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A paraszt.*
Irta: Bertalan Vincze.

A nemzetség, a faj, az ősi szokás, a 
ruházat tekintetéből a társadalmi osztályok 
között a legkonzervatívabb elemét földmű
velőnek, a mai arisztokratikus allűrökben 
tetszelgő demokratikus világban gazdálkodó
nak hívják, mintha erővel reá akarnák uszí
tani arra, hogy a paraszt elnevezés meg
bélyegző volna. Pedig dehogy is az!

Az ok, amiért a paraszt elnevezést 
megbélyegzőnek tartják, az a paraszttal való 
elbánásra vezethető vissza, amelylyel szem
ben retorzióval élt és jól telte.

A paraszt általános jellemvonása a 
vallásosság, a becsületérzés, a feneket kerítő 
előadás, a lakonikus felelet, amelyben min
denkor áttetsző a világos logikai gondolko
zást bizonyító és konzervalizmusát védő 
fuifaug, egyébként a nyílt őszinteség, tisz
telettudás, ha kell szilajság és durvaság 
mindent megvető bátorsággal. Jaj azoknak, 
akik ebben megringatják!

Ha van a világ társadalmi osztályai, 
különítményei között kiváltságosán megbe
csülendő anyag, úgy az nem más, mint a 
paraszti osztály.

Őseim királyi kiváltságos nemzetségből 
valók voltak, amennyiben, hogy adót és 
vámot nem fizettek, ha úgy kellett hadba 
szálltak. Nagyanyám azonban paraszti vérből 
származott és a legszebb nevet biró, úgy 
mondják tündér szépségű, barnára hajló nő 
volt: Király Ilona. Hogy honnan szárma
zott neve, nem tudón, de nagyon szépnek, 
elragadónak kellett lenni, mert Zalavármegye 
legszebb embere, a főrangú világ előkelő 
gavallérja, az Andrássyak jószágigazgatója, 
később a pandúrok és nemesek kapitánya 
választotta ki magának házastársul. Talán 
mert paraszti vér is csörgedez ereimben, 
azért vagyok oly parasztbecsülö? Nem azért.

Hanem igen is azért, mert az ö derekat- 
hajlitó és nyújtó kapa kasza, továbbá a 
naponként mérföldnyi utak megtevésére 
késztető szántás, vetés, boron álás állal tel
jesített munkacselekmény, a földnek jókarban 
való tartása, az aratás, a cséplés, a külön 
féle eleven jószágok ápolása, felnevelése 
nélkül: a mi állunk felkopna, ha csak 
ugyanazon paraszttá nem szegődnénk és 
ha volna hozzálartozékunk És a felsorolt 
munkában a paraszt kor:; reggeltől késő 
estig talpon van. Ha az idő beszorítja, elő
veszi fejszéjét, szekercéjét, vonókését, fűré
szét és vág, fúr, farag. Kevés vagy egyál
talán egyetlen egy iparosnak sem kell annyi 
mindenféléhez érteni, mint a parasztnak, 
akinek az ö földrögéhez tapadt gazdaságá
ban ezermesternek kell lennie.

Semminéven nevezendő kiváltságban 
nem részesül. Fizeti a vér- és a különféle 
címeken előforduló egyházi és világi adókat, 
— szóval a legháládatosabb adóalanya 
annak, amely osztályokat fenntart.

Mi következik ebből? Mi más, hogy 
annak a jólétén szivvel-lélekkel örvendeni 
kell, mert az ö munkája, szorgalma, taka
rékossága, adózása, költekezése bennünket 
éltet, akik egyrészről az iparos másrészről 
a hivatalnoki osztályhoz tartozunk.

Ur, iparos, kereskedő, hivatalnok és 
bármily alkalmazott nélkül el lehet az ország 
összes technikai, kémiai és mechanikai ta
lálmányaival. de az őstermelő paraszt nél
kül soha! És igen helyén van, hogy mikor 
a más társadalmi osztályok igényei foko
zódnak, mikor azok kielégítése végett mun
kájukat megdrágítják, túlértékelik, a paraszt 
sem hunyja be a szemét. Neki ha más 
alakban is, ugyanazon jogigénye van azt 
tenni, sőt még több, mert ha az iparosnak, 
a hivatalnoknak lehetnek haladottabb igényei 
miért ne lehessen a parasztnak, aki nem 
sztrájkolhat, sem passzív resziszlenciát nem 
köveihez az időjárás viszontagságai ellen. 
Vagy talán a parasztnak semmiféle oly 
igényeinek nem volna szabad lenni, mint 
az iparosnak, a hivatalnoknak?! Miért ne 
ihatna ö is 1 korona 20 filléres bort, miért 
ne huzathatná ö is kedvére, mint teszi ezt 
a hivatalnok, az iparos. Ha iszik a javából 
és mulat a maga szokása szerint, jól teszi.

* Egy valaki felpanaszolta, milyen jól megy a pa
rasztnak. Hatvan krajcáros bort iszik s mindazt, mivel 
drágábban adja terményeit, mintha ő volna oka a drága
ságnak. Ez a közlemény válaszul szolgál.

TÁRCZA.

Aratásra.
Dűlnek a rendek kasza csillanásra, 
Aranyos sugár rájuk mosolyog.
Dalos ajkakon száll a pusztai dal, 
Sárga kalász közt nőnek a sorok.
A kaszacsengés bele-belenötáz, 
Mint a legények suhintva szelik
A lankás dombon, az áldá melegben 
Érett kalászok kusza fejeit.

Dűlnek a rendek, a törött szálakat 
Gyűjtik az izzadt, fürge gyerekek, 
Mit a marokszedö lányok sarlója 
A barázdákon végig elejtett.
Lám, itt a pergő, megérett kalászok 
Nem maradnak el — átok is lenne I 
Mikor még egyszer levetnék a földet, 
Sárga kalász rajt' már nem teremne.

. . . Nem tudom, mi hajtja ide a lelkem, 
Miért akarom szedni a kalászt ?
Az én földemen nem ringó vetés nőtt, 
Dal az ajkamról régen tovaszállt.
Az én vetésem a város aratta. 
A marokszedők bús árnyak voltak, 
Elszórt rímemet senki nem szedte föl, 
Sárba tiporták a kalászokat.

Aranyos Napasszony sugara helyett 
Szitáló, szürkés köd mosolygott rám. 
Vérpiros rózsák nyíltak, kacsintottak 
Végig az utón a lábam nyomán 
Amit éjenkint elszórtam, vetettem, 
Nehéz munka közt szántva a földet 
A kövirágos, csipkés palotákban 
Kevés magnak a hajtása nőtt meg.

Most szedem össze néhány sárga szálát, 
Mit a csúf város még le nem tarolt , .. 
Földem földulta — kalász nélkül maradt 
S meghagyta erőt, parlagi tarlót. 
Lelkem megölte, szegény koldus lettem. 
Most ide jöttem, vetést aratok . . . 
Dűlnek a rendek s kasza suhintásra 
Megfogannak a lágy rimek, dalok.

Gy. Kocsis László.

Az élet.
— A .Muraszombat és Vidéke*  eredeti tárcája — 

Irta: G. Paizs Ödön.
Még gyermekek voltak. Ott játszottak a ház 

mögött a domboldalon. A fiú a homokban várat 
épített, teli alagutakkal és zeg-zugos folyosókkal.

Kész volt a munka. A leány az ifjú széles 
keblére hajtotta barna fürtös fejét és nagy mély- 
bus szeme úgy csillogott az örömtől.

— Te leszel a király és én a királyné.
Még akkor szerették egymást. A folytonos 

együltlét valami különös rokonszenvet kellett ben
nük. Kis gyermekek voltak, teljes hiányában an
nak a tudatnak, hogy mi a szerelem, és mégis 
szerették egymást.

A szülök néma örömmel szemlélték sarjuk
nak összeszokását. Ez a házasság hivatva lesz 
egycsitcni a két kis birtokot.

-— Hej! Nem igy volt ez régen — sóhajtott 
olykor-olykor a két családapa és büszkén muto
gatták, okmányokkal igazolták, hogy amerre csak 
szemök ellát, mind az övék volt.

De a komor redök csakhamar elmosódtak 
bánatos arcukon, ha szemük játszó gyermekekre 
tévedt. De csak egy pillanatra. Érezték, hogy a 
két lélek már nem élhet oly gondtalanul, mint 
ök, egyenkint külön-külön megsemmisülnének, de 
ha a két birtokot összeteszik, legalább mindennapi 
kenyérre fog telni és egy kis munkával majd bol
dogulnak. így tervezgettek a szülök, de a sors 
máskép döntött. Sokkal inkább meg volt már ter
helve a két birtok, semmit azt meg lehetett volna 
menteni. Egy közös jótállás mindkettejüket tönk
retette.

Mindenük elveszet, csak büszkeségük maradt 
meg. Tudták, hogy nyomorgniok kell, de azt nem 
akarták, hogy egymás szenvedő arcáit lássák. El
váltak. Az egyik jobbra, a másik balra ment.

A gyermekek felcseperedtek. Meg tudták ér
teni a nagy veszteséget. Nem sokat érzelegtek. 
Az ifjú megfogta a leány kezét, megszorította. 

' Az a szorítás sokat jelentett. Körülbelül azt Ját
szót mondani:

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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Neki épugy áll a világ, mint másnak. És 
meg kell neki fizetni, mert ha ö termelte, 
bizonyára nem is adta olcsón.

En becsülöm a parasztot, védem érde
két és bátran állíthatom, ha a haladás, a 
tudomány, az ipar, a mechanikai, technikai, 
kémiai vívmányok mind romba dőlnek: 
parasztra, földművelőre mindig szükség lé
szen, mert az őstermelőnek jövője szaka
datlan láncolata, inig a föld művelhető.

Mint hivatalnok ember nagyon is érzem 
a drágaság nyomasztó voltát. Érezzük mind
nyájan. Panaszkodunk, de sanyaruságunkérl 
nem szabad egyedül a parasztot okozni. 
Okai vagyunk akár közvetve, akár közvet
lenül mi magunk is, okozói az iparososztály 
minden téren megnyilvánult igényei, ame
lyeknek kielégítései, tehát a kereslet ugy az 
iparos, valamint a paraszt részéről drágává, 
az utóbbinál pedig az időjárás viszontag
ságai egyúttal kevesebbé tették a kínálatot.

A parasztot pedig azért mégróni, hogy 
jól él és néhanapján kivételt is megenged 
magának, nem helyes. Nem pedig azon 
egyszerű és világos okból, hogy sem a tudo
mányos, sem az iparos pálya nem minő
sítheti ugy a gyomrot, hogy az azok szerint 
legyen osztályozva. Ha mi magunk, a drá
gaság panaszlói is azonképpen rendezked
nénk be, mint a parasztok, ha igényeink 
sem lépnék túl a korlátot, akkor nem volna 
okunk panaszkodni. Mert tetszik tudni, ha 
az értelem és kézügyesség által termelő 
iparosság munkaértékét fokozatosan emeli, 
hogy jó borra, pecsenyére, látványosságokra, 
szórakozásokra vonatkozó igényei kielégit- 
tessenek, ugy helyesen teszi a paraszt, ha 
a maga munkája értékét is felemeli és pedig 
jogosan, mert csak nem születelt oly szoci
ális rabnak, akinek termelni, dolgozni sza
bad, de igényei nem lehetnek. És mert 
kevés igényei vannak, nem lehet jogcím 
arra, hogy azon mások élösködjenek.

Én becsülöm a parasztot, örülök jólé
tének; örülök neki, ha látom, hogy néha
napján jobban él, de legjobban annak, ha 
nem pálinkát, hanem bort iszik és fehér 
kenyeret eszik a javából.

Végtelenül becsülöm az iparost és a 
lateinert is. És ha megszűnne azon igények 

kielégítése, amelyek nélkül ellehetnénk, akkor 
bizonyára jobb társadalmi viszonyoknak 
örvendhetnénk és tán nem volna okunk 
folyton emelkedő drágaságról psnaszkodni, 
amelyeknek előbb-utóbb is az lesz a vége, 
hogy az igényeket redukálni keli és pedig 
kevesebb urhatnámsággal és egyéb vele járó, 
de nélkülözhető igényekkel, amiben a tár
sadalmi osztályok mindegyike csökönyösen 
és bőven leledzik,

A nagy szárazság.
Nemcsak az Alföldön, de jóformán ország

szerte szokatlan szárazság nehezedett csapásként 
mezőgazdaságunkra. Mert igaz ugyan, hogy a 
gabonaféléknek a szárazság még nem vált hátrá
nyára. mert a nagy forróság csak a beéredése 
ulán következett el, a mi igazán nagy szerencse, 
mert ha két-három héttel előbb keletkezik a káni
kula, búza helyett csak ocsut arattunk volna. De 
csapás a nagy szárazság a kapás növényekre, 
főleg a kukoricára, a melyet helyenként teljesen 
tönkre tett és különösen nagy csapás a takarmány 
növényekre s igy állattenyésztésünkre. Mert igaz 
ugyan hogy a lóhere, lucerna félék, s a rétek 
első kaszálása elég nagy mennyiségű takarmányt 
szolgáltatott, de az első kaszálás után a növény
zet teljesen elsorvadt, elszáradt úgy, hogy legtöbb 
helyt kétszer kaszálni nem is lehetséges, sőt na
gyon sok gazdaságban a zöld takarmány is telje
sen kifogyott, úgy. hogy az állatok szalmái! meg 
szénán tengődnek.

Ezen a bajon ma már nagyon nehéz segí
teni, bizonyos, hogy állatállományunk a tél folya
mán ismét szűkölködni fog a takarmányban, bizo
nyos, hogy a takarmányok ára a télen ismét 
rendkívül magas lesz. A gondolkozó gazdának 
azonban még meg kell kísérelnie a bajon sagiteni, 
s csak egy kissé kedvező időjárás esetén ha nem 
is teljes mértékben, de legalább némileg lehet is 
segiteni. Vannak olyan takarmány növények, a 
melyeket most aug. hó folyamán is lehet vetni, 
a melyek ha aug. és szeptemberben néhány kiadó 
eső lesz; még liftedig fognak adni ha nem is 
teljes, de legalább fél termést. Ha azután a ren
delkezésre álló takarmánnyal takarékosan bánunk, 
a tél folyamán szecskázva és füllesztvc eleijük 
azt, akkor ezen most elvethető takarmányok segé
lyével sikerülni fog talán leküzdeni a takarmány 
hiány káros következményeit.

Az általánosan ismert tarló répa mellett 
most aug. hó folyamán mint ősszel kaszálható 
takarmányt, kölest és pohánkát vethetünk. Mindkét 
növény a száraz éghajlatot kedveli, jó és megtrá- 
gyázolt talajban rendkívül gyorsan fejlődik, s 
2—2 ’/a hónapi fejlődési idő után bőséges takar

s

mányt szolgáltat. Egyik sem, de különösen a po
hánka nem kedveli a friss trágyát, ellenben mind
kettő kötött talajon a szuperfoszfálot rendkívül 
meghálálja, a melyekből a vetőszántás elölt 
150—200 kg.-ol kell kát. holdanként kiszórni.

A kölest egyszeri szántásba is lehet vetni, 
ha az apróra elboronáltalolt, s szórva vetve hol
danként 17- -30 litert, sorba vetve 12—17 liter 
velő magot igények. Kaszálni teljes virágzásában 
kell. A pohánkából vetőmagul szórva vetésénél 
70—90 li:ert, sorba vetésnél 50—60 liter vető
magot kell alkalmazni. Mindkettő zölden, avagy 
szénává szárítva is feletethető.

Az a gazda tehát a ki ezen növények egyik 
vagy másikából akár teljesen száraz talajba is 
megfelelő mennyiséget elvet, különösen abban az 
esetben, ha vetés ulán 1—2 eső éri talaját, a 
mire most már mégis lehel számítani, bizonyára 
meg fogja a takarmány hiány káros következmé
nyeit észlelni.

HÍREK
— A kórház átvétele. A muraszombati kór

ház átvétele folyó hó 16-án megtörtént. Az állam- 
épitészeti hivatal képviseletében Perniczky László 
főmérnök és az igazgatóság részéröl Pósfay 
Pongrácz főszolgabíró és Skrilecz Mihály dr. 
kórházi orvos voltak jelen.

— Tűzoltók mulatsága. Ma. Szent István 
napján tartja a muraszombati tűzoltóság nyári 
mulatságát a várkert előtti Gesztenyésben. A ren
dezőség serényen munkálkodik a mulatság érde
kében s mint értesülünk, egyik legsikerültebb 
mulatsága ez lesz Muraszombatnak. A „nemes" 
meglepetésekre, melyről részletesebb felvilágosítást 
mindezideig nem sikerült nyerni, mi is igen 
kiváncsiak vagyunk. Ha az időjárás kedvező lesz, 
úgy a jó sikernek .mi sem áll útjában.

— Esküvők. Braun Alajos derék polgártár
sunk folyó évi szeptember 14-én d. u. 4 órakor 
tartja esküvőjét Szenlirmay Aloisia kisasszonnyal 
a helybeli rom. kalh. templomban.

Kovács Ernő vasúti pénztárnok folyó évi 
augusztus 30 án d. u. fél 3 órakor tartja egybe- 
kelési ünnepélyét Neumark Jolán kisasszonnyal 
Taranyon.

— Magyarországi munkások rokkant- és 
nyugdijegylet muraszombati fiókpénztárának tagjai 
napról-napra szaporodik. Tagjai ma már 110 re 
emelkedett s miután mindig többen győződnek 
meg arról, hogy mily humánus intézmény az 
egyesület, ezen szám még folyton emelkedni fog. 
Azok kik az egyesület iránt érdeklődnek, a veze
tőségnél mindenkor, — de minden hó 1-sö vasár
napján annak hivatalos helyiségében (Turk-féle 
vendéglő) is felvilágosítást nyerhetnek.

— Érted jövök, akár a pokolból is.
— Megvárlak, ha örökké kell is szenvednem. 
Elváltak es kezdődőt a gyötrelines élet, a 

küzdelem a kenyérért. A leány eldobta a piros 
kötésű, érzelgős Mardill könyveket, partvist, törlő
rongyot vett a kezébe és nem riadt vissza még a 
inosóteknötöl sem.

Az ifjú pedig elég erőt érzett magában, hogy 
öreg apja helyeit ö vegye kezébe a gyeplöt. Új
ságíró lett. Gyermekkorában, mulatságból lirkálga- 
tott egykeveset, az iskolában is serkentette az 
ambíció s igy a szorgalom, a munka, a szabad 
levegő élvezete és az igazi magyar levegőtől gya
korlott. gördülékeny, szabatos és magyaros lett. 
Most hasznát vette. Sanyarú kényére, de legalább 
juttathatott szüleinek. A kollegák nem nagyon 
szerették, magába zárkózott, hallgatag fiú volt. 
Elvégezte napi teendőit, de mulatságaikban nem 
vett részt, visszavonult, öreg szüleinek élt.

így teltek el napjai csöndes egyformaságban. 
Csak egy napon zökkent ki a rendes kerékvágás
ból. A leány születésnapján. Ekkor felöltözködött 
szalonruhájaba, cipőjéről is letörölte az ujjnyi 
vastagságú port, borzas hajával megismertette a 
fésűt s még pazarlásokra is vetemedett: uj nyak
kendőt vásárolt, ügy állított be hozzájuk. Vidéken 
laktak. Csendes kis egyszerű falucskában, ahová 
vonat örákhoszáig ér és még ekkor is jó ut van 
hátra gyalogolni a poros országútok. De elment, 
ha a világ végére is kellett volna bandukolni. El
ment azért a kézszoritásért, amely minden évben 
ugyanazt mondta .*

Pergament papír csakis a legjobb minőségben. KaPható Balkányi Ernő papirkereskedé- 
° ------------ sében Muraszombat.

— Gyűjtöm, rakosgatom a pénzt, de még 
nincs annyi, hogy eltartsalak 1

A leány tekintete elborult, de megrázta a 
becsületes kezel:

— Varok 1
Egyszer szomorúan fogadta a leány a meg

érkezett ifjút. Panaszkodott.
— Koszul érzem magam. Meghűltem.
Majd elmosolyodott és bánatos mesélylyel 

folytatta.
— Meglátja belépusztulok.
És mintegy megerősítésül torkából kitört a 

rekedt fuldokló, görcsös köhögés.
Az ifjú megborzadt, de nem akarta mutatni.
— Miért nem vigyáz magára?! Ne szomo- 

ritsa meg szüleinket.
Lanyhán súgta az ifjú. A leányom kellemes 

remegés futott végig. A íiu még soha sem kérte 
meg nyíltan, de gyakran használt olyan többes 
számot, amiből világosan ki tűnt, hogy már elin
tézett dolog az a „kézszoritás." Egy darabig hall- 
gattag. A leányon megint erőit vett a köhögés.

— Az orvos azt mondta — szólt a leány,
— hogy levegő változás, például tengerpart, meg
gyógyítana. De — telte hozzá bánatos inosolylyal
— a pénz, a pénz ...

A fiút felrázták a szavak és azoknak rideg 
tartalma gondolkodóba ejtette. Hiszen van neki 
pénze. Mindig gyűjtött, takarított, hogy majd le
gyen akkor. Szájától vonla meg, s amit csak fél
retehetett, mint összekuporgatta. Most azon gon
dolkodott, hogy ne ajánlja-e fel a lánynak.

— Itt a pénz, menjetek a tengerpartra és 
térjetek vissza épen, egészségesen.

De ránézett a leányra. A büszke karakter 
szinte letilt arcvonásairól. Nem merte megtenni, 
hiszen tudta rögtön, hogy a válasz csak egy lehet 
és az nem kedvező. Szivében valami keserű han
gulattal vált el titkos szerelmesétől. Ott zsongott 
fülében a fuldokló köhögés, amely összeszoritotta 
az ö torkát is és jobban fájt neki, mint a leány
nak. Gyanúja nem volt alaptalan. Egy szép őszi 
napon amikor a megsárgolt levelek már hullani 
kezdtek a száraz gályákról, levelet kapott. Levelet 
gyászkeretbe foglalta. Egyszerűen, minden hime- 
zés, hámozás nélkül írták meg, hogy meghalt, jöj
jön a temetésre.

Az ifjút azért váratlanul érte a szörnyű csa
pás. Még ideje sem volt arra, hogy szomorkodjon. 
Órájára tekintett, fél óra múlva indul a vonat. 
Sietnie kell. Gyorsan felöltözködölt. Fekete szalon
kabátot öltöt! magára, fekete vadonatúj cilindert. 
Oly komikusnak érezte magát. Szivében sötétség 
állt be és ö ekkor kicicomázza. De meg kellett 
tenni. Hiszen kötelezte a jóizlés, az udvarisság, 
és a bámulok sok kiváncsi raja, aki mind öt akarta 
nézni, akit elhódított az az egy szó, hogy ,iró.‘

Cicoma nélküli temetés volt a leány utolsó 
útja. Fiatal legények — a helyi szokáshoz híven 
— vállukra emelték és megindultak a rögös tala
jon. Az ifjú érzéketlenül követte őket. A koporsó 
felett mintha valami mozgott volna pedig csak 
az árnyak lebegtek. Ott küzdött ö az élettel. Egy
szer az egyik, másszor a másik kerekedett felül.
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— Bárdossy László kir. főügyész helyettes. 
A szombathelyi kir. ügyészség vezetőjét Bárdossy [ 
László kir. ügyészt, aki hivatalosan minden évben | 
megfordul Muraszombatban, Ö felsége a király j 
főügyész helyettessé nevezte ki. A jól megszol
gált kitüntetés igen érdemes férfiul ért. Bárdossy 
László már hosszú évek sora óla kitünően vezeti 
hivatalát, s a vármegye közéletében is igen 
előkelő pozitiot tölt be.

— Dr. Prugberger Vincze táblabiró. Jó né
hány esztendeje van annak, hogy a muraszombati 
járásbírósághoz, egy szőke, végtelenül szerény mo
dern albirót küldött az igazságügyi kormány. Dr. 
Prugberger Vincze, egy felső magyarországi igen 
előkelő család sarjadéka volt e fiatal biró, aki 
attól a perctől fogva, hogy kivaló principálisának 
Saáry József vezető járásbirónak oldalán elfoglalta | 
bírói székét, általános tiszteletet és szeretetet j 
vivőit ki maga részére. Rendkívüli nagy előadása- | 
val tűnt ki, s széleskörű ismereteit vasszorgalom
mal értékesítette a járás jogkereső közönsége ré
szére. Felettes hatósága csakhamar észre vette a 
a jeles fiatalembert, aki különösen külföldi jog
irodalom nagy ismeretével tűnt ki, s alig néhány 
évi albiráskodás után a szombathelyi törvényszék- j 
hez vitték be birának. Ott a legkényesebb reszor- ' 
tok egyike volt az övé, a váltó és kereskedelmi : 
ügyeket referálta. Kiváló képességeit most újból ; 
honorálta ö felsége a király, amennyiben kir. Ítélő | 
táblai bírói czimct és jelleget adományozott neki. | 
Dr. Prugberger Vincze előléptetése széles körök- | 
ben általános örömet keltett s a gralulácziók ' 
egész özöne érkezett a kitüntetett férfiúhoz.

— Ismét autó. Alig van szombat, melyen 
egy-egy uj autónak a megérkezését ne jelenthet- i 
nénk. Muraszombat mint valami nagyvárosnak a ! 
közlekedései annyira haladtak, hogy alig teheti ki | 
az ember a lábát az utcára, anélkül, hegy egy- | 
egy autónak a püfögésére erre figyelmessé ne | 
tenné. Ma már autón megyünk Gotlhárdra, autón I 
megyünk Lendvára, vagy Regedébe sőt Szombat- I 
helyre, Grátzba, autón megyünk vidéki szórako- I 
zásra s mulatságokra, szóval az autó egy ' 
nélkülözhetetlen társunk lett. A magán autók 
száma a héten ismét szaporodott eggyel: dr. Lamm 
Antal nagybérlőnek a héten érkezeit meg uj auto
mobilja. Dobrai vendéglős kissé nehézkes régi 
autóját egy fess könnyű autóval cserélt fel. És 
még valami, — bár nem uj — autó szerencsét
lenség nem történt.

Ezelőtt jó pár évvel először dobta a földre, de 
felemelkedett. Győzni fog. Nem fog ezüggedni. 
Küzdeni akar, igen küzdeni, mindenkivel küzdeni i 
a célért, a szent eszméért, a nőért. Ott tisztaság. ! 
lent pedig piszok, mocsár temető el az elbukó!. 
Már torkán tartotta a kezét elnyomójának, amely- I 
nek a .megélhetés*  nevet adták és akkor . . . . 
feljajdull a halál rekedt, hörgő köhécselése és 
zsibbadtan eresztette le karját. 0 győzött: le fog 
süppedni a mocsokba, befertőzi magát és beleke
rül abba a gyűlölt rétegbe, ahol mindenki konyér- j 
irigységből, fösfénységböl sápadt, gyilkos szemek- ■ 
kel néz a másikra; belekerült ebbe a förgetegbe, i 
ez magával fogja sodorni és ö is mások könnyein | 
fog mulatni, loporzéko’.ni. Fásultan állt a koporsó 
mellett és unottan dobta a a sírba a göröngyöt. 
Vasútra ült. Kinézett az ablakon, de nem a tájat 
nézte, hanem a jövőjére gondolt.

Az állomáson betért a vendéglőbe. Bor után 
bort hozatott. Feje szédült és agyában vállám- 
gyorsan cikkáztak a gondolatok, de a bor gőze 
teljesen elkábitotla. Mámorosán ment be a szer
kesztőségébe.

A segédszerkesztő haragosan fogadta:
— Már maga is igy kezdi. Tudom, hogy 

még nincs készen a novellája.
Az ifjú csak most kezdett eszmélni. Hiszen 

neki kötelességei is vannak. Csendesen válaszolt.
— Rögtön meglesz.
Leült és megírta ezt az elbeszélést.

— A zsidahegyi gyilkosság bonyodalmai. 
Megírtuk lapunk múlt számában, hogy Pörs 
Ferencz a vizsgálóbíró előtt töredelmes beismerő 
vallomást telt s elmondotta, hogy Koczén Iván, a 
meggyilkolt Kercsmár István vejének felbujtására 
ö lőtte le a szerencsétlen korcsmárost. Koczén 
Iván eleinte tagadott s később pedig szenzációs 
vallomást telt. Nevezetesen elmondotta, hogy nem 
ö egyedül bujlolla fel Pörs Ferencet, hanem töb
ben voltak együtt, sőt nemcsak Pörs Ferencet 
bízták meg a gyilkosság véghezvitelével, hanem 
Pocsics Péter zsidahegyi lakost is, aki szintén 
eleget lelt a megbízásnak, mert ö is rá lőtt 
Kercsmárra. Koczén az alkalmi egyesülés tagjait 
meg is nevezte Balta Bertalan vizsgáló biró előtt 
és pedig Kercsmár János községbiró, az áldozat 
fivére, Csarni János, Antaücs Péter, Chriszt 
István és Koczén Miklós zsidahegyi lakosok sze
mélyében, akik majdnem valamennyien elöljárósági 
tagjai községüknek. A szenzációs vallomás vétele 
után Balta Bertalan pénteken délután hat csend
őrrel kiszállt Zsidahegyre s ott clőkerilvén a 
súlyosan gyanúsított községi képviselő urakat 
rövid vallatás után valamennyit letartóztatta I 
Pocsics Péterrel egyetemben, llyképen a zsida- i 
hegyi gyilkosság ügye szépen kavarodik s ki tudja 
hova fog még fejlődni.

— A hőség enyhült. A több hétig tartott I 
elviselhetetlen hőség végre enyhült, egy pár napon j 
jótékony eső volt, minek folytán ugv az emberek, i 
mint a növényzet felfrissültek. Tekintve, hogy 
már augusztus végén tartunk alig van kilátás 
ismét olyan nagy forróságra.

— Szagtalan automobil. Az automobilok útját 
követő bűzös gázok különösen a nagy forgalom
mal biró városokban valóságos mizzériál képeznek, 
úgy. hogy nem csoda, hogy a műszaki és közigaz- í 
gatási körök az automobilok motorjaiból kipufiogó 1 
kellemetlen szagu égéstermékek kiküszöbölésére 
törekszenek. Az automobilokból kipuffogó kellemet- I 
len szagu gázok nem egyebek, mint félig elégett 
égéstermékek, löleg pedig a henger kenésére szol- | 
gáló olajok hiányos elégéséből származó gázok. | 
A forró felületű, kiömlő csatornába fröcscsenö 
kenőolajok ugyanis utólagosan elgőzölögnek és 
elégetlen füst alakjában távoznak. Ha most eze- | 
két a végleges kiömlés előtt elégetjük, a feladat 
meg van oldva. Az automobilok szagtalanítására 
vonatkozó szerkezetekkel a németországi .Véréin 
für Förderung des Gewerbefleises*  pályázatára 40 
pályázó jelentkezelt, amelyek közül hármai kivá
lasztottak. alaposabb összehasonlítás és kipróbálás 
céljából. Ezek közül a Lehmann testvérek talál
mánya, úgy látszik teljesen megoldotta a feladatot. 
Ez a szabadalom lényegében abban áll, hogy az 
el nem égett gázkeverékhez a kiömlési perodius 
alatt megfelelő mennyiségű levegőt és azt az 
elégetésre már alkalmas keveréket egy kiömlő 
csatornába csapó lánggal meggyujta. A szerkezet 
sikerös működését az a körülmény biztosítja, hogy 
az olaj porlasztásáról és az olajgözlégkeverék 
tökéletes elegyedéséről gondoskodva van. Az 
eddigi próbamenetek kifogástalan eredményről 
tanúskodnak és az ott szerzett tapasztalatok sze
rint a kipuílogó gázok a fölösleges bő olajozásnál 
is teljesen szagtalanok voltak. A készüléknek, 
mely hangtompítóval is van kombinálva, a motor 
minden különösebb átalakítása nélkül mindenféle 
kocsira fölszerelhető.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis Újság napilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

— Fiuinternátus Szombathelyen. Az 1911—12. 
tanévre „Tanuló Otthon*  (fiúnevelő intézet nyílik 
meg. Az intézel vezetése, rendtartása, élelmezése, 
felvétele slb. szorosan a város által megerősitöleg 
jóváhagyandó szervezeti- és rendtartási (alapsza
bályok) szabályok szerint történik. A felvételek 
azonnal eszközöltetnek. Havi ellátási dij 50 kor. 
Közelebbi fölvilágositással szolgál az intézeti gond
nok Szombathelyen Szily János utca 24. sz. a.

— Phosphatine Falieres a neve annak a táp
szernek, amellyel manapság már minden aggodalom 
nélkül lehet a gyermeket az elválasztás időszaká
ban táplálni. E kiváló tápszer biztosítja a csont
rendszer fejlődését és erőteljessé neveli a gyerme
ket. Kapható a gyógyszertárakban bobozonként, 
amely 3 hétre elegendő 3 kor. 80 fillérért.

— Cabinet papír. Zsebben hordható. Nélkü
lözhetetlen dolog. Csomagja 20 fillér. Kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében. „Hermandol*  

I egy doboz 1 kor. 20 fillér.

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 jelentéktelenül mérsékteletett, úgy 
hogy gazdáink ezen kitűnő műtrágyát olcsóbban 
szerezhetik be mint eddig.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

— A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő „Az újság* Vasárnap: „Asszony,*  „Gyer
mek*  melléklet. Előfizetési árak: egy évre 28 K. 
félévre 14 K, negyed évre 7 K, egy hónapra 2’40 
K. Az Újság terjedelme rendesen 32—36—40 
oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 80—100—200 
oldal. Megrendelési czim : Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kerület, Rákóczy-ut 54. szám.

Nyilttér.*)

Köszönet.
Boldogult férjem Freygang Lajos elhunyta 

alkalmából az „Első Magyar Általános Biztositó 
Társaság*  3000 korona biztosítási összeget kezeim
hez lefizetett.

Kötelességemnek tudom, hogy ezen biztosí
tási ügy lebonyolítása közül az „Első Magyar 
Általános Biztositó Társaság*,  illetve muraszom
bati ügynöksége Aschcr B. és Fia ezég részéről 
tapasztalt gyors és előzékeny eljárásért hálás 
köszönetemet nyilvánítsam.

Tisztelettel

özv. Freygang Lajosné.

*) E rovatban közlöttekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

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

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzombat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal, amely akár egy darab papíron, akár pedig szóbelileg 
történhetik. A felszólalás szövege a következő: 
Tek Postahivatal! A Muraszombat és Vidéke

| számát nem kaptam kezeimhez Kérem ezt hivatalból 
megreklamálni.

Ez a reklamáczió a posta részéről teljesen díjtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziókat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czimszalagján feltűnően jelez
tük az előfizetés lejártának idejét. Mély 
tisztelettel kérjük, mindazokat, akik hátra- 

| lékban vanak, a hátralékos összeget 

haladéktalanul
| megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 

küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

Tisztelettel A kiadóhivatal.
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530/1911. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirólt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102., illetőleg az 1938 évi XLI. t.-cz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a szombathelyi ki', törvényszéknek 1911. évi 6913 
és 6912. számú végzése következtében dr. Sömen 
Lajos ügyvéd által képviselt Muraszombati Mező
gazdasági Bank-rt. javára 2700 korona és 1900 
kor. s jár. erejéig 1911. évi julius hó 31-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
es 944 koronára becsült következő ingóságok, u. 
m.: tehén, borjú, szecskamelsző. széna, hidas, 
rozs slbbiböl álló ingók nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 244/3. számú végzése foly
tán fent felsorolt tőkekövetelések és járulélékaikból 
még hátralevő követelések és járulékaik erejéig 
Kuzma községben 56 házszám alatt foglalt ingók 
helyein leendő megtartására

1911. évi szeptember hó I ik napjának

d. e. 11 órája határidőül kitüzelik 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 esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Muraszombatban, 1911. augusztus 17.
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 

és III. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernö könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

* " --------*

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvénytársaság 

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, velömagvakat, erö- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmenlct, tűzoltó-felszerelé

seket stb.

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

R akt ár: Széli K ál mán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben keresletnek

1143/911.

Faeladási hirdetmény.
Gesztenyés község erdejében 10 kát. 

hokién levő 153 4 m’-re becsült 275 drb 
erdei fenyő és 44 drb bükk tűzifa 1911. évi 
augusztus hó 23-án (huszonharmadikán) 
d. e. 11 órakor Gesztenyés községbiró há
zánál tartandó szóbeli nyilvános árverésen 
701 korona 74 fillér, azaz Hétszázegy kor. 
74 fillér becsáron felül elíog adatni.

Óvadék 71 korona.
Tótkeresztur, 1911. évi julius 25-én.

Szeredy Viktor sk. Rituper János sk. 
körjegyző. községi biró.

F----;köztudatba ment át“ w 
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár utcza 28. szám

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

a gyár!
Fontos figyelmeztetési
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállai nevű cégekkel.^

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT.

lÉaoooK. Betéteket elfogad T%‘2aXöKék
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

5°io 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 folyósit. 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 A Rakodjunk a
hamisításoktól! hamisításoktól!
8-20 Valódi Stern^^lilto .cdjegyü 

thomassalak 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya'

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Mindenzsák 
tartalomjel- 
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviseltje 

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

figyelmeztetjük a vásárlókat. 
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Védjegy: „Horgonyt4

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

pótléka
egy régjónak bizonyult liáziszer, mely már sok ér 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult kö8zvénynél, 
••••••—......... osüznál és 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, K1.40 és Ki
es úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
ül Richter gyógyszertára íz „Arany troszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.
í

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján. Muraszombatban.


