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Szegénység és tudatlanság.
li la: Dr. Király Péter.

Hugó Viktornak, a világirodalom egyik 
-legzseniálisabb moralistájának és Írójának 
van egy munkája, egy regénye, amelynek 
címe: .A nyomorultak.*  E munkájában meg
ismertet bennünket a nagynevű iró azon 
társadalmi és egyéni bajokkal, szenvedé
sekkel, nélkülözésekkel és csapásokkal, a 
melyek az emberi intézmények lökélytelen- 
ségéböl az emberek lelki, erkölcsi és anyagi 
szegénységéből és tudatlanságából, müvelet- 
lenségéböl származnak.

Hugó Viktornak e regényében körülirt 
és ismertetett sok-sok igazsága mindmeg
annyi halhatatlan és örök igazság marad a 
mig csak emberek élnek a földön.

A bajoknak és szenvedéseknek és igy 
a bűnnek és erkölcstelenségnek is legbor
zasztóbb szülőanyja a szegénység és a mü- 
velellenség.

A szegénység, a mely eldurvitja, sőt 
kiöli az emberben az igazság, a jogosság, 
a méltányosság és emberiség érzését.

A nélkülözés, az éhség, mindmegannyi 
keritök. A nyomor egy kiálló végszükség és 
elaljasitó kényszer, amelynek írott törvénye 
nincsen, amely az emberi korlátokat a maga 
kielégítésére törekvő útjában nem ismeri és 
nem tiszteli. Egy olyan szörnyeteg az Ínség 
és a nyomor, amely nem ismeri a bűnt és

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

nem féli a büntetést, nem tiszteli sem a 
tulajdon szentségét, sem az emberi életet; 
nem iszonyodik, nem riad vissza semmitől.

íme, ez az emberi és társadalmi nyo- 
1 mór rideg, igazi karaktere.

Ennél semmivel sem különb és semmi
vel sem megnyugtatóbb az a másik réme 
az emberiségnek, amely a tudatlanságban, 
a müveletlenségben rejlik.

Ha a magyar szociális mozgalmakat 
figyelemmel kisérjük, azt tapasztaljuk, hogy 
ennek indító oka nem annyira a szegény
ségben és nyomorban, mint inkább intéz
ményeink tökéletlenségében, aztán a tudat
lanságban, az erkölcsi érzék eldurvultságá- 
ban és a lelkinemesség hiányában rejlik.

A népnevelés nálunk helytelen irány
ban és gyakorlati ismereteknek úgyszólván 
a semmibevételével történik.

Helytelen irányban történik azért, mert 
még mindig idegen a tanítási módszer és 
rendszer, a mit a népnevelés terén alkal
maznak.

Megismertetik a zsenge gyermekeket a 
nagyvilág történelmévé. - a múlt idők nagy 
eseményeivel — hogy t. i. mi módon ve
zette ki Mózes a zsidókat Egyptoinnak föld- 

i jéröl, a szolgaságnak házából; — mi mó
don sújtotta le a macedóniai Nagy Sándor 

| és a nagy Napóleon véres csatákban a 
I maga ellenfeleit stb.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
iap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fiit.

Mi hasznát veszi mindezeknek az élet
ben az iskolás gyermekből felnőtt közönsé
ges munkás ember?

Megtanítják a múltra, amely a jelent 
készítette és teremtette elő, — de nem ta
nítják vagy legalább is nem kellőképen ta
nítják és ismertetik meg vele a jelent, — 
a jelen állapotok és életkörülmények miben
létét, melyből a jövőnek kell kialakulni és 
elöteremtödni.

Nem tanítják meg arra, hogy miben 
áll az erkölcsös, szeplőtlen és tiszta élet 
elve, iránya, törvénye, feltétele, szelleme? 
Mit követel az élet, a társadalom, a haza? 
Mi sors vár az emberre künn a prózai si
vár küzdőtéren? . . . Hogy kell az embe
rek közt felismerni jóakarónkat és kiismerni 
megrontónkat? Hogyan keli óvakodni a go
nosztól, mely az életben annyiszor megkí
sért és oly nehéz próbáknak tesz ki ben
nünket? Hogyan őrizze meg az ember a 
maga lelkét és erkölcsét a hamis tudomá
nyoktól, a tudákos mételytől, az álpróféták 
és álbölcsek alattomos furfangjától és véres
szájú, nagy hangú csábításaitól? Miként 
kell cselekednie, hogy a jót és mindig csak 
a jót kövesse és szeresse, — nem juta
lomért, nem kecsegtető kilátásokért, hanem 
a jó iránt való erkölcsi nemes rokonszenv, 
vonzalom, ragaszkodás kedvéért, — magá
ért a jóért, mely önmagában foglalja mind
azt, ami az ember életét kellemessé és ne-

TARCZA.

Mi.
Mint őszi ködben két ködös árnyék, 
Az egyik: ő, a másik : én vagyok. 
Szeretjük egymást, álmunk, mindenünk 
Az őszi nedves, nyirkos hajnalok.

Találkozásunk derűden, szótlan, 
Örök vonzódás a mi szerelmünk . . .
Ha oszlik a köd s dereng, — a fényes 
Sugár elöl mi csendben elmegyünk.

Ott hagyjuk mi a színes világot, 
Mint a ragyogást a ködös árnyék . . .
S meghalna lelkem egy őszi este. 
Ha reád egyszer hiába várnék.

Gy. Kocsis László.

A vén színész.
— A .Muraszombat és Vidéke*  eredeti tárcája —

Szegényes szobában kél jó czimbora üldögélt. 
Az egyik vidám ifjú. Mosolygó, sima arczára 

meg nem ültek ki a gondok; az igazi életről, az 
'•■‘á sok igaztalanságáról csak keveset tudott.

e, magas homlokára sötét, dús hajfürtök 

omlottak 1c; dacos, mély tekintete sejtette belső 
nagy energiáját, hogy reá még nagy tettek várnak.

A másik a vén színész. Haja őszbe csava
rodó, szelíden csillogó szemei mélyen benfekvök, 
arcán a sok festék káros nyomai láthatók. Az 
asztalra támaszkodva mesél a régi, a dicsőséges 
korról, mikor még szerelték, mikor még szeretett.

Szavai átrezgik a szoba levegőjét, amint 
áhítattal mondja: .Ifjúság!" „Szerelem!“ A kopott 
bútorok meg-meg reccsennek, mintha sóhaj volna 
ez, melyet a régi szép idők, az ifjúság emléke 
ébresztett fel.

— Mondd, Károly bátyám, miért lelt hozzád 
hűtlen mégis, hiszen — azt mondtad — szeretett ?

— Hogy miért? Fiatal vagy még, Janikám, 
nem ériheted meg. Akkor én sem értettem, ma 
már megtanultam, hogy a nők szenvedésre vannak 
teremtve és nem boldogságra, fájdalomra, csaló
dásra van szükségük, hogy boldogok lehessenek. 
Azt akarják, hogy bősök, vagy gazemberek legyünk 
értük, de értük és ez a fontos. Én egyik setn vol
tam akkor, ö nem szenvedett és férjhez ment egy 
gazdag bútorkereskedőhöz. — Legalább jól beren
dezkedett.

— Furcsán beszélsz, nem értem tisztán. 
Mért hangsúlyoztad, hogy „akkor?" Azóta gazem
ber lettél és épen miatta?

— Ahogy gondolod I Sőt talán hős is, ga
zember is egyszerre. — Sohsem felejtem el: Othel- 
lot játszottam és ő férjével a földszint elsősorában 
ült. Feketére festett arezomra olyasféle hangos 
megjegyzést telt a férje, hogy csak lelkem söté- 

tebb külsőmnél. Meghallottam I Soha olyan hűen, 
olyan vad vérszomjjal nem adtam még szerepemet, 
s éreztem, hogy belőlem külömb gyilkos válna, 
mint Olhellóból. Másnap provokáltam. Enyém volt 
az elsőség, dördült a revolver, mint vizsugár szö
kött ki belőle a vér és holtan rogyott össze. — 
Pár nap múlva találkoztam feleségével: fekete 
csipkés gyász ruhát hordott és mosolygott. Sietve 
haladtam el mellette, éreztem, hogy azt hiszi hős 
leltem érte, pedig nem! Gazember, igen, egysze
rűen alallamos gazember, hiszen szereltem még 
akkor is, de nyíltan nem ölhettem meg férjél. A 
párbaj összehozott vele és én gyermekkorom óta 
biztos lövő voltam. Többé nem találkoztunk, úgy 
hallottam, ismét férjhez ment és újra boldog lett.

Mindketten elhallgattak. Az ifjú mohón nyelte 
öreg barátjának szavait, s zűrzavaros gondolatok 
jártak agyában. Tudna-e élni Frcd nélkül, ö akit 
minden nő imád, s aki csak egyet, csak öt sze
reti, az ő jó kis Fred pajtását? S ha mégis el- 
hagyná, ha másnak esküdne örök hűséget? Meg
ölné azt az embert a saját élete árán is! Arcza 
kigyuladt és olt lobogott rajta a pir, mely máskor 
pusztán nevének kiejtésére a nőket szokta elárulni.

— Ugy-e, Károly bátyám, elfeledted azt az 
asszonyt, ha nem is egészen, — de nem fájda
lommal, nem szemrehányással gondolsz reá? Én 
azt hiszem, minden ember úgy érzi, hogy első 
szerelmében rátalált arra a nőre, akinek rendelte
tése, hogy kísérő társa legyen életében, részese 
örömében, fájdalmában. S elfelejtik azt, hogy tet
teinket vágyaink vezérlik és a bűn sem bűn többé, 
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messe teszi?! ... Ez a jelen való élet meg
ismerése és megismertetése sokkal közvet
lenebbül érdekli az embert, mint a múlt. 
A múlt messzebb van tölünk és igy nem 
befolyásolhatja annyira sorsunkat, mint a 
jelen. A nagyvilág kevésbé érdekel bennün
ket, mint a nagyvilágban ami szükebbkörü 
kisvilágunk, a mi hazánk, társadalmunk, 
vármegyénk, városunk és községünk. Majd 
ha azt tanítják, ha a nép és munkásosztály 
ezt megtanulja, akkor kisebb lesz a szegény
ség és kevesebb a tudatlanság! . . .

A Mura.
Szent golthárdról elindulva, egy nagyon hosszú 

és meredek emelkedésű hegyen felkocsikázva. olt 
valahol a Mátyásdomb táján, ahonnin letekint
hetek a tüdőbetegek fenyves szanatóriumába: 
Gleichenbergbe ; a honnan beláthatok a generálok 
és óbesterek menhelyébe: Grálzba. ahol elöltem 
a Varasd mellett levő Ivancsicza. idébb jobbra a 
krajnai, feljebb a marbuigi hegyekkel, részben a 
Steyer, részben az ausztriai havasok alkotnak 
festőiesen gyönyörű kilátást, húzódik az országul 
a Mura völgyébe,

A völgy a Steyer Kapellai és a lól.-ági 
alpesi nyúlványok közölt terjed el 12—14 kilo
méter szélességben. De minő völgy ! Egyenes sík
ság termékenységével vetélkedve Lombardia sik- , 
jával. Bujává teszi növényzetet a harmat képződés, j 

a Pó. sem a Balaton, sem a 
Vág mentén sem !
rom ellentétes részén, nyűgöt 
kelet felöl a lendvai vár néz 

egymásra, a köztük Jevö országúton vezette haj
dan Báthory I-lván hadát a németek ellen, hogy 
a mély és széles viziárokkal megerősített Régedé 
várát be vegye, aminthogy be is vette. Ekkor i 
történi állítólag, hogy atyja hadát kísérő Báthory 
Ilona Nagy varsányban a törökök elölt félelmetessé 
lelt harcban erős legyőzhetlen molnár legény, ' 
Kinizsy Pál kezén tartott malomkövéről vette át 1 
puha kacsóival a vízzel telt poharat, hogy szom- 
ját csillapítsa.

És én elmegyek a völgy ölében szilajul j 
rohanó Murához, az erdős szegélyű Murához, a | 
krislálytiszta nagy havasi patakhoz, amely suhogva 
csobogón, sokszor tajtékozva, öi vényt alkotva 
keringélő gyors folyású szent vizemhez, amelynek 
partja ölében az én édes jó anyám: a goszpa 
mama, a goszpa telicza, a Nila néni piheni ki az 
élet fáradalmait.

Elmegyek a Murához, amelynek zátonyain 
terem a rárórekellye, amelynek fövénye a leg
tisztább kova és gránit és a perzselő nap hevé
től, mint a lüz éget.

a minő nincs sem 
Duna, sőt még a

A völgy két 
felöl a récédéi.

Elmegyek a Murához. Megállók a pariján. 
Nézem, nézem. Hol ámulatba, hol merengésbe, 
hol alkotásokra törő gondolatokba merülök.

Nemcsak a Balaton szép tenger jellegével ; 
nemcsak a szőke, a fejedelmi Duna az ö méltó- 
ságos nagyságával, hanem szép, nagyon szép a 
Mura is, mikor akár a felkelő, akár a lenyugvó 
nap, játszi kedve szerint, beezüstözi vagy be
aranyozza tova sikló bodros hullámait.

Köllőiesen szép vagy Mura! Édes helye, 
tanyája a vadvirágnak, emlékezete az édes, az 
ártatlan szerelemnek, amely a szivet boldogító 
merengések utján a boldogság kapujához vezeti.

Körülötted patakokkal váltakozó csalit, liget, 
berek, jegenyés, füzes, ahol felhangzik a madár 
szerelmes csevegése, az oly kevés igényű vend 
leány vagy ifjú kettese. Mintha megannyién volnának, 
hallatszik daluk és refrainjuk: „dirajlajloja!

Hogyne szeretnélek Mura, mikor nekem em
lékeimben is oly kedves, oly édes vagy !

Nappal erdösuhogással vegyes csobogást 
hallatsz, éjjel pedig Mikesként mormoló zajt, 
amint továbbítod a gördülő kavicsokat. És ha 
belépek metsző hullámaidba, idegzetem zsibbad, 
ebben van gyógyerőd.

Ismerem felvidéki társaidat, a Morvát, a 
Garamot, az Ipolyi, a Rábát. Mind termő vidékei 
nyújt és szel at mint Te. de vize, vizének ereje, 
sebessége, tartalma nem az. ami a Tiéd. Völ
gyednek levegője is más. mert a későn felszik
kadó és korán lecsapódó harmat teljesen pormen
tessé tesz; erdőd, berkeid és csalilaid pedig 
ozondussá! Partod mentén lehelne igazán csak 
csendes üdülő helyeket felállítani azok részére, 
akiket az élet fáradalmai enni, pihenni, újabb 
erőt felvenni, edzeni késztetnek.

Tudom, nagyon jól tudom, hogy kacér vol
tál s részben ma is az vagy, mint a leányzó, aki 
tudatában van szépségének és értékének. És most 
pártába hajlanak, de termő erőd örökre meg
marad. mint a vend leánynak még késő unokái
ban is. aki családi kötelékében tesz eleget anyai 
kötelességének.

És a méhedben rejlő hatalmas erő esak 
egy-két malmot szolgái, jóllehet az égboltot át
szelő és félelmes dörgést előidéző villámok elő
idézésében egy szapora, szorgalmas nép jólétét 
mozdítanád elő, ha termőképességedet igénybe 
veszik.

Miért ?
Majd megírom.

Bertalan Vince.

Telefon.
(Vidéki esetek.)

Ha egy fővárosi ember, aki megszokta a 
telefon egyszerű kezelését, hozzánk kerülne, körül
belül a következő beszélgetést bonyolítaná le :

Az a bizonyos pesti ur, aki hozzánk ke
rülne: (Leveszi a kagylót.) Halóhaló! Kedves 

központ, drága központ! Adja ide azt a számot!
— Tessék? — Ja semmi? Haló! Halla-nám, ha 
beszélnének ! — Disznóság, haló, szemtelenség, sőt 
szemtelenség és disznóság ! (Már épen meg akar 
pukkudni. amikor valaki beront és csendesen 
felvilágosítja, hogy előbb csengetni kell, akkor 
aztán — talán felel is a Központ, ha épen 
nem udvarol, vágj' ebédelni nem ment.)

Lgyancsak azaz ur, de már színeiben átvál
tozva: (csenget, újra, — sőt tovább is csen
get.) Hallló ? — Központ? Kérem a . . .

• Központ: Mással beszél!
Az az ur: De hiszen még meg sem mondtam 

a számot!
Központ : Ne feleseljen! Mindegy, akkor is 

mással beszél.
Még mindig azaz ur, de már az ötödik 

variációban: De kezét csókolom, kedves központ, 
könyörgöm alássan: 74—47-leI kapcsoljon össze. 
Haló? 74—47. — Az Isten szent szerelmére: 
nem negyven, hanem hetven ! He-te-fene, siebzig, 
sie-be-zig! — Tessék? Nem hét. — négy. — Végre!
— Haló, ki van a telefonnál ? Dr. Rólh ? — Kérem 
én dr. Tóthot keresem. Pardon, téves összeköttetés ! 
(Leteszi a kagylót, csenget, ujia felveszi és 
énekelni kezd.) Haló-kupé, haló-kupé! Központ? 
Kérem 74—47. — De kedves központ, ne viccel
jen ! Nem négy, hanem hét. chét: céllával. Sieben ! 
Nézze, még mielőtt megpukkaszt találjon fel egy 
szert a süketség ellen. Magának nem is kell a 
süketek intézetébe menni, hiszen igy is elég süket. 
Magából olyan szép halott lenne, amilyen nincs 
több a Kerepesiben, hát mért nem hal meg ? Csu
dálatos, hogy ennyi idős léiére még nincs annyi 
esze, hogy a villamos elé feküdjön. — Mit ? — A 
magáéba! Pfuj, disznó! (Ekkor már táncol dü- 
hiben, rúg, vág, szorítja a kagylót, bele fuj a 
telefonba, le akarja köpni a telefon központot, 
átkozza Edisont, zihál, vért köp, ketyeg és 
végre a legnagyobb zavarok közt összeesik.)

Óh, emberek, sírjatok !

Az ur mulat.
Ez a kis esel régen történt. Abban az idő

ben, mikor még: hol volt, hol nem volt . . . 
A történet színhelye a „Grand Café Niinolé”, hoJ 
is lehetne át — söl keresztül, zörögni az éjszakát 
elegánsan, úri módon és noná — gavallérosan. 
Idő: félmult, t. i. már fél három is rég elmúlt 
éjfélután.

Három ur mulat duettben. Az asztalon 
pohár, alatta az úri lábak fakult összevisszaságban

ha megöltünk vele a vágyat. Ugye azt mondtad ? 
.Fekete csipkés gyászruhát hordott — és mosoly
gott !“ És te erre nem találsz bocsánatot! Azt aka
rod, hogy mert férjét megölték, hervadjon el ö is, 
számára ne legyen többé napsugár, virágillat! 
Bűn az előled, hogy ő még azután is meg merte 
várni a Tavaszt, a forróságot, az életet ? Én meg
bocsátotta m volna neki . . .

— Azt leltem én is I A bocsánat könnyű, de a 
felejtés oly nehéz. Inni kezdtem, ahogy sok más, 
sorra jártam a legaljasabb bünlanyákat, tivor- 
nyázlam éjjeleken ál. Kimerültem és rájöttem, 
hogy ha már mindenáron pusztulni akarok, van 
annak más. sokkal szebb és rövidebb módja is, 
amely nem vezet a züllötséghez. Készültem az 
öngyilkosságra! Aznap ismét Olhellól játszottam, 
vadul, szenvedéllyel, remegő hanggal, remegő 
kezekkel. To nboltak az emberek, a siker, a babér 
clszédilclt: megszerettem újra az életet, hogy 
ismét rabszolgája legyek neki.

— Azt hiszem, nem bániad meg. A szín
padi deszkák valóban világot jelentenek neked, s 
szerel mindenki.

— Igen, szeret az én hü közönségem és én 
is rajongok élte. De ami a kulisszák mögött tör
ténik, azt kevesen tudják csak. Én tudom, hogy 
szinésztársaim lenéznek, szégyelnek, mert kopott, 
sokszor rongyos is a ruhám. Mert nekik pár fo
rinttal több van és két ruhát is vehetnek az ut- 

tára, azt hiszik, hogy ök különbek. Pedig nem! 
Nem a ruha a fontos, hanem ami alatta van : 
az egyenes, nyílt szív. — Valamikor én is nagy 
ur voltam, valamikor négyes fogatokon jártam, 
— most letörtem, szegény vagyok. Fáj a szegény
ségem, de nem szégyellem. Könnyezni tudnék, ha 
visszagondolok ifjúságomra. Ifjúság! Szerelem! 
Bohó idők, szép idők! Nekünk, öregeknek már 
csak fátyollal borilotl emlékek, s néha oly szíve
sen fel libbeni jük a fátyoll.

— Sokat gondolkodtam már én is róla. Mi
lyen ravaszul is van az első szerelem kieszelve ! 
Csupa göröngyös, szakadékos ut, mintha minden 
lépés alatt beomlana, s ha már túl van rajta az 
ember, akkor tudja csak, hogy milyen szép vidé
ken járt, s mesziről olyan szépnek, szelídnek lát
szik. Ezért oly szép az első szerelem — az öre
geknek. Hanem későre jár már az idő, lámpánk 
is alig pislog, búcsúzom. Ha már a holnapi vo
nallal utazol, s nem találkoznánk, tarts meg jó 
emlékezetedben!

— Holnap még nem utazom, de Isten tudja 
látlak-e még ? Talán sohse találkozunk többé, az 
Ur Isten áldjon meg! Fiatal vagy, használd ki 
fiatalságodat, s mondd meg Erednek is: azt üze
nem, legyen boldog, nagyon boldog I . .

Könnyezve ment el az ifjú. Még egyszer 
visszatekintett a kopott bútorokra, mintha emléket 
keresgélne magának, azután távozott. . .

Kora reggel a homokos országúton hatalmas 
port ver fel egy lovagló ifjú paripája. A kantár 
előre dobva, a ló zihál, szája habzik, az ifjú sar- 
kantyuzását alig bírja már. Mintha ismerős volna 
az ifjú leomló barna haja? Palolay János, a vén 
színész meghitt barátja! Egyenesen az erdő felé 
tart. A szélén megáll, izgatottan szétnéz. Itt kell, 
hogy legyen a párbaj — úgy hallotta — meg kell 
akadályoznia, hogy Ered miatt bántodása legyen 
Károlynak. A tisztás felöl revolverdörrenés rázza 
meg a levegőt, ész nélkül szalad oda, hátha még 
jókor érkezik; Késő! Ezúttal nem övé volt az 
elsőség!

Barátja sírva borul rá! Tehát ö is Fredbe 
volt szerelmes, és egy rossz szóért, melyet róla 
mondtak, éleiét adta. Nincs földi orvos, aki a 
halottakat újra életre keltené.

Hajló lüzfák alatt megásták sírját, belepték 
a vadvirágok és susognak a boldog örökkévaló
ságról.

Halálának évfordulóján egy fiatal házaspár 
jelenik meg, évröl-évre a temetőben. Sírjáról le
szedik a gyomot, friss virágot ültetnek rá. Középütt 
két rózsabokor: az egyik fehér, a másik piros, a 
sir fölött egymásra hajolva összefonódnak. . .

Molnár Mihály.

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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és amerikai cipőkben tyúkszemet taposnak az ’ 
asztallábakra. A hűtőben üres pezsgös üveg, a 
fejben mámor, úgyis mint főszereplő.

A többi asztaloknál alacsonyabb rendű ven
dégek töretnek meg. Hogy meddig, az alább 
olvasható szép hegedű szóban.

Az egyik ur: (maga sem tudja miért, de 
nem raccsol.) Hát gyehekek . . .

A másik: (maga sem tudja miért, de szin
tén — ur.) No, fiuk ez az éjszaka . . .

A harmadik; (nagy kicsinyléssel és egy kis 
nagyzással, miközben némi unottság remeg — - 
hajfii’jei közt.) Ez éjszaka? Tudjátok ti mi az 
az éjszaka? Az éjszaka, barrátom, az igazi 
éjszaka, az olyan, mint egy . . . egy — izé.

A másik kettő: (némán kérdőjellé mered) ? ?
A harmadik : Fiuk, csináljunk heccet, igazi 

nagy heccet I
A másik kettő (gépiesen): Csináljunk heccel!
A harmadik (ordítoz): Kucséber!
(A kucséber a sarokban alszik, de neki 

van érzéké a hecc iránt, ezért azonnal — nem 
ébred fel.)

A harmadik (nevet): Itt a hecc!
((•'eláll s mérsékelten határozott léptekkel a 

kucséber felé tart, kosarából ki vesz egy skatulya 
cukrot és felnyitja.)

Az egyik (fütlyent, mire az asztal alól 
egy kutya kecmereg elő.)

A harmadik (oda tartja a kutyának a cuk
rot, az belenyal, aztán hirtelen vissza teszi a 
kucséber kosarába.)

A kucséber (már nincs érzéke a hecchez, 
felébred s látja a jelenet végét): Nagyságos ur, 
kérem szépen, az én cukromat tetszett a kutyá
jának megnyalni.

A harmadik (finoman, négy s-sel): Kuss!
Kucséber (félhangosan): Jobb volna, ha a 

múlt havi tartozását megadná.
A harmadik: Miről csicsereg ez az ember? 

Nagyszerű! Ez kap egy pofont. A mull havi tar
tozását kéri, mikor én még a két hónappal ez
előttit sem fizettem ki.

A kucséber (kap egy pofont, rövid Ívben a 
balfenéken el.)

Az egyik: Ez unalmas, mondok egy jobb 
heccel! Dobjuk ki a vendégeket!

A kettő: (ujjogva, hangosan, hogy hallják 
mások is.)

Dobjuk ki őket!
(A vendégek szeretik a heccet és szó nélkül 

ki is engedik magukat dobni.)
A harmadik: (a diadalmáinorlól rekedten.) 

Éjjé I cigány tusst!
(A cigány nem húz tusst, nemcsak azért, 

mert respektálja a mulató urakat, hanem azért 
sem mert a kávéházban hírmondója sincs.)

A harmadik : Cigány I Ide a cigányt mellém 
El akarom huzatni a zikcene-zakcene nótát.

Az egyik: Te mar...git! Mit akarsz, 
hiszen te zsidó vagy!

A harmadik; (nem sértődik meg.) Az nyolc! 
Barátom, ha egy ur mulat, akkor el kell huzatni 
a — zikcene-zakcenét.

Az egyik : Pincér, hozzon ide cigányt!
A pincér: A cigány, kérem, a másik kávé 

házban van és nem mehetek érte, mert mire 
visszajövök, már itt bezárunk.

A harmadik: Ez disznóság! Megyünk 
Fizetni I

A pincér: Kremássan! Négy üveg Törley . . 
(stb. /.ámol) 21 frt. 50 kr.

A harmadik : írja fel I
Pincér: Nem lehet kérem, már . . .
Az egyik; Nem lehet? Akkor ne Írja föl

(Mindhárman el. A pincér savanyúan néz. 1 
Kirúgja a kutyát is. — Félóra múlva a másik 
káveházban négy szál cigány húzza a hajánál 
fogva a „zikcene-zakcené*-t.  A pincér olt is sava- ’ 
nyu, de hál ki tehet arról, hogy az ö vallási ér- i 
zülelét bántja ez a bájos kis dal . . .)

(—r. —y.) ■

HÍREK.
— Személyi hirek. Dr. Geiger Vilmos járás

orvos, megyei tb. főorvos pár hétre fürdőre, Rohitsch 
— Sauerbrunnba utazott. - Steril Hugó mérnök 
fürdőről hazaérkezett és újra megkezdte praxisát.

— Emlékalbum Laky Kristófnak. Laky Kristóf 
dr. kúriai biró. a szombathelyi kir. törvényszék | 
volt illusztris elnöke, junius elsején 45 esztendei 
érdemes munkásság után nyugalomba vonult, 
amely alkalommal Ó felsége a király a Lipótrcnd 
lovag kérészijével tüntette ki. A szombathelyi kir. 
törvényszék bírói kara küldöltségileg. Prugberger ; 
Vincze dr. törvényszéki biró vezetésével egy disz- 
a'bummal lepte meg a nyugalomba vonult elnököt. ' 
Címlapján a Laky család ezimere és magában 
foglalja a szombathelyi törvényszék összes birá- I 
inak, ügyészeinek és hozzá tartozó összes járás
bíróságok tisztviselőinek arcképét. Az elnök öröm- I 
mel fogadta ezt és úgymond — szívesen fogja | 
lapozgatni, mert megtalálja benne munkástársait. 1

— A telekkönyvvezető búcsúja. Borovits Adolf 
telekkönyvvezető tiszteletére, akit — mint már i 
lapunkban jeleztük — Szentgolthárdra helyeztek ; 
ál. jó barátai és tisztelői búcsuvacsorát rendez
lek a múlt hét szombatján a Bohrai étteremben. 1 
A vacsorán képviselve voltak az összes hivatalok 
és az ügyvédi kar. Búcsúzó szót intéztek hozzá ! 
dr. Schick F. Sándor a kir. járásbíróság, dr. Czi- | 
frák János az ügyvédi kar részéről és sajnálatukat : 
fejezték ki, hogy jó barátjuk távozik körükből. 1 

i Kedélyes hangulat tartotta össze a társaságot a 
I kora reggeli órákig.

— Tűzoltók nyári mulatsága. A nmraszom- 
I bati önk. tűzoltó-egylet nyári mulatsága évről-évre 

egyike a legsikerültebbeknek. A f. hó 20-án tar- 
' tandó idei majálisukra is mindent megteltek, hogy a 
> közönségnek megfelelő szórakozásban legyen része. 
| Tűzijátékkal, tombolával és egyébb szórakoztató 
i meglepetésekkel egybekötött táncmulatságukat a 
I „Gesztenyés liget"-ben tartják meg. rossz idő ese

tén a Dobrai szálloda összes termeiben. Belépö- 
j dij személyenként 1 korona, kezdete d. u. 5 óra- 

kor. Tombolatárgyakat köszönettel fogadnak és az 
! adakozók felkéretnek a tárgyakat Rúzsa Ferencz 
i parancsnokhoz beküldeni. Tekintve a tüzoltóság- 
! nak különben is közhasznú intézményét, felhívjuk 
i rá a közönség figyelmét.

— Nyári táncmulatság. A „Muraszombat és 
I környéke intelligenciája" augusztus 13-án „Bat- 

tyándi Dalosegylet" jgvára Battyándon a templom 
előtti téren táncvigalmat rendez. Személyjegy 1 
korona, kezdető d. u. 4 órakor. A rendezőség oly 
nagyszámú, hogy a mulatság sikerét már ez is 
biztosítja.

— Házasság. Richlmann Sándor rumai te- 
I kintélyes kereskedő e hó 9-én déli 1 órakor tartja 

esküvőjét a muraszombati izr templomban Hirschl 
! Margitka urleánnyal Hirschl Adolf helybeli polgár- 
j társunk bájos leányával.

— Halálozás. Biller Henrik, köztiszteletben 
I álló muraszombati, polgár, 77 éves korában folyó 

hó 1-én hosszabb szenvedés után elhunyt. Családja 
I a forrónszeretott férj, önfeláldozó apu, nagyapa 

és szépapa elvesztél siratja benne.
— Elégett 45 hold erdő. Tegnap délután 2 

óra tájban kigyulladt Szápáry Pál gróf tulajdonát 
1 képező, Kisunyomlól Egyházasradóc felé húzódó 

fenyöfacsemeteerdő és a tűz rohamosan terjedt 
és csakhamar mintegy 40—45 holdnyi erdőterü
let állott lángokban. A tüzet táplálta a szél és a 
kivonult egyházasradóci tűzoltóságnak csak 5 óra 

I tájban sikerült a tűz tovább terjedését inegaka- 
j dályozni. A tűz esetről értesítették a körmendi 
| csendörségel, a mely megállapította, hogy a Szom

bathelyről 1 óra 25 perckor induló tehervonal 
mozdonyából kipattant szikra gyújtotta fel az erdőt.

— Elfogott katonaszökevény. Barbarics Ferenc 
szabadságra tért haza a Komáromon állomásozó 
83-ik gyalogezredből. Szabadságának lejártával 
nem vonult be csapatához, ugv, hogy az illeni 
csendőrség állal táviratilag kerestették. Meg is ta

lálták Butiyánfalva községben. A járőr megpillan
tására futásnak eredt, azonban sikerült öt a jár
őrnek a határban elfognia. Szombathelyre szállí
tották a hadkiegészítő parancsnoksághoz.

Cigányok. Márlonhely községben sárzási 
munkálatokat végezlek a cigányok. Az ottani dög
temetőből egy elhullott sertést fölástak és a közeli 
erdőben akarták elfogyasztani. A járőr telten érte 
és elfogta őket, miután a sertést visszavitette és 
elásatta. A szolgabirói hivatalnak megtették a 
feljelentést.

— Cirkusz. I.iebl László városunkban időzik 
cirkuszával. Esténként nagyszámú közönség nézi 
végig a jeles mutatványokat és mulatnak az 
August kacagtató mókáin.

Tancvizsga. Merkl József fővárosi oki. 
tánclaniló a múlt héten fejezte be egy teljes 
hónapig tartó tanfolyamát. Az utolsó este nagyobb- 
szabásu koszorúcskát rendezett.

Felülfizettek a szünidözö ifjúság mulat
ságon : Hartner Géza 20 K, dr. Sőmen Lajos 5 
K, Most Rezső, dr. Vályi Sándor 4—4 K. Árvái 
Henrik, Czipott Árpád. Kováts István. Neinecz 
János 3—3 K, Árvái János, Árvái Vince, dr. 
Brandieu Sylvius, Heibner N., dr. Geiger Arthur, 
dr. Geiger Vilmos. Jónás János Saáry József, dr. 
Skrilecz Mihály. Nemes Miklós, Schwarcz Izidor, 
Kemény Mór. Kemény Albertné, Varga N . Mcsza- 
rils István. Rúzsa Sándor. Junkuncz Sándor. Sin- 
kovits Elekné. B.dc Aladár. Kühár István. Lejkó 
István. Malacsics József. Balkányi Ernő. Gumilár 
Ferencz 2—2 K. Árvái István. Heuberger Lajos, 
Geiger Ernő, Barbarils Jánns, Czipott József, özv. 
Czipott Istvánné, Nika N.. Rehn János, Fischer 
Lajos. Czvetkó Lajos. HofLnann Manó. dr. Pintér 
Miklós, Olajos József, Wolfart Lajos, Gacsarics 
István, Kleinrath József, Most Lajos. Ruttkay 
Ignác, M. J., Posll Jánosáé. Kolossá Istvánné, 
Györy Kálmán, N. N.. Halni Győző, Bősem Emil, 
Krímek Izidor 1—1 K, Hirschl Lajos 60 fillér, L. 
J. 40 fillér.

— A gyermek okszerű táplálásának egész 
irodalma van. ebben az orvosok ismerik ki csak 
magukat és ezért mindenkor azt ajánlják a gyer
mekes anyának, hogy az elválasztás pillanatától 
kezdve a gyermek csak Phosphaline Falieres-sel 
legyen táplálva, mert ez esetben nem kell bélza
varoktól tartani és egyszersmind biztosítva van a 
csontrendszer fejlődése és ki lesz kerülve minden 
fogzási nehézség.

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

— Ármérséklés. Arról értesülünk, hogy a 
csillag védjegyű Thomassalak liszt ára folyó évi 
szállításra nem jclenléklelenül mérséktelelett, úgy 
hogy gazdáink ezen kitűnő műtrágyát olcsóbban 
szerezhetik be mint eddig.

Nem kell fürdőre menni, akinek gyomor
baja van, mert a drága fürdőzést teljesen 
pótolja egy 3—4 heti kúra az olcsó, valódi 
Ferencz József-keserüvizzel A 
mostani idő erre a legalkalmasabb, */s  -egy 
egész borospohárnyi természetes Ferencz 
József-keserüviz naponkint éhgyomorra hasz
nálva, rövid idő alatt teljesen helyreállítja a 
hiányos emésztést. A Ferencz József-keserü- 
vizet a világ legelső orvosi szaktekintélyei 
ajánlják. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szélküldési-Igaz- 
gatóság Budapesten.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátaimnak és ismerőseimnek, 

akiktő' — Muraszombatból Szcnlgotlhárdra való 
távozásom alkalmával — személyesen el nem bú
csúzhattam — ez utón mondok szívélyes Isten 
hozzádot.

Borovits Adolf
telekkönyvvezető.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Lapunk mai számához egy negyediv melléklet van esatolva.
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321/1911. vcgr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
|,X. t.-cz. 102.. illetőleg az 1908 évi XIJ. t. ez. 
19. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati ki’, járásbíróságnak 1910. évi 
Sp. 11. 374 3. szánni végzése következtében dr. 
Somén Lajos ügyvéd muraszombati lakos javára 
358 korona 70 fillér s jár. erejéig 1911. évi 
január hó 20-án foganatosító! I kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 708 koronára becsült 
következő ingóságok, u. ni.: üszötinó. borjú, 
sertés, hidas, szecska metsző slbbibö! álló ingok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 41 4. szánni végzése foly
tan 358 kor. 70 fillér tőkekövetelés és janik- 
lékaiból meg hátralevő követelés és járulekai 
erejeig Kerkaszabadhegy községben, vcgrehajlá'l 
szenvedettek lakásán leendő megtartására

1911. évi augusztus hó 10 ik napjának 
d. e. 9 órája határidőül kilüzelik es ahhoz a venni 
szándékozón 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 esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Kell Muraszombatban. 1911. julius hó 31. 
SZABADEEY JÓZSEF, 

kir. bír. végrehajtó

Halló! Halló!
Még soha nem Jelezett. 1 darab feltűnő 

tiszta és erős hangú hangver-eny gramofon. 10 da
rab mindkét oldalán játszó lelszésszerinti hang

lemez. 1000 darab tü, összesen

csak 60 korona,
részletfizetésre 50 %-kal drágább.

Kapható:

Goldschmidt Károlynál
SZOMBATHELY. (Szövőgyár utca 37. sz

Kívánatra bemutatom vidéken is.

Őszi trágyázás!
Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításoktól! hamisításoktól!
8-20 Valódi Stern^Mlarfoi védjegyű

THOMASSALAK 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

valódi, lm 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Minden zsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR VILMOS 
a Thomaspliusplialfabrikeu Berlin, vezérképviselője

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

figyelmeztetjük a vásáriókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
egészes félvászon kötésben.

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedő- 1 
sében Muraszombat.

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

köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület. Gyár utcza 28. szám

szállítja teljes jótállás mellett a leg-

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áruoszt álya 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági es 
ipari gépeket, malomberendczéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél-árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetőmagvakat, erő
takarmány féléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmcnlet, lüzollóTcl szere lé- / 

seket slb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I

Központi iroda: Kőszegi-utcza 2

Raktár: Széli Kálmán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel dijmen 
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben keresletnek

hirnevesebb motor cséplökészlcteket. 
Saját érdekében kérjen minden gazda disz- 
fóárlapot. melyet ingyen es bérmentve küld 

a gyár!
Fontos figyelmeztetési

nem levesz-

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 

és 111. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv

es papirkereskedésben Muraszombat.

s Egy jó házból való fiú ■ 
s tanulónak felvétetik " tó B

Hartner Károly Fia
cégnél, ■

H . ■■ MURASZOMBAT. ===== ■

nsEaggsaiasHBS

-------------------------------------------------------------------------------------------
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 

MURASZOMBAT.

Alaptőke RpMípVpí plíntrarl Tartaléktőkék 
100.000 K. UClClChCl ClIVgdU 192.000 K.

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lökekamal adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó belétek után

5"„ kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- II 
ján a legjutányosabb feltételek melleit.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10 - G5 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5°/o alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
j 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 

I külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.
A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg

bízást elfogad. í--------------------- L
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


