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Uralkodjunk magunkon!
A jó és a rossz örökös harcot küzd 

egymással. A test a lélek ellen törekszik 
és ezek egymással ellenkezésben vannak, 
hogy azokat ne cselekedhessük, melyek 
igazak és jók. Ha lelkünk nem győzi le 
a test gerjedelmeit: erkölcsileg mélyen 
bukunk.

A test kívánságainak ostroma nélkül 
lelkünk az erényt nem ismerné. Akinek 
nincs érzése, nincs kívánsága, bűnt nem 
követhet el, de mondhatjuk-e, hogy erényes ? 
Az ember a vétkekre csábitó alkalmak 
nélkül olyan, mint a tömlöcbeli rab, aki 
bizonyosan nem mondható erényesnek 
azért, hogy nincsen alkalma rosszat elkövetni.

A testi ingerek, csábok és gerjedelmek 
nélkül, melyek önmeggyőződésünk ellenére 
vajmi gyakran hoznak bennünket kísérteibe, 
lelkünk nem találna eszközöket arra, hogy 
eljusson a tökélesedés magas fokára. Mert 
nem a béke, hanem a harc edzi az erőt, 
harc nélkül nincsen győzelem.

Testi kívánságaink, vágyaink és ösz
töneinknek az ész és az erkölcs törvényei 
ellen küzdő harca között mutatja csak 
magát lelkünk teljes nagyszerűségében. 
Erő és hatalom által másokon uralkodni 
nem dicsőség; de megfékezni tudni a csá
bok és kívánságoknak ingereit, önuralko
dásra hivatott lelkünk legdicsőbb győzelme.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs: STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Az önuralkodás a bölcs legmagasabb 
célja, az erényesnek főtörekvése. Aki meg
tanult magán uralkodni, nem fogják azt 
megtántoritani a világ csábjai, nem földi 
méltóságok és címek, nem a hatalmasok 
fenyegetései. Mindig érezve méltóságát, 
egyedül rendeltetése célja felé fog haladni, 
keblét nem hozzák forrongásba dúló szen
vedélyek.

A szokás ne vegyen erőt lelkűnkön. 
Ez már csak azért is veszélyes, mert tőle 
függővé tesz bennünket: nincsen ott sza
badság, ahol valaminek a rabja vagyunk. 
Ha semmisem válik megszokásunkra, úgy 
nem fog fájdalmat okozni, ha előbb vagy 
utóbb valamit nélkülöznünk kell.

Mindamellett sem nem tanácsos, sem 
nem kötelességünk, hogy minden kellemes 
és nemes érzelemtől komor szigorúsággal 
visszatartóztassuk magunkat. Az örömök 
élvezete boldogságunk kiegészítő része, 
csak hogy tudnunk kell vágyainkat köte
lességeinkhez képest korlátban tartani. Nem 
szükséges, hogy magunkban minden vágyat 
és kívánságot elfojtsunk, csak mérsékelni 
kell tudnunk azokat, nenogy szenvedélyekbe 
fajuljanak el, melyeknek azután ellentállani 
nem áll hatalmunkban, habár utálatossá
gukat és veszélyességüket belátjuk.

Aki minden időben és minden körül
mény között uralkodni tud magán, azé az 
egész világ. Gazdag, mert senkisem rabol- 
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hat el tőle olyat, amit nélkülözni nem 
tudna; hatalmas, mert nem fél senkitől, 
aki öt valami rossz tettért kérdőre von
hatná ; bölcs, mert gondolkozását, beszédét, 
cselekedetét rut szenvedélyek nem vezérlik; 
■Szabad, mert lelke semmi szokásnak, semmi 
mellékes érdeknek nem rabja; boldog, 
mert keblében hordja az eget, a jó lelki
ismeretet és a jövendő vidám reményét. 

Elmondhatjuk-e mindnyájan, hogy ily 
hatalmasak, tökéletesek, boldogok vagyunk? 
Ha nem igy volna, törekedjünk arra, hogy 
igy legyen.

Városok hitelügye.
A magyar városok fellendülési korszaka sa

játos véletlen folytán egybeesik a befektetési érté
kek piacának megromlásával. Annakelötte a buda
pesti nagy jelzálogintézetek községi kötvény-kibo
csátása teljesen fedezte a városok hitelszükségletét. 
De az utóbbi esztendőkben vidéki városainkban 
nagy kulturális és gazdasági fejlődés állott be, 
amely modern alkotásokra és létesítményekre ser
kentette a városok ügyeit intéző újabb generációt. 
Ez a fokozott beruházási tevékenység már nem 
talált kellő anyagi fedezetet a városok rendes 
bevételeiben úgy, hogy egyszerre nagy kölcsön- 
szükséglet támadt a vidéki városokban, amely 
hozzáértő számítás szerint mintegy 500 millió 
koronára rúg. A jelzálogpiacon beállott nagy üzlet
csend mellett a községi kötvények kelendősége is 
teljesen alászállott, a nagy magyar emissziós inté
zetek nem képesek fedezni a városok kölcsön-

TÁ.RCZA.

Piros rózsa.
Bözsike még csak 17*  éves volt. Pajzán jó

kedvű. mint egy mókuska. Égszínkék szemei 
egyetértve eper-ajkaival rendszerint mosolyra 
állottak, s akkor volt igazán boldog, mikor a kerti 
virágokat tizedelhette s belőlük a szalon asztalára 
csokrot köthetett.

Bözsike egy harmatcsillogós reggelen a kis 
kertben szorgalmasan tépegette a virágokat: lilio
mot, szegfűt, rózsát, nefelejcset, jázmint, rezedát, 
gyöngyvirágot és árvácskát. Azt akarta, hogy a 
másnapi pünkösd-vasárnapi ünnepen friss csokor 
díszítse az asztalt. Már elindulni akart a ház felé, 
mikor szemébe tűnt a kert szélén virágzó orgona- 
h 'kor. Hirtelen elhatározással irányította könnyed 

leit az illatos virágjaitól terhes bokor felé, hogy

A lélegzés hygiéniája
nos betegre, egészségesre egyaránt. Régi dolog az. hogy 

• ik akkor gondolunk légzőszerveink alapos ápolására, mikor 
szokatlan érzések vagy fájdalmak már arra kényszerítenek.

Hála a tudomány haladásának — tudjuk, hogy egy 
k. rekedtség, lényegtelen kis köhögés éppen nem is olyan 

ónyelni való és lényegtelen bajok. Sz'.z és ezernyi, eset 
tanította meg rá a látó embert, hogy a látszólag könnyű 
gyulladás volt oka legtöbbnyire a krónikus tüdőhurutnak vagy 
sulyns tüdőbajnak. Hogy milyen kínzó fájdalom a köhögés 
és hurut, azt hangsúlyozni felesleges. Mégis lel kell hhnunk 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

arról is tépjen néhány fürtöt. Közben önfeledten 
énekelte:

A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyeljék, ha jő a szép kikelet; 
Kikelet a lány, virág a szerelem, 
Kikeletre virítani kénytelen . . .

Szinte megijedt, mikor az orgona-bokor mö
gött megszólalt egy ismerős hang:

Semmi babám, semmi, 
Igy kell annak lenni . . .

— Nini, az Elemér! Hát maga hogyan került 
az orgona-bokorba?

— Alászolgája I — köszöntött a bokor mügül 
kilépő Elemér, tudja maga azt, hogy egy jő 
gyerek mindig ott van, ahol ott kell lennie. Hát 
kit akar boldoggá tenni annyi szép virággal?

— Magam magamat.
— Nekem melyik szálat szánta. Bözsike?

Ezt ni, — volt a válasz s egy a kerítés 
tövében bujánzó vad pipacsra mutatott a szép 
leány.

minndenki figyelmét arra a nagy elővigyázatra, a melylyel ' 
száz és száz köhögésben szenvedőt bajától megszabadíthatunk, j 
A ki meghűlt és influenzától, tüdőbajtól magát meg akarja | 
óvni, a legkisebb köhögésnél használjon rendszeres Sirolin- i 
kúrát. A Sirolin -Roche erősiti a tüdőt ; megszü réti a lázat 
és éjjeli izzadást, a bő váladékkiválás is csökken, sőt elmarad. | 
Torokfájásnál vagy hurutnál az enyhítő, oldó hatása a Sirolin 
»Roche«-nak az első korty után érezhető.

A Sirolin »Roche*-nak  pompás ize van és éppen ezért ■ 
nemcsak a felnőttek, de a gyermekek is szívesen veszik. A , 
mi a Sirolin > Roche*-t  a hasonló szerek fölé emeli, azt 
étvágygerjesztő, emésztést elősegítő és szabályozó hatásáuak > 
köszönheti. Igy a betegnek természetes és kedvezőbb tápiá- |

— Azzal is megelégszem, — felelt a férfi. 
— Nem az a fontos, hogy mit kapunk, hanem az, 
hogy kitől kapjuk . . .

Bözsike átnyújtotta az égő virágot.
— És ezután egy szálat nem adna abból ?
— Melyikből ?
— Abból a kékből.
- Ebből?

— Nem. Amelyik olyan, mint a maga szeme.
— Nefelejcset ?
— 'Ken.

Ha csupán ez a kívánsága, miért ne?!
És odanyujtotta azt is anélkül, hogy a virág 

jelentőségére gondolt volna.
— Köszönöm, szólt Elemér.
— Ugy-e szép csokrot kötöttem ?

Nagyon szép, gyönyörű! Csak egy a hiba 
mégis.

— Mi ? - csodálkozott a leány.
— Piros rózsa hiányzik belőle.

Nem is kell, nem szeretem a piros rózsát. 
Sárga rózsa az én virágom és ebből van bőven ; 
ni, négy szál is van . . .

lását teszi lehetővé, súly- és erőgyárapodással párosulva. 
Igy gondoskodik a Sirolin »Roche« az egészség és a jó 
közérzés visszatéréséről.

Még felemlitjük, hogy a Sirolin »Roche«-t számos 
orvos éveken at rendeli és ajánlja. A Sirolin » Roche*  pompás 
ize lehetővé leszi, hogy a legkisebb gyermeknek is adhatjuk. 
Gondos anyák házi gyógytárából sohasem hiányzik a Sirolin 
»Roche«, mert kapható minden gyógyszertárban. Nagyon jó, 
kéznél van, mert hirtelen időváltozásnál a légzőszervek köny 
nyen megbetegszenek és ilyenkor pompás hatású a gyorsan 
ható Sirolin »Roche a légzőszervet felfegyverzi ellenállással 
és megvédi a szél és rossz idő támadása^ ellen. Óvatosság 
— gondoljuk meg — a legjobb orvosság. 
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szükségletét és az utóbbi két esztendőben kiderült, 
hogy a magyar városok hiteligényeinek kielégíté
sére seholsem akad pénzforrás.

Nem csoda, ha a kölcsönpiac e teljes bedu
gulása nagy aggodalmakat ébreszt a városok ve
zetőiben és a hitelügy kérdése előtérbe került. A 
városok most lezajlott nagyváradi kongresszusán 
ismét ez a probléma foglalkoztatta a magyar 
kommunális élet legkiválóbb elméit, de megvalljuk, 
hogy ezek se tudtak orvosszert találni. A felmerült 
eszmék és tervek nem újak, de valamennyije abban 
a hibában szenved, hogy a városok hitelügyének 
javítását valamely uj szervezettől várja, holott 
egészen világos, hogy a hitel hiánya a világ pénz
piacainak mai konstellációjára vezetendő vissza. 
Amig a külföldi tőkepiacokon a magyar befekte
tési értéknek nincs kereslete az általános pénz
piaci depresszió folytán, addig semmiféle szerve
zeti reformmal nem keríthetünk kölcsönpénzt a 
városoknak és viszont, mihelyt a záloglevelek és 
egyéb fix kamatozású értékek ismét nagyobb keres
letnek fognak örvendeni a külföldön: városaink 
hiteligénye az eddigi szervezet mellett is teljes 
kielégítésre fog találni.

A baj nem a községi hitelügy szervezetlen
ségében rejlik, hanem a világpiaci helyzetben és 
ezt semmiféle magyarországi hitelreform sem meg
változtatni, sem jóraforditani nem lesz képes. A 
városok hitelügyének problémája a kör négyszögü- 
sitéséhez hasonló. Semmiféle panacea nem szerez
het a városoknak hitelt akkor, amikor a befekte
tési értékek piacán rosszak a viszonyok; és viszont, 
nem kell semmiféle külön vagy uj intézmény ahhoz, 
hogy városaink kölcsön-szükségletüket fedezhessék, 
ha a nemzetközi befektetési piacon kedvező a hely
zet és értékeinknek kereslete van. Ezt az egyszerű, 
de megdönthetetlen igazságot találják meg végre 
a magyar városok vezetői, akikben újabb időben 
a vállalkozó szellem annyira feléledt, hogy a leg
kalandosabb kommunális üzletektől sem riadnak 
vissza, holott egy fillér sincs a zsebükben. Kötvény
kibocsátási jog nem való az olyan városoknak, 
amelyek minden tőke nélkül száz milliós tőkéket 
igénylő földgázüzletekről álmodnak és egyelőre 
azon törik a fejüket, hogy miképen kellene oly 
szervezetet kiokoskodni, amelynek segítségével a 
sok száz milliós tőkét maguknak valahogyan meg
szerezzék.

Te sírsz.
Te sírsz, te fázol, hogy már itt az este 
S tavaszi mámor neked nem jutott, 
Hogy lelkedet a bánat eljegyezte 
S most a könnyes est csöndes kis húgod.

Te sírsz, te fázol, hogy már itt az este. 
Pedig most rügyeznek odakünn a fák 
És százezer virág párját keresve, 
Mind csókra nyújtja szomjas ajakát.

Te sírsz, te fázol, neked fáj az este,
Mert nincs több mese, nincs több csodavár. 
Mert nem tartod kezem puha kezedbe.

Te sírsz, te fázol, hogy már itt az este, 
Utolsó nászdal búg az esteli csendbe
S rád a nagy bánat éjszakája vár.

Gy. Kocsis László.

HÍREK
Előléptetés. Schweitzer Jenő kir. albirót, 

kir. járásbiróvá nevezte ki a király. Bizonyára 
megérdemelt rangemelés ez melyben kiváló telek
könyvi referens biránk részesült, mert tehetséges, 
szorgalmas jő bírót becsülünk Schweitzer Jenőben, 
s előléptetése széles körökben általános meg
elégedést keltett.

Szentkirályi Sándor kir. aljárásbiró. 
Ha nem halt volna meg Mátyás király, s nem 
lenne rég oda az igazság, akkor ezt a hirt már 
jó néhány évvel ezelőtt meg kellett volna Írni, 
mert Szentkirályi Sándor, aki egyik legképzettebb 
tagja a törvényszék területén működő bírói és 
jegyzői karnak, már rég megérdemelte volna, 
hogy a bírói széket elfoglalhassa. Nem törtetett 
nem tülekedett, csak az érdemeiben bízott, tehát 
várnia kellett addig, amig végre odafent is belátták, 
hogy immár ki kell őt nevezni, őszintén örven
dünk, hogy ez a kinevezés végre megjött, s annál 
teljesebb ez az örömünk, mert Muraszombaton 
marad, a mi bíróságunk tagja lesz. Jó egészséget, 
erőt és türelmet kívánunk neki nehéz hivatásához.

Gaiger Ignácz árvaszéki ülnök 16-án 
Muraszombatban tartózkodott és megvizsgálta a 
két jegyzői hivatal gyámügyi kezelését.

— Somogyi Miklós vármegyei t. főügyész 
e hó 16-án Muraszombaton tartózkodott s meg
vizsgálta a közigazgatási fogházat.

— A polgári iskola építése. Amint 
lapunk múlt számában megírtuk, a vallás és 
közoktatásügyi kormány a muraszombati polgári 
iskola költségeit felvette a jövő évi állami költség
vetésbe. Ennek következményekép a tanfelügyelő 
felhívást kapott, hogy készítesse el az iskola 
terveit és költségvetését. A kir. tanfelügyelő felhívta 
erre Muraszombat község képviselőtestületét, hogy 
a tervek és költségvetés elkészítéséről gondoskod
jék. A képviselőtestület a múlt hétfőn tartott köz
gyűlésen elhatározta, hogy az építkezést kiadja, s 
megbízta Hocholzer Ödön szombathelyi műépítészt. 

hogy a vázlatterveket készítse el s egyben a 
községbiró, a körjegyző és Pósfay Pongrácz 
iskolaszéki elnökéből álló bizottságot kiküldötte a 
további teendők elvégzése czéijáből.

— Megfellebbezett orvos választás. A 
muraszombati-járási alapítványi közkórház bizott
sága a múlt hó 29-én tartott gyűlésén 11 szava
zattal kettő ellenében megválasztotta dr. Brandieu 
Sylviust orvostudort, a kórház orvosává. Ez ellen 
a választás ellen dr. Geiger Vilmos kórházi főor
vos és dr. Skrilecz Mihály másodorvos a törvé
nyes határidőn belül felebbezést adtak be, amelyben 
arra kérik a vármegye közigazgatási bizottságát, 
hogy a választást semmisítse meg.

Gázvilágitás vasutunkon. Nemsokára 
féléve lesz, hogy a kereskedelmi miniszter által 
előirt vonatonként egy hosszatjáratu I. és ll-ik 
osztályú kocsikat kivonták a forgalomból. Ez idő
től fogva vígan futkoztak a kőkorszakából való 
oldalnyilós szakaszos mellékhelyiség hijjával le
ledző kocsik, amelyek fájdalom oly jól vannak 
megépítve, hogy elpusztulásukhoz semmi remény 
sincsen. A jó, illetve folyosós kocsik elvonásának 
az volt az oka, mert gázvilágitásra rendezték be 
azokat. Ez a művelet kissé soká tartott, mert a 
máv.-nál nagyon gondolkoztak azon, hogy a mura
szombati vasút kapjon olyan világítást, amely 
mellett látni is lehessen. Köszönet és hála azok
nak az uraknak, akik lehetővé tették a kedvező 
megoldást. Van gázvilágitás és van hoszujáratu 
kocsi E hő 16-án már ilyenek futottak.

— Kellemetlen találkozás. Ezen a címen 
a »Vasvármegye< okt. 15-iki számában megírta, 
hogy Antalics Lajos és Károly alsómaráci legé
nyek összetalálkozván Zselezen Lajossal az utób
bit úgy össze-vissza vertek, hogy ez súlyos sérü
léseket szenvedett. Amint illetékes helyen meggyő
ződtünk, az eset egyáltalán nem igy volt. Nincsen 
senki haragban a szereplő egyének közül, s igy 
nem is lehet bosszúról beszélni. Antalics Lajos és 
Zselezen Lajos, - mindakettö fiatal suhanc 
birkóztak. E közben a földet is érték. Zselezen 
Lsjos, amikor Antalics öt a földhöz vágta, egy a 
földön levő köbe ütötte fejét. Jelentéktelen karco
lást szenvedett. Antalics Károly egyáltalán nem 
vett részt a birkózásban, hanem csak csendes 
szemlélője volt két bajtársa barátságos mérkőzé
sének. Természetes dolog, hogy ily körülmények 
között a hatóság sem indított semmiféle eljárást.

Egy tanterem és két tanitó. Ez a 
furcsaság Musznyán van. Kendszeresitettek a 100 
tanköteles gyermekre való tekintettel második tan
erőt, de nem csinálták neki tantermet, s most az 
a hihetetlen helyzet van, hogy a nebulók csak 
minden másnap járnak iskolába. Egyik nap az 
öreg mester tanítja a növendékek egyik felét, 
másik nap a fiatal oktatja a gyermeksereg másik 
felét. Ha nem volna olyan szomorú ez a dolog, 
hát kaczagni kellene rajta.

Tudom, hogy sárga rózsa a maga ked
venc virágja, dehát . . . dehát piros rózsának is 
kell lenni a többi között . . .

A piros rózsát nem szeretem és punktum, 
szólt Bözsike erős hangon.

— Punktum ? És ha én egy szép szálat hoz
nék a kertünkből ?

— Ne hozza, nem kell . . .
Azért is hozom, dacoskodott Elemér. 
Csak hozza, majd meglátja, hogy meddig 

lesz az a piros rózsa - piros rózsa . . .
— Csak nem babonázza meg, hogy a piros 

rózsából sárga rózsa, vagy mi a csuda legyen ?
— Majd meglátja!
Elemér átugrott a deszkakerítésen s pár pilla

nat múlva egy lángoló piros rózsával tér vissza, 
amit e szavakkal nyújtott át a leánynak:

— Ni, itt a piros rózsa. Látni akarom, hogy 
mi történik vele . . .

— Én a piros rózsákkal csak játszani szok
tam, igy ni . . . mondta Bözsike s piciny ujjai
val széttépdeste a piros rózsát.

Elemért bántotta a dolog, de a leány előtt, 
habár erőltetve, jó arcot mutatott. Hanem hogy 
Bözsikének mégis viszonozza némileg a rózsa
históriát, fütyölni kezdett: »Nem tépek már néked 
rózsát . . .«, >Tele van a város . . Jaj annak, 

jaj, aki szívből szeret . . . ,« stb. Tudta, hogy a 
leány ki nem állhatja a fütyölést. És fűtyölt sza
kadatlanul.

Bözsike a csokrot egy vízzel telt cserépbe 
helyezte el s leülve az akác alatt levő kis padra, 
a vele hozott kézimunkán dolgozgatni kezdett. 
Aztán, hogy a füty-muzsikának véget vessen, igy 
szólt:

— Elemér! Hagyjon fel azzal a fütyöléssel. 
Inkább meséljen valamit, hiszen maga olyan szé
pen tud mesélni, vagy mondja meg, miért volt 
bujdosni ?

Már nem tudok mesélni, felelte Elemér 
s mintha az utóbbi kérdést nem is hallotta volna, 
fütyölt tovább.

Bözsike pedig minden áron csendet akart 
teremteni. Mosolyogva kérdezte:

Elemér! Igaz, hogy maga vőlegény ?
— Lehetséges.
— És ki a menyasszonya?

Maga jobban tudja, mint én.
— Szép ?
— Nekem legszebb s legkedvesebb az egész 

világon.
Hol lakik?
Itt. ebben a városban.

— Szöke-e, vagy barna ?

Szőke.
Hát a szeme ?
Kék.
Fiatal?

— Persze, hogy az.
Tud zongorázni ?

— Tud.
Bozsike türelmetlenül szólott:

Ne kínozzon kurta feleleteivel, hanem 
mondja meg, hogy ki az?

Elemér halk hangon felelte:
Hát ki is volna más, mint maga . . .

Bözsike fülig pirulva, meglepetve kérdezte:
É-é-n?
Igen, maga.
Elemér, maga olyan jó gyerek, magát 

én . . . nagyon szeretem, és odanyujtotta kezét 
a fiúnak.

Elemér a kis kezecskét megcsókolta s mo
solyogva kérdezte :

— És ha most hoznék egy piros rózsát 
magának, mondja, mit tenne vele?

Keblemre rejteném és a szivemen horda
nám örökké ... — suttogta csillogó szemekkel 
Bözsike s szerelmesen simult az Elemér két ölelő 
karjába . . .
(Luzern.) g.
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Agyonlőtt gyermek. Csérnél Jakab 
•. incellér a Posztl János szőllőjében. Ilyenkor 
szüretkor nagyon is kell őrizni a szőllőt, nehogy 
..piának belőle. A vincellér töltött fegyverrel járt 

. Jt 15-én hajnalban is a széliében, s mikor 
ki világosodott hazatért, s a fegyvert feltette a 
-zekreny tetejére. A vincellérnek két fia, Ferencz 

József a szobában voltak, s csak azt várták 
gv apjuk kimenjen onnan. Alig húzta ki az apa 

lábát, Ferencz felmászott egy székre, s leemelte a 
puskát. Ebben a pillanatban a fegyver elsült, s a 
nagv dörrenés zajára besiető apa József fiát a
i.'ldön  fekve nyöszörögve találta. A 13 éves fiú 

ak annyit tudott mondani, hogy meglőtte Ferenc : 
azután elvesztette eszméletét. Á súlyosan sérült 

íiut behozták a muraszombati kórházba, hol egy 
óra aha meghalt. A szerencsétlenség akként 

hogy amint Ferenc a szekrényről leemelt 
, vérrel a székről leszállt, a ravasz beleakadt 

a szék sarkába, s elesetten!. Az eljárás megindult 
.innak kiderítése végett, hogv történt-e gondat
lanság.

Mátyásdomb iskolát kap. Mátyás
domb és Örfalu községek tankötelesei részére az 
állam iskolát épit. A jövő évi szeptember hó 1-ére 
már megnyillik az egy tantermes uj iskola.

Pályázat a jegyzői állásra. Szent
királyi Sándor jegyzőnek kir. albiróvá történt ki
nevezése folytán a törvényszék elnöke pályázatot 
hirdetett a muraszombati járásbíróság jegyzői állá
sára A pályázat 2 hét múlva jár le.

Égő fáklya a mezőn. A murahelyi 
mezőn dolgozó emberek 14-én délután rémes si
koltozásra lettek figyelmesek. A velőtrázó kiálto
zásokat Skrabán Kata 7 éves murahelyi leányka 
hallatta, akinek ruhája lábától a fejéig lobogó 
lánggal égett. A kis leány testvéreivel és több tár
sával őrzött a mezőn, s tüzet raktak a pásztor- 
gverekek rendes szokásaként. A kis Kata addig 
forgolódott a tűz körül, amig a láng belekapott 
ruhájába. A súlyos égési sebeket szenvedett gyer
mekhez kihívták dr. Brandieu Sylvius orvost, a 
kis lány teste azonban annyira össze volt égve, 
hogy segíteni már nem lehetett rajta. 1 5-én reggel 
óriási kínok között meghalt. A megindult vizsgá
lat megállapitetta, hogy a szerencsétlenségért nem 
lehet senkit felelősségre venni.

A gyermekfejlődés zavartalanságának 
egyetlen sikere az óvatos táplálás. Sok hibát 
követnek el a szülők akaratlanul e téren. Azok 
azonban, akik a Phosphatine Falieres-el kezdik a 
gvertneket az elválasztás pillanatától kezdve táp
lálni. meg vannak nagyon elégedve, mert sem- 
bélhurut, sem más baj nem gyötri a gyermeket. 
A Phosphatin Falieres a gyermek-tápszerek feje
delme, amely tartalmazza mindazon nélkülözhe
tetlen anyagokat, melyek az anyatejben feltalál
hatok. Szülők százezrei áldják ezt a gyermek- j 
tápszert.

Clemelt lószerszámok. Márkusházán 
az elmúlt éjjel Vlaj Iván és Czipott Miklósa Fe
renc gazdák kamarájából elloptak egy-egy pár ló- 

erszáinot. A tolvajok a kumeteket a nemesdi 
ten eldobálták, de a szerszám bőr alkatrészét 

cr .ék. A csendőrség erélyesen nyomozza a tol
vajokat.

Leszakadt a battyándi bürü. A bat
tyándi és márkusházi határ találkozásánál a patak 
felett emelet magaságban egy gyalog közlekedésre 
szánt bürü volt, meglehetősen rozoga állapotban. 
Ez a bürü most ledőlt. Reméljük és elvárjuk az 
érdekelt községektől, hogy a hidat minél előbb 
helyreállítják. Ezt az utat igen sokan használják 
s a közönségnek határozottan hátrányára volna, 
ha sokáig nem csinálnák meg.

Lemondott körorvos. Dr. VVappenstein 
Henrik felsőlendvai körorvos lemondott állásáról, 
s legközelebb a sopronmegyei Beö községbe megy, 
ahová körorvosnak választották meg.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd-utca
4. számú há.ban van.

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kiil- mint beliv. — Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Kérem fizesse elő a pártoktól és kor
mánytól független legtartalmasabb, legnívósabb 
budapesti napilapot Az Ujság<-ot. Előfizetési ára: 
Egy hónapra 2 K 40 fill., negyed évre 7 K. fél 
évre 14 K, egész évre 28 K- Nyáron át mindé- I 
nüvé utána küldjük Az Újságot még akkor is, ha 
naponként változtatja tartózkodási helyét. Czim: 

Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. kerület, 
Rákóczi-ut 54.

A magyarországi munkások rok
kant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József Magyar király*  vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elvesztik.

Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
II. kötete — aki arra jogot tart átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt „Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.
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Közgazdaság.

Szórva és sorba műtrágyázás.

Pár év óta nagyszámú kísérlet történt annak 
megállapítására, hogy a sorbainütrágyázással minő 
eredmények érhetők el a szőrvamütrágyázással 
szemben. A sorbamütrágyázás első felkarolói 
ugyanis azt hirdették, hogy ezzel fele annyi mű
trágya adagolásával ugyanakkorra, sőt magasabb 
terméseredmény érhető el mint a szórva hintéssel; 
legnevesebb szakmaembereink azonban a sorba- 
trágyázást csak kisérletképen ajánlották, mert egy
részt a sortrágyázással a szuperfoszfát későn kerül 
a földbe és igy annak haszna kétségessé válik, 
másrészről pedig a sortrágyázástól utóhatásra 
számítani nem íehet, holott ez bőven fedezi a 
szőrvahintés trágyatöbbletének értékét.

E vitás kérdést eldöntendő, az orsz. növény
termelési kizérleti állomás az 1911 —1912. évek 
folyamán az ország legkülönbözőbb vidékein vé
geztetett összehasonlító kísérletezéseket az alább 
felsorolt eredményekkel :

1910 1911-ben 70—92 kg. szuperfoszfát
sortrágyázással két gazdaságban, ha nagyobb par
cellán kai. holdanként 176 333 kg., tehát igen 
szép búzatermés többletet adott a trágyázatlannal 
szemben A búzánál egy esetben a szórvatrágvá- 
zás, a rozsnál pedig ugyancsak egy esetben a sor
trágyázás adott nagyobb terméstöbbletet. Az árpa 
és zabtrágyázási kísérleteknél 4 kísérlet eredmény
telen volt, s 9 összehasonlító kísérlet átlagában a 
szórvatrágyázás 150 -180 szuperfoszfát után 87 
kg., az 50 100 kg. sorbatrágyázás pedig 92 kg.
terméstöbbletet eredményezett a trágyázatlannal 
szemben Takarmány és cukorrépával is történtek 
összehasonlító kísérletezések, a melyek összefog
laló eredményét számszerűleg kimutatni nem lehet, 
de inkább a sortrágyázás javára ütöttek ki.

1911 — 12-ben 5 kísérlet átlagában 157 kg. 
szuperfoszfát szórva 143 kg., 95 kg. szuperfoszfát 
sortrágyázással pedig 226 kg. rozsterinéstöbbletet 
adott, 8 buzatrágyázási kísérlet átlagában pedig a 
terméstöbblet volt: szórvatrágyázással 155 kg. 
szuperfoszfát után 247 kg., sorbatrágyázással pedig 
79 kg. szuperfoszfát után 528 kg. szem. Egészben 
véve tehát 100 kg. szuperfoszfát terméstöbblete 
volt szórvatrágyázás után 91 kg. és 160 kg. búza 
sortrágyázás után pedig 238 kg. rozs és 415 kg. 
búza Oly óriási terméstöbblet tehát a sortrágyá
zás javára, a melynek értéktöbblete a szórvatrá
gyázás második évi utóhatásában is aligha térül
hetett meg. A tavasziakkal végzett sortrágyázási 
kísérlet eredménye szintén igen kedvező volt, bár 
azokról összefoglaló kimutatás nem készült.

A három év óta folyt kísérletezések szerint 
tehát a sorbatrágyázás sokkal jövedelmezőbbnek 
bizonyult a szórvatrágyázásnál, úgy, hogy pl. a 
kisbéri állami uradalom teljesen a sorbatrágyá- 
zásra tért át. Igaz, hogy a sortrágyázástól utóha
tás nem remélhető, de hasonló mennyiségű szu
perfoszfáttal sokkal nagyobb terület és sokkal na
gyobb haszonnal válik megtrágyázhatóvá mint a 
szórvat rágy ázással.

A szórvatrágyázás oly vetőgépekkel történik, 
a melyek a vetőmaggal együtt hintik a vetőbaráz
dába a mütrágyüt. Fődolog, hogy a műtrágya 
száraz, porszerü legyen, mert különben a vetőgép 
nem bírja egyenletesen elszórni. Arra is vigyázni 
kell, hogy a vetőmag elég száraz legyen, mert 
különben a nedves vetőmagra a műtrágya rátapad 
és annak maróhatása erősen csökkenti a vetőmag 
csírázó képességét.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 19 én (vasárnap), 21 én (kedden).

1. Láb nyomok a hóban. Dráma 3 felvonásban.
2. Tájképek. Természet utáni felvétel.

Szünet.

| 3. Az apjától a pénz, a szerelem a fiáé. Vígjáték.
4. A merész Miiller. Bohózat.

5. Az erős Nelli. Bohózat.

um vádak Zarthely I korona. I. hely 60 fillér.
HtLYAKAK: jj hejy 40 fj(lér m he|y 2o fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A »Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségéinek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt 11 12 óráig a tit
kári lakásán. — A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Galambokat nagyobb mennyiségbeu megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

Hölgyek becses figyelmébe

ajánlom: Mező-utczában, Kühár-féle 
házban az újonnan nyitott női- 
kalap üzletemet. Elfogadok 
mindennemű kalapdiszitést, kalapjavi- 
tást, - úgyszintén kisleányok részére — 
kalap és fejkötő készítését.

Tisztelettel

WOLFARTH LAJOSNÉ.

> ■

Fürst A. és Fia
czégnél egy jó házból való fiú

tanoncznak
azonnal felvétetik

1914.
Magyar és vend
naptárak megérkeztek.

Kapható:

Balkányi Ernő könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

= Legújabb kiadás. =

Rézi Néni
szakácskönyve.

-a*  Ára 5 korona.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és
J papirkereskedésében, Muraszombat. [

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Radó Antal:

Idegen szavak szótára.
Hivatalos és magán életben nélkülözhetetlen 

könyv.

Önügyvéd.
Peres s peren kívüli ügyekben a törvények szabályaival, I 
curiai döntvényekkel és iromány-mintákkal, kiegészítve a leg
újabb törvényekkel a bírósági hatáskörről, sommás eljárásról, 
házassági s családi jogviszonyokról, örökösödési eljárásról, 
felső közigazgatási bíróságról, consuli bíráskodásról, bélveg- 
illeték-szabályokról, különösen jelzálog-kölcsönöknél, fizetési 
meghagyásokról, telekkönyvekről, kamatlábról, állami anya

könyvekről.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje: 
Érvényes 1913. október hó l-től.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-49 7’25
1

1 09 4'34 i Körmend é G-30 11-13 4-00 7 5G
5-Oá 7-46 125454 Nádasd 1 6-16 10-56 3-45' 7-
;,-is 8 04 138 5II Zala háshágy-Hintán vni. 6 03 1039 3321
Ö-33 8-20 1-53 0-2; Zalapataka 5 45 1()I6 3-14 7 "5
5-49 8-41 2 07 5-4: Z.rlaövö .') 4<> 10 10 309 7 00
(i-03 8’58 2 21 5 59 l’ankasz .719 941 255 6 37
G-n 908 229 6-08 Nagyrákos .12 9-30 248 (.27
G'-’i 933 23962'. Őriszentpéter 5 "4 9-20 240 6 19
r,-4G 9'59 0-55 6-49 Dávidháza Kotormá v 4 4S 8-49 2'22 602
G-M 10 09 303 6-59 Orilvdos 433 8-‘H 207 Ö-45
7-02 10 20 311 7-10 Sál 4 2G 8-21 1-59 5-85
7-15 10-36 3'24 7 :5 Pélerhegy-Tólkereszt. 4 16 8-07 |-48 5-21
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A fekete léniával aláhúzott számok az éjjeli időt jelzik 
este 6 órától reggel G óráig, 

betű indulást, é betű érkezést jelent.
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A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási 

ügye sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export 
jól világitó villamos
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Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert Heliophor- elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása :

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur állal az elemi II. 
és III. osztályába bevezettet tankönyv. Ára 
20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni :

„Muraszombat és Vidéke44 .... számát

nem kaptam meg, kérem megreklamálni.

Névaláírás lakás cimmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


