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Amik nincsenek benn a mono
gráfiában.

Szorgalmasan lapozgatom Vasvármegye 
monográfiáját, amelynek 8-ik lapján azt olva 
som. hogy a Mura ágakra szakadva lomhán I 
folyik át a rónaságon. Hogy mennyire nem 
lomha, misem bizonyítja jobban, minthogy 
térdig erő vizében bot nélkül nem lehet j 
megállni.

Nodehát a tisztelt Mura megengedi, 
hogy ezúttal nem fogok vele foglalkozni, 
hanem majd a legközelebbi időben mikorra 
kikutatom, minő a sebessége, -mekkora a 
víztartalma s mennyi lóerőt képvisel?

Foglalkozni óhajtok azonban a mono
gráfia hiányaival és pedig azért, hogy a 
jövő monográfia szerkesztősége bizonyos 
tekintetekből egyes részletekben nagyobb 
gonddal ügyeljen a történeti igazság meg
írásánál. Mert az bizonyos, hogy a mü rész
leteiben nem elégít ki.

No persze, hogy örvendetes jelenség 
az, hogy a Szentgotthárdról jobban dél
nyugatra terjedő vendség népe felerészben 
már jói tud magyarul, de egy szóval sem 
említi a monográfia, hogy ezen örvendetes 
tényt kik mozdították elő? Nincsenek meg- 
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nevezve azon tetőtől talpig magyar és ma
gyar érzelmű nemesi családok akik oly fél
tékenyen ápolták, fejlesztették a magyar 
nemzeti érzületet és a magyar nyelv elsajátí
tása iránt való szives készséget. Hiába keresem 
az Augusztich, a Keresztury a Sohár a Berke 
meg a többi, a vend népség között élő s 
ma már elszegényedett nemesi családokat ? 
Vagy tán csak azoknak volt jussok a meg
emlékezésre, akiknek vár vagy amolyan 
kastélyaik, úri lakuk, portájuk s mi egye
bük van ?!

Arról sem tétetik említés, hogy a múlt 
század ötvenes-hatvanas éveiben a vendség- 
ben Verböczy atyafiai közül három ügyvéd, 
szószerint Gotthárdon Kolossá Ferenc, Mura
szombatban Berke József és Horváth Károly 
ügyvédek voltak azok, akik egész raját bo
csátották ki irodájukból a magyar nemzeti 
eszmét szolgáló patvaristáknak, mint ügyvé
deknek.

Azokról sincs említés, akik a népisko
lai tankönyvirodalomban tűntek ki, mint 
Kocsis József néhai felsőszölnöki plébános 
és a jelenben is élő Vértes (Vucsák) Sándor 
akik bizonyára elég érdemeket szereztek 
arra, hogy róluk megíeledkezés ne történ
jék. Nem különben oly kiváló tanférfiakról 
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mint Völgyi, Schlebich, Takács stb., plébá
nosokról, mint Térdessy, Bagáry. stb., kik 
mind oszlopai voltak a magyar közművelő
dés terjedésének s oszlopai ma, de nevük 
nincs feljegyezve. Kár, nagyon kár.

És Augusztich Antalról, aki a vend és 
magyar nyelven megjelenő és akkoriban a 
nép között széleskörben olvasott „Prijatel“ 
cimü hetilapot szerkesztette. Hát bizony 
nagy mulasztás volt az, hogy a monográfia 
nem emlékezik meg azokról, akik a magyar 
nemzeti közművelődés és érzület fejleszté
sében, ápolásában oly kiváló szerepet vittek 
és visznek mint teszem Wlassich volt kul
tuszminiszter osztálytársa, Pósfay Pongrácz 
a muraszombati főszolgabíró.

Mert tény az, hogy Lippich, Augusz
tich és Keresztury utóda a főbírói széken 
a vendségben tett oly érdemes szolgálatokat 
a hazának, mint Széli Kálmán Gotthárdnak, 
vagy herceg Battyány Körmendnek.

Ami a vendség gócpontjának és vidé
kének fellendülését, a magyar nyelv örven
detes elterjedését illeti, a vendségi iskolák 
nagyérdemű tanítóinak közreműködésén kí
vül nem kétlem Pósfayt megillette volna, 
hogy arcképén kívül érdemei is felsoroltat
tak volna.

TARCZA.

Mikor megláttalak.
Mikor megláttalak,
Eloszlott a bánat,
Nótázó, muzsikás,
Rózsás kedvem támadt.

Zizegő levelek
Csendes lepergése:
Álmodó szivünknek
Volt édes meséje.

Hervadt virágokra
Mi tettünk szemfedélt,
Mi fogtuk le minden
Haldoklónak szemét.

. . . S mikor elbúcsúztál,
Bimbó fakadás volt,
Mégis a harmatos
Virág mind-mind gyászolt.

Minden kis rózsának
Kibontottuk kelyét
S készítettük csendben 
Koporsónak fedelét.

Gy. Kocsis László.

Poétasors.
A hal vány arcú poéta mosolyogva sétálgat a 

fasorban. És álmélkodnak a virággal dús geszte
nyefák lombjai : miért mosolyog a poéta miért? 
A szökőkút csacska vize, a ragyogó szinü vízi
liliomok is kíváncsian kérdik: miért? Még a min
dentudó verebek sem tudnak ezúttal feleletet adni.

És beszél a sóhajtozó szellő: „Érzelgős köl
teményeit fennhangon szavalva mindig bánatos 

arccal jár az utón a poéta. Most imc egyszerre 
megváltozott és mosolyogva jár-kél. Mi okozhatta 
ezt ?“

A poétával szemközt jő két diák. — Nézd — 
szól az egyik — a poéta mosolyog! Valószínű, 
hogy termékeny agyában egy uj gondolat szülem- 
lett meg e pillanatban. Egy nagyszeré gondolat, 
melyet ö gyönyörű pattogó rigmusokba foglal. Ez 
csalhatott mosolyt ajkaira.

A poéta hallotta mindezt és méltóságteljes 
léptekkel ment tovább.

Jő vele szemközt két bájos leányka. Es szól 
az egyik:

— Nézd. Gizuskám, a mindig bánatos poéta 
mosolyogva jár-kél. Bizonyára kedvesétől jön és 
a véle váltott csattanó zenéjü csókok még emlé
kezetében vannak.

Poétánk ezt is hallotta és büszkeségtől 
dagadó kebellel cseppnyi bajuszát vígan peder- 
getve haladt az utón. . .

Jő ekkor egy idősebb úriember és leül a 
szökőkultal szemközt egy pádon. Leveszi fejéről

Griilllőliól’ (tüdő)
Köhögés, szamárköhögés, in
fluenza és a légzőszervek bajainál 
az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a

SIROLIN „Roche“-t.
BÍRÓÉIN _Roche*-t  kellemes ize és kiváló hatása tolytán szívesen veszik 

Az összes gyógyszertárakbsm eredeti SIROLIN „Roche" csomagolást kérjünk és hatáw 
rozottan utasítsunk vissza minden pótkészitményt

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.,
Basel (Svájca), -ss- Grenzach (Németország).

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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De hát még sok nincsen a monográfiá
ban. így teszem a községek felsorolásával 
a pap, tanító, jegyző nevei; a névben 
magyarosított községek nevei mellett régi 
elnevezésük, — az elnevezésük eredete. Es 
a mi oly jelentékeny lett volna a Mária 
Terézia-féle összeírás vonatkozó adatainak 
felsorolása.

Bizony jó volna egy kimerítőbbet, rész
letesebbet írni. Olyant amely minden ága
zatában valódi kutforrása legyen a történeti 
valóságnak — bár most is az — de sok 
hiánnyal.

Talán nem ártana, ha a hiányok és a 
történeti igazságok kiegészítésére a vendvi
déki magyar közművelődési egyesület a 
papok, ügyvédek, bírók, tanítók, jegyzők 
közreműködésével egy külön helyi mono
gráfiát állítana össze, hogy abban minden 
fel legyen sorolva a vendségröl, ami a mo
nográfiában nincs meg. így a fent elösorol- 
takon kívül: zenéje, egyházi és világi köl
tészete, mert tényleg az is van és sokszor 
megkapó szépségű, mint teszem az egyházi 
költészetből:

„Lejpa ni lejpa róna Marié*.
A világi költészetből:
„Po logi lejcse jedna lejpa netlica.*
Ha lefog tűnni is a nép nyelvével, 

műveltségűnknek tartozunk azzal, hogy a 
melyben élt, emlékben juttassuk az utó
kornak.

Bertalan Vince.

A Muravidéki Takarékpénztár 
megalakulása.

Lapunk mull számában megírtuk már 
a Muravidéki Takarékpénztár részvénytársa
ság megalakulását. Visszatérve a vendvidék 

köcsögkalapját és a melegség ellen védekezve, 
azzal legyezgeti magát.

A pad közül csoportosulnak a diákok, meg 
a kel bajos leányka.

— Kicsoda lehet ez a kopasz fejű úriember 
ott a pádon? kérdi a szökőkút csacska vize.

A mindentudó verebek vígan csiripelve fe
lelik :

— Tudós ö, tudós ö és akadémiai tanár. 
Könyvet irt nem rég a szerelem, meg a csók gyö
nyörűségeiről. — Mindjárt gondoltuk, hogy kiváló 
ember lehet — mondják az eddig hallgatag kék- 
szemü lobéliák.

— Bár tudósunk olyan kiváló ember, mégis 
hűtlenül elhagyta, megcsalta öt ifjú felesége, — 
mondják a még többet tudó verebek.

— Hallatlan merészség! — vélekednek a 
ragyogó szinő vízililiomok.

— Gyerekek kérdezzük meg a tudóst, ma
gyarázza meg. hogy miéit mosolyog a poéta.

— Igen, igen, kérdezzük meg, ö tudni fogja.
És valamennyiük érzelmét tolmácsolva, me

rész hangon szól az egyik diák :
— Mondd, bácsikáin, miért jár oly moso 

lyogva elöltünk a máskor bánatos poéta ? . . .
Madár se rebbent, szellő se lebbent, levél 

se rezzent. Kivánesian lesték mindannyian a fele
letet. A tudós megfontolt hangon, nyugodtan vála
szolta :

— Fiacskáim, ne gondoljatok semmi rosszra. 
A poétával életében ma először történt meg az a 
rendkivüli esemény, hogy nemcsak reggelit, hanem 
még ebédet is ehetett. Ezért olyan jókedvű ma.

A poéta nagy büszkén épp akkor ment el a 
pad előtt, meg is hullotta tudós szavait, igen el- 
szégycitc magát, lesütötte kék szemeit és siető 
léptekkel távozott.

És azóta mindennap bánatos arccal járt fel 
s alá a fasorban a poéta, érzelgős költeményeit fenn
hangon szavalgalva.

A verebek pedig kárörvendve vitték minden
felé a kósza hirl: — A poéta éhes, szegény poéta 
már mindég éhes.

Sugár Sándor. 

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

e fontos közgazdasági eseményére, nem 
hagyhatjuk megemlítés nélkül azt a rend
kívül örvendetes jelenséget, mely a vendvi
dék népének az uj alakulással szemben 
tanúsított magatartásában nyilvánult meg. 
Hiába mondják a tótság népéről, hogy el
maradott. Az a tény, hogy egy közgazda
sági vállalkozáshoz, amelynek a hasznát 
csak a jövőben remélheti, oly tömegesen 
járult hozzá, azt bizonyítja, hogy a vend 
nép igenis a cullura magas fokán áll, élel
mes és a modern gazdasági élet iránt tel
jes fogékonysággal bir.

A kibocsájtott 400,000 koronát, 80,000 
koronával túl jegyezte a közönség, mely 
teljesen indokolt bizalommal viseltetik az 
uj alakulás iránt. E nagy arányú jegyzés
ből annak, mintegy 60 százaléka a nép 
fiaira esik, akik amint az alakuló gyűlésen 

i való nagy számú megjelenésük is bizonyítja, 
j élénk érdeklődést tanúsítanak a közösen 
I létre hozott uj pénzintézet iránt.

Múlt számunkban közölt tudósításunk
ban helyszűke miatt, csak röviden és főbb 
vonásokban referáltunk az alakuló közgyű
lésről, közölvén az igazgatóság és a meg
választott felügyelő bizottság és választmány 
tagjainak névsorát.

Tudósításunk kiegészitésekép még a 
következőkről számolunk be:

A közgyűlés berekesztése előtt dr. Essö 
Imre közgyűlési elnök kegyeletes szavakkal 
emlékezet meg néhai Menlsik Károly volt 
nagydolányi plébánosról aki az intézet egyik 
tevékeny alapitója volt, s akit a halál vá
ratlanul kiragadott az élők sorából. Emléket 
jegyzőkönyvileg örökítette meg a közgyűlés.

Majd dr. Czifrák János emlékezett meg 
hálás szavakkal gróf Széchényi Tivadar v. 
b. t. t. nagybirtokosról, és a Szombathelyi 
Takarékpénztár Részvénytársaságról, akiknek 
jelentős hozzájárulásaik révén az intézet 
megalakulásában főrészük volt. Indítványára 
a közgyűlés gróf Széchényi Tivadarnak és 
dr. Borsits Bélának a Szombathelyi Taka
rékpénztár elnökének üdvözlő sürgönyöket 
küldött.

Az alakuló közgyűlés után az ujonan 
kinevezett igazgatósíig ülésre gyűlt össze.

Dr. Essö Imre felkérte az igazgatóságot, 
hogy megalakulását mondja ki, ami meg
történvén, indítványára az igazgatóság el
nökévé, aki egyúttal a részvénytársaság feje, 
egyhangú lelkesedéssel Porkoláb Gyula, 
battyándi ág. ev. lelkészt választotta meg. 
Alelnök ugyancsak egyhangúlag és általános 
helyeslés közepette Schwarcz Izidor lett.

Porkoláb Gyula elnök, és Schwarcz 
Izidor alelnök megköszönték a beléjük he
lyezett bizalmat és biztosították az igazga
tóságot, hogy a részvénytársaság ügyeit tő
lük telhetöleg előmozdítani fogják. Ezután 
az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető 
igazgatójává és jogtanácsosává Dr. Czifrák 
János ügyvédet választotta meg.

Porkoláb Gyula indítványára az igaz
gatóság, az alapszabályokban részére bizto
sított jogánál fogva gróf Széchenyi Tivadar
v. b. t, t. nagybirtokost, és dr. Borsits 
Béla nagybirtokost, a Szombathelyi Takarék
pénztár elnökét, a részvénytársaság tiszte
letbeli elnökévé választotta azon érdemeik 
elismeréséül, amelyeket a két kiváló férfiú 
a pénzintézet alapítása körül szerzett. Ez
zel a lélekemelő aktussal az igazgatóság 
első ülése véget ért.

Déli fél 1 órakor 200 terítékes ebéd 
hez ültek a Muravidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság részvényesei, Turk József
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vendéglőjében. A kitünően elkészített és 
kifogástalanul felszolgált ebéd alatt több 
felköszöntö hangzott el. Az első toasztot 
Porkoláb Gyula ág. ev. lelkész mondotta. 
A nagy szónoki lendülettel előadott beszéd 
a következő:

Igen tisztelt Uraim I
Nagy munka végzése után a magyar ősi 

szokás szerint áldomást tart. Ezen ősmagyar 
szokásnak hódolva gyülekeztünk mi is össze 
áldomásra nagy munkánk befejezése után. Mert 
igen tisztelt Uraim nagy munka volt a Mura
vidéki Takarékpénztár megalapítása. Négyszáz
ezer korona összehozása néhány hónap alatt, 
már magában is nagy dolog. De ha elgondoljuk 
azt, hogy mekkora, szinte legyözhetetlennek 
látszó ellenségeskedéssel szállva szembe kellett 
a Muravidéki Takarékpénztárunk alapjait le
rakni, s arra építeni és ma végre diadalmasan 
tető alá hozni, ha elgondoljuk azt, hogy a leg
nemtelenebb fegyverek hányszor nem sebezlek 
meg bennünk egész a vérig és a Muravidéki 
Takarék négyszáz darab részvénynek túljegyzé
sével mégis megalakult: lehetetlen el nem is
merni, hogy a munka, mely ma be van fejezve, 
nagy volt.

Ennek a munkának oroszlánrészét mint 
tudjuk a mi kedves barátunk dr. Czifrák János 
ügyvéd ur végezte Antheusként. Antheus ez a 
mithologiai hős. küzdelmei közölt ha elbukott 
az édes anyaföldtől százszorosán nyerte vissza 
erejét. Czifrák János is az ő nehéz küzdelmé
ben, amikor ellenségei azt hitték hogy már 
eltemették, a mi járásunk éltető és erőt adó 
anyaföldéhez a mi értelmes vend népünkhöz 
fordult erőért. Ez az édes anyaföld, a mi intel
ligens népünk megértette a mi barátunkat, szá
zával sorakozott melléje, neki igazán megszáz- 
szorozta erejét.

Muravidéki Takarékpénztárunknak alapítási 
munkája be van fejezve. Ha annak tovább ve
zetésében is az az erő, kitartás és buzgóság 
lesz tapasztalható: akkor a mi intézetünk virá
gozni fog. Dr. Czifrák János ügyvéd ur, a mi 
kedves igazgató urunk vezetése mellett. Adjon 
a jó Isten erre neki erőt, kitartást és hosszú 
életet. Poharamat emelem az ő egészségére. 
Dr. Czifrák János ügyvéd urat a mi kedves 
barátunkat az Isten sokáig éltesse.

Viharos éljenzés követte az elnök 
szavait, amelyek után Dr. Czifrák János 
emelkedett szólásra, s a következőket 
mondotta.

Igen tisztelt Uraim I 
Kedves barátaim I

Az első szó, mely ajkamat e pillanatban 
elhagyja, az őszinte köszönet szava ezért a 
meg nem érdemelt ünnepellelésért. Könnyen 
érthető megindultság vesz rajiam erőt, mert az 
elnök ur. kedves barátom szavai s az önök 
meleg üdvözlése, ez esetben nemcsak annak a 
csekély munkásságnak a túlzott elismerése, a 
melyei intézetünk megalapításában kifejtettem, 
hanem egyben fényes elégtétel nekem mind
azokért a kevésbbé nemes forrásból fakadt cse
lekedetekért, amelyeket a közel múltban vélem 
szemben elkövettek.

Kedves barátaim ! Nem akarom ezt az 
emelkedett ünnepi hangulatot, a magam keserű
ségeinek elbeszélésével rontani, de lehetetlen 
ma, ez ünnepélyes órában vissza nem emlékezni 
ennek az alapításnak egyik-másik mozzanatára, 
a születés pillanatától a mai napig. Ezt a 
fényes sikert látva, önkénytelenül jutnak eszembe 
momentumok, amelyek fölött ma mosolyogva 
térek napirendre, de amelyek akkor sok kelle
metlenséget okoztak nekem s annak a kicsi 
gárdának, amely az itteni fogalmak szerint elég 
.merész*  volt engem követni.

Ez az alakulás t. barátaim fegyverzajban 
kezdődött. Én nem hiszem, hogy valaha még a 
világon egy közgazdasági mozgalmat a rága
lomnak és a hazugságnak olyan mértékével 
akarlak volna csirájában megfojtani, mint ezt a 
mienket. Arra a hírre, hogy uj pénzintézet van 
keletkezőben, mint egy megbolygatot méhkas, 
úgy forrongott itt az az elég szép számban 
levő elem, amely különböző okoknál fogva 
mindenáron útját akarta vágni a megalakulás
nak. (Igaz, úgy van, de nem sikerült.)
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És minden fegyver jó volt a mi elleneink 
kezében. Láttunk kenetleljes alakokat, kik jó 
lanácskép óva intették ügyünk barátait a 
„koczkázatos*  vállalkozástól, voltak harczias 
természetű ellenfeleink, akik nyíltan hirdették, 
hogy mi becsapjuk az embereket. Mindenki 
összefogott, hogy ügyünk sikerét ineghiusitsák. 
És voltak is kislelkü emberek, akik megijedtek 
e szokatlan erőszakos fenyegetésektől. De miké
pen a sok rágalom csak hasznunkra vált, azon- 
képen az elrémitéssel és ijesztgetéssel is aka
ratlanul javunkra dolgoztak, mert ezáltal az 
értéktelen elemeket ettől a vállalkozástól, mely 
önálló gondolkodású egész embereket kíván, 
sikerült távoltartani. (Úgy van! Helyes!) De 
voltak, akiket nem fölemlített meg semmiféle 
fenyegetés, akik nem törődve azzal, hogy exis- 
tentiájuk létalapjait kezdték bűnös kézzel bonto- I 
gatni. bátran és férfiasán haladtak előre a maguk 
által választott utón.

És hogy igaz ügyet képviseltünk, annak 
fényes bizonyitéka az a nagyszerű eredmény, 
a melyről a mai alakuló gyűlésen volt szeren
csém önöknek beszámolni. Az a közönség, a 
melyet hazug hírekkel akartak megtéveszteni, 
oly imponáló számban kért részt az általunk 
kezdeményezett közgazdasági vállaikozásban, a 
melyre eddig sem itt. sem másutt példa nem 
igen volt. És e részvétel, eltekintve annak nagy 
közgazdasági horderejélől, egyszersmind a leg
fényesebb elégtétel nekünk, mert a legsúlyosabb 
érvekkel való igazolása a belénk helyezett 
bizalomnak. (Igaz ! Úgy van !)

Ma t. Uraim, amidőn a koronáját raktuk 
fel ennek a nagy munkának, ma hálatelt szív
vel mondok köszönetét ezért az elégtételért, 
ezért a bizalomért. És ünnepélyesen ígérem és 
fogadom egyben, mindazoknak nevében is, 
kik intézetünk vezetésében részt fognak venni 
— hogy mi ezt az előlegezett bizalmat megfogjuk j 
szolgálni, ki fogjuk érdemelni. Mi adott program
inunkhoz híven minden erőnkből dolgozni fogunk 
a járás népének gazdasági érdekéért s ezáltal 
a mi igen tisztelt részvényeseink érdekeiért is. 
És erős a hitünk, hogy miként eddig is minden 
Ígéretünket a jó Isten segedelmével megtart
hat'uk, ezentúl is hasonlókép cselekedhetünk.

De a mi erőink t. barátaim, cgymagukban 
gyengék, s minden jóravaló törekvésünk csak 
akkor lesz eredményes, ha önök, akik — mi
ként elnökünk mondotta — a bennünk rejlő 
erőt megszázszorozlák, teljes lelkesedéssel mel- ' 
lénk állnak és bennünket támogatnak, a közös | 
cél és közös érdek elérésében. Vegyenek önök 
részt Uraim a mi munkánkban azzal a lelkese
déssel, amellyel zászlóink ala sorakoztak. Önök 
a szülők, kik ezt az intézményt létrehozták, 
önöké tehát a természet törvénye szerint is a 
kötelesség, hogy a saját magzatukat felneveljék i 
istápolják. Ha valamennyien összefogunk és 1 
egyesült erővel dolgozunk a „mi takarékunk" I 
érdekében, akkor a siker nem maradhat el.

Poharamat emelem a mai napon megala
kult Muravidéki Takarékpénztár Részvénytársa
ságra, az uj intézmény joggal remélhető sike
rére és felvirágoztatására és annak minden 
egyes részvényesére! Az Ur Isten Önöket Uraim 
családjaikkal együtt sokáig éltesse!

Ezután Darvas Aladár köszöntötte fel '[ 
gróf Széchényi Tivadart és a Szombathelyi | 
Takarékpénztárt valamint annak jelenlevő j 
képviselőjét dr. Esső Imrét. Majd általános 
figyelem közepette dr. Esső Imre szólalt | 
fel, s a részvényeseket általában és dr. I 
Czifrák Jánost éltette. Schwarcz Izidor 
alelnök a választmány tagjait éltette. Fiiszár 
János tótkereszluri tanító vend nyelven igen 
talpraesett felköszöntöben ünnepelte a vend 
ajkú részvényeseket, buzdítván őket, hogy 
amiként létrehozták az uj takarékpénztárt, 
azonképpen ennek felvirágoztatásáért is lel
kesedéssel dolgozzanak.

Majd ismét dr. Czifrák János szólalt 
fel s köszönetét mondva mindazoknak, kik 
a részvénytársaság megalakításában segítsé
gére voltak, különösen dr. Brandieu Szilviusra, 
Steril Hugóra és Turk Józsefre ürítette po
harai, akik legtöbbet és legodaadóbban dol
goztak a siker érdekében.

Pergament papír csakis a legjobb minőségben. KilPl,ató Baikányi Ernő papirkereskede-
r ° sében Muraszombat.

A délutáni vonat indulásával a társa
ság szétoszlott.

Este az igazgatóság a felügyelő bizott
ság és választmány tagjai, valamint többen 
a helybeli részvényesek sorából ünnepi 
lakomára gyűltek egybe.
x Turk József vendéglős nyári helyiségé
ben pompásan terített, virágdiszes asztal 
várta a vendégeket, akik Vai.as Gyula hires 
szombathelyi zenekarának gyönyörű muzsi
kája mellett ültek a vacsorához melynek 
ételsora a következő volt.

Ivó leves,
Király sör.

Balatoni fogas roston és hidegen, 
tartár és renioulard mártással.

907. évi villányi vörös bor. 
Vesepecsenye angol módon,

körözéssel.
908. évi sonilyói fehér bor. 

Liba sült.
saláta és befőtt.

' Littke: Fór England sec. 
Fagylalt. 
Gyümölcs.
Kávé.

A kitünően elkészített vacsora, amelyért 
Turk József vendéglőst illeti a dicséret, s 
a pompás zene kedélyes hangulatba hozta 
a társaságot.

A vacsora folyamán dr. Esső Imre ha
tásos szavakkal üdvözölte a Délvasmegyei 
Takarékpénztárt, amelynek igazgatósága igen 
szép számban és fötisztviselöje a vacsorán 
megjelent. Az üdvözlésre dr. Vályi Sándor 
felelt, megköszönve a figyelmét és kiemelve a 
barátságos együtt működés szükségét a nép 
érdeke szempontjából. A társaság a késő 
éjjeli órákig maradt együtt.

HÍREK.
— Dr. Téry Ödön közegészségügyi 

felügyelő, belügyminiszteri o. tanácsos, dr. 
Mezihradszky Kálmán vármegyei t. főorvos 
társaságában szerdán délután kocsin Gyana- 
falváról Váshidegkvton át Muraszombatba 
érkezett. Az illustris vendégek itt megháltak 
s másnap délelőtt 11 órakor kocsint Szcnt- 
gotthárdra utaztak, Dr. Téry Ödön és a 
vármegyei főorvos a kolera elleni védeke
zést jöttek felülvizsgálni.

— Szigetváry Géza kir. pénzügy
igazgató pénteken a déli vonattal Margit 
leánya társaságában Muraszombatba érkezeit. 
Másnap automobilon Köhidára, Szécseny- 
kutra és Vashidegkutra ment a pénzügy
igazgató s onnan Gyanafalván át szék
helyere utazott.

— Dr. Lám Antal lovasbravurja. Dr. Lám 
Aulai a jeles sportsman aki a budapost—bécsi 
távlovaglásokra trainiroz, csütörtökön este Guzslicza 
nevű sötétpej kanczáján 2 és háromnegyed óra 
alatt Muraszombatból Szengotthárdra lovagolt. 
Másnap reggel ugyanezt az utat tette meg visszafelé.

— Halálozás. Vettük a következő gyász
jelentést : Mély fájdalommal eltelt szívvel tudat
juk, hogy szerető édes anya, nagyanya és déd
anya, özv. Bertalan Józsefné szül. Kolossá 
Petronella úrasszony életének 78-ik évében 1911. 
évi junius hó 30-ik napján délután 5 órakor 
Nagybarkóczon, az utolsó szentségek ájtatos fel
vétele után jobblétre szcnderiilt. A temetés 1911. 
évi július hó 8-ik napján délelőtt 9 órakor fog a 
rom. kath. anyaszontegyház szertartása szertartása 
szerint a nagybarkóczi temetőbe örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szentmise 1911. évi julius 
hó 3-ik napján délelőtt 8 órakor lesz a nagy
barkóczi rom. kath. templomban. Béke poraira! 
Bertalan Vince és neje Pék Teréz. Bertalan MáJia 
férj. Horváth Lajosné, Bertalan Józsa gyermekei, 
Kolossá Mária férj. özv. Dobossy Istvánná testvére, 
Bertalan Józsefné szili. Balogh Ilona menye, Walz 
Ferencz veje, Bertalan József, Bertalan Ilona férj. 
Walz Ferenczné, Bertalan Ernő, Bertalan Vincze 
unokái, Walz Rózika, Bertalan Angollá dédunokái.

A vizsgálóbíró Muraszombatban. Aucr Ká
roly a törvényszék vizsgálóbirája és Halasv Viktor 
kir. ügyész pénteken Ivánfalván voltak <s vizs
gálatot tartottak a Büki Vendel ellen elkövetett 
gyilkosság ügyében.

— Julius 13 Felsőlendván. Lapunk mull szá
mában közöltük a meghívót Felsölendva és vidéke 
intelligenliája által rendezendő nyári táncmulat
ságra. Mint értesülünk, az előmunkálatok lázasan 
folynak erre, a 20 tagból álló rendezőség váll
vetve dolgozik, hogy a vigadni vágyó vendégek a 
természeti szépségekben amúgy is gazdag Felső- 
lcndván valóban jól mulassanak és kellemesen 
emlékezzenek vissza e magában vége is szép 
kiránduló helyre és mulatságára. A rendezőség 
nem kiméivé sem fáradságot, sem -költséget a 
mulatság sikerét illetőleg, egybelötte verseny 
tekézés, vilagposta, tűzijáték és tréfás versenyek
kel, közben a szünidőn levő fiatalság fog mono
lógokat, páros jeleneteket előadni. Az ételeket és 
italokat Genur Károly vendéglős fogja szolgáltatni 
s ő fogja a legkényesebb Ízléseket is kielégíteni 
közismert figyelmességével, kitűnő konyhájával és 
pinczéjével. Az idei nyári mulatságok közül tehát, 
amint az előjelek mutatják, a felsőlendvai juliális 
magasan ki fog emelkedni siker dolgában. Értesü
lésünk szerint, a járásból igen sokan készülnek a 
mulatságra. Az agilis rendező bizottság automobil 
járatot szervez a mátyásdombi állomás és Felsö
lendva között.

— Egy elhagyott gyermek. Bájos szőke gyer
meket hozott a minap szerkesztőségünkbe egy 
faludi származású asszony. Férje évekkel ezelőtt 
kiment Amerikába, itthon hagyva G gyermekkel 
gyenge beteges nejét. A legidősebb 14 éves, a 
legkisebb 3 éves. A szegény asszony képtelen 
annyit keresni, hogy gyermekeit felnevelhesse. 
Jószivü rokonok és emberek már segítettek rajta 
s egynek kivételével elhelyezték az elhagyott 
gyermekeket. Még egy G éves egészséges szőke 
szépen fejlett kis leány vár arra, hogy jobb sorsba 
kerüljön. A nemesszivü emberbarátok figyelmébe 
ajánljuk a kis ártatlanságot. Tán valaki magához 
venné és felnevelné. Érdeklődőknek szívesen meg
adjuk a kis leányka czimét.

— Meghívó. A muraszombati szünidözö 
ifjúság 1911. julius 23-án (vasárnap) délután 
6 órakor Muraszombatban, a Dobrai-féle vendéglő 
ez alkalomra kertté átalakított udvarában, valamint 
összes termeiben jótékonycélu nyári táncmulatsá
got rendez. Belépö-dij: személyjegy 1 korona, 
családjegy 3 korona.

— Zeneestély. Muraszombatban, Gosztonyi 
(Fiiszár) János vendéglőjében jnlius hó 9-étől 
kezdve minden héten kétszer: vasárnap és 
csütörtökön este a Pankaszi jó hirü cigány zene
kara által a vendéglős zencestélyt rendez.

— Szarvasmarha díjazás Tótkereszturon. 
A Vasmegyei Gazdasági Egyesület szeptember hó 
folyamán nagyszabású szarvasmarha díjazást fog 
rendezni Tótkereszturon, amelyen állami hozzá
járulással mintegy 700 kor. fog. kiosztásra kerülni.

- Plébános és tanító a bíróság előtt. Bagáry 
János perestói plébános, Kotlát Adolf görhegyi 
tanító, Kotlát Adolfné görhegyi és Bagáry Viktória 
perestói lakosok becsületsértés vétsége miatt fel
jelentették Roller Alajos tanító kismáriahavasi 
lakost. Gsülörlükön tágyalta ezt a ügyet a mura
szombati kir. járásbíróság. ítéletre azonben nem 
került a sor, mert terhelt bocsánatot kért s igy 
az ügy békés befejezést nyert.

- Köszönetnyilvánítás. A muraszombati ipa
ros ifjak folyó hó 2-án tartott mulatságának tiszta 
jövedelméből 10 koronát a muraszombati r. kath. 
templom építési pénztárába befizetett, mely ado
mányért hálás köszönetét mond az épitöbizoltság.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövetségé"-nek könyvtára nyitva van 
naponta délelőtt 11 —12 óráig a titkári hivatal
ban. — A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tára pedig szerdán d. u. 2 órakor áll a közönség 
rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szöllövcszö Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.



MURASZOMBAT. 1911. 4 ,MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* JÚLIUS 9.

434/1911. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102., illetőleg az 1908 évi XLI. t.-cz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1911. évi 
Sp. III. 66/3. számú végzése következtében dr. 
Geiger Arthur ügyvéd által képviselt Kolossá 
Mihály csendlaki lakos javára 88 korona s jár. 
erejéig 1911. évi junius hó 12-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 840 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m.: ló, 
csikó és tehén nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 254/3. számú végzése foly
tán 88 kor. tőkekövetelés, ennek 1911. évi 
április hó 13. napjától járó 5°/o kamatai, és eddig 
összesen 52 kor. 07 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Murapetrócz köz
ségben a végrehajtást szenvedettek lakásán leendő 
megtartására

1911. évi julius hó 15 ik napjának
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni | 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak ; 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. ' 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség cselén 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 XLI. t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1911. junius hó 30 
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó

A muraszombati gyógyszertárba 
fel lesz véve egy 

ügyes megbízható 14—16 éves fiú 

szolgának.
■: — —*

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áruosztálya 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép- és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél-árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, velőmagvukat, erö- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me- 
szet és cezmenlet, tűzoltó-felszerelé

seket slb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I
Központi iroda: Kőszegi-utcza 2.

Raktár: Széli Kálmán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben kerestetnek
~ ----------- —

Védjegy: „Horgonyt*

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

pótléka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 

osúznál ée meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*4 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
Dl Richter gyógyszertára íz „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabcthstrasse 5 neu.lg

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis Lf/ságnapilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

- - - - - - - - 7- - - - - - -
köztudatba ment át“

hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár-utcza 28. szám

szállítja teljes jótállás mellett a leg- 
hirnevesebb motor cséplökészleteket. 
Saját érdekében kérjen minden gazda disz- 
főárlapot, melyet ingyen és bérmentve küld 

a gyár!

Fontos figyelmeztetési 
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz. 
_ tendö össze más Kállai nevű cégekkel.^

' - ■ - - - —
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 

MURASZOMBAT.

‘XkK. Betéteket elfogad T““k 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

5°|0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10— 65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.
------------- ----------------------

Őszi trágyázás!
Óvakodjunk a 
hamisításoktól!

védjegyű

Óvakodjunk a 
hamisításoktól!

6-20 Valódi

THOMASSALAK 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselője 

Budapest, VI, Andrássy-ut 49.
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra 

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Mindenzsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

— Muraszombat építkezése halad. Ennek 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat teljes 
látképe, mely gyönyörűen mulatja be a város 
minden részét. Kapható a kiadónál Balkányi 
Ernőnél, Muraszombat.

Üzemnagyobbitás
végeit egy csaknem uj, 10 HP. Rich. 
Garetti-féle angol gyártmányú kereke

ken álló nagy

Feuerbox-Locomohilt
6 Atm. nyomással olcsón, előnyös 

fizetési feltételek mellett eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt 

STERN J A C O B 
MAL1-BUKOVEC.

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

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


