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BAL KÁN Y1 ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Hajnalodik.
Akkor, mikor hazánk egén vészes ko

mor Jellegek torlódnak egymásra, a mura- 
szombati járás lokális égboltozatán egy 
szebb jövendő hajnalpirjának első sugarai 
jelennek meg. Ha már nincs módunkban a 
haza egéröl elűzni a sötét felhőket, vigasz
taljuk legalább azzal a hajnalhasadással 
magunkat, mely lokális égboltozatunkon 
fölpirkadt.

A Körmend—muraszombati (magyar 
délnyugati) vasút részvénytársaság a múlt 
hó 14-én Budapesten végleg mzgalakult.

A vasút kiépítése tehát biztosítva van.
Évszázados nyomorúságnak fullasztó 

köde oszlik el ezzel a ténynyel e jobb 
sorsra érdemes vidékről.

Valóban fullasztó ködként feküdt itt rá 
mindenre, emberekre, viszonyokra, intéz
ményekre, gazdaságra, iparra, koreskede- 
lemre az a közlekedési mizéria, melyben 
ez a járás mind máig leledzik.

Elsorvadt itt minden törekvés, csirájá
ban fulladt el minden kezdeményezés, mely 
e járásnak és népének fejlődését, a mai 
igényeknek megfelelő létre segítését célozta.

Felelős szerkesztő: Or. vratarits IVÁN.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Nemzedékek dőltek ki elcsüggedve, 
agyonfáradva a hiábavaló küzdelemben. 
Boldogtalan volt, aki itt született s a szülő
földhöz kötött természetes ragaszkodás ösz
töne kötötte az elhagyatott rögöghöz. még 
boldogtalanabb volt, akit sorsa más vidék
ről hajtott ide és felsőbb rendelkezés vagy 
életviszonyai lánczolták ide. Ha tisztviselőt 
más vidékről Muraszombatba neveztek ki ! 
vagy helyeztek át, társai, jó barátai szána- j 
kozva tekintettek reá: „szegény ember!“

Most ez mind-mind megszűnik. Eltűnik ; 
a kárhozat. Hálát rebeghet e vidék minden 
lakója és imádságába foglalhatja azoknak a 
nevét, akik ezt a nagy müvet megvalósi- 
tották! Áldja meg őket a jutalmazó Isten!

Megállapodtunk egy pillanatra a mura- I 
szombati járás életének e korszakot alkotó 
nagy határkövénél. De csak egy pillanatra, i 
Mert az örök természetben megállás nincsen. 
A megállás már hátramenés.

Fordítsuk tehát tekintetünket ismét 
előre,

És nézzük, micsoda uj feladatokat I 
szab elé ez a közel jövőben beálló nagy 
fordulat a járás közéletének nemcsak veze- ! 
tőire, de minden egyes polgárára, aki

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér petit sora 50 fill.

szivén viseli e vidék emberiségének jólétét, 
elöhaladását.

És itt már is egy helyre alig hozható 
hibát kell konstatálnunk. A megalakult 
vasúti részvénytársaság székhelye nem 
Muraszombat, hanem Budapest lesz. Pedig 
lehetett volna Muraszombat is, Ha a Szom
bathely—pinkafői h. é. vasút részvénytár
saság székhelye lehet Felsö-Eör, miért ne 
lehetne a muraszombati vasúté Muraszom
bat? Hiszen ha már a vasút meg lesz, 
Muraszombatba épen úgy el lehet jutni, 
mint Budapestre!

De ha már ez a hiba meg is történt 
és ha ezt kireperálni most már alig is 
lehet, szerezzék meg Muraszombat és a 
járás vezető emberei Muraszombatnak azt 
a mi még megszerezhető.

A 75 kilométer hosszú uj vasút külön 
osztálymérnökséget fog kapni. És ezt az 
osztálymérnökséget Körmenden szándékoz
nak felállítani. Miért Körmenden? Hiszen 
Körmend egy tizedrésze áldozatot sem hoz 
az uj vasútra, mint Muraszombat és köz
vetlen vidéke!

Nem méltányos-e, hogy ez az in
tézmény Muraszombatba jöjjön, némi kár-

TÁRCA.

A  nyeremény.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

— Tudod, hogy ma van az osztálysorsjegyek 
húzása, — szólt az asszony urához. — Istenein, 
ha nyernénk, milyen jó is volna! Vennénk egy 
szép házat s nem kellene minden évnegyedben 
remegni, hogy honnan lesz pénz házbért fizetni, 
hogy ki ne dobjanak.

— Most tudom, mert figyelmeztettél rá, — 
válaszolt a férfi — de azt is tudom, hogy én soha 
házba nem verném a pénzemet. Olyan bolond 
csak nem vagyok, hogy én házat vegyek és tör
jem a fejemet, hogy lesznek-e rendes lakóim s 
hogyan hajtsam be a házbért, sőt amilyen jószivü 
én vagyok, el is engedném szegényeknek a bért. 
Vagy pedig az én udvaromban lakók parancsol
gassanak, vásott gyermekeik mindent felforgassa
nak s utoljára kidobjam ökot. Nem, én soha sem 
volnék arra képes! Azután meg jól tudod, hogy 
lábaim is gyengék s a sok lépcső inászkálást ki 
nőm bírnám.

— Ami a házbért illeti, légy csak egész 
nyugodt, majd én nekem lesz szivem beszedni, 
sőt aki nem fizet, lesz szivem kidobni.

— Hogy lehet egy asszony ilyen szívtelen?!
— Magainét követelném s az nem szívte

lenség. L)e különben is mond csak hát mit akarsz 
venni te szerencsétlen?

— Hát tudod, először is én egy alkalmas 
vidéken letelepednék. Azután vennék egy meg
felelő birtokot és gazdálkodnám. Tartanék lova
kat, szarvasmarhát, disznókat, melyeket magam 
hizlalnék. Neked volna szép majorságod. Tarta
nánk cselédeket, kiknek parancsolnék. Az volna 
csuk az élet!

— Kikérem magamnak az ilyen spekuláció
kat! Mit értesz te a gazdasághoz? Meglopnának 
saját béreseink. Egy rossz év és elúszott a kis 
birtok vagy csinálhatnánk újra adósságot. Azután 
azt akarod, hogy én is cllemetkezzem egy kis 
faluba vagy tanyára libákat legeltetni, tyúkokat 
etetni s rucákat tömni ? Persze, te már úgy is el 
vagy paraszlosodva, hát azt szeretnéd, hogy fele
séged is paraszt asszony legyen. Hogyisne! Én 
még élni akarok a világban s nem pedig ellcmet- 
kezni fiatalon a te pusztádra kedves birkáid és 
disznóid közzé. Nem bizony ! Inkább meghalok s 
azután szabad leszel s tehetsz amit akarsz, de én

ilyesmire soha sem leszek kapható. Érted ? 
Soha! . .  , Soha! . . .

— Asszony! Hogy beszelhetsz igy? Azt 
hiszed, hogy vakon meghajlok a te szeszélyeid 
elölt s felcsapok házadba házmestereskedni. Lakók
nak bókolgulni vagy ha nem fizetnek, velük 
veszekedni és goroinbáskodni. Én meg ilyenre 
nem vagyok kapható. Érted ? Soha! . .  . Soha! . .

— Oh én boldogtalan !
— Ezt én is mondhatom.
— Csak soha férjhez ne mentem volna!
— Csak ne én hozzám.
— l)e hiszen majd teszek róla, Kifogok 

válni tőled. Nem élek egy ilyen szörnyeteggel!
— Ez már okos beszéd.
— És te erre csak azt mondod, hogy okos 

beszéd? Talán nem is bánnád, ha itt hagynálak? 
Sőt talán még örülnél is neki, hogy tőlem meg
szabadulsz ? Szörnyűség! . . .  . Szörnyűség 1 . . . . 
Már meguntál s szeretnél újra szabad lenni, cifra 
hölgyek után futkosni. Vagy tán egy tisztességes 
leányt újból elvenni, hogy szaporítsd áldozataid 
számát. Ugy-e ezt akarod ? Most már azért sem! 
Es kijelentem, hogy nem válók cl.

— De nem úgy lesz az, mert most meg már 
én jelentem ki, hogy igenis elválunk. Érted? 
Én elválok.
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pótlásul a vasútra hozott nagy anyagi 
áldozatnak V

Muraszombat képviselőtestülete s a 
muraszombati járás vezető férfiai vétkezni 
fognak, ha nem követnek el minden lehetőt, 
hogy az osztálymérnökség székhelye Mura
szombat legyen.

A vasutat kivívta Muraszombat. Most 
nem szabad pihenőre térni a kivívott dicső
ség felett, hanem miután oszlóban a köd. 
serény munkához kell fogni az uj korszak 
hajnalvilágitásánál és elfoglalni minden talp
alatnyi teret, mely Muraszombat fejlődésé
nek hasznára lehet!

Bolyongó.

Mit tehet a tanító a közegészségügy 
érdekében?

(Folytatás.)

A fehérnemüekröl szólni szintén ne 
feledkezzünk meg; a köznép ezekre még a 
felső ruhánál is kevesebb gondot fordít. Sok
szor hetekig is visel ugyanegy fehérneműt. 
Végre annyira eltömödnek az amúgy sem 
igen lyukacsos vászon nyílásai, hogy azon 
a levegöjárás lehetetlenné válik; ezzel ará
nyosan nő a meleg elvezető képesség. Meg
gátolja ezenfelül a szennyes alsó ruha a test 
kipárolgását, mely kénytelen a bőr felületén 
lecsapódi s ott a bőr felületén valóságos 
kenőcsöt képezni, elszennyezni a testet s 
testet s igen kellemetlen szagot áraszt. A 
tisztátalan fehérnemű veszedelmes tehát, 
mert a testet meghüti s bőrbetegségeket s
— a bőr kiválasztási képességét elnyomván
— igen komoly bajokat okozhat.

Közbevetöleg megemlítem, hogy a bőr 
ápolásra buzdítsuk a népet. Ez ugyanis ama 
legfontosabb élet- és érzékszerveink közé 
tartozik, melyek a legmostohább gondozás
ban szoktak részesülni. Kedveltessük növen
dékeinkkel a rendes mosakodást (naponként 
derékig hideg vízben, gyakori lábmosással) 
és az évszakokhoz alkalmazkodó hideg, 
illetve meleg fürdőket, melyekre nézve a

— Azl nem fogod megtenni, Nem engedem j 
és nem fogsz elválni azért sem!

— A sorsjegyet én vettem, u nyeremény i 
engem illet.

— A számot az én nevem után választót- J 
tad s a szerencsét nekem köszönheted.

— A szerencsét neked adom, a pénzt meg | 
magamnak tartom.

Ki tudja meddig folyt volna még a magas ! 
szárnyalást! házi perpatvar, ha egy ismerősük nem j 
toppan be szobájukba, mire az asszony minden 
bevezetés nélkül elkezd panaszkodni:

— Nézze uram, látott már egy ilyen erő
szakos szörnyeteget, mint az én férjem. Szeren
csétlenné akar tenni, tönkre akar juttatni örült 
spekulációjával. Valóságos birlokmániába szenved. 
Fel akar csapni parasztnak s hozzá engem liba
pásztornak szeretne kiművelni. Elzárni a világ
tól. Borzasztó! Hallatlan!

— Igen én tönkre akarom öt tenni, mert nem 
vagyok papucshös, hogy a kívánsága elöltem nem 
parancs s mert nem akarok lakókkal vesződni s 
nincs szivein szegényeket kidobni. Ez nem tetszik 
az én feleségemnek. Nem akarja megérteni, hogy 
a föld, az az édes anyaföld ez a leghálásabb 
vagyon. Megterem rajta minden. Tűz el nem pusz
títhatja, víz cl nem viheti s ha a jég a vetést ez
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kellő utasításokat — miket bármely „Egész- 
ségtan bőven nyújt, de különben is isme
rünk — megadni el ne felejtsük.

Térjünk vissza c nehány szó után 
közelebbi tárgyunkra, a ruházkodásra. A 
fűzőről akarok röviden megemlékezni. Hasz
nálata ellen fellépni, azt hiszem, kárba 
veszett fáradtság volna, azon legyünk inkább
— ott a hol kell — hogy hátrányainak fel
tüntetésével, melyek már sok fiatal életet 
követellek és követelnek áldozatul, lehető
leg annyira mérsékeljük viselését, hogy ha 
már hordják is, de legalább túlságosan ne 
szorítsák, kínozva vele magukat.

Egyik oka a nálunk oly nagy gyermek- 
halandóságnak a többek közölt a gyermekek 
célszerűtlen vagy elhanyagolt ruházás módja, 
illetőleg a ruhahiány is. Az előbbire vonat
kozólag csak egyet akarok azok közül 
említeni: igen elterjedt a köznép körében 
az a téves felfogás, hogy a gyermeknek 
csak a torkát kell félteni. Azért még a leg
nagyobb télben sem öltöztetik fel valami 
rendesen a gyereket — néha a lyukas 
csizmán ki befolyhat a hóié s hideg sár — 
hanem a nyakát, azl hát betekerik jó vas
tag fél öles sállal, a mi Ián ősztől tavaszig 
mindig rajta van. Nincs hozzá fűzni valóm. 
A másik dolgon, t. i. a ruhahiányon segi- 
tendök, alakítsunk a 'községekben, — ahol 
a hiány érezhető — fillér egyletet („rongyos- 
egylet“), melynek célja szegény gyermekek 
felruházása; lehetetlen, hogy a község tehe
tősebbjei közöli, kik naponként látják egye
sek nyomorúságát, ne akadnának annak 
enyhítésére irgalmas szivüek. Gyűjtsük eze
ket egyesületbe s a tagok által összerakott
— s meg nem érzett — fillérek nehány 
szegénysorsu gyermek ruháját biztosítják. 1 
Nagy érdemei vannak e téren egy jeles | 
tanügyi férfiúnak, Jenei Viktornak, ki az 
említett egyleteket hazánkban 1881-ben 
meghonosítva, azóta buzgón terjeszteni 
igyekezett. Van is már hazánkban számos 
ily egyesület, melyek mind jobban éreztetik 
áldásos működésűket.

(Vc-o köv)

évben el is veri; a föld azért csak föld marad. 
11a ez idén rossz termés van; jövőre duplán (izet. 
És ö — a kedves feleségem — ezt nem akarja 
megérteni, mert ö csak házat akar, nagyot, négy 
emeleteset az Andrássy-uton, melyben én legyek 
a házmester.

— De kérem, én mindebből semmit sem 
értek. Önök veszekednek, hogy mibe fektessék 
pénzüket s hogyan gvümölesüztcssék, azonban 
bocsánat — nem akarok indiserét lenni — de az 
a kérdés, hogy tulajdonkénen mennyi pénzük van V

Férj és feleség összenéznek, szemeik egy 
nagy kérdőjel s a váratlan kérdés egész zavarba 
hozta őket s nem tudtak azonnal felelni. Végre is 
a férj tőré meg a csendet:

— Na igen . . . .  tudja . . . .  hát igen . . . .  
ha úgy nyernénk, hát akkor mit vennénk és azon 
veszekedtünk.

— De hogy lehet ilyesmin veszekedni ?
— Hát jól van én nem is veszekedem, ha 

nyerünk házat veszünk. Jó lesz asszony?
— Most már azért sem kell ház — szólt az 

asszony s férje nyakába borult, hogy megcsókolja.

— SS.
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Az uj rem énybeli iskolák kérdéséhez.

Hosszú és nehéz vajúdás után, végre 
valahára közelebb jutottunk, mint bármikor, 
ahhoz az időponthoz, mikor megszületik a 
mi édes álmainknak gyöngye, reményeink
nek szemefénye, a várva várt vasút, mely 
hivatva lesz gazdasági életünkbe egy kis fel
újítást hozni. Valóban a legfőbb ideje volt, 
hogy vasút ügyünk egyszer már dűlőre jusson.

De a mily égető szükségünk van a 
vasútra a gazdasági élet terén; épen olyan 
nagy, vagy talán még nagyobb szükségünk 
van kullárális viszonyainkat tekintve iskolákra. 
Mert még ha a legcsökönyösebb és legma
radibb felfogással nézzük is vendvidékünk 
népiskolai viszonyait, be kell vallanunk, ezek 
az állapotok mégsem maradhatnak igy, a 
hogyan állanak. Ohvetlenül kell valamit ten
nünk, hogy iskolai viszonyaink valamivel 
jobbra forduljanak.

Egész vidékünk népiskolai adatai nem 
állanak rendelkezésemre, de a mint ismerem 
nagyjában a viszonyokat a szégyenpir szö
kik a szemembe, hogy itt a müveit európai 
országok közvetlen szomszédságában a sárga 
Ázsia és a legsötétebb Afrika mellé kell 
sorakoznunk a többek közölt népiskolai 
viszonyainkat tekintve is.

Többször, többféleképen adtunk kifeje
zést, e lap hasábjain is másutt is, mily tür- 
hetelellen iskolai állapotok vannak itt nálunk 
vendségben. De úgy látszik csak kiáltó szó 
volt szavunk a pusztában. Hiába bizonyít
gattuk, hogy úgy nemzet gazdasági, mint 
vallás erkölcsi, valamint magyar nemzeti 
szempontból mily égető sebe vidékünknek 
az, hogy nincsen elegendő iskolája: kéré
sünk, zörgetésünk süket fülekre talált mind
eddig. Azt hiszik majd csak beleunnak ott 
a tótságban azoknak az unalmas iskoláknak 
sürgetésébe azután jó lesz minden úgy, a 
hogyan eddig volt.

De hát az éhes ember beleunhat-e a 
kenyér kérésébe! Bele unhatunk-e mi is, 
hogy ne kérjük többet bajaink megszünte
tését, hogy a magas kormány tekintsen a mi 
nyomorúságunkra, adjon egy nehány iskolát, 
juttasson bennünket iskolailag ha nem is 
normális, de legalábbb türhetöbb viszonyok 
közé? Kérjünk és zörgessünk azért lanka- 
dást nem Ismerő kitartással, míg meghall
gatásra nem találánk. Kövéssünk el minden 
lehetőt, hogy végre valahára állítson oda 
iskolát az állam, a hova már régen kellett 
állítania.

Helyes azért Vendvidékinek indítványa, 
hogy a „Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület is vegye ki részét az iskolák sür
getéséből. Hogy világos és tiszta képet alkot
hassunk magunknak iskolai viszonyainkról 
igenis helyes ez az indítványa is, hogy 
fogjunk hozzá és gyűjtsük össze azokat az 
adatokat, hány mindennapi tanköteles gyer
mek tartozik az egyes már fennálló isko
lákhoz, s milyen távolságra kellene ezeknek 
a gyermekeknek az iskolákba feljárniok. S 
én még hozzá teszem ezekhez azt is, hogy 
az adatokat beküldő, miután ö ismerős a 
helyi viszonyokkal a legjobban, jelölje meg 
azokat a helyeket is, mely községek szá
mára volna szükséges kérelmezni az uj 
iskolákat.

Jónak tartom mindezeket megszívlelni 
azért, mert máskülönben nem tudunk hatá
rozottan rámutatni iskolai mizériáinkra. 
A«»dig inig világosan nem látunk, csak tapo
gatózunk mint a vak. Bedig a bajok orvos
lásához mindenek előtt az kívántatik meg, 
hogy világosan lássunk. Nyissunk ki szánkat
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a szólásra A néma gyereknek anyja sem 
érti szavát, Ne hallgassunk álszemérem böl, 
vagy szálló igévé készülni kezdő mura
szombati csökönyös városatyaságból, hanem 
mondjuk ki nyíltan, itt van a kutya eltemet
ve, hogy egy tanító védő szárnyai alá legye
nek bár ezek a mesebeli grilTnek a rendes 
méreteket meghaladó szárnyai: 220, mondd 
kettöszázhusz mindennapi tanköteles gyer
mek mégis csak igen sok. Talán ha az ada
tok nyilvánosságra jutnak lesz valami foga
natja mozgalmunknak. Rajta tehát, fel az 
adatok gyűjtésére es közlésére!

Műtrágyázásról.
íi.

Manapság azonban nagyon fontos kér
dés az, hogy az istállóból nyert trágyávali 
trágyázás elegendö-e a kellő termés ered
mény elérésére.

Az istállói trágya a mellett hogy a ta
lajt fizikai tulajdonságaiban javítja, az összes 
tápanyagokat tartalmazza. Kérdés azonban, 
hogy csupán csak istálló trágyával képesek 
vagyunk-e pótolni minden elhasznált s ki
vitt tápanyagot? Különösen a kisgazdáknál, 
ahol az állattartás nincs kellő arányban a 
föld mennyiségével, tehát az előállított 
trágya mennyiség sem elegendő; másfelől 
az állatok takarmányozása sem olyan, hogy 
összhangban lenne a talajból kivitt s el
használt növényi tápanyagok azon mennyi
ségével, a melyet vissza kell pótolni. Figye
lembe kell venni még azt is, hogy az istálló 
trágyából úgy bent az istállóban, mint a 
mint a telepen sok tápanyag megy veszen
dőbe. Ezen veszteség körülbelül 5 százalékra 
tehető.

Ilyen körülmények között nincs meg a 
helyes arány az elhasznált és visszapótolt 
növényi tápanyagok között, tehát igen indo
kolt, hogy a kisgazda ráadja fejét, hogy 
mesterséges trágyák alkalmazásával törek
szik a tápanyagokat pótolni.

A múlt alkalommal megemlékeztem arról, 
hogy mennyire rá van utalva manapság a 
gazda a talaj erejének pótlására, rámutattam 
arra is, hogy ez időszerűit indokolt ha 
gazdaközönségünk figyelme a mesterséges 
trágyák alkalmazására is irányul.

De nézzük ezek után közelebbről a 
a műtrágyákat: Az olyan trágya anyagok 
melyek a talajba hozva csak is a növények 
egyes tápanyagait szaporítják, vagy pótolják 
egyoldalú trágyáknak, vagy mert legtöbbje 
gyárilag állíttatott elő. műtrágyának nevez
tetnek.

A műtrágyákat a velük visszapótolt 
növényi táganyagok szerint 3 nagy csoportba 
lehet osztani, és pedig: nitrogén, foszfor 
és káli trágyákra.

Nézzük ezeket egyenként s lássuk mi
módon lesznek felhasználva.

Nitrogén trágyák. A nitrogén minden 
növény fejlődésére szükséges, különösen ha 
azt akarjuk, hogy annak levélzete dús legyen. 
Ha tehát előzetes kísérleteink arról győznek 
meg, hogy nincs kellő mennyiségű nitrogén 
a földben, úgy azt feltétlen pótolnunk kell. 
A nitrogén pótlására legjobban merem aján
lani gazdatársaimnak a chilísalétromot, a 
mely körülbelül 15 százalék nitrogént tar
talmaz. Színe fehér vagy szürke. Hatása 
gyors, mivel vízben könnyen oldható, a 
növény által azonnal felvehető állapotba jut. 
A chilisalétrom nagy hatással van a növé-

uyek levél és szárrészeinek fejlődésére, nem 
különben a magtermés fokozására. A chili
salétrom jóságos hatását csak az esetben 
fejti ki, ha nem magánosán, de fosfát trá
gyákkal együttesen használtatik. Növényeink 
közül nagyon hálásak a nitrogén trágyázás 
iránt: a len, árpa, dohány stb.

Különösen nagyszerű hatása van a 
chilisalétromnak a gyenge vetések félsegé
lyezésénél. A tavaszszal satnya őszi vetés, 
melyet a tél zordonsága megviselt vagy a 
hideg tavaszi időben rosszul kelt tavaszi 
gabona, a melynek ezelleg féreg is ártott 
chilisalétrommal felültrágyázva gyorsan ma
gához tér, igy csekély kiadással megment
hetjük a vetést.

(Folyt, küv.)

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

H Í R E K .

— A muraszombati járási kórház felügyelő 
bizottságának tagjai. A mull hú 27-én tartott vár
megyei közgyűlés alkalmával a muraszombatjárási 
kórház felügyelő bizottságába megválasztanak: 
Horváth Pál, dr. Czifrák János és Kcreszlury 
Kálmán.

Adományozás. Gróf Ualthyány Zsigmond 
ur ö méltósága a vendvidéki magyarosiló közmű
velődési egyesületnek 100 koronát volt kegyes 
adományozni, melyért köszönetét jelenti. Pósfay 
Pongrácz elnök, Schnell János pénztárnok.

— A muraszombati kéményseprő kerület. A 
muraszombati kéményseprő kerületre a pályázat 
lejárván a kerületet a folyamodók közül Harlmann 
Ferencz muraszombati lakos nyerte cl, üzlelvcze-

j tőül Harlmann József jegyeztetett be.
— Meghívó. A „Muraszombati Gazdakör* 

választmánya f. évi deezember hó 11-én d. u. 
3 órakor irodájában tartja meg ülését, melyre a t. 
választmányi tagokat tisztelettel meghívjuk.

Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés a folyó 
ügyekről. 2. Téli tanfolyamok megtartásáról szóló 
intézkedés s az ipurmühely felállítása. 3. A felál
lítandó mintagazdaság kijelölése. 4. Indítványok.

Muraszombat, 1905. decz. 3.
Takáts R. István gr. Batthyány Zsigmond

gköri titkár. gköri elnök.
— Megyebizottsági tag választások. Az üre

sedésbe jött megycbizoltsági helyeket járásunkban 
f. évi deezember hó 28-án töltik be. Uj választá
sok lesznek a felsöiendvai, baUyúndi, csendlaki és 
péterhegyi kerületekben.

— Uj vasút. A mint hírlik még egy uj (illetve 
ez az igazi uj mert a másik régi) vasutat kapunk, 
járásunk, melyet eddig csak úgy emlegetlek, hogy 
valahol a hegyen túl van, csakhamar a világtájak 
mindegyike felöl megközelíthető lesz. Nem tesz 
végrendeletet a hozzánk ellátogató, mielőtt hozzánk 
elindulna. Egyszerre müveit közép Európa cultur 
népeihez számítódunk. A robiusouiádáknak immár 
vége van, vindiseink nem beszélhetik el többé 
hajmeresztő utazásaikat, a romantika kora végér
vényesen lejárt. Az obiigát vicinális vigan pöfé
kelve szalad át rónáinkon, söl a most épülő 
vasutunk túl tesz akárhány fővonalon is, mert 
hisz még aluguton is átrobog. Hosszú évek során 
át minden nyomorúságunk kutforrását járásunk 
elzártságában kerestük. 8 most ennek egy csapással 
vége vau. Mintha a sors a méltatlanságokért kár
pótolni akarna bennünket, óhajunk rég várt jóté
teményében részesíti vidékünket. Az uj vasút járá
sunk sik vidékét a stájer határszéltől Zalamegyével 
kötné össze, kiindulna Alsülendváról, végállomása 
Radkersburg lenne. A közelmúltban a vasul épí
tési engedélye érdekében Hajós Mihály alsólendvai 
ügyvéd, Slern Sándor bécsi bankár és Königs- 
berger Lajos budapesti mérnök kérvényüket benyúj
tották a kereskedelmi miniszterhez. A miniszter 
most az előmunkálati engedélyt egy év tartamára 
megadta. Állomások volnának: Alsólendva, Nagy- 
Palina, lireznavicza, láppá, Hellalincz, Hattyán- 
lalva, M u r a s z o  m b a t, Falud, Halmos, lvánlalva, 
Murapetrócz, Köbida, Véghely, Radkersburg.

— Tűz. Malacsics Mihály urdombi gazda 
pajtája m. hó 25-én este 9 órakor leégett, bizto
sítva nem volt. A tüzet valószínűleg gondatlanság 
okozta, mivel az este lámpával jártak a háziak a 
szénával telt pajtába és a lámpából kicsapó szikra 
gyújthatta meg a szénát.

— Kéregetök. A csendörségnek tudomására 
jutott, hogy járásunkban engedély nélkül könyör- 
adományokat gyűjt. Urdomb községben csakugyan 
tetten is érték a kéregetóket Vörös János urdombi, 
Horváth József és Koltai József berkeházi lakosok 
miután dolgozni nem szeretnek, a dolog könyebbik 
végét fogták meg, vigan koldultak a környéken, 
kiadták magukat leégetteknek és egy régi érvény
telen hatósági engedély alapján sikerült is nehány 
embert beesapniok. A gyűjtésnek a csendörség 
vetett véget és a hamm embert a hatóságnak fel
jelentette.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk a tél folyamán kosárfonó-mű
helyt állít, melyre mindennemű megrendelést elfo
gad a gazdakör irodája,

Gazdakörünk tudomására hozza t. tagjainak, 
hogy az 1900. évi „Magyar Földmivclö* naptárak 
megérkeztek s a pénztárnoknál átvehetők egyúttal 
kéri a folyó évi hátralékos tagdijak befizetését is.

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

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona 00 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkercszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 00 fillér; Vashideg - 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

A

„Pesti Napló" uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar L
Festőművészek

a címe uj kiadványunknak, 
melyet 1905. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajándékmüvünk, noha folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyérlékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
díszes sorozatát folytatja most a , Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel : a Modern Magyar Festőmüveszek-kel.

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

m  gyönyörű, több színnyomású képekben, znzz
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 

jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar künyv- 
kötöiparmüvészet újabb alkotása lesz.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., V* évre 14 
kor., V4 évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tiszteletiéi

A .PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a élteimében ezennel kö/.liirre teszi, 
hogy a pécsi kir. törvényszéknek 11*05. évi 0745. 
számú végzése következtében dr. Fürst Győző 
ügyvéd által képviselt Wertheimer J. cég, pécsi 
lakos javára, Scbober Antal és neje Scbober Fran
ciska kuzmai lakosok ellen 497 K 54 fs  járulékai 
erejéig 1C05. évi augusztus hó 16-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- foglalt 
és 768 koronára becsült következő ingóságok, u. 
in. szecska metsző, varrógép, szobabeli bútor, 
hordó és borból álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1905-ik évi V. 249 3. sz. végzése folytán 
154 kor. 54 fill. hátralékos töke és járulékai erejéig 
Kuzmán Schober Antal és neje Scbober Fran- 
cziska lakásán leendő megtartására

1905. évi deczember hó 7. napjanak 
d. e. 11 órája batáridőül kiliizctik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak ineg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai érteimében kész- : 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fcüiiroglalták és azokra kielégítési 1 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1905. évi november 23-án.
SZABADKKV JÓZSEF, I

k ir .  b ir . vég reha jtó .

4424/1905. tkv. sz.

Utóajánlati árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Mura
szombati Takarékpénztár végrehajtatónak Malacsics 
Péter (nős Kocsis Évával) benedeki lakos végre
hajtást szenvedett elleni 280 kor. töke követelés 
és járulékai kielégítése iránti végrehajtási ügyében ; 
Benedeken 1905. október 13-án megtartott árve- ! 
rés Kardos József által 4322/1905. sz. a. beadott 
utóajánlata folytán hatályon kívül helyeztetik és j 
ennek következményeképen az ezen kir. jbiróság 
mint tkvi hatóság területén lévő, a benedeki 23. 
sz. tjkvben A I. 1—7. 9, 12. 13. 16. 18, 21. 22. 
sorsz. 238, 275, 332, 334, 338, 341, 344.
610, 530. 606, 681, 745, 750. brsz. birtokból 
Malacsics Pétert B 84. al. illető #ü,48o részre 
272 K 70 f, a + 2. sor. 270 hrsz. birtokból neve í 
zettet illető #0/48o részre 38 K 50 f, a f  3. sorsz. 
278. hrsz. birtokból nevezettet illető °"/2ho részre 
8 K 60 f, a f  4. sorsz. 281. hrsz. birtokból ne
vezettet illető ou 48o részre 8 K 80 f, a f  5. sorsz. 
322. hrsz. birtokból nevezettet illető #0/48o részre 
23 K 10 f, a f  6. sorsz. 473. hrsz. birtokból 
nevezettet illető tol*M részre 35 K 20 f, a 26, sz. 
tjkvben f  1. sorsz. 241. hrsz. birtokból nevezet
tet illető B 23 és 27 a. illető 10 io* részre 22 K, 
a f  2. sorsz. 308. hrsz. birtokból nevezettet illető 
10/ieo részre 36 K 30 f, a 31. sz. tjkvbeni A f  1. 
sorsz. 266. hrsz. birtokból nevezettet illető B 23 
és 27 alatt illető lü,24o részre 34 K 10 f, a 37. 
sz. tjkvbeni f  1 sorsz. 324, hrsz, birtokból neve
zettet B 24 és 28 alatt illető “’/so részre 64 kor. 
30 f, a 102. sz. tjkvben A f  1. sorsz. 585. hrsz. 
birtokból nevezettet B 13 alatt illető a/48o részre 
6 K 60 f, a 129. sz. tjkvben A 1. 1. sorsz. 536. 
hrsz. birtokból nevezettet B 12 alatt illető 80/24o 
részre 361 K 90 f. a 164. sz. tjkvben A f  1 sor. 
265. hrsz. birtokból nevezettet B 1. alatt illető 
*"/480 részre 6 K 60 f, és a 165 sz. tjkvben A t  
1. sorsz. 264. hrsz. birtokra 6 K 6 f utóajánlati, 
mint kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s 
arra határnapul

1905. évi deczember hó 28. napjának
d. C. 10 órája Benedek község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok a kikiáltási áron alul eladatni nem 
fognak.
Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti ingatlan 
eredeti kikiáltási árának 10"/0 a vagyis 40 K 4 K 
ló  f, 90 f, 90 f, 5 K, 11 K 20 f, 1 k ’40 f’

6 K 50 f, 1 K 40 f, 5 K 10 f, 2 K 30 f, 2 K 
40 f, 7 K, 2 K 40 f és 2 K.

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

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

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik 
BAL KÁN Yl ERNŐ pa pú-kereskedésében 

M uraszom bat.

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

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tlkkönyvi hatóságnál, 1905. november 5.

Dr. Schick, kir. albiró.

Varrógépek, villámháritók, házi tele
fon és csengők szakszerű javítását 

elvállalja

B a k ó  K á l m á n
MURASZOMBAT.

Ugyanott eredeti uj Singer varrógépek kaphatók.

KINCSES KALENDÁRIUM  
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombat és Alsólendva.

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.

r  v
■ V édjegy: „Horgonyt* ™

A Liniment. Capsici comp.,
1 Horgony-Fáin-Expeller pótléka

egy régjónak bizonyait háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom- 
csillapító szemek bizonyult kfiszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony11 védjegygyei ós a Richter ezóg- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: T9r6k 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz**, Prágában. 
EliMbethstrasse 6 neu. Mindennapi szétküldés.

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándék!
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I-vedVes karácsonyi ajándék!
Ajánlom nagyválasztéku úri és női divatáru és a legszebb kivitelű, 

tartós játék újdonságaimat.
Nagy raktár: úri,- női és gyermek fehérncmüekben, gyermekruha 

és köténykékben, a legjobb valódi vászon és pamut zsebkendőkben, 
minőségű glaeé keztyükben, fűző, szücsáru és valódi gyapjú ingekben.

A legújabb divatu újdonságok: nyakkendő, gallér, kézellő, finom 
blúzok és női téli alsó ruhákban, minden szélességben finom fehér 
vászon, a legtartósabb ruhaszövetekben stb. stb.

Bámulatos szépségű karácsonyfa díszítések, nemkülönben karácsonyi 
és újévi képes levelezőlapok a legjutányosabb árban kaphatók.

A n. é. közönség számos látogatásáért és támogatásáért esedezik,

mély tisztelettel
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O B Á L  L A J O S ,
R e g e d e , f ő t é r .

Vezérszó:
ku tré szek tö l ~

M indcn da rab szappan SCHICHT 
né vve l, tis z ta  és m en t káros al- Jótállás:

n y it ja , hogy szappana < 
keve réke t ta rta lm a z

2.Y0ÍK) ko ro ná t fize t S c li ic h t György 
cég Aussiuban b á rk in ek , ak i bebizo- 
i  .S CH IC H T* né vve l, va lam e ly  káros

(.S zarvas- vagy .K ulcs- szappant)

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

kiadósság, amelyet
Schicht-szappannál

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

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyultl

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




