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Előfizetési pénzek és reklamácziök 
BAL KÁN Yl ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

A köznép nyomorgatói
Ama mentőakciónak, mely az egyszerű, 

tanulatlan nép érdekeinek megóvására min
den téren megindult, jelentős feladata volna 
a falusi nép kőiében tartózkodó pénzu/.so- 
rások mogrendszabályozása, illetőleg epura- 
ciója. A törvényhozó hatalom a nép zsír
ján élősködő telhetetlen piócákkal szemben 
lehetetlenül áll. A pénziigynökök agyafúrt
ságán megtörik minden hatalma, mert lég
iid vösebb intézkedésein is kifog a pénz- 
vágvlól elkapatolt uzsorás. Sőt mi több a 
kárvallott emberen leglöbbnyire a  törvény 
assisteneiája mellett verik el a  port. A nép 
kiszipolyozásával hivatásosan foglalkozó ( 
pénzüzér nagyon jól ismeri az ide vonat- i 
kozó hazai törvényeket, praktikus esze rög
tön megtalálja a kibúvót s vígan tovább j 
űzi kisded játékait. iMajd minden falunak 
van egy ilyen pénzügyi kapacitása, ki min
den terhesebb munka nélkül a  tudatlan 
nép vérét szívja. Az egész falu megáll neki 
mint a fejős tehén, amely elé vetnek egy- 
egy nyalábbal, ha rugdalózni akar, vagy 
nehezen csurgatja a tejet. A falusi börziáner 
is szép szavakkal, fényes Ígéretekkel behá-
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lózza pénzben megszorult áldozatát, inig az 
egyszerű embert lábáról le nem veszi, hogy 
az belemegy az általa ajánlott üzletbe és | 
öreg belükkel, reszkető kéz vonással odaGr- 
kantja nevét a váltóürlapra.

Az ügylet második stádiuma a paraszt
ra nézve már nem megy oly simán, oly 
lebilincselő modorban. A ügynök az aláirt j 
váltó birtokában megváltoztatja felével szem
ben előbbi behízelgő modorát és fenyegető i 
hangon kezdi szipolyozni médiumát. Üzlet. | 
iroda, közvetítési dij címén tetemes költsé
geket számítanak fel a lépre ment gimpli- 
nek. A szegény áldozat tehetetlenül vergö- j 
dik zsarolóinak hálójában, habár anyagi 
veszteségek árán is, de szeretne menekülni 
obligőja alól. Ámde a piócák nem engedik 
zsákm ányukat ;  a törvényes aláírások birto- j 
kában ráolvassák a becsapott egyénre a 
váltótörvény kérlelhetetlen paragraphusait, 
melytől megszédül a  tudatlan ember feje és 
elkeseredésében oly dologra ragadtatja ma
gát melynek reá nézve a törvény elölt ká- i 
ros következményei vannak.

Hány kárvallott egyén siránkozik va
gyona romjain, hogy pénzügynökök közve- , 
titésével akart olcsóbb kölcsönhöz jutni! !

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: a hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 

Nyilttér petit sora r . ( )  fül.

Az egyszerű ember nem tudja felfogni a 
pénzügyietekben utazó vigécek magasabb 
számtani tudományát, könnyen felül nekik. 
Innen van az, hogy a kisebb exisztenciák 
pusztulnak, a pénztözsérek pedig gazdag 
dividendákkal tömik tele feneketlen zsebüket. 
Nem használ itt már a vigéctörvény, azt 
ki lehet játszani hangzatos szólamu helyi 
agenturákkal, fióktelepekkel, vagy pedig he
lyi ügynökkel a ki provízió fejében töme
gesen szállítja a központi cég szám ára a 
megbízásokat. Itt erős társadalmi akciónak 
kell megindulni, mely a tapasztalatlan népet 
megóvja, megvédje a jogtalan zsarolástól.

Az utazó pénzvigéceknél azonban sok
kal veszélyesebb vérszopók lakoznak közöt
tünk : a helyi pénzspekulások és m agán- 
börziánerek, kik bűnös uzsoraügyleteikkel 
már számos családot, sőt egész vidéket is 
koldusbotra juttattak. A vén pók saját odú
jában les kiszemelt áldozatára, kinek szorult 
anyagi helyzetét, vagyoni állapotát a leg- 
minuciosusabb részletig ismeri. Tudja, hogy 
ama szegénynek halasztást nem tűrő köte
lezettségei vannak, tudja, hogy idővel pénz
zavara nagyobbodik. Miért ne gyakorolna 
hat ö egy kis szívességet pillanatnyi pénz-

TÁRCA.

Fürdői levél.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

Kelt Iván fürdőn, 1905. uug. 28.
Kedves Lajosom !

Meg ígértein, hogy megérkezésein után min
dennap fogok neked Írni, de bocsáss meg, hogy 
csak most, megérkezésem után három napra irok.

Szeretnék neked örömöt szerezni, hogy 
mennyire jól érzem magamat, de minden jóakarat 
mellett sem tehetem. Nem hiába kértelek én 
léged egész nyáron át, hogy szezonban érdemes 
fürdőre menni s hogy idegeim már nagyon is rá 
szolgáltak egy kis kellemes üdülésre. Te pedig 
a helyett mindig különféle ürügy alatt huztad- 
halasztottad a dolgot s most ime itt az eredmény.

Egy egész éven át éltein attól a szép re
ményből, hogy az év nyarán alapos kúrának vet
hetem alá magamat s megrongált idegeimet 
rendbe hozhassum s hogy neked továbbra is hü 
s odaadó szolgálód lehessek. Mert bizony egy 
ilyen szegény hivatalnok felesége csak a szolgáló 
szerepet viszi férje oldalán.

És most, midőn végtére elérhettem, hogy 
fürdőre mehessek, egy pár krajczárral a zsebem
ben, elküldés/, egy unalmas harmadrendű fürdőbe 
s nini a legszebb, a szezon végén.

Persze, ti férjek, mikor feleségetekről van 
szó, a legnagyobb takarékosságot tartjátok szem 
előtt s azt a pár rongyos száz koronát is sajnál
játok. Igazán szégyenlein magam, hogy én ilyen 
szegény asszony vagyok s nekem csak a szezon 
végén telik fürdőre menni. Ami előkelőség és élet 
volt ezen a kis fürdőn, már annak nyoma is rég 
elveszett.

Ha látnád, hogy a pincérek s cigányok hogy 
néznek reám, milyen sajnálkozó pofát vágnak, 
azt hiszem cl kell sülycdncm szégyenletcmben,

A János füpincér épen tegnap mondta, hogy 
most már ö is elmegy, mert nem érdemes itt 
tovább szolgálni, a gavallérok mind elmentek s 
azok, akik még itt lézengnek, csak oly szegény 
ördögök, hogy néha kedvem volna nekik azt a 
pár fillér borravalót megduplázva visszaadni.

És ezt nekem mind végig kell hallgatni, 
ennyi megaláztatást kell eltűrnöm, nekem a nagy
ságos Vámossy Lajos ur feleségének. Ha nem 
volna meg már születésemnél fogva is az utánoz
hatatlan előkelőségein, még nagyságos asszonynak 
sem szólítanának ezek a mihuszna pincérek.

Te persze mindezzel mii sem tőrödül, hanem 
odahaza élvezed szalmaözvegységed szabadságát, 
tudom, hogy most kedvedre kimutatod magadat, 
természetesen jóhirü freilák társaságában, pezsgő 
meg cigányzene mellett. Ez volt az oka, hogy 
nem jöhettél velem, meg aztán az, hogy te neked 
ne kelljen velem együtt szégyenkezni és nem pedig 
azért nem jöttél, mintha hivatalosan volnál annyira 
elfoglalva.

Apropos! Most jut eszembe, hogy a varó- 
némnuk elfelejtettéin megmondani, hogy a koc
kás újamat már c héten küldje el, mert úgy sem 
maradok itt sokáig s még fel sem vehetnem. 
A számlát légy szives kiegyenlíteni, úgyis csekély
ség az egész, hisz tudod, kogy mennyire igyek
szem neked takarékoskodni. Bizony nem érdem
ied meg, hogy ilyen feleséged van.

Képzeld csak! A Senkcy fogalmazó is itt 
van, persze a feleségével. Annyira adja az elő
kelőt, pedig hát ölet is esak úgy lenézik, mint 
engemet azzal a külümbséggcl, hogy az ö szokott 
frivolságával maga köré gyűjti a fiatalságot s 
még azt hiszi, hogy ezt az ö szépsége teszi, 
pedig istenucscse szégyeluém magainat, ha esak 
annyi vonzerővel bírnék, mint ö. De ti férfiak, 
mit sem tudtok, még ízlésetek sincs a szép iránt.

Ma költözködtem uj lakásomba, valamivel
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zavarban levő embertársával ? Csak nem 
hagyja, hegy a jó szomszéd udvarán meg
perdüljön a dob és potom áron eladogas
sák minden holmiját, mielőtt ö kivette volna 
a maga részét. (A kis hamis, az fáj neki, 
hogy nem az ö javára történik a foglalás), 
llát szerez ö pénzt, ád ö kölcsönt, csak 
két helyre Írja alá az illető a nevét. Szegény 
ember dehogy gondolta azt, hogy ö most 
egy és ugyanazon kölcsönről kettős obligo- 
ban áll. hogy kölcsönéröl váltót is meg 
adóslevelet is állított ki nagylelkű hitelező
jének. Am az uzsorásnak sincs mindig he
verő tőkéje, összeszed 10—20 ily váltót és 
a takrékpénztárban törvényes kamat mellett 
leszámitoltatja. De ö neki is élni kell, a 
szívesség viszontszolgálatot érdemel, nem 
kér ö pénzt csak ennyi meg ennyi kézi 
vagy igás napszámot, vagy pedig ilyen és 
amolyan termesztményt a törvényes kamat
lábhoz viszonyítva annak értékét mindig 
enormis mennyiségben. És itt csapódik be 
legtöbhnyire a pénzügyietekben egészen 
járatlan ember. Csekélyke kölcsöne fejében 
uzsora kamatot fizet nem ugyan pénzben, 
hanem munkában és termesztményekhen.

De ki tudná elszámlálni az uzsorásko
dás különféle nemeit és fajait? Tudunk 
esetet, midőn egy hatóságilag bejegyzett 
cég mindenkor biztos alapon álló sorsjegyek 
elzálogosításánál a különböző eljárási költ
ségek felszámításával 8% kamat mellet 10 
korona közvetítési dijat szedett. Tudomá
sunk van arról, hogy némely kisiparosnál 
különösen ha az adósságot számon tartó 
gazda meghal, áruhitelezöje önkényes szám
tani műveletekkel, kettős üzleti könyvvi
tellel megkétszérezve követelte járandóságát.

Hol keressünk mindeme bajok orvos
lására panaceát? A törvény bármily szigorú 
legyen is, a becsapott egyént alig tudja j

drágább, mint az első volt, de legalább előkelő j 
s igy nemileg ellensúlyozza azt a nézetet, mintha I 
én az olcsóság miatt jöttem volna szezon vegén 
fürdőre. Azt hiszem ezzel tartozom magamnak s j 
neked, mely nevet én is viselem.

Az orvosommal épen ma konzultáltam s 
szigoiu kúrát és diétát rendelt tartani s hogy I 
kénytelen leszek itt tölteni legalább is négy hetet, 
ha csak némi javulást is akarok elérni.

Ezt csak azért Írom meg, hogy légy szives j 
postafordultával 200 koronát küldeni, mert ne 
hidd ám, hogy most már itt minden olyan olcsó. 
De nem ám ! Inkább kártyáz kevesebbet s ne 
igyál olyan sok pezsgőt.

Mond meg a Juczinak, hogy a sálon búto
rokat jól kiporozza, a ruha szekrényeket kiszelöz- 
lesse, a padlót pedig már most festesd, nehogy 
még akkor is érezzeni a lakkot, mikor haza 
megyek.

Te pedig irjal mindenről részletesen, de leg
először is küldjél 200 koronát.

Szerető nőd: 
Irén.

I'. i. A ruhámmal együtt clküldhclnéd azt a 
kalapot is, amit még oda haza kiválasztottam a 
kinszki cégnél. El ne felejsd!

megvédelmezni az uzsorások fojtogató kar
maitól. Az ügyletek perfektuálása ugyanis 
oly csalafinta furfanggal van keresztülvive, 
hogy sikeres eljárás ellene alig indítható a 
bíróságnál. Azért újra a társadalom intelli
gensebb elemeinek, a nép hivatott vezérei
nek kell segítségre sietni és okos tanácscsal 
józan felvilágosításokkal a tapasztalatlanabb 
népet az uzsorások kizsákmányolásától 
megvédelmezni.

A csendlaki állatdijazás.
A muraszombatjárási gazdakör m. hó 

20-án Csendlakon a templom téren szarvas- 
marha- sertés- és baromfi díjazást rendezett.

A kiállításnak kellemes, szép idő ked
vezett; ami lehetővé tette, hogy a távol- 
vidék gazdái is felhajtsák állataikat.

Reggel 8 órakor kezdődött a díjazás 
és az állatok elrendezése után a bizottság 
megejtette a bírálatot.

A bíráló bizottság tagjai voltak: gróf 
Batthyány Zsigmond gazdaköri elnök, 
Pósfay Pongrác járási főszolgabíró, Röszler 
Károly központi igazgató, Balhauser Ottó 
kir. kerületi állattenyézztési felügyelő, Metz- 
ker Mátyás, Schweinhammer János, Török 
Elemér, Balcz Aladár intézők, Sinkovich 
Kálmán ny. gazdatiszt, Junkuncz Sándor, 
Nemes Miklós járási m. kir. állatorvosok. 
Takáts R. István gazdaköri titkár.

A kiállítás megtekintésére Muraszom
batból és a vidékről a gazdákon kívül az 
intelligentia is nagy számban jelent meg.

Mielőtt a bizottság működését meg
kezdette volna, előbb egy szép jelenet folyt 
le. A földinivelésügyi minisztérium 5 év
vel ezelőtt a járás kisgazdái oktatására 
Musznyán egy mintagazdaságot állított fel 
melynek tulajdonosa Lebár Mátyás volt, 
felügyelője Metzker Mátyás uradalmi tiszt
tartó. Most mikor a musznyai mintagazda
ságot a minister beszüntette, eredményes, 
szorgalmas működéséért díszoklevéllel tün
tette ki Lebár Mátyás mintagazdát. Az okle
vél átadásakor gróf Batthyány Zsigmond a 
gazdakör elnöke nehány lelkes szóval nyi
totta meg az ünnepélyt, utána a Vasvár
megyei gazdasági egyesület megbízásából 
Röszler Károly igazgató például állitván 
Lebár Mátyás mintagazda tevékenységét, 
buzdította a jelenlevő gazdákat gazdasága
iknak tovább fejlesztésére. Az éljenzéssel 
fogadott beszéd után Posfay Pongrácz 
járási főszolgabíró vendnyelven magya
rázta meg a gazdáknak az ünnepély 
jelentőségét, és átadta Lebár Mátyásnak a 
magas földmivelésügyi kormány megbízásá
ból az oklevelet. Lebár Mátyás a kitüntetett 
mintagazda meghatottan köszönte meg a 
kormány és gazdakör támogatását és Ígére
tet tett, hogy eddigi munkásságát ezután 
fokozottabb mérvben fejti ki.

Az ünnepély végeztével a bizottság a 
kiállítás megtekintésére indult.

Felhajtottak 9 drb bikát, 60 drb tehenet 
26 drb üszőt, 2 sertést, 9 törzs baromfit. 

Dijat nyertek:
Bika u tán: Balcz Aladár Bellatincz 

! 21/* éves tiszta siementhali bika után elis
merő oklevelet. I. dijat 10 koronát Flegár 
József Murafüzes (21/* éves). II. dijat 10 

; koronát Bcnkics Ferenez Pálmafa (2 éves) 
piros-tarka bika után.

Saját nevelésű tehénért: 1. dijat, 20 
koronát Sávéi Iván Pálmafa. II. dijat, 15 
koronát Kühár József Mezövár. III. dijat 10 
koronát Stevanecz József Ivánfalva. IV. dijat 
10 koronát Kocsár Iván Kisszoinbat, V. dijat 
5 koronát Dündek István Széchénykut.

Saját nevelésű üszőért: I. dij 20 K.-át 
Püvár Jószef Birószék. 11. dijat 15 kor.-t 
Kühár Jószef Mezövár. 111. dij 10 K. Jenes 
Miklós Halmos. IV. dij 10 K. Kramjecz 
Mátyás Csendlak. V. dij 5 K. Siftár József 
Halmos.

Importált tehén után: 1 dij 15 korona 
Kuzmics József Mezövár. II. dij 15 kor. 
Sbüll János Várhely.

Importált üsző után: 1. dij 15 korona 
Lukács István Battyánd. II. dij 15 korona 
Mörecz István Battyánd.

Sertés után: I. dij 10 K. Zöger Alajos 
Kisszoinbat.

Baromfi után: 1. dij 10 K. Luthár 
Viktor Barkócz (emdeni ludak). 11. dij 5 K. 
Küzmics Mátyás Battyánd (langohan törzs).

Különdij Zalamegyeiek részére: I. dij 
20 kor. Barbarits István Lippahocz (tehén 
után).

A dijak kiosztása alkalmával gróf 
Batthyány Zsigmond elnök örömét fejezte 
ki a kiállításon látottak felett, mert az állo
mány oly szép volt, a milyen eddig járás
beli kiállításon nem lett elövezetve. Külö- 
nösnen kitűntek szép formáik által az 
államkölcsön segélyével beszerzett szarvas- 
marhák. A bizottság azonban sajnálattal 
constatálta, hogy a bikák egy kettő kivéte
lével nem felelnek meg a köztenyésztési 
céloknak, de reményű, hogy rövid idő alatt 
a járás gazdaközönsége belátja a megfelelő 
tenyészbikák beszerzésének szükségét, és 
ilyenek bevásárlásairól gondoskodik.

A dij kiosztással véget ért a kiállítás, 
a mi után a bizottság és a jelen volt intel
ligentia szívélyes meghívásra ö méltósága 
gróf Batthyány Zsigmond elnök vendégsze
rető házánál ebédhez ült s mint minden 
magyar asztalnál, úgy itt sem volt felkö- 
szöntökben hiány, Röszler Károly igazgató 
gróf Batthyány Zsigmondot mint a gazdakör 
elnökét, Pósfay Pongrácz főszolgabíró ö 
méltóságát a vendéglátó háziasszonyt, 
Takáts R. István a grófi család gyermekeit 
éltette. A házi ur megköszönve az ovátiól 
vendégeinek egészségére ürítette poharát. 
A késő délutáni órákig együtt maradi a 
társaság, és midőn kocsikra ülve minden 
irányban szétszéledt, mindenki azon jóleső 
tudattal távozott a kiállítás színhelyéről, 
hogy a járási gazdakör immár két évtize
des munkássága megteremte a gyümölcsét, 
mert mint e díjazás igazolta a járás állat- 
tenyésztését sikerült oda fejleszteni, hogy 
nemsokára a járás a tenyészállatok beszer
zési piaczává fog válani. — ó.

H Í R E K .
— Személyi hírek. Gróf S/.ápáry Pál csalad

jával Muraszombatban tartózkodik és e bél folya
mán több ízben vadászatot rendezett. — Gróf 
St. Julién Kelemen salzburgi helytartó hosszabb 
tartózkodásra battyánfalvi kastélyéba érkezett. — 
lovag d'Elvert Lajos a magyar-osztrák bank 
szombathelyi fiókjának főnöke m. hó 28-án váro
sunkban időzött, a hol a helybeli takarékpénztá
rak ügyvezetését vizsgálta felül.

— Vashidegkuti önk. tűzoltó-egylet nyári 
táncmulatsága. Szépen sikerült táncmulatságot ren
dezeti a vashidegkuti önk. lüzoltócgylct folyó évi 
augusztus hó 27-én Voglor György vendéglőjének 
kerthelyiségében. A meghívott vendégek a járás
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minden részéből, söl igen tekintélyes számmal íi 
szomszédos Stájerből, különösen Regedéből nagy 
számmal jöttek össze s n jó magyar muzsika ' 
mellett reggelig maradtuk együtt. A látogatott 
mulatság a tűzoltó egylet pénztárának is szépen 
jövedelmezett. Fclülfizcltck a következők: Rupp 
Károly Halbenrain 4 kor. 40 f., dr. VratariCs j 
Iván Muraszombat, Sparas Fercncz Hegedő 4—4 
kor, Cray Alala Hegedő 3 kor., Schmiodcrer ] 
József. Neumann Mór, dr. Küras József, Kik 
Wegscheider, Sehmiderer Károly Hegedő, Saruga 
Frigyes Felsölendva 2—2 kor., dr. Fritze N. Hal- 
bonra in, Domián Iván Köbida, Obál Mihály \ as- 
hidegkut 160—1*60 kor., Derkács, József, Koller 
Fercncz Vashidegkut, Kuzmics József Hegedő 
1 20—120 kor., Sperling N., Kontzer István, Kder 
József Hegedő, Frisch Konrád Vashidegkut, Hon 
István Halmos, Titán István Kisszombat 1 1 kor.,
Schvvarz Gusztáv Regede, Sinkó József Széchény- 
falvu 80—80 fillér, Viereck József Pridahof, Fluck 
Rezső Hegedő, Hojkó János Károlyfa, Meixner 
Mátyás Muraszombat, Saletinger Márkus, Kckhárt 
Henrik Hegedő, Vukán József Köbida, Weisz N. 
Halbenrain, Klement Fercncz Vashidegkut ö0—60 
fillér, Lükovnyák Antal Zclling, Háhn Hermáim 
Hodóhegv, Hoitsch János Goritz 20 fillér.

— Halálozás. Skerlák József nyug. mura
szombati körjegyző 78 éves korában, aug. hó 30- 
én este 11 órakor meghalt, f. hó 1-én d. u. telték 
örök nyugalomra. A gyászszertartást Porkoláb 
Gyula batlyándi és Siftár Károly bodóhegyi ág. ev. 
lelkészek végézlék. A család a következő gyász- \ 
jelentést bocsátotta ki : Özv. Skerlák Józsefné 
sz. Kipferling Amália a maga s az összes rokon
ság nevében megtört s fájdulomtelt szívvel jelenti 
felejthetetlen férje, illetve atya, nagyatya és déd- j 
atya Skerlák József nyugalmazott körjegyző urnák i 
munkás élete 78-ik évében f. évi augusztus hó 
80-án este 11 órakor végelgyengülés következtében 1 
történt gyászos elhunytál. A boldogult hűlt tetemei 
f. évi szeptember hó 1-én d. u. 3 órakor fognak 
örök nyugalomra helyezletetni. Muraszombat, 1005 
aug. 31-éu. A gyászoló család. Áldás és béke 
hamvaira!

Apa és fiú. Kcrcsmár József domonkosfai 
lakos közösházlartasbau él Fercncz nevű fiával. 
Mindennapos volt a háznál a verekedés 'apró- 
cseprő dolgok miatt, a napokban a tyúkok miatt 
összekapott az apa a (iával, a ki feleselni kezdett 
az atyjával. Az öreg Kcrcsmár, hogy megfenyítse 
a liát felkapott egy dorongot s azzal lejbe vágta 
a hál, a fiú erre fejszével támadt atyjának, s 
mire a szomszédok széjjel választották, már mind 
a kettő merő vér volt. Áz eset után kölcsönösen 
feljelentették egymást súlyos testi sértésért.

— Késelés. Vogrinesics Alajos királyfai gazda 
mull hó 21 én este felé a falu korcsmájába ment 
egy pohár borra, szcrcncsétlcngérc olt találta régi 
haragosait, Gider Fercncz királyszéki asztalost és 
ennek Iván nevű fiát. Rövid szóváltás után Giderék 
nekiestek Vogrincsicsnak, azt a földre teperve j 
agyba-föbe verték és zsebkéseikkel életveszélyesen i 
megszurkálták. A halálosan sérült Vogrincsicsel 
hazaszállítottak, a késelö Gidéreket pedig a csend- I 
örök,— miután szökéstől tartottak — letartóztatták 
és a helybeli kir. járásbíróságnak adták át.

Halál veszedelemben. Kiihár Mihályné 
magasfoki asszony múlt hó 23-áu este II óra 
tájban lefeküdt; viharos idő volt midőn aludni 
tért, álmábó egy hatalmas dürdülés költötte fel, a 
villám beütött a házba és a tetőzetet, a szoba 
bútorokat meggyujlolla. Az asszony menekülni 
akart a veszedelemből azonban a nagy füsttől el- 
kálmlva eszméletlenül terült el a földön. A tüzel 
a falu lakói még ideje korán észrevették és két 
községi esküdi saját életük veszélyeztetésével be
hatolt az égő házba és az ájult asszonyt sikerült 
kimenteniük. A tűz a házat porrá égette, oda égett 
a szegény asszony egyetlen tehene, két sertése 
és majorsága is. Biztosítva nem volt.

— A gyújtogató. Zollánháza községben m. 
hó 14-én éjjel 12 óra tájban porig leégett Skoduik 
János Zollánházi kovács mester háza, a midőn is 
az égő házból a házbeliek csak nagy nehezen 
menekültek meg. A csendörség miután a tűz ke
letkezése igen gyanús volt, nyomozni kezdeti és 
több szemtanú állítása szerint az este a ház körül 
látták ólálkodni Dravecz hcopold vashidegkuli 
napszámost, a ki haragosa volt a házban albérlet
ben lakó Kerécz Istvánnak. Ez alapon kiterjesz
tene a csendörség a nyomozást a július hó 28-iki 
buzahelyi tűzesetre is a mikor Bencsecz Iván 
napszámos háza égett le gyanús körülmények közt 
és kiderült, hogy a tűzvész estéjén Dravecz a

községben többször megfordult és mivel Bencsecz- ' 
nck régi haragosa és bosszúálló természetű, 
ídnpos a gyanú1 hogy mindkét esetben a tűz kelet
kezéséről tudomással kel bírnia. Mivel igen sok a 
terhelő adat a csendörség Draveczcl letartóztatta 
és a helybeli kir. járásbíróságnak adta át.

Bosszuálló asszony. Kcrcsmár Vilma 7 
éves kökényesi leányka a bencdoki halárban ne
hány cső kukoriczát tört le, a mit annak tuajdo- 
nosa Hári Mihályné benedeki asszony észrevett, 
oda menve a kisleánytól elvette a kukoriczát és a 1 
leányt fejbe verte, a kis Kcrcsmár Vilma az ütés 
következtében súlyosabb természetű sérüléseket 
szenvedett.

— Tűz. Radófalva községben Kossolin Fő
rendié múlt hó 22-én este vacsorát főzött, majd 
vacsora után a házbelick nyugovóra tértek, szo
kása szerint Kosolinné a tűzre még egy rakás 
gályát lett, hogymelog legyen. A magasan lobogó 
lángtól a kémény közelében felhalmozott széna 
tüzet fogott és az égő széna a padláson át az 
alvókra hullott. A háziak felébredve oltáshoz lát
tak, de a tűz már annyira elhatalmaskodotl, hogy ; 
semmit sem lehetett megmenteni,

— A pipa. Cziffer Fercncz kökényesi gazda- 
ember lakószobája múlt hó 13-án este ’/810 óra 
tájban kigyuladt és a lakóház teteje, pajta, ólak, 
takarmány mind a tűz martaléka lelt A tüzet mint 
kiderült a gazda 17 éves János nevű lia okozta, 
oly formán, hogy lefekvés elölt a hálószoba mel
letti kamrának használt szobában pipára gyújtott 
és a gyújtót könnyelműen eldobta s mint a ki 
dolgát elvégezte nyugodtan lefeküdt. A gyújtótól 
azonban a kamarában felhalmozott száraz hüve
lyes bab tüzet fogott s mire a tüzet észrevették, 
már a telő is égett.

Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal lógja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Kz 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 hóditoltak o lapnak, mert azok ! 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő- j 
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Kz az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül lógja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább V* évet befizetett és egy lo- i 
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 1 
14 kor., negyedévre 7 kor. Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., | 
Andrássy-ul 27.

»m u r a s z o m b a t  é s  v id é k e *

Irodalom .

Barom fitenyésztés.

Hazai fejlődő baromfitenyésztésünk sokat 
köszönhet Ilrcblay Emil állattenyésztési felügyelő
nek, aki nyolc év alatt 10 szakmunkái adott a i 
magyar baromfi kedvelőknek, tenyésztőknek és 
gazdáknak kezébe, hogy megtanítsa őket a helyes 
baromfitenyésztés minden fogására.

ismerik is a Ilrcblay-féle könyveket széles 
ez országban. Most legújabb munkájával azonban 
Ilrcblay oly közkívánatomnak lelt eleget, amely 
régtől fogva vágya volt a magyar tenyész
tőknek, t. i. az, hogy egy könyvben mindent fel
találjon s néhány koronáért oly munka birtokába 
jusson a tanulni vágyó, amelyből minden tekin- 

J  leiben pontos ntmutatást nyerhet.
E munka llreblaynak e napokban megjeleni 

„Baromfitenyésztés" cimü 280 lapra terjedő llő  
gyönyörű képpel ellátott könyve, mely a szerző
nél Bákosligetcn 3 kor, 20 fillér beküldése elle
nébe bérmentve kapható.

E munka tartalma a kővetkező:
I. rész. Általános tudnivalók. 1, A baromfi

tenyésztők czélja, a baromfitenyésztés haszna és 
fontossága. 2. A baromfitenyésztés múltja és jelene.

: 3. A baromfiak külsejének ismertetése, tekintettel 
a fajták külünféleségérc, az ivarra és a használ
ta tás búi eredő alakulásokra. A szárazföldi és vizi 
szárnyasok. A gazdasági és diszbaromfiak.
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II. rész. Gazdasági baromfiak. A) Tyúkok 
A magyar lyuk, az erdélyi lyuk, az orgington- 
a sárga orpinglon, a fehér orpinglon, a langsan- 
lyuk, a pliuiiit-lytik. I») A Gyöngylyuk. C) Kodak. 
A magyar Ind, az emdeni Ind, az olasz lúd. 
I>) Kacsák. A magyar kacsa, a pekingi kacsa, 
h) pulykalajlák. A bronz pulyka, a fehér pulyka.

III. rés/.. Külföldi báromfifajták. A) Angol- 
fajiak. Fekete és a gyémánt orpington-tyuk. B) 
Némolfajták. A német lyuk, a viandottok, a fehér, 
a sárga, az ezüst és az arany viundolt, a ramcls- 
lolii lyuk, a dorkingok, a fogolyszimi és a fehér 
dorkingtyuk. (!) Olaszfajlák. Az olasz lyukok, a 
fehér és a sárga olaszlyuk, az ankonai lyuk. I)) 
Francziafajták. Hildán lyuk, a krévkör lyuk, a 
lallos lyuk, a faveroll lyuk. E) Spanyol fajták. A 
spanyol lyuk, a minorka. F) Sportfajtak. i. A via
dor tyúkok, az angol viador tyuk. 2. Törpe lyuk, 
törpe japán kakas és lollaslábu tyuk, a tarka 
kabó lyuk, a farkatlan törpe tyuk, a selyemtyuk. 
G) Pulykák. A francia fekete pulyka, a boszniai 
pulyka, II) Kacsák. Az aylasburi kacsa, a futó 
kacsa, rueni kacsa, a tarkucsörü kacsa, a svéd 
kacsa. .1) Kodak. Pomcraniai Ind, amerikai lúd. 
K) Pávák és fáczánok.

ÍV. rész. A lyuktyenyésztés. A tyuktcnyésztö 
ezéljai és a tenyésztésre szánt lyuktörzsek kivá
lasztásáról, a keltetésre szánt tojások, a keltetés 
és a keltelésnél használandó eszközök, természe
tes keltetés, mesterséges keltetés. A csirkék felne
velése. a tyúkok takarmányozása, a tyúkok elhe
lyezése, a lyukudvar és ól, annak elhelyezése és 
berendezése, a lyukház berendezése az ól, az elő
szoba, a takarmány és tojástartó kamra, csibe- 
ncvelöliely és kolletö-helyiség.

V. rész. A ludtenyésztés.
VI. rész. A kacsatenyés/tés.
VII. rész. A pulykalenyészlés.
Vili. rész. Piue/ra való előkészítés és érté

kesítés. A kappanozás, u baromfiak hizlalása és 
piaczra való előkészítése, lyukhizlalás. Indák hizla
lása és értékesítése, kacsák hizlalása és értékesí
tése, a pulykák hizlalása és értékesítése, a toll, a 
koppasztás, a toll eltartása, a toll értékesítése, 
tojások eltartása és értékesítése, keltetési és 
fogyasztási czélokra, a keltetésre való tojás eltar
tása és szállítása, a piaczra szánt tojások csoma
golása és szállítása, a leölt állatok csomagolása 
és szállítása, a szállító kosarak készítése.

IX. rész. Barom fi betegségek és azok gyó
gyítása. Elösdiek. Tetvek, ovantag, a láb clmesze- 
sedés, bélférgek. Betegségek. Béihurut szembeda- 
gadás, nátha, himlő. Fertőző betegségek. Hifteri- 
tisz. kolera, güinőkór.

X. rész. Függelék. Baromfitenyésztési iroda
lom. Beszerzési források.

E munka ára 3 korona 20 fillér, mely ősz- 
szeg beküldése ellenében, az bénnenlve küldetik. 
Megrendelhető I l r c b l a y  E mi l  állattenyésztési 
felügyelő. Rákosliget, V. 3. szám.

A p ró  h i r d e t é s e k .

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt. tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona öt) fillérért adja, a s/.uperfoszfálot öt) 
kilogrammos zsákokban 4 korona őü filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona (>0 fillér; Vashideg- 
kulon pedig a szuperfoszfál 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

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

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 Bajos
nál nyerhető.

lOO db cig'aretta-liüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir-

kereskedésében kapható.
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Csak 5 korona!
5 koronába kerül 4 és fél kilogramm, 

körülbelül 50 darab szépen rendezett leg
finomabb

Toilette szappan
rózsa, ibolya, gyöngyvirág slb. illattal.

Szétküldés utánvét vagy a pénz elö- 
leges beküldése mellett.

M. Frank
Wien, II., Rueppgasse Nr. 30.

3551/1905. tkv. sz.

Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint a muraszombati 
takarékpénztár végrehajtatónak Kiihár István hal
mosba lakos végrehajtást szenvedett elleni 2000 
korona és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
2051/1905. sz. a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben a halmosföi 302. sz. tjkvbcni A r i .  sor. 44 a 
hrsz. 10. házsz. ingatlanra 883 koronában, a f  2. 
sor 349/b hrsz. ingatlanra 245 korona, a f  3. sor 
411 b lirsz. ingatlanra 424 korona és a + 4. sor 
411/d hrsz. ingatlanra 383 korona kikiáltási árban 
llalmosfö községije a község házához

1905. évi szeptember hó 26. napjának 
délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 167. §-a alapján Wertheimer J. pécsi bej. 
kcrcsk. ezég végrehajtató érdekében is 588 kor. 
46 fillér töke követelése és járulékai kielégítése 
végett megtartatni fog.

Muraszombatban, a kir. járásbiróság. mint 
tkkvi hatóságnál 1905. augusztus 24.

e. h. Aczél, kir. albiró.

539/1905- yégr. sz.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati járásbíróságnak 190o. évi 
V. 164 3. és 1905. Sp. I. 126/3. számú végzése 
következtében Olajos Sándor ügyvéd által képvi
selt „Délvasmegyei Takarékpénztár r.-t’“ javára 
Fiiszár Sándor és neje Fortély Francziska, Futsz 
János és Bánfí József musznyai lakosok ellen ~<0 
kor. és 80 kor. s jár. erejéig 1905. évi augusztus 
hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1000 koronára becsült következő ingó
ságok, u. in. telién, bika. borjú, ló és szekérből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1905. évi V. 172/6. sz. végzése folytán 270 
kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi július hó 
1-sö napjától járó 7%> kamatai és eddig összesen 
74 kor. 17 fillérben, úgy 80 korona töke, ennek 
1902. május 1-töl járó 7% kamata és eddig ösz- 
szesen 50 kor. 47 fillérben biróilug megállapított 
költségek erejéig Musznyán Fuisz János lakásán 
megkezdve, itt végezve, Bánfi József lakásán foly
tatva leendő megtartására

1905. évi szeptember hó 9-ik napjának 
d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozód 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 cselén becs- 
áron alul is el lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és fclülioglallák s azokra kielégí
tési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1<881. 
évi LX. t.-cz. 120. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi augusztus 
hó 29. napján.

SZABADFFY JÚZSKF,
kir. bir. végrehajtó.

Idény-czikk.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat ős vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszom bat.

545/1905. végr. sz.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szombathelyi kir. törvényszék és a buda
pesti IV. kér. kir. járásbiróság 1904. évi Sp. V. 
894/3.és 6273/1905. számú végzése következtében 
dr. Kiss Adolf és dr. Varga Gábor ügyvéd által 
képviselt Melczer Károly és a „Szentgotthárdi 
Takarékpénztár" javára Lunzcr Kndrc bodóhegyi 
lakos ellen 261 korona 80 fillér és 600 kor. 
s járulékai erejéig 1905. évi julius 13-án foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 502 
koronára bec«ült következő ingóságok, u. in. 
szobabeli bútor, „Magyar remek Írók* könyvei és 
biczikliböl álló ingóságok nyilvános árverésen 
elndalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
biróság 1905-ik évi V. 295/5. sz. végzése folytán 
fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még 
bálra levő követelések és járulékaik erejéig Bodó- 
hegyen, Lunzcr Endre lakásán leendő megtartására

1905. évi szeptember hó 13. napjának

SZÖLÖVESSZÖ.
A világhírű -DELAWÁRE" vessző 

ad ja  a legjobb bortl 
Oltani, perm etezni nem kell I 

A szőlészet kincsei 
A phyloxerának ellent áll I 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltványok mérsékelt áron kaphatók ! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DELAWÁRE vessző eladás.
Czim:

Szigyártó és T akáts
szölötelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd.
Központi iroda: Felsö-Segesd. 

Somogymegye.

„La Flör" ANTI NIKOTIN
és

A B A D I E  R I Z  D Ó R É
cigaretta hüvely.

Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- 
kedésében Muraszom bat.

Az idény alkalmából ajánlom kitűnő 
minőségű

holyagfpapirj aimat
a mélyen tisztelt családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedö.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallák és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-e. 120. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1905. évi augusztus 29-én.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

Vezérszó:
k&irészektól. = = = = =

Minden darab szappan SCHICIIT 
névvel, tiszta és ment káros ni- Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

2Ő.000 koronát fizet Schicht György 
eég Anssigban bárkinek, aki bebizo- 
a .SCHICIIT* névvel, valamely káros

(„Szarvas- vagy „Kulcs- szappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Emö gyorssajtóján, Muraszombatban.




