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A szegény iskolásgyermekek.
Kora reggel, amikor a mostani zord 

időjárás mellett a hőmérő igen gyakran 
tizennégy, tizenöt fokot mutat a fagypont 
alatt, gyakran lehet iátni az utcán apró 
gyerekeket, akik vékony kis kabátban, hónuk 
alatt könyvvel, vagy palatáblával botor
kálnak az iskola felé. Kis kezüket vörösre 
csípte a fagy, arcuk kék-zöld, szemükből 
könyet facsart a hideg és akinek szive . 
van, hogyha találkozik velük, nem állhatja 
meg, hogy egy részvétteljes, sajnálkozó 
pillantást ne vessen utánuk. Ezek az apró
ságok, akiknek a szülőik olyan szegények, 
hogy gyerekeiket nem tudják fölöltöztetni 
tisztességesen, a kuítura apró mártírjai.

A törvény ridegen és parancsolóhig 
paragrafusba szedi a rendelkezést, hogy 
minden gyermek hatodik és tizenkettedik [ 
esztendeje között iskolába tartozik járni. 
Hogyha nem jár, a szülőit szigorúan meg
büntetik. Arra azonban nincsen törvény, 
hogy a szegény gyermeknek jó ruhája, 
meleg felöltője legyen, melynek a vékony 
szövetén keresztül nem szűrődik át az 
Isten hidege. És arra sincsen törvény, 
hogy a szegény gyermek ne járjon lyukas 
cipőben, aminek csak fele talpa van. amibe 
szabad utat talál a dermesztő hideg hóié. 
A sok szánalomraméltó apróság ebben a 
zord időben dideregve, holtra fagyva járja 
a sokszor hosszú, vesződséggel teljes utat 
az otthon és az iskola közt. Vagy pedig
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egyszerre elmarad a gyerek hetekre és 
amikor a végén visszakerül a tanító elé, 
arra 9 kérdésre, hogy hol volt olyan sokáig, 
szepegve.azt feleli:

— Édes apám nem engedett az isko
lába, mert lyukas volt a cipőm s nem volt 
pénze másikra I

Hol van az a tanító, akinek erre a 
feleletre van szive ahhoz, hogy a törvény 
teljes szigorával lépjen föl?

A tanító nem tehet mást, minthogy 
hallgat, s azt mondja:

— Mondd meg az apádnak, hogy 
máskor idejében vegyen cipőt!

A gyermek nem elég érett és nem 
elég merész ahhoz, hogy megkérdezze:

— Igen ám, de miből vegyen?
Mert hogyha ezt megkérdezné, a tanító 

igazán nem tudna, mit felelni. A vidéken 
már most az a helyzet, hogy nyáron a 
gyermek nem jön az iskolába azért, mert 
otthon szükség van rá; a földmivelő sze
gény ember, nagy hasznát veszi már a 
pöttyöm gyereknek is: küldi libát őrizni, 
viszi az eke vasára ragadt rögöt lekaparni, 
később makkot szedni. Amint kitavaszodik, 
a paraszt gyűlöli az iskolát, mely segítő 
társától fosztja meg. Amint pedig a rossz 
idő beáll, a gyerek e miatt nem tud isko
lába menni, vagy ha megy, folytonosan az 
egészségét kockáztatja. Csoda-e, hogy az 
a büszke, hangzatos törvény az általános 
iskola kötelezettségről igy a papiroson 
marad ?

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

A bécsi tanítóknak feltűnt az, hogy 
amint a zord idő beáll, a szegényebb 
gyerekek egy része elmarad az iskolából, 
a második része pedig egyre-másra meg
betegszik. Ez terelte a bécsiek figyelmét 
az apró iskolás gyerekek lyukas cipőcskéi 
s vékony felöltői felé. Becsben ma egy 
nagy mozgalom van, melynek az a célja, 
hogy a szegény iskolás gyerekeket fölru
házza és az éhező iskolás gyerekek napi 
étkezését biztosítsa. Széghart dr. elnökleté 
alatt egyesület alakult, mely a szegény kis 
fiuk, kis leányok érdekében a közönség 
jótékonyságához fordul. A bécsi kávéhá
zakban és vendéglőkben fizetőpincérek 
ezentúl olyan számolócédulán számolnak, 
amelyen rajta lesz a gyűjtő bizottság bé 
lyege, ezzel a felírással: -Az éhező iskolás
gyermekekért-4 s ennek a bélyegnek két 
fillér lesz az ára, amit a főpincérek kasz- 
szálnak be a gyüjtőbizottság számára. Az 
adomány teljesen önkéntes lesz, a bécsiek 
jó szivét ismerve nzonba i alig akad valaki 
is, aki ezt a két fillért megtagadja s az 
egyesület reméli, hogy nemsokára ezrek 
gyűlnek össze a nyomorgó iskolásgyerme
kek fölsegélyezésére.

Mi Magyarországon annyi ilyenfajta 
számoló cédulát láttunk már a főpincérek 
kezében, a mi közönségünk annyi minden
féle jótékony pumpnak a zsákmánya, hogy 
inegvalljuk, nekünk sokkal jobban tetszik 
az a másik idea, amit szintén egy bécsi 
tanító vetett föl s aminek az ügyes alkal-

_____  'k'ÁECZA.______ J

Nektek írom ...
Messze, messze, hova madarak sem járnak, 
csalogatnak engem ismeretlen vágyak . . . 
sárgászöld bokrok közt, őszi regg idején, 
látok szép nymphákat, közéjük vágyom én.
Az egyik övében bájitalt tartogat,
a másik meztelen lejt ringó táncokat. 
Őrült táncuk csábit, fehér testük kábít;
közéjük elmennék, s itten hagynék bármit.

Messze, messze, hova álmaimban járók, 
nem engedtek engem édes földi lányok.

Geiger Ernő.

Két leány.
Irta : Gy. Kocsis László.

Alkonyodon. A ringó lombkoronák már szil- 
huelté forrtak a köfalas kertben. Túl az orgonákon 
a hanga-bokrok alján szürke tintás árnyak kóbo
rollak nesztelen suhanással. A falu egyetlen aká
cos utcája csendesedni kezdett s a rezgő fényű 
júniusi csillagok egymásután gyultak ki, mint buk
dácsoló piros mécsek az alkonyaiban.

A hajnalkával befutott lugas fehér nyírfából 
művésziesen összerótt padján két fiatal leány ült. 
Apró, finom hímzés hevert mindkettő ölében. Most 
hagyhatták abba a szorgos munkát, mert kezük 
babrálva sokszor megsimogatta a kézimunkát, mi
közben suttogva beszéltek, mint boldog szerelmesek.

Ella (15 éves, ábrándos, mosolygós nézésű, 
akit még a kis lányok közé sorolunk): Hát mégis 
magamra hagysz? Hát csak mégis utazol holnap? 
Van szived elhagyni, van szived édes Magdám, 
amikor én úgy szeretlek, hogy agyon tudnám csó
kolni kék szemedet, halvány arcodat, barna haja
dat. Mond hát édes Magdám, miért is kell elutaz
nod ? Te neked igen nagy szomorúság bánthatta 
meg lelkedet, hogy ilyen hamar, ilyen sebtiben 
tervet változtattál. Magyarázd meg és nyugtass 
meg édesem !

Magda (kissé sápadt, kékszemü, nyílt tekin
tetű és komoly. Két évvel idősebb Ellánál. Elég 
nyugodt, de azért szavaiból kicseng valami fátyo
los szomorú lehangoltság s bizonyos kétkedő, félös 
érzelem ül ki egy-egy önfeledt pillanatban arcára): 
Ne kényszerits, Ellám. Ez a kényszerítés fáj ne
kem, noha tudom, te egy picike rózsatüskével se 
tudnál soha megsebezni, annyira szeretsz egész 
lelkeddel ... De most ne kényszerits, csak nyu
godj bele, holnap utazom . . . Hisz beláthatod, 
örökösen nem élvezhetem szeretetteljes vendéglá- 
tástokat. Az sem szép tőlem, hogy már ennyi 
ideig itt maradtam. Nem szép, hidd el Ellám. Hát 
azért megyek . . .

Ella (majdnem parancsolólag, de pajkosan): 

ó, ez nem ok, még csak nem is valamire való 
ok. Azt úgyis tudod, hogy mindig szívesen fog- d- 
tunk, sőt el sem eresztettünk, inig le nem telt 
rövid vakációnk. (Szomorkásán.) Hanem nem sze
retsz te már engem, Magda . . . nem úgy szeretsz, 
mint tavaly, meg tavaly elölt. Ugy-e ez az ok, 
ugy-e kitaláltam ?

Magda (erőltetett, tiltakozó, de picit reszkető 
hangon) : Dehogy találtad ki édes Ellám ! Dehogy 
találtad ki! Hogy is tudsz olyant feltételezni, hogy 
nem szeretlek, mint tavaly és azelőtt ?

Ella (Hirtelen közbevág): Hát akkor miért 
nem maradsz még nálunk? Miért sietsz? Miért 
épen holnap ? . . Ezt nem értem. Bocsáss meg 
Magda, de nem értem, csak sejtem, igaz hal
ványan sejtem, mintha valami nekem azt súgná 
itt benn, hogy te valakit már jobban, forróbban 
szeretsz, rajongóbban szeretsz, mint engem. Hogy 
te már meguntad az én szeretetemet ... az én 
fehér leányos lelkem nagy-nagy szeretetét. Ne 
vedd zokon, ez igy van, érzem . . . csak azt nem 
tudom meg magyarázni, miért van igy ? Miért 
szeretsz te mást, akkor, mikor én szeretlek téged 
legforróbban, legőszintébben ?

Magda (mintha nagy lelki konokság tompí
taná hangját s ingadozó elszántság dulakodna lel 
kében. Lesi arcáról, hogy Ella nyitjára talált meg
változott lelki világának. Szeretne ellentállni, de 
nincs akkora ereje. Palástolni szeretné elutazásá
nak okát, de előtör belőle az a megmásíthatatlan, 
leküzdhetetlen szerelem, mely egymaga féken tartja 
az összes emberi szenvedélyeket): Ellám ! . . . 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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mazásával talán kivétel nélkül minden 
rongyos iskolásgyereket föl lehetne ruházni. 
Ez a bécsi tanító figyelmeztet arra, hogy 
minden jobbmódu háznál mennyi cipöcskét, 
mennyi kis ruhát dobnak félre, kótyave
tyélnek el, csak azért, mert a gyerek már 
kinőtte, vagy mert megkopott, kiment a 
formájából. Nagyobb társadalmi akció, 
különösebb áldozat sem kellene hozzá, 
csak egy-egy agilis tanító, aki egy napon 
óra után igy kezdene beszélni:

— Gyermekek! Most azokhoz van 
egy pár szavam, akit az Isten olyan szü
lőkkel áldott meg, akik elég jómódúak 
ahhoz, hogy a gyermekeiknek jó ruhát, 
tartós, erős cipőt tudnak venni Künn csi
korgó hideg van; ugy-e jól esik, hogy ha 
kimentek, összehúzhatjátok magatokon a 
jó meleg kabátkát s hogy a cipőtök nem 
lyukas? Nem veszitek észre, hogy ebben 
az osztályban vannak szegény gyerekek is, 
akik rongyosan, összefagyva jönnek 
az iskolába, hogy mellettetek ülve tanul
janak? Az ö apjuk nem tud cipőt, kalapot 
venni nekik, mert szegény ember. Nektek 
jó szivetek van, tudom, sajnáljátok őket és 
segitnének rajtuk, hogyha tudnátok hogyan 
lehet rajtuk segíteni ? Nos: én megmondom 
nektek. Kérjétek meg az édesapátokat, 
hogyha van otthon olyan cipő, ruha, amit 
már ti nem hordtok, küldje el ide, nekem 
az iskolába Ezek a ruhák nagyon jók 
lesznek még arra, hogy a kis pajtásaitokat 
megóvja a megfázástól és a meghűléstől.

Ez könnyű jótékonyság volna, mert 
nem kell hozzá sem előkészület, sem 
áldozat. Azt hisszük, érdemes volna meg
próbálni.

Boldog újévet!
Az újévi üdvözlések megváltása.

A V. M. K E. felhívása folytán, az 
újévi üdvözleteket a hazafias czélra, kik 
utólag befizettek illetve beküldőitek s ezúton 
kívánnak minden ismerősüknek, jóbarátjuk-

Ellám! . . . csak nem tudsz megnyugodni? Hát jól 
van. Érzem már előre, fáj, amit neked elmesélek, 
szivedbe vág minden könnyes szavam, de elmon
dom. Most már el kell mondanom . . . Tehát hol
nap elutazom és pedig örökre, édes kis szomorú 
Ellám . . . örökre elhagylak. El kell mennem, mert 
vár valaki . . . Ezt most nem érted meg, de nem 
sokára: tán egy év, egy hónap, tán egy nap 
múlva szépen megérted és te is ezt teszed, mint 
én. Elmégy máshova . . . messze . . . ahol vár va
laki rád ... és nem szomorkodol és nem zokogsz, 
mint most, hanem örülsz, vig és pajkos lész és 
mindig . . . csak mindig ő utána vágyói, éjjel nap
pal nevét suttogod és mindenkinél jobban, izóbban 
őt fogod szeretni . . . Egyedül őt . . .

Ella (halkan, érzelgősen, bánatosan): Aztán 
ki az a leány, akit úgy megszerettél, Magda ?

Magda (suttogva): Nem leány az, Ella . . . 
Nem . . .

Ella (akinek leányos naiv lelkét egészen 
megzavarja ez a gondolat, hogy a lányok mást is 
szeretnek és tudnak is szeretni, felcsigázott cso
dálkozással, szinte sikongva): Hát nem leány . . . 
Hát mi leányok mást is szerethetünk ? Mást is ? ...

Magda (nyíltan, megnyugtatólag, kissé áb
rándosán) : Szerethetünk, Éliám . . . Sőt az igazi 
szent érzelem, mikor mást szerethetünk, mikor 
nem egy gyenge, félénk leányt szeretünk, hanem 
egy bátor, erős, nyílt tekintetű férfit. Igen férfit, 
édes Ellám, aki a mi oltalmazónk, a mi segítsé
günk és a mi kormányosunk lesz túl á kék he
gyeken a boldog, kedves meleg révig. j

^MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE<

nak, s mindazoknak akit illet ilyen 
uj esztendőt, a következők:

boldog

Albert Sándor Muraszombat 1.-
Benkó József 2 —
Csiszár Lajos „ 1.-
Fiiszár József ászt. „ 1.—
Fürst Ödön 5. -
Fülöp János Pártosfalva 1.—
Dr. Geiger Vilmos Muraszombat 4.
Horváth László , 2.—
Jónás János 1.—
Jug József „ 1. -
Junkuncz Sándor - 2.
Kirbisch Ferencz 3.—
Kolossá István „ 2.—
Küliár János Becs 2.—
Neinecz János Muraszombat 5.—
Paurics Máté 1 —
Dr Radu Romulus „ 3.—
Ratkol Tivadar 2.—
Dr. Ritscher Samu 2. —
Rituper Alajos 1.—
Obál Jenő Perestó 2.—
Sárkány Adám Péterhegy 2.—
Siftár Károly Bodóhegy 2.-
Schöck Samu Muraszombat 1.
Schwartz Izidor 5.—
Schweitzer Jenő 1.—
Terplán Sándor 1 —
Titán Iván Murahalmos 2.—
Vogler János Szécsénykut 10.—

Összesen 68.

Hivatásának magaslatán álló pap.
A délszláv irányzatok törekvések és egyházi 

könyvek, valamint a >Novine« délszláv irányú 
cserföldi újsággal szemben jóleső örömmel érte
sültünk arról, hogy Csendlakon egy a hivatásának 
csakugyan magaslatán álló magyar hazafias ér
zelmű plébános van, a ki a vallás erkölcsi szol
gálatot a magyar hazafias irányzattal összhang
zásba hozni, a törvényhatóság, a magyarositó 
egyesület, a járás 84 tanítója és az intelligentiának 
évtizedekre kiható törekvéseit a magyar állam 
szolgálatában egyesíteni tudja.

Ella (úgy néz maga elé, mint aki csalóka 
tündérálom karjaiból ébredett fel. Hallgat. De lelke 
mélyén uj érzések íorronganak; szive csodálatos 
titkokról sugdoz neki, amely titkok eddig ott 
szunnyadoztak szive legrejtelmesebb redőiben. Csak 
néz . . . néz ... és túl a messzi kék hegyeken 
egy gömbakácos utcában, a kis iárdás utca egy 
földszintes, zsalus ablakában megjelenik az a bi
zonyos kamasz diák szomorú, dióbarna szemeivel, 
amelyek öt oly sokáig, akkoriban olyan keményen 
nézték, de most már érzi abban a szűrős tekin
tetben is a melegséget, az üdvösséget, a nagy- 
nagy szerelem tüzes, perzselő sugarait ... És ön
feledten. puhán sokszor elsuttogja a hallgató al
konyat csendjében a most már kedves szavakat): 
Férfi. . . . férfi . . .

Magda (utána leheli sóhajtásszerüen): Igen 
— férfi . . .

Ella (Magda vállára borul s forrón homlo
kon csókolja): Tehát holnap utazol, édes? . . .

Magda nem válaszol. A két leány boldog- 
ságos, üde tekintete összevillan. Mintha ettől a 
tekintettől picit összerezzennének s valami isme
retlen jóleső érzés lopózna ábrándos, trillás szi
vükbe, amely [óleső érzés örökös és megmásítha
tatlan kötelékkel fűzi össze őket. S mindkettő érzi; 
ez a kötelék gyengébb ugyan az eddiginél, de 
szétszakithatatlanabb s össze fogja tartani lelkű
ket egy egész életen keresztül . . .

2 JANUÁR 4.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
let a csendlaki róm. kath. iskolának 200 db »Lelki 
Manna« czimü magyar énekes és imakönyvet ado
mányozott. Hogy a csendlaki róm. kath. iskolaszék 
ezen adományt miként fogadta, arról tanúskodik a 
V. M. K. E.-hez intézett alábbi átirat a mely 
igazolja, hogy Vadovits Rezső plébános hiva
tásának csakugyan magaslatán áll és hogy egy
házi kötelezettségeit, a magyar haza iránt tartozó 
hűséggel, a kerület hazafias érzelmű esperesének 
Szlepec Jánosnak intentióit követve, összhangzásba 
tudja hozni.

Az átirat a következő :

KIVONAT a csendlaki r. k. iskolaszéknek 
1913. évi deczember 28-án tartott gyűlésén 
felvett jegyzőkönyvéből.

A vendvidéki magyar közművelődési egye
sület elnöke szívességéből a csendlaki iskola 
tanulói 200 drb Lelki Manna énekes és ima
könyvben részesültek.

Ezen szives adományért az iskolaszék a V. 
M. K. E.-nek különösen Ngys. Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró Urnák, mint az egyesület elnökének 
a leghálásabb köszönetét nyilvánítja.

Ezen kivonat hiteléül :

Csendlak, 1913. deczember hő 28-án.

Vadovits Rezső s. k. 
plébános, iskolaszéki elnök.

HÍREK.

Pósfay utcza Kétségtelen érde
mek elismerését és szerény jutalmazását 
jelenti az az egyhangú határozat, amellyel 
Muraszombat község képviselőtestülete 1913. 
évi deczember hó 30-án tartott közgyűlé
sén a járásbíróság és a dr. Ritscher-féle 
ház között levő utczát Pósfay utczának 
nevezte el. A képviselőtestület foglalkozva 
dr. Ritscher Samu ügyvéd azon ajánlatá
val, hogy az ő tulajdonát képező s utczá
nak szolgáló területet átadja a község 
tulajdonába, ha ez ennek fenntartásáról 
gondoskodik, az ajánlat elfogadása kapcsán 
egyben kimondta, hogy az uj utcát Pósfay 
utczának fogja elnevezni. A község ezen 
határozatával azokat a nagy szolgálatokat 
kívánta a rendelkezésére álló eszközökkel 
honorálni, amelyeket Pósfay Pongrácz 
hosszú hivatalos pályafutása alatt a község
nek tett. Minden jelentős közintézmény 
létesítése az ö nevéhez fűződik, miért is 
igen helyén való és dicsérendő dolgot cse
lekedett a község, midőn nevét ily módon 
is megörökítette.

A mi újévi gratulatiónk. Ékes rigmusokban 
az alábbi jöizíi verses köszöntőt kaptuk újévre. 
Szerzője Perjéssy László járásbirósági jegyző és 
az ügyészségi megbízott állandó helyettese, aki 
még néhány ehhez hasonló és kitünően sikerült 
verssel kedveskedett jóbarátainak:

Inas is a mestert köszönd újévvel : 
kívánom, hogy éljen erős egészséggel. 
Cssé is, védje is. hu ki bármit vétett, 
s ne szedjen asszonyból ki több grőiserétet. 
Kívánok ez évre nyolcadik csodákat: 
Elleniral nélkül egy uj községházat, 
ciceró belükkel, hibátalan szedve 
klisé nélküli hirl az helybéli Teimszbe.

tízért a rigmusért ismerellen tettes 
telel. Nyomozza az

ÁLLANDÓ HELYETTES.
A polgári kör Syívester estélye, jól sike

rült évzáró mulatságot rendezett a muraszombati 
polgári kör a Dobray szálló összes termeiben. 
Valami nagyon sokan nem voltak ugyan jelen, 
mert igen sok magánháznál is tartottak össze
jöveteleket, de azért a mulatság igen szépen sike
rült, s még a kora hajnali órákban is vígan ropták 
a tánezot.
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Muraszombatiak a vármegye bizottságaiban. 
A deczember hó 29-én tartott megyegyülésen ala
kították meg a vármegye egyes bizottságait. Járá
sunkból a következők választattak meg: a köz
ponti választmányba dr. Czifrák János és Kovács 
István, az állandó választmányba dr. Czifrák János, 
a népnevelési bizottságba dr. Ceifrák János és 
Darvas Aladár, a magyar nyelvi bizottságba Ko
vács István, Szlepecz János és Sostarich Elek, a 
lótenyésztési bizottságba gróf Batthyány Zsigmond 
és dr. Czifrák János, a járási mezőgazdasági bi
zottságba Schweinhaminer János, Vogler György 
és Horváth Géza és végül a 48-as honvédeket 
segélyező bizottságba dr. Czifrák János. A köz- 
ponti választmány tagjainak esküt kell tenniök. Ez 
a bizottság intézkedik ugyanis a képviselőválasz
tások és a választói névjegyzékek összeállítása 
dolgában.

Házavatás Benkó József az > Elefánt*-hoz  
czimzett vendégfogadó törekvő tulajdonosa a mnlt 
hétfőn deczember 29-én házavató lakomát rende
zett s ez alkalommal vendégül látta dúsan terített 
asztalánál városunk társadalmának számos elő
kelőségét, tisztelőit, barátait és jóakaróit. A konyha 
művészet remekbe készült produktumait, s a finom 
italokat élvező vendégsereg pompás hangulatban 
mulatott együtt egész az éjfél utáni órákig. Schwarc 
Izidor, dr. Czifrák János és dr. Geiger Vilmos 
lelkes felköszöntőkben üdvözölték a házigazdát, 
nejét és az épület létrehozásában közreműködő 
helybeli derék iparosokat, akik szintén hivatalosak 
voltak a házavató lakomára.

A város szabályozás terve elkészült s 
Vadász Pál mérnök gonJosan elkészített térképét 
a község legutóbb tartott képviselőtestületi köz
gyűlésén tárgyalta. Ratkol Tivadar szakszerű 
megjegyzéseket tett a műszaki munkálatra s észre
vételeit a képviselőtestület magáévá tette. E meg
jegyzéseket mihez tartás végett közük a vállalkozó 
mérnökkel, aki ezeknek értelmében megfelelőleg 
kiigazítja a szabályozási vonalakat.

A város házvétels Lapunk múlt számá
ban jeleztük, hogy a város házvételi határozatát 
dr. Sőmen Lajos ügyvéd és községi képviselő 
megfellebbezte. Kívánatos lett volna, ha a feleb 
bezést a vármegye közgyűlése már deczember hő 
29-én tartott közgyűlésen tárgyalhatta volna, de 
mert az a rendkívüli közgyűlés csak kizárólag a 
bizottságok megalakítása végett hivatott össze, a 
felebbezés elintézése a februári rendes közgyűlésre 
marad. A község január 1-ével mindazonáltal bir
tokába vette a házat, mert a határozat szerint az 
csak birtokon kívül felebbezhetö. így a legközelebb 
községi gyűlés már az uj tanácsteremben fog 
megtartatni.

A polgári kör jövő szombaton folytatja 
felolvasó cziklusát. Az utolsó előadást Vértes Sán
dor nyugalmazott igazgató-tanitó aforizmáit a 
takarékosságról s mértékletességről szép publikum 
hallgatta végig Ismételten konstatáljuk, hogy kevés 
volt a nő hallgató, pedig nagyon is meghallgat
hatták volna a nekik is szánt thémát. A legköze
lebbi előadás 1914. január hó 10-én este nyolcz 
órakor lesz, mikor is Sostarecz Elek állami iskolai 
igazgató fog A tudomány haszna czimén felol
vasni. mig utóbb, legközelebbi számunkban közzé
teendő napon Stern Hugó okleveles mérnök fog 
egy közhasznú thémáról, a mindenkire nézve fon
tos telekkönyvről s kataszteről felolvasni, mely 
alkalommal a kör tagjain és hozzátartozóin kívül 
mindenkit, a ki a tárgy iránt érdeklődik, szívesen 
lát s ez utón is invitál a kör vezetősége.

Gazdasági cselédek jutalmazása A mura
szombati uradalom nagybérlője, dr. Lamm Antal 
ötletes módját találta ki a gazdasági cselédek ju
talmazásának. Uj év napján délelőtt összegyűjtöt
ték az uradalom összes cselédjeit, mintegy negy
ven embert, s egy másfél éves üszőt és egy te- 
n\észkocát sorsoltaltak ki azok között, akik meg
szakítás nélkül legalább 5 év óta szolgálják az 
uradalmat. A sorsolás kisebb fajta házi ünnepség 
keretében történt, amelynek során az uradalom 
gavallér bérlője buzdító beszédet intézett a cselé
dekhez, kiemelve, hogy a jó cselédet a gazda is 
szívesen megbecsüli. Érre egy urnába dobták a 
jogosult cselédek neveit s az majorgazda kis leány
kája kihúzott két cédulát. Az első cédulán Bejek 

Vendel felsőmajori béres neve állott, aki az üszőt 
nyerte. A derék cselédember, aki már 15 éve szol
gálja az uradalmat, boldogan fogta a megnyert 
szarvasmarha kötőfékjét. Felesége meg a gyerekei 
könnyezve simogatták a sima szőrű főnyereményt. 
A kocát Rengyevó József kapta, akinek a neve'a 
második cédulán volt. Rengyevó kocsis a mura
szombati majorban. A mai nehéz család viszonyok 
között a muraszombati nagybérlet sorsjátéka kö
vetendő példa lehet. Nehéz sociális problémák 
megoldásához vezet az üsző és koca kisorsolása.

— Kék óriás fajnyulak — szépen fejlődöttek, 
értékes prémmel, valamint célszerű nyulólak — 
kaphatók Ferenczy József állami tanítónál Zsida- 
hegy, posta Urdomb.

— A muraszombati magán poigáristák mű
kedvelői előadást tartottak karácsony második nap
ján a római katholikus iskola emeleti tantermében, 
melyet az ez alkalomra összegyűlt elite publikum 
zsúfolásig megtöltött. Csiszár Jánosné, Olaszy 
Terka rendkívüli ügybuzgalmának s szeretetének 
tudandó be, hogy a szép programmot teljes ered
ményre juttatták nebulói. A programm első pontja 
Váradi Antal >Az oltár előtt*  cimü melodrámája 
erősen próbára tette Csiszár Bözsike és Margitka 
képességeit, s valóban nagy munka volt a nagy
közönség teljes s osztatlan, zúgó tapsokban meg
nyilvánuló tetszését kinyerni, Utána Obdal Anna 
és Sor Jolán kis vigjátéka következett >A képesítő 
előtt* , melyben szebbnél szebb jeleneteket produ
kállak Most lluska mint tanuló, Csiszár Bözsi mint 
pedagógia, Kázár Lajos mint mértan, Győri Mar
gitka mint gazdaságtan, Ruttkai Margitka mint 
csillagászattan, Dómján Annuska mint ének, Hoyer 
Linka mint történelem, Csiszár Margitka mint 
földrajz, Ritscher Piriké mint a rajz, Péterka Rezső 
mint a magyar nyelv, Loncsár lluska mint a ter
mészetrajz, Hartmann Amália és Csiszár Piroska 
mint a tanítás, Nádai Sándor mint a torna meg
személyesítői. A harmadik számban Altai Margit 
»Babonás Marcsa*  cimü monológjában a modern 
városba került női Göre Gábort creálta teljes si
kerrel a megfelelő costümérozott kis Ruttkai kis
asszony. Végül Loncsár Ilonka elnöklete alatt 
Farkas Imre >Sufiagette«-ja került a deszkára az 
előző szereplőkkel, szintén teljesen összhangos 
előadásban. Az előkelő és nagyszámú ünneplő 
közönség lelkes hangulatban mindvégig nagysze
rűen szórakozott. Az előadás 105 korona jöve
delme jótékonycélra lesz fordítva.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilag »Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 14.—.negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a Divat Sálon«-t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kará
csonyi számát, mely tartalmával és terjedelmével 
szenzáció számba megy, megküldjük minden uj 
előfizetőnek is, aki január hó 1-től számítva már 
most beküldi az előfizetési összeget. Az Újság 
kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

— Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József >Magyar király*  vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel*  
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már. hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik,

— Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. — Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

— 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, Vili., Rökk Szilárd-utca
4. számú házban van.

— Tolnai Világláp kedvezménye, a Lexikon 
II. kötete — aki arra jogot tart átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

— Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen 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 ..Bortörvény fontosabb rendeletéi“ fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

— T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni:

„Muraszombat és Vtdéke“ .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni. 

Névaláírás lakás címmel. 

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

— Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak hálás köszönetünket nyilvánítjuk, 

akik kegyesek voltak a megboldogult Kercsmár 
Ernő elhalálozása alkalmából irántunk részvétüket 
kifejezni.

KERCSMÁR és HIMA 
család.

(*  E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Magyar felírással ellátott képek.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. Szerencse kerék. 3 felvonásban. A főszerepben 

A. Capozzi.
2. Stokholmi olympiád. Természet utáni felvétel.

Szünet.

3. Megboszulva. Dráma.
4. Károly vadászatra indul. Humoros.
5. Dolfi feleségét keresi. Bohózat.
6. Egy hang a mélyből. Humoros.

Keddi műsor:
1. Aczél király. Nagy dráma, 3 felvonásban.
2. Ragyogó sveiezi hegyek. Term. utáni felvétel.

>> Szünet.

3. Emberiség átka. Humoros.
4. Muki ur becsapódott. Bohózat.
5. Becsapott házigazda. »
6. Valdemár bűntársa. >
7. Utolsó töltény. Életkép.

HELYÁRAK: Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
II. hely 40 fillér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.
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Vendéglő *T!öj
' bérbeadás.

Vasmegye Alsószentbenedek község
ben, (posta Urdomb) egy vendéglő bérbe
adó esetleg örökáron is eladó. Értekezhetni 
a tulajdonossal ugyanott

FTW Vftrtisztitoszer. Üvegje: Kor j.du es /.au.

f Hsr|ony-Lin!ment.

Horgony-Syrup. Sarsaparillaa
compcs.

Vértlsztltóízer. Üvegje; kor. 3.60 es 7.50.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

s\

a Horgony - Pain • Expeller pótléka.
Fájdalommentes bedörzsölés hűtéseknél, rhetunánál, i 

köszvénynél stb. J
Üvogje: kor. — 80. 1.40. 2. —■

MILLIÓK

Zrinszki Ferencz,
vendéglős.

Horgony-kénes-kenöcs
rendkívül idegcsillapitó száraz és nedves |

kiütéseknél stb. A

Kapható a V“®' kiixvet‘

Or. Rlcütir „ta arany oroszlánhoz" címzőt! |jí„- 
izirlárábál, Fii|» I. ElUahaihstrasso 5-

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit.

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 
igazolja biztos hatásukat.

Kellemes izü czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

Fid.’“n „Muraszombat és Vidéke“ 
heti lapra.

melyben — egy félévi előfizetés után, 
3 korona a czég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

Butorcsomagolásra

kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 
gyógyszertárában.

vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Bal kán yi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
K f

100 gr. 
K f

250 gr. 
K f

500 gr. 
K f

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

.50 1. 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
* (Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék : tejjel vagv 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

.80 1.60 3.80 7.60

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

a legfinomabb fajtákból áll : csakis 
elsőrendű termékből.

1. 2. 4.80 9.60

Egyedüli raktár és elárusitás 
Muraszombaton, 

ASCHEEL B ÉS PIA cégnél.

Kiváló uj fajborok I Ó-borok nagy választékban !

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállai Zoltán v. b. t. t., Hevesmegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS 

(Főtér, Luby-ház; Uj bankpalota) Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontamátra.
Ó 1908 1911. évjáratú és uj FAJBOROx.

Pecsenye-, csemege-, szamorodni ps asszu ho r o k.
Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szőlőtelepei: 

Beültetett terület 540 hold. Évi termes I2.QQQ heetoliter.

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

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- 7nl^ C- . . .
Olonell, Chasselus, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelalne, ' VaS- eS Somogyiliegyei képviselet: Po Igár Dávid

Kadarka, oteiio, Oporto, Burgundi, Kabernet. és Társa urak Bpest, I., Fehérváry-ut 39. Telefon 144-14

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
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