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Morál insanity.
Nyugat és kelet közé vetett bennünket 

a sors mi vagyunk az a szikla, melyen 
az ellentétes irányból áramló hullámok 
forgataga megtörik. Dicsöségteljes de 
nehéz feladat, egy ezredéven át minden 
tudásunkat arra kellett fordítanunk, hogy a 
kavargó örvény magával ne sodorjon, a 
feneketlen mélységbe. — Azt az erőt, 
melyet más állam saját javainak fejleszté
sére fordíthatott, azt az igyekvést, azt a 
munkásságot, mellyel szomszédjainknak 
sikerült hatalmukat megsokszorozni, kincs
táraikat megtéliteni, — azt nálunk mind 
egyetlen harc, a létezésért folytatott küz
delem emésztette fel.

De eddig, ha gazdaságilag nem is 
gyarapodhattunk erkölcsi tulajdonaink tekin
tetében rendületlenül állottunk a szomszé
dos hatalmak közzepette. De most, az 
utolsó években szemmelláthatólag kikezdte 
társadalmunkat az a veszélyes gyakran 
halálos kór — mely fundamentumain támad 
meg minden államot, minden társadalmat, 
a morál insanity: a hiányos erkölcsi érzék.

Franciaország panama botrányától egé
szen az orosz milicia posványáig a korrupt- 
ság oly tátongó örvénye nyílik fel a figyel
mes szemlélő előtt, hogy az elszédülve 
megborzad a rettenetes látványtól. Oly 
körök, melyeket eddig közhit szerint a 
‘■isértés meg sem mert közelíteni, becsü

letünket néhány aranyért piacra vetik. És 
a legszomorubb mindenben, hogy semmi 
sem ragadós jobban a rossz példánál. 
Talán ebben leli magyarázatát az a körül
mény, hogy újabban mint már fentebb 
említettük, e métely mindjobban a magyar 
társadalmat is kikezdi. A törvény szinte 
napról napra idéz olyanokat Ítélő széke 
elé, kiket már pozíciójuknál fogva sem 
mert eddig illetni a gyanú Ügyvédek, 
bírák, orvosok, a népképviselet egyes tagjai 
egymásután követnek cl oly cselekedeteket, 
melyek folytán összeütközésbe kerülnek a 
büntető igazsággal.

De a ragadós példán kiviil még szám
talan egyéb oka is van e métely rohamos 
terjedésének. Valamint az egyszer már 
elgyöngült, aláaknázott szervezeteket minden 
kór sokkal könnyebben megtámad és ledönt, 
mint az erőtől, egészségtől duzzadót — 
azonképen az a társadalom is, melynek 
gyökerét már az anyagi gondok szuja rágja, 
sokkal hamarabb esik áldozatául a korrupt- 
ságnak.

Csak a vagyonilag teljesen független 
állam immunis mindenféle kisértés ellen; 
— és ha akadnak is egy ilyen állam kebe
lében olyanok, kik jogtalan vagyoni elő
nyökért készek becsületüket is martalékul 
vetni. — a felháborodás elementáris ereje 
csakhamar elsöpörné őket helyükből.

Nálunk azonban, hol a rossz anyagi 
viszonyok az általános szegénység, nyo
morúság szinte lehetetlenné teszik a meg

élhetést — nálunk még azt is, kinek bűne 
nyilvánvaló, megtűrik - mindaddig mig 
az igazság sújtó pallosa le nem csap reá. 
Enyhe elbánásra számíthat mindenki, a 
ma nekem holnap neked elve folytán : hi
szen joggal gyanakodhatik az a bűnös, ki 
az esküdtek ítélő széke előtt áll — nem 
találkozik-e maholnap rabságában azoknak 
egyikével, kik ma törvényt ülnek fölötte.

És valamint minden betegségnél a 
lokális gyógykezeléssel legalább is egyenlő 
fontosságú az általános kezelés: az elgyön
gült test összes erőinek pótlása, ép ezt az 
elvet kell követnünk a társadalom kóros 
elváltozásainál. Erősíteni kell a magyar 
társadalmat, megélhetéséről, tisztességes 
viszonyairól gondoskodni. Általános gazda
sági helyzetünknek fellendülésével az egye
sek körülményei is javulni, erösbödni fog
nak és a kisértés a morál insanity réme 
kudarcot fog valani egy jómódú, vagyoni
lag független társadalmon.

Sajnos, azonban ma még csak nem is 
remélhetjük, hogy a most folyó nagy nem
zetgazdasági és politikai evolutio járni fog 
legalább annyi eredménnyel, hogy anyagi 
helyzetünkön javitva, egyuttal erkölcsi 
tekintetben is kifogástalanná tenné társa
dalmunkat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

TÁRCZA.

A Mura partjáról
Irta . Bertalan Vincze.

A Muraparti vendség úri és egykor jobbágy 
•pe «íltal köztiszteletnek övendő édes anyám, pé
ti való volt özv. Bertalan Jözsefné, szül. Kolossá 
ironella úrasszonynak köszönhetem azt. hogy 

vbarkőczi közbirtokos vagyok. Az ő takarékos- 
és nagyatyjától nemes Kregár Ignácz nemes 

negye valamikori eskiidjétől és hitvesétől 
nemes korongi D.rvarics Julidtól örökölt ősei tu
lajdonihoz való szívós ragaszkodása mentette meg 
számomra a helyet, ahol nyaranta szegénységem
ben úgy érzem magamat, mint mások tele zsebbel 
a világgá kürtőit nyaraló helyeken.

Valahányszor meg-megtérek a pázsitos ud- 
varu kerttől környezett lombok árnyában álló ősi, 
iából falazott nemes kúriámba, elfog a kegyelet 
és halával adózom édes anyám gondoskodása és 
emléke iránt és azonképen akarok cselekedni, ami- | 
ként ő cselekedett vala.

Van itt minden számomra.
Magány, csendesség, balzsamos, illataival te

litett levegő, madárdal, liget, berek, harmatos mező, 
kristály tiszta hűsítő ivóvíz és mindezek teljébe a 
sebesség sodrásában száguldó Mura, akivel én 
végtelenül enyelgő szeretkezésben élek.

Ábrándos szeretkezésemet költeménybe-sze
retném foglalni, mint Petőfi a Tiszát, de hát vala
mikor réges-régen, mikor diák voltam nyakát szeg
ték ebbeli tudásomnak. Ám megmaradt bennem a 

költői érzelem, amelynek legnemesbbje: a szeret
kezés, a merengés, az ábrándozás soha sem valva 
meggyőződésként Reviczky sóhaját: Ábrándozás az 
élet megrontója. Sőt állitom : a merengés, az áb
rándozás az élet édessége és ösztönzés az akarat 
végrehajtására.

Miért volna tehát acélét megrontója? A 
csalódás nem csak az ábrándozás egyedüli követ
kezménye. De nem ám 1

Hisz a merengés és ábrándozás a boldogság 
menybeli üdvösségének országába is bevezet bírni 
azt, akit, amit szeretünk és a mi merengéseinkben, 
ábrándjainkban szövődött vágyainkat kielégíti, ha 
mindjárt boszuval járjon is.

Szeretkezem a Murával.
Ki-kijárok hozzá. Meg-tnegállva partján és a 

múltakon ábrándozva majd merengve elmélkedem 
a jövőn ... a jövőn, ami nem tudom, hol és miben 
fog végződni.

El-elnézem a Mura habjainak száguldását, 
amint rohannak tovább . tovább a nagy ten
ger felé, de egyelőre nem minden csepje.

Nem, mert a nap heve párává emeli egy- 
részét a légkörbe, amelynek újból egyrésze a ma
gasságban felhőkké képződik, a másik része pedig 
harmatként száll a növényzetre.

Az élet is egy nagy ■ . . nagy Mura. Medre 
az akaratfalu agykoponya, vize a teremtő gondo
lat, és párafejlesztő napja a szív, az érzelem.

Mennyi gondolat, eszmét fejleszti ki az érze
lem heve a megfigyelést, a megismerést, az értel
met, az ítélkezést, a következtetést, a tudást rejtő 
agykoponyából a lermészetfölöttiségen, magát túl
lévő istenség eme székhelyéből!

És felszáll a gondolat, az eszme, hogy vagy 

mint áldásosán termékenyítő eső harmat, vagy 
mint vihart korbácsoló jeget árasztó felhő, vagy 
dermesztést eszközlő dért képező köd szálljon arra 
a szellemi lénvnek elnevezett életre, amelynek em
ber, emberiség, emberi társadalom a neve

Mennvi gondolat, mennyi eszme szüleinlett 
meg, amelyeknek egyike javára a másika romlá
sára szolgált! És ezen gondolat, eszmetermelés 
mindaddig folyamatban lesz, mig ember él a vi
lágon.

Igaz, hogy a gondolatok, eszmék nem min
dig újak. Mert rengeteg van azokból, amelyek 
vissza visszatérnek és az adott körülményekhez 
képest megujhodnak. Ámde a fejlődés menetében 
újabb és újabb gondolatok, eszmék támadnak, tör
tetnek elő, amelyeknek hatása, irányítása alatt áll 
az ember, akár javára, akár romlására legyen 
is az.

Mert az ember nem mindig a javát szolgálja, 
még akkor is, ha annak véli

Ha az ember csak a jő gondolat környeze
tében. a jő eszme magvalósulásának törekvésében, 
szolgálatában állna, akkor a jő. az igaz által el
lenőrzött lelkiismeret, lelki tudat soha sem ismerne 
félelmet, amely csak üldözrji, nyugtalanítani tud. 
És ha üldözőbe vesz csak, akkor hagyja abba, 
ha ellenszolgálat fejében teljes elégtétellel történik 
az adózás.

És vég ?
Na, igen tisztelt Mura, adj erre választ!
Az ember bizonyos körülmények között, bi

zonyos korban emberi mivoltának mélyebben rejlő 
okait kutatja, fürkészi.

Nem elégszik meg azzal, hogy vagyok, ha
nem felveti a kérdést mivé leszek ; avagy a léte-

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Izgatják a vendeket Amerikában.
A Clevelandban megjelenő nagy magyar lap 

a Szabadság-, julius hó IO-iki számában az 
alábbi figyelemre méltó czikket közli:

A south bethlehemi magyarság felháborodva 
látja, hogv hónapok óta egy pánszláv banda 
izgatja izzó magyargyülöletre az eddig derék és 
hazafias vend népet, amelynek nagyrészéi immár 
teljesen karmaik közé kerítették azok a fekete
lelkű izgatok, akik az mindenható muszka cárra 
esküsznek, akinek birodalmából bőven folynak a 
dollárokra felváltott rubelek minden magyarellenes 
mozgalomra.

Hónapok óta bizonyos nyugtalanság észlel
hető a vendek között, akik eddig hűségesen meg
voltak a magyarokkal együtt: egy templomba 
jártak : a magyarba, magyar egyletekbe tartoztak, 
magyar újságot olvastak.

Évtizedek nehéz magyarositó munkáját akar
ják egyszerre megsemmisíteni azok a pánszláv 
bérencek, akiknek sem Istenük, sem hazájuk nin
csen, akik epekedve néznek a fehér muszka cár 
birodalom felé, honnét reménykedve várják a 
kozákokat, akik szerintük a szláv igába hajtják 
majd szép Magyarországot és kitűzik Budavárára 
a kettős kereszttel ékesiteit muszka zászlót.

Ilyen ábrándokban és álmokban ringatják 
magukat a pánszláv izgatok, akiknek álmaihoz a 
csendes zenét a rubelok ezüst csengése szolgál
tatja.

Lent a termékeny Zala- és Vasmegyékben 
egy kis testvérnép lakik, alig 20 ezeren. akiket 
otthon a hazafias magyar papság és tanítói kar 
már-már teljesen megmagyarositott, akik szívvel- 
lélekkel hü gyermekei voltak eddig a magyar 
hazának, mig idekinl a nagy szlovén papok kar
maiba nem hajtották őket a pánszláv tót és cseh 
izgatok.

Ennek a vend népnek egy töredéke South 
Bethlehem, Briegeport, New Brunswick és Chika- 
goban jött pénzt keresni, hogy majd egykor haza 
térve, öreg napjaikat az édes magyar haza drága 
földjén nyugodt megelégedésben töltsék el.

Együtt kezdték itt is templomaikat, egyletei
ket a magyarokkal és együtt tartottak mind addig, 
mig a lelketlen pénzsóvár pánszláv agitátorok fel 
nem izgatták őket a magyar haza ellen, azok a 
pánszláv izgatok, akik befurakodtak a magyarok 
közé báránybőrbe öltözött farkasok módjára, hogy 
elragadják a derék hazafias vendeket és a magyar
ság ellenségeivé tegyék őket.

South Bethlehemben egy ideig az orránál 
fogva vezették a magyarokat is ezek a pánszlávok, 
akik a magyarok zsírján meghízva hálábóL fel
lázították a magyarok és a magyar haza ellen az 

ezideig nemzetiségi veszekedést nem ismerő békés 
vend népét.

Van South Bethlehemben egy veszedelmes 
pánszláv banda, a mely gyűlöl mindent, ami ma
gvar. Ennek a bandának a feje egy cseh család, 
valami Gosztonyi Jánosné, szül. Tahovszky Róza, 
aki cseh születésű és sógoraival, a pánszláv ér
zelmű Kis Jánossal, a suszterból bankárrá vedlett 
és magát nagy szlávnak hirdető Prélecz József 
nevű pánszláv korcsmárossal együtt izgatják hó
napok óta korcsmákban és egyletekben a békés 
vend népet. És hogy eredményt értek el, mutatja 
a legutóbbi botrányos vend zászlószentelés, ame
lyen egy Krajnábcii hozatott Golop nevű ' szlovén 
pap, a south belhlehen i Cyrill és Methód tót kat
holikus templomban szórta magyargyalázó kifeje
zéseit és tüzes szavakkal buzdította a vendeket a 

nagy szláv testvérekkel való egyesülésre.
Közel egy evvel ezelőtt Gosztonyi Róza, alias 

Gosztonyicza, Kiss Jánossal, a mezőberényi szár
mazású pánszláv agitátorral és a 1 achovszky cseh 
családdal együtt kezdte meg az izgatást. Egyletet, 
vend uemzetiségü egyletet alapítottak, a melyben 
magyarul nem szabad beszélni, amely egylet tagjai 
csak jó és odaadó szlávok lehetnek.

‘Az egyletnek van vagy 200 tagja csehek, 
tótok, vendek vegyesen. Zászlót is vettek és azt 
julius 4-én akarták megszenteltetni. A gyűlésen a 
még el nem vadult derék hazafias tagok nagy ne
hezen keresztül vitték, hogy a magyar plébános 
szentelje meg a zászlét, a magyar katholikus temp
lomban. Keresztapának Tachovszky nevű, magya
rul egy szót sem beszélő cseh embert és Mrs. 
Rose Gosztonyiczát kérték fel, aki szintén cseh. 
Gosztonyi Róza azonban kijelentette, hogy ő abba 
ab... magyar templomba nem teszi be a lábát, 
ő magyar beszédet nem akar hallgatni. Es ke
resztül is vitte, hogy az egylet nem engedte a 
zászlót a magyar templomba bevinni, hanem a 
Cyrill és Method tót templomba vitték el és e 
czélra egy »nagy szláv papot hozattak Golop 
személyében.

A vend egylet meghívta az Összes magyar 
egyleteket, persze biznisz reményében, akik közül 
azonban csak két egylet lett hajlandó a magyar 
zászlót, a magyarokat gyűlölő tót temlomba el
vinni és a Hej szlovaci, hej szlovaci muzsika 
mellett végig marsolni. A két vitéz és magyasá- 
gát megtagadó egylet azonban megjárta, mert a 
zászlójukat az oldalhelyre kergette a pap és több 
tag könyezve és megszégyenkezve hagyta el a tót 
templomot, mikor a magyar gyalázást meghallotta.

Az l-sö Magyar Társalgó és Betegsegélyzö 
Egylet tót származású elnöke, (mert tisztességes 
magyar embert nem is választhatott volna az 1000 
magyar tagot számláló egylet?) Kirchner Mihály 
tót lutheránus szabó megparancsolta az egyletnek, 

hogy muszáj rukkolni. Az elnöki parancsnak nem 
igen lett eredménye, mert az 1000 tagot számláló 
egyletből mindössze 41, azaz negyvenegy rukkolt 
ki. azok is nagyobbrészt tót érzelmű egyének. 959 
tag nem ment el, mert magyarságát nem akarta 
meggyalázni. Hasonlókép az Önképző Egylet tag
jaiból is csak 9, — mond kilenc egyén ajánlko
zott, akik mivel le vannak kötelezve a pánszláv 
fővezérnek, Kiss János bankárnak, hát kirukottak 
zászlóstól együtt.

Nem rukkoltak és el sem mentek a derék 
Verhovaynak, a Szent János Egylet közel 300 
tagja közül egy sem, a derék Szt. István Egylet
ből egy sem, a Független Műkedvelők hazafias 
egyletből egy sem, sem a többi magyar egyletek. 
De jól is tették, mert szégyenpir szökött volna 
azokba a becsületes magyar arcokba, ha ott let
tek volna a vend zászló szentelésén.

Golop nagy szláv« lelkész egy árva szót 
sem tud magyarul és ki volt adva előre rende
letben, hogy a tót templomban nem szabad ma
gyarul ugatni. Lett tehát szlovén beszéd, amely
ben a nagy szláv pap szlovén nyelven gyalázta a 
magyarokat és az oldalra taszított magyar zász
lók szégyenkezve lapultak a falhoz, mikor a pán
szláv pap tele tüdővel ordította : Ti szlávok vagy
tok ! Semmi közötök a magyarokhoz! Tartsatok 
össze, legyen minden szláv egy testvér! stb. Igy 
folyt le a julius 4-iki nagy szláv zászlószentelés. 
Sokan kimentek a templomból és már vissza nem 
is kisérte, az a 41 Magyar társalgó és 9 önképző 
tag sem a vend zászlót, hiába kapacitálták őket 
az egylet tót elnökei.

Gyászvitézek mindenütt vannak. South Beth
lehemben is van egy pár gyászmagyarka és ez a 
gyalázat, hogy az a sok ezer és ezer magvar el
tűri még az ő egyleteiben is a pánszláv uralmat. 
Sőt az l-ső Magyar Társalgó és Betegsegélyzö 
egylet diszelnöke, a magyar gyűlölő pánszlávszivü 
Kiss János képe is ott függ a Magvar Ház falán 
a Gosztonyi Róza cseh bankámé arcképe mellett, 
mert az az átka a magyarnak otthon is, hogy 
nemzete ellenségeit táplálja vérével.

A magyar pénzén gazdagodott meg a Pa- 
nyicza Gosztonyica és a Pán Kiss Janó bankár 
és a nagy szlovén templomra 1000 dollárt aján
lottak e derék pánszlávok, miután a magyarok 
bőrén jól meggazdagodtak. Ök bujtogatták fel a 
vendeket, hogy hozassanak Krajnából, Laibachból 
nagy szláv papot és szakadjanak el a magyar 

templomtól, ök a csehek és tótok, akik vendül 
egy szót sem tudnak ugyan, de magyar gyűlölet
ből vagyont áldoznak a szláv nemzetiségi célokra, 
mert szivük és lelkűk izzik a magyar gyűlölettől.

Bizniszből persze néha-néha 1 2 fillért ad
nak magyar célra is, hogy annál jobban félreve
zessék a jólelkü, becsületes, egyenes lelkű magya-

zés semmiből jövő semmivé lesz-e, vagy valamely 
örök ok folytán, valamiből kell lenni, valamivé 
kell válnia. Mi tulajdonképen a létezés?

Talán az anyag, mondjuk az ősanyag, amely
ben a természet ős és változhatlan törvénye sze
rint vagyok ? !

Nem, mindez csak létezik.
Maga a létezés, a vagyunk egv láthatatlan 

erőnek jelenléte, jelensége, amely a tünetek, a tü
nemények örök okforrásai és amely örökforrás 
egyike az én létezésem, az ebben rejlő jelenség 
a lélek.

/X lélek, ez a nagy valami okrejtő valóság, 
amelynek megnyilvánulása ismét az élet jelensége 
igy olvadván össze a lélek az élettel, az élet a 
lélekkel megalkotván az ember lényét, létezését.

Öröktől van-e és örökké tart-e?
Az istenség fogalmának közelebbi meghatá

rozásában nincs kezdet és nincs vég.
És ha nincs, mert benne vagyunk a nagy 

térben és a nagy időben, ben voltunk és ben ma
radunk azokban. Csak azt nem tudjuk, vajon minő 
változataiban az ősanyag különféle vonatkozásai
ban, a lelki élet minő jelenségeivel és jelensé
geiben ?

Egy az bizonyos, hogy létezőre jöttünk és 
nem ok nélkül ok nélkiilése és pedig oly okozat
tal, amely az okok és okozatok ftírkészésére ké
pesít bennünket.

Ez a képesítés tépelődik, bölcselkedik, mint 
jó magamnál is. ki felvetem a kérdést, van-e meg
semmisülés ?

Már hogy ne volna!
Minden esemény, amely végbe ment, mihelyt 

végbe ment az önmagában megsemmisült anélkül, 

hogy többé-kevésbbé valamely vonatkozásban újabb 
állapotot ne teremtett volna anélkül, hogy emlék
ben. emlékezetben ne élne, ne élhetné anélkül, 
hogv meg ne ismétlődhetnék

Ez a megsemmisülés.
Kenyérsütés van nálunk.
Józsa húgom a leiekben kukoricát töltöget 

édes anyámnál, nagynéném a házvezető Mari néni 
bekiált a szobába : Vince te, hozd ki az ágyból a ; 
kenyeret, ahova kelni tettem.

Készséggel teljesítve parancsát viszem ki a I 
szakasztó vékában fehér habos ruhával takart 
tésztát és önkéntelenül ajkamra jön az ősi egyház 
ősrégi hymnusza:

Imádunk szem ostya, drágalátos manna ! 
Seregeknek ura. királyok királya.

Mert mi az ostya? A mindennapi kenyér, 
az élei, a lélek szükséglete. Es ki benne a sere
geknek ura, a királyok királya?

Ki volna más, mint ő, akitől a kenyér szár
mazik. hogy életet adjon a lélekben és lelket az 
életben.

** *
Alighogy bevetik a kenyeret, Mari nőném, 

ez a kéthetes fehér hajú asszony jóféle tejfölös 
lángossal kínál meg.

Magunk földje termetle.. Mohón falatozok 
belőle és azután kimegyek a Murára, hogy hab
jaiban megfürösszem magamat.

Mintha könnyebb volna az, mint tépelődni, 
bölcselkedni ?! De mikor az ember az öregedő, 
vagy már öregkorban önkéntelenül is bölcselkedni 
szokott ki úgy, ki amúgy az ő lelki tudásával, 
amely ha szegény reá vonatkoznak az igék: bol
dogok. mert övék a menynek országa.

A menynek országa ? Hát ilyen is van ? 
Hát hogy is ne volna !
A megnyugvás egymagában véve is a meny

nek országa s kell-e nagyobb ajándék a léleknek, 
mint a megnyugvás, a megnyugvásra való kész
ség, amely felé a hitnek ragyogó fénye vetíti a 
reménységet, amely minden tépelődést és zaklató 
nyugtalanságot eloszlatni képes.

No persze, hogy képes.
Azzal panyókára vetve kabátomat, csárdásra 

kapva kalapomat nyitott mellel barátsaruval, ma
gam mellé véve a községtanitóját és fiamat kime
gyek a Murára.

Partjára érve ajkamra száll a dal:
A barkóczi határon.
Csősz leszek éli a nyáron.
I.eteritem a ruhámat. 
Oda várom a rózsámat: 
A rózsámat.

Hát vamikor vártám is, anélkül, hogy csősz 
lettem volna.

Ma mintha erkölcsi csősz volnék, a rózsá
mat a Trézsi asszonyt azonban otthon hagytam 
olyan vénülő félben vagyunk, amelynek első állo
mása az öregesedés, ám lehetek arról, hogv nem 
jöhetett el és most nélküle élem világomat.

Hogyan ?
Levetem magamról a gúnyát és egy ideig a 

nap égető sugarainak, a levegő hullámainak 
gyógyhatása alatt állván szép csendesen leheverek 
a vízbe és élvezem a szabad természet isteni gyö
nyörét a Mura ligetében, hogy erőt szerezzek ma
gamnak a további életre, a további munkásságra, 
ha a jő Isten is úgy akarja. 
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rókát. ' magvar derék, becsületes, egyenes lelkű 
:icp, ezért lehet az, hogy álnok szóval, szemfor- 
j.u.issal befurakodnak legszentebb intézményeikbe 
a pánszláv izgatok és ott ők lesznek az elnökök, 
Jis/elnökök csak azért, hogy ha alkalom kinálko- 
<ik meggvalázzák a magyar nevet, a magyar zász
lót. a magyar becsületet.

V jgül a south bethlehemi magyarsághoz 
volna szavam szavunk. Legyenek önérzetesek, üz- 
ck ki keblükből a hazaárulókat! Ne hajoljanak 

meg a pénz hatalma előtt és ne keressék a ke- 
veit azoknak, akik izzón gyűlölnek mindent, ami 

uiagvar, akik addig mutatják magukat magyar ér- 
zelmüeknek, amig a magyarok bőrén gazdagod
hatnak.

D. Cs.

HÍREK.
Tanárválasztó gyűlés. A mura

szombati polgári iskola iskolaszéke e hó 
14-en csütörtökön tanárválasztó gyűlésre 
jött össze, Pósfay Pongrácz főbíró elnök 
leie alatt. A tizennégy pályázó közül az 
iskolaszék alapos inegvitálás után Kovács 
György középiskolai tanári képesítéssel biró 
szabadkai polgári iskola tanárt és Kovaltsik 
Ferencz orosházi lakos képesített polgári 
iskolai tanárt választotta meg: Kovács 
György lesz az igazgató. Reméljük, hogy 
az iskolaszék jól választott.

Templomunk hírneve Nem
régiben előkelő részben magyar, részben 
pedig külföldi műépítészekből álló társaság
ban sok szó esett a muraszombati rom 
kath templomról, Takáts László földink 
kiváló alkotásáról. Az elragadtatás hangján 
beszéltek a szakértők e műről, amelyet 
csak leírás után ismertek, s mi sem bizo
nyítja jobban templomunk kiválóságát mint 
az a körülmény, hogy többen e szakférfiak 
közül a közel jövőben Muraszombatba 
jönnek egyesegyedüi csak azért, hogy a 
templomot megszemléljék.

— A tanítók Eötvös ünnepre. A 
muraszombatjárás ált. tanító egylet, a fele
kezeti tanitókörökkel és a V M K. E.-tel 
karöltve fogja szeptember hó 13-án meg
ütni Br. Eötvös József születésének 100-ik 
évfordulóját.

Jótékonyság. A múlt vasárnap este 
meghalt Bán Imre köteles-mester, nagy nyomor
ban hagyva itt feleségét s apró gyermekeit, akik 
közül egyik világtalan is. A nőegylet hölgyei a 
ivomor pillanatnyi enyhítésére gyűjtést rendeztek. 

Az adakozók névsora a következő: Nőegylet 10 
l\. id. Horváth Pálné 2 K. dr. Pintér Miklósné 
2 K, Pósfay Pongráczné 2 K, iíj. Horváth Pálné
1 kor. Olajos Sándorné 2 K, dr. Czifrák Jánosné
2 K, dr. Brandieu Sylviusné 2 K. özv. Horváth 
iyörgvné 1 K. Nemes Miklósné 2 K, dr. Lám
ítalné 5 K. Ruttkay Ignáczné I K, Éberl Róza 
K. özv. Berke Mihályné 2 K. Török Ernőné 
K. Sch. Fehér Ilona 2 K. dr. Brandieu Sylvius 

pvui „ a gyógykezelésért nem fogadott el tisztelet- 
< A nőegylet vezetősége ez utón mond hálás 
köszönetét a nemes szivü kegyes adakozóknak, s 
kéri a közönséget amennyiben még valaki a 
szerencsétlen" asszony nyomorát enyhíteni kívánja, 
adományát jutassa a nöegylet elnökségéhez.

Figyelmeztetés a szülőkhöz. 
A muraszombati községi polgári iskola 
iskolaszéke ezúton figyelmezteti a t. c, szü
lőket, hogy amennyiben gyermekeikkel a 
polgári iskolát akarják látogattatni a beirat
kozással siessenek, nehogy betelvén a lét
szám a gyermekek felvételét meg kelljen 
tagadni.

Séta a márkusházi erdőben. Szép 
verőfényes meleg nap volt még aug. 9-én d. u., 
amikor két muraszombati hölgy sietett haza felé 
a márkusházi erdőből egy távoli zivatar dörgései
nek morajától hajtva, az egyike egy fiatal mura

szombati urihölgy, a másik egy csinosnak mond
ható szőke kis bakfis. de egy óriási hibájuk volt, 
hogy fejükön egy kendő, kezükben egy kis cekker, 
melyben málnát vittek s nem gombát, —- mert 
biz ezen egyszerű toilettjük óriási veszélybe so
dorta őket. A kegyetlen sors összehozta őket hat 
elegáns muraszombati úriemberrel, akik hivataluk 
bezárása után szabadba mentek sütkérezni vagy 
pedig kis kalandot keresni. A mint velük szemben 
jön az a két kis hölgy, s egyesek az urak közül, 
a szabadban úgy látszik teljesen szabadnak érez
ték magukat minden etikettől, mert lovagiasságuk 
s tiszti becsületük tudatában először útjukat akar
ták állani, de vadász létükre rosszul rendezték a 
kört, mert a két kis hölgy kitért, s mellettük a 
kissétányra letértek, ekkor megszólították, s ami
kor azok erre sem reagálva tovább siettek, fel
ébredhetett bennük teljesen a vadász szenvedély, 
mert utánuk fordulva nyomon követték őket, s 
hallották ama közismert, de nagyon gyanús hivó 
füttyeiket, de hát szerelmi csicsergésük meghallga- 
gatásra nem találva a Lend.ahidja előtt eredmény
telenül abbahagyták az üldözési, befordultak a 
vadaskertbe, ahol még búcsúzóul hallották kedves 
hangjukat; hatalmas hahotába kitörve, hogy mily 
dicső dolgot végeztek ma ők. Egyszerű gyakran 
megismétlődő történet, csakhogy azzal a különb
séggel, hogy véletlenül rossz helyen kopogtattak, 
sem az ügy el nem hallgattatott, hanem Mura
szombat erkölcs történetéhez egy kis hozzájárulása 
gyanánt közhírré tétetik. Másrészt meg tanúság 
is akar lenni ez a kis napihir, hogy úri hölgyek 
fejkendővel nemerjenek máskép az erdőbe sétálni, 
minthogy előbb kellő kutyakorbácsos markos fe
dezetről nem gondoskodtak, mert a márkusházi 
erdőben nem éretlen kamaszoktól, hanem egyes 
úriemberek '■kedveskedéseitől kell félni, akiknek 
úgy látszik a márkusházi erdei sétányon való já
rás a privilégiumuk, s kik íensőbbségünk is lova
giasságuk tudatában, nem hog.y védenék a gyen
gébb nemet, hanem maguk sértegetik. Remélhető 
azonban, hogy az illető urakban, kik ezt megtet
ték lesz annyi becsület, hogy a megsértett hölgy
től bocsánatot kérjenek, mert ha nem teszik úgy 
a muraszombati férjeknek figyelmébe ajánlom, hogy 
a kutyakorbács beszerzése nem tartozik a felesle
ges kiadások közé, hacsak nem akarják kezüket 
olyanoknak pofogratioi Naturselbst-abdrckjávaL 
bemocskolni, kiknek van bátorságuk nőket sérte
getni, de hogy bocsánatot kérjenek, arra már 
nincs merszük. II. Gy.

Ezt a közleményt - melyért a felelősséget 
H. Gy. beküldő ur vállalja azzal a megjegy
zéssel tesszük közzé, hogy amennyiben valaki 
tényleg bocsánatot akarna kérni, a megsértett 
urhölgy nevét szerkesztőségünkben megtudhatja. 

Muraszombati Önk. Tűzoltó Egy
letnek f. évi augusztus hó 3-án tartott mulat
ságon felülfizettek: Nmtgu Gróf Szápáry László 
50 K. dr. Czifrák János 18 K. Pósfay Pongrácz, 
Vogler József és János 10 10 K, Árvái Henrik,
dr. Pintér Miklós, Saáry József 5 5 K, dr. Bölcs
Gyula, Gosztonyi János, Most Rudolf, dr. Vályi 
Sándor 4 4 K. Czvetkó Lajos, Kalchbrenner 
Eerencz, Keresztury Kálmán. Kováts István, Sávéi 
János, Török Ernő 3 3 K. Balkányi Ernő, Bácz 
jános, Barbarics Antal, Boros Benő, Döbrentei 
Antal, dr. Geiger Vilmos, Gredár Antal, Heimer 
Ignácz, Krantz József, b. Kemény Mór, Kolossá 
István, Nemec János, Németh Ferencz, Oszterer 
Károly, Ratkol Tivadar, Scheibner Aladár, Siftár 
Lajos, Vezér József, Vértes Sándor, Zelkó János 
2 2 K. Rúzsa Ferencz I 50 K, Antauer József,
Balcz Aladár, Bölcs Béla, Darvas Aladár, Éberl 
Róza, Erdőssy Barnabás, Tiszta Antal, Grassano- 
vits Ottó, Hoffman Manó, Hunyadi Sándor, Jónás 
János, Kardos József, Kohn Samu, Meszarics 
István, Neubauer Ferencz, N. N., özv. Novák Mi
hályné, Schumák József, Schwarcz Izidor, Sokál 
József, ifj. Somén János. Székely Sándor, Szinicz 
Ferencz, Szukits István 1 I K, Sebők János 60 
fill., Berdén András, Dittrich Gusztáv, Faflik Ká
roly, Jug József, Lainscsák Ferenc, Pecsics József, 
Sajt Ferencz, Schuch Gyula, Stefanécz András, 
Stevancsecz Antal, Szlepecz Alajos, Szlepec János, 
Voller József 50 50 fill., Czipott Viktor 40 fill.,
Sasváry (Schinkovich) 30 fill. Bevétel 379*90  K. 
Kiadás 171 56 K. marad az egylet pénztára javára 
208 K 34 fillér, mely összeg a tüzoltószerek be
szerzésére lesz fordítandó. A nemes szivü adomá
nyozóknak ez utón is köszönetét mond az egylet 
nevében Malacsics József e. pénztáros.

Anyák figyelmébe százszorosán csak 
azt lehet ajánlani, hogyha gyermekük a 4—5-ik 
hónapot elérte és az elválasztás ideje következik, 
tanulmányozzák a Phosphatine Falieres-el való 
való táplálást úgy, hogy az elválasztás pillana
tától kezdve a gyermektáplalás gondjai és felada
taival tisztában legyenek. Biztosítani a gyermek 
erőteljes fejlődését, jó csontképződését és a fogzás 
sima lefolyását a Phosphatine Falieres alkalmazá
sával lehet a legjobban. E kitűnő tápszer már 
nem szorul dicséretre, kapható minden gyógyszer
tárban.

Batthyány Zsigmond gróf házi 
szarkája. Különös módon deritetett ki a mura
szombati csendörörs egy régi lopást. Rácz István 
barköczi béresgazda, Batthyány Zsigmond gróf 
embere, aki a magtár kezelésével volt megbízva, 
a napokban összeveszett feleségével. A házi per 
patvar igen éles hangokat váltott ki mindkét vias
kodótói, amig az ember egészen le nem torkolta 
asszonyát. Mivel pedig örök törvény, hogy vitat
kozásban mindig az asszonyé az utolsó sző, 
Ráczné sem hagyta magát leveretni, hanem amikor 
már semmit sem tudott férjeurán kifogásolni, hát 
odavetette neki a fenyegetést: Ne szekirozz engem, 
mert majd megmondom, mennyi búzát loptál el a 
gróftól ! Az asszony fenyegetését meghallották a 
kíváncsiskodó szomszédok, akik csakhamar túl
adtak íajta és a hir egy-kettőre a csendőrök fülébe 
jutott. A muraszombatiak kitűnő járásőrmestere. 
Rendes János vette kezébe a nyomozást és a 
béresgazdát nyomba letartóztatásba helyezte. Több 
napon át folytatták ebben az ügyben a kihallga
tásokat, amelyeknek során Rácz maga is beismerte, 
hogy a múlt év december havától kezdve nagy 
mennyiségű búzát, árpát és rozsot emelt el a 
magtárból, azután Kárász Iván korongi korcsmá- 
roshoz szállította, ahol bort kapott ennek ellené
ben. A csendőrség Ráczot följelentette a szombat
helyi kir. ügyészségnél.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Szóval kifejezhetetlen vigasz volt szerencsét

len támasz nélküli özvegyi telkemre az a meg
nyilvánult támogatás, meiyben engem Muraszombat 
jótevő közönsége megboldogult férjem elhalálozása 
alkalmából részesített. Köszönöm az Ipartestületnek, 
a Polgári körnek különös támogatását; azon sok 
egyeseknek pedig, kik vigasszal és anyagilag is 
kegyesek voltak támogatni, fogadják örök hálámat. 
Egyúttal a férjem végtisztességén megjelent közön
ségnek is a legmélyebb köszönetemet nyilvánítom 
árva gyermekeim nevében is.

Muraszombat. 1913. augusztus hó 14.

özv. Bán Imréné.

*) E rovatban köztöltékért a szerkesztősig felelősséget 
nem vállal.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 17 én (vasárnap). 19 én (kedden)

1. A pap leánya. Dráma 2 felvonásban.
2. Miszionáriusok Kínában.

Szünet.

3. Hogyan szereti a Pali a Marit. Vígjáték.
4. A kigyóember.
5. A téli események

mpi vádak Zarthely I korona. I. hely 60 fillér. 
HtLYAKAn: n he|y 40 fi||ór Hl he(y 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.
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Pályázati hirdetmény.
Muraszombat községben az elköltözés 

folytán megüresedett szülésznői állásra ezen
nel pályázatot hirdetek.

Felhívom mindazokat, kik ezen 240 
korona utólagos negyedévi részletekben a 
községi pénztárból járó évi fizetés és sza- 
bályrendeletileg megállapított látogatási díj
jal egybekötött szülésznői állást elnyerni 
óhajtják, hogy kellőleg felszerelt pályázati 
kérvényüket folyó évi szeptember hó 15-ére 
nálam beadják, mert a később érkező kér
vények figyelembe véve nem lesznek.

A választást az 1908. évi XXXVII. t. 
ez. 29. §-a alapján

f. évi szeptember hó 20-án 
d. u. 2 órára a körjegyzői hivatalba kitű
zöm, melyre a szavazattal biró elöljárósági 
és képviselőtestületi tagokat ezen hirdet 
ménnyel tisztelettel meghívom.

Az állás legkésőbb október 1-én el
foglalandó.

Muraszombat, 1913. julius 31.

Horváth László, 
központi körjegyző.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT.

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

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

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra.

Községi és közköicsönöket 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.

________________________________

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségé -nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt II 12 óráig a tit
kári lakásán. A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

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

Galambokat nagyobb mennyiségben megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

= Legújabb kiadás. =

Rézi Néni
szakácskönyve

■•r:’' Ára 5 korona.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és
. papirkereskedésében, Muraszombat, g ,

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Pergament papír
befőzéshez, hozzávaló zsinór 
kis- és nagygombolyokban.

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 
és III. osztályába bevezettet tankönyv. Ara 
20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Szives tudomásul a m. t. szülőknek!
A muraszombati állami elemi népiskola-, iparos inasiskola- és óvodákban 1913 14. tanévre a

beiralások szeptember hó 12-én kezdődnek s szeptember 14-én végződnek. Ezen idő alatt minden 3 5 éves
óvodaköteles, 6 12 éves mindennapi és 13 15 éves ismétlő-köteles gyermek, valamint a város területén 
tanuló kereskedő és iparos inasok múlhatatlanul beirandók : ez utóbbi még azon esetben is, ha az még csak 
próba vizsgálaton van, vagy esetleg mint háziszolgák, napszámosok alkalmaztattak az illető iparág elsajátítása 
végett. A később felfogadott iparostanulók a félfogadás napján azonnal beirandók. kivételt képeznek az április 
hő 15-én túl felvett tanulók, kik a következő tanév első napjaiban Írandók be. Azon iparosemberek, kiknek 
több inasuk van. saját érdekükben tesznek, ha összes inasaikat egyszerre Íratják be s ez által lehetővé teszik 
oly módon leendő beosztását, sogy lehetőleg ne egv napon vonassanak el a műhelytől.

A beiratások a kitűzött napokon délelőtt S 12 óráig, délután 2 órától 4 óráig tartatnak az állami 
iskola egyik tantermében. Kérjük a m. t. szülőket, hogv a beiratásokra az értesitököny vecskét, az első 
osztályokba készülőknek pedig keresztlevelüket és oltási bizonyítványukat magukkal hozni szíveskedjenek. 
Az inasok szerződésüket is hozzák el magukkal.

A mindennapi és ismétlő tanulók tandijat nem fizetnek, az óvodások után 2 korona 
40 fillér, az iparostanuló tandija 4 kor. 50 fillér.

Beiratás és Írószerekért a mindennapi tanuló I koronát fizet, mely összegért minden gyermek az 
egész tanéven át Írószert és irkát kap. A többi tanuló után 10 fillér jár tinta és tolira.

Tekintettel a gondnokság azon határozatára, hogy az állami iskolában tantermenként csak 60—64 
tanuló vehető fel, kérjük a m. t. szülőket, igyekezzenek gyermekeiket minél előbb beíratni.

A folyó 1913 14. tanévben a rendes tanítás az elemi iskolában és óvodában szept.
hó 15-én, az inasiskolában pedig szept. 14-én kezdődik, a tanítást egyfolytában tartjuk meg, 
reggel 8 órától déli 1 óráig.

Az I. osztályt tanítja: özv. Seb. Fehér Ilona ig.-tanitónő, a II. osztályban tanít: Sostarits Elek 
tanitó. a III. osztályban Molitorisz Jenő tanitó, a IV. osztályban Csiszárné Olaszy Terka ig.-tanitónő, az V_ VI.
osztálvban Richter József tanitó.

Muraszombat, 1913. augusztus hó.

________________________________________________A tantestület.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

AZ EST 
a legjobb magyar napilap. 

Hírei frissek és igazak! 
Közgazdasági rovata a gazdasági 
élet minden mozzanatáról számot 
ad, sportrovata a sport minden 
ágának eseményről hűen beszámol.

A bel- és külföld 
napi eseményeit 
a legmegbízhatóbb tudósítók távi
rati és telefonjelentései alapján 

leghamarabb közli.

AZ EST
megjelenik a fővárosban déli l-kor " 
és másnap reggel */s  9 órakor 
kapható Balkányi Ernő papir

kereskedésében Muraszombat.

Ára 6 fillér.
k------------------------ —


