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A munkanélküliek istápolása.
Sehol más nyugateurópai államban 

kultúra nincsen annyira a fővárosban centra
lizálva, mint nálunk. Minden más állam 
nagyobb városának megvan a maga szoci
ális, a maga politikai jelentősége; az egyik 
város különleges iparával tűnik ki, a másik 
mint kereskedelmi gócpont jön tekintetbe. 
Erre a hozzánk közel eső Ausztria a leg
beszédesebb példa, de még ennél is ekla- 
tánsabbul illusztrálja az egyes városok 
különös és olykor fölényes helyzetét má
sokkal szemben, a német városok helyzete. 
Csak Poroszországban látjuk majnai Frank
furtot, az országnak egy vidéki városát, 
amelynek kereskedelme kiterjed az egész 
világra, amelynek börzéjén nem kisebb 
plutokrata család nevelődött és fejlődött 
nagygyá, mint a Rotschild család.

Egyedül minálunk, talán a Balkán 
országokat is beleértve van minden ami 
egy országnak jólétet fellendíthetné, a 
fővárosban összpontosítva. A közigazgatás 
és ami ezt táplálja és élteti, ipar és keres
kedelem a természetes fejlődését itt kapja, 
ellentétben a vidéki városoknak gyakran 
mesterségesen fejlesztett iparával és tengődő 
kereskedelmével. És valamint a jólét, akként 
a nyomor is idekoncentrálódik ebbe a hir
telen ül naggyá lett és külsőségeiben is 
parvenüszerü metropolisban.

Ötvenezer munkátlan ember lézeng a 
főváros utcáin, munka hijján. A szervezett 
munkások még valamelyest elviselhetik ezt 
a csapást, felsegélyezésük, szolidaritásuk 
és az a pénzbeli erő, amelyet gyűjtöttek 
munka idején, megóvja őket attól, hogy 
éhen forduljanak fel. Ámde csak egy töre
déke a munkásságnak az, amely tömörült 
szakszervezetekbe, túlnyomó részben a 
munkás had minden támaszték nélkül, 
minden anyagi tartalék hijján csavarog az 
utcákon, úgy hogy maholnap Budapestnek 

van képe lesz, mint egy szegényebb olasz 
kikötővárosnak, vagy mint konstantinápoly- 
nak, vagy Kairónak, ahol az idegen első
sorban a koldusokat veszi észre, mert ezek 
zaklatják. A külömbség csak az hogy nálunk 

líra

nem az idegeneket zaklatják majd ezek a 
koldussá lett proletárok, hanem bennünket 
és nem kérőleg nyújtják a tenyerüket, ha
nem összeszoritva markukat, fenyegető 
mozdulatokkal fogják követelni azt, amit a 
gyomor a saját joga gyanánt vindikál ma
gának. Hogy ez megfelel teljesen a szo
morú tényeknek, arra legjobb bizonyság a 
főváros szociálpolitika ügyosztályának elő
terjesztése a munkanélküliség enyhítése 
tárgyában. Az ügyosztály egyelőre 50.000 
korona megszavazását kérte, amely össze 
get a kormány által adott 100.000 koro
nához hozzáadva 150 000 korona állana 
rendelkezésére az önhibájukon kívüli munka
nélküliek segélyezésére. Ez az ügy annyira 
lelkűkre ment a városatyáknak, hogy közü
lök ketten azt indítványozták, hogy a fővá
ros kérje fel a kormányt, hogy a munka
nélküliek számára törvényjavaslatot készítsen, 
íme igy fest a pesti nyomor hivatalos 
megnyilatkozása. Már törvényt kell készí
tenünk erre is, holott törvény nélkül a 
munkanélküliek munkával való ellátása jóval 
többet lehetne elérni.

A munkanélkülésg enyhítése a vidék
nek szintén eminens kérdése Mert igaz 
ugyan, hogy a vidéki ipar pangása követ
keztében a munkások zöme nem a kül
földre vándorol, hanem Budapesten szapo
rítja az éhes és lézengő emberek számát, 
de azért marad elég munkanélküli a vidéken 
is és ezeket támogatniok kötelessége a 
városi hatóságoknak, mert a polgárság 
testi és vagyoni biztonsága nem kevésbbé 
van veszélyeztetve ezzel, mint a főváros 
anyagi épsége.

Már a törvény megalkotása előtt le
gyen gondjuk a városoknak a megokolt 
munkanélküliek támogatása és csak a 
városok közös akciója után kérjék föl a 
kormányt egy ilyen értelmű törvény meg
alkotására. Bár sokkal előnyösebb volna, 
ha munkanélküliségre egyáltalában nem 
kellene hatósági intézkedés.

A husdrágaság
Hazánkban, mint főképen földmivelö ország

ban, a gazdaosztály viszi az első szerepet s ennek 
a boldogulását mindenképpen, még nagy áldozatok 
árán is, elő kell mozdítani. De viszont vannak az 
országban más, nem kevésbbé fontos társadalmi 
rétegek is, amelyek érdekeinek istápolása hason
lóan elsőrangú nemzetgazdasági követelmény és 
amelyeket egyetlen egy osztály kedvéért teljesen 
háttérbe szorítani nem lehet.

A húsárak tudniillik már oly magasságra 
emelkedtek, hogy nemcsak a szegény ember, de 
még a középmődu lakosság sem táplálkozhat ele
gendően hússal. Feltéve tehát, hogy az agráriu
soknak az az aggodalma, hogy a Balkánból ho
zott élőállatok betegséggel fertőzhetnék meg a 
hazai állatálományt, megállná helyét, még akkor 
sem szabad ebben a kérdésben az általuk vallott 
rideg álláspontra helyezkedni.

De különben is ebbeli aggályuk megokolat- 
lannak látszik. Mert a magyar és osztrák monar
chia marhaszükséglete évenként jóval meghaladja 
a 3 millió darabot és tapasztalásból tudjuk, hogy 
Szerbiából a legnagyobb behozatal idején sem kap
tunk egy évben 70-000 darabnál több élő marhát. 
A szerbiai marhaimport tehát ennek az összes 
fogyasztásnak legfeljebb két-három százalékát teszi 
s ez aránylag csekély mennyiség alig gyakorolhat 
általánosan és lényegesek irányitó, vagy éppen 
döntő befolyást a mi állatárainkra.

A balkáni országokból származó élő állat
behozatal teljes lehetetlenné tétele eszerint nem is 
vezethet ahhoz, hogy a húsárak, magasak marad
janak. A marhaárak nem azért oly magasak, mert 
élőállat a Balkánból nem jöhet be, hanem egye • 
bek közt annak következtében, mert az egyébb 
gazdasági termények ára is oly magas, hogy a 
könnyebb előállítási és értékesítési viszonyok kö
vetkeztében a gazdaközönség inkább utóbbiak ter
mesztésével foglalkozik intenzivebben.

Ha arról van sző, hogy birja-e az idegen 
államokból való behozatal az árakat lenyomni, 
minden figyelmes szemlélőnek arra a meggyőző
désre kell jutnia, hogy a husbehozatal sokkal 
inkább képes árdepressziót, előidézni, mint az élő
állatok behozatala. Hányszor kellett ugyanis ta
pasztalni, hogy a fővárosban, ahol a balkáni húst 
árusítják, húsárak egyik napról a másikra kilo- 
gramonként 20—30 fillérrel csökkentek. Amikor 
tudniillik a balkáni húsból nagyobb mennyiségek 
érkeztek, a mészárosok sokszor félig potom ára
kon vásárolhatták, mert az eladók, tudva, hogy 
az ilyen hús minősége napról-napra rosszabbodik, 
lehetőleg siettek az eladással, még nyomott árak 
mellett is.

Az érzékeny veszteségek, melyek ilyenkor a 
husbeküldöket érték, rendszerint arra ösztönözték 

Sirolm "Roche” biztos 
gyógyhatást nyújt katarrhusoknal 
hörghurutnál,asthmanál, influenza után. 
Síről in "Roche" kezdődő tüdőbetegséget 
csirájában elfojt. Kellemes íze és az étvá
gyra való kedvező oefolyása megkönnyítik 
a Sirolin "Roche”-al való hosszabb kurakat!

A légzési szervek meghűléseit legbiztosabban a 
Sirohn “Roche"- al kezelik. Ezért 
nélkülözhetetlen ezen elismert és 
bevált szer minden háztartásban.

Szíveskedjék a gyógytárakban 
határozottan Sirolin "Roche- t kérni.

IJi
Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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őket, hogy szállítmányaikat, mig a piaci helyzet 
javul, visszatartsák vagy legalább a minimumra 
szorítsák ; ilyenkor persze áruhiány állott be. ami
nek viszont az lett a következése, hogy az árak 
még magasabbra emelkedtek.

A mészárosok eszerint némelykor igen olcsó 
húshoz jutnak, de a fogyasztó közönségnek ebből 
haszna nem lehet, mert máskor ismét méregdrá
gán kell bevásárolniok, ilyenkor persze csak annyi 
árut vesznek, amennyire állandó vevőik számára 
múlhatatlanul szükségük van.

A nagy vágók alig bírnak dolgozni, az álta
luk produkált hús annyiba került nekik, hogy ritka 
esetben versenyezhet sikeresen a balkáni hússal.

Ha ellenben a Balkánból hús helyett élőálla
tot kapunk, akkor nem lesznek a vázoltakhoz ha
sonló ugrásszerű árváltozások, a mészáros meg 
biztosabb alapra helyezheti számításait, a nagy
vágók mindig csak annyi árut hoznak a piacra, 
amennyi a fogyasztás bő ellátására szükséges, s 
a marhavásár forgalma emelkedik, ami a gazdák
nak csakis előnyére válhat, mert minél nagyobb 
a marhavásár forgalma, annál biztosabban szá
míthatnak gazdáink állataiknak jó értékesítésére 
s ami a legfőbb: nagyobb forgalom mellett a 
szinte elviselhetetlen magas húsárak is alább fog
nak szökni.

hírek.
Lelkész beiktatás márczius l-én, a múlt 

vasárnap iktatták be ünnepélyes egyházi formák 
között hivatalába Luthár Ádám battyándi lelkészt. 
A templom zsúfolásig megtelt erre az alkalomra. 
Az istentisztelet Darvas Aladár tótkereszturi lelkész 
gyönyörű imájával kezdődött, amely után Kováts 
István muraszombati lelkész eszmékben gazdag 
emelkedett hangú beiktató beszédet tartott. Majd 
az uj lelkész Luthár Ádám lépett a szószékre s 
előbb magyarul aztán meg vendül mondotta el 
székfoglalóját. A szép beszéd a könnyekig megha
totta a hallgatóságot. A beszédek közben a battyándi 
dalárda énekelt szép egyházi dalokat. Az ünnep
ség után banquett volt a Kühár-féle vendéglőben, 
amelynek során számos felköszöntőben ünnepelték 
az uj lelkészt. Az ünnepélyen megjelent Pósfay 
Pongrácz főszolgabíró is, s a társas ebédnél nagy 
beszédet mondott.

Esküvő. Nemes Károly a szombathelyi 
Horváth czég szabásza, vasárnap délelőtt vezette 
oltárhoz szépséges aráját Koltai Gizella kisasszonyt. 
Az esküvőt nagy közönség nézte végig.

— Fömunkatársunk hazaérkezett. Lapunk 
barátjából főmunkatársunkká előlépett Stern Hugó 

oki. mérnök, két heti bolyongás után szerdán dél- 
ben megérkezett székfalujába Muraszombatba. A 
kiváló mérnök és fömunkatárs bejárta fél Magyar
országot ez idő alatt, s megstuccolt bajusszal 
került haza. A szabadság jót tett illusztris bará
tunknak, aki most pihent erővel ragadja meg a 
tollat, s remélhetőleg mielőbb megjelenik írásával 
lapunk hasábjain.

Jancsi házasodik. A szolgabiróság derék 
szorgalmas hivatalnokáról, Krancsics Jánosról 
szól ez a hir. akit főnöke — nyilván szeretete 
jeléül csak egyszerűen Jancsinak nevezett el, 
s akit azóta mindenki csak e néven nevez. Tehát 
a Jancsi tegnapelőtt pénteken délután nagy meg
lepetést szerzett ismerőseinek. Meghívókat küldött 
szét ma tartandó esküvőjére. Senkinek fogalma 
sem volt róla, hogy a derék Jancsi ilyen terveket 
forral agyában, pedig tiszta valóság, hogy ma 
vezeti oltárhoz a battyándi templomban aráját 
Sávéi Karolinát. Gratulálunk!

Botrányos ut. Már ismételten szóvátettük, 
hogy a vasúti hozzájáró ut gyalogjárója botrányos 
állapotban van. Mióta beállt a hő olvadás, a 
kórház kerítése melletti részen egyáltalán nem 
lehet közlekedni. Az egyszerűen disznóság ami ott 
van, s a község elöljáróságának legnagyobb szé
gyene. 10 szekér kavicscsal meglehetne ezt a szűk 
utat javítani, de ugylátszik azoknak akiknek erről 
gondoskodni kellene máson jár az eszük. Nagyon 
jó volna ha a főszolgabíró kemény büntetés ter
hével utasítaná a községet, hogy az utat hala
déktalanul és alaposon meg kavicsozzák, mert 
különben ez a lehetetlen helyzet egész a nyárig 
eltart.

Kocsik az állomáson. Dicséretre méltó 
rendelkezést adott ki a szolgabiróság. Minden 
érkező vonatnál egy soros bérkocsinak kell az 
állomáson lenni. Ezen intézkedésért elismerés illeti 
a hatóságot.

Tiltakozás a cirkumcísió ellen Az egyik 
vidéki járásbíróság előtt történt a következő fura 
eset. Egy bűnbe esett leányzó apát keresett. Fizetni 
tudó apát, s beperelte X urat gyermektartásért és 
járulékaiért. X ur történetesen rendezetlen vallási 
viszonyok között volt, s kénytelen kelletlen tűrte 
a pert, mert nem tehetett olyan vallomást, hogy 
egyáltalán nem barátkozott a felperessel. Ennek 
aztán az lett a következménye, hogy a járásbíró
ság esküt ítélt a leányzónak, s lemarasztalta X 
urat havi 16 kor. tartásdij megfizetésében. Az 
alperes ügyvédje előre látta a per sorsát, s egy 
ártatlan trükköt eszelt ki, s ezt előzőleg megbeszélte 
az eljáró bíróval. Mikor az Ítéletet kihirdették elő
állott X ur, s meghatottságtól remegő hangon 
előadta, hogy miután a törvény őt apává tette, ő 
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élni is kíván apai jogaival s azt követeli, hogy a 
gyermek körülmetéltetvén zsidóvá legyen. A biró 
— aki tájékozva volt a dologról, - komoly arcot 
csinált, s kijelentette, hogy az alperes kívánsága 
indokolt, s a gyermeket alá kell vetni e keleti de 
annál egészségesebb szertartásnak. Rettentően 
megrökönyödött erre a leányzó, aki egyébként az 
egyedül üdvözítő hiten dicsérte az Urat, s kétségbe 
esetten tiltakozott e merénylet ellen, s rémületében 
felkiáltott: Hogy meri ez a zsidó ezt követelni, 
hiszen nem is ő az apja a gyereknek ! X ur csak 
ezt akarta hallani. Nyomban felebbezett az ítélet 
ellen, s a törvényszéken már nem ő lett a hiva
talos apa!

Az uj utczanevek. Muraszombat község 
képviselőtestülete tudvalevőleg elhatározta, hogy a 
Fő utczát gróf Szápáry utczának, a járásbíróság 
és a dr. Ritscher-féle épületek között megnyitott 
utczát pedig Pósfay utczának nevezi el. Az uj fel
írások már megérkeztek, s a napokban kiszegezték 
a táblákat.

Meghívó. A muraszombati áll. elemi nép
iskola, a szabadságharc évfordulóját az idén március 
hó 14-én, délelőtt fél 11 órakor fogja megünne
pelni. Ünnepi szónok Molitorisz Jenő lesz. Ezen 
ünnepélyre a szülök és az érdeklődök ezúton is 
tisztelettel meghivatnak. A tantestület.

Köszönet. A Muraszombati Takarékpénz
tár és Mezőgazdasági Bank az idén is 30 K illetve 
20 K-t voltak kegyesek a muraszombati áll. elemi 
iskola szegény tanulói részére adományozni. Fo
gadják a nemes szivü adakozók az iskola és a 
tanulók nevében leghálásabb köszönetemet. Sosta- 
rich Elek igazgató.

Köszönetnyilvánítás. Az alsómaráczi ág. 
hitv. ev. gyülekezet elöljárósága forró köszönetét 
fejezi ki a Muraszombati Takarékpénztár r. t. tek. 
Igazgatóságának azon nagylelkű adományáért, 
mellyel a legközelebbi jövőben tervbe vett 
templom építési költség előirányzatához az 1912. 
évre visszamenőleg 70 koronával, a múlt 1913-ik 
évről pedig 100 koronával hozzájárulni évi oszta
lékaiból kegyeskedett. Nemkülönben hálás kö
szönetét nyilvánítja a Muraszombati Mezőgazda
sági Bank r. t. azon 100 koronás adományért, 
mellyel múlt évi osztalékából, a kezdet nehézsé
gével küzdő templom építési alapunkat támogatni 
méltóztatott. Fogadják a tek. pénzintézetek intézői, 
a gyülekezet el nem évülhető háláját. Hima Sán
dor ev. lelkész, ifj. Kühár József gyűl, gondnok.

— Meghívó. Tisztelettel értesítem Muraszom
bat és vidéke n. é. közönségét, hogy március hó 
12-én csütörtökön este táncczal egybekötött jel
mezes Purim estélyt rendezek. Tisztelettel Kemény 
Mór kávés.

g TÁRCZA $
Telekkönyv és Kataszter.

— Stern Hugó okleveles mérnök polgári köri felolvasása. — 
(Folytatás.)

A parcellák 1-től folyó sorszámmal vannak 
ellátva, az u. n. kataszteri helyrajzi számokkal, 
megkülönböztetésül a telekkönyviektől; a parcel 
Iákba beirt sz betű szántóföldet, e betű erdőt, 1 
betű legelőt, cs betű csepőtét, szí betű szőlőt jelent. 
A főkönyv 17 rubrikája közül a legjelentősebb 
adatokat azok tartalmazzák, melyekbe a birtok
részlet száma, házszáma, a földbirtokos vezeték 
és keresztneve, lakhelye, az esetleges birtokviszony 
a felméréskor talált mivelési ág, osztályba soro
zás, térfogat, tisztajövedelem s végül a terület 
vagy kultúra változás van bejegyezve, mint azt az 
itt felmutatott példából látni méltóztatik.

Tájékoztatás és nyilvántartás czéljából ezek 
a fölvételi hálózatok megyénként is össze lettek 
állítva s a m. kir. államnyomda által s a péznügymi- 
niszter újabb rendelete folytán a könyvkereske- 
reskedelemben is forgalomba hozattak ilyen címen 
x vármegye »Földadó-Kataszteri-Beosztásnak Át- 
nézeti-Vázlata*.  Vas- és Zalamegyének e térképeit, 
az államnyomda késedelmes szállítása miatt sajná
latomra nem tudom bemutatni.

A fent bemutatott s megmagyarázott katasz
teri térkép és birtokrészleti jegyzőkönyv alapján 
lett azután összeállítva az egyénenkinti birtok

állapot s az azt feltüntető összesítést, mely már 
az ingatlanok tiszta jövedelmére és földadójára is 
tartalmaz egy-egy rubrikát, ezt nevezzük kataszteri 
birtokivnek. Ilyent is bemutatok egyet. Ezeket a 
birtokiveket a körjegyzők őrzik, vezetik s tartják 
nyilván. Az eredetileg felfektetett ezen kataszteri 
birtokivek teljesen kifogástalanok voltak, akár csak 
a tisztán műszaki rész s azért adattak át a jegy
zőnek, hogy ezekkel nyilván tartsák a földadót.

Vagyis ide bejegyzendő lett volna minden 
kultúra változás, azaz, ha valaki másfél hold rétet 
feltör szántónak, vagy egy hold szántó földet 
beültet szőlővel, vagy a vízfolyás elsodor vagy 
hoz/á iszapol egy darabot, az ide bevezetendő, 
mert hisz ez az adóra is kihat. Mondanom sem 
kell, hogy mindez, lévén az a sok minden féle 
munkával megbízott jegyzőre bízva, nem történik 
meg, vagy ha kivételesen valamelyik jegyző ámbi- 
cionálná is a kataszter vezetését az mégis feltétle
nül megbízhatatlan sőt rossz, már csak azért is, 
mert a bevezetendő változások az anyagilag érdé 
kelt fél egy oldalú bemondásán alapszanak.

Mikor aztán már skandalozusan eltér a 
kataszter a valóságtól, azaz mikor a 432 millióból 
került munka már csődöt készül mondani: akkor 
jön az u. n. bevalósitás, mely ugyan csak nem ér 
egy fa garast sem. A bevalósitás czélja az volna, 
hogy az eredeti kataszteri helyszinelési számú 
parczellára vonatkozólag minden kultúra és bir
tokos változás újból kinyomoztassék, ami azonban 
tekintettel arra, hogy rendszerint valami gyámol
talan jegyzői alkalmazott vagy egy más közigaz

gatási területről elcsapott iszákos vagy egyébként 
megbízhatatlan jegyző készíti két földmives sorból 
való esküdtei, még jobban összezavarnak mindem, 
mint eredetileg volt.

Magyarországon, egy eminenter földmives 
államban, hol még az éneknek meg a cserebogárnak, 
sőt majdnem minden szilvafának kijutt egy legalább 
felügyelői rangot viselő köztisztviselő, nincs uraim 
szakszerű földadó nyilvántartás; egyszerűen azért, 
mert ezt a hivatalt bizony nem lehetne pipa szóval 
ellátni s nem volna elegendő qualifikátió a gentri- 
származás. Az ember keze öbölbe szorul annak 
látására, hogy az alig tiz kméternvire levő Stájer 
területen jegyző és szolgabiró had nélkül milyen 
szépen rendben van mindez. Pedig statisztikailag 
kimutatott tény, hogy egyetlenegy állam sem dol
gozik annyi köztisztviselővel, mint ez a boldog
talan Magyarország, hol karhatalommal kell őrizni 
az embereket, hogy el ne szőkdössenek. Radkers- 
burgban pl. a ürundsteuer-evidenz-halltungsgeo- 
meter tartja nyilván ezeket, kinek hatáskörébe 
tartozik aztán körülbelül mindaz, amit nálunk a 
járási mérnök munkakörének tervezpek a közigaz
gatás államosítása esetén.

Ez vezeti egyben keresztül hivatalból a 
telekkönyvi lejegyzéseket is a telekkönyvi s katasz
teri térképen egyaránt, mely okból minden lejegy
zési térrajznak egyben mérnökileg is helyes, hiva
talos léptékben szerkesztettnek kell lennie. Igv 
aztán elérik azt, hogy a kataszter nyomán szer
kesztett betétek mérnöki közreműködés mellett 
évtizedek múlva is teljesen vágnak a való álla-
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Iskolai ünnepély. A polgári fiúiskola 1914. 
március 15-én, vasárnap d. e. II órakor a már
ciusi napok emlékére ünnepélyt rendez, amelyre a ' 
nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja az 
Igazgatóság. Az ünnepély műsora a kővetkező:
I. Igazgatói megnyitó. 2. Kossuth Lajos c. dal; 
énekli az Ifjúság. 3. Szabolcska Mihály: Hazasze
retetről ; szavalja Kohn Dezső I. o. t. 4. jó hon
fiak. hon leányok c. dal; énekli az Ifjúság. 5. 
Petőfi Sándor: Talpra magyar; szavalja Zelkó 
Kálmán I. o. t. 6. A nap méltatása; tartja Kováts 
György igazgató. 7. Gondoljatok őseinkre c. dal ; 
énekli az Ifjúság. 8. Radó Antal: Talpra magyar ; 
szavalja Geiger László I. o. t. 9. Ilimnus; énekli 
az Ifjúság.

Köszönetnyilvánítás. A Muraszombati Taka
rékpénztár r. t. a murahalmosi állami népiskola 
sz^énvsorsu tanulóinak segélyezési alapjára 30 
K-i volt kegyes adományozni, amiért ezúton fejezi 
ki hálás köszönetét a murahalmosi áll. népiskola 
nevében Szinicz István gondn. elnök, Titán Iván 
áll. tanító.

Megunta az éle ét Barbarics István zol- ' 
tánházai lakos a múlt pénteken valami mulatság
ban volt. Igen jól érezte magát s kitünően szóra
kozott. Egyszerre csak felkelt az asztal mellől s 
kijelentette, hogy teher neki az éle|, ő felakasztja 
magát. És megindult az erdő felé. Persze, hogy 
nem vették komolyan a dolgot, de a hozzátarto
zóit mégis csak valami balsejtelem gyötörte, s 
utána mentek a távozónak. Mikor az erdő szélé
hez értek, látták ám, hogy Barbarics István az 
egyik fán lógg s lábaival erősen kalimpál. Oda 
rohantak s egyszeriben elvágták a kötelet. Barba
rics meg volt mentve, csakhamar jól érezte magát, 
s vidáman beszélgetve indult hazafelé. Már vagy 
másfél órája volt otthon, amikor eszébe jutott, 
hogy a pipáját elvesztette az erdőn. Sietett is 
nyomban a pipáért, s övéi, akik ekkorra már tel
jesen meg voltak nyugodva, gyanútlanul engedték 
kimenni. Barbarics pedig nem jött vissza. Mikor 
két óra múlva már gyanússá lett a hosszú elma
radás. utána mentek az erdöre.És Barbaricsot ugyan
azon a ián találták lóggva, amelyre először akasz
totta fel magát, csakhogy most már nem kalimpált 
szegénynek a lába, nyugodtan csüngött alá .Meg 
volt halva. Az esetet jelentettek a hatóságnak, 
amelynek részéről Horváth Pál főszolgabíró és dr. 
Geiger Vilmos járásorvos mentek ki a helyszínére. 
Az öngyilkoság oka nem volt megállapítható.

Ösztcndj p lyázat. A kereskedelemügyi 
iszter pályázatot hirdet a Pesti magvar keres

kedelmi bank állal 1892. évben tett ösztöndijala- 
pitv.iny ez évi. kereken 1350 azaz: Egyezerhárom- 
százötven koronát tevő kamataira Az ösztöndíj 
elnyerése iránt kereskedelmi akadémiát, vagy felső 
- . skedelmi iskolát végzett oly ifjak pályázhatnak, 
kik a kiviteli kereskedelem körébe tartozó speciális 

póttal. Nem ugv mint mi nálunk, hol pl. a pest
vidéki törvényszék betétei s műszakilag is gyönyörű 
térképéi 10 év alatt teljesen a régi nívóra sülyedtek, 

• nnyira voltak képesek elrontani a laikusok ez 
alatt a rövid idő alatt is azokat.

Magam is láttam pl. a mezőtúri térképen, 
egv nívós műszaki munkán, melynek vonalai egy
ezed milimeter vékonyságnak, a telekkönyvvezető 
s/abad kézből dorong vastagságban mint rakta be 
az osztó vonalakat: olyan vandalizmus, mintha 
?1 egy ólai festmény pótlásszerü javítását szoba
festőre biznám.

Mindaddig tehát, mig a telekkönyvi kényszert 
valamely formájában törvénybe nem igtatjuk, mig 

katasztert a jegyzők kezéből ki nem vesszük s 
Idi kulturállamok mintájára szakszerű földadó- 

n.\ íntartást nem szervezünk s mindezeken felül, 
míg a telekkönyvi s kataszteri intézmény ismerete 

’ban el nem terjed s a nagy néptömegek és 
enek áthatva azok nagy közgazdasági fontos

aitól, addig Magyarország e téren is marad az, 
•i minek a nyugaton nézik s tartják : Kis-Ázsia !

lalán a közigazgatás államosításával ide is 
iiul az annyira óhajtandó rend: ez egyelőre 

halvány reménysugár, a mibe kapaszkod
hatunk.

Ha pedig t. Uraim sikerült figyelmüket fel
hívnom a tárgyra s annak fontosságára, esetleg 
egyike-másika tovább is érdeklődik iránta, akkor 
1 zel én is hozzájárultam a világosság terjeszté
shez s ezzel felolvasásom célját is elértem Adja 

isten, hogy úgy legyen! (Vége.) 

ismeretek elsajátítása céljából valamely nagyobb 
külföldi kereskedelmi gócpontba, amely tengeren
túli kivitellel bir, kívánnak kiutazni. Kérvények f. 
évi március hó 31-ig a soproni kereskedelmi és 
iparkamarához nyújtandók be, amely kívánatra 
részletesebb felvilágosítással is szolgál.

Hírdetmony. Az iparosok képzése szem
pontjából felette üdvös lévén, hogy iparosaink a 
külföld ipari viszonyait tanulmányozzák és igy 
szerzett tapasztalataikat itthon értékesítsék, a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1905. évi feb. 
13-án 53.340 904. sz. a. kelt elhatározásával 
minden hazai kereskedelmi és iparkamara terüle
tére egy-egv 600 (hatszáz) koronás iparos utazási . 
ösztöndijat alapitolt. A folyó évre vonatkazóan 
ezen 600 koronás ösztöndíjra, a miniszter ur 1914. 
évi január hó 26-án 4222 VI C. 914. sz. a. kelt 
leirata folytán ezennel pályásától hirdetünk. A 
pályázati kérvények, melyeknek folyamodó lakhe
lyét, családi és vagyoni viszonyait, előképzettségét, 
nyelvismereteit, erkölcsi magaviseletét, esetleges 
tenulmányait, az általa netán már elnyert kitünte
téseket és végül az ösztöndíj elnyerése esetén ál
tala teendő utazás irányának részletes megjelölő- 
sét, valamint azt is kell tartalmazniok és okmá- 
nyilag igazolniok, vájjon folyamodó katonai köte
lezettségének eleget tett-e már és vájjon biztosítva 
van-e már előre is egy megfelelő külföldi gyárban, 
vagy műhelyben való alkalmaztatása, esetleg va
lamely külföldi szakiskolába leendő felvétele folyó 
évi március hó 30-ig nyújtandók be alulirt kamara 
elnökségéhez, vagy küldendők be annak címére. 
Megjegyezzük, hogy az ösztöndíjasnak kötelezett
séget kell vállalnia aziránt, hogy az ösztöndíj 
különbeni visszafizetésének terhe alatt hazájába 
vissza fog térni és külföldön szerzett ismereteit 
itthon fogja értékesíteni. Kiskorúaknál atyjuknak, 
illetve gyámjuknak kell kezességet vállalni a fenti 
kötelezettség betartása tekintetében. Megemlítjük 
végül, hogy azok, akik katonai kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, vagy az alul véglegesen 
felmentve nincsenek, az ösztöndíjra nem számít
hatnak. Sopron, 1914. évi február hó 16-ikán. 
A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: 
Ullein József s. k. kir. tanácsos, elnök. Dr. Tajzs 
Károly s. k. titkár.

Jardin d’Hiver" (Telikert) ez a címe egy 
pompás táncalbumnak, mely 80 oldal terjedelem
ben magában foglalja mindazon uj és divatos 
táncokat zongora letétben, melyeket bálon, jouron 
és társas összejöveteleken ma mindenki táncolni, 
látni és hallani akar. Van ebben a táncalbumban 
14 tangó, a javából, továbbá több ragtime, one 
step, two step, macsics, van benne még egy pár 
igen szép boston, polka ír., polka mazurka, ke
ringő és induló. A tangó és macsics táncnak rész
letes leírása, mely szerint azt ennek alapján bárki 
megtanulhatja. Szóval egv tökéletes uj és ügyes 
táncalbum 26 jó táncdarabbal. A Bárd Ferenc és 
Testvére jóhirü budapesti zenemükereskedő ezég 
kiadása, ahonnan azt mindenki ha 3 koronát 
beküld, megkaphatja. A megrendelő semmi esetre 
sem jöhet majd zavarba, ha egy rögtönzött tánc
mulatság adódik, mert táncra való muzsikáról ez 
esetben éppen elég lesz kéznél a Jardin d’Hiver 
táncalbumban.

Divatcsevegés.
A Divat Újságból,

Bár a farsang már távolról sem olyan, ami
lyen hajdanában volt, amikor többnyire a megye
bálon mutatták be a nagy leányt és vezették be 
a társaságba, de annyiban még mai napság is 
megtartotta a jelentőségéi, hogy nagyon sok ház
nál lakodalommal végződik. A ház szemefénye 
valamelyik kaszinói mulatságon vagy házibálón 
megtalálta a párját és mire vége a farsangnak, 
rengeteg a tennivaló, menyasszony van a háznál.

A kelengye már nem sok gondot ad. A gon
dos anya vagy elkészítette régen, vagy megrendeli 
valamelyik megbízható cégnél, amilyen hála Isten
nek van elég. Nagyobb gond a menyasszonyi ruha, 
mely csodálatos módon a formájában, díszében, 
alig különbözik az esti öltözékektől, még olyan 
áttetsző anyagból is varrják, mint emezeket. Már 
divatossá lett a szó legszorosabb értelmében : 
redőzik ráncolják, az alj szűk, lehetőleg hasított, 
sőt még egy kis kivágás is látszik a nyaknál. Az 
uszály is veszteti a hajdani méltóságából. Már nem 
oivan hosszú mint régen volt, keskeny csücskös 
és csak eppen hogy alkalmatlanságot szerezzen a 
viselőjének.

A fátyol elrendezésére sincsen már törvény. 
Azt is különbözöképen rendez'1: el, természetesen 
azért valamennyire az egyénnek megfelelően és a 
menyasszonyi koszorú csinosan van kötve mirtus- 
bői, lombból és narancsvirágból és vagy csak elől 
vagy csak hátul tartja a menyasszonyi íátyolt. És 
amikor mindezt elmondottuk, "mert hiszen nekünk 
a divat minden változásáról be kell számolnunk, 
akár kedvünkre van az, akár nem, hisszük és re
méljük, hogy a gondos, jó ízlésű anyák legalább 
ilyenkor nem csinálnak divatbábot a leányaikból, 
hanem a pillanat méltóságához mérten: egyszerű 
előkelőséggel. Ne hogy megessék az, ami mostan
ság gyakori dolog, hogy a menyasszony a rette
netesen szűk szoknyában alig tud letérdelni az 
oltárnál.

Tekintettel a divatos szövetek puha és habos 
voltára, az egyszerűbb menyasszonyi ruhát több
nyire félselyemből varrják, amilyen a poplén, 
epinglé, kolien, krepon, kolien-krep, mintás kolien 
és a mintás krép. A drágább menyasszonyi ruhá
nak most is legkedveltebb a kínai krep, ezenkívül 
a voálninon, düsessz, szürah stb. Van aztán még 
egy fokozat: amikor szatendüsesszből, francia 
failból, mintás sarmőzbői és reneszánsz moáréból 
varrják a menyasszonyi ruhát.

A menyasszonyi ruha megválasztásánál tekin
tetbe kell venni nem csupán a menyasszony korát, 
de jövendő polgári állását is. A nagyon fiatal 
menyasszonynak például legszebb a mintázatlan és 
nem nagyon drága anyag, amilyen a voálinion, 
kínai krepp (hiszen ebben is sok az olcsóbb fajta), 
kolien, krépben. Lengévé tehetjük a ruhát egy kis 
selyemtüll vagy csipkedisszel.

A fátyol tűzésénél arra kell ügyelni, hogy 
az ne túlságos dudorokban vegye körül a fejet és 
bárha redőzött is, mégis csak lazan lengje körül. 
Az anyaga: selyemtüll. sifonfátyol lyukacsos sze
géllyel és természetesen a hímzett brüsszelitől, de 
ez már megkívánja az elegánsabb öltözéket. A 
fátyol szélessége rendesen 2 —3 méter, a hossza 
az uszály hosszúsága szerint 210—-360 centiméter 
között váltakozik.

A menyasszonyi ruhához hozzátartozik az 
elefántcsontfehér bőrkeztyü, melynek hosszúnak 
keli lennie, ha az ujj nem nem elég hosszú, hozzá 
tartozik még a sima fehér filde’ecosse vagy selyem
harisnya és a kivágott fehér cipő, melyen azon
ban nem szép a fém- . vagy gyöngydiszes csatt.

A bérmálásra és első szent áldozásra való 
ruhákon is észlelhetjük a divat okozta változásokat 
és mintha szakítani akarnánk az eddigi egyszerű
séggel. Csakhogy itt már aztán nem engedjük fe
lülkerekedni a divatot és a Divat Újság mai szá
mában mutatunk néhány ilyen ráhát, mely meg
felel annak a komolyságnak, aminőt a fiatal gyer
mekietektől ez a szent pillanat megkíván. Láttunk 
nagyon csinos és olcsó bérmaruhákat fehér és 
tekintettel az egyes vidékeken dívó szokásokra: 
fekete színben is.

Még néhány szót a tollas kalap kérdéséhez. 
Természetesen örömmel csatlakozunk mi is azok
hoz, akik még akarják védeni a nemesebb mada
rakat a pusztulástól és hadat üzennek a tollas 
kalapnak. Csak arra akarunk figyelmeztetni, hogy 
nem minden tolldisz kerül valamely madárnak az 
életébe. A legtöbb esetben »csinált« dolog a toll, 
vagyis a házimadaraink tollából van preparálva, 
ragasztva, festve stb. Ilyennel pedig miért ne vi
gyünk egy kis változást kalapjaink díszébe?

♦
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 házban van.

Apró hirdetések.
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.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.
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Kohn Lipót czégtöl
OűS" Muraszombat. ' Ss-a

Horgony-Syrup. Sarsapariílas
VSrtlsztitúszer. Üvegje; kor 3.60 es 7.

Horgony-Liniment.
a Horgony - Pain - Expeller pótléka.

, Fájdalommentes bedörxsölés hűtéseknél, rbevunán&l, 
köszvénynél stb.

Üvegje: kor. -.80. 1.40, 2.-.

Horgony-kénes-kenöcs
rendkívül idegcsillanitó száraz és nedvet 

kiütéseknél

Murlasits-féle
rét és szántóföld egy része bérbe 
kiadó, a feltételek megtudhatók 
Országh Kálmánnál 

Alsólendván.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

felvétetetik Balkányi Ernő
könyvnyomdájában Muraszombat.

Budapesten
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 

.Muraszombat.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés

''“‘T „Muraszombat és Vidéke" 
heti lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után, 
3 korona a czég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

Újságpapír

kilónként
kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

mozgó színház
MURASZOMBAT.

Műsor:
1. Ha a bosszú megszólal. Dráma 3 felvonásban.
2. Híradó. Természet utáni felvétel.

Szünet.
3. Hű szerelem. Dráma 2 felvonásban.
4. Lemke az életunt legény. Humoros.
5. Vasutas leány. Humoros.
6. Poéta szerelem. Humoros.

„ Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
HELYARAK: || he|y 40 fillér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

D1TTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

-- Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 
igazolja biztos hatásukat.

Kellemes izii czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Bútor csomagol ásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


