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Az „olcsó" pénz.
Az Osztrák Magyar Bank főtanácsa 

. szén váratlanul leszállította a kamat- 
kihat 1 - " « al. A 6"/»-os bankkainatláb tehát, 
amely több mint egy esztendeig volt érvény
ben. 5 és ’/s" «-ra mérsékeltetett. Most már 
ezzel a kamatlábbal lehet számolni mind
azoknak, akiknek a jegybanknál váltó

van. Ennyit: sem többet, sem 
csebbet jelent a kamatláb-leszállítás. 

Semmi oka sincs az országnak, hogy a 
hivatalos bankkamatláb leszállításán ujjong 
jón. Nagyon is téves volna az a felfogás, 
hogy most már elmúltak a rossz idők és 
a közgazdaság fölszabadult a hitelválság 
nyűge alól vagy hogy a ráta leszállítása 
egyáltalán végét vetné, akárcsak a hitel 
válságnak is. Az olcsóbb bankkaniatláb 
nem jelent egyebet, mint azt, hogy azok a 
kiváltságos cégek és egyének, akiknek a 
sors megadta azt a szerencsét, hogy vál
tóik egyenesen, avagy valamely pénzintézet 
reeszkomptjaként a jegybanknál elfogadtat
nak, most már nem 6’» leszámítolási ka
matot fognak fizetni, hanem csak 5 és W/» ot. 
Pedig ez a kör aránylag csak egy kis 
töredéke a hitelre szoruló közgazdaságnak,
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a mit legjobban illusztrál, hogy a jegybank 
váltótárcája a legutóbbi kimutatás szerint 
833 millió volt, holott az egész országban, 
a pénzintézetek váltótárcája megközelíti a 
4 milliárdot Legalább 3 milliárdnyi váltó 
után tehát az adósok nem az olcsó bank
kamatlábat fizetik, hanem azt a rettenetesen 
megdrágult kamatot, amely országszerte a 
8, 10, sőt 12" "-ot jóval meghaladja.

Már pedig bennünket éppen ezek a 
széles rétegei a gazdasági életnek, a 
kereskedelem és ipar nagyszámú közkatona
sága érdekel, akik ennek az országnak 
dolgozó, produkáló nagy hadseregét teszik. 
Ezek túlnyomó nagy részének vagy egy
általán nincs hitele, vagy pedig c.-ak lehe
tetlen feltételek mellett jut kölcsönpénzhez. 
Mit ér a nemzet e széles rétegének az, ha 
a közgazdasági élet felsőbb tízezre ‘/s"/o-al 
olcsóbban kap hitelt az eddiginél ?

Vájjon segít e a hitelválság folyamán 
meggyengült nagyszámú kereskedőn és 
iparoson az, hogy a fővárosi milliós malom
vállalatok, avagy a milliomos gabonakeres
kedők mától kezdve 'kevesebb kama
tot fognak a jegybanknak fizetni ? A nyílt 
piac — a hogy műnyelven nevezik, — a 
jegybankon kívüli nagyarányú váltóesz- 
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komptot szintén csak a legelső rendű hitel
keresőnek bocsájtja rendelkezésére. Frázis 
tehát az, hogy a félszázalékos ráta leszállí
tás most már az egész országban hirtelen 
javulást fog előidézni.

A bankkamatláb leszállítása egyelőre 
csak a legnagyobb pénzintézeteknek fog 
hasznára válni, amennyiben passzív kamat
lábuk ’/sT-al való mérséklése még huza
mosabb időn keresztül kamatnyereségüket 
fogja szaporítani. Ellenben a kereskedelem 
és ipar széles rétegei a ráta leszállításának 
egyelőre nem igen örvendezhetnek; mert 
akinek eddig nem volt hitele az a fél 
százalékos rátamérséklés után sem fog 
kapni, akinek pedig eddig 10 12 és még
több százalékot kellett fizetni, arra nézve 
igazán nem jelent megváltást az, vájjon a 
12, vagy 11 és 12“/»-os kölcsönpénz teszi e 
tönkre.

A hitelválság folyamán kiderült ugyanis 
annak a közkeletű áligazságnak a hazug
sága, hogy csak az a pénz drága, amelyik 
nincs. A gyakorlati életnek és az üzleti 
forgalomnak alapos megfigyelése kétség- 
ségtelenné tette, hogy a kereskedelem 
nagymérvű pusztulásának főoka a túlsá
gosan drága pénz volt, amelynek exor-

TARCZA. J

Árva Vincze.
Vend népmese.

— .Muraszombat és Vidéke*  eredeti tárcája. — 
Irta : Kolosváry Ferencné.

A török hódoltság utolsó éveiben, mikor a 
TK-.nzet már alig várta, hogy a gyűlölt bilincset 
lerázza, egy legény jött a hegyvidékről a róna felé.

Ahogy tágult a látóhatár és el-elmaradoztak 
a hegyek, visszanézett, felsóhaitott:

Isten veled drága szülőföldem, ki nem tudsz 
árva fiadnak kenyeret adni.

Kis- és Nagy-Barkócz, a nemesség főfészke, 
akkoriban sokkal nevezetesebb hely volt, mint 
•Muraszombat.

Árva Vincze is arrafelé vette útját. Nagy 
alázatosan sorban bekopogtatott a nemesi kúriá
kon, nem-e volna szükség szolgalegényre.

A tekintetes Úrhoz utasították. Ott mindig 
hiányzott a cseléd, mert a tekintetes Ur úgy meg
dolgoztatta, sanyargatta, hogy mindegyike csak
hamar búcsút vett a kapufélfától.

Ahogy Vincze bekopogtat a tekintetes Urnái, 
ez végig néz a szép szál legényen s hamarosan 
megfogadta első kocsisnak.

Volt pedig a tekintetes Urnák egy angyali 
szépségű és jóságu felesége, ezt épp úgy gyötörte, 
mint a cselédeit.

Ahogy Vincze meglátta a tekintetes asszonyt, 
oly édes, meleg érzés járta át szivét-lelkét, mintha 
csak elhalt édes anyja mosolygott volna rá.

Régi híres nemzetség utolsó sarja volt a 
tekintetes asszony. Hiú testvére zárdába vonult. A 
két testvér korán árvaságra • jutott, nagybátyjuk, 
a híres Sz—i püspök neveltette őket. Az ő fényes 
pályafutása vonzotta a fiút a papi pályára; a 
lányt férjhez adták a tekintetes úrhoz, mert a két 
birtok határos volt egymással.

Házassága által nagy és előkelő rokonságba 
jutott a tekintetes ur, s mivel pár latin osztályt 

végzett, mindenki őt tekintette a tótság leendő 
táblabirájának.

** *
Vincze kezén égett a munka, szorgalma 

nyomán gyarapodott ura vagyona, de ennek ez 
mindegy volt; úgy korholta-szidta, mintha nála 
rosszabb cseléd széles e világon sem akadna.

Szó nélkül tűrte a legény a sok méltatlan
ságot, hisz ott volt a tekintetes asszony édes mo
solyával, szives vigasztaló szavával. Elégszer meg 
úgy esett, hogy Vinczének kellett asszonyát vi
gasztalni.

Aztán azokért az édes vasárnap délutánokért 
sem hagyta volna el a helyét, mikor a tekintetes 
asszony olvasni tanította, kemény ujjait betűve
tésre fogta.

Egyszer mit álmodott a legény, mit nem, 
megszólal álmában :

Óh tekintetes asszonyom, vajha láthat
nám a drága kicsi lábacskáját csak egy kicsit bo
kán felül, szívesen szolgálnám érte a mi urunkat 
egy esztendeig. 

ffSIROLIR ,ROCHE“-t használjunk légzőszerveink védelméren
Mi a Sirolin „Roche11? Ki használja a Sirolin„Roche-t“? Mi a Sirolin „Roche11 hatása ?
A Sirolin »Roche. oly gyógyszer, amely 
tudományos alapon Jól emészthető, nem 
izgató Guajacolcsapadékból álllttatlk elő és 
a Guajacolnak csak jótékony hatású alkat
részeit tartalmazza. C.zélszerü összetétele 
és kitűnő melléktulajdonsága mellett, ki 
tűnő izü és étvágygerjesztő is lévén, az 
Aac.es orvosok rokonszenvét megnyerte.

A nvóuvtárban határozottan Sirolin „Roche“-t kérjünk

Mindenki mint óvatossági kúrát a légző
szervek megbetegedése ellen.
Köhögések és olyanok, akik krónikus 
tüdőliiirnthan szenvednek.
Tüdöbajosok és asthmatikusok megköny- 
nyehbiilésül és étvágy-gerjesztésül.
Influenzások ja vulás és erősödés czéljából 
Skrofulások, inirigydaganalos gyermekek 
szem- és orrhuriitusok, hörghurulosok si
kerrel használhatják.

A Sirolin ■Ilonbi‘< megrövidíti a gyógyulást 
elősegíti a váladékeltávozást, megszüntet 
köhögésingert, éj|eli izailást és lázi, a légző
szerveknek ellenálló erőt ad. Fenti tulaj
donságai folytán óvatossági kúrákra van 
predestinálva. A Sirolin >Roche« elősegiti 
az emésztést és ezzel javítja az erőállapotot? . 
gyarapítja a testsúlyt és a jó közérzést- =

hogy házigyógytórunkból sohasem hiányozzék egy üveg Sirolin
és gondunk legyen arra, 

’■ ,Roclie“. 3Í3

= s 
i|

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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bitáns kamatterhét a legtöbb üzletág nem 
bírta el. Ezen a bajon pedig a félszázalékos 
ráta leszállítás igazán nem segít.

Az ország agyongyötört, gondok kö
zött vergődő kereskedőinek és iparosainak 
tehát semmi okuk sincs arra, hogy kivilá
gítsák az ablakaikat a félszázalékos kamat
láb-mérséklés örömére. Az ő bajuk tovább 
tart, az ö küzdelmük netn ért véget! Jó 
lesz ezt hangosan odakiáltani azoknak a 
nagyhatalmasságoknak, akik a pénzügyi 
olimpus magaslatain trónolva nem látják 
a sok százezer kereskedő és iparos baját 
és most már azt hirdetik, hogy vége a 
nyomornak és szenvedésnek. A jegybank 
igenis, megtette a kötelességét: most már 
rajtuk a sor, hogy a jó példaadást kövessék.

Muraszombat házat vett.
Szerdán, e hó 10-én délután rendkí

vüli fontos közgyűlést tartottak Muraszom
bat városatyái. Házat vettek, községházat, 
szépet, impozánsát, olcsó pénzen és ked
vező feltételek mellett szereztek maguknak, 
s ezzel mindörökre hálára kötelezték a 
közönséget.

A polgárság kebeléből indult ki az 
indítvány, közel kétszáz adófizető polgára 
e községnek irt tiszteletteljes, de egyben 
szigorú hangú instantiát a város képviselő
testületéhez, hogy ne cérnázzanak tovább, 
vegyenek, vagy építsenek már egyszer házat. 
Ezeknek a polgároknak igazuk van, mert 
az már igazán nem méltó Muraszombat 
hoz, hogy olyan módon tartsa közgyűlé
seit, mint ahogyan ezt a házvételt elhatá
rozó tanácskozást is tartották, majdnem 
egymáshátán ülve, összeszoruiva egy szűk 
kis szobába

A volt Délvasmegyei Takarékpénztár 
központi fekvésű és pompásan megépített 
házát vette meg a közgyűlés névszerinti 
szavazással 16 szavazattal 2 ellenében. A 

gyűlésen sok képviselőtestületi tag jelent 
meg, s mikor Lainscsek József biró a gyű
lést megnyitotta, alig fértek el a város
atyák a jegyző szűk szobájában. Néhány 
jelentéktelenebb ügy letárgyalása után kö
vetkezett a körjegyző házvételi javaslata, 
mely szerint mondja ki a község, hogy 
a Délvasmegyei Takarékpénztár épületet 
75000 koronáért megveszi, ebből 30000 
kor. készpénzben lefizet, 45000 koronát 
vételár hátralékképen az ingatlanon hagy, 
s ezért a Muraszombati Takarékpénztárnak 
6°»ot fizet, január 1-én birtokba veszi az 
épületet, s a határozatot a felebbezésre 
való tekintet nélkül végrehajthatónak je
lenti ki.

A javaslat ellen dr. Somén Lajos szó
lalt fel elsőnek. Alaki szempontból kifogá
solta azt, hogy a Muraszombati Takarék
pénztár igazgatóságának tagjai részt vesz
nek a szavazásban. Terhesnek és előnyte
lennek mondja a vételt, mert bérházat nem 
szabad a községnek szerezni. A bérjöve
delmek nem fedezik a kiadásokat. A város 
építsen a Fürst előtti telken, esetleg a gróf 
Szápárytól nyerendő ingyen területen.

Dr. Czifrák János igyekezett megcá
folni dr. Sömen érveléseit, s a javaslatot 
elfogadásra ajánlotta. Kováts István rámu
tatott arra, hogy a Muraszombati Takarék
pénztár 100000 kor. vasúti kölcsönt adott 
a városnak rendkívül előnyös feltételek 
mellett, s igy nem indokolt azt mondani, 
hogy a Takarékpénztár üzletet akar a vá
rossal kötni.

Dr. Sömen válasza és dr. Czifrák 
viszonválasza után a biró elrendelte a névsze
rinti szavazást. A házvétel mellett szavaztak: 
Dr. Lamrn Antal, Árvái Henrik, dr. Pintér 
Miklós, dr. Czifrák János, Szlepecz János, 
dr. Geiger Vilmos, Péterka Ferenc, Olajos 
Sándor, Bácz János, Skerlák László, id. 
Horváth Pál, Barbarics István, Czipott Mi
hály és Luthár János. Nemmel, vagyis a 
házvétel ellen szavaztak: Dr. Sömen Lajos 

és Ratkol Tivadar. Nem szavaztak: Antauer 
József és Kováts István.

Az eredményt harsány éljenzés fogadta 
s a képviselőtestületi tagok a jól végzett 
munka érzetével távoztak. Megállapíthatjuk, 
hogy a községben a vétel hire általnos meg
elégedést keltett.

Darvin elmélete.
Azt mondotta Darvin a bölcs 
Bámultatva sokaktól,
— Hogy az ember származása 
F.redett a majomtól — 
Bámulják bár s higyjék sokan 
Én hinni nem akarom, 
Megfordítva áll a tétel : 
Emberből lesz a majom !

Kamásliba dugott lábbal 
Az a dandy hogy feszit;
Kurta látást affektálva 
Orrán pápaszem virít,
S még hiszi hogy bámultatik 
Mint aféle talentom —
Fordítva áll Darvin tana :
Emberből lesz a majom!

Amott sétál egy hazafi 
Kamarás kulcs gomblyukán. 
Azt hiszi hogy más halandó 
At sem lát a szitán. —
Hej pedig de nagyot görnyed 
Előtted oh hatalom ! — 
Fordítva áll Darvin tana : 
Emberből lesz a majom !

_H 1 R K__ 5
Szlovén hetilap Zalamegyében. Kap

tuk a kővetkező sorokat: Vasárnap látott először 
— igaz borult — napvilágot a „Novine*  cimü 
szlovén hetilap mely mint a címe alatt kibe- 
tüzhető a magyar vendek részére Íródik. (Azaz, 
nekik van szánva.) Kaptam az alkalmon s pró
báltam én is elolvasni. Azonban mondhatom 
siránkozva kellett tapasztalnom, hogy azt, a mi

Fordul egyet, újra megszólal:
Tekintetes asszony, ha láthatnám a drága 

kicsi lábacskáját térdig, szívesen szolgálnám érte 
a mi urunkat két esztendeig.

És harmadszor is megszólal :
Drága tekintetes asszonyom, vajha lát

hatnám az édes kicsi lábacskáját térden felül csak 
egy kicsit, szivesen szolgálnám érte a mi urunkat 
három esztendeig.

Reggel volt már, szitokkal a száján, jött a 
tekintetes ur felkölteni a lusta cselédeket; de hogy 
meghallotta, hogy Vince álmában beszél, elhall
gatott ; kilesni akarta a szegény szolgalegény ál
mában elárult szive titkát.

Felébredt Vince, rárivalt a tekintetes ur:
Gazember, a tekintetes asszonyra vetettél 

szemet ? Majd kigyógyit a száz bot a nyavalyádból.
Akkoriban sok tört derekú, elferdült gerincű, 

földön csúszó koldus volt, akiket a botozás ember
telen büntetése tett nyomorékká.

Soha őt ilyennek ne lássa a tekintetes asz- 
szony, inkább száz halállal haljon meg. Nagy kö
nyörgéssel kérte urát, ölje meg, de ne tétesse 
világ csúfjára, nyomorékká.

Soká hagyta a tekintetes ur kínlódni, könyö
rögni Vincét, végre megszólalt:

— Mert amúgy derék hiv szolgám voltál, 
megkegyelmezek, de szavadnak kell állnod.
Világhírű schweiczi óragyár egyedüli képvise

lete és elárusítója

Meglátod a tekintetes asszony lábát térden 
felül egy kicsit, de a három esztendőt,, le kell érte 
szolgálnod.

Vince nem mert ellenkezni, bár érezte, hogy 
ura vele most valami nagy hitványságot akar el
követtetni. Ennek pedig nagy öröme telt abban, 
hogy össze uszítsa feleségét a kocsisával.

Szombat este elrejtette Vincét a nagy ruha- 
szekrény mögé, s mikor a szolgáló a tekintetes 
asszony lábát mosta, láthatta azt bokáig, térdig 
térden és felül egy kicsit.

Most pedig ki a szobából! Vezényelte a 
tekintetes Ur. Sikoltva kapta össze ruháját a te
kintetes asszony, ahogy a szolgalegényt a szek
rény mögül előlépni látta. Felháborodva paran
csolta neki:

— Takarodjék azonnal a háztól! De bizony 
nem megy, felelte a tekintetes ur. Erre elmondta, 
hogy leste meg a szolgalegény álmát, hogy fogta 
szaván s hogy szerzett magának igy három esz
tendőre ingyen cselédet.

Ennek a nagy hitványságnak hallatára igen 
elkeseredett a tekintetes asszony.

— Hogy nemes ember létére nem átallja 
egy szegény szolgalegény álmát meglesni, saját 
kapzsi céljaira kihasználni, hanem még engem is 
a cselédeim előtt igy csúffá tenni, igy méltatlan
kodott sírva.

No csak ne tüzeli úgy babám, nem vagy
tok ti egymásnak annyira idegenek, mint azt ve

Órák, ékszerek, briliánsok, valódi ezüst, china ezüst evőeszközök 
' ~ és dísztárgyak legmegbizhatóbban ~

Fehér Bélánál
szerezhető be. Karácsonyi 
és újévi ajándékok 

lem elhitetni szeretnétek! Tört ki a tekintetes úr
ból régóta táplált ocsmány gyanúja.

Holott halványan lángoló szemekkel állt eléje 
a tekintetes asszony :

- Visszavonja azonnal!
Van eszemben! feleselt a tekintetes ur.
Hát akkor Isten vele! Isten vele örökre, 

zokogta a tekintetes asszony, az ajtón kitámo
lyogva.

Jó utat babám, ahol nincs sár! csufoló- 
dott utána az ura.

*
Kemény fekvőhelyén álmatlanul hánykolódott 

Vincze ez éjjelen. Úgy fájt a szive hogy az ő 
jóságos tekintetes asszonyát megbántotta. Éjfél
tájban halkan megkopogtatták az ablakot.

Ki az? Szólt ki Vincze.
Én vagyok. Suttogta a tekintetes asszony. 

Öltözz Vincze. elkísérsz Korongra a rokonaimhoz, 
itt én tovább nem maradok.

• Ne menjen el a tekintetes asszony, ne 
hagyjon itt, hisz apám, anyám, testvérem volt 
nekem.

Ha a történtek után is itt maradnék, épp 
oly hitvány volnék, mint a gazdád, siess, jöjj. 
Unszolta a tekintetes asszony.

De a legény újra könyörögni kezdett: Ne 
hagyjon itt a tekintetes asszony, mert akkor én

Szombathely, Király-utcza 5. szám, 
Muraszombat, Dobrai szálló

Occassió árban.
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hangjaink képeivel*  betűivel elolvasni egyenesen 
ember kínzást jelentene .... Tanultam a horvát- 
n vei vet 4 éven át s rögtön rá ismertem a szláv 

irályra . a szlávok betűire. Mindenesetre össze 
nem egveztethetönek találtam a magyar-vendek 
nyelvét a Novine betűivel. Tudom határozottan, 
hogy azonkon agg kollegám ki még abból a 
korból való, amikor még vendül is tanítottak 
sem képes eligazodni a régi >vend módszere 
szerint. S hogy többet mondjak, olyan szavak 
vannak benne halomszámra, melyeket ami derék 
vend népünk nem is ismer! Onnan átról*  valók. 
Ennek én legalább azt hiszem szláv szaga 
van s tartozom ezeket kimondani akkor is, amikor 
o|va Bertalan ur megszívlelendő tanácsait,

Ö ’komolyan és hangsúlyozottan- mond 
ilt számban. Megmutattam a >Novine«-t 

éknek, kik a vend nyelv ismeretét illetőleg 
. n egy kaliberüek s egybehangzóan tiltakoztak 

nnak vendsége iránt. Itt tehát vagy újat tanulunk, 
xagy baj van azaz akar lenni . . . Egyébként 
nem akarok irányadó lenni, tessék elolvasni! 
(Persze, aki tudja.) Kapható az elsőszám 4 fillérért 
4 oldalon tehát elég drága — Klekl Józsefnél 
Cserföldön, Zalamegyében. Kiváló tisztelettel: Egy 
határvidéki tanító.

Lelkész választás Battyándon. A 
battyándi ág. ev. gyülekezet a mull kedden tartott 
gvülésén óriási többséggel elhatározta, hogy próba
szónoklatra nem hiv meg senkit, mert a gyülekezet 
bizalma a jelenlegi adminisztrátor, Luthár Ádám 
felé oly mértékben fordult, hogy megválasztatása 
egészen bizonyos.

Perjessy László a bíróság uj jegyzője, 
megérkezett Muraszombatba s elfoglalta hivatalát.

Halálozás. Olaszy Sándor m. kir. állam
vasúti főellenör Szolnokon deczember hó 11-én 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült, özvegye 
Paizs Etelka és 6 kis fiúgyermeke kesereg kora 
vesztén gyászba borítva Török Ernő kir. köz
jegyző és Csiszár János helybeli rom. kath elemi 
iskola igazgató-tanítójának nejét, mint testvéreket.

— Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetett n tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

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

Közgazdaság*.

A zabos bükköny trágyázása.
A zabos bükkönyt nálunk istálló trágyázni 

szokták, a mely szokás onnan származik, hogy a 
három nyomásos gazdaság fekete ugarának trá
gyázott részét legalább is zabos bükköny termesz
tésre kívánták kihasználni és innét nevezték el 
zöld ugarnak. A régi gazdák ugyanis azt hitték, 
hogy a zabos bükköny trágyakimélő növény és 

. igy a föld majdnem teljes trágyaerőben kerül a 
búza alá.

Ez a hit azonban alapos tévedés volt. A

— Köszönet. A csendlaki tanítói kar kérés
sel fordult pár napja csak — a V. M. K. E. 
elnökéhez: Nagys. Pósfay Pongrác főszolgabiró 
Úrhoz. Kértünk 180 drb -Lelki Manna< cimü 
egyh. énekes könyvét, melynek ára 126 K. Kéré
sünket a Nagys. Főszolgabiró Ur váratlan gyorsa-*  
Sággal intézte’el, a nagy áldozatot megkaptuk. 
Amidőn most a Nagys. Főszolgabiró Urnák s a 
V. M. K. E. hálás köszönetünket fejezzük ki, az 
odaadó jóindulatért, kérjük a Magyarok Istenét, 
legyen ez áldozatnak s szerény munkánknak oly 
eredménye, amilyent a Nagys. Főszolgabiró Ur 
nagylelkűsége, hazafias szive kivánt a magyarok 
hazájának akkor, amidőn e nagy áldozatot meg
adta körültekintéssel azoknak, — kiknek 
munkáját a magyarosítás terén hozzáférhetőbbé — 
kellemesebbé tette. A csendlaki rk. iskola tanítói 
kara: Antauer J. Jenő, Telkes Endre.

Obál Ödön mint antialkoholista
halt meg a napokbban a németujvári járási köz
kórházban. A néhány közép iskolát látogatott jó 
eszü ember jómódú, belatinci tímár fia, a kit az 
alkohol régen az erkölcsi s anyagi züllés lejtőjére 
vitt. Mindig csak annyit dolgozott, hogy a keres- bükköny ugyanis nitrogén gyűjtő növény, mely a 
menyéből pár napig rabja lehessen az italnak. | l'yegöből képes nitrogén szükségletét fedezni a 
. . ; ... . . . , ,. ... felesleget pedig a gyokerzetein levő gumókba rak-Járásszerte közismert alak volt, a ki, mert köz- , Wrozza De cssak ^kor ha erre rákKényszerü|t. A 
vétlenül halála előtt kipumpuit a németujvári gróf- frissen trágyázott földből azonban csak olyan Utó
tól np<rvvi»n Irnrnnát « mintán Itti-zhon á.rvha ríni- 1 dnn £7.ivin fel a fölön nitmorént mint hármplvik 
vén, azt az összeget is már meg nem ihatta, végső zs*r,°J®.. °övény és ez esetben a levegőből 
rendelkezéskép úgy intézkedett, hogy őt tisztessé- j 
gesen temessék el, mert hogy ő élő példát statuált 
arra nézve, hogy milyen borzasztó, rémes pusz i- I 
tást okoz az alkohol az emberi szervezeten.

Vadászatok. A muraszombati vadász 
club múlt vasárnap és hétfőn tartotta vadászatait a 
kisszombati, faludi, halmosi és muracsermelyi 
vadászterületein. A vadászaton részt vettek : Dr. 
Bölcs Gyula, Bodnár András, Kleinrath József, 
Most Rezső, dr. Lamm Antal, Osterer Károly, dr. 
Somén Lajos, dr. Skrilecz Mihály. Az eredmény 
nem volt valami fényes, amennyiben mindössze 
198 nyúl, 3 őzbak és 6 fácánkakas került terítékre.

A csendlaki bizottsági tag választás.
Amint bennünket Csendlakról értesítenek, az ottani 
megyebizottsági tag választás igen lelkes hangu
latban folyt le, s a választó közönség nagyon 
érdeklődött a választás iránt. 198 polgár gyako
rolta alkotmányos jogát. A megválasztott Vadovits 
Rezső plébános az egvbegyült közönséghez szívhez 
szóló beszédet intézett magyar nyelven, majd 
Vogler János a másik győztes jelentette ki, hogy 
a róla elterjedt hírekkel szemben, örömmel rajadja 
meg az alkalmat, hogy magyar állampolgársága, 
s a magyar haza iránti hű érzése mellett hitelt 
tegyen. A választó közönség a beszédek elhang
zása után a Hymnuszt énekelve oszlott szét.

Értesítés. Fehér Béla elismert, elsőrangú, 
jóhirnevü órás és ékszerész a nagyérdemű közön
ség kényelmére f. évi december hó 16-án pár napra 
karácsonyi és újévi ajándékoknak alkalmas, nagy 
óra és ékszerválasztékkal ideérkezik, szokás szerint, 
Dobra! szállóban kiállítást rendez.

A drágja márcz. A battyándi megye
bizottsági tagválasztás után parázs mulatás kelet
kezett. amelynek hevében az egyik gavallér pezs
gővel kínálta meg az egyik battyándi hazafit, aki 
szigorú takarékossági elveiről ismeretes. De jó ez | 
a márcz, mondotta lelkesülve a derék magyar, 
ilyet én is rendelek, és harsány hangon parancsolt 
egy literrel abból a jóféle márczból amellyel meg
kínáltak, s a melyből oly jóízűen nyelt jó néhány 
kortyot. Meg is hozták neki csakhamar a kivánt 
italt, s emberünk mohon itta a gyöngyöző nedűt. 
Mikor azután fizetésre került a dolog, nagy jelenet 
következett. A bús magyar majd hanyatt esett 
ijjedtében mikor a márezért 5 koronát kért tőle a 
gazda, holott ö azt hitte hogy csak egy koronács- 
kát kell majd fizetnie. Neki busultan szedte elő az 
öt kroncsit, s megfogadta, hogy többet nem iszik 
márezot.

— Hurut és köhögés a zord hónapokban 
hívás nélkül is jelentkező vendégek, és a kiknek 
a megjelenésével megfoghatatlan módon a legtöbb 
ember egyáltalán nem törődik. A meghűlésnek 
ezek az elkerülhetetlen velejárói sokszor a leg
súlyosabb tüdőbajoknak az előfutárjai. Kötelessége 
tehát mindenkinek, hogy az ilyen kellemetlen 
következményű meglepetésektől óvakodjék. A leg- 

l jobb szer erre nézve a Sirolin >Roche*  naponta 
i való használata, ezt hatása és jóizü folytán min- 
| denki sikerrel és szívesen veszi.

újra olvan leszek, mint dér-lepte faágon az árva 
madárfiók.

Siess Vince, hagyd a panaszt. Uj tavaszra 
napsugárra uj rügy fakad a fákon, árva madár 
páriára talál, fészket rak a lombos ágon, vigasz
talta a tekintetes asszony.

Jött már a legény elvette a tekintetes asszony | 
batyuját, a legszükségesebb ruhaféle volt benne, 
aztán ki a hátulsó kis kapun. Csendesen osontak 
a kertek alatt ki a faluból. Kutya sem vakkantott. 
Azután rátért k a mezökközt húzódó gyalogúira; 
a kocsiutat mindenhol elkerülték, nehogy valami 
portyázó török őrjárattal találkozzanak.

Ahogy a sötét berekbe értek, megszólalt a 
tekintetes asszony:

Kelten vagyunk a sötét éjszakában, csak 
a jó Isten van velünk, ha méltók vagyunk rá. 
Bűnös csókot lophatnánk olvasatiam de csúnya, 
méltatlan dolog volna ez tőlünk.

- Mégis a rajtam esett csúfságért szeretnék 
magamnak annak az embernek a szeme-láttára 
elégtételt venni, egyben pedig téged azért a három 
esztendei szenvedésedért kárpótolni.

- Én most a válópöröm eldöltéig a bátyám
nál huzom meg magam, azután zárdába vonulok 
végleg. Tudom az az ember utánam jön, keresni 
maid. Az időtájt, mikor nektek be kell érnetek 
Sz.-be én mindennap ott sétálok a bátyám ruhá
jában. a városon innen a nagy erdőn. Te azt 
mondod uradnak, rokonod az a szerzetes, aki ott 
sétál, s hogy az otthonvalók üzenetét kell neki 
átadnod: a többi az én gondom.

Ezalatt elértek a korongi kertek alá, itt 
észrevétlen eljutottak a rokonok kúriájáig, Vincze 
halkan kinyitotta a hátsó kis kaput egy halk :

Isten veled! És a tekintetes asszony 
eltűnt a kapuban.

(Folyt. köv.)__________

tói negyven koronát s miután közben ágyba dől- 1 dón szívja fel a fölös nitrogént, mint bármelyik 
•• ' " ” ' \ ' * c"' "I Sem

gyűjti össze azt. Vagyis a frissen trágyázott föld
ben a bükköny talaj javító hatása elmarad. A 
bükköny alá azonban a trágyát télen hordják ki, 
az őszi szántás rendszerint elmarad, a tavaszi 
szántás és ezzel a bükköny vetése rendszerint 
megkésik, a tavaszi szántás is kiszárítja a földet, 
úgy hogy az ilyen trágyázott földbe vetett bük
köny sokkal hamarább kisül, mint a trágyázatla- 
nul maradt, de őszi szántásba idejében elvetett. 
Igaz, hogy a kedvező időjárással a frissen trágyá
zott földben a bükköny óriási termést adhat, csak
hogy ekkor megdől, tövén kipállik és az ilyen 
szénát a jószág nem szívesen eszi.

A bükköny alá való istálló trágyázás haszna 
tehát fölötte kétes és épen azért az istálló trágyát 
célszerűbb repce, csalamádé és kapás növények 
alá adni, amelyek ma tulbuja fejlődést kibírják és 
igy a friss istálló trágyázást kitünően hasznosítják. 

Az istálló trágya helyett sokkal célszerűbb 
ősszel, télen, vagy kora tavasszal a takarmány 
bükköny alá 150 -250 kg. szuperfoszfátot elszórni, 
mely szintén erőteljes fejlődésnek indítja, de egy
úttal a levegőből való nitrogén gyűjtésre készteti 
a bükkönyt. Ha pedig a föld nitrogénban szegény 
és e m’att a kora tavaszi vetés gyengén fejlődik, 
úgy arra 40—50 kg. chilisalétromot kell elszórni, 
hogy lábra kapjon. Ha ez megtörtént, a bükköny 
csakhamar megkezdi a levegőből való nitrogén 
gyűjtést és ezzel trágyázza a talajt, termése sok
kal biztosabb és jobb minőség”!, a szuperfoszfát 
foszforsavának csak igen csekély részét használja 
ki és igy utána a talaj — istálló trágyázás nélkül 
is igen jő erőben kerül a rákövetkező őszi gabona 
alá. A szuperfoszfátozáz igy kétszer akkora hasz
not adhat, mint ha közvetlenül az őszi gabona 
alá szórtuk volna ki.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadások december 14 én (vasárnap) és 16-án (kedd).

1. Szomorú órákban. Nagy dráma 3 felvonásban.
2. Szarvas vadászat Bukeburgban Term. u. felv.

Szünet.

3. A kirothadt fa. Dráma.
4. Pali lakodalma. Vígjáték.
5. Muki, mint boxer. Bohózat.
d. Jancsi a katonaságnál. Bohózat.

uci vádaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
HELYARAK: u hdy 40 fjJ|ér in hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.
Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV, 

tulajdonos.

I

Ifjúsági, mese és gyermek képeskönyvek karácsonyi ajándék
Kaphatók nagy választékban Balkányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.
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rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

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

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

gyógyszertárában.

s*  - .-----------:

z s e

A vasúthoz járó 
ut világitási 

ügye — sajnos - még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export 
jól világító villamos 

b I á m p á t!
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.

---------------------------------- -----------------------------------

— ÜGYVÉDI. IRODAI ÉS PÉNZINTÉZETI 

határidő naplc 
az 1914. évre kapható 

BALKÁNYI ERNŐNÉL. MURASZOMBAT.

■
)

k■ 1------------------------------------------ ------------------------------- --- -------------------

Ta n o n c z
nagyobb kereskedésben felvétetik.

Fürst Ernőnél Dubrava via

Gradec Horvátország.

Tanoneznak
felvétetik egy erősebb fiú, aki a 
magyar és vend nyelvet bírja. 
Paderitsch Mátyás vegyes
kereskedésében Radkersburg.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását. Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

F___
f Horgony-Liniment. X’.'.
! a Horgony-Pain-Expeller pótlékai

l Fájdalommentes bedörzsölés hűl ősöknél, rhetunánál, 
V köszvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80, 1.40, 2.—.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 

sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és siipkórnél. 

Üvegje: kor. 1.40.

Kapható a legtöbb fogysz.*n^rban vagy köz 

Ir. Slctti? JU mij fmtláiSei". ciwilt, HÍ|F 
. ,'.rí^r>8l. ?iág.. 1. E'luhtMasé 5.^^

Millió ember szereli a világhírű RÉTHY-czukorkát, 
mert rendkívül kellemes izü. a gyomrot, étvágyat nem 
rontja. Meghűlés, hurut, köhögés ellen biztosan és 
gyorsan használ. Vásárlásnál vigyázzunk és hatá
rozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 
utánzata van. Az eredetinek minden egyes darabján 

rajta van a Réthy név.

I doboz ára 60 fillér, kapható mindenütt.

RÉTHY BÉLA gyógyszerész Békéscsaba.

reketség és hurut ellen nincs jobb a 
RÉTHY-fele pemetefű cukorkánál.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
Ki

100 gr. 
K i

250 gr.
K f

500 gr. 
K i

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizü családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

— .50 1.- 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék ; tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, fi. 
aroma.

.80 1.60 3.80 7.60

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll ; csakis 
elsőrendű termékből.

1. 2. 4.80 9.60

Egyedüli raktár és elárusitás 
Muraszombaton,

ASCHER B. ÉS FIA cégnél.

Kiváló uj fajborok I MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállai Zoltán v. b. t. t., Hevesinegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota) Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontaniátra.

Ó 1908 1911. évjáratú és uj FAJBORO.G 
Pecsenye-, csemege-, szamorodni és asszu borok.

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szőlótelepei: 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12.000 hectoliter.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása czéljából.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskál- Zala-, VaS- ÉS SomOgyiliegyei képviselet: Polgár Dávid
Otonell, Chusselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine,

Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. és Társa Urak BpeSt, 1., Feliéfváry-IIt 39? Telefon 144-14.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


