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Haladásunk első alaki 
kellékei.

Ha nem irtani volna e cikknek a címébe 
a7. alaki szót, úgy tudom, hogy minden 
muraszombati ember uni solo azt mormolná 
magában a cim elolvasása után, hogy 
„a vasút*.

Hát én ezt alaki értelemben sem fo
gadnám el, mert sokat jelentene ugyan 
Muraszombat fejlődésében a vasút létre
jötte, de nem mindent. Akik ismerték 
Muraszombatot 20—30 évvel ezelőtt és j 
ismerik ma, azok tapasztalhatták, hogy a 
vasút hiányában is mekkora haladást tett 
meg ez a község, mondjuk csak 2 évtized 
alatt. Viszont ismerek községeket akárhányat, 
amelyek 20—30 éve élvezik a vasúti össze
köttetés előnyeit és mégis ott vaunak ma 
is, ahol voltak, mikor a vasút hozzájuk 
került.

Ha megkapja Muraszombat a vasutat, 
amelyet rövid időn belül meg kell kapnia ; 
— ezt a közforgalom természetes fejlődése 
előbb vagy utóbb meg fogja hozni — akkor 
valószínű, hogy valamivel több idegen fog 
benne megfordulni, kényelmesebb és olcsóbb
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lesz az utazgatás azoknak, akiknek kell 
vagy passziójuk utazni, meg fog élénkülni 
talán az áruforgalom, némi fellendülést 
vehet egyik-másik üzlet vagy iparág — einel- 
kedhetik némileg az ingatlanok forgalmi 
éltéke — de ha nem lesznek hivatott és 
arra képes tényezők, akik megragadva min
den kínálkozó alkalmat, a község iránti 
igazi benső érdeklődéssel eltelve, igyekez- ' 
nek a község fejlődését újabb és újabb ; 
intézmények ide vonásával s a meglevők 
kiierjesztésével előbbre vinni — akkor a 
vasút megnyílta után pár esztendő múlva 
be áll újra a stagnáció, a tespedés és lesz 
Muraszombat ismét az, aminek tudom, hogy 
ha nem is sokan, de vannak, akik látni 
szeretik, egy elhagyatott, a modern világ
tól elmaradt falu, azzal a külömbséggel, 
hogy naponta 4-szer végig fog döcögni 
pocsolyás, piszkos utcáin egy jobb helyek
ről kimustrált recsegő fakó omnibusz, mely
ből a Nagykorona udvarán unottan mászik 
majd elő egy-két elkeseredett vadkörte 
kereskedő.

Ezután a kis kitérés után az anyagi 
oldalra — lássuk hát mi az az alaki keHék ?

De talán úgyis elgondolják most már
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a tisztelt olvasók. Nem más az bizony, 
mint az, hogy Muraszombat községi szer
vezet tekintetében hagyja el azt a nívót, 
amelyen Lukácsfa meg Korong van és 
emelkedjék fel legalább odáig, hogy önálló 
község legyen, odáig ahova Vasvármegye 
mind a 10 járásának — Muraszombatot 
kivéve — összes járási székhelyei már 
régen eljutottak.

Pirulnia kell igazán egy muraszombati 
embernek, ha más vidékre jut és szóba 
kerül az otthona és be kell vallania, hogy 
van ott ugyan járásbíróság, szolgabiróság, 
adóhivatal, közjegyző, telekkönyv, 3 takarék- 
pénztár 5 ügyvéd stb. de — községi jegyző, 
az nincsen; azaz hogy van, illetve lesz 
most már kettő is, hanem egyikse Mura
szombaté, hanem mindegyik 5—6 falué, 
ezek között a faluk között húzódik meg 
Muraszombat is, egy 114 községből álló 
járásnak a székhelye!

De ez mind hagyján még. A szégyenen 
csak túl teheti magát az ember azzal a 
tudattal, hogy nem rajtam múlik. De vegyük 
a kérdés gyakorlati oldalát.

Megfelelt az a kisközségi szervezet 
Muraszombatnak akkor, mikor még nem

TÁRCA.

A lányka csalfa tünemény.
— A .Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcája — 

Irta : SIGMA.

Szép alkonyban, amint a nap bágyadt sze
mekkel rózsalevelekből vetett ágyába nyugovóra 
tér, szerény kis lakom ablakára dőlve eszmélek 
létem és énem felett. Tekintetem messze-messze 
elrévedez, majd eltéved oda, hol eszményi érzet 
hő lángra gyújtja fel a keblet: a szerelem, ez 
isteni érzelem honába.

S mintha uj világot látnék! Mintha uj élet 
hajnala derengene felém!

Már-már tünedezik elöltem az égről az arany 
palást, mert a mindenség ez ékét magáról levetni j 
készül, mikor a bibor fényben úszó nap utolsó 
látható rezgését, azt a kisded játszi sugarat a 
tekintetem irányában lévő nagy házikó utcai 
ablakába löveli.

Szent érzet 1 ? Mi ihlet meg engem ?!
Előttem már a barna éj sötét homályávál és 

az én szempárom még mindig oda van arra a 
helyre szegezve.

Leány! Ez van a sugár mögött.
Egy bájos, szép. üde, fiatal, töndéri leány, 

ki két szemében birja a világot és véle mint a 
kék menny legszebb páros csillagával, úgy vonz, 
úgy bájol el. Haja, mint sötétbarna éj a nagy 
mindenségre, úgy omlik le alabástrom nyakára. 
Szabályos termetét kék lepel borítja és kis kacsóival 
épen annak fodraiban babrálgat.

Tehát reményem ö? . , .  Igen, igen, ö 
Reményem. S feldobog kebelem. Vége lett nyu
galmamnak !

Küny csilláink meg most szemeimben. Ezt 
ö csalta ki oda, az én angyalom, mennyei min
denem. Inteni, szólani akarok hozzá.

De a lányka gyorsabb. Megelőzött. Nagy 
kegyesen, bájló gratiával reám tekint és első 
tekintetével megigézett, Megremegtem erre egész 
valómban úgy, hogy szavam is fennakad, mit 
hozzá intézni akartam,

Földöntúli mámorba borult a lejem. Meg 
tántorodtam az ablak mellett és az itt elhelyezett 
pamlagra dőltem lo. Majd szemeimre az álom 
enyhe fátyola szállott, és elaluvék fűszeres fu vál
niuk ringató zenéje mellett, ö  fogá be két kezé
vel szemeimet.

Aludtam és álmodtam.
Almomban föléltem Isten hivatott kegyence, j

az éu jó őrangyalom lebegett. Ez az égi szellem 
engem, menten minden földies ingertől, a légen 
át szűzi fényben, keresztül a sötét barna éjen 
lánykámhoz vezetett, kinek keblén az erények égi 
gyöngyeit ékítve láttam.

Én követve jó sugalmimat, tiszta lélekkel, 
mintegy a békemalaszt hangján szólok hozzá :

— Oh lányka, legyen angyalom!
S a lányka néma marad, de reám nyitá ég

kék szemét és abból azt engedé kiolvasni, hogy 
szavaim szivccskéjébe szálltak nyájas holdsugáron, 
mert a bennük megjelent fény e sort világitá meg :

— Szeretlek! Szerelmem oly nagy, hogy 
meghalni szeretnék ajkad rózsakelyhén.

E tekintet, e jelenség felgyujtá bennem és 
magasan csapkodó lángba boritá a szerelemnek 
égő csipkebokrát, beszédesebbé tévé ajakamat, 
amelyen most már némi nyugodtsággal szólék a 
lánykához:

— Reményem, életem, oh kedvesem! Lel
kemben arcod napként ragyog. Szivemnek te vagy 
királynője. Tudom, érzem már, hogy nélküled 
nekem az élet nem élet. Tied vagyok mostantól 
örökre.

S a miért e percben epedtem, miután úgy 
vágytam, megtörtént. Megihleté némán meggypiros 
ajakával homlokomat a lányka. Oh, e csók! . .
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volt 50—60 családra menő intelligenciája, 
nem volt benne vagy alig valami ipar, nem 
voltak benne üzletek, pénzintézetek, nem 
fordultak meg benne idegenek; akkor 
kilenctized részben tóldmivelökböl álló la
kosságát, melynek a haladás iránt sem 
érzéke, sem kívánsága nem volt, egészen 
jól eldirigálhatta a többi földmives közsé
gekkel együtt a körjegyző, de ma már még 
sem állíthatja senki, hogy Muraszombat 
administrációjának feladatai és kívánalmai 
azonosak Lukácsfáéval vagy Tölgyesével ? 
Elvárhatjuk-e, megkövetelhetjük-e attól a 
körjegyzőtől, amelyik Muraszombaton kívül 
még 5—6 községnek a jegyzője, melyek
nek a viszonyai, kívánságai egészen eltérők 
a mieinktől, hogy az egész tudását, egész 
tehetségét és idejét vigye bele a mi cél
jaink kiküzdésébe, abba, hogy Muraszom
batból egy urbánus jellegű fejlődő vidéki 
központot teremtsünk?

Ez a feladat uraim Muraszombat lakos
ságának együttérző támogatásán kívül leg
alább is egy e g é s z  ember munkáját, egy 
egész ember összes energiáját követeli meg.

Mintha hallanám már az ellenvetéseket. 
Jó, jó, szép dolog ez mind — de sok 
pénzbe kerül.

Erre azonban nincs most már terem 
felelni. Majd legközelebb.

Bolyongó.

Sekélyen és mélyen gyökerező növé
nyek váltakozása.

Sekélyen és mélyen gyökerező növé
nyeknek felváltva való termelése által a 
növénytermelésnek jövedelmezőségét akar
juk biztosítani.

Ha folytonosan vagy igen gyakran 
sekély gyökérzetü növények, például gabona 
termeltetnek ugyanazon talajon, akkor a 
talaj természete szerint az aránylag sekély

feltalaj előbb vagy utóbb kimerül a könnyen 
oldódó növényi tápanyagokban és azoknak 
tnigyi'izás által való pótlása nagyon, de 
nagyon sokba fog kerülni.

A mélyen gyökerező növények, milye
nek a hüvelyesek* herefélék és egyéb u. n. 
leveles növények, ellenben a feltalajt kevésbé 
aknázzák ki, hanem testük felépítésére szük
séges ásványi tápanyagokat főleg az altalaj
ból merítik; a hüvelyesek ezen kívül meg
felelő talajon még a légköri levegőből 
nitrogént is vesznek fel a gyökereken levő 
gumók segélyével. A mélyen gyökerező nö
vények téhát a feltalaj tápanyag készletét 
kevésbé veszik igénybe és pedig annál 
kevésbé, minél gazdagabb az altalaj táp
anyagokban s minél könnyebben hatolhat
nak le a gyökerek a talaj alsóbb rétegeibe. 
Minél inkább fennáll ezen eset, annál 
nagyobb lesz nemcsak a termésmennyiség, 
hanem azon nyereség is, mely a mélyen 
gyökerező növények gyér szár és ara
tás alkalmával levélrészeinek a feltalajban 
való visszamaradása által származik, mi 
által a feltalaj úgy ásványi, mint szerves 
anyagokban úgyszólván költség nélkül gaz
dagabb lesz az után na következő sekély 
gyökérzetü növénynek határozott előnyére.

A mélyen gyökerező növények erősebb 
gyökérmaradványainak elhalásával egyszer
smind ut nyittat!k a sekély gyökérzetü nö- 

i  vények gyökerei számára is az altalaj felé 
s ez által azok azon tápanyagokban is 
bővelkednek, melyekhez különben talán 
elegendő mennyiségben sem juthattak volna.

A talaj mélyebb rétegeiben száraz idö- 
járás esetén még szárazságra igen hajlandó 
talajon is elegendő nedvességhez jut a 
növényzet gyökere, a talajvízben feloldott 
növényi tápanyagokat pedig ozmotikus utón 
fölvevén, erőteljes levélzete segélyével a 
növény szervezetének fölépítésére használ
hatja fel. A sekélyen gyökerező növények 
nagyobbrészt nitrogént fogyasztók, a mélyen 
gyökerezök pedig nitrogén gyűjtök, úgy a 
talajt, mint az egész gazdaságot tekin
tetbe véve.

A sekélyen gyökerező növények tömö- 
dött struktúrában és gyomosan hagyják 
vissza, a mélyen gyökerező növények ellen-

Erre felébredtem. Pedig inég álmodni sze
rettem volna, álmodni hosszan, mig megsemmisül 
a lét, hisz oly szép vala álmom.

Hittem néki és boldognak éreztem magam. 
Felébredésemkor is első fohászom érte szállt az 
égbe, hisz egy igaz hü szív többet ér minden 
kincsnél és pompánál, mert akié a dal, a szere
lem, az nem irigyelheti a világot.

Már hajnal van. Piros köntösben feltűnik a i 
szőke reggel és én ismét ablakomra dőlve ki
tekintek oda, hogy megbámuljam az uj varázs- 
díszbe öltött természetet és benne meglássam | 
Isten legszebb teremtését: lánykámat.

Kinyillotl az ö ablaka is. Ö maga nyitá ki I 
sajátkezüleg. Első pillanatra felém tekint, én ö 1 
feléje és szemsugaraink találkozónak. E perctől j 
fogva titkosan egymásért dobogtunk. Végtelen j 
szeretettel öveztük az egész világot, kerestük 
egymás társaságát és szavainkban, tekinteteinkben ! 
teljesen megértettük egymást, Mint a föld első 
napja, oly derűs volt lelkünk világa. Oly messze 
voltunk már, hogy szinte karjaink is egymásba | 
fonódtak volna, ajkaink is szívták volna egymásé- ! 
ról az isteni mézet, ha ezt a szót: Szeretlek — | 
egymásnak kölcsönösen kijelenteni mertük volna. ! 
Pedig tudtuk, éreztük mindketten, hogy egymásért 
epedünk. i

S a végzet ? I
Idők múltával egy esti alkonyainál, midőn a 

patak már csendesen folydogál, midőn fűben a 
virágok, lombon n madarak a természetnek tün
dérek állal itatott ölében édes álomba mcrültc- 
nek, ismét kikönyökölök ablakomba, hogy lány
kám kék szemének ibolyájában gyönyörködjem, 
szemléljem azt a virágot, melynek kelyhében sze
rénység, szelídség honol és néki megmondjam, 
hogy kebelemre akarom tüzűi. De . . .

Ki ajkának bíborával egykor az összes 
mennyel nyitotta fel ifjú szivem elölt: az én szép 
Mimim már másért lángol, azért, ki fölöttem 
játsza véle már, szintén miként én, kies őstulkonyi 
órában szemjátékát, és kinek Mimi szomcivel inti 
vissza a nefelejcset.

Majd az idők végtelenében ismét kinyillotl 
Mimi szivének fogadó-bocsájtó ajtaja s ki most 
újonnan jutott beléje, annak is szép, igaz örök i 
hűséget fogadott, mert fogékony és termékeny 
virány a nő kebele, benne sok-sok csira is köny- 
nyen megterem, mig himporát el nem veszti.

És én? Már többé nem nézek lányka sze
mébe, mert csalfa tünemény mind, valahány 
csak van.

ben a talajt beárnyékolván, azt kedvező 
struktúrájúvá és gyommentessé teszik.

A mélyen gyökerező növényeknek 
chemiai és fizikai hatása is előnyös a ta
lajra. Minél gondosabban és szabályszerűb
ben van keresztülvive a sekélyen és mélyen 
gyökerező növények váltakozása valamely 
gazdaságban, annál jobban ki lesz a talaj 
és levegő tápanyagok tekintetében használva.

Minden növénycsoportnak meg van a 
maga tápanyag igénye, az egyik csoport 
főleg az egyik, a másik főleg a másik táp
anyag iránt igényes s ebben a tekintetben 
az illető tápanyag összetétele és oldható
sági foka is határoz.

A terményeknek észszerű váltakozása, 
a sekélyen és mélyen gyökerező növény
családok tekintetbe vételével a legnagyobb 
haszonnal jár s a gazdasági termelésnek 
egyik legfontosabb részét képezi.

A sekélyen és mélyen gyökerező növé
nyek felváltott termelésével a kultúrnövé
nyek edzettebbek és ellenállóbbak lesznek 
a számtalan növényi és állati ellenségekkel 
folytatott küzdelemben, mely ellenségek 
pedig egyoldalú termelésnél óriási pusztítá
sokat szoktak véghez vinni.

Vegyük tehát a fent említetteket fon
tolóra s hagyjunk fel a rossznak bizonyult 
régi rendszerrel s menjünk át a sokkal 
nagyobb és biztosabb termést adó rend
szerre. Legyen a vetésforgás rendszerére 
való áttérés minden gazda törekvése, mely 
csak jólétet és vagyonosodást teremt, mig 
a régi, egyoldalú termelési rendszer nyomán 
a mai viszonyok közt csak szegénység és 
nyomor fakad.

Álljon előttünk az a gazdai mondás: 
„Markolj csak keveset, hogy azt jól meg
szorítsd, ne a földet, hanem a munkát 
szaporítsd*.

Szenteh Dezső
gazd. szaktanár.

A félév leteltével tisztelettel kérjük elöfize 
tőinket, kiknek az előfizetése lejárt, annak meg
újítására, esetleg a hátralék szives beküldésére, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

A kiadóhivatal.

HÍ REK.
— Helyettesites. A nyugalomba vonult 

Skodák József muraszombati körjegyző hivatalát 
fiú, Skodák László helyettes körjegyző vette át, 
aki azt u jegyző választás megejtéséig vezeti.

— Eljegyzés. Horváth Ciliikét, özv. Horváth 
Györgyim muraszombati löldbirtokosné kedves 
leányát, hölgy koszorúnk e szép virágát, Nemes 
Miklós in. kir. járási állatorvos eljegyezte. Szív
ből gratulálunk!

— Uj járásbiró. Az igazságügyminiszter elő
terjesztésére a király Ucnkö Károly szentgotthárdi 
járásbirósági albirót a szentgotthárdi járásbíró
sághoz járásbirónak kinevezte.

— Egyházmegyei közgyűlés. Az őrségi cv. 
ref. egyházmegye julius hó 12-én tartja évi rendes 
közgyűléséi Körmenden Somogyi Gyula esperes és 
Chernél Antal egyházmegyei gondnok társelnök- 
lése alatt. Előző napon a tanügyi bizottság is 
ülést tart s lelkészi értekezlet is lesz.

— Szerkesztőváltozás. A Körmenden meg- 
jelennö „Körmend és Vidése* cimü társadalmi 
lap eddigi érdemes szerkesztője Fülöp József ev. 
lelkész a vasárnapi számmal leteszi nevezett lap 
nak felelős szerkesztői tisztét és julius hótól kezdve 
Katona Imre nyomdatulajdonos lesz a lap tartal
máért felelős.



__ Előléptetés. Kardos Iván muraszombati
iárásbirúsági III. oszt. fogházon a győri kir fő- 
ügyész ugyanazon fizetési osztály 2-ik Iokozatába 
léptette elő.

— Szabályrendelet a fogadókról, Vasvár- 
megye törvényhatóságának a fogadó, vendéglő és 
kávémérési iparról szóló módosított szabályrende
letét a miniszter jóváhagyta. Muraszombatra vo
natkozólag a fenti üzletek számát kettőben álla
pította meg.

— Hadgyakorlatok Muraszombatban. Augusz
tus első felében, amint értesülünk, a gráci és 
marburgi ulánus ezredek nehány százada Mura
szombat környékén gyakorlatot tart,

— Motorjárat Celldömölk és Székesfehér
vár között. A magyar államvasut Celldömölk és 
Székesfehérvár közötti vasúti vonalon motorjára
tokat akar berendezni a forgalom gyorsabb lebo
nyolítása céljából. Az idén 6 motorkocsival tesz 
próbát s ha beválik, úgy jövőre a motoros jára
tokat állandósítja.

— Vasút eladás. A szombathely—rumi helyi
érdekű vasutat a társulat napokban tartatt köz
gyűlésen eladta u Dunántúli helyi érdekű vasút 
részvénytársaságnak. A részvények konverzióját 
még a folyó évben végrehajtják.

— Filoxera. Ulicsny Károly szőlészeti és 
borászati felügyelő e hét folyamán járásunkban 
zöldoltási tanfolyamot tartott és ezzel kapcsola
tosan a hegyvidéken több szölötelepet nézett meg.
A Szt-Benedektöl lehuzódó parton egy-két szőlő
től kiásatott s a górcsövi vizsgálatok alapján a 
szölőtő gyökerein konstatálta a filoxerát.

— Panaszkönyvünkböl. A múlt hét folyamán 
ismételten hallottuk a kiadóhivatalunkban jelent
kezőktől azt a panaszt, hogy a községünkön 
keresztül vezető törvényhatósági közutakon lehe
tetlen a kocsi- és teherforgalom azért, mert egyes j 
pontokon, igy benn a főutcában és a Lendva- 1 
utca végében épen az utmester lakása tőszom
szédságában majdnem az egész szélességét át
fogó és nem is csekély hosszúságra nyúló kavics
halmok, mik már a kavics domboktól sem állanak 
messze, vannak felhalmozva, mely okból a múlt 
és az előtte levő héten eszközölt szénahordások 
idejében, dacára kellő vigyázatnak, ismételten 
borultak fel kocsin és igy kilátás van arra, hogy 
a közelgő gabonahordások idejében ezek a fel
borulások tán egy nehány szerencsétlenséggel 
fűszerezetten megismétlődni fognak. A közutak 
nem kavicsgyüjtö helyek. Kérjük az illetékes té
nyezőket ez állapot megjavítására.

— Aranymosas. Pár hét óta érdekes kísér
letek folynak Széchénykui községben. Temesvár
ról egy mérnök telepedett le, aki a Mura folyó j 
homokjában aranyra vél találni. Amint hírlik, 
vállalkozását siker koronázta, mert a homokból 
iszapolás utján sikerült kisebb mennyiségű arany 
port kiválasztani.

— Felrobbant mozsár. Andorhegy község 
határában a jég elleni védekezés céljaira egy 
viharágyu van felállítva, melynek kezelése Zsila- 
vecz Ferencz asztalosra van bízva. F. hó 3-án 
délután, mivel zivataros idő mutatkozott, Zsilavecz ] 
nejével együtt kiment a viharágyuhoz, a hová 8 ' 
éves Juliska és a 4 éves Sándor gyermekei is 
követték. Az asszony töltögette a mozsarakat, 
amit aztán férje a viharágyuban elhelyezett és el 
is sütött. Kél vagy három lövés után az asszony 
újra töltötte a mozsarakat, miközben az egyik 
felrobbant és felrobbantotta a közelben elhelyezett 
fél kilogramnyi puskaport is. Az asszony arcán és 
lábán könnyebben, a gyermekek azonban, kiknek 
a robbanáskor ruhájuk tüzet fogott, karjukon és 
lábukon súlyosan megsebesültek. Valószínű, hogy 
a robbanást az idézte elő, hogy a mozsár még 
forró volt, vagy pedig egy darab égő gyujtózsinór 
maradt benne.

- -  Tüzek. Sebjanics György lehoméri gazda 
háza mull hó 24-én éjjel kigyuladt, minek követ
keztében a lakóház tetőzete, istálló, öl elhamvadt. 
A kár 600 korona. — Völgyközön meg a rozzant 
fakémény volt a tűz okozója. Iralvohl József múlt 
hó 28-án délelőtt a szabad tűzhelyen tüzet rakott, 
a felcsapó lángok meggyujtotlak a fakéményt, 
mitől a tető is tüzet fogott. A kár meghaladja a 
800 koronát.

Verekedés. Völgyközön 27-én este együtt 
mulatott a korcsmában két testvér, Szukics 
Ferencz és István. Mulatság után boros állapot
ban hazafelé botorkáltak, miközben összeszólal
koztak, a szóbeszédnek verekedés lett a vége és
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István Ferenczet úgy megverte, hogy az napokig 
nyomta az ágyat. A verekedőket a esendörség 
feljelentette.

Aki nemes akar lenni. Egy muramenti 
polgártársunk az ö társadalmi állásával sehogy 
sincs megelégedve, hogy magán segítsen, ékes 
levelet irt O felségéhez, amelyben nemességre 
illetve hercegi rangra emelését kéri. A napokban 
minden megjegyzés nélkül vissza jött a folyamod
ványa, melyet érdekességénél fogva egész terje
delmében ide iktatunk, így:

Felséges Király
Legkegymeseb uram

A haza irányában szerzet érdem a királyi j 
trón iránt tanúsított hűséget boldogult felséges 
királyaink mindenkor megjutalmazni méltóz- 
tattak.

A polgári erények élesztőseire törekvés 
végett felséged is követni méltóztatik Felséges 
elődeinek nyomdokait, ösztönt nyújtana hü 
magyarjainak a királyért és a hazáért életüket 
és vérüket kész honfiaknak áldozat készségére.

Hogy én is részesülhessek ezen királyi 
kegyelemben és én is a magyarországi nemes
ség soraiba felvétéssem, volt mindig legforróbb 
óhajtásom.

Alolirot a polgári pályái választván a gaz- 
dászattal foglalkozom. Én a csataban nyert 
sebekkel nem dicsckedhelem; azonban mint 
szorgalmas földmivelö fáradságom gyümölcsét 
megosztottam azokkal, kiket a sors szerencsét
lenségbe sodort igy A) atyámnak szereztem 
mindig annyi dolgot, hogy nem ért rá az 
anyámat kínozni a melyet épen kínokkal eszte
lenné tette és igy egy pár év múlva az anyám 
egészen tisztán meggyógyult. B) a melyet az 
anyámnak is vettem anyi vagasztolt olvasásas i 
mindig, hogy az segítette nagy esztelen szomo- ! 
ruságot helyre igazítani. Cz) négy embereknek I 
életett egy rósz bika állat halálveszéltől meg- ! 
mentettem. D) a jó könyvekbe mindig igazságot ! 
kerestem cs azokok a szomszédok közt mindig i 
terjesztettem, hogy sokszor is adós voltam a i 
könyvekre E) minden tüzveszedelemnál is min- 1 
dig egyész erőmmel dolgoztam, igy a mások a j 
katonai pályán tüntették ki magokat én a pol- ! 
gári életben törekedtem arra.

Ezek azok, a melyeket Felséged kegyesszine 
eleibe mély hódulattal előterjeszteni bátorkodom, 
melynek alapján mély alázattal kérem Felsége
det, miszerint engem nőmmel és gyermekeimmel 
(úgymint akarok megnősülni) együtt a ncmes- 
ségi dij (taksza) kegyes elengeeése mellett a 
nemesek sorába felvenni s nemesi kiváltságok
ból felruházni a nemesi ezimert a melynek ter
vét ide H o r c z c g y i alatt mellékelni bátorko
dom, — nemkülömben a nemesi oklevelet ki
adatni méltóztassék. A legmélyebb tisztelettel 
vagyok legalázatossab szolgája

ifjú Behek István
Korong.

U, posta és föszolgabíróság Muraszombat 
Vasmegye.

Cziin:
Lcgkcgyolmcscb Felségyes király ur

I. Ferencz József
Vien Bécs

Vár palota Schönbrunn
— Peronospora, oidium. Az idei nedves idő

járás nem csupán a szőlő levelein élősködő 
peronosporát fejlesztette ki igen nagy mértékben, 
hanem a szőlő oidium (lisztharmat) betegségét is 
meghozta, mely betegség tudvalevőleg első sor
ban a szőlő bogyóit támadja meg. Figyelmeztet
jük a szőlősgazdákat, hogy az oidium ellen külön 
kell védekezni* és pedig oly módon, hogy a für
töket vagy behintjük kéuporral vagy megperme
tezzük kenmáj oldattal. Mindkét védekezési mód 

j biztos eredménynyel jár; külöinbség mégis van,
I az nevezetesen, hogy a kénmájoldat sokkal gyor

sabban letisztítja a bogyókról az oidiumot, olcsóbb 
! és könnyebb vele a védekezés, mint a kánporral.
: További előnye még, hogy a kónmájoldaltal per

metezett szőlő bora bűzös szagot nem kap és 
mert a közönséges peronospnru-fecskendökke! al
kalmazható, külön gépek (fújtatok) beszerzését 
megtakaríthatjuk. A kénmájból egy hold szőlőre 
körülbelül 3 kiló szükséges; kilónként 64 fillérért 
Kecskemétről Máycrfi Zoltán mcrinctező anyag 
gyárostól szerezhető bo.
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Irodalom.

A divat.
— A D i v a t  U j s á  g-ból. —

Megindult a fürdöévad mindenfelé és ilyen
kor bővebben van az embernek alkalma a kissé 
merész összeállítású nyári ruhákban gyönyörködni, 
mert sokan, akiknek illik a feltűnő, de városon 
még sem szeretnek feltűnően járni, ilyenkor en
gednek egy kicsit a gyeplőn és csak azt nézik, 
hogy szépek-e a ruhában és nem törődnek azzal, 
ha egy kicsit feltűnnek, — sőt ha nagyon se — 
elvégre is hadd pukkadjanak a kedves jóbarátnök.

Mondom, hogy csak ilyenkor látni remek 
rezedazöld ruhát heliótropülával díszítve, vagy 
pedig egy mélységesen ragyogó lilaszin arany sár
gával. Hisz fürdőn, amikor oly fényesen süt a 
nap, úgy ragyog a tenger vagy a Balaton, oly 
édesen suhog a fenyves és oly kábitóan illatoz
nak a hárs, a liliom, rózsa, viola, rezeda, akkor 
oly jól eshetik szép asszonynak, leánynak azt 
képzelni magáról, hogy a téli gubóból szárnyra 
keit pillangó.

De nemcsak a merész ruhákról legyen szó. 
Mert hisz annyira kedves és szép az idén a nyári 
divat. Úgy el vagyunk árasztva pikével, selyem
vászonnal, angol vászonnal, de kivált patyolat és 
batiszttal, ahogyan még soha nem voltunk. Most 
jó ám azoknak, akik a Divat Újság gondos veze
tése mellett beleokultak a ruhavarrás mestersé
gébe. Mert a mai ruhákon az anyag a mellékes, 
a munka a fő. Oly pazar, fárasztó gonddal és 
művészettel vannak a ruhák hímezve vagy hím
zéssel, csipkebetétekkel és medaillonokkal díszítve, 
hogy csoda! Aztán az a sok finoman szedett 
ránc, a rengeteg keskenynél keskenyebb hajtás. 
Szinte látja az ember a finom rózsás ujjakat 
babrálni ezen a tündéreknek való kedves munkán.

A remek, lehelletszerü batiszt vagy kacéran 
sima és szinte hivalkodóan egyszerű vászon- vagy 
pikéruhát a kalap teszi tulajdonképen tökéletessé. 
A kalap ma tudniillik annyiféle, ahány szeszélyes 
ötlet cikázik keresztül a szép viselőjük fején. Az 
alap alig egyéb egy teljesen lapos, tányéralaku 
szalma vagy lószőr lapnál. Ez alá aztán hol elől, 
hol hátul, hol féloldalt egy nyerges rész támasz
tanak, a karimája másik felét vagy az orrocská
jára, vagy a félfülére hajlítja a boldog viselője, a 
tetejébe egy vékony virágkoszorut vagy egypár 
szintjátszó szalagrozettát illeszt és kész a világra
szóló kacér kis kalap.

Keztyü, cipő, napernyő persze mind világos, 
a lehető legvilágosabb. Ha csak lehet, a cipő és 
harisnya és minden alsóság hófehér. Igaz, hogy 
a mosás sokba kerül — dehát a fehér mindig 
lehet, sohasem szinehagyott fakult, avult.

Vállra vető mantilláknak puha selymet, 
krepont, kasmírt használnak — inkább disz az 
egész — jó hosszú véggel elől. Dísze selyemfodor, 
rojt, bodor, csipke vagy külön-külön s a ki a 
nemes egyszerűséget kedveli vagy pedig egymásra 
halmozva, ha „telik*.

IDA.

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

Apró hirdetések.
Egy simenthali pirostarka, tenyésztésre al

kalmas bikaborju hathetes korában, azaz e hó 
végével eladó. Megtekinthető Wilfinger Károly 
korongi állami tanítónál, ülésre nem eladó.

Oltógurnmi dekagrammonként 28 fillérért 
kapható gazdakörnek Kardos József muraszombati 
kereskedő urnái levő raktárában.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetőgépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

A gazdakör járásunk róna vidékén egy minta 
gazdaságot óhajt felállítani. Azok. akik cz iránt 
érdeklődnek, jelentkezhetnek a gazdakör tit
kári hivatalában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.
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Előfizetőinkhez.
Lapunk mélyen tisztelt előfizetőihez 

bátrak vagyunk azoti kérelemmel fordulni, 
hogy a hátralékos előíizesési dijakat most, 
a félév leteltével, beküldeni szíveskedjenek.

„MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönséget 

értesíteni, hogy Muraszombatban, a Bokor* 
utcza 290. számú házban letelepedtem 
és itt a

Idény-czikk.
Az idény alkalmából ajánlom kitűnő 

minőségű

hólyag-papírjaimat
Indokolttá teszi kérelmünket azon kö

rülmény, hogy a |ap pontos és idejében , 
való szétküldését az előfizetőink és a 
modern kor igényeinek megfelelően csak 
akkor eszközölhetjük rendesen, ha az elő
fizetési dijak belolynak.

Tekintettel arra a nagy anyagi áldo
zatra, melyet kiadóhivatalunk a lap elő
állítására fordít, méltányossá teszi fenti 
kérelmünket, mert hisz oly nagy töke nem 
áll rendelkezésünkre, mint a fővárosi napi 
lapoknak, bár azok megjelenését is az elő
fizetési dijak pontos beérkezése teszi lehe
tővé, — úgy szerény körünkben okvetlenül 
számításba kell vennünk az előfizetési dija
kat, hogy a szétküldés akadályt ne szen
vedjen. Már pedig ebbeli törekvésünk csak 
az esetben lesz sikerre vezető, ha mélyen 
tisztelt előfizetőink indokolt kérelmünket 
méltányolják és az előfizetési összeget hoz
zánk juttatják.

Kérelmünket a m. t. előfizetőink jó
indulatába ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel 
A ..Muraszombat és Vidéke- 

kiadóhivatala.

H ird e té se k .

Házeladás.
M uraszom batban, Kiskanizsa-u. 

271. sz. ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
fü rdőszoba és egyéb mellékhelyisé
gekből, hozzá felhold kert, eladó.

Tudakozódni lehet a járási kór- 1 
ház gondnokánál.

K Á D Á R  (pintér)
mesterségemet fogom folytatni.

Midőn ezt a n. é. közönségnek tudo
m ására hozom, egyúttal értesítem, hogy jó 
és tartós munkámért felelősséget vállalva, 
olcsó árakat fogok számítani.

Magamat a n. é. közönségnek becses 
figyelmébe ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

F le g á r M ik lós,
kádár mester.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat és vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
nemkülönben díszes dobozokban és csoma

gokban finom

levélpapírjaimat.
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszombat.

Im a k ö n y v e k
tnagyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásnak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres

kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszombat.

a mélyen tisztelt családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedő.

R É Z I  N É N I .  Szakácskönyv.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyvkereskedésében.

2044/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mura
szombati Takarékpénztár végrehajtatnak Gombóez 
János fercnczfalvai lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 400 kor. töke követelés és járulékai, 
valamint az ezennel megállapított 20 kor. 30 fül. 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság 

' mint tkkvi hatóság területén levő, a ferencz- j falvai 3. sz. tjkvbeni A f  I. 4. és 17. sorsz. 61.,
| 52/a hisz. 5. házsz. birtokra 1142 koronában 

megállapított kikiáltási árban az árverés elren
deltetik s arra határnapul

1905. évi julius hó 22. napjának 
d. e. 10 órája Ferenczfalva község házához ki- 
tiizetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in- 
' gatlan kikiáltási árának 10%-a 114 kor. 20 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat- 
I pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapi- 
| rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
j  a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer

vényt átszolgáltatni.
A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 

fizotendö az árverés napjától száinitott 5°/„ kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alalt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 

1 Ferenczfalva község hazánál megtekinthetők.
Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö.
Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 

| mint telekkönyvi hatóságnál, 1905. évi május 8.
Dr. Schick, kir. albirö.

Tanulónak
egy jó házból való tfiu, ki Írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvételik

.  Minden darab szappan SC.IIICIIT 
• névvel, tiszta és ment káros al

katrészektől. ----_-----—-rr=-'- - .......=
Vezérszó cég Aussigban bárkinek, aki bebizo

nyítja, liogy szappan a a.SCHICHT* névvel, valamely káros 
keveréket tartalmaz —— ■ 1 ---......... —

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
Muraszom bat.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennem ű díszm unkákat és disz- 
kötéseket j u t á n y o s  á r b a n  készít 

B a lk án yi E. könyvkötészete.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskeilésében kapható.

( , Szarvas" vagy .Kulcs" szappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyős eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




