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A feltámadás ünnepén.
A Krisztus szenvedésén és halálán 

-••rgö egyház gyászát lelkes öröm váltja 
a mai ünnepen.

A Golgota megrázó tragédiájának isteni
1 isét világuralkodóvá avatta a vértanuság 

v-iskoszoruja. Az igénytelen, alázatos názá- 
ti Jézus ledönti a pogány istenek oltárait 

- a hatalmas cézárok uralmát megsemmi- 
s Ive. helyébe állítja a kereszt hitét. Uj vilá
got alkot a szeretet tanával, mely az em
beri élet fenséges erkölcsi forrásává lesz. 
Magasan szárnyaló gondolatok és érzelmek 
ragadják meg milliók lelkét. A koronás fők 

izallal borulnak le a porba; nagy hősök 
lepnek a küzdőtérre; tudósok, költők, mű
vészek lelkét valami csodálatos varázslat 
kapja meg; államok és nemzetek keletkez
nek az uj erkölcsi rend alapján. Az egész 
világ újjászületik. Éveit Krisztustól kezdi 
számítani. Ö él és uralkodik.

Ezt az életet, ezt az uralkodási ra
gyogja szel az egész világon a feltámadás 
dicsősége.

A földi boldogság nem elégíti ki a 
sziveket. A múlandóság gyötrelme nem 
engedi. Az élet álom, melyből valóra óhaj
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tunk ébredni azzal a hittel, mely millióknak 
édes enyhét ád a szenvedések között Ezt 
a hitet szivünkbe az örök Isten oltotta és 
nincs nép a világon legyen emberevö 
vad, vagy a legcivilizáltabb lakója a föld- 
»«k — mely az istenség sejtelme nélkül 
lenne.

Nevezd bárminek, Isten van! Ennek 
tagadása semmivé teszi az erkölcsi rendet, 
érthetetlenné az életet, leiietetlenné az erény 
és bűn közötti külömbséget, céltalanná az 
ember küzdelmeit . . .

A legnagyobb természettudósok mélyen 
vallásos férfiak voltak.

Nem lehet a hitel senkire erőszakolni, 
de joggal elvárni, főleg a müveit embertől, 
ne bántsa azokat, kiknek a hit egyedüli, 
legdrágább boldogságuk.

Ne bántsátok a vallási, ezt az egyetlen 
támaszát a népnek, melyre nehéz sorsában, 
az Ínséges munka és szenvedés közt támasz
kodik. Az ó boldogsági a templom, hol 
nehéz munkája után megpihen, erőt merít, 
vigasztalódik és ahonnan a mennyei atyába 
helyezett édes bizalmvxd tér meg övéivel 
együtt a további küzdelmekhez.

Az ember hite, — mint Kossuth

Kéziratok, levelek s egyeb szerkesztőségi közlemények 
ao szerkesztőségébe küldendők.
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mondta, az ö menyországa. Ne raboljátok 
el azt. mit soha vissza nem adhattuk neki!

Nagy és magasztos ünnep a husvét.
Hajdan a fejedelmek a foglyokat bör

töneikből szabadon bocsátották ezen az 
ünnepen. Törvényszünetet rendeltek. A hí
vek pünkösd utáni szombatig imádságaikat 
az istentisztelet alatt állva végezték. Mindez 
a husvét magasztos voltát hirdeti.

Az egyház évröl-évre megüli a feltá
madás ünnepét. E nélkül a kereszténység 
meg sem alakul. „Ha Krisztus fel nem 
támadott volna, kiáll föl az apostol, akkor 
hiábavaló a mi hitünk és a mi tanításunk !“

A Iliinek mekkora dicsősége, a remény
nek mekkora vigasztalása foglaltatik ebben 
a szóban: Föllámadoll!

Midőn Napóleon 1805-ben Milanóban 
Olaszország királyává koronáztatta magát s 
visszatért Franciaországba, Cenis hegyfokán 
megállolt. Büszkén nézte lábainál a félvilá
got, de csakhamar mély megillelödéssel igy 
szólt Bessiere tábornokhoz;

— Oh ne ámítsák magunkat! Mi 
vagyok én egyéb törékeny üvegdarabnál, 

TARCZA.

Föltámadunk I

Isten kibe lelket lehelé, 
Örökhallálal azt büntetné ? !

Föltámadunk 1

Emelkedünk hit’ és reménybe’.
Hogy nem nyel el végképp’ az örvény.
S túl a múlandó lét göröngyén

Föltámadunk!

Föltámadunk ! Ég hála neked. 
Halál fölött győzött az élet. 
Napfény kigyult, föld szive dobban 
Mind lüktetöbbben, lángolóbban. 
Bérc koszorút nyer, haraszt zöldül, 
Ezer virág fakad a földbül. 
A némaságnak hangja támad. 
Szivén, vesén keresztül árad.

Föltámadunk!

Van másik élet, 
életre ébred, 
féreg létre pözsdül,

Föltámadunk I Oh I semmi kétség, 
Nincs a sírban örök sötétség, 
Eljö a nap s föltárul fénye, 
S derül minden szív ritka fényre. 
Dúsgazdagok, kevély királyok. 
A koldusok sorában állnak. 
Szolgák, urak, özvegyek, árvák, 
ítéletük remegve várják.

Föltámadunk!

Föltámadunk! Oh! hit világa.
Ereszkedj, áradj a világra, 
Növessz lelkűnknek erős szárnyat, 
Ellentállőt ha szélvész támad. 
Midőn a földről föl az égbe

A. F.

Hazug betűk.
Várnai Miklós, aki jelles tollú fiatal szoci

ológus hírében állott, felháborodástól tüzelő cikket 
irt a lapjába azokról a „ripökökröl* 1, akik védtelen 
nőket szólilgatnak meg az utcán a legszemtele
nebb cinizmussal kíséretüket ajánlják fel nekik. 
Várnai e cikkben felszólította a nőket, hogy 
hasonló inzultus esetében vegyék bátran igénybe 
a rendőrség segítségét, mert máskép lehetetlen a 
társadalmat az aszfaltbetyárok salakjától meg
tisztítani.

A cikk élénk visszhangra talált a nők köré
ben, Várnait másnap egész garmada levélben 
üdvözölték erélyes és bátor állásfoglalásáért. Az 
egyik levelet, amely Bartos Eveline aláírással volt

1. A kik bosszú időn keresztül köhögés bántal- 
maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

8. Asztmában szenvedők 'ényeges könnyebbülést 
éreznek már rövid használat után.

4 Skrohilas, mirigyduzzadásos, szem- és orrkafar- 
rusos gyermekeknek lon'os szere a Snoiin 
„Roehe**.
A táplálkozást nagyban elősegíti.

Sirolin irodalmat M. 12.
kívánatra ingyen és 

bermentve küld
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zatot vagv

tározottabban vissza
utasítani

Föltámadunk !
Itn minden uj
Rügy pattan ;
Holt gyök kihajt a lomha rögbül,
Csak az ember a föld királya. 
Maradna mélyen sírba zárva?!

Csakiseredeti csomago
lású Sirolin „Roche*-t  
kérjen, minden után- 

pótkészit- 
k a lecha-ményt kérő
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melyet az egek ura pillanatra felemelt, 
hogy a maga céljaira felhasználjon és egy 
másik pillanatban megint elvet! De Krisz
tus él és uralkodik örökké!

Krisztus a feltámadás és az élet!
F. Sz. L.

A tótkereszturi dal ünnep.
Virágvasárnapján maradandó emlékű ünnepi? 

volt a TótKereszluri Dalkörnek, a magyar dalos- 
ügy az első tótsági úttörőjének. A V. M. K. E. 
kiküldöttei, és a nagy számban összesereglell 
közönség előtt adlak számol eddigi működésűk 
eredményéről, s mindazok akik hallották e fiatal 
dalárdát magyarul énekelni jól eső érzéssel vették 
tudomásul azt a szép eredményt, melyet a ma
gyar nyelv tanulásában derék hegybeli polgártár
saink elértek.

Az ünnepély d. e. 11 orakor kezdődött. Az 
ág. ev. iskola egyik tantermébe gyűlt egybe a 
közönség a délelőtti istentisztelet után. A \ . M. 
K. E. képviseletében megjelentek Takáls B. István 
és dr. Czifrák János. Az ünnepséget Takáts B. 
István nyitotta meg szép beszédet intézve a dalo
sokhoz és a közönséghez. Utána Herczeg Ede s. 
jegyző mondott igen talpraesett üdvözlő beszédet, 
amelyben a V. M. K. E. küldötteit köszöntötte. 
Majd megkezdődött az ének előadás.

A csupa földmives emberekből álló dalárda, 
négy szólamra énekelt több dalt, még pedig oly 
ügyesen s annyira szabatosan, hogy szinte alig • 
hihettük, hogy a föld egyszerű, hangjegyei nem 
ismerő népét halljuk énekelni. Néhány magyar | 
egyveleget, egy nehezebb müdalt: Dürner Vihar
ban czimü dalát, s a .Talpra magyar**  egy nem 
épen könnyű letétjét énekellek szinte meglepően ; 
jól. Karmesterük Dsubán József a gyülekezel I 
fiatal agilis másodtanitója, aki igazán dicséretre 
méltó munkát végez.

Az igazi meglepetést azonban két szavalat 
képezte. Az énekszámok között Gergár János és 
Kelemen János tótkereszturi fiatal gazdák'szaval
lak. Az előbbi Sárosynak. A Huszár czimü költe
ményét, az utóbbi pedig a Talpra Magyart. Mind 
a két szavaiénak tiszta magyar kiejtését, s nagy 
gyakorlatra való előadását csodálattal hallgattuk. 
Az idegenszerü kiejtésnek nyoma sem volt, s az 
alföldi lözsgyökercs magyar nem beszélhet tisztáb
ban jobban és szebben, mint ahogy c derék fér
fiak az édes hazai nyelvel beszélik. Sokszoros 
üdv annak a dalárdának, és a vezetőknek kik a 
magyar nyelvet ezen a módon és ily eredménye
sen terjesztik.

Az előadások után Darvas Aladár ag. ev. 
lelkész a Dalkör elnöke hatásos szavakkal köszönte 
meg a V. M. K. E. kiküldöttjeinek, hogy idol es 
fáradságot nem kímélve eljöttek meghallgatni a 
kezdet nehézségeivel még küzdő, de hazafias am
bícióval előretört) ifjú egyesületet. Szavaira dl. 
Czifrák János intézett beszédet a dalárokhoz.

A kiküldő egyesület nevében köszönetét 
fejezte ki a dalosoknak, azért a szép eredményért 
amelyet tapasztalt, s örömmel eonstalálta hogy a 
V. M. K. E. ez irányú agitatiojának legszebb 
sikeréi a tótkereszturi Dalkör létezésében és szép 
működésében látja. Buzdítja a dalosokat a további 
munkára és kitartásra, s az egyesület részére 40 
koronát ajánlott fel. mini a \. M K E. erőihez 
mért elismerését annak a tevékenységnek, melyet 
a Daloskör az ömnagyarosilás térén kifejt.

A dalosok lelkes éljp nzéssi 1 fogadlak dr. 
Czifrák János szavait, amelylyel a szép ünnepély

Délben a tótkereszturi inlelligmitia fényes 
pbédet aih.it a vendégek tiszteletére, amelynek 
során több lelkes felköszönlö hangzott el.

HÍREK.
Esküvő. Czifrák József Sopron- 

várnicgve nagymartom járásának fószolga- 
birája c lió 29 én <1. <* latija egybekeléséi 
Muraszombatban budafai Bölcs Malcsikaval, 
budafai Bölcs Béla gyógyszerész és neje 
Most Mária leányával. A polgári házasság
kötési - mely közvetlen az egyházi szer
lat tás elöli lesz Pósláy Pongrác főszolga- , 
biró fogja végezni, inig az egyházi cere
móniái Szlepecz János teljesíti.

Dr Szász Ferencz Muraszombatban. Biró- ; 
Ságunk volt közkedvelt tagja dr. Szász Ferencz kir. 1 
törvényszéki biró. szerdán hivatalos ügyben Mura- | 
szombatbai járván az e.-tét körünkben töltötte, 
mely alkalomból jó barátai közül számosán jöttek 
össze Bohrainál és melegen ünnepellek a sziai- l 
patikus bírót, aki igen jól érezte magát közöttünk 
első működésének kedves emlékű helyén.

— Huszár Pál p. ü titkár szerdán városunk
ban időzött a körjegyzői iroda és a kir. adóhiva- 1 
tál ügymenetének megvizsgálása céljából.

A Nemzeti Munkapárt meg
alakulása. A innlt hétfőn, 21-én alakult 
meg, aminlegy 500 választó részvételével a 
Nemzeti Munkapárt muraszombati szerve
zete. Képviselőjelöltnek egyhangú lelkese
déssel Badó Lajost kiáltották ki.

MÁBCZIUS 27.

Muraszombat nagyközség. Mu
raszombat is megmozdult, kikiváukozik az 
eddim falusi mivoltából és nagyközség akar 
lenni. A képviselőtestület — bár a kezde
ményezés nem annak a dolga — legutóbbi 
ülésén behatóan foglalkozott a dologgal, s 
miután a képviselők meggyőződtek arról, 
hogy a nagyközséggé alakulás nem ki ül 
úgyszólván semmibe, készséggel belegyezi I; 
abba, hogy a jegyző a szükséges kérvénye 
két megszerkesze, s a kepviselöteslület utján 
e törvényhatósághoz felterjessze.

Adomány. Bekás^y Ernő volt uradalmi intéző 
5 koronát volt szives a VcikL id ki Közművelődési 
Egyesületnek adományozni, melyért ezúton mond 
köszönetét Schnell János pénztárunk.

Muraszombat a vasúiért. Tudva
levő dolog, hogy Muraszombat község 59000 
korona hozzájárulást szavazott meg az 
Alsólendva--Muraszombat- -Bégedéi vasúira. 
Annak idején a gróf Szápáry Lászlóval létre
jött megegyezés szerint ezt az 59000 koro
nát az cselben is hajlandó volt a község 
oda adni, ha a vasul csak Muraszombat és 
Bogodé között épül ki. Am a közgyűlésről 
félveti jegyzőkönyvben címek az igen fontos 
körülménynek nyoma sincsen, miért is 
szükségessé váll a határozat módosítása E 
czélból tárgyalta az ügyel Muraszombat kép- 
viselölcslülele. Dr. G- iger Vilmos terjesztene 
elő határozati javaslatát, amelyet bár
Horváth Pál ellenezte a módosítást a 
képviselő! est ülőt egyhangúlag elfogadott.

Tüzoitó egyesület Totkereszturon. A tót- 
ságnik legagilisebb népe, amelynek határozóit 
fogékonysága van minden szép és nemes törekvés 
iránt, határozottan a tótkereszturi nép. mely 
kiváló vezetőkkel az óién, egyik közhasznú intéz
ményt a másik után létesíti Ma egy nagyszabású 
dalünnepről számoltunk be, s ezzel egyidejűleg 
meg kell emlékeznünk az olt keletkezeit tűzoltó 
egyesülőiről ami Herczeg Ede s. jegyző ügyhöz- 
guságából létesült. Ez a derék fiatal ember a 
maga mozgékonyságával egész idejét annak'.szen
teli. hogy a falu népével a közhasznú intézmé
nyeket megkedvelte-se. Agilaliojanak. amelyben ha
talmas segítői vannak a tótkereszturi intelligentiá- 
ban. egy 30 tagú tüzoltócsapal az eredménye, 
amely már szépen működik. A dalünnep alkalmá
ból délután Herczeg Ede főparancsnok bemutatta 
a fiatal csapatot a V. M. K. E. ölti időzött kikül-

ellátva, ki is adták az újságban, jeléül a lázadó 
cikk nagy hatásának.

Várnai örült a sikernek s a szerkesztőségi 
Íróasztal mellett büszke élvezetiéi olvasgatta a 
ciinére érkezett illatos válaszokat. Este nyolc/, óra 
volt s a szerkesztőség termei lassankint kiürüllek.

— Nem jösz vacsorázni ? — kérdezte Vár
naitól a rendőri riporter.

— Nem . . . nem mehetek veled.
Pár perc múlva Várnai fiókjába zárta a 

leveleket és halkan fütyörészve távozott.
Enyhe est vo't. Az égen tiszta fényben tün

dököltek a csillagok. Az utcasoron kellemes, lan
gyos szellők bujkáltak. Az első tavaszi nap! A 
járókelők, akik tegnap még főltürt gallérral siettek 
otthonukba, meglassították lépteiket és sóvár, 
remegő ajakkal szívták magukba a tavasz első 
gyönge fuvalmát.

Várnai sem sietett. Lassú, ringó leplekkel 
sétált a ragyogóan ipegvilágiloll körúton és méla 
kedvvel nézte a kényelmesen tovahömpölygö soka
ságot. Pillantása nem kerülte cl a szép asszonyo
kat sem. Egy-cgy karcsú nőalaknak hosszasan, 
epedön utána nézett.

Éppen a megszokott vendéglőjébe akart 
belépni, amikor a szomszéd utcából egy feltűnően 
graciozus termetű, csinos arcú nő fordult ki a 
kőrútra.

Várnai megállóit.
A nő éppen mellette haladt el s ö mélyen 

a szeme közé nézett. De szemének sóvár beszéde 
nem kapott választ. A nő. mintha néma bárnuló- 
jál észre sem vette volna, folytatta útját.

Várnait boszantotla ez a mellőzés.
És hirtelen elhatározással utánasietett.

Néhány perc múlva elérte, az oldalára ke
rült és megemelte a kalapját.

— Jó estél!
A nő lenéző pillantással nézte végig. 

Nem ismerem önt!
— Oh ezen könnyen lehetne segíteni. . . .
— De kérem, hogyan lehel egy védtelen 

női igy megtámadni ?
— Ha elfogadja a kiséreleinet, nem lesz 

többé védtelen. . .
A nő mosolygott, de látszott rajta, hogy 

mosolyát elrejteni igyekszik. Várnai azonban 
észrevette.

— Ön mosolyog ? Ez a megbocsátás első 
biztató jele!

Tul.-ágos fontosságot tulajdonit neki!
— Nem. nem! Ön megbocsát, ugy-e ? Es 

nem haragszik. . .
— un képzelődik uram !
— Boldoggá lenne, ha egy parányi reményt 

nyújtana arra, hogy képzelődésemnek némi 
alapja van.

— Sajnálom, de igazán . . .
- Az a kor. amikor az emberek rideg egy

kedvűséggel sebezték és kínozlak egymást, régen 
lelünk. Ön nem lehel oly kegyellen, hogy. . .

— Látja, miért erőszakoskodik? Ön úriem
bernek látszik. A viselkedése azonban. . .

— Az Istenért, ne folytassa ! Szeretek gyö
nyörködni mindenben, a mi szép. Engedje meg 
tehál, hogy gyönyörködhessem Önben!

— Köszönöm, de ha szépnek tart, miben 
kételkednem kell, kissé távolabbról is gyönyör
ködhetnék bennem.

— De mikor a hangját is akarom hallani! 
A hang az élet. Mii ér a szépség élet nélkül?

— Hahaha ! Filozófus ön, vagy költő ?
— Az ön oldalán költői ihlet száll meg ; ha 

elutasít kesernyés filozófussá leszek.
E pillanatban egy mellékutcához érlek és a 

nő megállolt.
— Ili mindenképp távozni kell. Ebben az 

utcában sokan ismernek és nem szerelném, ha 
rosszabb hírem kerekednék, mini a milyen vagyok.

Várnai csalódoll arcot vágott.
-- Hál csakugyan elküld? Szabad legalább 

remélnem, hogy újra látom? Egyébként Várnai 
Miklós vagyok. . .

” Ah!
— Ön meglepettnek látszik. Talán. . .

Igen, igen ... a nevét ismerem. . . Én 
Bartos Eveline vagyok. .

— Ah!
- - Önt meglepi ?
— Csakugyan, kissé furcsának találom ezt a 

véletlent. . .
— Látja, ha az ön cikkére hallgatok, már 

reg rendőrért kelleti volna kiáltanom.
- - Ej, ostobaság!
— Valóban?
— Bizonyáru . . . talán. . .
— Jó éjszakát I
— Mikor látom ?
— Holnap . . . ilyenkor . . . ugyanezen az 

utcán. . .
Köszönöm. Imádom !

Fehér Jenő. 



MURASZOMBAT. 1910. „MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

dőlteinek Takáts R. Istvánnak és dr. Czifrák 
Jánosnak. A csapat harsány vezényszó és trombita 
hnrsogas mellett menetgyakorhilokat végzett, majd 
a gyakorlatok végével lelléjiódvén Uerczeg Ede 
löparanc'iiok jelentést telt az intézményről, annak 
eddigi működéséről és a tagok létszámról. A 
jelentés után dr. Czifrák János buzdiló beszédet 
intézett a csapathoz.

Uj rend a járásbíróságnál. April 1-én az 
igazságügyiminiszter rendeleté folytán uj hivatalos 
órák lesznek a kir.. járásbíróságnál, és pedig a 
nyári hónapokban reggel 7-től d. 1-ig, a téli hóna
pokban reggel 8-tól d.u. 2-ig. Mivel a miniszter 
felhatalmazta az egyes hivatal vezetőket arra, hogy 
ahol szorgalmas személyzet van. s a munka meg
engedi. a hivatalos időt egy órával megrövidilhesse, 
Saary Jozsei a helybeli kir. járásbíróság ki való 
vezetője. méltányolva a bíróság személyzetének 
rendkívüli szorgalmat, ezt a kedvezményt már 
megadta.

A r. katii. templom építése. A mull szom
baton volt a r. kall). templom építésére vonatkozó 
ajánlatok beadásainak utolsó napja. Ajánlat elég 
szép számban érkezett be. amelyeket a mondott 
n ipon d. u. 5 órakor Szlepecz János plébános 
elnöklete alatt a templom építő bizottság bontott 
fel. Hogy ki fogja meg kapni az épilésl arról ma 
meg korai volna beszélni, mert az ajánlatokat 
előbb Takáts László műépítész fogja átszámítani.

Nagypéntek es Purim A kalendárium 
csinálok sokszor fonák helyzeteket teremtenek, 
így például a folyó évben márczius 25-e össze
esik a keresztény világ legnagyobb gyásznapja a 
Nagypéntek, a zsidók farsangjával a l’urimjaval. 
Egyik helyen gyászolnak a másik helyen vigadnak.

Névváltoztatás. Balga Flórián, ki koráb
ban Bölcs Béla gyógyszertárában, mini gyakornok 
működött, nevét belügyminiszteri engedélyijei 
Bátorrá változtatta.

Halálozás Őszinte részvéttel vettük a hírt, 
hogy Fehér Vilmos színigazgató neje sz. Rónay 
Erzsi rövid szenvedés után meghalt a zalamegyei 
Marezaliban. Fehér Vilmos társulatával kél éve 
varosunkba működött, s színházlátogató közön
ségünk nagyon megkedvelte Fehérnél, ki egyike 
volt a legtehetségesebb vidéki színésznőknek.

A zenepiac szenzációja a „Zenélő Magyar
ország" nak ép most megjelent 398-ik füzete. Min
den zenebarát előfizet a „Zenélő Magyarország" 
zongora és hegedű zeneműfolyóiratra. Munkatársai 
a legnevesebb hazai és külföldi zeneszerzők. Min
den évfolyam 240 -240 zeneoldalon, 200 200 
korona bolti árt kép.iselö hangjegy anyagot ad 
előfizetőinek a modern házi zene minden szolidabb 
válfajából, mint magyar nóták, operák, operettek, 
dalok, vigdalok, miidalok és szalondarabok, indu
lok. keringek, táncok, cabarelszámok. hegedű dara
bok. legszebb és legdivatosabb újdonságait. A lég 
jobb zenemiiujdonságok legtöbbe először a „Ze
nélő Magyarszag" bán lat napvilágot. A most meg
induló XVII ik évfoly. m első (illetve a 398-ik) 
szamának érdekes tartalma: I. Bodrogi Zsigmond 
„Szegény czigány élete*  és Lengyel Miska „Szo
morú az elet maggnkba „—szép hangulatos ma
gyar dalok. II. Venrich I*.  „A szivárvány, legú
jabb indián inlerme/.z.ol. Hl. Xevin E. világhírű 
„Rozsfüzér, cimii dalá. magyar szöveggel. IV. 
Greizinger Iván hírneves hegedű átirataiból 3 szá
mol. ii. m. (1 ) Tudom hogy visszahívsz még en- 
gemcl, (2.) Schubert F. A vadrózsa (3.) Donizetti, 
Lammermoori Lucia c. opera rászletél magán he 
gedüre. Előfizetési ára a magyar családok zongo
ráján nélkülözhetetlen, oktatva szórakoztató „Ze- l 
nélö Magyarszág "nak; egész évre, 24 füzetre (240 
zeneoldalra) 12 korona, félévre (120 zeneoldalra) 
6 korona. Előfizethetni a „Zenélő Magyarország" 
(Klökner Ede) zenemükiadóhivatalában, Budapesten, 
\ III. JózsefKörul 11. ahonnan mutatványfüzelcl 
minden érdeklődőnek küldenek.

— Uj politikai napilap a fővárosban. Március 
30-án uj napilap indul meg Budapesten „VILÁG" 
címmel, értesülésünk szerint a szabadkő nivesek i 
kiadásában és szerkesztésében, a szabadkömives- 
eszmék és elvek (fölvilágosodás, emberszeretet. I 
haladás, műveltség, jótékonyság stb.) terjesztése és | 
a konkrét közéleti célok (altalános, titkos, egyenlő 
választójog; szekularizáció; felekezetien közoktatás; 1 
progresszív adórendszer) kivívása érdekében. A lap 
amellett erősen hazafias, magyal szelleműnek ígér- ' 
kezik, amit összeegyeztethetőnek tart a legszélsőbb l

1 liberalizmussal, s ezt a vezetők egyénisége látszik I 

garantálni, akik eddig is ilyen irányban működtek. 
A most folyó politikai kavarodásban mindeneseire 
érdekes az egészen uj. határozott állásfoglalás és 1 
a független, pártokra és kormányra való tekintet 
nélkül megnyilatkozó eszmekor.

, f Sajtóhiba. Lapunk múlt vasárnapi száma- I 
nak hirdetési rovatában a Köhler féle részvényre 

j vonatkozólag hiba csúszol be; mert nem a „650 
számú szelvényekéről van szó a kéziratban hanem 
a „6—50“ számú szelvények értendők.

A római szent korona emlék felavatása 
Rómában. Romából vett értesülés szerint az Orszá- i 
gos KalholikusSzövetség (IV. Fe <n i-k t< re 7.) cl- í 
nöksége állal ápril 16 án tartandó magyar szent I 
korona emlők leleplezési ünnepének részletes prog-

| rammjal a rendező bizottság a Vatikán és a nagy- | 
; követség hozzájárulásával a következőkép állapi- 
i Iclla meg: Apr. 16-án szombaton, a laleráni székes- 
I egyházban. Reggel 10 órakor a pápa és a magyar 

király képviselőjének fogadása. Ulánna szent mise, 
a székesegyház apsisában. tartja Zichy Gyula gróf 
pécsi püspök. Felvonulás II. Szilveszter papa sír
jához. Emlekbeszéd II. Szilveszter pápáról, a ma- 

I gyár szent korona adományozójáról, mondja Szé
chenyi Miklós gróf győri püspök. — Emlekbeszéd 
Asztrik püspökről, mondja Franesics Norbert Szent 
Benedek rendi bakonybéli apai. — Az emlék 
átadása, átadja Zichi Gyula gróf pécsi püspök, 
átveszi Respighi biliornok, a laleráni székesegyház 
archi- prés bit éra. Az ünnepség után tisztelgés Szé
nben gróf vatikáni nagykövetnél, mint Ö Felsége 
a király képviselőjénél a kövelségi palotában.

Diszgyülés. - Április 17 én vasárnap, a Vati
kánban. Reggel 10 órakor szent mise a Szent 
l’eter bazilika szntseg kápolnájában, mondja si- 
pckl Balás Lajos rozsnyói püspök. — Szentbeszéd 
a papságról, mondja Fischer-Colbrie Ágost dr. 
kassai püspök. Tisztelgés X. Pilis pápánál.

Az üdvözlő beszédet Széchenyi Miklós gróf 
győri püspök, mint a zarándoklat vezetője mondja. ' 
— A magyar szent korona és a koronázási jel
vények hü másolatának átadása a pápának. Miu
tán a rendezőség csak korlátolt számban fogad 
el jelentkezéseket, ezúttal is kéri az intézmé
nyeket és egyeseket, hogy részvételüket minél

, előbb jelentsek be az Orsz. Katii. Szövetségnél. | 
Budapest (IV. Ferencziek-tere 7.) hol minden az | 
utazásra és ünnepségre vonatkozó felvilágosítást i 
készséggel adnak meg.

Rendkívül, életrevaló, kipróbált, modern
1 intézményt ajánlunk tisztelt olvasóink szives figyel- ; 

mébe a Budapesten \ HL. Főherceg Sándor utca 
30-ik száma alatt fennállói Magyar Otthon penziói- i 
bán. Évek óla általánosan kedvelt, pompásan be
vált. családi szálló ez, ahol mérsékelt napi áron, 
(mindössze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoy, szépen bú
torozott külön bejáratú szobákhoz lehel jutni. Vi
dékiéi). akik rövidebb-hosszabb időt kívánnak a 
fővárosban tölteni, szórakozás, vagy üzleti ügyek 
intézése végett, a Magyar Otthon barátságos 
hajlékaiban nyugalmasan berendezkedhetnek. Cso
portos jelentkezőknek, utazóknak, turistáknak, 
hivatalnokoknak és más hivatásunknak még kivé- 
telesebb kedvezmény jár ki. Iskolák vakációs, ; 
tanulmányi kirándulásai számára egyenesen meg
becsülhetetlen a Magyar Otthon! Villmos világítás! 
Tükrös szekrények!

- Remek kivitelű uj felvételek jelentek meg 
Muraszombatról Balkányi Ernő kiadásában. A fel
tételek a következő épületekről és a hozzá tar- 
vozói területről történlek : Izraelita imaház. Vasúti 
állomás. Piacztér. Izraelita imaház belseje. Fö- 
utcza az uj ev. egyház épületeivel, Délvasmegyei 
takarékpénztár. Dobrai szálloda. Gróf Szápáry 
kastély. Minden kép egy teljes egészet képvisel, 
nem iker dolgot. Kaphatói Balkányi Ernő könyv- 
és papirkercskedésében Muraszombat.

— A legtartalmasabb legelőkelőbb legjobb 
napilap „Az Újság" Budapesten. Egy évre 28 ko
rona. félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., 1 hónapra
2 kor. 40 fill. Egyes példány ára 10 fillér vasár
napi szám ára 20 fill.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, kél korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübbcn a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd
utca 4. szám.
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Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztosító Tár

saság közgyűlése .Az Első Magyar Általános Biz- 
tosiló Társaság gróf Csekonics Endre v. b. t. I. 
elnöklete alatt tartotta ez évi rendes közgyűlését. 
Az igazgatóság részéről az ügyeket a társaság 
vezérigazgatója, Ormódy Vilmos főrendiházi tag 
adta elő.

Az igazgatóság felolvasott jelentéséből, vala
mint az előterjesztett zár- és mérlegszámlából 
kitűnik, hogy a lefolyt 1909 iki ötvenkeltedik üz
letév eredményei voltak a társaság működése óta 
a legnagyobbak s összesítésükben a legkedvezőb
bek. Az évi 5,113,728 korona 98 fillér tiszta nye
reségből az igazgatóság osztalékul 1.500.000 korona 
összegei javasolt, tehát minden egyes részvényre 
500 koronát, mig a nyereség többi része, az alap- 
szabályszerű levonások után a társaság dúsgazdag 
tartalékainak és alapjainak további erősítésére 
szolgáljon. Az üzleti eredményekhez méltó volt ez
úttal is a társaságnak a közcélok iránt tanúsított 
hagyományos áldozatkészsége. A közgyűlés az ösz- 
szes számadásokat s az igazgatóság, illetőleg az 
egész kormnyzólestület valamennyi javaslatát köz- 
telszésse! egyhangúlag elfogadta s az 1909 iki évre 
vonatkozó fölmentvényt minden irányban megadta. 
Az egész részvéuyenkint 500 korona osztalék 
kifizetéséi a társaság főpénztára már a legközelebbi 
hivatalos napon, (hétfőn, e hó 14-én) megkezdte. 
A kormányzolestülct tagjaiul egyhangúlag megvá
lasztanak a következők: Elnök : Csekonics Endre 
gról, alelnök: Zichy János gróf Választmányi ta
gok: Baich Milán báró, Bánlfy György gróf, Batthyány 
István gróf, Bródy Samu dr. (uj). Darier Henrik, 
Erdödy Rudolf gróf. Gerliczy Ferenc báró, Gold- 
berger Berthold, Harkányi János báró, Karálsonyi 
Jenő gróf, Libits Adolf. Nadasdy Tamás gróf, lovag 
Scholer Fal, Szcgedy György, Szitányi Géza, Uech- 
rilz Zsigmond báró) és Wenckheim Frigyes gróf. 
Az igazgatóság tagjai leltek: Harkányi Frigyes 
báró, Lászlót Zsigmond. Ormódy Vilmos, Szende 
Károly, Zichy Nándor gróf. A felügyelő-bizottság 
tagjai: Berzeveczy Albert. Barchard Bélaváry Kon- 
r;id, Hajós József, Németh Titusz és Radvánszky 
Géza báró. Végül Szabó) Imre részvényes köszö
netét mondott elsősorban Ormódy Vilmos, főrend, 
vezérigazgatónak, az igazgatóságnak, az egész 
kormányzóleslületnck s a kitűnő tisztikarnak az 
elért fényes eredményekért és kéri azt jegyző
könyvbe foglalni. Csekonics gróf elnök köszönetét 
mond a kormányzótestület nevében a bizalom 
nyilváiiiliisáért s ezzel a közgyűlés véget ért.

A közgyűlés után tartott igazgatósági ülésen 
az igazgatóság a következőleg alakult meg Igaz
gatósági elnök Harkányi Frigyes báró, vezérigaz
gató Ormódy Vilmos főrend, helyettes, vezérigaz
gató) pedig Szende Karoly.

199/1910. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. 
II. 31/3. sz. végzése következtében dr. Somén 
Lajos ügyvéd által képviselt Zsöks Sándor péler- 
hegyi lakos javára 108 kor. 04 fill., s járulékai 
erejéig 1910. évi márczius hó) 8-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 669 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m : borjú, sertés, 
láda, hordó, biczikli, zsebóra, üszötinó stbbiböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 131/2, számú végzése folytán 
108 kor. 04 fill. tőkekövetelésnek költségeiből 
még hátralevő költségei erejéig, Kerkaszabadhegy 
községben végrehajtást szenvedettek lakásán leendő 
megtartására

1910. évi április hó 5-ik napjának
d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.’ 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség* 
esetén becsáron 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 XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1910. évi márczius 24. 
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.
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az Ehrenhauseni czemenlgyár 
képviselői értesítjük a t. közön

séget, hogy elsőrendű

Portland cementet^

§ . r ' ■

Védjegy: „Horgonyt*

rakományokban bármely állomásra francó 
szállítva, vagy kisebb mennyiségben mura
szombati raktárunkból a legjutányosabban
szállíthatunk.

Raktáron tartjuk a legjobb hatású erű- 
takarmányt Kincsem Mellassitotis. 
Kapható: Ascher B. és Fia czégnél 

Muraszombat.

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsöl esnek bizonyult köszvénynél, 
................ osúznál es meghűléseknél. ................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be- 
vásáriáskur óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
es a R.chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40es K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
Dr Richttr gvogyszertara az „Arany giosrlanhoz", 
* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

»■ "" *
5500

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

KAISER-féle Mell-Karamellák
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.
- - - - — --------------- <

Szenzácziós kedvezményi

Újítás lapunknáll
\ Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma 

.'var Arczkép Festők Műterme között a mai napon kővet
kező megegyezés köttetett :

Minden olvasó kényt tarthat b rmely beküldött kis 
fénykép után is, egy életn igyságu fényképnagyitásra. csu
pán a díszes papirkeretért (gravírozott passe-partoui> erre 
való feszítésért és a kép retoucliálásáérl 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb 

nász-, név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi s ünnepi 
ajándék egy életnagyságu fényképnagyitás. Dísze s büsz
kesége minden lakásnak Mint emlék örökös értékű marad.

l’.zek az arcképek minden beküldött fényképről (sőt 
csoportképekről isi elkészíttetnek!!! 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 fentartott

kedvezményes utalványt

Nélkülözhetetlen útmutató.

Köhögés

Szőlősgazdák!

Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató 
Muraszombatjáras községeinek 

==sí névjegyzéke 
feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

At a vissza kilométerekben, a község 
10 melyik körjegyzőséghez tartozik 

fillér és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldőit 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Magyar Arczkép Festők Műterme 

Budapest Erzsébetfalva. Kossuth Lajo<-utca 22. sz.

Mint a Muraszombat és Vidéke olva
sója igényt tartok a mellékelt fénykép 
után egyéletnagyságu fényképnagyitásra
* matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor.
• olajfestésben 55,68 cm. 6 kor
Név ...........
Foglalkozás
Helység (utcza)
Utolsó posta

(Pontos czimet kérjük).
* A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm !
* A járó összeget kérem utánvételezni!

* A nem kívántak törlendők!
Ha az életnagyságu fénykép olajfestésben kívántatik, kér

jük a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülírását

Homokon és kötött földön.

A ki borait mindenkor jó 
áron és hamar akarja eladni, 
ültessen Delaware szőlőt 
szántóföldekre is, és ha a 
hiányzó tökéit ezzel pótolja, 
az ilyen vegyes bor . oly 
finom lesz, hogy drágán és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60—80 
koronáért is megveszik hektóját, ha százezer 
hold ilyent teremne is. Permetezés nélkül a 
múlt évben is perenosporától mentes nagy ter
mést adott (holdanként 35 hektó).

Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve. 
NAGY GÁBOR szölőnagybirtokos. KOLY Bihar-m. 

posta, távirda és távbeszélő állomás.

Magyar és vend naptárak

1910. évre.
Kapható: Balkányi Ernő könyv- és papír

kereskedésében Muraszombat.

Kiadó lakás!
Muraszombatban Templom-ulczában 6 szo
bás lakás, megfelelő konyhával, előszoba, 
pincze, éléskamra, veranda, mosókonyha, 
hozzátartozó faház, szép nagy udvar és 

I kert, szántófölddel 1910. év október hő 
i l-ére kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Kolossá István járási Írnok ur Muraszombat.

Levelezés magyar, román, borvát, szerb és német nyelven

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

és papirkereskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

r— ----------------"

Ország-szerte híre járja : Konyhabútor, asztal, szék.
A „Ketl Lakk.-nak nincsen párja, Ili van „Keil Lakk*  azúrkék,
Pompás fényben a padló. Kerlibutorl lessünk zöldre.
„Keil-Lakk**  amellett olc-ó. Gyermekeknek örömére.
A ki egyszer ilyet használ. „Keil-Lakk“-böl van minden szili
'többet mást nem tiir a háznál. Kék. piros, zöld-rozmarin.
Ajtó, mosdó, ablakpárkány Szóval : ház vagv nyárilak.
Oly fehér lesz mint a márvány. 
Ha .fehér „Keil-Lakk“-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk.

Mindig legyen olt „Keil Lakk*  I

Mindenkor kaphatók:

Ascher B. és Fia cégnél Muraszombat.
te-

-

Magyar Vulkáncementgyár
Központi iroda: Budapest, V, Sas-utcza 25. szám. — Telefon-sz: 107-16.

Részvény társaság
Gyártelep: Selyp.-Telefon: Hatvan 46.

Ajánl*  Elsörendü Selypi portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő J * minőségűt, mely a portlandcement szabványait 50"„-kal túlhaladja


