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Az újság — a papír.
Vettük a következő értesítést:
A 'Mnraszombatjárási Gazdaszövetség
*
tekintetes Elnökségének
Muraszombat.
A folyton rosszabbodó gazdasági viszo
nyokra való tekintettel tisztelettel értesítem, hogy
b. lapjuk nyomtatásáról, a papirhiány miatt,
sajnálattal lemondani vagyok kénytelen, mely
körülményt tudomásul venni szíveskedjék.
Megemlíteni kívánom, hogy addig, mig ujságpair készletem tart, a lapot készséggel kinyo
matom muraszombati nyomdámban.
A viszonyok javultával ismét készséggel
állok rendelkezésükre és vagyok
teljes tisztelettel
Alsólendva. 1918. május 24.
Balkányi Ernő s. k.

velünk együtt elszenvedni szíveskedjék.
Viseljük el ezt a csapást is türelemmel,
csak azért, hogy vele a hazának, hazánk
dicsőséges békéjének szolgáljunk.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy
ha be is következik járásunkban az újság
nélküli állapot, mielőbb varázsolhassuk elő
ismét azt az időt és helyzetet, melyben
lapunkkal újra járás közérdekeiért az egész
közönséggel síkra szánhatunk.
A remény, a bizakodás isteni rendel
tetésünkben, nagyjainkban, vezetőinkben
és hős katonáinkban, szövetséges társaink
ban és polgári munkásságunkban.
ezt
a várva várt időpontot talán a képzeltnél
előbb is meghozza. Adja Isten I
Muraszombatjárási Gazdaszövatség.

Séta járási székhelyünkben.

Ezt a közlést kénytelenek vagyunk
nagyérdemű közönségünknek is tudomá
A local patriotizmus gazdag és dagadó
önérzetével szerettünk végigsétálni járási
sara hozni.
Amit az adott helyzetben megtenni székhelyünk terein & utczáin. Bizonyos
módunkban állott, az megtörtént. A papir- büszkeségre adtak tápot ininadazok a ven
sziikségletröl jelentést tettünk a Papir- dégek, kik Muraszombat szerény falai között
központnak és a szükséges ménnyiség megfordultak bármely okból. Jól esett
kiutalását és annak a nyomdánkban ren szemüknek, de jól esett a mi fülünknek is
hallani, hogy iit szép rend és tisztaság
delkezésünkre bocsájtását kérelmeztük.
A lehetetlent azonban eltüntetni a honol Már nagy község lettünk. Levetettük
háborús helyzet viszontagságai közepette a kisközségi köntöst Erre irányuló kérel
nekünk sem áll módunkban. És bár sajgó münket honorálta Vasvármegye törvény
szívvel, de előre kell gondolnunk arra a hatósága is a május 21-én tartott törvény
lehetőségre, amely nagyon közel is áll, hatósági közgyűlésén a nagyközséggé való
hogy lapunkat a fentebb adott okból : átalakulást jóváhagyva tudomásul vette.
papirhiány miatt egyszerre csak megjelen- i
De a külső kerethez idomulni kell a
belső berendezkedésnek és a jelentős tartatelni nem tudjuk.
Kérjük közönségünket, szives olvasóin tolmnak. Ne papirközigazgatást, azaz ne
kat, hogy ezen szellemi szükséglet hiányát papirközségiigazgatást lássunk aztán, hanem

TÁRCA.
És ha hívni fogja ...
A rózsa kelyhébe mártottam a toliam
És irok magának egy szép levelet . . .
Édes rózsaillat, szállj felé, szólj rólam!
Mondd neki, hogy szivem sohasem feled !
Oh, az erdő mélyén ... ott jártunk mi kelten.
Tűlevelű, apró fenyőfák alatt . . .
Vagy ott a tó partján . . . Oh, soh'sem felejtem :
Emléke örökre szivemben maradt !

Könybe, könyözönbe mártottam a toliam . . .
Ébredezek . . . ah, hál álom volt ispán.
Kérdezem magától : emlékszik-e néha
A kis tó partjára . . . fenyvesekre . . - rám ?
A hajam színére . . , hallja-e hangom ?
Magános sétáin ha jár boldogan . . .
S nem érzi-e szive . . .
Oh, hogy valakije messze, messze van J

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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olyant, a mely a várakozásnak meg is
feleljen. Mert sok rendezni és elrendezni
való van. Nagyon sok.
Így egyik feladat a sok közül a terek és
utczák rendbehozatala. Van egy rendelet,
régi pedig, nem is uj, mely kimondja
imperative, hogy az utczákon, tereken magán
tulajdont képező és a közlekedést .gátló
tárgyakat felhalmozni nem szabad. Es ha
építkezési okokból ennek a szüksége fel
merül, azt külön kérelmezni kell.
Daczára ennek már évek óta látunk
felhalmozva tölgyfarönköket Muraszombat
egyik legforgalmasabb helyén és pedig a
gróf Szápáry-utcza és Lendva-utcza sarkán,
a községi hídmérleg közvetlen szomszéd
ságában, Hartncr Géza orsz. képviselő és
a régi Poszt! János házai között. Után
járásunk közben nyertünk azt a tudomást,
hogy a Posztl telket is most már Hartncr
Géza vette meg és az ő tulajdonai vétel
folytán szintén a rönkök látható egész
halmaza.
El onnan azokkal a rönkökkel! Kérjük
annak eltávolítását azonnal a közérdek
képviseletében. Ez a felhívott rendeletbe
ütköző tehát tiltott cselekmény, hátrányára
van a községi mérlegnek és a körülötte
lezajló forgalomnak, jogtalanul lefoglalja azt
a közteret és tiltja mindenkinek a szépé
szeti érzékeit is. Közterület nem magánosok
rakteríilete. És ezt ott látjuk már vagy egy
évtizede. És ha az onnan még sem tűnik
el, felkérjük az érdemes elöljáróságot, hogy
azt onnan a tulajdonos költségén eltávolít
tassa és szerezzen érvényt a rendeletnek.
Maradjunk továbbra is méltók arra az
elismerésre, dicsérő szavakra, melyek idegen
bői áradnak ránk. És ez azért is fontos,

És ha hívni fogja . . . szüksége lesz rája :
írjon maga néki egy kis levelet.
A szerető szivem lesz majd boldogsága,
Mely minden bánatot, bántódást feled.
S ha elhagvná magát minden e világon :
Keressen enyhülést ott a fák alatt!
Olt talál majd engem . . . magát odavárom.
Ki mindig szerette s mindig hű maradt . . .

gallérral most ez elöl menekülnének. A hömpölygő
mormogásba olykor-olykor távoli gyárak bömbölő
tülkölése vegyült ; fent, a házak fölött, kifeszitett
telefondrótok elkapták a hangot s ziimmögően,
egyhangún zenéltek a kevertszagu áradatnak.
Karsay Kristóf, az ügyvédi írnok is mos ment
hazafelé, de az ő lelkét nem szorongatták a nagy
kérdések. Valamikor régen, két esztendővel ezelőtt,
Hzmolenszky Erzsiké.
másképpen volt. Két évvel ezelőtt ő is sápadtan
rótta az utczát s mikor az álláskeresés meddő
kísérletei után hazatartott, zugó agyában jajongó
A levél.
Ii tn: Sárándy István.
kérdések kergetőztek. Otthon az asszonya sápad
Este volt s a barnán borongó árnyak rőt tan, fénytelen szemekkel s tompán zokogó köszön
párákból szőtt fátylaikat már kezdték kiteregetni a téssel fogadla, a gyermekek pedig tágranyilt szem
házak fölött. I lörgött, sikoltozott a város : párnás- mel, mohó fürgeséggel bontották fel a csomagot,
kezii, szederjes arczu férfiak vonták le a bollredö- a melyben kétesszagu hurka domborult. Reszketve,
nvöket. Egyszerre népessé vált az aszfalt: Írnokok, agódó figyelemmel adta ki mindenkinek a maga
boltoslegények siklottak imbolyogva, energiátlanul adagját s a mig beszélt a sokatevés veszélyeiről,
hazafelé. Petyhüdt vonásaikon szinte kiült a rém: a hurkanélküli holnap ijesztő reménytelenségéről
az elkövetkező napok ismeretlen veszélyeinek, a j a felesége eltakarta az arczál s elcsukló zokogás
létnek a kérdése s mintha fogvaczogva, (eltűrt j sal lógatta a fejét . . .
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mivel az idegen forgalom növelése a községi
fejlődés czélja, általa a közvagyon és a
közgazdaság fokozatos emelése, vagy akár
rohamos fellendülése is biztosítható.
A jelzett területnek szabaddá tétele
azért is fontos, hogy az északról lefolyó
eső és más csapadékvizek szabad lefolyást
nyerhessenek a Gesztenyés liget keleti nyílt
árkán, a melynek épen a tövére helyeződik
el az a fentebb említett rönkhalmaz, mely
most vagy 2—3 méter széles, 5—6 méter
hosszú és 2 méter magas oszlopával azt
akadályozza. Itt pedig a nyár, az esős idő
szak, a melyben ez okból fontos a leirt
résznek szabaddá tétele, igy a Gesztenyés
liget is élvezhetőbb lesz.

szik s hihető, hogy azok a tanácskozások, melyek
a napokban Budapesten folytak, ezekre a tekin
tetekre első sorban fordított figyelmet.
Nagyon természetes, hogy az államnak lesz
első sorban kötelessége, hogy az árucsere viszony
ból származó importot úgy használja ki s úgy
ossza be, hogy első sorban azok jussanak a leg
szükségesebbekhez, akiknek legkevésbbé áll ren
delkezésre az anyagi eszközök s igy első sorban
vannak utalva az állam segítségére.
Ezen szükségbeli cikkek megszerzése, melyek
nélkül senki el nem lehet, a kormánynak legfőbb
gondját képezi s a legnagyobb valószínűség
szerint megoldást is talál a kérdésre.
Végre is, Isten segítségével, ma már oly
termésre van kilátásunk, hogy lisztünkkel a leg
messzemenőbb csereforgalmat is keresztülvihetjük
s igy ezen népruházati cikkek minél nagyobb
kvantumban jussanak hozzánk. Hogy ezen irány
ban nagyban folynak a tárgyalások, az bizonyos
s hogy igy a bajon segítve is lesz - az is
kétségtelen.
Most tehát csak az aratás utáni időt kell
bevárnunk Egy-két hónap s az anyagáru meg
fog szaporodni nálunk is s ha ez bekövetkezik,
bizonyos, hogy azok a horribilis árak is leszál
lanák, melyek ma már elviselhetlenül nehezednek
különösen a közép lateiner osztályra.

elején kis lámpalázzal küzdött A hegedű játékot
>Ja so sind sie« 1 felvonásos vigszinmü követte
Dr. Morémé, Levitsehnigg Erida, Hima Jóién,
Frisch Mici, Vogler Ilonka és Semlitsch Anna fel
léptével. A darabban — bár az összes szereplők
kitünően megállották helyüket, -- különösen Vogler
Ilonka tetszett főhadnagyi uniformisban. Alakítása
oly kitűnő volt, hogy hivatásos színész sem
produkálhatott különbet.
Nagyon tetszett és sok tapsot kapott Vogler
Károlyné mesteri citerajátékáért, mondhatni ezen
hangszeren elsőrangú teljesítmény.
Mint énekesnő Dr. Morémé, Levitsehnigg
Erida a vashidegkuti közönség dédelgetett kedvence
ismét beigazolta, hogy hangja vagyont ér. Dalaién
szűnni nem akaró tapsokat kapott.
Az est slágere A házasságközvetönő< cimü
1 felvonásos humoros daljátéka volt. A szereplők
névszerint Dr. Morémé, Levitsehnigg Erida és Hima
Jolán kitűnő összjátékkal és alakításukkal zsúfo
lásig megtöltött terem hallgatóságát könnyekig
menő kacagásra bírták.
Az előadást tombola és virradatig tartó tánc
követte.
Az estély 500 koronát jövedelmezett. Létre
hozásán hadigondozó bizottság elnöknőjének Vogler
Györgynének érdeme, ki az estély sikere érdekében
fáradhatatlan volt és ki ezen célra mindennemű
pénzbeli és egyéb adományon kívül a szükséges
termet, világítást és díszleteket teljesen ingyen
engedte át.
Külön elismerés illeti a rendezés nehéz
munkájáért Dr. Morémét, a szolgáltatott kitűnő
zongorakiséretért Schmiederer Jánosnét továbbá
Kallát Angyalkát, ki mint pénztárnok a Jancsi
bankók összeszedése körül végrehajtóhoz illő
buzgalmat fejtett ki.
Mivel az előadás iránt a polgárság részéről
is nagy volt az érdeklődés, részükre a délután
folyamán azt be kellett mutatni.
A jótékony célra felülfizettek: Pitz János
20. , Vogler György 32. , Vogler Károly 35. ,
Uray Atala 20—., Horváth Géza, Reichardt Ede,
Bund Ferencz, Bendiner Gusztáv. Benkó József,
Reiser Boda Henrik 10 10 . Németh Imre 7. ,
Derkács Ferenczné, Frisch Konrád, Pollák Zsigmond 6-6 , Obál Mihály, Kovács István, Pálffy
Amália, Szakovics Mátyás. Sevity András, Kallát
Adolf 4—4 , N. N. szremlész 6. . Bácz Mátyás
2.60, Kerécz Júlia. Keresztury Vince, Nagy János,
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A drágaság ellen.
.Ma, amikor a drágaság már minden téren
szinte elviselhetetlenné válik, erős mozgalom in
dult meg, hogy ezen általános drágaság bármi
képen, de feltétlen enyhittessék. .Ma már ott tar
tunk, hogy csak azok ehetnek, akik hadseregszállitők s azok élhetnek egyáltalán, akik nem
igen csinálnak lelkiismereti kérdést abból, hogy az
egyenes útról egy kicsit oldalt is lépjenek.
A kormány már régebben foglalkozik tehát
azon kérdés megoldásával, hogy miképpen lehet
ezen a bajon segíteni s legközelebb a megoldás
módjával fog előhozakodni.
A drágaság ugyanis a helyett, hogy engedne
a maga rettenetességéből, ellenkezőleg nőttön nő
s alig lehet korlátokat vetni ellene, holott a
fogyasztó közönség anyagi eszközei lassanként
elfogynak.
Ép a ruházkodási cikkek azok, melyek első
sorban nehezülnek elviselhetlen teherként a közép
osztályra. Ezen a bajon most már múlhatatlanul
segiteni kell, mert azt, hogy valaki 100(1 1200
koronát adhasson egy öltöny ruháért vagy ugyan
annyit egy felöltőért
ahhoz már tökére van
szüksége — nemcsak arra a fizetésre, amit eset
leg az államtól vagy magáncégtől húz. Ehhez a
fizetés nem elég.
Az az árucsere viszony, mely a legújabb
megállapodások mellett Ausztriával létesül, első
sorban a népruházati cikkek megszerzésén alap-

Mindennek vége. Egy este, mikor zsibbasztó
reménytelenséggel a szivében hazajött, az asszony
kipirultan állt elébe. A szemében rejtelmes tűz
villogott s gőgicsélő kaczagással bubusgatta az
ura borostás arczát. Karsay nem tudta, mi történt,
csak örült, csak ujjongott hangtalan, hogy ezt a
savanyuszagu nyomortanyát végre, ha csak egy
pillanatra is, fénnyel hinti be a felesége mosolya.
Tudod.
kezdte az asszony
ma dél
után a zálogházba indultam, mikor . . . ugyan találd
ki már, kivel találkoztam ?
— Kivel no ?
— Dömsödyvel. Doktor Dömsödyvel. Ó, ha
látnád, mi lett a piskolti gyertyamártó hájfejü
fiából ? ! Ur, sikkes, előkelő, elegáns ur. ijyémántlü
ragyogott a nyakkendőjében s nyájas zengésű yol|
a szava. Nini, szép asszony,
igy dévajkodott
hát maguk Pestre kerültek ? Nyomorognak ? Állás
nélkül. No. toppra jön a kérelem.. . Az irnoki
állás megüresedett az irodámban. Jöjjön csak fel
az uracskája.
Karsay másnap ment — nem: repült s az
ügyvéd elbűvölte nyájasságával. Az első hónapban
nyolezvan forint volt a fizetése, a melyei minden
előzetes kérelem nélkül emelt fel százra . . ,
Azóta Karsay a csemegeüzletek előtt álldogál
esténként s apró csomagocskákkal tér haza. A

Adakozzunk

az

elesett

hösök

özvegyei és árvái javárai
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára. Képviselőhöz.

A vashidegkuti hadigondozó
bizottság jókénycélu estélye.
A vashidegkuti k<Tr községeinek hadiárvdi,
özvegyei és rokkantjai segélyezésére a vashideg
kuti hadigondozó bizottság pünkösd vasárnap Vashidegkuton a Vogler-féle vendéglő nagytermében
fényesen sikerült estélyt rendezett.
Az estély Schmiederer Jánosné művészi
zongorajátékával kezdődött. A művésznő, mint min
dig, most is nagyszerűt produkált. Utána Hima
Jolán dalaival váltott ki mély hatást. Következett
Uray Ervin hegedüjátéka, Burmester több szerze
ményét játszotta igen szépen. Kár. hogy játéka

hurkákra, a külvárosi üzletek avasszagu boltjaira
titkolt undorral gondol s borzongva hesseget el
minden régi emléket.
Ma is bevásárolt s fiitvörészve haladt fel a
lépcsőkön. Cseléd nyitott ajtót s bent a szobában
hangos örömmel fogadták a gyerekek.
A papa ! A papa ! A mama nincs itthon.
Hol van ?
- Délután, estefelé, elment.
- Hova ?
Sokszor el szokott menni.
Hm . . . Nem is mondta. És itt egy levél
az asztalon ... A »mi< irodánk borítékja . . . Mit
irkái az ügyvéd az én feleségemnek ? Érdekes . . .
Felállt s gyors lépésekkel szaladgált át a
szobán. A halántéka lüktetett s bénító zsibbadás
hideglelése kavargóit az ereiben. A gyermekeket
durván félretolta . . . Megállt . . . Maga elé meredt
s kínos sóhaj szakadt fel /ihájó melléből.
Érdekes ? . ..
Az ablakhoz ment s kinézett. Kint csípős
északi szél kerekedett s fagyos kezével meg-inegrázta az ablakrámákat. Karsay úgy érezte, hogy
jobban kellene tombolnia, hogy lelkének viharja
kiegyenlítődjék vele. Aztán, mintegy megbüvölten.
ismét a levélhez sietett felemelte, mintha mázsányi
tcfeer volna benne s felszakitolta a borítékot. Pár

sor volt benne csak. Tisztelt asszonyom.
irta
az ügyvéd
tudtommal ön kitűnő fehérvarrónő.
Ha volna szives feleségemtől e nemű munkál el
vállalni, értesítsen .. stb.<
Karsay lassan lehajolt s megcsókolta a
levelet s könnyű szívvel játszott a gyermekekkel.
Néha egy vissza-visszatérő sóhaj lebegett az ajkán:
Semmi, semmi . . . Hála istennek.
A gyermekek hirtelen az ajtó felé rohantak.
Mama, mama! Szervusz! Leveled jött.
Az ügyvéd irt
telte hozzá Karsay tette
tett komolysággal.
Az asszony megremegett s fojtott hangon,
sürgetőn beszélt.
— Hol van ?
Itt, felbontottam. Azt írja, hogy... Ej,
nincs nekem szükségem arra, hogy a feleségem
dolgozzék. Majd megmondom neki . . .
Az asszony elolvasta a sorokat s ajkbiggyesztve
ledobta a levelet.
Ezért kár volt írni, ezt megmondhatta volna
neked is. Vacsorázni fogunk.
Kint viharrá fejlődött a szél. Tombolt, őrjön
gött s behahotázoli az ablakon . . . Ám Karsay
egyszerű írnok volt s nem értette meg a szél
beszédét . . .
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Kerécz Mária, Rojko Karolin, Sohár Jozefa, Tenosz
Mária. Huszárik Róza, Kallát Angyalka, egy önkén
les 2 2 . Schmiederer Jánosné 8.—, radkersburgi
állomásfőnők 2. , Novak Hermann 6. . Gom
bóc/ Jánosné 3. , Reiter Mária 1.40, Bácz Ferenc,
Kerécz Mária, Rojkő Pál. Horváth Lujza, Kerécz
Mária, Huber Franciska, Gyergyék Karolina,
Bernád Jozefa, Kocsár Emma, Gombocz Emma,
Zsálmán István, Tenosz Viktóri. Lach Jozefa,
Pfeifer Viktória, Frisch Mici, Kocsár Anna, Pavlinvek Teréz I I
koronát.
R. B. H.

HÍREK.
Kinevezés. O felsége a május
havi előléptetések során Török Kálmán
zászlóst, Török Ernő helybeli kir. köz
jegyző fiát, a 82-ik székely gyalogezredben
hadnagynak kinevezte.

Neuwirth
Lajos főtörzsorvos a helybeli kórházakban
ápolt sebesült katonák felülvizsgálása vé
gett folyó hó l-én városunkban időzött és
a tapasztaltak felett legteljesebb elismerését
fejezte ki.
Kórházvizsgálat.

Dr.

Repülőgép Muraszombatban.

Bár a háború alatt már nem első Ízben
történik, hogy repülőgép jelenik meg váro
sunk felett s igy ebben a látványosságban
is volt részünk, mégis a pénteken reggeli
órákban felettünk keringő gép bugása szo
katlanul nagy tömegben csalta ki a kiván
csiakat. A nagy érdeklődés főleg annak
volt tulajdonítható, hogy ezúttal egyik földink kormányozta erre a gépét. Zsitek
János már a békében is kiválóan ügyes,
talentumos géplakatosnak bizonyult s hogy
a háború folyamán a repülőkhöz nyert
beosztást, képességeit itt még csak fokoz
hatta. Feljebbvalói a legnagyobb elismerés
sel nyilatkoznak róla. A jeles pilóta a
délután folyamán a nagy számban egybe
gyűlt érdeklődőknek mutatványaival élveze
tes szórakozást nyújtott. Vagy 400 főre
menő nézőközönség gyönyörködött Zsitek
bravúros repülésében, s mikor állomáshelyére
visszaindult az itthoniak őszinte, szívből
fakadó üdvözlése kisérte búcsúzóul.
Névmagyarosítás. Pozvék Ignilcz helybeli
szabómester úgy a maga, mint Ferencz, János,
Anna, István és László kiskora gyermekeinek
nevét belügyminiszteri engedéllyel • Hajnal -ra
változtatta.
Paurics Máté, muraszombati íestö. az
olasz hadifogságból irt levélben kéri a nagyközön
ség szives pártfogását. .Megbízható segéde által
elvállal mindennemű szobafestést és mázolást.
Katonai munkásosztag az aratási mun
káknál. A népfelkelő parancsnokság értesítette a

szolgabiróságot, hogy a katonai munkásosztagok
a közeledő aratási munkákhoz a gazdák rendel
kezésére állanak. Ezen munkásosztagokat 10 és
20-as csoportokban adják ki. de igénybe vehetik

azok is, akik csak kevesebb embert tudnak fog
lalkoztatni. ha társulnak úgy, hogy együttesen és
egy községben foglalkoztatnak legalább 10 embert.
Akik ilyen munkásosztagra igényt tartanak, jelent
kezzenek mielőbb a szolgabiröi hivatalban.
Czipórendelet. Eltérőleg egy korábbi köz
leményünktől, arról értesülünk, hdgy a czipó
rendelet végrehajtása nem az ipartestületre lett
bízva, hanem annak végrehajtására maga a járás
főbírája közvetlenül ügyel fel. Már megtörtént a
bőr és czipőkészletek összeírása s igy azok, kiknek
teljes czipőre vagy talpalásra van szükségük most
már csupán jegy ellenében juthatnak hozzá. Alig
volt még alkalmunk tapasztalni, hogy egy rendelet
nek oly teljes métékben igyekeztek volna érvényt
szerezni, mint a czipörendeletnek s igy minden
okunk még van remélni, hogy az itt (elburjánzott
visszaéléseknek végeszakad.

Kutyák kiirtása. Tekintettel a már járványszerüen elharapózott veszettségre, elrendelte
a belügyminiszter, hogy Muraszombatban az. öszszes kutyák kiirtassanak. Éhez képest már intéz
kedés is történt, hogy záros határidőn belül min
den kutya a gyepmesternek adandó át kiirtás
végett. Akik ezen rendeletnek eleget nem tesznek,
kihágást követnek el s velük szemben a törvény
teljes szigora nyer alkalmazást.

Közgazdaság.
Védekezés a földi bolhák ellen.

Úgy a magnak kiültetett káposzta
féléknek, mint a káposztafélék palántáinak
legnagyobb ellenségei a földi bolhák. Külö
nösen nagy szárazságban valóságos harcot
kell ellenük folytatnunk, ha a inagterinö
káposztatöveket és palántáinkat megakarjuk
védelmezni. A legfőbb védelem természe
tesen az, hogy a töveket és palántákat
gyakran öntözzük.
Napközben természetesen csak akkor
történhetik az öntözés, ha borult az idő,
de az esti és reggeli öntözést soha el ne
mulasszuk és pedig bőségesen, mert kü
lönben nem lesz belőle haszon. További
eljárás az, hogy úgy magukat a növénye
ket, mint azok alatt a földet lóganajjal
hintjük be. E célra gyiijtessünk lógombó
cokat és ezeknek száraz porával hintsük
a megvédelmezendő növényeket, valamint
a növények alját ezzel a lótrágyával terít
sük be. Nehány napi hatással ez is lesz.
Még hasznosabbnak tapasztaltam azon
ban a finom porral való behintést. Régi
tapasztalat az, hogy az utcára szolgáló kis
kertekben a balhák nem szokták elpusztí
tani palántát. Ennek magyarázatát abban
kereshetjük, hogy az utcáról felszálló finom
pár belepi a palántákat, ezt pedig a bal
hák nem szívelik. Ezt utánozandó, sokan
a palántákat finom szitált fahamuval hintik
be. Kétségtelen, hogy ennek is van hatása.
De még nagyobb hatást tapasztaltam a
kénporral való behintésnél. Rendes szőlő
porozóval és közönséges kénvirággal be
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poroztuk ,i különféle fajtáin magtermö tö
veket, amelyeket megelőzőleg rengeteg
földi balba lepett el és azt tapasztaltuk,
hogy a balhák azonnal eltűntek úgy a
káposztáról, mint az olaszról, kerek- és
tarlórépáról, kalarábról.
Egyelőre csak ezeken a magtermőkön
próbáltuk ki, de kétségtelennek tartom,
hogy a palántákon éppen olyan jó hasz
nát fogjuk látni ennek az eljárásnak. Ma
kénporhoz jutni igen bajos, de azért azt
hiszem, hogy ez nem lesz az eljárás alkal
mazhatóságának akadálya. Kénpor helyett
alkalmazhatunk mészport is. Hiszen az
utca pora, amely a kiskertekben a palán
tákat megvédelmezi, szintén jobbára inészböl áll. Ha az égetett meszet kevés vízzel
megoltjuk, finom porrá mállik, amely igen
alkalmas lesz ehhez a védekezéshez.
A korai burgonya lefoglalása. A hivatalos lap
a kormány rendeletét közli, amellyel az 1918. évi
korai burgonyatermést zár alá helyezi. A közélel
mezési minisztert a rendelet felhatalmazza, hogy a
korai burgonya maximális árát megállapítsa és
azokat a területeket kijelölje, amelyeknek termései
zár alá helyezik. Korai burgonya alatt l'H<S. jun
l-étöl augusztus 31-éig kiszedett, koránérö bur
gonyafajtákat kell érteni. A lefoglalt termessel a
burgnyaközvetitő iroda rendelkezik. A korai bur
gonya szállítása csak igazolvánnyal történhetik
A magánfogyasztás ellátása

paprikával

A

közélelmezési miniszter rendelete értelmében a
magánfogyasztók paprikaszükségletének fedezése
ezentid úgy történik, hogy a Haditermény bizo
mányosai tartoznak a nekik eladásra kiutalt paprika mennyiség felét az egyes törvényhatóságok tiszt
viselői által kiadott szövetkezeteknek a megszabott
nagybani áron eladni. A bizományosoknak kiutalt
paprikamennyiség negyedrészét kicsinyben közvet
lenül a fogyasztóknak, másik negyedét az általuk
kiválasztott viszontelárusitóknak adhatják el A
Hadilermény a bizományosok névjegyzékét közölte
az alispánnal.
Kávét termelnek Sopronmegyében.
Egyik
sopronmegyei lapból vesszük : A kapuvári járás
egyik községében 1‘) 15-ben ültetett kávéfák |Ü|7
őszén meghozták első termésüket, amely kitiinöbb,
mint a Szumaíra- és Jáva-szigeten növő kávénemiieké. A kávé termelője beküldte a termes
egyrészét Németh Vilmos tanárnak, a soproni
vegyvizsgáló állomás kitűnő vezetőjének, hogy
vegyileg elemezze a földjén termett kávét. A vizs
gálat eredménye, hogy a rábaközi zsíros humusz
bán táplálkozó kávéfa babjaiban sokkal nagyobb
mértékben van meg a koffein alkaliod, a kávé
legértékesebb része, a zamatot és izt kölcsönző
illő olaj, mint a Szumaíra- és Jáva-szigeteken
termő kávéfa gyümölcseiben. Valósággal mező
gazdasági csodaszámba megy, hogy a Paraguay
ból származó kávé megérett a sopronmegyei
kiima alatt.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Előzetes tánctanitási jelentés!
PÁNCZÉL ÁRPÁD Budapesti oki. tánctanitó a Benkóféle ,,Elefánt" szálló külön termében junius hó
15-én, szombaton pont 5 órakor kezdi meg

egy hónapra terjedő asan

tánc kurzust

úgy a felnőttek mint a gyermekek részére. A gyermekek 5 órától 6
óráig, a felnőttek
pedig este 7 1 « óráig részesülnek tanításban. A beiratások mar jumus 13-an, csütörtökön
d. u kezdődnek A n é közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

PÁNCÉL ÁRPÁD,
budapesti oki. tánclanitó.
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VASVÁRMEGYE =
LEÍRÁSA

Magyar felírással ellátott kepek

Muraszombat. 1918. vasárnap, junius hó 2-án

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

______

35 dekás

=

tábori dobozok

Vasárnapi műsor :

1. Mágnás Miska. Vígjáték 4 felvonásban. Irta:
Bakonvi Károly.
Rendezte : Korda Sándor.
Főszereplők : Berky Lili. Jákó Amália, Mészáros
Alajos. Várkonvi Mihály. Szirinay Imre. Hor
váth Jenő.
Szünet

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

kereskedésében, Muraszombatban.

A t. Vendéglős uraknak

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy
gramofon kiséri.

papir-szalvétát

Felsöpáholy 2.50 K. Alsópáholy 2 K

DITTRICH GUSZTÁV
tulajdonos.

„Muraszombat és Vidéke11

l'i.S“n

heti lapra,

legolcsóbb árban szállítom.

melyben
5 korona

VIGYÁZZON
egészségére

=

I

Megbízható és jóminőségii nikotinmentes

c igaretta-hüvelyeket

Ne feledkezzünk meg a kórházaink

csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé-

ban ápolt sebesült katonákról I

sében Muraszombatban szerezhet be.

—

félévi

egy

lalkozását ingyen közli.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség.
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és
papirkereskedésében M U RASZOMBAT.

Rendelje
meg levő
lap“"férje,
kal fia,
a harctéren
— ■■ ■ testvére,
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik.
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

Ipar és kereskedelem.

Előfizetőnk ingyenes

hirdetés-rovata.

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék . csemege-,
liszt-, vetemény-magvak. ugyszintén üveg
én porcellánkereskedése. Férfi és női czipö
raktár. Vesz mindenféle gabonát.

Előfizetőnk ingyenes

hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves
Muraszombat.

HELYBELIEK:

előfizetés után

a ezég nevét, helyét és fog

Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala
Muraszombat.

Czim :

Balkányi Ernő Muraszombat.

-----

Tisztelettel

Ingyen hirdetés.

legjobb minőségű s legszebb

HELYARAK : Zartszék 1.50 K. I. hely I korona.

Junius 9-iki műsor szenzációja: Hiúság vásara.
Dráma a nép életéből. A főszerepben : O. Desmond.

Kereskedők!

Iparosok!
figyelmükbe ajánlom, hogy a

II hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

111. osztályába

iskola

bevezetett tantárgya, ára 40 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir-

2. Alpesek barlangjai. Természet utáni felvétel.
3. A csipkeverönö. Színes életkép 2 felvonásban.
A főszerepben : Susanne Cirandais-sal.

Kezdete délután 3 órakor és este 1 -9 órakor.

népszerű fiizetecske iskolai és magán célra,
a vármegye több

kaphatók

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester
KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó

Szombathely.

gépek árusítása

GROSZSXMU vendéglős (Jrdomb.
NÁDAI JÓZSEF

ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézeskalácson

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

bornagykereskedése. Gróf Szápáry- utca.

KOLOSSÁ

JÁNOS

férfi-

és

női

czipész.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

BOROS BENŐ kávéháza.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka.mész,
czement és eternit pala árusítás.

CZIPOTT

MIKLÓS

férfi-

és

női

czipész,

KOFJÁCS FERENCZ épület-

vendéglős Pálmafa.

Sí FTÁR ISTVÁN

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lcndvaneinesd.
HAHiN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.
HIRSCHL L1POT vegyeskereskedő Köhidán.

és mülakalos
KÜZMICS

MÁTYÁS

vendéglős

Battyánd.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

kerékpár javító.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-,

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö. nagy raktár
varrógép-, kei ékpár és gazdasági gépekben

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

liszt-,

vetemény-magvak. ugyszintén
és porcellánkereskedése.

üveg

HEKLICS ISTVÁN vas-cs füszerkereskedése
Muraszombat. Lendva utca.

Motorerőre berendezett műhely.
PÉTERKA FERENCZ vendéglős

KB.

HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

HELMER

1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-,

czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KEMÉNY MÓR „Korona
*

KÜHÁR

ISTVÁN

vendéglős

Márkusházán.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsinesler Lendva-utcza.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszoinbat.

R1IUPER ALAJOó épület- és miilakatos,
kerekpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

kávéháza.
IHRK

JÓZSEF

vendéglős

Tumplom-utcza.

SOMMEti

JÓZSEF

vendéglős

Felsölendva.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kés/, férfi

ruharaktára a vasul állomás inelkli.

URSZIILESZKU PÉTER úri és női fodrász.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

