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Muraszdmbatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség.

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
BALKÁNYI ERNŐ cimérc Muraszombat küldendők.

A béke hymnusza.
Irta: Dr. Vályi Sándor.

A béke, a szeretet ünnepét üli a világ. 
A béke magasztos eszméjének ünnep napja 
kinőtt egy felekezet ünnepségei sorából, s 
a benne megtestesült eszmék jelentős sú
lyánál fogva az emberiség ünnepévé lett i

Valami inondhatlan vágyódás tölti el i 
az emberek szivét a béke iránt. Ez a 
vágyódás mindenesetre egészséges, de aki 
a mai társadalmi orgánizátió berendezését 
vizsgálja, aki tullát az osztályérdekek önző 
egoismuson, az a mai életet békére alkal
masnak nőm tarthatja. Aki ma békét pré
dikál, az a béke eredményeit subjektiv 
okokból szeretné kisajátitani, mert a béke 
megnyugvást, megelégedést jelent itt e 
földön, nem feledést, lemondást.

A nemzetek békéjét hirdették a béke 
apostolok, s a béke kongressusok védnökei, 
koronás fők, királyok, császárok, a népek 
megkérdezése nélkül talpalatnyi földekért, 
személyi hiúságokért véres háborúkat foly
tatnak. A hithü olasz katona aligha fog 
ölhetett kézzel merengni karácsony ünne
pén, csak azért mert a pogány, békeszerető 
török évezredes jussát nem dobja oda a 
béke martalékául.

A politika sikamlós merején is kisért 
a béke langyos szele. Ez az áramlat is 
ugy képzeli a békét, hogy a magyar nem
zet nyomja el szive dobbanását, hallgas
sanak el az évszázados nemzeti aspirátiók, 
legyen béke a magyar hazában. Ez a béke 
magyarul azt jelenti, hogy adjuk oda vé
rünket, utolsó betevő falatunkat az osztrák 
hadseregért, az ágyukért, a hadihajókért, 
adjuk oda mindenünket, s ne kérjük érte 
semmit cserébe, aztán jöhet a béke. Ez a 
valódi tulvilági béke, mert az ilyen béke 
felér egy becstelen halállal.

Arról nem szólnak a béke apostolok, 
hogy a béke felülről induljon ki, mert 
nekik csak a nép békéje kell, a nép ma
radjon nyugton, békében, ha jogtalanul is, 
de béke legyen a világon. így képezik a 
felsőbb hatalmak a nép békéjét!

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS.
Kiadó;

A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

A társadalmi béke pedig azért óhaj
tandó előttük, mert a mai irtó békétlenség 
a munkást arra ösztönzi, hogy tisztességes 
mnnkabért kérjen, a tisztviselőt arra izgatja, 
hogy fizetést, megélhetést követeljen.

Nem, ez nem béke! Aki ilyen békét 
akar, az harcot csinál.

A békét nem lehet mesterséges szó
zatokkal, hangos beszédekkel, királyi trón
beszédekkel megcsinálni, a béke magától 
lesz önmagáért.

Ha megszűnik a társadalmi nagy ellen
tét, ha a gazdasági küzdelmeket egyenlő 
fegyverekkel vívhatják meg, ha a jogtala
nok milliói kivívják nagy emberi jogaikat, 
ha az ember végre egyszer mégis csak 
belátja a természet tudomány által meg
állapított gerinces voltát, s leküzdi gerinc
telen kishitűségének gyengeségért, s módot 
talál, hogy magasztos emberi hivatását 
szabadon és függetlenül kifejthesse, akkor 
béke apostolok nélkül is meglesz a béke. 
De addig békét prédikálni, amig a béke 
kardinális feltételei még a messze jövőben 
derengő ábrándok — igazán szomorú 
meddő és talán alaposan rosszhiszemű 
törekvés.

A mai béke törekvések azt a hivatást 
töltik be a társadalomban, mint amit a 
narkózis az orvostudományban. Narkózis 
kell a szegény betegnek, hogy ne érezze a 
vágásokat. Narkótikus álommal szeretnék 
a békeapostolok a küzdő ember szív és 
gondolatvilágot bevonni, hogy mámoros 
álmodozások, öntudatlan fetrengés köze
pette ne érezze a mai társadalmi rend 
súlyos igazságtalanságát, hogy ráboruljon 
agyára a feledés, a megbocsátás.

Az én béke hymnuszom tehát a harc 
riadója! Hadd forrjon az eszmeáradat, 
hadd tombolja ki magát a konzervatív 
maradiság tajtékzó haragja, hadd mérje 
halálos csapását a radikális democrátia. 
A nagy harc után meglesz a nagy béke. 
De a békét nem a békeapostolok csinálják, 
a béke meglesz önmagától — önmagáért!

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér sora 50 fillér.

Karácsony.
Irta: Bertalan Vincze.

Üdvözlégy szent est! gyermekek, ifjak, 
öregek aggok drága öröme.

Üdvözlégy szeretet mérhetetlen forrása! 
■ amelyből a megtisztuló élet származik.

Üdvözlégy a véges és végtelen idők 
I legnagyobbja, amikor az omladozó római 

birodalom szabadságát veszített Judea né
pének Dávid királyi véréből származott 
egyszerű ács iparos neje a Mariának neve
zett munkásnő szeplőtelenségének dics 

i fényével az ő szüzességében életet adott 
az örökéletnek s világra hozta gyermekét 

| Jézust a világ világosságát.
Csillagos éjszaka volt az időben, 

mikor a bethleini puszták karámjai körül 
őrizték juhaikat a pásztorok.

Ragyogó fényözön bontakozott ki az 
égbolton, amely tüneményben angyalok 
lebegtek az egy istent hívők népének falui, 
városai, berkei és ligetei fölött. .Megszó- 
lamlának hirdetvén: dicsőség az Istennek, 
békesség az embereknek.

És' betellének a látományt látó pász
torok örömmel, társaikat keltegetvén emigy 
szólván hozzájuk:

Pásztorok felkeljetek, im jó hirt hirde
tek, hisz örülni fog a te szivetek:

Istennek angyala, azt hirdette vala, 
Hogy született Jézus, pásztorok ura! 
Merre? Hol? kérdezik az álmukból 

felvert pásztorok és fürkésző tekintettel 
az égre emelvén szemeiket, keresik a fénylő 
özönt a jó tevőt hirdető angyalokkal, akik
ről imént keltegető társaik oly szépet be
széltek.

És távolról jőve mindinkább hallhatóvá 
válik a varászosan zengő hivó válasz:

Betlehem majorjában, egy kis iászolkában 
Behelyeztetett kis istálőba.
Ökör szamár között, bánatba öltözött. 
Könnyeitől ázik, reszketve fázik.
Mond csak te édes keresztény hívőm, 

találsz-e a szegénységet igazábban kifejező 
és oly megkapóan, édesdeden hivó választ, 
mint azt: bánatba öltözött, könnnyeitől 
ázik, reszketve fázik.

-........— T A N T A L-L A M F A.
A legjobb fémszálas izzólámpa.
Árammegtakaritás kb. 60°/".
Fehér fénnyel ég.
Rázkódásoknak ellenáll.
Égési óráinak száma meghaladja bármely 

izzólámpáét.

Minden helyzetben, tehát fölfelé állóan, fendén, 
oldalt egyformán, kifogástalanul ég.

Olcsóbb a többi fémszálas izzólámpánál.

Nagyobb rendeléseknél magas eredmény.

MAGYAR S 1 E M E N S-S C H U C K E R T-M Ű VE K
Budapest, VI., Teréz-körut 36.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
Lapunk mai számához egy negyediv melléklet van csatolva.
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Kicsoda?
A hajléktalanságban bánatos férj, a 

szegénységében könnyeivel áztató szűz és 
reszketve fázó gyermeke: Jézus.

És ki ne könyörülne meg rajtuk? S 
kinek ne tellenék be a szive a boldogság 
áradozó örömével, mikor tudatában van 
annak, hogy a jászolban fekvő gyermek a i 
mennynek letéteményese, tulajdonosa, az | 
élet és boldogság adója a világra jött, 
hogy bennünket az élet békesség reménység 
és az üdvösség javaiban részesítsen.

A keresztény világ e szent ünnepen 
megujhodik. A kisded Jézus jövetele a 
szeretet melegével tölti el keblünket és 
sietünk azt édessé, kedvessé, aranyossá 
tenni.

Minő öröm is egy napon tisztán a 
szeretetnek élni!!

Éljünk is vele.
És ha eleget tettünk családunk köré

ben, ha felgyújtottuk az örömtüzeket: hívők! 
Menjünk az Isten házába és keressük fel 
a kisded Jézust.

Boruljunk le előtte és azonképen, mint 
az angyalok mi is azt énekeljük.

Dicsőség az Istennek! Béke az em
bereknek.

És most a magas karácsonyi misztéri
umok ugyancsak régi keletű költészetével 
száll dalra ajkam, mikor a csorda pásztorok 
egyikének szavait hallatom!

Pásztortársim jó hirt mondok ! 
Jertek velem csodát láttok ;
Egy kis szűz az éjszakán 
Macskát szült a szénán
Haj. haj, haj, haj, haj! Úgy repüljünk, mint raj! 
Hova ?
A kisdedet imádni, mert ő az Üdvözítő.
Ezek után boldog szent karácsonyi 

ünnepeket kívánunk!

A boldogság titka.
Boldogságra minden ember vágyódik, de 

kevés tudja, miben áll és mely utón jutni hozzá. 
Aki egész életén át délibábot kergetett, magára 
vessen és ne panaszkodjék, hogy az élet meg
megcsalta. Nem az élet volt csalárd, hanem ö volt 
balgatag, mert amit birt, nem tudta megbecsülni, 
s amit becsült nem volt elérhető.

Az idő eljár a maga dolgában. Nyomorúság
gal, bajoskodással bár, de mégis hamar legördül 
egy ember élete. Mik azok az öntudatlan, fejletlen 
boldog gyermekévek, mikor a szülői szeretet ön
feláldozó gondoskodása még az árnyéktől is őrzi 
lépteinket ? . . . Alig tudjuk nyomukat kijelölni, oly 
sietve tűnnek tova.

S mit mondjunk az ifjúság sugaras napjairól, 
az élet ifjú tavaszáról ? Sejtjük, keressük a bol
dogságot, az élet örömeit és mielőtt boldogok 
lehetnénk, már visszavonhatlanul eltűnt.

Úgy látszik, hogy ha van nemes öröm, 
ha van valóság az életben, azt a teremtő a küz
delemteljes férfikornak tartotta fenn. Jele, hogy a 
valódi örömökből csak nehéz küzdelem után része
sülhetünk, hozzátartozik ez lelkünk sajátossá
gához.

Küzdelem nélkül egy munkátlan, henye ifjú
ság. egy leikével, kötelességével nem gondoló 
férfiú, hibákkal, félszegségekkel megrakva érkezik 
az öregség napjaihoz.

A szépen elszáradt falevél az őszi tájakon, 
az illatozva meghervadt fü a lekaszált réteken 
vagy az őszi szelek sivitása közt tovaragadt szá
raz kóró, mind szépek, mind megihletök. De az 
emberi test hanyatlása, a kialvó szemek, a szí
neden ajkak, a hideg fáradt lehelet nyomorult ki
nézést adnak a leikével sohasem gondoló férfiúnak.

Ott sir fonnyadt arcán a gyáva féltékenység, 
mellyel az élethez minden áron ragaszkodik, ott 
van a fukar önzés, mely által e rothadásnak 
indult állati állomány még mindig el akarná venni 
a világot, hogy csak ö élhessen.

És ha látjuk e nyomorult erőlködést, a hiú
ságot, a kevélységet, a gőgöt ez omladozó, düle- 
dező építmény felett is fitogtatva kiterjeszkedni, 
undorral fordulunk el az embertől, a teremtés 
koronájától.

Ha gyermekségünktől kezdve ifjúságunkon, 
férfikorunkon fel egész az öregség hanyatló koráig 
nem igyekszünk lelkünket kifejteni, nem lehetünk 
akkor az Isten képére teremtettek, mert a lélek 
az. mely része az istenségnek.

Ha ifjúságunkat nemes munka közt töltöttük, 
ha férfikorunkban családunkat, a hazát, az embe
riséget, felebarátainkat nemesen, tisztán szerettük, 
ha csüggedetlenül, tántorithatlanul küzdöttünk 
munkatehetős napokban az erényért, a közért, a 
jóért, ha megőriztük lelkünk mélyében hitünket, 
ha boldog napokban úgy, mint a nehezekben az 
Istent sohasem zártuk ki lelkünk érzéséből, szóval: 
ha szorgalommal igyekeztünk mind közelebb jutni 
a végtelenség nagy gondolatához: akkor az öreg
ség tisztes arcán ott tündököl a család meleg 
szeretete, a hazafiaság dicső visszaragyogása, az 
emberiség isteni sugara, az önmegtagadás, a bol
dogító bizalom nyugtató érzése.

Oh, te munka embere, kit a legsúlyosabb 
gond, a kenyérgond nyom, ne hidd magadat azért 
boldogtalannak és ne irigyeld a gazdagságot zajos 
vigalmai között. A boldogság, melyet e világon 
élvezhetsz, sokkal kevésbbé függ attól, amit tehet

ségben, vagyonban, hatalomban bírsz, mint inkább 
attól, miképp tudod ez adományokat alkalmazni 
és hasznodra fordítani.

Az élet mesterségét csakúgy kell tanulni és 
gyakorlat által elsajátítani, mint minden más mes
terséget. Semmisem balgább, mint a mohó vágy 
az életben hirtelen boldogulni; embereink mind 
mesterek akarnak lenni, anélkül, hogy inaskodtak 
volna és azért kontárok maradtak teljes életökön 
át. Kívánságaink rendesen túlszárnyalták tehetsé
geinket, »a boldogság pedig mint a példaszó 
tartja akkor kezdődik, midőn a többre vágyás 
megszűnik. A derék ember azért tehetségeit lehe
tőleg magasabb célok felé irányítja, de amellett 
ahhoz szoktatja magát, hogy kívánságait mindig 
képzettségéhez alkalmazza, a hitvány ellenben nem 
tanul semmit, csak vágyait kergeti folyvást és 
árnyékok után kapkod, ilyenekről mondta Jean 
Paul, hogy a »szerencsétlen és szerencsés közt 
csak az a különbség, mint a három vagy négy 
napos hideglelés közt : annak a lázrohamok közt 
csak egy, ennek két jó napja van.*

' H ÍREK.
Lapunk előfizetőinknek ésolvasóink- 

nak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk. 
Az újévi üdvözlések megvál

tása Lapunk múlt számában közöltük a 
V. M. K. E. felhívását, amelyet az újévi 
üdvözlések megváltása czéljából intézett a 
nagyközönséghez. A muraszombati közön 
séghez méltatlan volna, ha mi e megvál
tásra és ezzel a magyarositó czélok támo
gatására ösztökélnök. Ez a közönség leg
utóbb a középiskola kérdésében is megmu
tatta, hogy nagylelkű, s tud lelkesülni nagy 
czélokért, nagy eszményekért Eddig is 
szépen áldozott a V. M. K. E. oltárára 
minden ujjesztendő alkalmával, ezúttal sem 
fog elmaradni a nagylelkűségben. Ha pedig 
a V. M. K. E.-t támogatni mennyire haza
fias, üdvös dolog, annak legfényesebb 
bizonyítéka az a tény, hogy az egyesület 
megtakarított filléreiből 10000 kor.-t tudott 
a muraszombati középiskola czéljaira adni. 
Az újévi üdvözletek megváltói között ez 
évben is Árvái Henrik járt elől jó példával, 
aki 50 koronát küldött e cziinen Schnell 
János adótárnok egyesületi pénztáros czi- 
mére. Reméljük hogy a szép példa köve
tésre fog találni.

Házasság. Antauer István alsódomborui 
gyógyszerész, Antauer József polgártársunk fia, e 
hó 30-án tartja esküvőjét Zrínyi Margit kisasz- 
szonnyal. Zrínyi Károly tanitóképezdei igazgató 
leányával, Csáktornyán.

TÁRCZA.

Karácsony estéjén.
Fekete szárnyát az éj hogy bontogatja. 
Elsötétül lassan az ég boltozatja 
S a koromsötétben, a merre csak látok. 
Kunyhók s palotákban kigyulnak a lángok.

Apró házikókban, szegényes kunyhókban 
Karácsony estéjén másképen is jól van ; 
Gyermekeknek itt is van karácsonyfája, 
De csillogó ékszer nincs aggatva rája.

Egy-két szál gvertyácska, aranyozott alma 
S egy kis csecse-becse himbálódzék rajta; 
És a gyermek mégis örömmel néz rája. 
Karácsony estéjét szivrepesve várja.

Karácsony este van, Jézus születése, 
E napot a vallás a szivekbe véste; 
Boldog, boldogtalan, ártatlan s rossz lélek 
E napon imába hódol Istenének.

Apró házikókban, szegényes családban 
Ne keresd a vallást fényes csillogásban. 
Eszményibb fogalom itt az ünnep napja, 
A sziveket itt még mély áhitat lakja.

Kunyhók s palotákban e magasztos napon 
összegyűl a család apraja és nagyja;
S kik messze vidéken kalandozva jártak, 
Otthonába térnek a kedves családnak.

Fényes palotákban, csillogó *termekben,  
Díszes karácsonyfák állnak megterhelten ; 
Kis vagyonnal felér, a mi rá van rakva, 
Csillogó fénye a szemet kápráztatja.

Karácsony estéjén szegényes szobámban 
En is együtt vagyok a kisded családdal. 
Apró kezeiket illesztem imára
S ég felé száll szivünk ájtatos fohásza!

Erdélyi Sándor.

Karácsony Pittsburgban.
Irta: Szebenyei József.

A nagy pittsburgi hid körül igen sok a ma
gyar kéz építette kis házikó, fából összetákolt, de

a dunántúli kis nádfedeles házak mintájára készült 
épület muskátlis ablakkal, tulipános kapufélfával. 
Varga Istvánnék is egy ilyen házban laknak, ott 
a pennsylvániai sötét, füstös, rossz levegős város
ban, ahol a kis Magyarországot 30 ezer magyar 
képviseli. Vargáék régi amerikaiak. Akad nekik 
mindig néhány boardaros-uk (albérlők,) akik segí
tenek a nehéz megélhetésen.

Pittsburgban szomorú a karácsony is. Nem 
esett még a hó sem, e gyárak csak itt-ott dolgoz
nak teljes üzemmel, két részre oszlik a munkaerő 
is. Egyik csoport hetenkint három, a másik is há
rom napon át dolgozik. Én örülnek ennek a mun
kának is. A tröstök kegvelmesek, nem bocsátanak 
el senkit, amig nem kell. Ne koplaljon a munkás
ság fele. Éljen az egész fél jövedelmen, vagyis 
koplaljon egyformán mindenki. De azért sokan 
mentek haza. Balázs István is, a Vargáék negye
dik bérlője, a szorgalmas Balázs is hazament, az 
ő hazájába. Sok pénze volt már, tiz évig koplalt 
érte. Tizenöt éves korában vetődött ki a pittsburgi 
acélgyárba. Volt neki nyolcezer dollárja. Egész 
vagyon. Húszezer forint.

A kis szobában szegényes, vérszegény kará
csonyfa áll a mentelpiece-en. Gyerek nincs, nincs 
aki örüljön neki. Kártyáznak mellette. Piszkos, 
öreg magyar kártyával; valami régi láda fenekén 
hozta egyik lakó, három esztendeje, karácsony 
estéjén, emlékeztetőnek. Aztán hirtelen lecsapódik 
a kártya. Szerte az asztalon.

Karácsonyi ajándék: Cs^k' Fel a hegyre' Bicikli vcrseny' Liba játérLóverseny- ’uidonsácrnkt
------------------- £------ --------------- Kellemes családi szórakozás. h»' iáték íira VIJUOnsagOK I
-------------------------------------------------------- ’ 1 K 20 fillér. -
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Pósfay Pongrácz főszolgabíró barkóéi 
vadászterületén e hét folyamán vadászatot tartott, 
melyen részt vettek : Mályusz Egyed a kir. tör
vényszék felebbviteli tanácsának elnöke, Sinkovich 
Elek szombathelyi föszolgabirő, Aczél József kir. 
járásbiró, Gillyén Sándor kir. főmérnök. Bodnár 
Endre járási számvevő, Junkuncz Sándor kir. 
állatorvos és Győri Kálmán a község jegyzője. 
Lövetett 162 drb nyúl, 5 fogoly és 2 vadkacsa.

Uj ügybeosztás a kir. járásbíróság
nál. Újévtől kezdve uj ügybeosztás lesz a hely
beli kir. járásbíróságnál. Saáry József vezető kir. i 
járásbiró. akihez Szentkirályi Sándor jegyző lesz 
beosztva, intézi az elnöki ügyeket, a hagyatéko
kat és fizetési meghagyásokat. Dr. Schick Ferenc 
Sándor a telekkönyv referens marad, s ezenkívül 
végzi a polgári megkereséseket. Aczél József a 
sommás pereket végzi G betűtől végig és a végre
hajtási ügyeket. Batta Bertalan a büntető ügye
ket, vizsgálatokat és a sommás pereket A F-ig. 
Ez az uj ügybeosztás mindenfelé általános 
megelégedését keltett. Az ügyvédek között kü
lönös méltánylásra talál a törvényszéki elnök 
azon előkelő és humánus intézkedése, hogy Saáry ’ 
József vezető járásbirót, akinek az elnöki ügyek 
amúgy is igen sok dolgot adnak, egy emberöltön 
át teljesített megfeszített munka után, az idegölő 
tárgyalások fáradalmai alól felmentette, és a ter
hes resortot fiatalabb vállakra rakta.

A vasúti hozzájárulás jóváhagyása. 
Muraszombat község közönsége tudvalevőleg 60000 
kor. hozzájárulást szavazott meg az Alsőlendva ! 
muraszombat regedei vasútra, kikötvén a regedei 
csatlakozást mint föfeltételt. de egyben kimondván I 
azt is. hogv a 60000 koronát megadják akkor is 
ha a vasút csak Muraszombat és Regede között 
épülhetne ki. Ezt a határozatot megfelebbezték. 
Mint bennünket értesítenek, a miniszter a felebbe- 
zésf elutasította s a község határozatát jóváhagyta, 
mégis elrendelte hogy a község a kölcsön mikénti 
felvétele tárgyában is hozzon szabályszerű hatá
rozatot.

Karácsonyfa ünnepély Battyándon. 
Igen sikerült karácsonyfa ünnepélyt rendeztek e 
hó 20-án a battyándi óvodában. Gyermekelöadás- 
sal kapcsolatban tartották meg ez igazán szép 
ünnepélyt, amelynek rendezése Barborcsik Kata 
óvónő ötletességét elmésségét dicséri. A ki
tűnő óvónő sem időt, sem fáradságot nem kiméit, 
s olyan kiváló előadást produkált az apró óvodás 
gyermekekkel, hogy a szép számba összejött kö
zönség általános tetszését és megelégedését érdé- ; 
melte ki.

A tűzoltó egylet választmányi ülése. 
E hó 21-én d. u. 6 órakor a muraszombati önk. 
tűzoltó egylet választmánya ülést tartott, amely- ; 
nek egyedüli tárgya a farsangon rendezendő tűz

oltó bál volt. A választmány elhatározta, hogy 
jan. 7-én megtartja a téli táncmulatságot, s meg
bízta Rúzsa Ferenc főparancsnokot a rendezéssel. 
A bál előreláthatólag a farsang legsikerültebb 
mulatsága lesz.

— Sárral borított gyalogút. A vasúthoz 
vezető gyalog járónak, a kórház kert mellett el
húzódó része botrányos állapotban van. Feneket
len sár tenger ez az ut, amelyen a talyigások és 
kézi szekeresek vígan közlekednek a gyalog járó 
közönség legnagyobb örömére. Amig Muraszombat 
főbb utcáin nyomban felszárad az ut, mihelyst 
az esőzés megállóit, addig e legforgalmasabb he
lyen, ahol végre mégis az idegenek fordulnak meg, 
sohasem száraz az úttest. Legutóbb olyan szelle
mesen javítottak meg ezt a gyalogutat, hogy a 
kocsi útról lehúzott sarat egyszerűen ideteritették, 
mintha itt enélkül is nem volnn már elegendő sár. 
A község elöljáróság igen üdvös, és felettébb szük
séges dolgot mivelne, ha ezen a bajon sürgősen 
segítene.

Meghívó. A muraszombati iparos ifjú
ság 1911. évi deczember hó 31-én (vasárnap) 
Gosztonyi János (Fiiszár) féle vendéglőben Mura
szombaton tánczvigalommal és confetti csatával 
egybekötve szylvester estélyt rendez. Kezdete este 
6 órakor.

Malom és birtok eladás. Muraszom
batban, Siftór Lajos N. vizi és újonnan gőzerőre 
is berendezett jó jövedelmező malma és deszka
vágója külön álló uj szép lakóházzal, kert és 10 
katasztrális hold területnyi rét és szántóföld bir- 
tokkaal együtt, tehermentesen, — családi ok 
és betegség folytán szabad kézből azonnal eladó. 
Megjegyzendő, hogy az egész complex a város 
keleti végén közel a vasút állomáshoz, a Lendva- 
patak vize mindkét partján terül el, s hogy a telek 
kiváló fekvésénél fogva akár egy-két nyaraló, (villa) 
vagy valami gyár felállítására igen alkalmas. A 
malom vizi joggal bir és felső, úgy alsó gátja 
beton-nal van kiépítve s felvan szerelve 2 turbi
nával, egy Hp. 40 (negyven) lóerejü »MarschaL- 
féle angol gyártmányú Stabil gőzgéppel, 3 henger
rel, 3 pár kővel, egy köles hajaló, ugyszinte olaj 
sajtóiéval, valamint deszkavágóval és körfűrésszel. 
Értekezhetni és bővebb tudomás szerezhető a tu
lajdonosnál, Siftár Lajos N- Muraszombat, Vasm.

T olvasóinknak. Akinek 1 —2 éve, 
akácz, gledicsia gyümölcsfa, vadonc, továbbá min
denféle ojtott nemes gyümölcsfára van szükséges 
annyival is inkább ajánljuk Unghváry László fa
iskolájának (Cegléd) mai számunkban közzé tett 
hirdetését, mert a nevezett cég már több mint 26 
éve küldi a szélrózsa minden irányába évenként 
100.000 számra a nemes gyümölcsfát és millió 
számra az 1—2 éves gledicsia, akác és minden
féle gyümölcsfa vadoncot.

— Pénzintézeti, ügyvédi, irodai, műszaki 
és magánhasználatra határidő napló kapható Bal
kányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat az 
eredeti bolti áron.

Karácsonyi ajándék. Verne Gyula 
könyvek diszkötésben : Sándor Mátyás 1—II. A két 
Kipp testvér I—II. Utazás a föld központja körül. 
Falu a levegőben. Három orosz és három angol 
kalandjai. Hatteras kapitány kalandjai I II. Ser- 
vadac Hecktor kalandos utazása. A jégsphinx I II. 
Dunai hajós. Canyo Öle sorsjegye. A Chancellar. 
Utazás a holdba és a hold körül. Strogoff Mihály 
utazása. A tizenötéves kapitány. Kapható Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.

— Aki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő 'Az Újság.-ot j Vasárnap: * Asszony*,  *Gyer-  
mek melléklet. Előfizetési árak : Egy évre 28 K. 
Félévre 14 K, Negyed évre 7 K. Égy 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, Rákóczi-ut 54-ik szám.

— Mérnökök és vállalkozó urak fi
gyelmébe. Költségvetési ivek kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében.

Budapesti Hírlap. Ebben az országban 
minden ember tudja, hogy a Budapesti Hírlap úgy 
politikai magatartásában, mint gazdasági, társa
dalmi, irodalmi és művészeti törekvésében állandó 
lelkes buzgalommal követi a nemzeti irányt s csak 
egy kötelességet ismer és ez az, hogy erős hittel 
lankadatlanul szolgálja a magyar nemzet érdekét. 
Innen a Budapesti Hírlap nagy elterjedtsége az 
ország komoly hazafias köreiben és ezért mindenki, 
a kit lelkében és törekvésében ugyanaz a vágy 
vezet, mint a Budapesti Hírlapot: belőle merít 
tudást, buzdítást, lelkesedést és a ki csak teheti, 
a Budapesti Hírlapot járatja házához. Csak ha- 

1 szonnal forgatja kezében ezt a lapot a családfő, 
az asszony s az ifjúság. A Budapesti Hírlap min- 

| den közleményét mindenkor a jó ízlés meg a be
csületes hazafiság diktálja, értesülései állandóan 
bőségesek és megbízhatóak, tartalma válogatott és 
terjedelmes.

— A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd-utca 
4. számú házban van.

— Minden izében hazai gyártmány a 
Réthy Béla gyógyszerész eredeti pemetefű-cukor
kája, a köhögés és rekedtség hírneves háziszere. 
A csinos kék papirdobozok. melyeken mindenkor 
rajta van a készítő aláírása, szintén hazai gyárt
mány. — Számos hamisítvány lévén, a Réthy 
névre különösen kéretik ügyelni.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

Hát igaz volna ? Balázst megölték ?
Mondtam neki ne menjen haza.

A széles bajszu Deák András, a gázgyári 
tüzes feketeségtől barnára sütött arcú magyar 
meséli:

Megölték. Meg. Levélben írták Csombá- 
nak. Beregböl. Aztán, mint aki nagyon érdekes 
dologba kezd, köhintett egyet, és mesélt; azon 
szomorú karácsony estén, amikor a Megváltó meg
született, 1911. évvel ezelőtt.

Ahogy menne hazafelé, gyalog bandukolt 
az országúton a faluba. Útközben betért a korcs- 
mároshoz. Egy ital hazai borra. Savanykás, meleg 
beregi borra. Régen itta már. Aztán, hogy iszik, 
megkérdi a korcsmárost.

Nem ismer, Péter bácsi ?
Nem én, öcsém !
Balázs Pista volnék, Amerikából.

Az ám, ja. No, nem ösmertelek volna meg. 
Kis suhanc voltál még akkor, most meglett ember 
vagy. No de ilyet! — Hát örült neki . . . Bozto- 
gatta, hogy megörül majd apja, anyja.

Hát még ha meglátják, mit hozok!
Azt irja a levél, kihúzta, megmutatta a zacs

kóban a sok pénzt. A mellénye alatt hordta.
Bizony megörülnek.

1912. évre magyar, vend és német naptárak.

Az asszonynak megeredtek a könnyei, a többi 
látott szájjal hallgatta.

— Mondta még a korcsmárosnak, hogy most 
haza megy az öregekhez, beállít, ha nem ismerik 
meg, hát szállást kér. Nem mondja meg, hogy ő 
a fiuk, csak majd aztán. Hogy hadd örüljenek. 
Majd meglepi őket. Hát úgy is volt. Hazament 
békességben. Ezt már az apja mesélte a csend
őröknek. Úgy van irva. Beállított, hogy szegény 
utas, födél kellene neki éjszakára. Megfizet érte. 
Vacsorát is adnának. Megfizet azért is. Csak vág
janak csirkét, hozzanak bort. Ezüst forintott adott 
borra. Aztán vacsora közben mesélte, hogy ő Né
metországból jön, ott dolgozott tiz évig. Most 
megy haza.

— Nekünk is van egy ilyenfajta fiunk Ame
rikában. Azt irta, pár hónap múlva hazajön.

— Keresett-e annyi pénzt, mint én?
— Nem irta, hogy keresett volna. Küldött 

itt-ott valamicskét.
— Hát én bizony kerestem. Itt van a !
Kihúzta a zacskót, kiszedte belőle a bankó- , 

kát, magyar százasokat, rengeteg sokat.
A magyaroknak éhesen villant össze a sze

mük. Az asszony izgatottan szólt közbe :
— Nem is szabad igy kisérteni szegény em

bereket, Azok még látták annyi pénzt. Hisz elva
kul tőle a jobbmódu is.

— Az lehet, hogy azok is elvakultak, Hát 
meg is vallották. Sírtak is keservesen. Gyilkos do
log az a pénz, meg a szegénység, még akkor is, 
ha a miénk.

— Csak a rossz embereknél gyilkos.
— Hát akár hogy is van, itt ez volt, hogy 

az öreg ember kiment, megint hozott italt neki. 
Aztán egy nagy késsel hátba szúrta a fiát. Az 
öreg Balázs. Segített neki az öreg asszony is. 
Mikor lerogyott, mondta ö nekik szegény, hogy ö 
a fiuk, hogy csak meg akarta őket lepni. De már 
késő volt. Meghalt. Betették a kamarába és sírtak. 
Nem tudtak egyebet csinálni, mint sírni.

— Jött aztán reggel a korcsmáros. Hát hol 
a fiuk ? Az amerikai ? Volt-e nagy öröm ?

Az asszony, a síró szemű Vargáné, a kön
nyei közt susogta:

— Volt, volt. Nagy öröm volt. Szegény Ba
lázs István ezért dolgozott.

— Becsukták őket.
A karácsonyfán a gyertyák szomorúan pis

logtak, künn meg az éjszakát még sötétebbé, még 
szomorúbbá tette a beszövődő füst, köd, korom. . .

Kapható: Balkányi Ernő 
könyvkereskedésében 

Muraszombat.
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Értesítés

Délvasmegyei takarékpénztár r.-t. 
teljes tisztelettel értesíti a nagy érdemű közön
séget, hogy az üzletágaiban meghonosított

egy koronás
heti betét V-ik évfolyama 1912. január 
hó 1-én kezdődik.

Ezen üzletág három évre alakul, tagjai 
betéteik után 5"/» kamatot kapnak és egy- 
egy üzletrész után már a belépéskor 150 
korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Muraszombat, 1911. deczember 16-án.

Beszterczei szilva 
kajszin-bsraczk, 

ojtett gyümölcsfát, vadonezot, 
akáczésgledicsiátlOO-OOD számra 

k'ío.- s küldeni.

DECZEMBER 24.

Eladó ház.
A község legforgalmasabb helyén 
egy ház eladó. A házhoz tartozó 
kert, a szomszédos utcára néz és 
lakóház építésére szintén alkal
mas. Bővebb felvilágosítást ad özv. 
Slebich Ignácné, Muraszombat.

Egy jó házból
való tanoncz azonnal felvétetik. Magyar 

| és vend nyelvismeret megkivántatik. Bővebb 
felvilágosítást kiadóhivatalunk nyújt.

zfss&sűí------------------------------------------ ;—c%s'
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

T|

Az igazgatóság.

L

Köhögés kölcsönöket folyósít földbirtokra
65 évig terjedő időtartamra nyujtat-

Elöfizetések a kiadóhivatal czimére 
küldendők.

CD 
rö .tí

Mélange fin 3 Sz.
(Ceylon-aroina) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék ; tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

Mélange extrafin 1 sz.
. (I Ningchow-aroma)
igen finom, nagyon takarékos keverék: 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll ; csakis 
elsőrendű termékből.

Sárkány Ádám
körjegyző

Nyomatott Balkányi Emö

Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz**.
Prágában, Elisabcthstras.se 5

6050
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól 

nősöktől gazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen iegoiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Most Rudolf 

gyógyszertárában.

Védjegy: Horgony",

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

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

osúznál és meghűléseknél..................
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt l>e- 

vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk cl, mely a „Horgony" védjegy tyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K .80. K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

1841,911. sz.

Árverési hirdetmény.
Péterhegy község képviselőtestületének 1911. 

évi december hő 5-én kelt és jogerőre emelkedett 
határozata alapján ezennel közhírré tétetik, hogy 
említett község községi korcsmája 1911. évi de
cember hó 27-én kezdődő 2 -3 egymásutáni évekre 
alulirt hivatalban fekvő és ott betekinthető felté
telek mellett Péterhegy község házánál a legtöb
bet ígérőnek 1000 korona kikiáltási ár mellett 
1911. évi december hó 27-én d. e. 10 órakor 

fog árverés utján bérbe adatni
Körjegyzői hivatal Péterhegven, 1911. évi 

december 20.

4ooPoooeK. Betéteket elfogad ^Xo'k. 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tőkekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek ulán 

5'o kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

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

Jelzálog és törlesztéses 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10
nak 5°/° alap kamatozással ugy, hogy a töke és kamat félévenkinl 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.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 100 gr 250 gr.
1 K ’ K f K i |

.50 1. 2.40

- .60 1.20 2.80

.80 1.60 3.80

1.— 2. 4.80

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur állal az 
elemi II. és Hl. osztályába bevezettet 
tankönyv. Ára 20 fillér. Kapható 

Balkányi Ernő könyv- és papirkcres- 
kedésben Muraszombat.
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