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Laza erkölcsök.
Egyszer voll, hol nem \oll. még az 

o pere nézi ás tengeren is Inl volt, volt egy- : 
szer egy . . . .  A világhírű magyar meseköllé- j 
szét ezen megszokott kezdő sorait a emlé
keztetnek a most folyó gyönyörű őszi napok, j 
amelyekben tlöczögő szekereken hordják he j 
a szorgalmas gazdák Isten bő áldásál, a 
megéredett kukoriczát.

Kukoricza . . . mily prózai szó és mégis 
alig van fogalom, amelyből a magyar köl- ; 
leszel több táplálékét vett volna, amelybe | 
gyökereit mélyebben eresztette volna mint 
ezen, első pillanatra, nagyon is köllöiség 
nélküli fogalomba.

Mert nem enditve a napjainkban oly
annyira divatos „Kukoricza János" gyönyörű 
melódiáját, mint amely csak névleg szere
pelteti a piózai kukoricza szót: elmondhat
juk, hogy világszerte* csodálatot kellett ma
gyar mese költészet és páratlan szép ma
gyar néppdalok a kukoriczafoszlás és fonók 
állal szálltak szájról-szájra, maradtak fenn, 
sőt minpig szaparodtak is századok óla.

Gyermek emlékeink legsz“bbjei azok, 
amelyek visszavarázsolják elménkbe az egy
szerű mécses által gyéren megvilágítóit, bán-

tallan kukoriczával megrakott kamrát. Mintha 
most is látnánk, mint jönnek össze oda az 
esti órákban lassú léptekkel a mesemondó 
öregek és a mindig dalra kész íialalok. 
Emlékezünk és oly jól esik emlékeznünk j 
arra, hogy a fél homály állal is felcsigázott ! 
fantásiával, mily sóvárogva leslük a mese 
minden szavát a kegyetlen vasorrn bábáról, 
a szépséges de annyit szenvedő király
kisasszonyról és a többi régi kedves alakok
ról. Az ünnepi csendet csak néha szakí
totta félbe egy-egy piros kukoriczát talált 
szerencsés fosztó öröm-ujjongása.

Egyszer volt, hol nem volt. . .  annyi 
bizonyos, hogy e szép idő régen voll már. 
Azóta az évek és fejem felelt ál vonuló 
viharok sokat letöröllek az élet költészetéből. 
A kukoricza szedést is kezdem más oldalról 
tekinteni, arról nevczelescsen, hogy a véres 
verejtékkel ültetett, kapált, gyomlált kukori- 
czánkat itt a vendvidéken igen gyakran 
olyanok szedik le, akik vele nem fáradtak, 
érte nem adóztak, vagyis a tolvajok,

A hajdani vandalok kegyetlenségükkel 
Írták be nevüket a világtörténetbe, a mos
tani utódaik művészi tökélyre vitt lopásaik
kal pályáznak a hírnévre.

Fájdalom, ismeretes, hogy az egész 
országban nem találhatók oly forlélyos vá

sári tolyajok, mint járásunk némely közsé- 
Kiben és szomorúan látjuk, hogy ez a lo
pási mánia napról-napra terjed, népünk er
kölcsi felfogása fokozatosan sülyed.

A mezőőrök ébersége és revolvere da
czára a mezők megmozdítható terméseit 

I évröl-évre szemtelenebb vakmerőséggel dézs- 
j málják az enyves kezű tolvajok.

Télen az erdőket nyáron a kukoricza- 
sokal tekintik sokan olyan Csáky szalmá
jának, amelyből bárki, bármikor hazaliordhal.

Ajánljuk csendőreink és bíróságunk 
figyelmébe e szomorít állapotot, az ö szi
goruk enyhítheti momentán e bajt. Gyöke
resen azonban csak az iskola és templom 
irthatja ki népünkből e laza erkölcsi felfo
gást az ö áldásos működésűktől várható a 
hetedik parancsolatnak megfelelő erkölcsös 
élet.

Tisztelettel ismételten felkérjük lapunk azon 
t. megrendelőit, kik ezen második félévben még 
az előfizetést, esetleg még régebbi tartozásaikat 
nem küldték be, annak szives megküldésére.

Lapunk elöfiizetósi ára:
F é lé v r e ..........................................3 korona.
Községi elöljáróságnak . . . .  2 korona.

TARCA.
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Irta : Bátsi BALL \ JENŐ.

Némelyik ember elölt nagy értékkel biró j 
dolog az elet! Vannak azonban sokan olyanok is j 
kik az életet semmibe sem veszik! Ez utóbbiak j 
közé sorolom jó magamat. Már az egyes incgkií- í 
lönböztések is olyanok az életben, hogy például ; 
az egyiknek rengetegül jó a dolga ; a másik teszem I 
fel, ép hogy tengődik és aztán liogy lehetne most ' 
már mindenkitől kívánni, hogy szeressen élni! V ..

.Magain. ismétlem, nem sokra becsülöm ezt ; 
a földi tengödést, melynek társadalmi szóval élet \ 
lenne a neve V..

Nem egyszer vagyok úgy. hogy reggel mikor, 
röléhredek és a szememet fölnyilom, szélnézve 
magam körül a szobában, átvillan fejemben a 
gondolat, hogy :

— Nini, én még élek ? Én az vagyok aki 
voltamV Hát miért élek és miért vagyok a-, a ki 
Ej soká már úgysem élhetek, .mert egyszer csak

rcáin is elkövetkezik a vég és hogy ez előbb kö- 
votkczik-c be, vagy későbben, végeredményében 
egy és ugyanaz, csak már átestem volna ezen is, 
az ilyen gondolkozás tény és való igazság, hogy 
az emberek mindennapi gondolkozása szerint ha
táros az .. őrültséggel.

Igen ám, de nem tudom mit szól hozzá a 
laikus, ha azt állítom, hogy kisebb nagyobi) mér
tékben a világ minden embere bolond, köznyelven 
szólva és Írva: — örült! — Lehet, egyesek ellent 
.mondanak nekem, a többség kacag feleltem és én 
mégis állítom, sőt mi több bizonyítom és azt 
mondom, hogy ha nem lenne minden ember 
kisabb-uagyobb mértékben örüli, úgy egyáltalán 
nem lenne élet!

ült vannak például az emberi lettek és alko- j 
tások nagy mesterei; kívánván részemről a sze- j  
mélyeskcdésl kerülni, neveket nem idézek! De, 
egyes precedensekben azt Iái baljuk, hogy „csoda* 
az, mit egy ember lett, feltalált, tervezett, bevég- 
zcll, kezdett!

Pedig olyan ember volt ugy-o kérem az 
illető, mint én vagy más, már a hús és vérből 
való származást tekintve, legfeljebb nehány kilóval 
könnyebb, vagy nehezebb?! De az agyveleje több

vagy kevesebb tekervénnyel bírt és ennek révén 
az őrületből több vagy kevesebb qiiantum volt a 
fejében!

Hiszen példa legyen, hogy a legtöbb újkori 
esetben kisült az őrültekről, hogy azok nem is 
annyira örüllek voltak, mint inkább józan eszüek 
és talán a véleményt mondó orvosok lehelitek 
örüllek ?

Hány esetben az örültél majdnem lehetet
lenség a józan eszü embert megkülönböztetni és 
mégis az lenne?...

Szóval, az emberi anyagiság, vagy test, ma 
is olyan fogyatékos és ostobául romlandó, pusztuló 
dolog; mint Ádám idejében voll és a szellem, 
vagy lélek ép úgy vergődik, tengődik az emberi 
testben mint évezredek elölt; de talán hatványo
zottabban őrjöng, ezen csodálkozni sem nem 
lehet, sem nem szabad ; . ..

A létért való közdelem, a megélhetés utáni 
bajsza ma fokozza az emberi kedelyállapolok 
túlfeszültségét!

A tiz éves gyermek ma, észt tuleröllctö 
tanulmányokat végez! Szóval az emberiség ahelyett 
hogy okosabb lenne; napról napra jobban belé 
keveredik az őrületbe, bárha ez uz állapota részű-
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Kisgazdaságok berendezése.

Azt hiszem nem szorul bővebb magya
rázatra az, hogy a gazdálkodás egyike a 
fontosabb foglalkozásoknak, mert nem csak . 
élelemmel látja el a társadalom mindegyik . 
osztályát, hanem előállítja mindazon nvers ; 
anyagokat is melyeket a mezőgazdaságra 
támasskodó ipar és kereskedelem igényelnek. 
As ipar s ezzel karöltve járó kereskedelem 
csak ott indulhat meg, a hol a mezőgazda
ság a tökéleteeségnek egy bizonyos fokát 
már elérte. A mezőgazdaság képezi azon 
legbiztosabb alapot, a melyre valamely állam 
jóléte, boldogsága, gazdagsága nyugszik.

Azt is tudjuk jól, hogy a gazdaság 
csak az esetben ad kellő és biztos jövedel
met, ha az okszerűen vezettetik s jól he 
van rendezve, felszerelve. Úgy mint apáink 
gazdálkodtak, ma már nem lehet. Ezt tudja 
mép a legkisebb gazdaság tulajdonosa is. | 
Ma még a legparányibb gazdaságnak is i 
bizonyos előre megállapított rendszer szerint 
kell vezetve lennie, ha tulajdonosa abból 
megélni, jövedelmet huzni kíván.

Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha e 
lap hasábjain megemlékezem s bővebben 
foglalkozom a kisgazdaságok berendezéséről.

Birtok berendezésről csakis ott lehet 
szó, hol ennek útjában a határ tagositatlan 
volta nem áll, a hol a tulajdonos korlátlan 
ura birtokának, akkor szántja, veti amikor 
neki tetszik, olyan növényeket termel me
lyek az éghajlati, talaj és piaczi viszonyok
nak leginkább megfelelnek.

Hazánk nagy részében a birtokok már 
java részben rendezve vannak, de még ! 
mindig sok vidék és határ van, a hol a 
birtok viszonyok rendezetlenek, igy nagyon 
természetes, hogy azok a vidékek helyes és 
okszerű mezei gazdálkodásban el vannak 
maradva s birtokos kisgazdák a legjobb 
akarat s igyekezet mellett sem tudnak oly 
magas jövödelmet előállítani, mint más kü
lönben.

A törvény gondoskodott ugyan arról, 
hogy a kisgazdák gyarapodhassanak. Azon
ban elég sajnosán kell tapasztalni, hogy 
főleg kisgazdáink vannak ellene a tagosítás | 
keresztül vitelének, sőt ragaszkodnak még 
ma is makacsul a régi állapotokhoz. Pedig 
ha egy kicsit körültekintünk azon vidékeken

hol a tagosítás áldásos munkája már keresz
tül vittetett s annak gyümölcsét már élvezi 
a lakosság, miuden szónál, minden tolinál 
jobban meggyőz annak előnyeiről.

De mégis ha a tagosítás annyira jó, 
üdvös, boldogító s ezen vezei az egyik ut 
a mezőgazdasági haladásra s ezen át az 
egyéni boldogulásra, kérdheti egyik-másik 
szives olvasója e soroknak; miért van az, 
hogy a tagosítás ebben a községben, meg 
a másikban is szadorodott a szegény embe
rek száma s nagyon megapadt a négyökrös 
gazdáké? Erre a kérdésre akarok e sorok
ban megfelelni s egyben tanácsot adni arra, 
hogy minő eljárások, módok és eszközök 
veendők igénybe, hogy a tagosítás után a 
változott gazpálkodási viszonyok készületle
nül ne találják a kis gazdát s hogy meg
találja azon fonalat, mely uj helyzetében a 
kibontakozás és boldogulásra vezet.

Minden gazda elült ismeretes, alig igé
nyel magyarázatot, hogy minden változás, 
még ha első tekintetre kisszerűnek látszik 
is, mely a mezőgazdaság kőiében előfordul, 
több-kevesebb időre kihatással van s ered
ménye gyakran kiszámíthatatlan a mező
gazdasági üzlet azon természetéből folyólag, 
hogy az itt működő, alkotó vagy romboló 
erő teljes elbírálása csak az eredmény vég- 
kifejlésével juthat kifejezésre; ha ez áll a 
változás kisebb tokára is, annál nagyobb a 
hatása és több évre kiterjedő egy olyan 
változásnak, mint a tagosítás, mely a föld 
birtoklásában, illetve szabad használatában 
a mezőgazdasági üzlet összeségére lényeges 
átalakító befolyással van.

A tagosítás keresztülvitelével megszűnik 
a régi rendszer, átváltozik a kisgazda állat- 
tenyésztése, lényegesen átalakul az eddig 
űzött növénytermelés is. Módot nyújt a 
szántóföld bensőbb kihasználására, melylyel 
jóval nagyobb munkát tesz szükségessé 
ugyan, de azután a nagyobb termeléssel 
nagyobb jövedelmet is biztosit.

De kezdjük meg a dolgot: tegyük fel, 
hogy nyár utolján vagyunk s kisgazdáink a 
tagosítás után 30 holdat kapott osztály
részül. Azonban a talajviszonyok s a mél
tányosság is azt követelték, hogy minden 
gazda kapjon a hegyes és lapályos része
ken is kis birtoka arányában. Kis gaz
dáinknak a lapályos részen 13 hold 1*200

négyszögöl, a hegyes oldalon 11 hold 600 
négyszögöl jutott. A tagosítás előtt az ut 
epén a mi kis gazdáink nagy tagján veze
tett keresztül, most pedig a tagosítás után 
kihasított uj ut a tag keskenyebb oldalát 
érintve vezet a szomszéd községbe.

(Folyt köv.i

Szenteh Dezső

M u raszom batjárási gazdakör ló- 
d Íjazása.

A muraszombatlárási gazdakör f. hó 
2-án délelőtt Muraszombatban, a vásártéren 
lód íjazást rendezett.

Ez alkalommal díjazva lellek a járás
beli saját nevelésű vagy importált nóri, 
hidegvérű mének, kancák és csikók.

A díjazás reggel 1) órakor vette kezde
tét, amelyre elövezettek 5 mént, 24 kancái 
és 17 csikót.

A bíráló bizottság tagjai voltak: gróf 
Batthyány Zsiginond elnök, Schweinhammer 
János tiszttartó, Török Elemér, Balcz Aladár 
intézők, Sinkovich Kálmán ny. gazdatiszt, 
Junkuncz Sándor és Nemes Miklós járási 
állatorvosok, ifj. Kühár József, Vralarits 
Iván birtokosok, Takáts B. István titkár.

A bírálat megejtése után a díjazás a 
következőképen ejtetett meg:

Mének után : 1. dijat 70 korona Kuzma 
Péter Mezövár, II. dijat 35 kor. Luthár 
Ferencz Szontbibor, III. dijat 20 kor. Czelecz 
József Muracsermely.

Kanca u tán : I. dijat 70 kor. Jónás 
István Bónafö, II. dijat 35 korona Szinicz 
Mátyás Ivánfalva, III. dijat 20 kor. Bejek 
Józseí Korong: IV. dijat 10 kor. Lukács 
Ferencz Korong, V. dijat 10 kor. Miholics 
Iván Tölgyes, VI. dijat 10 kor. Podleiszek 
András Ivánfalva, Vlf. dijat 10 kor. Szinicz 
Mátyás Pálmafa.

Csikók után: I. dijat 70 kor. Gergorics 
István Málnás, II. dijat 35 kor. és III. dijat 
20 kor. Andreics János Murapetrócz, \V . 
dijat lo  kor. Podleiszek György Birószék,
V. dijat 10 kor. Lutharics István Nemesd,
VI. dijat lo kor. Vogrincsics János Halmos.

Zalavármegyeiek külön diját nyerte:

röl nem is vétetik észre és erről maga az ember kilométer sebességgel változtatja a helyét és egyes
mit sem tud; sőt tiltakozik az ellen! csillagok már hónapok múltán eltűntek a fix pont

Ezt bizonyítja azonban a rengeteg száma az ról és talán többé vissza sem térnek! . . . Ellün-
onosztevőknek, ; lek örökre . . . . ; de nem . . . ott rohannak egy 

nyavalyákban másik, tizedik, ezredik és milliomodik naprend-
ü/i mond* szer felé és talán ezentúl sincs vége az ö pálya- 

luegoeiegcK leiiuencK futásuknak, űzik egymást és rohannak . . .  a vég
ilyen zavarodott állapot uralkodik a tudó- telenségbe !*?... 

mányos szakokban is. Azt hinné a laikus, hogy a geográfus is megrajzolta a Föld térképéi
lévén íizika, chemia, asztronómia, geográfia, és ime? Hány sziget tűnik elő tűnnek el?! Hany- 
gcologia, az Isten tudná hány és hány ágazatra szor fog még e Föld uj földrészeket alkotni ?  . ... i 
oszló tudományok; igy hát teljes benne a Föld Ezt ép úgy nem tudja a földrajzzal vesződő 
emberei előtt: a tudomány! ember, minthogy nem tudja azt senki emberfia.

j - ........................ -v ...............* tör- más som! . . . Ilyen a történelem és ilyen min-
i kutat, a chemikus elégedetlen a tu- den, még maga a vallás is! Semmi és semmi!..
, mert tudatában van annak, hogy az Semmi sem uj, semmi sem régi, semmi sem igaz 
es és szervetlen vegytan semmi; ma és semmi sem nem igaz! . . . Alom és valóság 

elem, holnap még a nyoma keveréke az egész emberi elet, az ö minden tény- 
, ha nem ezer év múltán uj leges és fogyatékosságával együtt és igazságai ép 

i uj vegyületek és ennek foly- olyan állíthatók, mint amilyen módon mog- 
------ - ö ! . . .  dönthetök!

A csillagász is lerajzolja az eg térképét és A hatalom, az erő, az anyag, a szépség, a
egy bizonyos pontra oda jegyzi, hogy csillag hit, a gyengeség, a szeretet, a gyűlölet, a hírnév, 
itt és itt áll; itt kell hogy álljon és nem veszi a dicsőség; ép úgy a gazok minden meslerkc- 

• millió és millió dése, melylyel a jukat igyekeznek megrontani,

és árvák szenvedése, a leigázoltak 
jajkiállása, a gyi kosok kivégzése, a jók jutalmá

ból uj

egy por.-zem talán bizonyosabb, kézzel foghatóbb 
dolog, mint ez a sok frázis .. . mely végeredmé- 
bon csak gondolat; míg a porszem maga min
denek megalkotója: — a világegység! —

Küzdeni, fáradni, dolgozni és járni, éhezni, 
rongyoskodni csak képzelődés ; melyet az élő em
ber tud, de melyről, ha meghalt fogalma sincs, 
pedig . . . átélte ! . .  .

Ej, hát ha igy van, hol hál a végcél, mely 
ennek mind egyben eredményezné a végokát is, 
tudom erre kiváncsi legtöbb em ber!...
Erre is olt a felelet, ha azt mondom, hogy az 
élet semmi es hogy a legtöbb ember lelke neiu 
emelkedve föl a löld porán túl, csak anyagi életet 
él, őrülettel folytatja elődei mesterségét: az életet 
és amelynek egyébként. . .  őrület a neve!.. .

Folytathatnám, fejtegethetném, bizonyíthat-
és a vége

! —
Azért hát, nyugodjunk belé a
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I. dijat 10 kor. Dómján Iván Deklezsin,
II. dijat 10 kor. Balazsicz Mátyás Közép-
Bisztricze.

Díszoklevéllel lelt kiliinlelvc: csikó 
után gróf Szápáry László véghelyi ura
dalma, kanca után Kühár István Mezövár.

A d í j a z á s t  m e g t e k i n I e 11 é k : gróf 
Batthyány Zsigmondné, gróf Szápáry Bál és 
neje, báró Pável Bammungen Károly, 
továbbá Muraszombat és vidékének inteli- 
genciájából és gazdaközönségéböl számosán.

Gróf Batthyány Zsigmond. a gazdakör 
elnöke a díjazás befejeztével megköszön
vén a bizottság szives fáradozásai, a díja
záson részlvell gazdákhoz beszédet intézett, 
hangsúlyozna a lótenyésztés javításának 
szükségességét, mely kérdés a jó tenyész- 
kancák, de különösen lenyészképcs mének 
beszerzésével megoldható. Végül azon óha
jának adott kifejezést, hogy a jövőben ren
dezendő lódijazáson már oly anyagot ve
zetnek elő, amely a járás mezőgazdaságá
nak minden tekintetben meg fog felelni.

Az ünnepély Öméltósága éltetésével ért 
véget, ami u'án a bizottság egy része a 
„Korona* nagytermében társas ebédre 
gyűlt össze.

-  ó.

H Í R E K .

Gróf Szápáry Pál két lieli iU tartózkodás 
után f. hó 5-én Muraszombatból Parisba utazott. 
Családja továbbra is itt maradt.

Uj lelkész. Czipolt János márlonhclyi 
kereskedő és birtokos fiát Gézát, aki az ág. ev. 
lelkészi vizsgát a soproni tbeologián fényes siker
rel letette, (lyiirálz Foroncz püspök f. lift 3-án 
avatta lelkészszé a ceil-dömülki ág. evang. temp
lomban. Az uj lelkész, — mint értesülünk — a 
túlkereszturi gyülekezetbe van káplánul kirendelve. 
Üdvözöljük az uj lelkészt a szép pályán s kivá
rniuk neki erőt és kitartást a magasztos hivatás 
betöltésébe/; társadalmunknak egy derék taggal 
való szaporodása felelt csak örömünknek adha
tunk kifejezést.

Az árvaházi választmány ülése. Vasmegye 
árvaházi választmánya f. hó 1 -én ülést tartott a 
megüresedett alapítványi helyekre árváknak felvé
tele tárgyában. Vitát kellett a muraszombati 
tanítói kör alapítványi helyének betöltése, A taní
tói kör Kntzbindcr Károly sárvári rom. kai. tanító 
fiát ajánlotta a mely ajánlatot azonban a tanítói 
kör elnöke később módosította. A választmány el
határozta, hogy a tanítói kört újabb határozott 
ajánlásra szólítja fel. A muraszombati tanítói kör 
azon javaslatát, hogy az árvaházba nem árva 
gyermekek is mérsékelt díjazás mellett felvétes
senek a választmány elutasította.

— Muraszombat és Sárvár. A sárvári főszol
gabíró több polgár panaszára kötelezte Sárvár 
nagy községet, hogy a nagyközség területén ke
resztül húzódó megyei utal naponként kétszeri 
öntözés által a portól mentesítse. •*- boldog Sár
váriak, hogy ez a legnagyobb bajuk! Mi mura
szombatiak eddig azt se tudtuk keresztül vinni, 
hogy égjenek akkor a lámpák mikor sötét van s 
hogy főterünkön bal heti szárazság után is ön
kéntelen fürdőt ne vehessen az ember, nem hogy 
utczaönlözésre mernénk gondolni.

— Adakozás. Szt-bibori ónk. tűzoltó-egylet 
augusztus 13-án tartott táncmulatságán befolyt: 
Horvát Iván Nemosd 5 korona, Porkoláb Gyula 
Hallyánd, Doma Ferenc Dobronak 3—3 korona, 
Bohrai János, Berke Mihályné, Árvái Henrik 
Muraszombat. Lipics Fcrcnez Tótmorácz, Steril 
Zsigmond Hallyánd, Vezér József Mártonhely 
2 —2 kor., Kardos József Muraszombat, Kühár 
Iván Hallyánd, Hocbnitzer Miksa Szt Bíbor 1.40— 
1-40, Czipolt Géza, Skrabán István. Kereszlury 
Kálmán, Gorcsán Iván Mártonhely, Hima Sándor 
Tótmorácz. Jauzsa János, Zsibrik István Kónafö, 
Luthái Gergely, Lulhár Károly Szt-Bibor, Kuzmils

Mátyás, Stern Gyula Battyánd, Steril Hedvig 
Körmend, Dervurics Mihály Márkusháza, Czigüt 
János Zsidahegy, Doniján István Vasnyires, Siftár 
Isiv.in Palmafa, Szecskó István Kónafö. Siftár 
Mátyás Sürüháza. Berke Iván Vasiak 1 — 1 kor.. 
Golob István Tótmorácz 00—60 fill., Vlaj István, 
Skrabán N., Pécsi Klek, Sirák István Márlonliely,
I avlics József, Kühár János, Kühár Ferencz, 
Kühár János Battyánd, Polgár István Zsidahegy, 
Lulharics István, Zeoko Miklós, Raiber Miklós 
Nemesd, Lulhár Mátyás, Barbarics János, Kuronya 
Adám Szt Bíbor, Nemesics Mátyás Kislak, Friskics 
Iván, Czvetics úrnő Muraszombat 40 -  40 fillér, 
Siftár István Márkusháza, Poredos N Halmosfö 
20—20 fillér. Befolyt összesen ISO korona, ki
adás 90 korona, pénztári maradvány 90 korona. 
Adományaikért fogadják egyletünk nevében hálás 
köszöneliinkct. Polgár Sándor elnök, Keresmár 
Ernő parancsnok.

— Tiltott gyümölcs. Vlaj Mária liborfai 
leány Motlolyád községen keresztül f. hó 1 én 
délelőtt hazafelé igyekezett; a gyalog ut Czmór 
János háza mellett visz el, ahol néhány szilvafa 
hajlik ki az útra. A leány, mivel szomjas volt, 
egy két szilvát szukitoll le a fáról, amit a szérű
ben dolgozó gazda észre vett, utána eredt a 
leánynak és megverte.

Utazás az óra körül. Persa Miklós vas- 
polonyi lakos a nyáron Gráczba dolgozott, amikor 
is zsebóráját javítás végett átadta egy órásnak, 
aki a napokban elküldte postán az órát, amit 
azonban nem Persa Miklós, hanem Persa Anna 
vasnyiresi lakos vett át. Tulajdonosa ekkor keresni 
kezdte az órát. A csendörség segítségére jött 
Persáuak és meg is találták az órát Persa 
Annánál, akit jogtalan elsajátítás miatt fel
jelentettek.

— Tűz. F. hó 1-én 10 órakor délelőtt Hári 
Iván henedeki lakosnak elégett egy nagy kazal 
szalmája. Hári gerencsér ember lévén, edényeket 
égetett ki amikor is nagy tüzel rakott, néhány 
szikra azonban a közelben álló kazalra esett, a 1 
mitől az mcggyuladt. A kár 130 korona, bizto
sítva nem volt.

Mikor a cigány mulat. Czcne József zol- 
tánbázi cigány f. bő 3-án egész este mulatott a 
korcsmában, hajnal felé virágos jókedvében végig 
dunoltn a falut, ügy 3 óra tájban Bodúliegyre 
vetődött át, ahol Obál Sándor korcsmáros és 
Lunzer Endre körjegyző ablakait beverte, aztán 
mint aki a legjobban elvégezte a dolgát, haza 
ment. A duhajkodó cigányt éjjeli csendháboritásért 
feljelentették.

— Halál a tókában. Csurman Károly hegy- 
szorosi 12 éves (in f. hó 5-én délelőtt a ház 
melletti bekeritett víztartó gödörből vizel merített, 
véletlenül nagyon előre hajolt és egyensúlyt 
vesztve, bele esti a gödörbe, mire a liázbeliek 
segítségére siettek, már a fin halva volt. Az orvos 
rendőri vizsgálat megállapította, hogy a szeren 
cséllenségért felelősség senkii sem terhel.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legczélszeriibben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatalába Budapesten, VIII. Kukk Szilárd- 
utcza 4. számú házában van.

Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű 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 kőiében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" eimü 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 egv to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes atyánk 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat a részvét bár
mely jelével osztani szívesek voltak, balás köszö
netét mond

a Skerlak család.
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A
„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar

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 mii gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

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

Ölven nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több színnyomású képekben
Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 

[ jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészei lör- 

| lénél inét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
I könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog

ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötőiparmüvészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizetöinkOn 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., 1 ■> évre 14 
kor., 74 évre 7 kor., 1 bóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ" kiadóhivatala.

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak mélermázsáját 
8 korona 60 fillérért adja, a szuperfoszfátol 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren ; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 60 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

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

Kercűn 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.

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



MURASZOMBAT, 190Ö.

H irdet ések.

SZÖLÖVESSZÖ.
A világhírű -DELAWÁRE" vessző 

ad ja  a legjobb bortl , 
Oltani, perm etezni nem k e ll! 

A szőlészet kincse!
A phyloxerának ellent áll I 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltvánvok mérsékelt áron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DELAWÁRE vessző eladás.

Czim:

Szigyártó és Takáts
szölötelep tulajdonosok.

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

Somogymegye.

Tanító urak figyelmébe!
Az összes iskolai nyomtaványok rak 

táron vannak, u. m .: Iskolai pénztári napló 
Iskolai pénztári főkönyv, Népiskolai költség 
vetési nyomtatvány, Előmeneteli és mulasz 
tási napló. Felvételi napló, Leltári nyom 
tavány, Haladási napló, Látogatási napló és 
Tandijmentességi iv. Az esetleges raktáron 
nem lévők kívánatra meghozatom.

Becses megrendeléseket kér

Balkányi Ernő,
papirkereskedfi.

470. 429/1905. vóirr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bircisási végrehajtó az 1SKI. évi I.X. 

t.-cz. 102. §-» élteimében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság és a 
szombathelyi kir. törvényszéknek 1ÍH)> évi Sp. II. 
132/4. és 0029 1905. számú végzése következtében 
dr. Czifrák János, dr. Vratarils Iván ügyvéd áltól 
képviselt .Muraszombati Takarékpénztár r.-t és 
Hanzsár István perestói lakos javára lürha István 
és társai vasveesési lakos ellen 200 kor. és 1S4 
kor. s jár. 1005. évi julius hó 17. és július hó 
7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 1c- 
és leiül foglal t és 104b koronára becsült következő 
ingóságok, u. m, rozs szalmának, vegyes takar
mány, szekér, gyalupad, sertés, borprés, hordo, 
szélrosta, ló és borjukból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 190ö. évi V. 320 2. és 247 2. sz. végzése 
folytán 200 kor. és 184 kor. tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátra levő követelések és .járó
káik erejéig Vasvecsésen Türha István lakásán 
leendő megtartására

1905. évi szeptember hó 16-ik napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozó* 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 felülfoglalták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1905-ik évi augusztus 
hó 5. napján.

SZABADFFY JÓZSEF,
kir. bír. végrehajtó.

.MURASZOMBAT ES y iD £K E “

Tanulónak
egy jó házból való fin, ki Írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
Muraszombat.

Csak 5 korona!
5 koronába kerül 4 és léi 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.
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„H erm ando l“
IOOO darab elsőrendű closet-papír

1 korona.
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ papirkereskedésében.

Az izraelila újévre valamint a rákövetkező 
ünnepekre

izr. naptárak
és ünnepi im akönyvek (Machsor)

kaphatók
BAL KÁN YI ER NŐ kön yvkereskedésében 

Muraszombatban.

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

kaphatók

„La Flör ANTI NIKOTIN 1QO db Cig.aret ta  hüvely Balkányi Ernő, könyv- és papírkor.*-

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 Muraszombat.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Brnö papirkercskcdéae 

Muraszombat.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papír- kedö és könyvnyoindatulajdonos
kereskedésében kapható. Alsólendva és Muraszom bat.

1 7 a 9 Á v C 7 Á i Minden darab szappan SCHICHT T A 4 n  11 ó  e  . 25.000 koronát fizet Schicht György 
V e Z C l S A O .  lévvol. tiszta és m.miI károsai *1 O V í l » l l í L »  .  ,-éií Anssigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, hogy szappan: 
keverékei tartalmaz

alamely káros

§ c h, | Q h  % s z a p p a P: Ü
(..Szarvas- vagy „Kulcs- szappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbbl
Ama nagyszerű, hatályos tiszlitó 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 állillalnak elő.

Miliiószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyultl

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,




