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Vogler József széchenykuti savanyuviz- 
forrás tulajdonos, volt tanár halála alkal- ; 
mából nem tartjuk érdektelennek, ha vál
tozatokban gazdag s nemes munkában 
eltöltött életpályájára visszapillantunk. Sok, j 
idegenből ideszakadt polgártársunknak szol
gálhatna az ö élete követendő például.

Huszonöt évvel ezelőtt egy tetterös, 
kiváló tudásu, magas intelligenciájú férfi 
telepedett meg vidékünkön. Tanulmányozta 
a járást, de főként a Muramente kötötte le 
érdeklődését, mintha már előre sejtette volna, | 
hogy e zabolátlan folyóval hosszú harca 
lesz nemcsak életében, de útjában lesz még 
halála után is. Mialatt hasztalan kutatott ; 
kőszén, majd petróleum után, a Mura egyik I 

Kanyarulatánál rá akadt a ma már világ
hírű savanyuviz forrásra.

Pedig az ismert s általán kedvelt j 
savanyuviz forrásának a megtartása sokkal j 
nagyobb munkába került, mint felfedezése I 
s megszerzése. Hol a Mura szakadt reá, 
elnyeléssel fenyegetvén a befektetett nagy 
tökét, a tengernyi fáradtságot, majd a ver
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senytársak mértek rá csapásokat. S a sok 
harcból végre is győztesen került ki s midőn 
biztos alapon állónak érezte azt, melybe 
nagy tudását, ambícióját s egy egész vagyont 
fektetett, átadta a vezetési fiainak, hogy 
azok már csak áldásait, örömeit élvezzék 
az ö lankadatlan tevékenységének. Egész 
éleién vörös fonálként húzódik nagy küz
delme, kitartása s munkájának eredményébe 
vetett el nem fogyó bizalma. Megtestesülése 
Madách mondásának: „Ember küzdj és 
bízva bízzál*. De amit életéből különösen 
ki kell emelnünk s ami öt méltóvá tette 
minden magyar ember szeretele és tiszte
letére, az a magyar haza szeretele volt. 
Idegenből szakadt hozzánk, de életének 
nálunk töltött idejében jó hazafi s áldozat
kész polgár.

S midőn folyó l.ó 6-án jóbarátai, 
ismerősei egész emberáradatban össze
gyülekeztek, hogy örök nyugvóhelyére el
kísérjék, meghatottsággal szemlélték, hogy 
éleiének legnagyobb ellensége, a rakoncát- 
lankodásával sok számítását keresztülhúzó 
Mura még halálában is elébe állt.

Áradt, zúgott s lakóhelyét, a Stájerban 
fekvő villáját és pihenő sírját nemcsak egy

ország választotta el, hanem körötte zaj
lott egy hullámzó, megfékezhetlen víztömeg 
is. A komp tehetetlen lévén a hatalmassá 
áradt folyóval szemben, csónakba emelték 
a halottat s két fia, egyik fejénél, másik 
lábánál ülve, kísérték alyjukat. Röpült a kis 
csónak, nyilsebesen szelve a habokat, vitte 
terhét a révpartra, a széchénykuti temetőbe. 
S igv eljutott Vogler József halála után is 
oda, hol éltében oly szívesen tartózkodott, 
az ö második hazájába. Annak a földnek 
hantjai fogadták be örök pihenőre, a mely 
föld az ö tehetsége, kitartása révén sok 
hazánkfiának juttatott kenyérkeresetet, sok 
szenvedőnek üdülést.

Életrajzából álljanak itt a következők: 
Született 1835 Alsó-Ausztriában. Már 20 
éves korában Bécsben fötaniló. Mint a nép
nevelésnek képzett és hivatott elöharcosa 
1861-ben alapitolta a „Volksschule" cimü 
tanügyi folyóiratot a „Musik und Literatur- 
blatt" c. melléklappal, mely máig is fenn 
áll. Ö adta a „Néptanítók Lapjáéhoz az 
alaptervezetet, az ö szaklapja volt annak 
megalapításánál az irányadó. 1866-ban 
Bécsben egy nyilvánossági joggal biró fő- 
reáliskolát állított és rendezett be, melynek

TÁRCA.

Haladás.
— A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcája —

A mai kor mondhatni legtermékenyebb a tá
volság leküzdésében folytatott munkájában. — Első 
és legfőbb törekvése az embereknek, hogy az érint
kezés még a legtávolabbról is minél gyorsabb 
és gyorsabb legyen és ami fö, ezt a célt Edison 
és Marconi zseniális találmányai kétséget kizárólag 
nagyrészt már meg is fejtették.

Dédapáink — lm úgy véletlenül felkelnének 
sírjukból s az első lépést megtennék, abban a 
percben már egy kerékpáros száguldozna elölte 
az országúton, amitől ijedtében és bámulatában 
a földre esne. Hát ha még tovább megy, ott lát 
’iHámgyorsan haladni egy hosszú pöfékelő s füs- 
li>lö óriási masinát, valóságos házakat huzva maga 
után, de ez már oly sok volna a bicikli ördöngös 
látásától anélkül is túl feszi tett csodálkozásának, 
hogy szinte jobb szeretne vissza térni a sírba, 
mert nem is hiszi, hogy a földön jár és mire a 
lónélküli kocsikat, villámvasutakat meglátná, az 
Óriási izgatottság megölné s oda jutna, honnan

előkerült. — Bizony ez nem volna nekik jó. — E 
rohamos haladást át kell élni s meg kell emész
teni, mert különben nem értjük meg.

Csak a legújabban feltalált és használatba 
vett kerékpárokról szólva, ki hitte volna, hogy az 
ezelőtt 5—10 évvel 200—500 forintért kapható 
biciklik, megszűnnek, fényüzési s uraknak való 
sportnak lenni, Jianem az emberiség közkincscsé 
lesz és ma már bámulatos olcsó áron mindenki 
hozzá juthat s igy megszűnik sport lenni, hanem 
igen is az emberiség kényelmére közlekedés és 
érintkezés gyors lebonyolítására lesz óriási módon 
igénybe véve. A tények mutálják, hogy igy van. — A 
kerékpár mint sport lejárta magát, hanem annál 
nagyobb teret hóditolt a gyakorlati alkalmazásban.

Az automobil, vagy magyarul gépkocsi, mely
nek ára ma még oly horribilis, hogy csak a jó
módúak és gazdag emberek élvezhetik nagyobb
részt mint sportot. — A magánféle szegény em
ber csak ir gykedve nézheti u gazdagok eme kedv
teléseit s a szegényeKnek legfeljebb arra jó, hogy 
őket elgázolja.

Az állag emberek, kik ebben az óriási civi
lizációban nyüzsögnek, fogalma sincs arról az 
óriási pénzáldozatról, mibe ezek a sportok kerül
nek, azonkívül mennyi ember esik áldozatul egy- 
egy ilyen uj találmánynak, annak az Isten a meg

mondhatója. A szegény embernek itt is van egy 
szomorú vigasztalása, hogy nagyobb részt a gaz
dagok esnek túlfeszített hajszájuk áldozatául.

Azonban ne gondoljuk, hogy eme pénz és 
véráldozat az emberiségre háruló óriási haladás 
arányba volna ama előnyökkel, melyek egy-cgy 
ilyen találmányból az emberiségre származnak. 
Meri hiába! . . .  A kor megállást nem tűr. az ha
lad fcllartóztathatlanul a tökéletesedés felé. Nem 
sok idő telik el, hogy az automobil is nem csak 
az előkelők sportja lesz, hanem úgy mint a ke
rékpár is nagy munkát lesznek hivatva teljesíteni 
olt, ahol a munkája az az óriási gyorsasága és 
ereje gyümölcsözöleg használlmlik lel és akkor 
már ismét egy újabb gépkocsi vagy ki tudja mi
féle jármű lép fel a maga még nagyobb szerűsé
gével. Ami még tökéletesebb, meg gyorsasabb s 
talán még olcsóbb is lesz az elődjénél. És ez igy 
megy idők végtelenségéig, haladás és haladás mir.- 
den terén.

Így haladunk óriási lépésekben előre, inig 
elérjük a közlekedés legidáiisabb módját: a lég
hajózást a modern technika tökéletes felszerelé
sével úgy, hogy az kormányozható lesz és tetszés 
szerint irányítható.

A jövő kor emberei, mennyire lefogják saj
nálni az elődeiket, kik kénytelenek voltak csúszó
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1869. évig igazgatója volt. Ekkor a túl
feszített szellemi munka következtében 
előrehaladott idegbaja öt a tanítói pályájá
tól visszavonulni kényszerítvén, Széchy- 
Szent-Lászlón, birtokán telepedett le, hol 
1882-ig csendben, clvonultan, széleskörű 
tapasztalatait a gazdaság körében érvénye
sítve élt.

1882-ben tűnik fel mint megyeszerte 
figyelmet keltő vállalkozó szellem, meg
vásárolván a most már Széchenyi-forrás 
néven kiváló hírnévnek örvendő savanyu- 
viz forrást, melyet nagy energiával, sok 
költséggel annyira fejlesztett, hogy az a 
legkiválóbb orvosi tekintélyek által kitűnő
nek minősítve, nemcsak a hazai, de bár
mely hasonló küllöldi termékkel fényesen 
kiállja a versenyt.

Vogler József széleskörű tudását a 
külföld is honorálta, amennyiben számtalan 
egylet megválasztotta disztagjának s többek 
közt az olasz kir. Chieti-Florenz akadémia 
tiszteletbeli tagja volt.

De megjegyezzük még, hogy 1889-ben 
lapunknak szerkesztője is volt s beköszön
tőjében többek közt ezeket Írja:

-Igen tisztelt elődöm csalódva, elfá
rad lan s a sikeren kétkedve, a fegyvert 
zászlóstól lerakta. Nem tudtam és nem 
tudok megbarátkozni azon gondolattal, hogy 
a kis munkakört szolgáló minden erömeg- 
feszités és minden hazafias odaadás egy
szerre megszűnjék, azért, bár mint kiszolgált 
invalidus, bátor vagyok a letett zászlót újból 
megragadni s magasra tartva, mindaddig 
megőrizni, mig e lapok további vezetésére 
helyettem más, alkalmas, fiatal, odaadó erő 
találkozik."

Reményében nem is csalatkozott. La
punk él és virul s kegyelettel őrzi Vogler 
József emlékét.

r. I.

férgekként a földön mászni, míg ök leküzdve min
den akadályt, mint a madár szabadon lógnak mo
zogni a levegőben léghajóval, vagy repülő gépeken.

Az nj házaspár már nem a zakatoló lármás 
és zajos kényelmetlen vasutakon megy nászúira, 
hanem fölszáll a magasba a felhők közzé, vagy 
azon túl, hol kiváncsi emberi szem nem fogja 
megzavarni mennyei boldogságukat s Istenhez 
érzik közeledni magukat. Hogy mi minden szük
séges még eme tökéletesedéshez, azt egyelőre 
nehéz volna meghatározni, de egyáltalában nincs 
kizárva, hogy még mi a jelen kor emberei meg 
érhetjük e dicső kort, mely hivatva lesz az egész 
emberiséget teljesen átalakítani s egy szebb jö
vőnek alapját megvetni.

Mindezt okozza ama versengés, mely az 
emberiség között fönáll, mert ki ne akarna ember
társánál különb lenni, többel bírni s hatalmasabb, 
nagyobb lenni? Mindenki. — Ez az úgynevezett 
emberi gyarlóságunk ad nekünk erőt és kitartást 
a küzdelemre, a tökéletesedés felé vezető utón. 
Ez a versengés ad egy-ogy hatalmas lökést a ha
ladásnak, mely megy, — megy, gyorsan előre, s 
ebben az óriási munkában benne vagyunk mind
nyájan, benne van a legkisebb atom és ez mind 
végzi ama óriási munkáját, melynek neve: civi
lizáció! . . .

- SS.

Rétek és legelők gondozása.
íi.

A boronálással az elöregedett, mohos, 
savanyu füves réteken és legelőkön igen 
nagy eredményeket érhetünk el. Ezt tehát 
gazdáinknak elmulasztani nem volna szabad. 
Mikor végezzük a rétek boronálását? A ré
tek megboronálására legmegfelelőbb időszak 
a tavasz, mielőtt a rét növényzete életre 
kelne, s a növények a borona okozta sérü
léseket könnyen kiheverhetik. Öszszel a bo- 
ronálás csak az esetben engedhető meg, 
ha e munkával kapcsolatosan érett istáló- 
trágya vagy komposzt is szóratik ki, mely 
a növények megsérült gyökereit megvédi az 
elfagyástól.

Igen fontos a rétek, legelők gondozá
sáról a gyomok irtása s az elvont növényi 
tápanyagok visszapótlása is, melyekről még 
meg kell emlékeznem.

Valamint a szántón nem tűri meg a 
rendes gazda a gyomokat, melyek igen kár
tékonyán hatnak műveleti növényeink fej
lődésére, éppen úgy nem volna szabad meg
engedni, hogy rétjeinket a gyomok dudvák 
lepjék el. De nemcsak a gyomok irtására 
kell kiterjedni az igazán gondolkozó gazda 
figyelmének, hanem arra is, hogy rétjein, 
legelőin ne legyen sem bozót, sem kő, sem 
vakondtúrás, melyek nemcsak helyet foglal
nak hiába, hanem kaszáláskor, gyűjtéskor 
nagyon sok alkalmatlanságot is okoznak. 
Az ilyen akadályok a réten nem türhetök 
meg, azok jelenléte hiányos gondozásra vall. 
Sajnos azonban, hogy rétjeink igen nagy 
számban még e tekintetben is gondozatlanok.

A bozótok egész erdőket képeznek, a 
vakondtúrások, hangyabojok pedig hegylán
cokká alakulnak. Ezeket megtűrni nem sza
bad, mert a bozót és cserje a különböző 
gyomoknak, kártékony rovaroknak szolgál 
menhelyül. Szorgalmasan ki kell vágni, ahol 
erősebb a gyökérzet és ha ismételt kivágás 
sem vezet célra, a gyökereket kell kiásni, 
a visszamaradt csupasz helyet pedig el
egyengetve, fűmaggal vetjük be, hogy ott is 
gyep képződjék. Nagyobb kiemelkedések és 
mélyedések eltüntetése szempontjából a 
gyepet úgy a kiemelkedett részen, mint a 
mélyedésen tövágó kapával lehántjuk, a ter
mőföldet az illető helyről eltávolítjuk s a 
kiemelkedést a mélyedésbe hordjuk; utóbbi 
munkánál jó szolgálatot lehet az ember, 
vagy állat állal vonható „telkesitési" lapát. 
A kiemelkedés lehordása után előbb a termő
föld, azután a gyep kerül vissza régi helyére.

A vakond túrások különösen réten, de 
legelőn is alkalmatlanok. A vakond ugyan a 
réten és legelőn egyaránt hasznos állat, mert 
a talajban tartózkodó rovarokat üldözi, de 
ha túlságosan elszaporodik, alkalmatlanná 
válik, mert a rét felületét nagyon megrontja; 
a vakond állal felfurt friss föld, a területnek 
jelentékeny részét elvonja a használattól, ha 
pedig elgyepesedik, silány növény fejlődik 
rajta, kasza, vagy kaszálógép használatát 
megnehezíti, meg is akadályozhatja. Ezekből 
látható tehát, hogy a vakond túrásokat min 
deli évben el kell a gazdának teregetni, 
ha azt nem akarja, hogy hanyagsága követ
keztében pár esztendő leforgása alatt rétje, 
legelője tönkre ne menjen. A régi füvet be
nőtt, elkeményedett vakond túrásokat, han- 
gyabojokat sem fogassal, sem rétgyaluval 
nem lehet elegyengetni. Ezeket ásóval, vagy 
éles lapáttal kell szétverni.

A gyomok, melyek rétjeinken fordulnak 
elő, részben évelők, részben egy éviek. En-
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ismerete feltétlenül szükséges, ha a gazda 
azok gyökeres irtásáról kíván gondoskodni. 
\ z  egy évi gyomok irtása nem jár nehéz
séggel s annak elmulasztása csakis a gazda 
hanyagságára vall. Az egyszerű eljárás abban 
áll, hogy az ellepett réten a kaszálás lehe
tőleg korán, a gyomok virágzása idején tör
ténik, miáltal a mag érlelés és hullás meg
akadályozható s az illető gyomok kevesbed- 
nek, következetesen járva el — egészen ki
pusztulnak.

Az évelő gyomnövények többnyire ká
rosabbak és nehezebben irthatók; ezek ir
tásához sokszor nem elégséges csupán a 
föld feletti részek eltávolítása, hanem a gyö
kereket is ki kell a talajból emelni.

Legveszedelmesebb gyom a réteken és 
legelőkön a moh. A mohok főleg árnyékos, 
nedves réteken fejlődnek, amelyek elhanya
goltak és terméketlenek, de száraz réteken 
is otthonosak, mert szívósak lévén nagy 
meleget kibírnak.

Az esetben, ha a rét mohosodását az 
árnyékosság okozza, ott esetleg az árnyékot 
verő fák kivágásával lehet célt érni. Ahol 
pedig a rét nedvessége okozza az elmoho- 
sodást, ott a felesleges viz lecsapolásával 
lehet segíteni.

Bármi okból leple is el a moh a rétet, 
irtása végett szeptember, október vagy 
pedig február, március hónapokban, mikor 
a gyep az esőzésektől fölázott, jól meg kell 
fogasolni, hogy minél több moh kiszaggat- 
tassék; a kilépett mohot gereblyével össze 
kell gyűjteni s a rétről eltávolítani. E munka 
kiegészítésére tavaszszal a mohos helyek 
higürölékkel ontözendök meg vagy mű
trágyával kevert földdel vékonyan be- 
teritendök.

A mohos rétek rendszerint igen hálá
sak a kálifoszfát trágyázás iránt, mert a 
moha sohasem oka, csak következménye a 
terméketlenségnek. A mohok azonban leg
biztosabban a rét feltörésével, a talaj kellő 
megművelésével és trágyázásával irthatok ki.

E célra igen alkalmas s nagyon ajánl
hatom a „Sach“-féle rétujitó ekét, mely 
késekkel és ekékkel kombinált eszköz. Hasz
nálata kitűnő eredményeket idéz elő, a ter
més legalább is megháromszorozódik s a 
minőség is javul 50 százalékkal. Ezzel a 
rétujitó ekével feltörjük a rétet öszszel s 
utánna tavaszszal leboronáljuk, mely munka 
után a feltörésnek nyoma sem látszik.

Nem szabad megfeledkeznünk a rétek, 
legelők trágyázásáról sem, hisz a rét és 
legelő növényzete is a tápanyag szükségletét 
a talajból meríti. Ha tehát az élhasznált 
tápanyagokat a gazda vissza nem adja, 
nem pótolja, idők múltával a rét növény
zete ritkulni kezd, a gyomok lépnek elő
térbe, túlsúlyra, a jó szénát adó füvek 
pedig kipusztulnak.

A gazda érdeke tehát, hogy úgy rétjeit, 
mint legelőit időnként megtrágyázza, ápolja, 
gondozza, mert ha azt a természetre bízza, 
saját maga vallja hanyagságának, nem
törődömségének kárát.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

Mintagazdaság járásunk sik vidékén.

Magyar kir. Földmivelési kormányunk a 
mezőgazdaságnak a kis gazdák körében való álta
lánosabb fellendítése s az okszerű gazdálkodás 
módjának szélesebb körben való megismertetése 
és meghonosítása érdekében járásunk sik vidékén 
is óhajt minlagazdaságot lélcsitcni.
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A mintagazdaság területének nagyságát ille
tőleg az ottani vidék kis gazdasági átlagos kiter
jedése a mérvadó. Általánosan a szántóföld 
katasztrálisan 8 holdnál kisebb és 30 holdnál 
nagyobb ne legyen. A szántóföldön kívül a kis- 
birtok tartozékát képezheti az oltani vidék gaz
dasági viszonyaihoz arányban álló kaszáló és 
legelő.

A létesitendő mintagazdaságnak nem kísér
letező, hanem bátran követhető jó példát nyújtó 
gazdaságnak kell lennie.

A mintagazdaság céljára kijelölendő kis
birtokos gazdasága átalakításában a következő 
segélylyel támogatja a magyar kir. Földmivelési 
miniszter:

I. A kisbirtok átalakítása alkalmával egyszer- 
smidenkorra adandó segély.

a) Eszközök és gépek (vaseke, talajporha- 
nyitó fogas, fogatos sorinivelö, szecskavágó, rosta, 
indokoltabb esetekben vetögép stb.) mintegy G00-- 
1000 K értékben.

b) Az igaerön kívül szükséges a meg nem 
felelő haszonmarhának az illető tenyészkerületbe 
illő megfelelőbb példánynyal leendő pótlása, eset
leg kicserélése 300—500 K erejéig.

c) Az épületeknek legszükségesebbre szorít
kozó átalakításához 100 koronát meg nem haladó 
összeg.

d) Népszerű szakmunkák és népies kiadvá
nyok megfelelő gyűjteménye.

II. Öt éven át évonkint adandó segély :
a) Az illető gazdaságban megállapított vetés

forgó szerint bevetésre kerülő területre fokozato
san szükséges vetőmag.

b) A kert beültetésére megkívántaié és a 
vidéken bőven termő gyümölcs, illetve cserfák, 
esetleg szölövesszö.

c) Esetleg műtrágya.
d) Népszerű folyóiratok és kiadványok.
e) A gazdasági év zárultával megejtett helyi 

szemle alapján az érdemeseknek jutalmazására az 
illetők által tetszésszerint felhasználható pénz
összeggel.

A gazdasági eszközök csak a szerződési idő 
leteltével mennek át a mintagazdaság birtokába.

Ezekkel szemben a mintagazdaság tulajdo
nosa köteles a minisztérium részéről a minta
gazdaság ügyeivel megbízandó egyén utasításait, 
tanácsait elfogadni, azokat követni és a reá 
háramló kötelességnek megfelelni, különösen a 
megállapított vetés-forgót betartani; a gazdaság
ban előállított takarmányt, szalmát és trágyát 
magában a gazdaságban mezőgazdaságilag fel
használni.

Felkérjük most már a t. gazdákat, hogy akik 
mintagazdaság szervezésére vállalkoznak és a 
megkívántaié földterülettel rendelkeznek, a gazda
köri irodában jelentkezni szíveskedjenek.

A muraszombati gazdakör 
választmánya.

H Í R E K .

— Esküvő. Piatsek István perlaki takarék-
pénztári könyvelő f. hó 21-én délután 3 órakor 
tartja esküvőjét Kelő Györgyike kisasszonynyal a 
kotori r. kath. templomban.

— Nyugalomba vonulás. Skerlák József mu
raszombati körjegyző 43 éves működése után nyug
díjazás iránti kérvényét beadta.

— Nyugdíjazás. Györy Paula hahnosi tanítónő 
30 évi szolgálat után nyugalomba vonult.

— Meghívó A „Muraszombati Dal- és Zene- 
Egylet* f. hó 21 én délután 3 órakor tartja ez 
évi rendes közgyűlését az ág. ev. iskola termében, 
melyre a tagokat (íz utón is meghívja az egylet 
elnöksége. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. Pénz
tárnoki jelentés. Tisztujitás. Indítványok.

— Távozó rabbi. Amint értesülünk dr. Frank 
József helybeli rabbit a napokban Fiúméban, ahol 
az oltani hitközségnél próba szónoklatát tartotta, 
•‘gyhangulag megválasztották. A kiváló tudása rabbi 
távozását nem csak hívei, hanem a más feloke- 
zetekhez tartozók is sajnálják. Magvas, lendületes 
szónoklataival sok elismerést aratott, lekötelező 
modora pedig sok barátot szerzett neki. Reméljük, 
hogy uj állomás helyén is mint eddig buzgó apostola 
lesz a magyarságnak.

— A járási számvevő vizsgálatai. A helybeli 
járási számvevő több oldalról jövő panasz és név
telen feljelentés folytan több napon át szorgos 
vizsgálatot tartott Kisszombat község vagyonkeze
lése tekintetében. — Ezen vizsgálat úgy látszik 
nem volt indokolatlan, mert a vagyonkezelési fő
könyvek és egyéb okmányok vizsgálata közben 
közvetlenül a községbirót, közvetve pedig a mu
raszombati körjegyzőt kompromittáló adatokra buk
kant, aminek tulajdonítandó, hogy a körjegyző 43 
éven viselt állásáról leköszönt. - A járási szám
vevő észleletéiről jelentését a szolgaiméi hivatalhoz 
beadta s igy reméljük, hogy a megejtendő vizs
gálat a szabálytalanságok terjedelmére és minő- i 
ségére rövidesen világosságot fog vetni. — Ezen 
esetből kifolyólag nem tartjuk feleslegesnek kifejezni 
azon reményünket, hogy a járási számvevő ellen
őrző vizsgálatait minél előbb s minél nagyobb szi
gorral, a többi községek vagyonkezelésére is ki
terjeszteni fogja.

— Városbiránk lemondása. Sömen János 1 
muraszombati városbiró ezen 15 éven át viselt 
állásáról — tekintettel magas korára, betegségére 
és azon körülményre, hogy a felhalmozódott köz
ségi teendőket a mostani kisközségi berendezke
dés mellett a járási székhelyen egy kisközségi 
biró el nem végezheti már — beadta lemondását. 
— Lemondott állásáról Lainscsek József helyettes 
biró is.

— Helyreigazítás. Lapunk május 7. számában 
téves információ alapján azt irtuk a széchenykuti 
mozsarazásnál szerencsétlen véget ért Gumiár , 
Ferenc esetéről, hogy a szerencsétlen fin „oly vi- j 
gyázatlanul bánt a puskaporral, hogy az felrobbant
s a fin mellét annyira összeroncsolta, hogy az 
szörnyet halt*. Most úgy értesülünk, hogy a fiút 
egy vigyázatlanul elsütött löveg ölte meg. Most 
csak az a kérdés, kit terhel a felelősség a végze
tes lövésért, vájjon csakugyan a szerencsétlen fin 
sütötte cl a mozsarat, mely elsülés közben meg
fordulva öt megölte, vagy pedig igaz a másik 
verzió, mely szerint ö fél rém nt és a többiek, 
hogy öt megijeszszék, elsütötték a mozsarat, mely
nek töltése véletlenül épen a fin mellének ment. 
Egyébként a boncolási jegyzőkönyv s a hivatalos 
vizsgálat meg fogja világítani a borzasztó esetet, 
melyben esetleg bűntény, de mindenesetre óriási 
fokú gondatlanság forog fenn. Ki látta valaha, 
hogy a mozsarakat egy csomó égő szalmával sü
tötték volna el? Már pedig a széchenykutiak igy , 
lövöldöztek.

— Tűz. Múlt hó 22-én délután Lebics Fe- ' 
renc domonkosfai gazda épületei estek a tűznek i 
áldozatul. A vizsgálat kideritette, hogy a tüzet a 
gyermekek gondatlansága okozta.

Tüzeset. Zsidahcgy községben az utóbbi 
időben sűrűn fordul elő tüzeset. F. hó 1-én éjjel 
12 órakor kigyuladt Ficzkó Miklós háza, amitől 
a gazdasági épületek is tüzet fogtak, mire a tüzel 
sikerült megfékezni, már akkor a két szomszédos 
ház és melléképületei is elhamvadtak. A kár je
lentékeny, miután az épületek és a gazdasági fel
szerelések csak részben voltak biztosítva.

— A gólya. Szerdán hét kocsira való cigány 
érkezett városunkba, akik a vásártéren ütöttek 
sátort. Itt táborozásuknak ideje alatt az egyik

szemrevaló cigány leány, Kolompár Rózsi, egy 
egészséges leány gyermeknek adott életet. Áz új
szülöttel Tóth Antal derék utbiztosuuk és felesége 
tartották keresztvízre, aki a keresztségben Erzsébet 
nevel nyert. Pasitát azonban a morék nem tart
hattak, mert csendörségünk még az nap kitette a 
szűröket a városból.

Gyújtogató fiú. Yukán Sándor bokrácsi 
gazda f. hó 7-én délután a mezőre ment, otthon 
magára hagyta János nevű hülye fiát. A fiú unal
mában tojásokat szedett össze az ólakban, mi
közben a padlásra is felment, az összchalmozott 
szalmában fekhelyet vájt magának és játszani 
kezdett, a nála volt gyufákat rneggyujtotta és gyö
nyörködött a lángban. Alig jött le a padlásról, már 
a tetőn magasra csapott fel a láng, mert. az el
hajított gyufáktól a szalma meggyuladt, s mire a 
községbeliek a tűzhöz siettek, már a lakóház és 
gazdasági épületek leégtek.

Verekedés. Horváth Kálmán szomoróci 
lakos hazafelé hajtott egy lovas szekerén múlt hó 
24-én alkonyat tájban. A község végén levő híd
nál egy sereg fin azzal mulatott, hogy a hidat 
kövekkel tele rakták. Horváth, hogy a hídon át 
tudjon inenni, elkergette a fiukat, amin a közel
ben foglalatoskodó Pongrácz Sándor szomoróczi 
lakos fclboszankodolt és egy szőlőkaróval Horvátot 
fejbe vágta. Horváth a verekedőt feljelentette.

Műkedvelő kerékpárosok. Múlt hó 30-án 
a Dobrai vendéglő folyosóján két nagy reményű 
csemete nézegette az ott elhelyezett kerékpárokat. 
Addig addig nézegették, inig kedvet kaptak a 
kerékpározásra. Horváth József szentbibori legény
nek vele volt a kerékpárja, Raliér István társának 
azonban nem volt. Kapta magát, kiválasztott egy 
gépel, rápattanl és Horváttal együtt vígan át- 
karikázott Alsólendvára, ahol a gépet potom áron 
eladták egy vaskereskedőnek. A kapott pénzen 
Horváth kerekére uj gummit vettek, aztán meg 
egy görbe napot csaptak az egyik ottani korcs
mában. A lopást hamarosan felfedezték, a csend
ülök pedig a két kirándulót letartóztatták. A pénz 
egy részét, 38 korona nehány fillért meglelték a 
Ballér István atyja pajtájának eresze alatt. Ballér 
atyja mikor a fia cselekedetét megtudta, rögtön 
elkergette az elvetemült fiút s miután félő volt, 
hogy megszökik, a csendörség zár alá tette.

Végén csattan az ostor. Nemrég a vidé
ken meghalt egy jómódú polgár, aki örököseiről 
egyformán, igazságosan gondoskodott. A hagyaték 
átvételénél a nagy pénzes vasszekrényben négy 
oszlálysorsjegyet is találtak, melyekről az örök
hagyó végrendeletében nem intézkedett. A jobb- 
módú rokonok elhatározták, hogy ezeket egy 
távoli, szegény rokonuknak ajándékozzák oly cél
ból, hogy ez tegye pénzzé a sorsjegyeket. A sze
gény rokon azonban nem adta cl ezeket, hanem 
tovább játszott a sorsjegyekkel. És bizalmát meg 
is jutalmazta a sors, mert már egy hét múlva a 
szerencsés Török-bankházban Budapesten egy nagy 
főnyeremény jutott osztályrészéül. Amidőn a va
gyonos rokonok ezt megtudták, megnyúlt az arcuk, 
azonban a derék ember a méltányosság állás
pontjára helyezkedett és a nagy összeget meg
osztotta rokonaival. Ily nemesen gondolkozó ember 

I mai napság ritkán található.

Sctiicíit-szappan
—  v a g y  ....

j o « y o y o i

legjobb líaklaíésiM s ennélfogva 
lepfitefóbli scappan. — Minden 
k im  alkatrészektől mentes.

„ k u l c  s “

M in d e n ü tt kaphatói

n  Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy §  g  
minden darab szappao a „Schicht" névvel és  I  1 

•  •  a fenti védjegyek egy ik k el legyen ellátva. •  •
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K IS S
szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet 
nem tett az osztálysorsjátékban, vegyen 
egy szerencsesorsjegyet K I S S  

bankházában, mert

K I S S  szerencséje N A G Y  l
Kinek még eddig az osztály sorsjátékban 
eredménye nem volt, tegyen kísérletet 

KISS bankházában, mert

K ' l < «  í y J U I V !i- \ i k j l  > szerencséje JAtrAAX 1
Több ezi*r h l nyert a lefolyt sorsjáté
kokban iiajjyobb nyereményeket KISS  

bankházában.
A í: eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt m ár 

Háromszor a jutalmat
6 0 0 . 0 0 0  koronát 1 ,8 0 0 .0 0 0
és egy nagy nyereményt
4 0 0  OOO koronát 4 0 0 . 0 0 0

Összesen 4  sorsjegyre 2,200.000
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük 
a legnagyobb budapesti hírlapokban a 
nálunk nyert sorsjegyek jegyzékét úgy, 
hogy mindenki meggyőződhetik, mi
szerint t. vevőinknek különösen kedvez 

a szerencse.
Kihúzott nyeremények azonnal kifizettetnek.

Kísérelje meg szerencséjét Kiss 
bankházában, mert

K I S S szerencséje N A G Y !
A XVI, sorsjáték l-sö osztályának húzása 
f. e. m á ju s  25  és 26-án lesz. 

Az I. osztályú sorsjegyek árai:
Egy nyolcad I K 50 f. I Egy fél . . .  6 K 
Egy negyed 3 .. „ | Egy egész . . 12 ,,

Kiss Karoly és Tursa
a magyar kir. szab. osztály- 
sorsjáték IVielárusitó-helye. 

Budapest. Vli Erzsébet körút 19. sz.

Ó r iá s i  s z e r e n c s e  T ö r ö k n é l !
Í.V (I i ■ alatt'  ■ HZ ;l S j.. -' i I •. ■, ‘ ~ r*. I lll.lv  l l , l l lk ll ,l / l l l l l i t 'i lk  k l'd v

*  e U U m l U J l i * t 4 « J l  |9 „aiii.u .„.íoiuiiúI' líilih nycram'n)l líz. luiuU ki iiufjni- 
becsült vevőinknek; egyedül uz utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt és pedig: 
a 6 0 2 ,0 0 0  koronás nagy jutalmat a 98924 sz. sorsjegyre, 
a 4 0 0 ,0 0 0  koronás legnagyobb főnyereményt a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá 
100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000, több 15.000, 10.000 koronás 
és ezekén kivül még sok egyéb nagy nyereményt,

Ennélfogva ajánljuk, hogv a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 16. OOO sorsJeBYre ce OOO P™znf cre'
magyar osztálysorsjátékban ismét mény jut
tlZ 2' 14 millió 459 .00 0  korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
szesen

j-íinőenki keresse nevét!
"■ (melyet a. b. c. eorrendbeo megtalálhat).

M in d e n k i  k í s é r e l j e  m e g  s z e r e n c s é j é t  
a z o n  s z á m m a l ,  m e ly  n e v e  a v a g y  c a a *  
t á d t a g j a i n a k  n e v e  m e l l e t t  á l l .

AduláxAdolfA«ne*ÁgostonAladár
A 1 b é rt
AlfrédÁkos
A tv. Alis

\rr-Ad

Altról
AttilaD.tlasaEAlntIt.roabác
BeinBenedekBernét

225142124'asN-i*
59112
72615
•MMS3155835111749
549'12424

Cecília 81156Celaatln 8351*Dániai <778Dávid 6627Dénes 12426Dezső 209'!Domokos <3006Dóra <4268
Dorotea ‘29529Edíth 563111Ede 69159
Edwln 7262!Elek 82826Elemér 83164Emil 82520

Emesztln 2114!Erwin 
ÉvaErzsébet Eszter Etel Fábián 
FélixFerdinánd

Bertalan ‘2!i2:
Bodo$Bogdán
BorbálaBorinké

IM IÍ888K 
56*74 591 U

FerencFlóraFranciskaFridaFrigyesFülöpGáborGábriellé
G áspár
Gedeon

Gellért Gereben Gergely Géza Gizella Gusztáv György 
Gyósó Gyula Hedwlg 
Belena Henrietta Henrik Hermonn Hermina Hilda Hubert Hugó Humbert 
Ibolyka Iduska Ignác Ilka Illés Ilma 
Ilona
Ince Ipoly

12435 Irma 21111 István 2X1119 Izabella !4!(iX Izidor 29.141 Tvnn 56711 Ja.-.no 59161 Janta

278456411*133

295265617159162
82.827
82531

5619 
liléi 21145 22ii IS 
21*6' 29634 6652559167 
72623' -tif. I 
83217 2799 6312 12154 21147 27,077 
2127 1 •29647 56552
59168
M N82957)
8222528766432
ima2U48 2 H92 *1351 11116356'56

JenőJolánJónásJozsaJózsef
JnditbJuliskaKálmánKarollnKárolyKatinka
KázmérKelemen
KláraKlotlldKornélKornéliaKristófKrisztina
László
LázárLénárt
LenkeLeó
LídiaLipótLórántLothárL rincLudmilla
LntzaMalvinManlred

7260
12220
21152
2.1615
24158404825657*59505
72645
82960822162878 7266 16862 
22002 23197 
21365 
10186 
56678 
6953! 
75076 
8*90! 
83255
2879

23100
MSN107(13
M 687

Manó Marcal
Margit 7280Mária 17707Márkus 22014Mártha 2400.1Márton 24274Matlld 40705Mátyás 66692Melánia 59564Menyhért 80019
Mihály 82006Miklós 83272Miksa 2890Milán 7288Mór 17738
Mórlo 22016Nándor 24014Narolaz 24279Olga 40735Olivér 57098Orbán 69566Oszkár 80458
Ottó 82008Ödön S32S1Pál 2892Paula 7300Petronella 17740 Péter 22017
Piroska Pista Katáéi Regina Richárd Róbert Rózsika Rudolf

83259 Salamon
797 9

24017
21*8'4071!57.-86
5957380639S302082296

Sándor 17763Sári 22019Sarolta 21029Sebestyén 21289
Simon 40746Szeréna 67716Taksony 59575
Tamás 80974Taszlló SXIIÜTerns 82300Tibor 2898Tihamér 8501Timon 1865*
Tivadar 22027Tóbiás 24045Urbán 24295Valéria 40789Vazul 68012Vendel 69586
Viktor 80971Viktória 83017
VUibáld 8391;Vilma Vilmos 8618
Vince 18655Virgil 22029Zoltán 21011
Zsigmond 25156 Zsófia 42*70Zsuzsanna 58021

Legnagyobb nyerem ény esetleg I 0 0 0 , 0 0 0  korona.
Továbbá 1 jutalom (iOÜ.OOO, 1 nyer. 400.000. 200.000, 2 á 100.000. 1 á 00.000, 2 á 80.(XH),
1 á 70.000, 2 á 1(0.000, 1 á 50.000. 40.000, 5 á 30.000, 5 á 25.000, 8 á 20.000. 8 á 15.000, 

30 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

Vb eredeti sorsjegy Irt —.75 vagyis 1.50 kor., V i eredeti sorsjegy frt 1.50 vagyis 3.— kor. 
V* „ „ „ 3 . -  „ 6.— „ Vi „ „ „ 6. „ 12, „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a/, összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 25-ig
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen .szerencseszámok gyorsan elfogynak és mert az 
I. osztályú húzás már f. é. május bő 25-én és 26-án lesz.

T Ö R Ö K  J L  és  T =
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. II fiók: Muzeum-körut II a. III. fiók 
________ _________  Erzsébet körút 54 a.________________________________

Benzinmotorok, Gőzcséplökészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági
Gépek legjobb kivitelben kap . l i  A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának 

vezérügynökségénél BUDAPEST, V., Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




