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BAl.KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Nyílt levél
nemes Pósfay Pongrác főszolgabíró úrhoz.

Ami c sorok megírására gerjedelmet 
adott, az abban a tényben van, hogy a 

Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület vezetéséről lemondani méltóztatott.

Vájjon nem e azért, mivel buzgó tevé
kenységének nem volt meg az a kívánt 
sikere, amit reményeibe helyezett amikor 
az elnöki tisztséget elfogadta. És e miatt 
talán aggodalom is környezte, környezi 
ma is.

Ne aggódjék a főszolgabíró ur, mert 
aki alapjában ismeri nagyrabecsült szeszé
lyét, ügyszerető tapintatos vezérletét, az 
nagyon is megvan erről győződve, hogy 
nagyobb sikereket elérni bárki által is aligha 
lett volna lehetséges Aki ezzel szemben 
mást merészkedne állítani, az tudva és 
rosszakaratúkig gyanúsít, megvetésre méltó.

Állításunk igazolására a sok közül nem 
hivatkozunk másra, mint ama kimagasló 
tényre, hogy a vendség emporiuma Mura
szombat a főszolgabíró ur kormányzata 
alatt a magyarosodás ama erjesztő folya
matába jutott, amely haj I be kívánatos
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volna a Kárpátok lakta szláv, szász és 
román vidékeken, vidékeinek góczpontjain.

Muraszombat ma már a magyar nem
zeti állam eszme megvalósulásának kívá
natos leányzója; aki epedve várja a hatalom 
urát, hogy eljegyezve őt segítségére legyen 
missziójának, amit Muraszombat, derék 
józan szorgalmas és a tudást szerető erköl 
esős népe magára vállalt teljesíteni, hogy 
megfeleljen a magyar államnak a főszolgabíró 
ur állásához kötött intencióinak. Ez főszolga
bíró ur olyan siker, aminövel a buzgók 
között is kevesen dicsekedhetnek és amely 
siker elnyeréséért valóban megérdemelné, 
hogy nagy munkájának további fejlesztése 
végett abbeli kérését, kívánságát, vágyát 
készséggel teljesítsék és ne akadjanak fen 
oly kérdések elbírálásánál amiknek kivált
képen nemzetiség lakta vidékeken egyátalan 
nincs értelme és pedig annál kevésbbé a 
vendség lakta Muravölgyében, ahol a nép 
századok óta a magyar nemzeti állam 
eszme szolgalatára önmagától kínálkozott fel.

Mondanunk sem kell, hogy a főszolga
bíró ur mindezt nagyon jól tudja.

Hisz a Mura völgyén ringott bölcsője, 
ott nevelkedett, a nép nyelve második 
anyanyelvévé vált; olt töltötte ifjúságát, ott 
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lépett az élet munkaterére; egy és ugyan
azon munkatéren őszült meg a nélkül, hogy 
csak valaha hivalgott volna is azon szép 
sikerekre, amiket elérni tudott.

És elért, mert volt tudása, tapintatos 
bánásmódja, alkotóereje, reá termettsége 
amelyek mind együttvéve a nemes vármegye 
egyik díszévé emelték.

És mindezekben az önzetlenség.nemes 
erénye kisérte és egyike azoknak akik 
állásukat nem üzletnek, nem pusztán kenyér
kereseti forrásnak, nem a vagyonszerzés 
bányájának tartják hanem egy magasztos, 
fenkölt célú hivatásnak, amelyben a vezér
elv a bölcsesség utján a kivan az állam
hatalom, az alkotmány képviseletében a 
nép atyja lenni.

Ez főszolgabíró ur!
És mert mi a kik ismerjük tevé

kenységét, buzgó munkásságát és lépten 
nyomon tanúi vagyunk azon szép sikerek
nek, amelyek bölcs kormányzata alatt 
gazdagították a vendség közgazdaságát és 
közművelődését, szeretjük hinni és remény 
leni, hogy a helyi magyar közművelődési 
egyesület elnöki tisztségének újból való 
vállalása ellen nem fog elzárkózni.

TÁRCZA.

A próbababa.
Az ügyvéddé déleiőtti pongyolában a szalon

ban tartózkodott, félkönyökével a keresetre dőlt 
úgy, hogy bármily kicsi jobb tenyérrel áldotta is 
meg az ég, csaknem befödte fél arcát. így félti
zenegy táián. midőn minden jőravalő fiskális javá
ban keresi kenyerét, természetesen tisztességes 

■izonyhoz illően nincs egyedül. A szalon ellen
ző felében, közel az ajtóhoz (az ajtó mindig jó, 

■ kéznél van. a férj távollétében) estélyi öltözet
ben, mintha minden pillanatban menni készülne, 
egv fiatal ember ül. A sor most rpita van. O 
beszél.

finnek pedig igy kell lenni asszonyom! 
Én bah. negyek s ön?... tetszésére bízom, de 
kérem, nehogy balra tartson Ön is ! . . . Megva
gyok egyébként győződve, ha most rám nézne, 

egy élő, eleven rébuszt, problémát konstatálna 
bennem! Épp ezért szinte érzem nem ki-, de meg
magyarázás szükségét . . . Szolgalatjára fogok 
állni: nfegfejtem önmagam. Kitárok ön előtt min- 
dan kaput! az eszem a szivem. De előre jelzem, 
szavaim marók lesznek: őszinte leszek.

ön, asszonyom négy havi barátság után 
jónak látta a szemem közé vágni :

— El válók az uramtól, vegyen el feleségül I 
Erkölcsbirói tisztre soh' sem sülyedtem alá. 

A világért sem szándékozom hát most sem mora
lizálni. mert az esetben talán önnek, talán mind 
a kettőnknek igazunk lenne. Most csak e felszó
lítás « hatásáról óhajtok beszámolni válasz
képen.

>Vegyen el feleségül.
Amint gondolkodó készülékem e szavak 

jelentőségét, értőimét felfogta, a pillanattól Önben 
nem azt a nőt láttam többé, a kit négy hónapig 
ismertem. Ön asszonyom e kijelentéssel meztelenre 
vetkőzött lelkileg előttem. Lehajitotta magáról mind 
azt a lelki ékszert, a mellyel négy hónap alatt én 
díszítettem fel. Ön asszonyom egy vastag taktikai 

hibát követett el: azt hitte, hogv a saját érzelmi 
világa körül forog a föld, az emberek, de legalább 
is én. S a nőknek az a szerencsétlenségük, 
hogy az első ily taktikai hibánál el is szokták 
veszíteni az egész harcot. Ön e kijelentésével vérig 
sértette bennem mindazt, ami szent, előttem, s ez
zel természetesen el is vesztette a csatát: a mi 
viszonyunk szála ketté szakadt.

On elválik az urától! . . . stb.
Igaz, hogy én is utólag a kijelentés óta esz

méltem s jöttem rá: én más szemmel néztem, más 
gondolatokkal éltem át a mi néhai viszonyunkat, 
a mai világítás mellett visszatekintve az elmúl
takra : előttem ön egy próba-baba volt csak. Egy 
sikerült, egy eltalált, egy ízlésem szerint való pró
bababa. Az ön lénye bennem lelki reminiscencáiá- 
kat ébresztett csak. Ha az Ön közelében voltam, 
édes-bus emlékek, melyek az én el nem élt éle
tem csattanójához, egy temetéshez zarándokoltat- 
tak, kezdték meg velem játékukat.

Ha a szeme közé néztem, rémlett, mintha 
e/t a régi világomat látnám benne, piros ajkáról 
képzeletem eltalált a régi, legszebb ajakhoz; ha

Mi a Sirolin „Roche"?
A Sirolin »Roche. oly gyógyszer, amely 
tudományos alapon Jól emészthető, nem 
Izgató (Juajacolcsapadékból álllltatik elő és 
a (Suajaeolnak csak Jótékony hatású alkat
részeit tartalmazza. Czélszerü összetétele 
és kitűnő melléktulajdousága mellett, ki 
tünó Izü és étvágygerjesztő is lévén, az 
összes orvosok rokonszenvét megnyerte.

Mindenki mint óvatosaiig! kúrát a légző
szervek megbetegedési*  ellen.
Köhögések és olyanok, akik krónikus 
tüdőlniriilban szenvednek.
TDd&bajosok és astbnrd-kosok megköny- 
nyebbülésiil és étvagvge.-j -szlésiil.
Influenzások javulás éserősödés ezéljából 
Skrofulások, nilrigydaganalos gyermekek 
szem- és orrliuruliisok, hörgliurutosok si
kerrel használhatják.

A Sirolin »ltoche« megrövidíti a gyógyulást 
elősegíti a váladéki-ltávozást, megszüntet 
köhögésingert, éj leli Izadásl és lázi, a légző
szerveknek ellenálló erőt a<l. Fenti tulaj
donságai folylán óvatossági kúrákra van 
predestinálva. A Sirolin • Roelie*  elősegíti 
az emésztést és ezzel javítja az erőállapotot, 
gyarapítja a testsúlyt és a jó közérzést-

és gondunk legyen arra.

3-

A gyógy tárban határozottan Sirolin „Roche“-t kérjünk 
hogy házigyógylárunkból sohasem hiányozzák egy üveg Sirolin „Roclie".
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Ne méltóztassék elzárkózni, hisz ha 
ragyogó álmai között megsztilemlett vágyai 
a jelenben még nem is tudnak valóra válni, 
de elmaradni nem fognak.

Nem rövidesen ineg kell jönni az idő 
nek, mikor az államhatalom kormányzói 
tudatára ébredek arra, hogy a vendség 
nagyon is megbecsülendő népeleme az 
országnak, amelyért áldozatot hozni nem
zeti kötelesség, mert különben inig egy
részről a vele szemben tanúsított mostoha- 
ság ellenségeink karjába sodorja, másrész
ről messze tengeren, a nagy óceánon túlra 
szállítja a munkás karokat, amelyekre itthon 
a szomorú tapasztalat igazolja nagy szük
ség van.

Lesz idő, talán nem is olyan sokára, 
mikor betetőzését láthatja sikereinek és 
hálát adhat á jó Istennek, hogy mindazt 
megérni engedte.

Úgy legyen!
I ’eredicus.

Vértes Sándor jubileuma.
A muraszombati járásnak a múlt szer 

dán, e hó 21-én ünnepe volt. Hivatalosan 
a tanítóság rendezte ugyan, de velük együtt 
ünnepelt a járás egész közönsége, külön
böző intézmények és testületek. Vértes 
Sándor urdombi áll. igazgató tanító min
denképen értékes tanítói és közéleti műkö
désének negyven éves jubileumát tartották 
meg e napon, meleg és őszinte szeretettel 
ünnepelvén a kiváló férfiút, aki egy ember
öltön keresztül dolgozott, ritka szorgalom
mal, becsületes ambitióval a népnevelés 
rögös pályáján.

Nemzedékek nőttek fel gondos keze 
alatt, s vidékének népe ma áldva emlegeti 
annak a jó tanítónak a nevét, aki nemcsak 
az elemi ismeretekbe vezette be őket, ha
nem az életnek nevelt férfiakat, s széles 
körű közgazdasági ismereteit pazar kézzel 
osztotta meg népével Annak a szép hegyes 
völgyes vidéknek virágzó culturáját, gyö
nyörű gyümölcs termelését Vértes Sándor 
csinálta meg.

A muraszombati járás nem ok nélkül 
büszke a tanítóira. Sok közöttük a kiváló 
ember, kik úgy a tanügyi téren, mint a 
közélet egyéb vonatkozásaiban elsőrangú 
emberek. Vértes Sándor e kiválók között 
is vezér volt mindig, mit a maguk a taní
tók ismertek el akkor, amidőn a múlt évi 
tisztujitáskor egyesületük elnöki székébe 
ültettek, s midőn most jubileuma alkalmá
val párját ritkító szeretettel ünnepelték.

Vértes Sándor felvilágosodott, liberális 
gondolkozást!, egész ember, aki cselekedő- I 
teivel inkább, mint szavaival tett tanúságot < 
mindenkor nemes szivéről. Fogékony lelke 
az emberi haladás ma még kevés számú 
katonáinak táborába vitte öt, ahol erős kéz
zel lobogtatja fennen a népjogok zászlaját. 
Innen magyarázható meg, hogy tekintélyes j 
vagyona dacára, egyik legexponáltabb hive j 
volt mindig a tanítói fizetésrendezés ügyé
nek Szóval, Írással, rengeteg munkával és 
még több anyagi áldozattal dolgozik már 
évek óta tanitótársai érdekében.

Az a babér, amelyet pályatársai, (el
sőbbsége és e járás közönsége, a jubiláns 
alkalomból homloka köré fontak, megérde- ( 
melt jutalma volt, egy becsületes ember 
becsületes munkájának.

A jövő évtől kezdve nyugalomba vonul. | 
De nem megy pihenni. Értékes qualitásait 
a közgazdasági téren fogja gyümölcsöztetni 
Ez a jövendő pálya is indokolt reménye
ket éleszt bennünk, mert Vértes Sándor, 
ez a nemes szivü ember, bizonyára elviszi 
magával a jubiláns napon megnyilvánult 
szeretetnek, közbecsülésnek és tiszteletnek 
emlékét, s mert ebben az ö működésének 
elismerését látja, ez csak buzdításul fog 
szolgálni neki a jövőre.

Hogy ez a jövendő pályafutása meg 
igen sokáig tartson, az ünneplőkkel együtt 
őszinte szívből kívánjuk mi is.

A jubileumi ünnepségről részletes tu
dósításunk alább következik:

Május 21-én reggel kegyetlenül csúnya ziman- 
kos időre virradtunk. A k'ora reggeli órákban ret
tentő szélvihar zúgott végig a tótságon, s a lomha 
szürke fellegekböl sűrű zápor hullott alá. Rossz 
novemberi időjárás volt, s mi sem bizonyítja Vér
tes Sándor népszerűségét jobban, minthogy ennek a 

kegyetlen időnek dacara, már 9 órára rengeteg ember 
gyűlt össze az urdombi iskolában. A tanítói kar 
tagjai messze távolból összesereglettek, eljött Kuli- 
széky Ernő kir. tanácsos tanfelügyelő, ékes bizony
ságot téve arról, hogy kellően értékeli Vértes Sándor 
kiváló munkásságát s megbecsüli a tanítóságot, 
megjelentek továbbá az ünnepen Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró, Kováts István, Porkoláb Gyula Siftár 
Károly és Darvas Aladár ág. ev. lelkészek, a .Mura
szombati Mezőgazdasági Bank és a Gazdaszövet
ség képviseletében dr. Sömen Lajos, Scheibner 
Aladár Horváth Lajos,továbbá dr. Czifrák János, dr. 
Geiger Arthur és dr. Válvi Sándor ügyvédek. Es 
eljött Takáts R. István Budapestről, valamint Gál 
Lajos leányujfalusi, volt domonkosfai tanító a Zala- 
vármegyei ág. ev. tanító egyesület képviseletében, 
hogy a régi jó barátot és collegát üdvözöljék. 
Megjelent az ünnepélyen Csizmadia Pál a Vas
megyei Általános Tanító Egylet elnöke és Somogyi 
József a szombathelyi tanitókör elnöke.

Az ünnepélyét megelőzőleg a tanitókör tar
totta tavaszi körgyülését. amelyen Surányi Hermin 
gyakorlati oktatást mutatott be, Sinkovich Dénes 
pedig a testi nevelés fontosságáról tartott tanul
ságos értekezést. A folyó ügyek letárgyalása után 
a körgyülés véget ért s a résztvevők gazdag 
buffeihez ültek. A test kellő kielégítése után kéz 
detét vette a jubileum.

Sinkovich Dénes mint a tanitókör alelnöke 
üdvözölte igen hatásos beszédben a jubilánst 
kiemelve azokat a nagy érdemeket, amelyeket az 
ünnepelt tanítói működése és közéleti szereplése 
révén szerzett. Beszédje után gyönyörű bőrbe 
kötött albumot adott át a tanítók fényképeivel. 
Utána Kuliszéky Ernő kir. tan. tanfelügyelő üdvö
zölte Vértest teljes elismerését fejezve ki iránta, 
Csizmadia Pál a V. Á. T. E., Kovács István a 
vasi közép ág. ev. egyházmegye és a V. M. K. E., 
Nagy István körjegyző Urdomb és Tótlak községek 
közönsége, Csiszár János a muraszombati r. kath. 
tanitókör, Rúzsa Perencz a muraszombati ág. ev. 
tanitókör, Richter József a gazdaszövetség, Lippay 
Vendel a volt tanítványok, Gál Lajos a zalamegyei 
ág. ev. tanító egylet, Dsubán József a tótkeresz- 
turi ág. ev. gyülekezet, Siftár Károly a Mura
szombati Mezőgazdasági Bank nevében üdvözölték 
a jubilánst, gróf Batthyány Zsigmond üdvözlő 
táviratot küldött. Megható volt Surányi Hermin 
tanítónő keresetlen szavakban előadott üdvözlése, 
mellyel azt a kedves collegát köszöntötte, kivel 
hosszú idő óta egy iskolánál működik.

Vértes Sándor egyszerre felelt az üdvözlé
sekre. Mindenekelőtt megemlékezett Székely János 
ottóházi áll. tanítóról, aki ugyancsak 40 éve szol
gálja a hazát, s üdvözölte őt ez alkalomból 
átnyújtván neki a tanítóság ajándékát, egy értékes 
szivartárczát. Majd a meghatottságtól többször 
elcsukló hangon mondott hálás köszönetét a sok 
üdvözlésért és a meleg szereiért, amellyel őt 
ünnepelték. Szavai végén bejelentette, hogy a

hangját hallottam, emlékeim hús és vérré váltak 
s úgy éreztem, mintha az élet ösvényén vissza 
léptem volna vagy tiz évet. S ha végig tekintet
tem szép karcsú asszonyi termetét, önkéntelen az 
jutott eszembe: ilyen lenne ő is most . . . Valami 
ismeretlen vágy hajtott, űzött Önhöz. A maga 
lénye volt az a varázsvessző, mely életre tudta 
kelteni a telkembe temetett emlékeimet. S úgy 
látszik, emlékeim is szerették Önt; Önre kíván
koztam asszonyom. így lassan-lassan emlékeim 
át vándoroltak önre s teljesen befödték az ön 
való egyéniségét ... Én abból nem láttam egy 
szilánkot sem. És ez időtől fogva ön már nem 
is varázsvessző jellegével birt, de testére öltve 
már saját maga hazta elém emlékeimet. S nekem 
jól esett azokat megelevenedni látni . . . S tovább 
imádni. Emlékeim színes vonalai, élete annyira 
beföldték önt, hogy szinte megfeledkeztem az ön 
egyéniségéről, bábvoltáról. Ama rajongástól azon
ban, mellyel minden pillanatban körül öveztem, 
az ön lényét csak annyi illette meg, hogy magára 
öltötte, engedte öltetni az én értékes ruhadarab
jaimat, az én lelki ékszereimet . . . Ezt most 
tudom utólag, hogy ez az érzés a legmelegebb, 
együttlétünknél is állandóan nálam volt ön
tudatlanul. A legintimusabb pillanatokban, mikor 
ön, asszonyom álltatta magát, hárman vagyunk 
csak ezen a kerek világon : mi ketten s velünk 
a Beldogság, mikor az ajka melegitett s szemei 
beszélt a lelkében dúló nagy érzésekről s csak 
úgy pattogott ereiben a telhetetlen vér; nem érezte, 
nem látta, hogy egy-egy árny, egy-egy lelki felhő 

surran végig tekintetemen s homályositja el sze
mem fényét, hüti le vérem, gyöngíti karom ? Nem 
érezte, nem látta? Én lássa éreztem, de az az 
érzés nálam is most lett öntudatossá.

Ön azt mondta, elválik az urátöl, vegyem 
el feleségül. Engedelmet kérek, de a mondottak 
után Ön is be fogja látni, jóval túl lőtt a célon 
asszonyom. Önnek éreznie, vagy legalább is sej
tenie kellett volna, hogy velem szemben csak egy 
rendeltetése van s lehetett volna a jövőben: 
ügyesen játszani a próbababa szerepét. A nők 
intuitíve szoktak cselekedni s Önnek mégis tompa 
volt ez irányban az érzéke. Ön nem birt tovább 
amaz arany középuton megmaradni, melyen négy 
hónapig szép egyetértésben haladtunk egymás 
mellett. Ön nagy álláspontra helyezkedett. S ezzel 
beleesett a női nem nagy hibájába, mely minden 
férfi szívben feltétlen trónt követel.

Sőt nem is elégszik meg az uralkodó pozí
cióval, de mindjárt nagytakarítással kezdi: lim-iom 
gyanánt ki akar szórni a szívben heverő minden 
szent emlék roncsot . . . Ön, asszonyom a fele
ségem akart lenni, vagyis az imént mondottak 
szerint okkupálni akarta szivemet s törvényes jo
got akart szerezni benne az egyeduralkodásra. 
Már pedig asszonyom tudni illet volna ez a 
kis husdarab igen szeszélyes kis jószág: csak egy
szer s csak egy valakit ismer el urának paran- 
csolőjának. Éppen ezért a szerelmi reprizekben 
soh' sincs igazság. Hiányzik belőlük a belső tar
talom : az igazi érzelmi alap. A mennyiben mégis 
előfordulnak, csak külsőleg érzékileg ismétlődnek, 

mert minden újabbnak akadálya a régi .... a 
szívben heverő roncsok . . . melyekhez ok, vagy 
ok nélkül, de görcsösen ragaszkodik az ember. 
A mi viszonyunkban az Ön számára tehát csak 
egy dolog létezhetett volna az - - illúzió. E hit
nél kellett volna kitartania, én és a viszonyunk 
az okozat. Ön az ok : tűrni az én kisded játékai
mat s megbecsülni az önre terített lélekfoszlá- 
nyokat. Bűn volt s túl becsülte önértékét s viszo
nyunk kötelékének erejzt, a midőn ily brutális 
szavakkal: • el válók a férjemtől, vegyen el fele
ségül lerázta magáról testének az én szememben 
egyedüli szirmait, ékességeit. Ezzel ketté szakadt 
viszonyunk köteléke: az én lábaim alól kirúgta 
az erkölcsi alapot. És én Önben ezek után 
sajnos - csak egy mezítelen próbababát látok 
megint, ki unesztetikus papiros testével ép az el
lenkező hatást kelti, mint szeretne . . .

A fiatalember itt szünetet tartott, hogy órá
ját megnézze. Az ügyvédnő a beszéd megszűntére 
felemelkedett és egy, a nők speciális tekintetével, 
melyben az egész női nemnek mintha minden utá
lata, megvetése nyerne kifejezést, végigmérte

A fiatalember erre felkelt székéről, mélyen 
mbghajtotta magát az ügyvédnő felé s válaszolt: 

Bocsánat, de tizenkettőre jár az idő, 
férje mindjárt itthon lese, asszonyom s még 
rosszat sejtene, hát megyek. Csókolom a 
kezét. A viszont-nem látásra. — S gyorsan ki
lépett az ajtón.
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, unt emlékére, az urdombi iskola szegény 
i. a muraszombatjárási tanitókör és V. M.

K. részéré 100 100 kor. alapítványt tesz.
Az egybegvült lelkes közönség ezután a 

mnuszt énekelte, s ezzel a lélek emelő ünnep- 
r véget ért.

Délután 2 órakor közös ebéd volt a Makaó
ié vendéglőben, amelyen az egész ünneplő kö- 
iseg kevés kivétellel részt vett. Az első felkö
ti tőt Pósfay Pongrácz főszolgabíró mondotta, a 

..írás közönsége nevében üdvözölvén a jubilánst. 
Beszéltek még: Kováts István. Vályi Sándor dr.. 
Somogyi József, Kelemen, Gál Lajos és az ünne
pelt ki hálásan köszönte meg ezúttal is az üdvöz
léseket. A kellemetlen idő az ebéd hangulatát 
alaposan megcsappantotta, mégis a társaság cigány
zene íngjánál a késő délutáni órákig maradt

Még láttok engem.
Még láttok engem, őszi rózsák,
Visszatérek e régi helyre.
Ha majd mindenem elorozzák
S szennyes kezök a földre ver le.

Megcsufolnak. ki is fosztanak, 
llazugságos, kényes szavakkal
Elnémítják durván ajkamat
S én állok csukot, zárt ajakkal.

Ha kezökben sújt, öl a toll,
Szavok megdermeszt, mert nyílt átok
S egész az érző szívig hatol,
Őszi rózsák, engem még láttok.

Nem hős Cézárként dacos fejjel.
Kinek csodás harcai vannak,
Nem így • • • nem, ahogy most megyek cl!
Nem lesz több szava, harca annak . . .

Gy. Kocsis László.

H I E 3 K.
Mise gróf Szápáry Gézánéért. 

A muraszombati jót. nőegylet elnöksége ez 
nton értesíti tagjait és a város közönségét, 
hogy a megdicsőíilt védnöknö: gróf Szá
páry Qézáné lelki üdvéért e hó 27-én 
reggel fél 8 órakor Szlepec János plébános 

Oebánia templomban (és nem a vár
kápolnában) ünnepélyes misét mond

Kapy Béla Muraszombatban. 
Május 31-én este első rangú műélvezetben 
lesz része Muraszombat intelligens közön
ségének. Kapy Béla körmendi ág ev lel
kész, az országos nevű publicista jön el 
hozzánk s egy régebbi Ígéretét beváltandó, 

Casinó nagytermében előadást tart. Kö
zönségünk körében érthető érdeklődést 
keit a kiváló képességű pap előadása, a 
m -lyet _A nemzeti élet erőforrásai ciinen 
fog ■1 gtartani. Kapy Béla varázslatos szavú 
szól > . s van sok érdekes mondani valója. 
A Casinó vigalmi bizottsága kéziratban 
fogja tagjait értesíteni az előadásról, amely 
után társasvacsora lesz a Korona szálló 
éttermében.

Pósfay Pongrácz főszolgabíró a 
K< mend muraszombati h. é. vasút r. társaság 

gatósági ülésére pénteken délben Budapestre 
utazott.

Takáts R. István a muraszombati áll. 
iskola érdemekben gazdag, volt igazgatója a múlt 
héten több napig Muraszombaton tartózkodott.

Sokál Rudolf járásbirósági Írnok, iroda
tisztté lépett elő.

Virágnap Muraszombaton. Megírtuk 
már. hogy özv. Szegedy Gvörgyné bárónő felké- i 
résére a muraszombati jót. nőegylet ma virágnapot 
tart Muraszombaton. A fehér kereszt és Tubercu- 
losis ellen védekező vasmegye egylet javára bájos 
leánysereg, ma igen csinos virágokat fog árulni 
darabját 10 fillérjével. A könyörületes szivü ember
barátok figyelmét felhívjuk a nemes aktiéra. A ; 
virágárusítást a következő urleányok végzik ; Simon 
Etelka, Schneli Manczi, Faschinger Margit és Irén, 
Kleinrath Gizi, Most lluska, Ritscher Piroska, 
Ruttkai Margit, Czifrák Clára, Aczél Katus, Saáry 
Magdus, Imrei Dalma, Csiszár Margit, Böske és 
Piroska, Győri Margit, Nemes Gina, Skerlák 
Magdus, Dómján Annuska, Hartman Málcsi, 
Loncsár lluska és Hoyer Linka.

Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
járás tanítótestülete Kuliszéky Ernő kir. tanácsos 
tanfelügyelő és a járás intelligentiájának jelenlété
ben május 21-én tartotta meg 40 éves szolgálatá
nak emlékére diszgyülését, melynek keretében Vértes 
Sándor jubiláns nemes szivének sugallatát követve 
több jótékony adományok között a vendvidéki 
magyar közművelődési egyesület -nek is hazafias 
magyar czélokra 100 koronát ajándékozni kegyes 
volt. A magyarság oltárára tett ezen virágért 
köszönetét mond Kovács István sk. h. elnök, 
Pósfay Pongrácz, Schneli János pénztárnok.

Színház. A mai nappal véget ér a két
hetes színházi saison. Radó Béla igazgató meg
lehet elégedve muraszombati kirándulásával, aineny- 
nyiben majdnem esténként telt háza volt. Igaz, 
hogy ö maga részéről elkövetett mindent a közön
ség érdekében, mert a legújabb és legjobb dara
bokat játszotta le, s ő csak részben hibás abban, 
hogy színészei nem elég szorgalmasak, tehát 
a saison anyagi sikerét bízvást megérdemli. A hét 

I legsikerültebb estéje a Bent az erdőn dráma elő
adása volt. Dobos Armánd, Lőrincy Aranka, az 
igazgatónő és Jáky egyaránt kiválóat produkáltak. 
Sikerült a Czigánypriinás operette is és mesés 
alakítást csinált Radó direktor a Luxemburg grófja 
Bazil hercegének szerepében. Ma este az Ember 
tragédiájával próbálkozik meg a társulat. Mint 
magyar emberekről és magyar színészekről fel
tesszük, hogy a legnagyobb magyar classikus drá
mát, ha már annak előadására vállalkoztak, jó! 
fogják előadni, s legalább megtanulják Madách 
Imre gyönyöre verseit.

Gyermek kiállításokat azért rendez
nek, hogy az egyes tápanyagok értékét megálla
píthassák. A legnagyobb dijak nyertesei azok a 
szülők, akik elválasztás pillanatától kezdve Phos- 
phatine Falieres-el táplálják a gyermeket, mert ki 
azzal táplálkozik, szépen fejlődik és nem kap bél- . 
hurutot. Világhírű gyermekorvosok egyhangú vé- j 
leménye, hogy a gyermek táplálását az elválasz
tás idejétől a legtökéletesebben a világszerte ked- • 
veit Phosphatine Palieres tápszerrel eszközöl
hetjük.

A kir. közjegyzői iroda itt helyben 
julius hó 1-jére mostani Templom-utcai helyiségé
ből átköltözik, ugyanitt a kir. járásbíróság épülete I 
és dr. Ritscher ügyvéd háza közt benyúló utcában 
a 372. szám alatti uj házba. Török Ernő kir. 
közjegyző.

— Meghívó. A ‘Szombathely egyházmegyei i 
rkath. tanítóegyesület muraszombati köre- folyó 
évi tavaszi Ll. gyűlését 1913. évi június hó 5-én 
Felsöszentbenedeken, a ik. iskola helyiségében 
tartja meg, melyre a t. tag urak és tanügybarátok 
tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1 ' a 10
órakor szent mise. 2. A körgyülés megnyitása 3. 
A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 4. 
Elnöki jelentés a kör félévi állapotáról. 5. Mely 
tárgyakat használhat fel a tanító a hazafias érzés 
fejlesztésére és ápolására a népiskolában. Előadó: 
Mesnárk József inártonhelyi tanilő. 6. Tagsági di

jak beszedése. (Kéretnek a hátralékosok, hogy e 
tekintetben tegyenek elegetköielességeiknek.) 7. A 
jövő körgyülés helyének, idejének és tételeinek 
kitűzése. 8. Indítványok. 9. Tiszlujitás. Csiszár 
János, a kör elnöke, Fülöp Jenő, a kör jegyzője.

A budapesti Allatkertnek hat elefántja 
van. Sehol más állatkertben ennyi nagy állatot 
együtt látni nem lehet. Ezek közül az egyik a hír
hedt óriás, a Sziám , amely időnkint dühöngeni 
szokott: a Kuba az általánosan kedvelt lovagló 
elefánt, amelynek hátán körsétára lehet indulni az 
Allaikertben; a harmadik nagy elefánt a Bébi 
szintén szolid és cirkuszmutatványokkal mulattatja 
a néző közönséget; a félig kinőtt, most 7 éves 

Traján szintén lovaglásra van betanítva : ez 
azonban csak gyerekeket hord körül a nyergén. 
Az ötödik, a hat éves »Fatuma« még iskolába jár, 
kicsit nehezen tanul és nem szereti, ha a nyerget 
hátára teszik. Legérdekesebb a három éves »Selli . 
Ezt az Allatkert ajándékba kapta, mert beteg volt; 
reuma kínozta, állni se tudott a lábán, dagadt 
volt minden térde csuklója. Az elmúlt télen hideg 
istállóban tartotta régi tulajdonosa a cirkuszban 
és csuzt kapott. Az állatkert igazgatója rendszeres 
gyógykezelést rendelt neki. A fővárosi Artézifür- 
dőböí naponta vezet hozatott és fürösztette, Jenes
féle flujddal dörzsöltette, azután bepólyáztatta, 
hogy izzadjon. Nehéz sor volt ez a kúra, sokszor 
trombitálva panaszkodott és szomorkodott is érte 

I a szegény tehetetlen, kis elefánt. Azonban használt 
! a gyógyítás. Két hét múlva már Nelli kisasszony 
; vígan ugrált és szaladgált. Most már maga kéri 

korán reggel a langyos fürdőt és alig akar kijönni 
! a vízből. Ez a kis elefánt, ha teljesen felépült, 

könyvtáros lesz az állatkertben. Kis szekeret fog 
körül huzni a délelőtti órákban az állatkertben és 
ezen szép könyvek lesznek, amiket kölcsön vehet 
mindenki, aki ott olvasni akar. Ez a mozgó könyv
tár természetesen kellő ellenőrzés alatt fog állni, 
nehogy valami buzgó olvasó elemelhessen egy pár 
könyvet az Allatkertből.

— Büntető eljárás 200 korcsmáros eilen A 
Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz

leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt .Boriörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés iOO korona 
Jó akaratukig hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Szab, üraepel cséplőgép lemeztörekrosta

Egyedül gyártja a feltaláló:

G R A E P E L HUGÓ
betéti társaság

Budapest, V. Váciut 4(1 46. Árjegyzék és
minta kívánatra ingyen és bérmentve.

L1PIK ELSŐRANGÚ: BIZTOSAN GYÓGYÍT:

SZLAVÓNIA
Alkalikus, 

sós, jódos 
vizek. % a

rheumát, iscliiast, anyag csere

zavarokat. ezukorbetegségeket 

alkati bajokat, gyermek kórokat 

csonttöréseket és izzadmányokat.

Radioktiv források 64" C Nyári és téli kúra. Kívánatra prospektus ingyen.
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Aratók

,,Keil-Lakk“-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja : ez a kincsem !
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle:
Kevés munka, semmi kin. 
Barna, vagy porszürke szin. 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy ez mindig „Keil-Lakk“ legyen ! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány. 
Ha fehér „Keil-Lakk“-ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék.
Itt van „Keil-Lak“ azúrkék. 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„Keil-Lakk“-ból van minden szin. 
Kék, piros, zöld-rozmarin, 
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk“.

32 ember kerestetik a folyó évi 
aratási időszakra egy ca. 600 
holdas dazdaságba Szombathely 

mellett.
ks Czim a kiadóhivatalban.

263 1913. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. Jj-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. kér. és váltó törvényszéknek 1913. évi 
63184. számú végzése következtében dr. Somén 
Lajos ügyvéd által képviselt Varga Antal felpe
res javára 2500 kor. s jár. erejéig 1913. évi ápri
lis hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 3380 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m.: tölgyfenék, kádárfák és 
donga fák nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1913-ik évi V. 149 2. számú végzése foly
tán 2500 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. március 
hő 26-tól járó 6°/0 kamatai és eddig * összesen 
144 kor. 76 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig. Muraszombat községben, a le
foglalt ingók helyein leendő megtartására

1913. évi junius hó 2-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. íj. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat. 1913. május 21.

SZABADFY JÓZSEF, 
kir. bír. végrehajtó.

Értesítés!
Mivel a szentgotthárdi kér. munkás- 

biztositó pénztárnak a folyó hó 18 ára 
egybehívott közgyűlése, a megjelent köz
gyűlési kiküldöttek csekély száma miatt 
határozatképes nem volt, e közgyűlés 
ugyanazon tárgysorozattal f. évi junius 
l-én d. e. 9 órakor fog megtartatni.

Szentgotthárd, 1913. évi május 19-én.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT.

Alaptőke Betéteket elfotrad Alaptőke
500.000 K. DCICICKCl CllUgdU 500.000 K. 

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

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

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra.

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.

Hirdetmény
A Radkersburgi Téglagyár 
Kreuzdorf—Woretzenben ajánl: 
szép másodrendű közönséges 
(Biberschwarcz) Fedő Téglákat, 
a meddig a raktár tart, 1000 

darabonként 26 koronáért.

Egy házhely eladó!
Egy házhely Muraszombatban, Derék- 

utczában, özv. Czauneker Károlyné t za 
mellett szabadkézből eladó. Értekezhetni a 
tulajdonossal: özv. Czauneker 
Károlynéva.1 muraszombat.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Ó 1908 1911 évjáratú és uj FAJBOROC
Pécsenye-. csemege-, szamorodni- és asszu horok.

Kiváló uj fajborok! MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban!

Vísontai és Mátrahegyaljaí Szőlőtelepek Borértékesítő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállay Zoltán v b t. t., Hevesmegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS,

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota): Postafiók 1. sz. Telefon 99 sz. Sürgönyeim: Visontainátra.

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szölötelepei: 
Beülteted terület 540 hold. Évi termés 12.000 hectoliter.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán vaió biztosítása czéljából.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű. Muskái- Zala- V.1S- C3 SoinOPVIlieffVei kéOVÍSelet ‘
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, . r “ r • •

Kadarka, oteiio, Oportó, Burgundi, Kabemet. Polgár Dávid és Társa urak Budapest, VI., Frangepán-u. 12.

Nyomatott baikányi Ernő gyorssajtújúü Muraszombatban.


