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Pali ebédjének elköltése illán szokásszeriien 
a keljükben lévő fák alatt hevei és/.ell, a midőn 
minduntalan a kezében levő újságra le-lc hulló 
falevelek, nemkülönben a közeli erdőből fúvó 
északi szél jelezték, hogy ismét ősz vau.

Az elöbbcni években alig várta ezen idő el
érkeztél, mert unalmas kezdeti lenni a falusi élet 
és bizony hiányát érezte a főváros nyujlottu örö
möknek és szórakozásoknak.

Ezen vakáció azonban nagyon kicserélte Palit.
Mint minden esztendőben, tigy ezen évben 

ls legnyugodtabb gondolatokkal távozott a 
fővárosból. Csupán a természet gyönyöreit akarta 
élvezni, inért falu helyen más szórakozás nem is 
jnó-'it osztályrészéül senkinek sem, holmi találkák, 

Jandok teljesen ki vannak zárva.
Haza érkezvén, édes anyja rögtön Ogycbnez-
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telte, hogy a házban lakó van — fiatal asszony 
még — tehát liszteletét feltétlenül tennie kell.

Palinak nem is kelleti több.
Annyi gondol talán sohasem fordított öltöz

ködésére, mint most.
A legdivatosabb ruháját öltötte magára, 

szemére monoklit biggyesztett, azután pedig édes 
anyjának teljes megelégedésével távozott.

Már első lépése is sikeresnek Ígérkezett.
Ugyanis amint kilépett az udvarra, egyik 

ablakiad kikönyökölve tulállu asszonykáját reggeli 
pongyolában, ki ezen váratlan megjelenésre melyen 
elpirult, de hogy mégis megmutassa, hogy nem 
falusi asszony, még mindig az ablaknál maradt, 
mig végre Palinak monokliján keresztülhatoló 
éles tekintete onnét elűzte.

Elérkezvén uz előírásos látogatási idő, Pali 
mélyen meghajtotta magái, majd kezel csókolt, 
ez utóbbi azonban oly ügyesen történt, hogy az 
asszonyka ebből nemcsak nagyrabecsülését, hanem 
már is Pali vonzódását érezte ki.

Pali meglehetős csinos fiú voll, fővárosi 
feszieleti modorral birl, igy hát nem is csodála
tos, ha az asszonyka viszonozni ke/.dle érzelmeit 
annyival is inkább, mert férje bár jó, de magába 
vonult csendes emberek közé tartozóit, ki nem 
igen sok gondot fordított felesége szórakoztatására,
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galják, hogy a visszafizetéskor az addigi 
törlesztéseket figyelembe nem veszik. ígérik, 
hogy a kölcsönt készpénzben fizetik, de 
elhallgatják, hogy a pénzadó bank a köl
csönt záloglevelekben folyósítja és azok ár
folyama alapján tetemes levonással fizeti 
ki; a legjobb esetben 100 korona helyett 
ád 97 koronát.

De különösen nagy bölcsen hallgatnak 
arról a díjról, a mit a pénzszerzők közve
títés címén a becsapott féltöl zsebre vág
nak, ami vérlázilóan nagy szokott lenni. 
És végül hallgatnak arról is, hogy a köl
csönt egyetemleges felelősség mellett táb
lázzák be az adós birtokára, aminek értelme 
az, hogy ha egyik adós fizetni nem tudna, 
a veszteséget elosztják a többi kölcsönvevő 
között és kamatokkal beszedik. Panaszkodni 
szoktunk, hogy kivid esünk a világ forga’mi 
utjain, községünk nehezen megközelíthető, 
azonban a pénzvigécck pióca fajzata, mint 
a szőlőinket pusztító (illoxera, mégis reánk 
talált már. Alsólendváé az a szomorú dicső
ség, hogy e csaló haddal megismerkedhet
tünk ; mint a vérszopó polyp, onnan áraszt
ják el vidékünket, romlást terjesztve uljok- 
ban mindenütt.

sőt azt egészen feleslegesnek hitte, pedig minden 
asszony joggal követelheti szellemi kielégítését is.

Pali a társalgás folyamán igyekezett a leg- 
közöinböscbb dolgoknak is kétértelmet kölcsö
nözni, ami, az arezvonások után Ítélve, nem a 
legnagyobb tetszésre talált, de azt mindketten 
egész határozottsággal tudták, hogy ezen nein 
tetszés csak látszólagos.

Ezen időtől fogva feltűnő módon keresték 
egymás társaságát, bár Pali csupán számításból 
többször kerülte azt, hogy ezzel egyrészt bizonyos 
fokig nemtörődömségét mulassa és hogy igy még 
jobban biztosítsa magának az asszonyka érzel
meit, másrészt pedig c'ővigyázutból, mint minden 
ügyes lialal ember.

A férj is kedvelte Palit, igy hát esténként 
együtt lelték meg sétáikat, mig azután elfáradlan 
hazaérkeztek és az udvavon elhelyezett asztalka 
köré letelepedetten elcsevegtek mindenféléről.

Egy szép holdvilágos estén szintén itt talál
juk hármukat.

A csillagok milliárdjának ragyogása, n hold 
bágyadt világítása, nemkülönben a nappali tikkasztó 
hőség még mindig érezhető hatása bizonyos le- 
hangoltságba hozták mindnyájukat.

Hallgattak sokáig.
A férj talán hivatalos leendőivel foglalkozott

Pénzközvetitők fosztogatásai.
Sok tönkrement kisgazda szomorúan j 

emlékezik vissza azokra a vigécckrc, akik 
néhány év előtt elárasztották a vidéki tu
datlan népet s gépeket, gazdasági eszközö- j 
ket kínáltak megvételre a legkecsegtelöbb 
feltételek mellett. Az a gazda, aki ezeknek ; 
a piócáknak mózes-mázos szavait elhitte és 
az áruvállót aláírta, az menthetetlenül el 
voll veszve, amint mindnyájan ismerünk ily 
közvetítő vigéceklől tönkretett szerencsét
leneket.

Hála a gondviselésnek, hogy az 1900. 
évi XXV-ik törvénycikk egyszer sminden- 
korra véget vetett a jóhiszemű nép ilynemű 
kiloszlogatásának, amennyiben szigorú bün
tetéssel sújtja azokat az utazókat, akik , 
áruikat nem kereskedőknek is ajánlgatni I 
merik.

K dolog tahin s a tudatlan nép jóhisze
műségéből élő vigéchad azonban kifogyha
tatlan leleményességü a törvény kijátszásá
ban. Olyan mint a légy, amelyet zsákmá
nyáról elűzni csak akkor lehet, ha agyonütik.

Mivel az árnközvetités most már tilos 
és igy ez utón a népet kiszipolyozni nem

lehet, felcsaptak újabban pénzközvetilöknek 
és mint ilyenek űzik tovább gyalázatos 
mesterségüket, a nép vérének kiszipolyozását.

Sajnos és szomorú jelenség, hogy 
akadnak vidéki, de sőt fővárosi bankok és 
takarékpénztárak, amelyek ily pénzközveli- 
töket alkalmaznak, csakhogy heverő tőkéiket 
gyümölcsözlelhessék.

Sajnálatos és káros volna e közvetítők 
alkalmazása még abban az esetben is, ha 
ezek tisztességes eszközökkel dolgoznának, 
mert hiszen tudjuk jól, hogy népünkben 
nagy adag könnyelműség szoridt a hitel 
igénybe vételét illetőleg s különösen midőn 
helyébe viszik a pénzt, azt kínálják, annak 
fölvételére csábítják, gyenge még a legerő
sebb is a szirén hangok legyőzésére.

De bizonyos, mert tények igazolják, 
hogy e pénzvigécek nem is dolgoznak tisz
tességes eszközökkel, hanem megtévesztik, 
reászedik a hiszékeny népet az állal, hogy 
oly előnyt ígérnek neki, amit meg nem ad
nak s oly hátrányt elhallgatnak, amit ha a 
kölcsönvevö tudna, a közvelilöt bizonyára 
kibotozná házából.

ígérnek törlesztéses kölcsönt, amelyet 
bármikor vissza fizethet a fél; de elhall-
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A napokban egyik gazdától 570 koronás 
váltót vettek előre a jövőben való pénz
beszerzés díjazásául. Ilyen eszközökkel dol
goznak a nép ezen újabb boldogítói. 
Ajánljuk őket a közigazgatás figyelmébe. 
Részletesebben majd . a jövő számban.

M uraszom bat község képviselőtes
tületének ülése.

Nagy jelentőségű s Muraszombat jövő
jére fontos ülést tartott a képviselőtestület 
I. hó 3-án délután 3 órakor a községháza 
üléstermében. A gyűlés egyedüli tárgya volt 
Barthalos István a muraszombat—körmendi 
vasút engedélyese és Fábián Lajos mérnök, 
építő vállalkozója benyújtott kérvényének 
elintézése, amelyben bejelentik, hogy a vasút 
(inancirozása befejezést nyert, az építési 
szerződés megköttetett s azért kéri a kép
viselőtestületet, hogy a 100 ezer korona
törzsrészvény jegyzés fedezésére szükséges 
kölcsön megszerzése iránti eljárást tegye 
folyamatba s a kölcsön felvételére meg
bízottakat küldjön ki.

Bár a már megszavazott s jogerős 
hozzájárulás jogi érvényessége s igy Mura
szombat kötelezettsége a gyűlés bárminő 
határozata által semmiképen nem érintetnék, 
mégis mindenki nagy súlyt helyezett arra, 
hogy Muraszombat a megszavazott hozzá
járulás tényleges megadásánál akadályt ne 
támaszszon, nehogy Muraszombat példája 
nyomán esetleg a többi községek is kasonló 
eljárást kövessenek, amelyeknek végered
ménye még a vasút meghiúsulása is lehetne.

Ez okból általános érdeklődés tárgya 
volt a képviselőtestület ülése. A képviselő
testületi tagok oly számban jelentek meg, 
aminő látogatottsághoz nem szokott közsé
günk. Jelen voltak a képviselőtestületi tagok 
közül Laincsek János biró elnöklete alatt 
Gáspár Ferenc, dr. Skrilecz Mihály, Skerlák 
László, Kovács István, Sömen János, Hor
váth Hál, Bácz János, Antauer József, 
Vüjetz György, Metzker Mátyás, Faschinger 
Győző, Meixner Mátyás, Olajos Sándor, 
M intsek Gáspár.

gondolatában, mig nejo és Pali egymás iránt táp
lált szoretclük bevallásáról gondolkoztak.

Merengésük közepette az asztalka alatt 
keresztben elhelyezett léczen, mely a kényelme
sebb ülést szokta biztosítani, Pali lába az asszonyka 
cipőjét érintette.

Ez a vélctlenség szakította meg merengésü
ket, mert erre ösztönszerüleg egymás szeme közé 
néztek, hol mindenesetre kölcsönösen fedezték fel 
a legmélyebb szeretet szikráját.

Pali már alig birt parancsolni érzelmeinek.
Az asszonyka ugyanis ezen este észbontóan 

szép volt.
A hőség miatt fejfájásról panaszkodott és 

igy szétbontotta gyönyörű szőke haját, mely ren
detlen hullámokban omlott végig a holdvilágtól 
még halványabb arcán és nyakán.

Kék szemeinek fénye szinte rezgeti, akár 
Sinusé, mogyoró nagyságú szájacskája ha meg
nyílt, a eararai márvány fehérségével vetélykedö 
fogsort mutatta, ajka pedig a legpirosabb eper, 
a melynek élvezésére még akkor is nyúlna az 
ember, ha kígyó rejtőznék tövében.

Egy hirtelen elhatározással kérte meg férjét 
az asszonyka, hogy pohár vizel hozzon, mert fej- j 
fájása elviselhetetlen.

A férj engedelmeskedett s amig világot gyuj-

Horváth Pál virilista tag kifejtette, hogy 
Muraszombat a 100.000 koronát engedélyes
nek csak azon Ígérete folytán szavazta meg, 
hogy a muraszombat—körmendi vasúttal 
egyidejűleg építtetni fog az alsólendva— 
muraszombat—regedei vasút is s hogy 
Battyánd, melynek konkurenciájától Mura
szombatnak félni kell, nem fog rakodó állo
mást kapni. Minthogy ezen feltételek egyike 
sem teljesült. Muraszombat kötelezettsége 
nem állhat fenn az egész jegyzett összeg 
erejéig.

Még többen is felszólaltak, azon kíván
ságuknak adva kifejezést, hogy Battyándon 
ne legyen rakodó állomás. Dr. Skrilecz 
Mihály és Olajos Sándor felszólalásukban 
szinte elismerték, hogy az aggodalmak nem 
fölöslegesek, de kifejtették, hogy miután a 
hozzájárulás vonatkozó határozat Írásbeli 
szövegében ezen feltételek nem foglaltatnak 
benn. a kifogásokat már elkésettnek tartják < 
s a hozzájárulás befizetésének elinulasztá- ! 
savai csak indokolatlan perköltségek náro- 
molhatnak a községre.

A képviselöteslület ezen érvelést el is j 
fogadta s még nehány szemrehányó kifa- 
kadás után egyhangúlag elhatározta a köl
csön beszerzése iránti eljárás folyamatba | 
tételét, annak megszerzésére választott bi- ! 
zottságba Gáspár Ferencz plébános, Kováts 
István ev. lelkész, Olajos Sándor ügyvéd 
rendes, Metzker Mátyás tiszttartó urat pót
tagul küldte ki.

A képviselőtestületi gyűlésen Barthalos 
István engedélyessel együtt számos, a vasút 
ügy iránt érdeklődő is megjelent. Megjelent 
továbbá gróf Batthyány Zsigmond ország
gyűlési képviselőnk is s ezért neki úgy a 
magunk, mint Muraszombat, de a vasút 
egész érdekeltsége nevében is köszönetün- 
ket fejezzük ki. Az ö jelenlétének s külö
nösen a képviselőtestületi tagokhoz intézett 
intésének köszönhető az egyhangú s Mura
szombat, mint az érdekeltségben vezető 
községhez méltó határozat. Gróf Batthyány 
Zsigmond a képviselőtestületi tagokhoz in
tézett intésében kifejtette, hogy most midőn 
a több mint 30 év óta várva-várt vasút a 
közvetlen megvalósulás előtt áll. ne tegyük 
ki azt kicsinyes féltékenységből a meg

tolt, poharat és vizet keresett elő, addig Pali 
imádoltja ölében termelt, álknrolln, összccsúkolta 
haját, szemét, száját, majd arcukat egymásba 
temetve hallgatták szivük dobogását, mely köl
csönösen, ütemszerüleg verte ki c nevekéi: ; 
Málcsi — Pali.

Megfeledkeztek mindenről s Pali órákig csün
gött volna az eper ajkon, ha a férjnek közeledő ; 
léptei nem zavarják meg idylükct.

A férj milsem gyanítván, nejével szemben ; 
tett kötelezettsége tudatában, még szivarral is 
megkínálta Palit, melynek elköltése után jó 
éjszakát és szép álmokat kívántak egymásnak.

Málcsinak, mint asszonynak, úgy látszik ez ! 
volt az első kalandja, mert másnap lázas álmok
ról panaszkodott s nem mert Palinak szeme közé 
nézni, mintha restelkedett volna a történtek miatt.

Egy délután a szobában találjuk két hő
sünket.

A levegő nyomollsága, a távolból már hall- i 
ható menydörgés jelezték o köz< dö zivatar ki- . 
törését, mi nem is késett sokáig, mert hullott a J 
zápor, a villámok cikkázása egyik a másikát érte.

Málcsi, mint afféle gyenge természetű és 
érzékeny asszonyka, félt az elemek harcától, azért 1 
Pali mellé húzódott, mintha ott biztosítékot 
talált volna.

hiusulás veszélyének, hanem tartsunk ki 
az oly nagynehezen elért egyetértésben. 
Ha az egyetértésben kitartunk s az egész 
járás érdekének előmozdítását tartjuk szem 
előtt, úgy reméli, hogy rövidesen meg fog 
valósulnia muraszombat—alsólendvai vasúti 
összeköllelés is. Battyánd község fejlődjék 
s ha fejlődni fog, örömmel vehetjük ezt 
mindnyájan, de a legfőbb fejlődést mégis 
csak Muraszombat várhatja, a melyért érde
mes áldozatot hozni.

Az egész járás érdekétől áthatolt ka- 
pucitációnak meg volt a jótékony hatása, 
első sorban az egyhangú határozatban, 
másodsorban pedig úgy a képviselőtestületi 
tagok, mint a jelenlevő érdeklődök meg
nyugvásában, hogy Muraszombat végre- 
valahára a haladás útjára lépett, amelyről 
remélhetőleg letérni nem fog.

Lehet e ajánlani a m urokrépának  
csikókkal való etetését és pótolhatja-e 

ez a zabot?

A kérdés első részére határozott választ 
lehet adni, mert a murokrépa lovak szá
mára kitűnő takarmányt szolgáltat, melyből 
nagy mennyiséget minden hátrány nélkül 
lehet etetni. A lovak nagyon szeretik a 
répát, leltek és simaszörüek lesznek tőle s 
e mellett nem izzadnak, de legértékesebb a 
murokrépának dietelikai hatása, melynél 
fogva bizonyos, különösen gyomor-, bél- és 
tüdőbetegségek ellen orvosszerül is szolgál, 
illetőleg azok ellen megvédi az állatokat.

Csikók számára pedig a legjobb és a 
legegészségesebb takarmány, csak lulságba 
menni nem szabad az etetésével, mert ez 
esetben csontporhanyóság és egyéb ilyen 
betegség veszélye állhat elő, mely ellen 
murokrépa etetéskor célszerű foszforsavas 
mész adagolásával védekezni.

Igen ajánlatos a murokrépát — répa- 
vágóval — szeletekre metszeni és búza vagy 
más gabonaféle polyvajával keverve etetni, 
mert igy ezt az állatok jól megrágják és 
nagy mennyiségű polyvát lehet ilyen utón 
kitünően értékesíteni.

Pali gyengédsége oly nagy hatással volt 
Múlesira, hogy keblére borulva, következő szavak
kal vallotta be már úgyis bevallott szerelmét.

.Sokat tépolödtem s ezen tépclödéscim nem 
egy éjszakám arába kerüllek, Igyekeztem szenve
délyeimtől messze-mcsszc futni, de ezek nem 
hagytuk el. Tudom, hogy Iclkiismerctein soha 
többé nyugodt nem lesz......... “

Ezen szerelmi ömlengések közepette lépett 
be férj uram a hivatalos óra eltelte elölt, piám: 
ilyen zivataros időben.

Egy-két pillanatra mintha gyökeret verlek 
volna lábai, ámulatában meg sem mozdult, de 
bezzeg annál jobban mozgott Pali, ki egy ugrás
sal az. udvarban termelt.

Málcsi asszony másnap csomagolt haza. szü
leihez menendő, Pali pedig megvívott a csalódott 
férjjel, szerencsére más baj, mint jelentéktelen 
karcolás mind a két részről, nem történt.

Ilyen nyugtalan epizódok után nyugodtan 
heverészvo találjuk Palit a fa árnyékában, honnan 
örömmel élvezi a falevelek hullását és hallgatja 
az őszi szellő susogását, mert nemsukár a fő
városba ulazhalik.
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Már sokkal nehezebb a kérdés máso
dik részére megfelelni. A zabnak inurok- 
répával való tökéletes pótlásáról tulajdon
képen szó sem lehet, mert a kettőnek 
takarmányértéke között nagykülömbség van, 
A zab viszonylag nagyon szűk, a murok- 
répa pedig meglehetős tág táparányu takar
mány. A murokrépában nagyon sok a szén- 
hydrát, nevezetesen pedig a cukor s ezért 
szeretik a lovak annyira, de nagy munka 
idején, midőn a ló szervezete nagyon sok 
tápanyagot használ fel, mégsem célszerű a 
zabot murokrépával csak részben is pótolni. 
Télen azonban, mikor az állat semmi vagy 
uagyon kevés munkát végez, a zabnak jó 
részét lebet murokrépával helyettesíteni. Ez 
által a takarmányozás jóval olcsóbb lesz, 
mely különösen csikónevelésnél játszik fon
tos szerepet.

A csikónevelésnél a murokrépa az első 
esztendőben nem jöhet figyelembe. Ekkor 
a zab, mint a tejet leginkább pótló anyag 
képezze a csikó fötáplálékát. Nagyon elhi
bázott dolog volna, ha valaki a csikó ezen 
leginkább fejlődési szakában akarná a zabot 
murokrépával pótolni. Ekkor széna etetésén 
kívül annyi zabot kell adni a csikóknak, a 
mennyit csak megtudnak minden baj nél
kül enni, hogy számokban is .megmondjam 
a zab mennyiségét: 3—4 kilogramm lehel 
a napi adag, ugyan ez időben, de különö
sen az év második felében már egy kevés 
murkot is lehet adni a csikóknak. A máso
dik és harmadik évben a csikók fejlődése 
némileg csökken s azért kevésbé intenzív 
takarmányozás is helyén van. Ekkor a zab 
adagot kisebbíteni lehet minden baj nél
kül, sőt bizonyos körülmények között, 
nevezetesebben nehéz csikóknál, telje
sen be is lehet szüntetni. Ezen időszak
ban a széna és polyva vagy szecskával 
kevert murokrépa nagyon megfelelő takar
mányt képez csikók számára.

A murokrépa nemcsak mint jó és 
egészséges takarmány érdemel figyelmet, 
hanem igen fontos szerepet játszik a téli 
takarmányozásból a nyáriba és megfordítva 
való átmenetnél. Az étvágytalanság ellen jól 
hat és igen jó féregüzö szernek bizonyult.

Fagyos és rodhadt állapotban termé
szetesen nem szabad feltakarmányozni. 
A murokrépa különben a fagy iránt nem 
igen érzékeny, de veremben hamar fel- 
melegszik és megrothad.

A murokrépa magot dörzsöli állapot
ban kell beszerezni. Vetésre a talajt jól el 
kell készíteni és az elvetett sorokat nem 
kell behúzni, hogy a ki kelt répával a mun
kát minél hamarább el lehessen kezdeni.

A murokrépa a reája fordított arány
lag csekély munkát nagyon meghálálja s 
igen szép termést szolgáltat. Aránylag silány 
talajon is megterem s itt a mész és káli 
trágyázás iránt is hálás.

Az egyes féleségek közül a Knauer- 
féle sárga murok a legértékesebb s a többi 
fajtákat úgy a termés nagysága, mint mi- 
Hőségre felülmúlja. S zenteh Dezső

azd. szaktanár.

H Í R E K .

•*“  Or. Geifler Vilmos járási és kórházi fő
orvos nyaralásából visszaérkezett és isinél rendel,

Személyi hir. dr. Koerfer István földmivelés- 
ügyi miniszteri s. fogalmazó f. hó. 2-án és 3-án 
Muraszombatban tartózkodott, hogy a miniszle- 
riu,n állal létesíteni szándékolt rónai miniagazda- 
ság tervezetét a járási gazdakörrel együttessen 
megállapítsa.

Kitüntetett minta gazda. A füldmivclésügyi 
miniszter, járási gazdakörünk kérelmére évekkel 
ezelőtt Musznyán egy mintagazdaságot szervezett, 
amely valósággal példaképül is szolgált a hegy
vidék gazdáinak. A mintatelep szerződése az idén 
lejárt, s amint értesülünk a mintatelep gazdáját, 
Lehár Mátyást a miniszter oklevéllel tüntette ki s 
a gazdaság felszerelésével megajándékozza.

— Halálozás. Horváth Lajos battyándi posta
mester felesége szül. Luthár Mária f. évi julius 
hó 31-én 35 éves korában elhunyt. Temetése f. 
hó 2-án délután Haltyándon volt a rokonok 
és ismerősök nagy számának jelenlétében. Béke 
poraira.

—  Kisajátítás a muraszombat -körmendi 
vasútra. Barthalos István a vasút engedélyese 
a vasút részére szükséges földterületek megszer
zése végeit f. hó 8-án délelőtt Péterhegyen, dél
után Tótkereszturon, f. hó 9-én délelőtt Batyán- 
don és délután Muraszombatban a körjegyzői 
hivatalban egyezséget kísérel meg a vasút által 
érdekelt földbirtokosokkal. Akivel az egyesség 
nem fog sikerülni, annak birtokára a kisajátítási 
eljárás még e hó folyamán folyamatba fogja tenni.

Jóváhagyott szabályrendelet. A vármegyei eb- 
tartási szabályrendeletet egyes részeiben módosí
totta a törvényhatóság. A módosított szabályren
deletet a külügyminiszter most jóváhagyta.

— Hadgyakorlat. Néhány nap óta ugyancsak 
megelevenedett Muraszombat községe, meg a 
közeli vidék. Egy lovasdandár tartja itt gyakorla
tiul; a sereg egy ezred huszárból, egy ezred 
dragiinyosböl és egy ezred ulánusból, akik Mura
szombatban, Battyánfalván, Mártonhelyen, Nemes- 
den, Barkócon, Korongon és Muraszentesen van
nak beszállásolva. 2-án délben érkeztek Mura
szombatba, de előzőleg a draganyos ezred Köhida 
környékén ezredgyakorlatot tartott, mely alkalom
mal, mint értesülünk, egy dragonyos közlegény
nyel a ló felbukott és oly szerencsétlenül, hogy a 
ló alá került, amely a rnelkasát összezúzta, úgy 
hogy a szegény ember meghalt. Az iszonyatos 
bőségben többen eszméletlenül fordullak le a 
lóról, de a forróság okozta szédülésen kívül 
egyéb bajuk nem történt. Gyakorlatok után színes 
eleven képet nyújt Muraszombat, egyes házaknál 
a szakaszok részére a tábori tűzhelyeken főzik a 
„menázsit*, másutt dalolva „pucol“-nak a legé
nyek. A tisztek esténkéit a Dobraiféle nagy- 
vendéglőbe gyűlnek össze, ahol vig poharazás és 
Vadas Gyula szombathelyi jó nevű cigánybandá- 
jának muzsikája mellett pihenik ki a nagy napok 
fáradalmait. Mi meg esténkint a „takarodó" hang
ját hallva, álmodozásunkban nagyközségnek, illetve 
városnak képzeljük falunkat.

—  Leesett a kazalról. Balaskó Iván battyán- 
falvi lakos szalmarakás közben a már 3 méter 
magas szalmakazalról fejtetőre esett. Ájultan 
terült el a lüldön, családja behozta a muraszom
bati küxkürházban, ahol dr. Skrilecz Mihály orvos 
konstatálta, hogy koponya csonttörést szenvedett. 
Állapota életveszélyes.

Floxera. Ulicsny Károly Csáktornyái sző
lészeti és borászati felügyelő f. hó 3-án járásunk
ban körutat lett, mely alkalommal Musznya köz
ség egyik szőlőjében egy kiásott szőlőtől! Jiloxerát 
észlelt. A további próbaásások sajnos, igazolták a 
gyanút, ennek alapján megállapította, hogy az 
ottani szőlők íiloxerától lépettek.

— Automobil baleset. Gróf Sigray vasiváuci 
földbirtokos automobiljával folyó hó 1-én a 
deli órákban a Kimi csárda felé vezető utón 
haladt, szembe az automobillal egy szekér jött, 
amin két ember és egy asszony ült. A lovak a 
motorkocsitól megijedtek, félre ugorva, az árokba 
döntötték a szekeret, ezen alkalommal a kocsin 
ülök közül Zsupánok Teréz a kezét eltörte, 
Kaáhr Fcrencz a lábát hasította fel, Zsupanek 
János pedig a kezét zúzta össze. Gróf Sigray 
azonnal a szerencsétlenül járlak segítségére ment 
és orvosról is gondoskodott.

— Kegyetlen apa. Muraszombatban már ré
gebb idő óta közbeszéd tárgyát képezi egy, az 
iparososztályhoz tartozó apa kegyetlensége, mely- 
lyel gyermekeivel bánik. Utána jártunk a dolognak, 
menyiben van alapja e hírnek, és arról győződ
tünk meg, hogy teljesen indokolt az a felháboro
dás a melylyel a szomszédok a kérdéses apa 
nevelési rendszerét tárgyalják, s a legutóbai napok- 
buu úgy elverte a liát, hogy orvosi segélyt kellett 
igénybe venni. Ajánljuk o kegyetlen apát a ható
ság ügyeimébe.

Tűz. Múlt hó 28-án este 10 urakor Búza
béi y községben tűz pusztított. Bencsecz József 
gazda házának tetőzete, felhalmozott takarmánya 
és az ólak égtek el. A tüzet a rozzant fakémény 
okozta.

— Rossz tréfa. Herczán István halbereini 
lakos julius 21-én délelőtt a radkersburgi vasút 
állomásra ment kerékpáron, mig az állomás iro
dájában ügyes-bajos dolgát végezte, kint hagyott 
kerékpárján valaki elkarikázott. Herczán az eset
ről jelentést tett a regedei csendőrörsnek, a kik 
aztán megkeresték a vashidegkuti őrsöt a nyomo
zás teljesítésére. A csendörség a kerékpárt egy 
köhidai gazdánál meg is találta, a ki azt mondta, 
hogy a kerékpárt Kühár Alajos véghelyi uradal
mi cselédtől kapta használatra. A csendörség 
erre elővette Kühárt, aki beismerte, hogy a kerék
párt ő vitte el, de csak tréfából, alkalomadtán 
úgyis vissza akarta adni. Herczán azonban nem 
értette a tréfát, és Kühárt lopásért feljelentette.

— A cséplőgép áldozata. F. hó 1-én Mura
szentes községben csépelt Dómján István mura
szombati lakos gépe egy oltani gazdánál. Fent a 
dobon volt Fórján Juliska niuracsermelyi leány 
is, aki mint mondani szokás az „etetéshez* a 
kévéket adogatta. Munka közben megcsúszott, 
vagy elővigyázatlan vo.t úgy, hogy az egyik hibá
val a cséplőgép dobjába lépett, ami a lábát el 
kapta, mire a gépét megállították oly súlyos sérü
lést szenvedett, hogy a muraszombati kórházba 
kellett beszállítani, ahol a fellábiejet eo három 
ujjat levágtak.

—  Az eldobott gyufa Urdomb községben 
múlt hó 20-án este 9 órakor Farlély Ferencz ottani 
gazda szérüs kertjében egy jókora kazal szalma 
elegeit. A lüzrendöri vizsgálat megállapította, hogy 
a tüzett egy gondatlanul eldobott gyufa okozta.

— Mint minden évben, úgy az idén is nagv- 
értékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett 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 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör műtrágya1 

raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol u csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona 60 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 60 fillér; Vashideg1 
kúton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

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

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

Kercán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tótkereszturott Berke Lajos
nál nyerhető.

A muraszombatjárási gazdakör f. hó 26-án 
délelőtt Gseudlakoii szarvasmarha, sertés és 
baromfi, szeptember 2-án délelőtt pedig Mura* 
szombatban a vásártéren lódijazást rendez*
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Árverési hirdetmény.
.A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi balóság közhírré teszi, hogy Ncinccz 
János . vasvecsési lakos vcgrcbajlalónak Tiirlia 
István vasvecsési lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 254 kor. .tőkekövetelés és járulékai és 18 
kor. 30 fillér árverés kérvényezési költségek ki
elégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság területén 
levő, .a .vasvecsési 22. sz. tjkvbeni A I. 1, 3—7 
és 9. sorsz. 03, 192., 229, 602, 656, 660, 891. 
hrsz. birtokból Túrba Istvánt illető ‘/íz részre 429 
koronában, a f  2. sor 651/a hrsz. 31. liázsz. 
birtokból nevezettet illető 7/is részre 1365 koro
nában megállapított kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi október hó 17. napjának 
d. e. 10 órája Yasvecsés község házához ki- 
tiizetett azzai, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is cl- 
adatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10'Yo-a 42 kor. 90 fill., 
136 kor. 50 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgálta tűi.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Vasvecsés község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál, 1905. évi július 27.

Dr. Schick, kir. albiró.

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó Ind, fizetéssel felvétetik

K é zim u n k a .
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennemű díszm unkákat és disz- 

B A L K A N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába kötéseket j  u t á n y o s  á r b a n  készít

B a lk á n yi E. könyvkötészete.
Muraszom bat.

Megtekintésre
ajánlom a 1 1 . é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkercskedése 

Muraszom bat.

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

kereskedésében kapható.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

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

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres
kedö és könyvnyomdatnlajdonos 

Alsólendva és M uraszom bat.

p c  ki -7 Gazdasági Bankhitel
« L- IN £m. .  pénzkölcsön közvetítő intézet

A L S Ó L E N O V Á N .

,.Pesti Napló1* uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a cime ui 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 mii gyö
nyörű foglalatja Ie9z n modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél- j 
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő- • 
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek ö i 
'díszes sorozatát folytatja most a , Pesti Napló* I 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- ! 
müvei: a Modern Magyar festömiivészek-kel.

Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ki' 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 1 
mesteri kivitelű mülapokon és 
------gyönyörű, több színnyomású képekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modem magyar festőművészet tör- ; 

Véneimét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink ; 
künynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
"kotöip*árriiüvészet újabb alkotása lesz.
V9-  Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizetöinkön kívül min
den, uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

“ " Előfizetési ár: 1 évre 28 kor., :/a évre 14 
' kor.,' */♦ évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 

Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettől
A .PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

Mindenféle pénz’ ölesönüpyben készséggel szolgál felvilágosítással és 
lanácsc-al minden hozzá fordulónak.

Mindenki lehat a saját érdekében jól cselekszik, ha kölcsön ügyében, 
legyen az bármily bonyolult, ezen intézőihez fordul.

Gazdasági Bankhitel
sün közvetítő intézet

A L S Ó L E N D V Á N .

Tulajdonos: F le in e r M ór.

V a v Á v a v Á i  Minden darab «zaopnn SCIIICIIT . f A f n l l n e ,  25000 koronát fizet Schicht Gvfliyv 
*  C i u v l  ■ névvel, Iíhzíh é« ment káros ul- W AJ . céj; Aussigban bárkinek, aki bebiz<>

milja. s/;i|i[>;in:i a .SCIIICIIT* névvel, valamely táru-kát részek löt. -

(-Szarvas" vagy -Kulcs" szappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bánni mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




