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A legújabb harc
I. L Január elsejével újabb harcz 

indul meg Ausztria és Magyarország között. 
Ezt a harcol mint mindig, most is a rossz 

omszéd üzente meg nekünk és mi mint 
mindig, álljuk is azt. A háborúság keskeny, 
de annál hosszabb szintéren fog lefolyni; a 
vasúti vonalakon. Az osztrák kormány 
néhány hét előtt január 1-élöl kezdödöleg 
lehetetlenül magas tarifákat állapított meg, 
mielyek ha valóban éleibe lépnek, szinte 
leküzdhetetlen akadályokat gördítenek Ausz
triába való kivitelünk és Ausztrián keresztül 
való tranzitó forgalmunk elé. Ha hogy be 
fognak következni, aziránt immár semmi
l.éi<ég  miután az uj díjszabás már keresz
tül ment a legtöbb fórumon. Ha egy pillan
tást vetünk a térképre, amelyen vasgyürü- 
kéul övezik az osztrák örökös tartományok 
Szent István birodalmát, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a külállamok közül csak 
Szerbiával és Romániával, ezenkívül pedig 
az Adria tengerrel vagyunk közvetlen hatá
rosságban, minden szaktudás nélkül is 

tisztán áll elöltünk a tény, hogy a legköz
vetlenebb élet érdekein-: fűződnek ahhoz, 
hogy az osztrák-tarifák minél kedvezőbbek 
legyenek az áruszállitásra nézve és minél 
magasabbak ezek a tarifák, annál súlyosabb 
veszedelem fenyegeti egész közgazdasági 
életünket.

A magyar közvélemény tisztában van 
azzal, hogy mit jele it az osztráktarifa 
reform. Itatása máris imponáló külsőségek
ben nyilatkozik, amennyiben összeterelte, 
együttes cselekvésre birla az ősi ellenfeleket, 
a merkantilistákat és agráriusokat, a nagy
ipari lökét és a holtkéz híveit. Egy nagy 
gyűlései: találkoztak Lánczyék és Rubine
kék és a közös sérelem fölött elkeseredve, ! 
a közös célért lelkesedve megkötötték egy- I 
mással a véd- és dacszövetséget Austria 
ellen. Istennek hála, megint beigazolódott, 
hogy akármilyen pártos is a magyar, a 
közös ellenség ellen szolidárisán harcol és 
félre tudja lenni lelki emelkedettségében az 
egymás közölt dúló ellentéteket. Annyi 
tehát bizonyos, hogy az osztrák-tarifák nem 
maradnak megtorlallanul, hogy a közgazda
sági élet minden I*  j.y<»zöje magánosok, 
intézmények egyaránt ki fogják venni részü
ket az osztrákok ellen való védekezésben 
és az osztrák áruk forgalmának és tranzitó 
forgalmának Magyarországon való megne
hezítésében.

Vezérünk ebben a harcban természe
tesen nem lehet más mint a Magy. Állam
vasút. Éppen úgy, mint Ausztria vasutai 

által indította meg Magyarország ellen a 
tarifa-háborút, úgy kell a mi vasutainknak 
is e merénylet ellen egy kontra-tarifa-hú bo
rúval küzdeni.

Tarifa-háború Ausztriában és tarifa
háború Magyarországon! Nagy dolog ez, a 
laikus nem is képzeli el, hogy mennyi 
tudás, számítás, raffinement és felelősség 
teljes koczkázal kell hozzá. S akármilyen 
jól vezessük is a tarifa-háborút, elmarad
hatatlan következménye egy nagyméretű 
zavar úgy a vasúti forgalomban, mint a 
közgazdasági életben Ausztriában is, de 
Magyaroszágon is. Nagy ésszel, nagy ener
giával kell vezetni ezt a küzdelmet, mert 
óriási érdekek forognak kockán,

Helyzetünk e tekintetben kedvezőbb 
mint Ausztriáé. Amikor vizsgáljuk a hely
zetet, valóban bajosan tudjuk megérteni, 
hogy Ausztria mint szánhatta magái a had
üzenetre. Az osztrák ipar kivitelre száut 
cikkeinek 60% a talál elhelyezést Magyar
országon, szállittalik tehát magyar vasuta
kon 1 A fennmaradó negyven százalékból 
harminc a Balkán államokba irányillatik és 
ez is Magyarországon milliárdnál jóval na
gyobb értékű árut szállít a mi vasutainkon. Ez 
a milliárd ha mi felemelt tarifákkal, ha nehéz
kes szállítási rendszabályokkal sújtjuk, diadal
mas útjában feltudjuk tartóztatni és úgy a ma
gyar mint a balkán piacot az osztrák áruktól 
el tudjuk idegeníteni. Viszont az is igaz, hogy 
mi is több, mint félmilliárdnyi mezőgazdasági 
terméket szállittunk Ausztrián keresztül, de
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A muraszombat és Vidéke
25 éves jubileuma.

A Sylvesleri cabaret estélyre irta Dr Vályi Sándor, 
.illák : Ernyei Emil, Szecsi Emma, Kövi Kornél, Kiss 

Árpád, Korda Sándor.

Vezérczikk.
Egyetemet Muraszombatnak.

A világot a tudás kormányozza. Nem aka
runk itt banális frázisokat e lap olvasói ele tárni, 
hisz a megkapó igazságok < 
ereje nem e szavakban van, I 
csodatevő erejében. Arról van 
érdemes polgárai, anyái, fiai, 
felállítandó harmadik egyetemet ki kapja 
Szeged. Nagyvárad, Kassa vagy pedig az 
egyedül hivatott Muraszombat.

Nevetséges és gyáva minden habozás 
kérdés eldöntésénél. A óben cseppnyi érzék 
van a nyugati cullura iránt, az 
nem kétkedik, s az egyetért _ ...
kívánságunkban, amelynek első akkordjai lapunk
ban pendültek meg s amelynek teljesülését lapunk 
hétrőlHétre elemi erővel sürget, hogy a harmadik 
gyetein teljes joggal csak Muraszombatot illeti.
• váva és lehetetlen kormányunk kooperációs 

i .ktikázása olcsó kortesfogásból ígérhet fiit és az 
enyhe deczemberi időjárásra való tekintettel fát is, 

c 
is 

nem habozik, az 
abban a jogos

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

meglapulhal ez a gyáva kormány, mint a dinnye 
a fűben, de a mi lapunk nem szűnik meg e 
kérdési örökké ébren tartani, mert az egyetem 
sorsa a mi sorsunk s mi oda fogjuk dörögni 
ennek a hazaliatlan kormánynak, hogy videant 
consules ! Igenis dörögni fogunk.

Muraszombat mód *rn  cultur város. Hatalmas 
uiczait sima aszfalt burkolat fedi s esténként a 
napfényt is elhomályosítja a villamos ivlámpák 
eget betöltő ragyogása. Muraszombat a 
valóságos melegágya. Itt kel fel a 
nyugszik le. Van számos közinlézete. 
dája is. Igaz ugyan középiskolája 
nekünk ez nem is .kell, mert a 
oly korán éretlek, hogy azok az 
az egyetemre kerülnek s ott 
elhagyott anyai cmlök helyett 
édes emlőit.

Eel tehát polgártársainak 

cullura 
nap és itt 
Van ovo- 
nincs, de 

mi gyermekeink 
óvodából rögtön 
szívjak a most 
a tudomány méz

Eel tehát polgártársainak és mozgassunk 
meg minden követ, hogy Muraszombat régi vágya 
beteljesedjék és valóra váljon jogos kívánságunk, 
hogy felépüljön végre itt a harmadik egyelem.

Tárcza.
Férfiakról a nőknek.

Könnyű dolga van a mi kis városunkban 
annak, aki a nőkről avagy a férliakról akar cse
vegni. Teljesen közömbös, hogy jól, vagy rosszat 
csevcg-o az ember és méginkább közömbös az, 
hogy szellemesen, avagy rosszul teljesili-c az 
ember a műtétet. Itt irhát az ember azt amit 
akar, abból soh’se lesz baj mert <•bl.cn a vár.H-

nem 
nem 
eza-

bán a szerkesztőn és korrektoron kívül más 
ember lapot nem olvas pláne tárczat. S ha már 
olvassa is valaki, úgy minden olvasónak elégtételt 
ad az az önérzetes ludat, hogy hisz tulajdonkép 
nem is róla van szó az Írásban, hanem az ö 
legjobb barátjáról, vagy barátnéjáról. S ez az 
átháritási Iheoria valljuk meg őszintén csak iiz. 
Íróra lehel kellemes, mert írásáért senki se meri 
felelősségre vonni, nehogy gyanúba keveredjék, 
hogy róla szól az írás.

A muraszombati férliakról absolule 
lehel mondani, hogy feministák. De azért 
gyűlölik a nőket, söl szeretik egymást, értve 
lati egyik a másik feleségét. Vagyis jobban 
mondva itt minden férfi szerelik a saját feleségét. 
Csak ha nyilvános helyeken megjelennek, akkor 
érezhető különösen az, hogy itt a férfiak a nőket 
megvetik, velük nem törődnek, jelenlétüket egy
szerűen nem conslatálják. Azért ha itt például 
mulatság van, valóságos xerxesi táborokat lát az 
ember, egyik asztalnál ülnek a nők, a másik 
asztalnál főúri elzárkózoltságban a férfiak s ne 
adj Isten, hogy közelednének egymáshoz, pedig 
őszintén be kell vallanom, hogy vannak itt néha 
néha asszonyok, akikhez érdemes volna közeledni. 
De itt a férfiak egy pohár bort, egy alacsony 
ferblil még mindig többre becsülnek, mint egy nőt.

Nőkről a férfiaknak.
Egy franczia szakácskönyvben egyszer azt 

olvastam, hogy az ember saját anyósát is képes 
megemészteni, csak jó szósz legyen hozzá. 
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igazán kiváncsiak vagyunk arra, hogy mit 
fognak az osztrákok enni, ha gabonánk és 
marhánk elöl elzárkóznak?

Mindezeket tekintetbe véve jó remény
séggel vállaljuk a ránk oktroáll küzdelmet, 
bízva a magunk erejében.

Levél a szerkesztőhöz
Az állatvédő egyesület Muraszombatban.

Midőn a „Muraszombat és Vidéke*  negyed
százados emlékünnepére az öröm rózsacsokraiva!, 
az elismerés babérkoszorúival és pálmaágaival 
különféle zászlók alatt fölvonulnak mindazok, 
akiknek e lappal 25 év alatt összeköttetésük volt, 
midőn megdobban a szükcbb haza kebele, melyet 
annyiszor vádolnak közönyösséggel s midőn a 
haza távoli hegy koszorúja, Kárpát-karéja vissz
hangozza ez érző dobbanást: e szent pillanatban 
fogadjanak szívesen tisztelt körükben a nemes 
ünneplők engem is, aki oly zászlóval jövök, mely 
a jelen békéjét s a jövő műveltségét hirdeti, mely 
alatt az összes élők a szeretet gyümölcseit élve
zik, mely a köznapi élet önzésének porforgatagá
tól menten mindenkoron tisztán ragyoghat.

A „Muraszombat és Vidéke*  a „Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület*  hivatalos köz
lönye, de magában véve is mindig a magyar köz
művelődésnek volt épitöinunkása e nemzetiségi 
vidéken, e határszélen. Nagy érdeme van e lap 
megalapítóinak, föntartóinak és támogatóinak a 
közművelődés e magyar várának építésében és 
védelmében.

Másfél évvel ezelőtt e várkastélynak egy uj 
szárnyát kezdte építeni ez az újság, 1908. évi 
augusztus 2-án vezércikkben részletesen közölvén 
az állatvédő egyesület megalakításának előkészítő 
értekezletét. Ez által elismerte az ügy fontosságát, 
hivatásának magaslatán állott a lap tisztelt szer
kesztősége. E körülmény szép reményekre jogosí
totta föl a nemes és hasznos ügy barátait, de e 
remények — sajnos — nem váltak be.

Az értekezleten Pósfay Pongrácz főszolgabíró 
elnöklete alatt tizenhatan voltak jelen, kik szíve
sen meghallgatták előadásomat, mely az állat
védelem föladatairól és eszközeiről szólt és néhány 
gyakorlati figyelmeztetést közölt az egylet alapí
tására vonatkozólag. Olajos Sándor ügyvéd szíve
sen segítségemre jött azon alapos fölvilágositásá 
val, hogy itt nincs uj társadalmi adóról, megter
helésről szó, mert hiszen a 2 korona tagsági 
díjért sokkal több értéküt kapnak a tagok a szak
lapban. kiadványokban, fészkelő odvakban, etető
házikókban és a csakhamar szemmel látható 
eredményben. Végre Skriiecz Mihály dr. körorvos 
népszerű személyében állapodott meg a közbiza

„MURASZOM BAT ÉS VIDÉKE"

lom, mint olyanban, aki a szervezés munkáját 
remélhetőleg elvégzi és az épületei tető alá hozza.

Az ügyben azonban — sajnos — az orvos 
ur nagy elfoglaltsága miatt azóta semmi sem tör
tént, holott a kőszeg' es szentgotthárdi állatvédő 
egyesületek mintájára ús ez utóbbi egyesület kez
deményezésére ez időtajt Celldömölkön, Körmen
den, Vasvárolt és Sárvaroll megalakult egyesüle
tek az utóbbi kivételével már szépen működnek.

A magyar közművelődés e szép ünnepén 
arra kérem az ünnepelt újság érdemes szerkesz
tőségét, vegye kezébe az ügyel és építse ki a 
várkastély e szárnyált is édes hazánk szolgála
tában és üdvére.

Fodor Árpád.
áll fágytnnasiumi tanár, 

a szentgotthárdi Á V. E. elnöke.
♦♦ *

Fodor Árpád tanár ur levele késön 
érkezeit arra, hogy jubileumi számunkban 
közreadjuk. Midőn most ezt pótolva tesszük 
egyben elegei leszünk az érdemes professor 
ur kérésének is, és felhívjuk közönségünk 
figyelmét az állatvédelem nemes akliojára. 
Reméljük, hogy azok, akik annak idején 
kezükbe vették a dolgot, meg fogják találni 
a módját annak, hogy a nagy lelkesedéssel 
megalakított egyesületet tényleg működtes
sék is.

H I R E K.
Munkatársainkhoz. Értesítjük 

lapunk i. t. munkatársait, hogy ezentúl 
tisztelelpéidányl csak az esetben küldünk, 
ha néhanapján dolgozataikkal felkeresnek.

— Sajtóhiba. Méltán feltűnést kellett, 
lapunk illustris munkatársának, Saáry József 
járásbirónak a kitűnő költőnek, jubiláns 
számunkban megjelent költeménye. A fen- 
költ érzésű hatalmas- költeményt felesleges 
itt méltatnunk, hisz az olvasóközönség rég 
tisztában van Írójának nagy talentumával. 
Hogy most szó esik e költeményről annak 
az az oka, hogy ő-ik szakaszának 5-ik 
sorába „nyerseség" helyett nyereség sajtó
hiba csúszott, s igy e szépséghibát most 
készséggel korrigáljuk.

— Két meghívó. Január 15-én két 
bál lesz egyszerre Muraszombatban. Hál ez 
a körülmény egymagában még nem jelen

tene semmit, legfeljebb azt, hogy Mura
szombatban sok mulatni akaró ember van, 
és elvégre már elég nagy város vagyunk 
ahhoz, hogy két táncvigalom is essék egy 
napra. Azonban ennek a két bálnak valami 
történetének kell lenni. A szerkesztőséghez 
Küldött két darab meghívóból azt látjuk, 
hogy az egyiket amely Bohrainál lesz, a 
muraszombati iparosság1 rendezi az ipar
testületi ház javára. A másik meghívón, 
mint házigazdák a muraszombati polgár
ság és iparosság szerepel, s ez a Fliszár- 
féle vendéglőben tartandó vigalomra szól. 
Furcsa! Eddig nem tudtuk, hogy Mura
szombaton annyi iparos van. hogy ők egy 
bál keretében nem férnek el! Avagy nem a 
tultömötlségtöl való félelem szakitolta kétfelé 
az iparosságot? Szomorú jele ez is ennek 
a mai időnek! Nem elég hogy az egész 
magyar társadalmat a széthúzás, az egye- 
nellenkedés, a pártoskodás öli és tagolja, 
még mi egy ilyen kis falu szerény társa
dalma sem tudunk egymással megférni. 
Még ez a pár iparos aki Muraszombatban 
van, az sem tud egymással békében meg
lenni. Ugvlálszik édes magyar nemzetünk 
legrosszabb és legálkosabb tulajdonságát 
szedték magukba az iparosok, amikor 
visszavonási sziloltak maguk között. A dolog 
érdemére, a veszekedés okára, és arra, 
hogy a különválásban ki vagy kik a hibá
sak, nincsen szavunk, ahhoz semmi közünk. 
De a jelenség mely a tényben megnyilvánul 
szomorúan érint bennünket. Az egyenetlen
kedés mindig föhibánk volt, s úgy látszik 
az is marad. És a szakadást tüntetőleg 
hirdeti az a lény, hogy mind a két mulat
ság 15-én van, tehát világos hogy vagy az 
egyik vagy a másik: contra bál. Lám iám 
eltanulták az iparosok az országgyűlési 
képviselőktől ezt a szép szokást. Ott is 
nemsokára annyi párt lesz, ahány kép
viselő van. Csak az a baj, hogy az 
ilyen szakadásokból mindig a közérdeknek 
van kára.

— Esküvő. Boross József höveji tanító teg
nap délután 3 órakor vezette oltárhoz Meixncr 
Vilmát, Meixner Mátyás polgártársunk leányát. Az 
esketést — melyet nagy közönség nézőit végig

. Szlepec János plébános végezte. Este az öröm
szülők házánál lakodalmi lakoma volt.

Az asszonnyal is igy van az ember, nekünk 
legényeknek tetszik az, akármilyen csúnya legyen 
is, c. 'k inas felesége legyen. De hát ez a a pa
nasz absolute nem jogos Muraszombaton, ahol 
csúnya asszonyról beszélni egyáltalán nem lehet, 
mivel itt mind szépek, kivéve azokat, akik a mi 
cabaret estélyünkön meg nem jelenlek. De hát a 
szépség végre is csak szerencse dolga, ezt nem 
illik érdemül felróni, mert a mi asszonyainknak 
egyéb jeles szerzett erényeik is vannak. Hogy 
csak egyet említsek itt pld. az asszonyok sohse 
pletykáznak. Itt egyik asszonyt pld. sohse érdekli, 
hogy a másiknak hány forintos téli kabátja van, 
hogy ezt a hány forintos téli kabátot hitelbe 
vette-e vagy készpénzért. Itt pld. az asszonyok 
ha össze jönnek mindig magvas esztétikai Ihé- 
mákról beszélnek, sohse tőrödnek egymás dolgai
val, sohse tárgyalják le, hogy pld. egyik féríi 
mennyit vészit vagy nyer a Casinoban, hogy 
kinek kurizál és kinek nem kurizál és ha nem 
hogy miért nem kurizál és hogy kit vesz cl 
egyik-másik boldogtalan fiatalember, vagy kit nem 
vesz el és ha nem, hát miért nem vesz el. Kinek 
maradi abban a partija, kinek van viszonya és 
kinek nincs, ki kurizál a kávéházi kassirnőknek ? 
Szóval ezek a thémák a mi asszonyainkat abso
lute nem érdeklik, s igy igazán titkot, újságot 
nincs róluk mondanom. Nehogy azonban valaki a 
muraszombati nőket megszólja azért, hogy ezek 
elemi kötelességüket a a plelykázást nem teljesí
tik, illő tisztelettel bevalljuk, hogy ilyes féle dolog 
azért történik itt néha-néha, de oly ritkán, hogy 
ezt igazán nem érdemes még a krónikásnak sem 
feljegyezni.

Hírek.
— G r ó f S z á p á r y I, á s z 1 ó volt fiumei 

kormányzó e héten téli tartózkodására nem érke
zett meg muraszombati kastélyába.

— Pósfav Pongrácz járásunk érdemes 
főbírája ma nem végezhette el szokott reggeli 
sétáját s igy feltűnést kelteit, hogy fényes kísérete 
se jelent meg a reggeli korzón.

— L'j egyesület. Alig van nap, hogy 
Muraszombatban újabb egyesület ne keletkeznék. 
Mull számunkban számoltunk be a könyvkötők 
„Csak szói osan*  asztaltársaságának megalakulásá
ról s ma már azt jelenti tudósilónk, hogy meg
alakult az antialkoholista egyesület, melynek 
elnökévé egyhangú lelkesedéssel kiváló barátunkat, 
dr. Vosils Zoltán urat választották meg.

— Szaporodnak az ügyvédek. Saj
nálattal jelentjük, hogy a napokban ismét uj 
ügyvéd telepeden le városunkban, dr. Vályi Sán
dor ur személyében. Igaz, hogy ügyvéd körökben 
már napirendre térlek e sajnálatos incidens fölött, 
de nem értjük, a nagy közönség sopánkodását, 
meri hisz hogy is lehet ügyvédi szaporodásról 
beszélni ott, ahol hét acliv ügyvédnek mindössze 
csak öl gyereke van.

— S I e r n Hugó az é j s z a k i s a r k o n. 
Jeles hárulunk, Steril Hugó okleveles mérnök, a 
muraszombati Casino és az izr. hitközség tagja, 
hirtelen pótolhatatlan űri hagyva bálra, az éjszaki 
sarkra távozott. Eltűnésének oka ismeret len. A 
Bohrai kávéház kaszirnöje és mindazok, a kik 
szivéhez közel állanak, úgy tudják, hogy föld
mérési munkálatok elvégzése végett távozott el, 
mert e haza földjét jól-rosszul már úgy össze 

mérte, hogy azon tovább mérni való nem akadt.
— Hímen. Dr. Geiger Arthur és dr. Vályi 

Sándor e bélen még mindig nem jegyezték el 
magukat s a nyomasztó közvélemény hatása alatt 
újabb hat hónapi moratóriumot kértek.

— Uj h i t köz ség i el nő k. Dr. Ri teher 
Samu lemondásával megürült és jól dotált hit
községi elnöki állás betöltése körül óriási harcok 
indultak meg izraelita polgártársaink körében, 
annyi volt a jeles és kiváló jelölt és önjelölt' 
hogy szinte nehéz volt köztük a választás s ekkép 
izraelita polgártársaink salamoni bölcsességgel dr. 
Czifrak Jánost ültették az elnöki székbe. Úgy 
halijuk, hogy a Chevra Kadisa is öt nyerte meg 
elnökéül.

Lelkes tűzoltó parancsnok. Dr. 
Somon Lajos, eme kiváló tűz és oltó férfiú a 
napokban álmában ismét egy asszony és három 
kis gyermek eletet mentette meg a ropogó lüztől 
úgy, hogy c lelkes tűzoltó főparancsnokot a tűz
oltó egyesület legott alparancsnokká léptette hátra. 
Szívből gratulálunk.

~.Va.s,lli ál helye zés. Mint illetékes 
helyről értesülünk, Rutlkai Ignácz urat, vasutunk 
kiváló főnökéi Kossuth Ferenc őnagy mél lósága állo
másfőnöki rangjának meghagyása melleti Tolkeresz- 
lurra helyezte ál. Az áthelyezés oka az, hogy a 
mi express vicinálisunk a sok technikai akadály 
miall oly ritkán érkczhelik be Muraszombatba s 
legjobb esetben és a legtöbbször csak Tótkeresz- 

‘“'jutni úgy, hogy a muraszombati állo
másfőnökségre immár semmi szükség sincs.

c.,lünl Ceigerek. Mini futó tűz 
száguldóit végig városunkon a hir, hogy karácsony
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— Az izr. nőegylet közgyűlése. A mura- 
zzombati izraelita nöegvlet f, hó 2-án. vasárnap 
tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés a 
szokásos elnöki, pénztárnoki és titkári jelentése
ket tudomásul vette. Dr. Vályi Sándor titkár 
indítványára elhatározta, hogy január hónapban 
teaestélyt rendez, melyen a helybeli műkedvelők 
fognak gondoskodni az estély sikerének biz
tosításáról.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Schwarz 
Izidor helybeli téglagyárost. Atyja. Schwarz Ber
nét élete 74-ik évében e hó 3-án Pápán elhunyt. 
Haláláról családja a következő gyászjelentést 
adta ki: Alulírottak úgy a maguk, valamint az 

egész család nevében mélyen szomorodott szív
vel jelentik a felejthetetlen férj. apa. nagyapa, 
testvér és sógor, Sehwarcz Barnáinak folyó hó
3- án éjjeli 1 órakor életének 74-ik évében 
rövid szenvedés után történt gyászos elhunytál. 
A megboldogultnak földi maradványai folyó hó
4- én délután 3 órakor fognak a pápai izr. sir- 
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Pápa. 1910 
január 3. Sehwarcz Bernálné sz. Neuzacz Eszter 
neje. Mór, Béla. Malvin. Dóri. Rezső és Mariska 
gyermekei, Strausz Jenő. Imre. Jolán. Pali, 
Laci és Margit. Sehwarcz Erzsi. Ferencz. Lajos. 
Pista. Juliska, Gréti és Gyuri unokái, Sehwarcz 
József bátya, Strausz Miksa veje, Sehwarcz 
Mórné, Séhwarcz Béláné. Sehwarcz Dóriné, 
Sehwarcz Rezsöné menyei. Singer Gyula, Fricz 
Johanna sógor és sógornője.

— Hitközségi gyűlés. Folyó hó 3-án tartotta 
a helybeli izraelita hitközség évi rendes közgyűlé
sét. A közgyűlésen dr. Ritscher Samu elnökölt, 
aki a hitközség évi munkájáról beszámolva, le
mondott az elnöki tisztségről. Ezután a közgyűlés 
dr. Geiger Arthurl választotta meg elnökké, ki az 
elnöki széket elfoglalva, a közgyűlést tovább 
vezette, mely tárgysorozatának legkényesebb pontja 
volt a 40” o os pótadó kivetése, de a lelkes köz
gyűlés ezt is megszavazta.

— A körözött munkatárs. Vasárnap délután 
a Dobrai étterem törzsvendégei megrémült ábrá
zolttal adták kézröl-kézre az „Interessante Blatt*  
újévi számát. És aki a német képes újságot csak 
kezébe vette, mind elszörnyülködve kiáltott fel. 
Ennek a tisztes újságnak van t. i. egy állandó 
rovata ezzel a czimmel: Wer weiss etwas? 
Ebben rendesen egy körözött gonosztevőnek arc
képe van s chnondatik róla sok jeles cselekedet, 
amelyet ez az ur elkövetett s a fotographia köz
lésével felhivatik a közönség, hogy ha netán a 
körözött passasról valamit tudna, azt jelentse a 
hatóságnak. A fentebb leirt és halványan vázolt 
szörnyülködést ez a rovat váltotta ki a törzs
asztal vendégeiből. Megdöbbenéssel és egy kínos 
szenzalio botrányszomjas tekintetével látták, hogy 
ezúttal a körözött egyén városunk egy tiszteletre
méltó féríia, aki valami rémregénybe illő szerelmi 
gyilkosságot követett el s most ezért keresi őt a 

törvény. Mentői jobban nézték, annál inkább 
meggyőződtek róla, hogy a dcliqucns ide való, 
sőt jelenleg ép ott is ül az asztalnál. Az pedig 
szegény, daczára már annak, hogy az ötödik 
snitt-nél tartott, mégis fakóvá vált ábrázattal, 
szinte kövémeredten bámult a német újságra^ 
Szomszédjai egyszeriben egy-egy lépéssel cdább 
húzták székeiket, sőt némelyek már angolosan 
is akartak, mert hamarosan híre ment, hogy a 
csendőr őrmester is látta már a lapot. Állítólag a 
szerencsétlenségbe került férfiú legjobb ba
rátja ment be a csendőrséghez egy kabátja 
belső zsebében rejtegetett lappal. Mikor aztán 
már teljes lett a consternatio s midőn az arczkép 
élő képmása szent esküt készült letenni, hogy 
feleségén kívül sohse szereteti senkit, sőt ilyesmit 
a világ kincséért sem merne megtenni, akkor az 
asztal végről harsogó kaczagás zaja riasztotta 
meg az amúgy is megrémült társaságot. Észre
vették. hogy egy rendkívül ügyes hamisítással van 
dolguk. Valami jó ölletü ur. egyik nemrég meg
jelent lapból kivágta az arcképét s a német 
újságban megjelent kép fölé ragasztotta olyan 
ügyesen, hogy azt senki sem vette észre. Mikor 
aztán ekkép kitudódott a jól sikerült tréfa, az 
ártatlanul inegburczoll férfin tisztaságának tuda
tában újra kipirult s harsogó hangon vezényelte : 
János! még egy snittet!

— Kabarét estély Sylvesterkor. Az ó esztendő 
utolsó napján vig hangulatban mulatott Mura
szombat Közönsége a Dobrai étteremben tartott 
kabaré előadáson. Változatos műsorral vonult fel 
Kiss Árpád színigazgató társulatának öl legkivá
lóbb tagja: Szécsi Emma, az uj primadonna, 
Kissné Kövi Kornélia, Ernyei Emil. Korda Sándor 
és Kiss Árpád. A mindvégig élvezetes és kitűnő 
kaberet előadást Ernyei Emil conferálta, rendkívül 
szellemesen, állandó derültségben tartva az estély 
közönségét, mely zsúfolásig megtöltötte a Dobrai 
nagy termét. Első sortan Szécsi Emma kisasszony 
énekművészeiét keli kiemelnünk, aki brilliáns 
tudását mutatta be több dallal. Kissné Kövi Kor 
néha egy pár kedves kupiét adott elő igen von
zóan, Korda Sándor hatalmas baritonját most is 
élvezettel hallgatták. Különösen tetszettek a Bőd 
roghy nóták. Kiss Árpád mint szavaló művész 
mutatta be magát, előadva Kiss Józsefnek Gedö- 
vár asszonya csinos költeményét. Kiválóan sike
rültek Ernyeinek Ady Endre dalai, melylyel a 
Holnaposok Ízlését parodizálta ki. Egyik kima
gasló prograinmpont az eleven újság volt, amelyet 
szellemes Írója, dr. Vályi Sándor kollegánk irt és 
konferált. A Muraszombat és Vidéke valamennyi 
rovata kapott személyesitöt. A sok rutinnal meg
irt apróság helyenkint harsogó derültséget keltett. 
Mai tárcza rovatunkban közöljük.

Gazdasági előadások. A .Muraszombat
járási gazdakör" január hónapban a következő 
helyeken tart ismeretierjesztő előadásokat. 9-én 
Mártonhelyen és Szenlbiboron. Mártonhelyen előad 
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dr. Brandieu Sylvius orvos és Rúzsa Ferencz 
tanító, Szenlbiboron Polgár Sándor tanító. 16 án 
Tőtkeresz.túron tart előadást Fiiszár János tanító, 
18-án Vizlendván Nemes Miklós állatorvos, 23-án 
Halmoson Titán Iván tanító, 25-én Vizlendván 
Szenteh Dezső gazd. szaktanár, 26-án Vashideg- 
kuton Nemes Miklós állatorvos, 30-án Muraszom
batban, Mártonhelyen és Urdombon. Muraszom
batban előad Junkunc Sándor állatorvos. Márton
helyen Takáts R. István ig. tanító, Urdombon 
Szenteh Dezső gazd. szaktanár. Az előadásokra 
a helybeli és környékbeli gazdák tisztelettel meg
hivatnak.

— Bátori Barbarics Mátyás leleplezése. Meg
szűnt a dicsőség. Bátori Mátyásról kíméletlen 
kézzel letépték azt a diszt, amelylyel önmagának 
büszke mellét önkényesen feldiszitette. Lapunk 
egyik múltkori számában megírtuk azokat a szél
hámosságokat, amelyek segélyével Bátori csalásait 
elkövette. Közleményünket a pesti lapok is átvet
ték, s erre legott megindult a leleplezés. P. Kaiser 
Nándor szentföldi komiszarius a következő levelet 
intézte hozzánk :

Tekintetes Szerkesztőség!
Becses lapjának decz. 19-iki számában 

foglalt reám is vonatkozó czikkére a kővetke
zőket kérem az igazság nevében közölni!

Tekintve, hogy Bátori Mátyás visszaéli a 
benne helyezett bizalommal, s igy a szentföldi 
missionak kimondhatatlan kárt okozott az ö 
csalásaival, cimbitorlásaivalé3sik- 
k a s z t á s a i v a I. 1908 deczember hóban a 
terjesztéstől eltiltottam, s mivel ennek daczára 
zsarolta a népet és tovább folytatta szélhámos
ságát, kénytelen voltam 1909. martius hóban a 
következő figyelmeztetést kibocsájtani.

FIGYELMEZTETÉS.
A szentföldi komissarialus Bátori Mátyás úrral 
semmiféle összeköttetésben nincsen. A szentföldi 
comissariatus semmit sem küld utánvét mellett. 
A mit a terjesztőnek küld azt ingyen küldi és 
a szentföldi pecsét használata mellett.

Megjegyzem, hogy az illető jogtalanul 
bitorolja a lovag czimet; ilyen nem létezik, 
jogtalanul az okmányt is, mivel élete nem 
felel meg tartalmának, amiért is azoknak clkob-' 
zását kérelmezem. A tok. Szerkesztőségnek. ' 

Budapest, 1909. decz. 23.

alázatos szolgája
P. Kaiser Nándor s. k.

szentföldi komissarius.

Szerkesztői üzenet.
Vasmegyei Újság Körmend. A cserepéldányt 

megindítottuk. Kérünk mi is.
Szentgotthárd és Vidéke. A cserepéldányt 

megindítottuk. Kérünk mi is.

szent ünnepén dr. Geiger orvos és dr. Geiger 
ügyvéd nyomtalanul eltűntök városunkból. Öröm 
és bánat könnyek vegyest hullottak ezen két eltűnt 
jelesünkért. A hir szerint dr. Geiger ügyvéd leány
nézőbe rohant Bécsbese nézés közben állítólag guta- I 
ülés érte, erről dr. Geiger orvos hirt szerezvén, | 
csakhamar utánna száguldott és útközben öl is 
gutaütés érte. E kóválygó hírek közepette egyszer 
csak ismét megjelent a láthatáron dr. Geiger 
ügyvéd s a közvélemény mihamar konstatálta, 
hogy őt gutaütés nem érte. A következő napon 
aztán dr. Geiger orvos is haza érkezett és meg- | 
jelent a casinoban és e bátor tényével, nem
különben egy nagyobb ferbli veszteségével maga 
czáfolta meg a haláláról elterjedt alaptalan Ifire- | 
kel. Lapunk örömmel siet a halál torkából haza 
érkezett eme derék barátaink üdvöz'öi sorába.

Színház.
Őrömmel jelentjük lapunk olvasóinak, hogy 

Kiss Árpád jól szervezett színtársulata a mai I 
napon városunkba érkezett. Szives örömmel 
adunk hirt erről a culturális tényről, mert tudjuk, 
hogy heves szívdobogás nyilalik a muraszombati 
asszony és leányszivek táján amidőn bejelentjük, 
hogy a színtársulattal Korda Sándor is megérke
zett. Felesleges talán az aranyifjuság közfigyelmét 
felhívni Szécsi Emma bájaira és lapunk városunk 
és aranyifjuságunk jó rennomeéja megköveteli, 
hogy az aranyifjuság aczélos ifjúsággal és erős 
akarattal adja meg a császárnak azt, ami a 
császáré, Szécsi Emmának azt, ami öl joggal 
megilleti, értsd a virágot és tapsot. Szécsi Emma 
bájaira .annál szívesebben felhívhatjuk aranyifju
ságunk figyelmét, mert tudomásunk szerint pri

madonnánk a korábbi primadonnák erős traditiói- 
lól eltekintve, katonai fedezet nélkül érkezett 
városunkba és politikai hitvallása bár az önálló 
bank hívének látszik lenni, kizárja azt, hogy ő 
akár szivében akár másutt is bárminemű térfog
lalást is engedjen a magyarság által erősen és 
jogosan gyűlölt hadseregnek.
Amidőn örömmel jelentjük, hogy színtársulatunk 
felfrissült erővel és gazdag repertoárral vonul be 
városunkba a múllak bűnét igyekszünk expirálni 
amidőn hirt adunk Kiss Árpád színigazgató ur 
azon gavalléros elhatározásának, hogy ö a tavaly
ról megmaradt szol vények érvényességét elismeri, 
igy tehát a kinek tavalyról szelvénye maradt az 
azt bátran felhasználhatja a mostani saisonra. Ily 
gavallér eljárást színigazgatónktól annál hálá- 
sabban vehetünk, mert hisz koalicziónk nagyha
talmú diktátora Kossuth Ferencz három év óla 
megdicsőülve ül immár Magyarország tetejébe 
és még mindig nem jutott eszébe, hogy az érvé
nyüket veszteit régi Kossuth bankókat ismét 
fizetési erővel ruházza fel.

Kiss Árpád igazgató ur tehát e lényével 
többet telt a hazáért, de különösen Muraszomba
tért, mint Kossuth Ferencz őnagyméltósága igy 
ne vegye derék directorunk kisebbítésnek ha már 
most feljegyezzük róla, hogy Magyarország, ille
tőleg Muraszombat történetében neve olt fog 
állni Kossuth Ferencz mellett, ami végre nem is 
oly nagy dicsőség.

Közgazdaság.
Mi lesz a marhavásártérrel?

Mégis absurdum ! Lapunk 25 esztendős 

fennállása alatt nem győzte eléggé sürgetni a 
marhavásártér felállítását? S mi elég marhák 
vagyunk Muraszombat lakói s tűrünk és várunk 
mig más városok megnyitják csarnokaikat a mrí 
marháink részére. Kórházunk van, iskoláink van
nak s ime elsőrendű szükség van a marhavásár
térre s az még nem készül! Nőin tudjuk, mikor 
fogja a mi bölcs városi tanácsunk egyszer be
látni, hogy Muraszombaton már rengeteg sok a 
marha s végre is amikép mindenféle türelemnek, 
úgy a marhatürelemnek is egyszer vége szokott 
lenni ? I

Uj pénzintézet.

Uj pénzintézet van alakulóban Muraszomba
ton. Lapunk örömmel üdvözöl minden olyan törek
vést, mely a pénzbeözönlést segíti elő, rnerl iga
zán felebaráti munkát végez, aki mihozzánk 
pénzt hoz. S feltétlenül szükség is van itt egy 
újabb pénzintézetre, ennek mélyreható gazdasági 
okai vannak. Elég most csak a legfontosabbakra 
hivatkoznunk :

Jogos és szükséges a pénzintézet első sor
ban azért, mert Muraszombaton még mindig van 
3 ember, aki semmiféle intézetben sem tölt be 
igazgatósági tagságot, de jogos inég azért is, mert 
Muraszombatban jogos és méltányos, hogy min
den ügyvédnek legalább egy pénzintézete legyen.

Éz okból örömmel üdvözöljük az uj pénz
intézetet s reméljük, hogy ebből nő ki majd egy
szer idők során az önálló nemzeti bank !
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Apró hirdetés.
A muraszombaijárási gazdakör ez utón is 

értcsili a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
n>. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tarlókat slb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

—
5500

közj. hit. bizonyilv; uy orvo-oklól és magá
nosoktól igazo'ja. hogy a

KAlSER-féle Mell-Karamellák
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Magyar és vend naptárak
évre.

Kapható: Balkán,i Ernő könyv- és p.ipir- 
keresketlésébcn Muraszombat.

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
••gy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
............ . osúznál és meghűléseknél ................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be- 
vásárlá'kor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony* 1 védjegygyei 
<•8 a R chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
01 f.ichler gyógyszertára ai „Arany o oszlánlioz", 

Prágában, El.sabethstrasse 5 neu.

4607/1909. tlkv.

Hirdetmény.
Kisfalu községre nézve az 1892: XXIX. t.-cz, 

értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának, 
a telekjegyzökönyvekben való bejegyzése és a 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítése iránti 
eljárás befejeztetvén és azzal a felszólalással 
tétetik közzé:

1. hogy mindazok, kik az 1886 : XXIX. t.-C". 
15 és 17 §§-ai alapján, ide értve e §-oknak az 
1889: XXXVIU. t.-cz. 5 és 6 §-aiban és az 1891: 
XVI. t.-cz. 15 § a) pontjában foglalt kiegészítését 
is, valamint az 1889: XXXVIII. t.-cz. 7 §-u és az 
1891 : XVI. t.-cz, 15 § b) pontja alapján eszközölt | 
bejegyzések vagy az 1886: XXIX. t.-cz. 22 §-a 
alapján történi törlések érvénytelenségét kimutat
hatják, végből törlési keresetüket hat hónap alatt, 
vagyis az 1910. évi julius hó 2-ik napjáig bezáró
lag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset annak a har
madik személynek, a ki idő közben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat,

2. hogy mindazok a kik az 1886: XXIX. 
t.-cz. 16 és 18 § ainak eseteiben, ide értve az 
utóbbi §-nak az 1889: XXXVIU. t.-cz. 5 és 6 
§ aiban foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birto
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent
mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásu
kat hat hónap alatt vagyis 1910 évi julius hó 2-ik 
napjáig bezárólag a telckkvi hatósághoz benyújt
sák, mert ezen megnem hosszabithaló záros ha
táridő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog.

3. hogy mindazok, akik az 1 és 2 pontban I 
körülirt cseleken kívül, az eljárás és az ennek 
folyamán történt bejegyzések állal előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily arányban sértve 
vélik, ide értve azokat is. akik a tulajdonjog 
arányának az 1899 évi XXXVIU. I. ez. 16 §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találjak, 
e tekintetben felszállásukat tartalmazó kérvényü
ket a telekkvi hatósághoz hal hónap alatt, vagyis 
1910 évi julius hó 2-ik napjáig bezárólag nyújt
sák be, mert ezen meg nem hosszabbiIható záros 
határidő elmúlta után az említett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idő köz
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhat
ják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik 
a kiküldöttnek eredeti okiratokat adlak át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű má
solatokat is csatollak, vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a telekkvi hatóságnál 
átvehetik.

Muraszombat, 190'*.  deczcmber 13. A kir, 
járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Aczél, kir. jbiró.

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

Köhögés, rekedtség és hurut : ■ n n:.ics jobb a

Réthy cukorkánál 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RETHY-felét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utanzata van.

I doboz 60 fillér.
Csak Réthy-felet fogadjunk el!

h ■! —■ — ----- ------- !■» — -J

Alkalmi vétel.
Radkersburgban, az állomáshoz félóra 

járásnyira egy tagban levő földbirtok, 56 
hold, mely áll : szántóföld, rét és erdőből, 
a földbirtokon szép fekvésű villa, nagyobb 
úri családnak is kényelmes lakásul szolgái
ba!, a megfelelő gazdasági épületekkel együtt, 
igen jutányos’ áron eladó.

Úgyszintén bárkinek bármily terjedelmű 
földbirtokra szüksége van. a közvetítést szí
vesen elfogadja, hol a lenti birtok vétele 
tekintetében is értekezhetni

Sohár József
.Magyar Korona4* vendéglős Radkersburg.

Kiadó lakás!
Muraszombatban Templom ulczában 6 szo
bás lakás, megfelelő konyhával, előszoba. 1 
pincze, éléskamra, veranda, mosókonyha, 
hozzátartozó faház, szép nagy udvar és | 
kéri, szántófölddel 1910. év október hó 
1-ére kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgá 
Kolossá István járási írnok ttr Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Remek kivitelű
uj divatu képeslevelezőlapok

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Kiadó vendéglő.
Alsószentbenedeken (Vasmegye p. Márton- 
helv) kiadó egy vendéglő helyiség, hozzá
tartozó, bolthelyiséggel, egy szoba, istálló, 
kert stb. jutányos áron bármikor. Értekez
hetni levélben is TOLNAI PÉTER tulajdo

nossal ugyanott.

Vasvármegye leírása
népszerű lüzeleeske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kaphat • Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

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

KOVALD PÉTER ÉS FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gozmosó-gyár

BUDAPEST, VII., SZŐVETSÉG-UTCZA 37. SZÁM.

megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet léledt és ez. állal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra. ho"y 
ezégét a csomagolás és postaköltségek mellőzesével közvoihmiil felkereshesse

VIDOR MIKSA rtíos, „Aidám . n,-,i-. úri-, divatán!. k-.sár- és jálékáru (Ul.te

MURASZOMBATON
vidlc át a képviselni >■. n gyár rendes áruiban vallalja az úri . női- és gyermek
öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegeik. csipke és végáruk 

szőrmék stbiek vegytisztitását és festését
‘ Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműnk mosását is. -

A nagyérdemű közönséget bizlosilvn kilbgástal;.........unkájáról és mindenkor mél
tányos árairól, szives jóindulatába és ügyeimébe ajánlja a képviseletet és számos meg- 
bízat ást kér a

Kováid Péter és fia cég

Nyomatoll Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


