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A föld népének helyzete.
A kivándorlás folytonossága, még ha ! 

intenzív rohamosságából veszített is, újra 
rátereli az ember figyelmét a föld népének, I 
a magyar parasztságnak helyzetére.

Sajnos, hogy Magyarországon minden
ben akad olyan áruló, a ki a létező bajok 
orvoslására sem eszmét nem ád, sem mun
kával nem járul hozzá, hanem e helyett 
ni.-rakodva még egy csomó hamis adattal i 

pletykával, a külföldre szalad és olt i 
izgat M yarország ellen.

Hogy nálunk az egész földmivességnek 
nincs kedvező helyzete, söl egy jó részének ! 
helyzete egyenesen kedvezőtlen, azt tudjuk. 
De mikor ezt konstatáljuk, akkor ne zárjuk 

zeniünket a revers kép elöl sem. Mert 
M; . varországon van bizony, főképen az 

lön tekintélyes, jómódú parasztosztály 
Csak nézzük végig a vidéki városok 

takarékpénztári könyveit. Van olt elég belét 
paraszti részről.

A törpebirtokosok baja nem épen a 
t■•rpebirlokban rejlik. Azt ugyan nem lehet 

'ani, hogy a törpebirtokból meg lehet 
de nálunk az a baj ma is, hogy sokan i 

minden más munka nélkül a törpebirtokból 
akarnának megélni.

A ki elég szegődményes munkál kap, 

vagy megfelelő ipart űzhet, annak a törpe
birtok is gazdagság. De nálunk a hagyo
mányos, helytelen felfogás és ősluslagságra 
hajlandó temperamentumunk miatt az utóbbi 
időkig semmi sem történt az ipar fejlesz
téséért. Pedig a téli iparűzéssel kapcsolatban 
a törpebirtok is eltarthatja a gazdáját és 
háza népét. Hiszen az egyoldalalu gazda
sági rendszer mellett még a régi ,telkes 
gazdák" is válsággal küzdenek. És sokáig 
fog tartani, mig észhez térnek és a válto
zatos gazdasági rendszerre fognak rátérni, 
a nélkül, hogy több és több földre kelljen 
éhezniük.

A földet nem lehet szaporítani, ellen
ben egy nagy nemzeti tőkét könnyelműen 
hamar el lehet pocsékolni. A gazdasági 
erők aránylagos foglalkoztatása az egyetlen 
tarlós segítség.

Az is igaz, hogy a kisgazda aránytalan 
teherrel van sújtva. Ezeken a terheken 
enyhíteni kellene és ez már ma köztudat. 
Megalapozni a megélhetés biztos módját: 
ez ma a gazdasági jelszó és ha ezt meg
valósítani tudják egészen más viszonyok 
fognak beköszön leni a Kisgazdáknál.

De azt sem felejtsük el, hogy a kis
gazdákba olyan fénvüzési vágy és elégedet
lenség van beoltva, mely elérhetetlen célok
ból áll. Vétkes ebben az egész társadalom, 

kivétel nélkül. Most tehát ki kell gyógyítani 
nem csak anyagi, hanem lelki bajából is.

Az elégedetlen, szerencsehajszoló ma
gyar kisgazda Amerikában tanulja meg iga
zában, hogy a szegény ember milyen pária 
ott. Sokra nézve későn következik be a 
kiábrándulás. Épen ezért helyes a kiván
dorlási törvény legszigorúbb végrehajtása; 
mellette azonban szükséges azt a munkát 
is megkezdeni végre valahára, a mely a 
magyar kisgazdák itthoni boldogulására 
vezet. Ha valaki ezt a munkát megkezdi, 
sikerülni fog, mert a magyar kisgazdákban 
minden jó tulajdonság megvan, csak no
szogatni és vezetni kell tudni. De lelkiisme
retes embereknek és nem kalandoroknak!

A Muraszombati Takpénztár 
közgyűlése.

Élénk érdeklődés mellett tartotta meg 
a Muraszombati Takarékpénztár Részvény
társaság, e hó 6-án múlt vasárnap d. u. 2 
órakor évi közgyűlését Kovács István elnök
lésével. Az igazgatóság tagjai teljes számban 
jelenlek meg, azonkívül olt voltak Posztl 
János, Aczél József, Kühár József, Takáts 
R. István, Berger Vilmos, dr. Sömen Lajos, 
Vértes Sándor, Junkuncz Sándor és még 
számosán.

TÁRCZA.

Igaz fájdalom.
Irta : Fenyes Marcel.

A Becker és a Kővágó család már régiül fogva 
szoros bnráls.igb <11 élt egymással. Gyermekeik, az 

rős. Mfejlell, szeretetreméltó kisleány és a gyenge, 
elkényeztetett fiú. gyermeteg tudatlanságban játsza
doztak valamikor egymással. Szülőik gyönyörködtek 
a gyei eke-játékok komolyságában és miután tudták, 
hogy Adél idővel számos jövedelemcző majorság 
örökősnője lesz, Kövágóék megindultál), könnyező 
szemekkel mondogatták :

- Milyen kedves dolog lenne, ha idővel 
összeházasíthatnék őket! Kajla! János, csókold 
meg >i kis feleségedet!

Beckerék pedig szülői hiúságukban hízelegve 
kijelentették :

— Csakugyan kedves lenne! Csókold meg a 
férjecskédet, Adél !

És a két gyermek öntudatlan gyöngédséggel 
szeretettel, csakugyan összeesókolózotl.

Később János iskolába került és elfelejtette ! 
szünidei baráljail; mig Adél apácáknál folyton csak 
Jánosra gondolt. Azonban Adél sohase jutott el 
Budapestre, János pedig, ki időközben férfiúvá ér
lelődött. minden szabad idejét utazásra használta 
lel. A leány szülői elhaltak, az elhanyagolt major
ságot potom áron el kellett adni és Becker kis
asszonynak csupán csak annyija maradt, amennyire 
a megélhetéshez feltétlenül szüksége volt. Kövágóék 
már reg megfeledkeztek régebbi terveikről, midőn 
Adél egy napon megtudta, hogy János Budapesten 
gazdagon nősült. Mindenki azt hitte, hogy Becker 
kisasszonynak ez nem okoz mélyebb bánatot, mert 
kitűnő egészsége megóvta a halaványodástól, el- 
soványodástól és miután kedélyét az émelygős re
gények sem rontották meg, János házasságának 
Ilire sem hagyott - látszólag — semmi nyomot 
rajta. Csak egyszer sötéteden el tekintete, mintha 
láthatatlan kezek átlátszó függönyt vontak volna 
a nyitott ablak elé, hogy gondolatait elhomályosítsák. 
Ez akkor történt, mikor megtudta, hogy János — 
most már kél édes baby atyja, — a nyarat abban 
a házban tölti, mely közvetlen Adél szomszédságá
ban van.

Eleinte tartózkodtak a vele érintkezéstől. Adél 

nem neheztelt érte, sőt továbbra is a régi, szeretetre
méltó. szolgálatkész szomszédnő maradt. Ez annyira . 
lefegyverezte Kövágóékat, hogy ridegségüket még
szüntetve vendégül hívták magukhoz Adélt, ki a 
meghívást el is fogadta és a szalonban úgy viselke
dett, mint egy jólnevelt, illemtudó nevelőnő. Ken- 
desen a sarokba vonult és mélyen elmerült hímzé
sébe ; csak akkor emelte föl pilláit, akkor fényleltek 
beszédes szemei, ha János terembe lépett. Mig 
János beszélt, minden szavára áhítattal figyelt, 
ölébe eresztette kezeit és minden szavát öntudat- - 
tanul kisérte könnyed fejmozdulatával.

Egyetlen egyszer volt csak bátorsága véle
ményét nyilvánítani, mikor az ebédre meghívott 
városi tanácsos érdes kifejezésekkel bírálta egy fia
tal leány viselkedését, aki — mert szülői ellenezték 
házasságát — szerelmesével titokban megszökött. 
Ekkor valaki, elég kíméletlenül, azt kérdezte Becker 
kisasszonytól:

— Nos. mi az Ön véleménye, kisasszony ? 
Adél reszketett és mintha a körülülök fejei 

fölött messze kimagaslana, közvetlen, meleg, a 
megindulástól remegő hangon, elmélázva mondta:

— Ah, én . . . én megtudom érteni őket. . 
A társaság megbotránkozva elhallgatott, ö
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Kováts István igazgató, aki hosszú 
betegségéből felépülve ezúttal először jelent 
meg a takarékpénztárban, a részvényesek 
éljenzése közepette nyitotta meg a közgyű
lést, s mindenekelőtt a határozatképesség 
megállapítására felkérte Aczél József és 
Neumann Adolf részvényeseket, akiket a 
jegyzököny hitelesítésével is megbízott.

Ezután a közgyűlés az igazgatóság és 
a felügyelő bizottság jelentését tárgyalta. 
Aczél József kifogásolta, hogy a jótékony 
és kulturális adományok részletezve nincse
nek. Kéri az igazgatóságot, hogy a jövőben 
a jelentésben tüntessék ki, hogy mire for
dítják a megszavazott 1000 koronát, mert 
— bár nem akar senkit sem meggyanúsí
tani — de esetleg megtörténhetik, hogy 
olyan segélyezések is utalványoztalak, 
amelyekhez a közgyűlés nem járulna 
hozzá.

E felszólalás után a jelentést tudomá
sul vették és a felmentvényt a fentartandók 
fenntartásával megadták úgy az igazgató
ságnak, mint a felügyelő bizottságnak.

Kováts István igazgató ezután előter
jesztést tett egy segédkönyveiül állás rend
szeresítése tárgyában. A közgyűlés 1200 
kor. évi dijjazással rendszeresítette az állási 
s arra az eddigi gyakornokot Hirschl Feren- 
czet választotta meg, aki a közgyűlésnek 
szép szavakban mondott köszönetét az 
előlegezett bizalomért.

A napirend letárgyalása után követke- , 
zett a közgyűlés legfontosabb tárgya, Pósfay 
Pongrácz aligazgatónak ezen állásáról való 
lemondása.

Kováts István igazgató előterjesztette, 
hogy Pósfay Pongrácz aligazgató ezen 
állásáról lemondott. A szóló nagy veszte
ségnek tekintené, ha az intézet e kiváló 
vezérembere állását odahagyná, s azon 
meggyőződésben van, hogy a részvényesek 
sem nyugodnának ebbe bele, miért is kéri, 
hogy elhatározását másítsa meg, lemondá
sát vonja vissza, annál is inkább, mert 
megbízatásuk a jövő évben úgy is le fog 
járni.

Pósfay Pongrácz aligazgató erre hosz- 
szab beszédet mondott és kitejtette állás
pontját. A takarék pénztárnak a haladás út
jára kell lépnie. Azok a keretek, amelyekben 
el eddig mozgott már nagyon szükek és 

kicsinyesek és nem elégségesek arra, hogy 
azokban az intenzív fejlődésnek feltételei 
érvényesülhessenek. Közgazdasági életünk
ben általános fellendülés érezhető. A hala
dás természetszerű törvényei e téren is ér
vényesülnek, minek folytán a hiteligények 
egyre fokozódnak s miután a bizalom a 
pénzintézet iránt nagy és állandó, a foko
zódó hiteligények kielégítése ezentúl már 
csak nagy nehézségekkel történhetik. E vég
ből szükséges, hogy a takarékpénztár anyagi 
ereje gyarapillassék, vezetésébe modern friss 
szellem kerüljön másrészt állandó és nyu
godt hitelforrás bizlosiltassék számára. Ezen 
vezérelvektől indíttatva Dr. Czifrák János 
inézeti ügyész kezdeményezésére Kováts 
István igazgató és Kleinralh József főköny
velő közreműködésével egy nagyszabású 
pénzügyi műveletet dolgozott ki, amelynek 
keresztülvitele esetén a takarékpénztár alap
tőkéje uj részvények kibocsátásával jelenté
kenyen emelkedett volna, ezeknek forgalom
ba hozatala állal a takarékpénztár érdekkö
zösségébe uj erők vonaliak volna be, akik 
a majdan pihenésre vágyó tényezők mun
kálkodását felváltják, másrészt egy oly nagy 
összegű, előnyös és állandó hitelforrás biz
tosíttatnék, amely a legmesszebb menő hi
teligények kielégítésére is hosszú időkre ké
pessé telte volna az intézetei, mely ezen 
megerősödés állal messze vidéken verseny
társ nélkül maradi volna. A tervezet vég
eredményében a Szombathelyi Takarékpénz
tár Rész vény társasággal a dunántúli országrész 
e leghatalmasabb pénzintézeteinek egyikével 
létesített volna érdekközösségei, mely terve
zetet szóló javaslat alakjában Kováts István 
igazgató aláírásával ellátva az igazgatóság 
múlt hó 19 éré egybehivoll rendkívüli ülé
sére előterjesztene. A javaslatot az igazgató
ság egy tagjának kivételével magáévá lelte s 
a szóló még aznap jelen tette ezt a szom
bathelyi takarékpénztár elnökségének. Ennek 
daczára a január hó 22-én tartott rendes 
igazgatósági ülésen az igazgatóság korábbi 
álláspontját megváltoztatta, s a javaslatnak 
a napi rendről való levételét kérte, amit szó 
ló csak azért rendelt el, mert Kováts István 
igazgató, aki betegsége miatt az ülésen nem 
volt jelen, a tárgysorozatról való levételbe 
levélileg szintén beleegyezett.

E tényben — folytatta tovább Pósfay — 

bizalmatlanságot látok. Én előttem — úgy
mond — csak a takarékpénztár és egye- 
dűl csak a takarékpénztár érdeke lebegett. 
Én a személyi kérdéseket nem vettem és 
nem is vehettem figyelembe, hanem mert 
legjobb tudomásom, hitem és lelkiismere
tem szerint a tervbe vett pénzügyi műve
letet a takarékpénztár érdekeire nézve üd
vösnek tartottam, annak keresztülvitelén tel
jes erőmből működtem. Én és munkatársaim 
hosszú ideig tárgyaltunk e kérdésben a mű
velet minden egyes pontját beható tárgyalás 
alá vettük, egyik másik pontnál, kérdésnél 
a takarékpénztár érdekei szempontjából erős 
küzdelmet fejtettünk ki, amelynek végered- 
inényekép létrejött e javaslat, amelynek hát
rányos vagy előnytelen voltát még ez ideig 
senkinek sem sikerült megczáfolni. Mi
dőn az igazgatósa" öt desavuálta ebben a 
tényben bizalmatlanságot lát, miért is állá
sát a közgyűlés rendelkezésére bocsátja.

A részvényesek hangosan tiltakoztak a 
népszerű és kiváló aligazgató lemondási szán
déka ellen, miközben Aczél József kir. já- 
rásbiró jelentkezett szólásra.

Pósfay Pongrácz olyan kiváló tagja az 
intézet vezetőségének s a takarékpénztár 
körül oly elévülhetetlen érdemeket szerzett 
magának, hogy az ö lemondását, mely va
lósággal végzetszerü lehelne az intézetre, a 
közgyűlés el nem fogadhatja. (Általános 
éljenzés.) Legyen meggyőződve az aligazgató, 
hogy az igazgatóság tényében a legcseké
lyebb bizalmatlanság sincsen. Legfeljebb 
arról lehet sző, hogy az igazgatóság egyik
másik tagja, akik korábbi határozatukkal 
szemben a napirendről való levétel melleit 
foglallak állást, nem érlelték meg az aligaz
gató intenlioil és tisztán csak ezért és nem 
a bizalom hiánya miatt változtatták meg 
határozatukat. Szóló maga is abban a hely
zetben volt, hogy a nagyszabású javaslatot 
első hallásra nem érlelte meg, és bár lelke 
mélyén meg van győződve arról, hogy az 
aligazgató csak egyedül az intézet érdekeit 
viseli szivén tán mégis küzdött volna a 
javaslat ellen anélkül, hogy ezáltal bizal
matlanságának akart volna kifejezést adni 
Pósfay Pongrácczal szemben. A részvénye
sek általános helyeslése mellett kéri az 
aligazgatót, hogy jelen kijelentését vegye 
elégtételnek s lemondását vonja vissza.

pedig zavarában mélyen elpirult és serényen foly
tatta megkezdett munkáját . . .

Becker Adél 52 éves volt, mikor Kővágó 
János szívbajban meghalt Kövágóné, kit az orvo
sok a csapásra rég elökészitettek, kötelességszerü 
fájdalomba merült és a temetési előkészületekkel 
foglalatoskodott. Becker kisasszonyt csak gyászje
lentéssel értesitették és miután távol lakott Bu
dapesttől, nagyon későn jutott el hozzá a hir . . . 
Ha azonban éjjel utazna, talán a kellő időben 
érkezhetne a gyászházba, még mielőtt a halottat 
utolsó útjára viszik.

A máskor csendes, szegény, öreg falusi 
kisasszony csodálatos módon hirtelen megváltozott!

Sötét, mély gyászban érkezeit meg. ami már 
csak azért is nagy megbotránkozást kellett, mert 
semminemű rokoni viszonyban nem volt a meg
boldogulttal.

És micsoda gyász volt ez ?
Hevenyészett, rendetlen rajta minden; meg

látszik, hogy a vén kisasszony remegő kezeivel 
minden feketét, gyászosat előkeresett és válogatás 
nélkül magára öltött! Még csak lebegő gyászfá- 
tyola se volt! A sírástól nekivörösödött, duzzadt, 
durva arcza. kellemetlenül kivált a többi sápadtra 
puderozott arcok keretéből. Karján egy újság
papírba göngyölt nagy csomagot czipelt. Könyöké, 
vei nyitott magának utat a tömegben, és igaz
mély fájdalmában térdre hullott a ravatalnál. 
Melle zihált a kétségbeesett zokogástól, még az 

se jutott eszébe. |>ogy patakként omló könyeit j 
kendőjével letörülje . . Igv maradi mozdulatlanul, i 
hona alatt a csomaggal, a koporsó elölt leborulva ( 
és zokogott . . . folyton csak zokogott . . ' 1 
Közönyös volt minden és mindenki iránt, ugv 
hogy az özvegy és a rokonok már sértve érezték 
maguknak kegyeletükben és neheztelve suttogni 
kezdtek egymás között . . .

A halolt vivők letaposták ruháját, de nem 
emelkedett fel addig, inig a koporsói is megemel
ték ... Az udvaron még feltűnőbben viselkedett 
kczlyütlcn kezeivel széllépte az ujságtakarót, 1 
melyből, nem éppen válogatott, rikiló virágokai 
szedett elő, fűvel falevéllel vegyítve, amint éppen 
a kertben vagy mezőn lépte . . . Ráhintette a 
halottas kocsira, hol az előkelő, halvány orchide
ákkal rikiló ellentétet képezlek. A gyászünnepely 
rendezőjét, — aki a koszuruk és csokrok művé
szi elhelyezésén izzadva fáradozott, — ez az 
ízléstelen részvét mélyen felháborította. Mikor 
kenetteljes hangon igy szólott: ,Kérem a család 
féríitagjáit !*  Becker kisasszony előre rohant hogy 
elsőnek jusson a gyászkocsi mögé. A rosszalas 
és méltatlanság moraja futott végig a sorokon, 
de Adél lajdalmáua nem hallotta. A templomban 
a rokonok szorosan sorakoztak, hogy Adél tolako
dását nr ggátolják, mégis sikerüli neki az első j 
padsorban helyet foglalni, hol némán elmerült 1 
tompa fájdalmában . , . Mintha az élet szállt j 
volna ki belőle, olyan merően nézett folyton — a |

koporsóra.
A temetőben a gyászrendezö hiába fárado

zott, hogy a vén kiasszonyt a sírtól eltávolítsa . . 
A kihányt földön, a nyitott sir szélén megállóit, 
figyelmére sem méltatva az embereket, kik egy
másnak nyújtottak a szentelt víztartót; még arra 
sem gondolt, hogy szentelt vízzel fecskendezze a 
sölel sirüregel. csak sűrű könnyei hullottak szünet
lenül mind nagyobb cseppekben a koszom zott 
koporsóra . . .

Valami csodál várt . . . hogy az Isten ő 
érte és a halottért valami rendkívülit fog csele
kedni . . .

Ekkor közeledett hozzá a tanácsos ur. a ki 
Kövágoékszalonjában úgymegbotránkozollkönnyel
mű nyilatkozatán, félre vonla és föllázadva a 
fülébe súgta :

— Mindenki gyanította, hogy Kővágót sze
reti! De, hogy ilyen örült legyen, érzelmeit a 
nyilvánosság elé hurczolja senki se tételezte föl. 
Mintha mély álomból ébredt volna fel, úgy 
sóhajtott:

— Szereltem . . . jobban mint bárki; és 
szeretni fogom mindég.

És a vén leány egészen leroskadt a sírra, 
és meg görcsösebb, még lüldókióbb zokogásba 
tört ki.
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Zugó éljenzés követte Aczél József kir. 
járásbiró szavait, és a részvényesek han
gosan tüntettek a népszerű aligazgató mel
lett, aki a bizalom ily spontán megnyilat
kozásának láttára elfogadva a kapott elég
tételt lemondását visszavonta. Ezzel az 
érdekes és nem minden tanulság nélküli 
közgyűlés véget ért.

Kováts István elnök záró szavai után 
dr. Czifrák János indítványára a közgyűlés 
értekezletté alakult át, amelyben dr. Ritscher 
Samu részvényes első sorban indítványozta, 
hogy a takarékpénztárnak alaptőkéjét okvet
len felemelni kell. Az ezen indítványra 
megindult eszmecsere során többek hozzá- | 
szólása után Kováts István elnök kiinon- I 
dotta, hogy az alaptőke felemeléshez a 
maga részéről is hozzájárul és azt vagy a 
jövő közgyűlésre óhajtja előkészíteni, vagy 
pedig egy esetleg összehívandó rendkívüli 
közgyűlésen kívánja tárgyaltatni. Dr. Czifrák 
János hosszabb felszólalásában kimutatta, 
hogy a pénzügyi művelet halogatása nem 
czélszerü, amennyiben jelenleg a pénzvi
szonyok elég kedvezőek arra, hogy egy 
ilyen nagyobb szabású pénzügyi művelet 
könnyen keresztülvihető legyen. Az értekez
let hozzájárult Dr. Czifrák János fejtegeté
seihez és kimondotta, hogy az alaptőke 
emelést a lehető legrövidebb időn belül 
keresztül kell vinni s e czélból az igazga- | 
tóság mellé egy bizottságot küldött ki. 
amelynek tagjaivá megválasztotta Aczél 
József, Junkuncz Sándor, Berger Vilmos, 
dr. Ritscher Samu és dr. Pintér Miklós 
részvényeseket. Ezzel az értekezlet is véget ért.

A muraszombati járási kórház választ
mányának ülése.

10-én. csütörtökön délután 2 órakor tartotta 
a muraszombati járási alapítványi közkórház gond
noksága Pósfay Pongrácz igazgató elnöklésével ez 
évi első ülését. Jelen voltak: Olajos Sándor, 
Schwcinhammer János, ifj. Horváth Pál, Bácz Já
nos, Dr. Czifrák János, Meixner Mátyás, Keresztury 
Kálmán, Szlepecz János, Dr. Ritscher Samu, Jun
kuncz Sándor, Árvái Bernát, az orvosok és a gond
nok. Elnöklő igazgató üdvözölte a majdnem teljes 
számban egybegyült gondnokságot és a fontos tár
gyakra való tekintettel szives figyelmüket kérte.

Az elnöki előterjesztések során ismertette az 
igazgató a kórház, beteg forgalmát. 1908-ban volt 
920 beteg, 26155 ápolási nappal. 1909 ben volt 
958 beteg 30009 ápolási nappal, az emelkedés 
tehát a betegek létszámánál 38 az ápolási napok
nál 3854.

Junkuncz István kórházi gondnoknak a járási 
számvevő által felülvizsgált számadásaiból megtud
juk, hogy a kórházban a mu t 1909 évben 10433 
kor. 48 fillér megtakarítás volt.

Ezután az építő bizottság jelentését tárgyalta 
a gondnokság. Az igazgató előterjesztése szerint 
az építkezésnek 1909 évi novein bér 1-ére készen 
kellett volna lenni, az azonban még most sincs 
befejezve és az ujonan épilett helyiségek még most 
sem adhatók át rendeltetésüknek. E miatt a kór
háznak nagy kára van, mert ha az uj épületeket 
már november 1-én felhasználhatták volna, annyi 
beteget tudtak volna elhelyezni, hogy ezeknek 
ápolási dijaiból naponként 21 korona esett volna 
a kórház javára. A kártérítés kérdésénél élénk vita 
volt, amelyben Dr. Czifrák János, Dr. Skrilecz Mi
hály, Dr. Ritscher Samu és Junkuncz Sándor vet
tek részt. A bizottság végül is akkép határozott, 
hogy az építő bizottságra bízza annak eldöntését, 
hogy kártérítést követeljen-e a vállalkozóktól a 
korház. vagy sem.

Jelentette továbbá az igazgató, hogy a Vö
röskereszt Egyesület megkeresésére háború cselén 
20 ágyat bocsát a megsebesült katonák rendelke
zésére a kórház.

A kórház ügymenetének és kezelésének felül
vizsgálására a f. évre Olajos Sándor, Dr. Ritscher 
Samu és Kirbisch Ferencz tagokból álló bizott
ságot küldötte ki.

A tárgysorozat következő pontjában Pósfay 
Pongrácz tekintettel a mutatkozó feleslegre a 
megnagyobbodott kórházra, azt indítványozta, 
hogy az orvosok fizetését 1200 koronáról 2000 
koronára emeljék fel. A bizottság e javaslathoz 
készséggel hozzájárult és elfogadta Dr. Geiger 
Vilmosnak abbali indítványát is, hogy az igazgató 
tiszteletdiját GOG koronáról 1000 koronára emel
jék fel.

Ugyancsak a kórház kibővítése folytán szük
ségessé válik az ápoló személyzet szaporítása, 
miért is az igazgató előterjesztésére elhatározta 
a gondnokság, hogy lépéseket tesz az iránt hogy 
a kórház még egy hetedik apáczát kapjon és fel
hatalmazta az igazgatót egy háziszolga fél
fogadása iránt.

Miután még a cselédeknek és szolgáknak a 
bérét valamint a koporsó csinálásnak az árát is 
felemelték, az ülés véget ért.

hírek.
A nöegylet hangversenye és tánezvi- 

galma.
Anyagilag és erkölcsileg fényesen sikerült es

télye volt a muraszombati jótékony nőegyletnek 
e hó 6-án A Dobrai nagyterme ugyan nem tellett 
meg közönséggel, de akik ott voltak, azok egy 
szép est emlékével leltek gazdagabbak, igen sike
rült hangversenyt hallottak és jól mulattak. Mint 
különös érdekesség megemlítendő, hogy a nöegy
let által rendezett mulatságon a nöegylet 20 tagú 
választmányából és elnökségéből csak hatan vet
lek részt, kogy a hivatalosan keresztény nevű és 
szellemű egyesület közönségének mintegy 35 szá
zalékát a zsidó uriközönség adta és hogy a hely
beli jótékonyságot gyakorló testület mulatságán 
majdnem több volt a zalamegyei publikum, mint 
a helybeli. Megjelent a mulatságon gróf Batthyány 
Zsigmond, országgyűlési képviselő egész családjá
val, valamint a helybeli intcligentia számos tagja. 
A tánczmulalságot igen sikerült hangverseny előzte 
meg, amelyet Meggyessy Zoltán, elismert nevű 
czimbalom művész és helyes gyermekei Jancsika 
és Zolika tartottak. A közönség mindvégig gyönyör
ködve hallgatta úgy Meggycssynek, mint a kis 
apróságoknak szép játékát és sűrű tapsokkal ho
norálta a művészek fáradozását. A jelenvolt höl
gyek névsora a következő:

Asszonyok: Árvái Henrikné gróf Batthyány 
Zsigmondné, Balcz Aladárné. Berger Vilmosné, 
Bittermann Tivadarné, Bondi Tivadarné, Boross 
Benőné, Dr. Brandieu Sylviusné, Dr. Czifrák 
Jánosné, Csepreghy Ferencné, Dömötör Dénesné, 
Eberl Róza, Eberl Angéla, Fürst Ödönné, Dr. Geiger 
Vilmosné, Győri Kálmánná, Heimer Ignáczné, 
Horváth Lajosné, Kacsó Ferenczné, Kundegráber 
Józsefné, Meggyessy Amália, Meggyessy Zoltánná, 
Olajos Sándorné, Porkoláb Gyuláné, Dr. Ritscher 
Samuné, Özv. Schönwieserné, Fehér Ilona, 
Dr. Sömen Lajosné, özv. Szabó Kálmánná, Szöts 
Lajosné, Takáts R. Istvánná, Terplán Sándorné, 
özv. Tónika Adolfné.

Leányok: Árvái Bözsike, gróf Batthyány 
Andrée, Barborcsik Kata, Fehér Mariska, Gömbös 
Málcsi, Hajdinyák Gabi, Heimer Berta, Hima Jolán, 
Hirschl Margit, Nagy Rózsika, Nyirö Boriska, 
Sömen Ilonka, Tomka Gizi.

A kitünően sikerült estély fényes anyagi e- 
redménye mellett még erkölcsi sikerekben is bő
velkedett, amennyiben a vidéki közönség egy ré
szét arra indította, hogy a szép czélu egyesület 
tagjainak sorába lépjen. Balcz Aladárné, a kedé
lyes estély hatása alatt kijelentette, hogy az egye
sület tagjainak sorába lép. Csak elismeréssel adóz
hatunk a nemeslelkü úrnőnek, ki a távolból is 
támogatója kíván lenni a muraszombati jótékony
sági aktionak. Értesülésünk szerint Bellatinczról 
többen fogják követni a szép példát. Felülfizeltek 
a következők:

Gróf Batthyány Zzigmond,86 kor. Bölcs Béláné, 
Fürst Ödön, 6—6 kor. Döbrönli Antalné, özv. Dr. 

Vratarilslvánné, ifj. Kühár József, Dr. Geiger Arthur, 
Tákáts László, Nemec János, dr. Pintér Miklós, 
5—5 K. Hirschl Ferenc, 4 K 50 f,Kühár István, Árvái 
Henrik, Dr. Czifrák János. Ratkol Tivadar, Dr. 
Ritscher Samu, Simon Józsefné, Dr, Sömen Lajos, 
SzabadfTy József, 4—4 K. Dr. Geiger Vilmos. 
Hartner Károly, Kohn Sámuel, Olajos József, 
Schilling Róza, 3—3 K, Bácz Jánosné, 2 K. 50 f. 
Dr. Brandieu Sylvius, Boross Benő, Heimer 
Ignáczné, Horváth Lörincz, Faschinger Gyözöné, 
Bagáry N. János Balkányi Ernő, Saáry Józsefné, 
özv. Imrey Györgyné, Lázár Jánosné, Varga 
Ferencné, Bodnár Endre, Dr. Vályi Sándor, Lejkó 
Ferenczné, Most Lajos. Meggyessy Amália, Meszarits 
István, Pósfay Pongráczné, Pósfay Ida, 2—2 K. 
Balcz Aladár, Bergeg Vilmos. Bittermann Tivadarné, 
Dömötör Dénes, özv. Schönwiesnerné Fehér 
Ilona, Győri Kálmán, Hirschl Adolfné. Hoflmann 
Márk, Hunyadi Sándor,1 Kühár Károly, Szepessy 
Gusztáv, 1—1 kor. A mulatság tiszta jövedelme 
278 kor. 74 fill.

— A tótsági bizottsági tagok fi
gyelmébe. A vármegye 21-iki közgyűlé
sén kerül tárgyalásra a helyi érdekű vasút 
segélyezési czéljaira hivatandó másfélszáza
lékos pótadó. Ez a kérdés benünket tótsá
giakat nagyon érdekel. Rendkívül fontos 
tényező a vasutlétesitésénél a vármegye se
gélye. Éneikül mi vasutat építeni egyáltalán 
nem tudunk. Mivel pedig úgy tudjuk hogy 
vannak egyesek különösen azok között akik
nek már megyei segítségből van vasutjuk, 
akik a pótadó megszavazása ellen agitálnak 
felhívjuk járásunk bizottsági tagjait, hogy 
saját jól felfogott érdekükben a február 21-iki 
közgyűlésen okvetlenül megjelenjenek an
nál is inkább mert ez a közgyűlés politikai 
érdekességekben sem fog szűkölködni.

— A Muraszombati Mezőgazdasági Bank köz
gyűlése. A Muraszombati Mezőgazdasági Bank Rész? 
vénylársaság f. hó 7 én múlt vasárnap délelőtt tar
totta XL-ik évi rendes közgyűlését, gróf Batthyány 
Zsigmond orsz. gyűlési képviselő elnöklete alatt. 
Az előterjesztett mérleget megelégedéssel fogadták 
a részvényesek, a mely hü tükre az intézet fejlő
désének. Áz intézet 29387 korona 08 fillér tiszta 
nyereséggel zárta le múlt évi üzletévét, a mi circá 
3800 koronával jobb mint az előző évi üzletered
mény. Járásunk ezen egyik fontos közgazdasági 
tényezője, dacára, hogy aránylag rövid idő óta; 10 
éve működik, oly szép fejlődést mutat, mely a 
legszebb reményekre jogosít s mely idővel délvas- 
megye számottevő intézetei közé küzdi fel magá^. 
A részvényesek bizalmukat fejezték ki az igazgató
ság iránt és az elhunyt Pleij István és Vratarils 
Iván igazgatósági tagok helyére igazgatósági tan
gókká Siftár Károly bodóhegyi evang. lelkész, és 
Vogler Károly vashidegkuti.kereskedőt választották 
meg. A rendben lefolyt közgyűlés elnökének gróf 
Batthyány Zsigmondnák éltetésével ért végett. »

— A muraszombati szabók bátya. Jól sikerült 
estélyt tartottak a helybeli szabó: iparosok ;et hó 
5-én a Fliszár-féle vendéglőben; A . mulatságon a 
helybeli intelligentiának is több, tagja vett részt. 
Az estély anyagi eredménye 88 kor. 82 f., tiszta 
jövedelem, amely a testület zászlójának alapjai 
gyarapítja. Felülfizettek : Eckhám Kálmán 3 kora 
Stern Hugó, Poliák József, Csacsinovics Imre 
2—2 kor., dr. Brandieu Sylvius, Nemecz Jánost 
Jónás János, Sömen Jánosné, Hahn Izidor, Pin) 
tarics Lajos, Neuban Ferencz, Kousz Mályásnó-, 
Muier István, Vucsák Sándor, Rehn István, Czügger 
testvérek, 1—1 kor. Braun Alajos, Hradil József, 
60—60 fill. Freigang Lajos, 50 fill. Adanics János, 
Ditlrich Gusztáv, Maár Sándor, Marics János, 
Győrfy Vincze. 40—40 fill. Antauer Lajos, Pintarils 
István, Heimer Jenő, 20—20 fill.

Belépti dijjaik fejében beküldtek: Dr. Sömen 
Lajos. 5 kor. Kemény Mór, 3 kor. Antauer József, 
Hoffmann Manó, Stefancsecz Nándor, 2—2 kor. 
Balkányi Ernő, Bácz János, 1—1 kor. A felülfi- 
zetésekért fogadják a rendezőség hálás köszönetét.

— Uránia előadás. A muraszombatjárási gaz
dakör f. hó 16-án szerdán este 8 órakor a Mura
szombatban a Fiiszár féle vendéglőben előadást 
tart, mely alkalommal dr, Brandieu Sylvius orvos, 
a .gyermek ápolás és gyermek védelemről*  érte
kezik ezen kívül sorra kerül még az .Ezer tó or
szága*  (Fin ország) vetített képekkel kiséri előa
dásra is.
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Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez ulon is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tunfo 
iyamán késaitett különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarukat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tarlókat stb. 
jutányos olcsó áron árusit. Városi elárusilása Bal
kányi Ernő üzletében van Muraszombatban.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

Védjegy: „Horgony"

g»5

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 

osiiznál és meghűléseknél ................
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Rrchter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 140 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Il Rickter fyógyszerUra u „Arany arosilíihaz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. i

Kiadó lakás !
Muraszombatban Templom-ulczában 6 szo
bás lakás, megfelelő konyhával, előszoba, 
pincze, éléskamra, 
hozzátartozó faház, 
kert, szántófölddel 
1-ére kiadó. Bővebb
Kolossá István járási Írnok ur Muraszombat.

veránda, mosókonyha, 
szép nagy udvar és 

1910. év október hó 
felvilágosítással szolgál

r
5500

közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá
nosoktól igazolja, hogy a

KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés 

elfen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

Köhögés

70/1910. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t-cz. 102., illetőleg az 1908 évi XLL. t.-cz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. 
I. 425/19 és 1909. Sp. I. 738/3. számú végzése 
következtében dr. Sömen Lajos ügyvéd úgy dr. 
Geiger Arthur ügyvéd által képviselt Kund Sámuel 
javára 19 kor. és 326 kor. 75 fill., s jár. erejéig 
1910. évi január hó 17-én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és 2060 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, csikó, 
szarvasmarha és sertések nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910-ik évi V. 31 3. számú végzése 
folytán 19 kor. és 326 kor. 75 fiill., tökekövetele- 
sek és járulékaikból még hátralevő követelések és 
járulékaik erejéig Alsócsalogány községben végre
hajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 

1910. évi február hó 19 ik napjának
d. e. 11 órája határidőül kilüzelik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai érleimében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLL t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1910. február 4.
SZABADFFY JÓZSEF, kir. bír. végrehajtó

(Arin C7O v-Radgonyi (Radkers- 
uZ<V burg), od baánhofa 

na pol vöre dalecs eden véksi gründ steri 
sztojij örülje zemlé, sz-trávnikuv i lougá, 
vsze küper 56 plügov. ino gori poztávleni 
rami steri szó za stero técs véksu goszpocku 
falamihiu dobri i prilicsni, pa na dalé ezoj 
prkapcseni rami ka zse za ednoga páversz- 
koga potrebno pod rokov po fül czejni.

Sto ocse bliznánye znati náj sze obrné 
Goszpon Josef Frimmel vo radgonyr 
Uni ober tóga gründa vecse znáju za odati.

A Nagy Gábor-féle
„Delaware“ szölöfaj 

lÍL ilZ egyedüli, melynek ternielésé- 
Cw hez semmiféle tudomány vagy 

gyakorlat nem keli, még az is 
elbánik vele, aki soha szőlötövet 
nem kezelt. Minden szállítmány
hoz utasítás mellékeltetik ingyen 
és ebből kinézheti mindenki, hogy 
miként ültesse el, kezelése pedig 
metszés, kapálás és felkötésből 
áll, más dolog nincs vele, mert 
ezt oltani, permetezni, kénporozni 

árt ennek a fiiokszera és bimbója,nem kell, nem ....... ........ ........... ...... ...........
vesszője télben soha el nem fagy. Holdanként átlag 35 
hektolitert terem s igy bimbójából 3—4 fürt fejlődik. 
Valódi bőtermő legnemesebb faj ez, melyet azonban 
nem szabad összetéveszteni más ugvanily név alatt 
forgalomba hozott hitvány fajjal, ügyelni kell arra, hogy 
Nagy Gábor-féle fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. 
A valódi Nagy Gábor féle Delaware szőlő olyan bort 
ad mint az aszú, édes és erős, igen kellemes zainatu és 
kétszer anny ért kél el, mint bás borok. Kóstolónak egy 

üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.
A DELAWAHE-szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit szí
nes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép 

képet tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve 

küldöm mindenkinek, aki velem címét tudatja Okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos tarta mii árjegyzéket, 
mely a szölőoltványokról, lugasültetésröl is ad részle

tes, helyes útbaigazításokat
NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos, KÓLY 

posta, távírda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, román, horvát, szerb és német nyelven.

Árlejtési hirdetmény.
Marils Mihály tulajdonos megbízásából a 

birószéki 62. szljkvbcn 71/b hrszsz. 36. házsz. és 
a 170 szljkvbcn 70/c és 71/a/l hrszsz. alatt fel
vett ingatlanokat (volt Vrecsics-féle vendéglő épü
let és hozzá tartozó ingatlanok)

f. hó 21-én hétfőn reggel 9 órakor Birószéken
a községházánál nyilvános árlejtésen el fogom adni.

Vételi feltételek:
Az ingatlanok legkisebb ára 11.000 tizen

egyezer korona, ha ezen allóli ajánlat tétetnék az 
ingatlanok el nem adatnak, minden árverelö 1.100 
egyezeregyszáz korona bánalpénzt tartozik letenni 
és az ingatlanok a legtöbbet Ígérőnek fognak 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.

eladatni, ki a vételárat márczius l en kezdődi*  
három egyenlő havi részletekben tartozik fizető

Ha az ingatlanok egyszerre való eladás 
nem sikerülne, úgy minden egyes helyszinele- 
számu ingatlant külön fogok a fennti feltétek 
mellett áruba bocsátani, de az egyes vételek csal 
akkor lesznek végérvényesek, ha az elért összve 
telár 11.000 koronát meg fog ütni.

Kelt Muraszombatban, 1910 évi február 11
DR. R1TSCHER SAMU, 

ügyvéd.

Vasvármegye leírása
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Szenzácziós kedvezmény!
Újítás lapunknál!

A „Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma
gyar Arczkép Festők Műterme között a mai napon követ
kező megegyezés köttetett :

Minden’olvasó igényt tarthat b.rmely beküldött kis 
fénykép után is, egy életnagysága fényképnagyitásra, csu
pán a díszes papirkeretért (gravírozott passe partéul) err< 
való feszitésért és a kép relouchálásáért 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb
nász-, név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi és ünnep 
ajándék egy életnagysága fényképnagyilás. Dísze és bősz 
kesége minden lakásnak Mint emlék örökös értékű marad

Ezek az arcképek minden beküldött fényképről (sőt 
csoportképekről is) elkészittetnek !!! A leghűbb hasonla
tosságért és tartósságért teljes kezesség vállaltatik! ! 
A kép nagysága 55-68 cm.

Vágja ki és küldje be
a „Muraszombat és Vidéke" olvasói részére fentartol

kedvezményes utalványt
Magyar Arczkép Festők Műterme 

Budapest Erzsébetfalva. Kossuth Lajo -utca 22. sz.

Mint a Muraszombat és Vidéke olva
sója igényt tartok a mellékelt fénykép 
után egyéíetnagyságu fényképnagyitásra 

matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor. 
olajfestésben 55,68 cm. 6 kor

Foglalkozás ............................................
Helység (utcza) ..........................
Utolsó posta .........

(Pontos cziinet kérjük).
* A járó összeget a 70 fillér csőn 
golási költséggel utalványon küldöm ’
* A járó összeget kérem utánvételezni!

’ A nem kívántak törlendők !
Ha az életnagyság!! fénykép olajfestésben kívántatik, kér

jük a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülírását

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató 
Muraszombatjárás községeinek

névjegyzéke ==

Ára
10 

fillér

Feltüntetve: a községek uj • 
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó poslája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és lila 
zási illetménye kilométerenkint. 
Balkányi Ernő könyv-Kaphaló:

és papirkereskedésében Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.


