott, hogy az órát Meitz Komán békatói II éves 

liu találta meg, midőn óráját visszakérte, a liu j 
apja hallani sem akart az óra visszaadásáról, * 

I ‘így hogy Lcgcnstciu kénytelen volt.. esendői.ség- 
j  nél feljelentését meglenni.

Tetten ért tolvaj. Kárász István széchény- 
kuti lakos portájára f. hó 6-án délelőtt egy csa- 

! vargó lopódzolt he, s olt a szoba ajtaját kinyitva j 
a lakásba beosont és megrakodva a keze ügyébe j 

i eső holmikkal ép elhagyni készüli a házát. Az j j udvaron azonban észrevette a gazda felesége és I 
kérdőre vonla, hogy mit keresett a háznál. A csa- 1 
vargó felelet helyeit futásnak eredt, az asszony 
lármájára többen űzőbe vetlek a tolvajt és a köz
ségházára viliék. Nemsokára megjelent a csendőr
i g  ‘s> “•'ik az clfogollban Bankó Vince örfulusi i 
többször büntetett csavargót ismerték (4 és akinél : 
a megmolozás alkalmával a lopott tárgyakat meg 
is találták. A esendörség az utóbb, a hegyvidéken 
sűrűn előforduló lopásokkal is Bankói gyanúsította ! 
és hogy nem alaptalanul, azt a megejtett széles- ; 
körű nyomozás igazolta.

Házi szarka. Skerlák László muraszombati 
h. körjegyző feljelentést tett a csondörségcn, hogy 
lakásából az utóbbi időben több fehér- és ruha
nemű eltűnt. A csendőrség a tolvajt C/.ug Teréz , 
lóllaki illetőségű cseléd leány személyében ki is ! 
nyomozta, akinél az ellopott ruhanemüek nagy ! 
részét meg is találták. A leány huzamosabb ideig 
a körjegyzőnél szolgált s most nem rég lépett ki 
a szolgálatból ez időben követte el a lopási. A 

! házi tolvajt feljelentették.
- Gyújtogató villám. 11ima Sándor tótmoráei i j *lí>- c*v. lelkész Szcnlbibor község határában kepébe

rakott 5 kereszt búzájába I. hó 18-án beütött a 
villám, amitől a gabona tüzel fogott és teljesen 
porrá égett.

-  Kivilágítás. Dravecz József pálmafai ács
mester jókedvű állapotban hazafele indult a korcs- 
inából f. hó 18-án este 10 óra tájban. Meglehetős j 
sötét volt, nini Drávecznek nem volt ínyére, kapta | 
magát a Savéi Iván földjén nieggynjtott egy ke 
reszt gabonát, aminek a világossága mellett loiy- 
tulta útját. Másnap azonban a káros feljelentette, 
Dravecz nem is tagadta tettét, sőt a kárt is szó- 1 
nélkül megtéri tette, mert mint ö mondta nem tűr
hette, hogy olyan botrányos rósz világítás van
I álmafán, hát kimondta, hogy „legyen világosság" 
ós „lön világosság".

Verekedés. F. hó 20-án éjjel Ferencfalván 
nagy riluliót csinált (Jbál Ferenc ottani gazda, aki 
valami miatt a vele egy fedél alatt lakó láncéi- 
Pállal összeveszett, a már fekvő láncért kihúzta 
az agyból és egy vastag szijjal megverte. A meg
rémült láncéi* a községbirónál keresett menedéket.

Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékii karácsonyi ajándékkal fogja meglepni clö- 
íizetöit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival clólizctöi kőiében s ezek évröl-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 Fcstö- 
müveszek" 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 elölizetöje, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egv to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napin előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 

raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
S korona 6D fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
lói keresztúri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 60 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfyt 50 kilogremmos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 
lenmag kilónkéit 44 fillérért Kardos József mura
szombati kereskedésében.

A

..Pesti Napló" uj karácsonyi ajándéka.

Modem Magyar
Festőművészek

a címe 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 mű gyö
nyörű foglalatja lesz a modem magyar festőmű
vészet remekeinek.

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

Ölvén nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű inülapokon és

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

jelesebb festőink vonzóan megírt 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- 
kölöipn(művészet ujabb alkotása lesz.

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

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., ll% evre 14 
kor., >/4 evre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PE8T1 NAPLÓ" kiadóhivatala.
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H ird e té se k .
Egy jo b b  házból való fiú felvétetik

t a u o n c z n a k
C ZIP O T T JÓZSEF divatáru üzletében 

Muraszom batban.

A m uraszom bati m. kir. adó
hivatal 1906. április l-re lakást keres. 
Kinek a hivatal részére alkalm as he
lyisége van, szíveskedjék ezt a hiva
talnál az évi bér megjelölése mellett 
f. évi augusztus 5-ig szóval vagy írás
ban bejelenteni.

R É Z I  N É N I .  Szakácskönyv.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyvkereskedésében.

358/1905. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X. 

t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szombathelyi kir. törvényszéknek 1905. 
évi 4527. számú végzése következtében Olajos 
Sándor ügyvéd által képviselt „ Dél vasmegyei 
Takarékpénztár r-i" javára Kodila Ferenc/. tót
laki lakos ellen 005 kor. s jár. erejéig 1905. 
évi május hó 30-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 922 koronára be
esült következő ingóságok, u. in, ló, borjú, szekér, 
bor, hordók, kád. varró gép. asztal, kásztli, hosszú 
pad és faszékböl álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1905. évi V'. 224/2. sz. végzése folytán 005 
kor. tőkekövetelés, ennek 1905. évi március hó 
1-sö napjától járó 0°/o kamatai és eddig összesen 
70 kor.-ban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Tótlak közs égben Kodila Ferencz lakásán 
leendő megtartására

1905. évi augusztus hó 4-ik napjának 
d. u. 3 órája határidőül kilüzclik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták s azokra kielégí
tési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. 8. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi július 
hó 20. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban linóm

levélpapírjaimat.
B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedése 

M u raszo m b at.

Idény-czikk.
Az idény alkalmából ajánlom kitűnő 

minőségű

h ó l y a g 'p a p i r j a i m a t
a mélyen lisztéit családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedő.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

„Hermandol“
1000 darab elsőrendű closet-papir

1 k o ro n a .
Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- 

kedésében Muraszom bat.

T a n o n c z  f e lv é te l .
Ar n s t e i n  B e n ő  alsólendvai füszer- 
kereskedésebe egy jó  házból való  

fiú tanoeznak felvétetik.

ÍO O  d b  c ig a r e t t a - h ü v e ly
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedésében kapható.

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

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres

kedö és könyvnyojndatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

p ^ M 7 Gazdasági Bankhitel
I L  I X i — . pénzkölcsön közvetítő intézet

: A L S Ó L E N D V A  N.

Mindenféle pénzkölcsönügyben készséggel szolgál felvilágosítással és 
tanácsesal minden hozzá fordulónak.

Mindenki tehát a saját érdekében jól cselekszik, ha kölcsönügyében, 
legyen az bármily bonyolult, ezen intézethez fordul.

Gazdasági Bankhitel
pénzkölcsön közvetítő intézet

A L S Ó L E N D V Á N .

Tulajdonos: Fleiner Mór.

V e z é r s z ó :
kai részektől. —

Minden darab szappan SCI1ICIIT 
névvel, tiszta és ment káros al- J ó t á l l á s :

nyitja, hogy sznppana 
keverékei tartalma/.

20.000 koronát fizet Schicht György 
eég Anssiüban bárkinek, aki liehizo- 
a .SCHICHT* névvel, valamely káros

© M t.h i i  mp p a
(.S zarvas- vagy .K ulcs- 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.




