
Muraszombat, 1914. Harminczadik évfolyam 2. szám. Vasárnap, január hó 11.

*MuRASZOMBATésViDÉKEI

Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség.
ELŐFIZETÉSI ÁP:

Egész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Milliók nevelése.
A nemzetnevelés s nemzetjavitás korá

ban élünk. A felsőbb tízezrek, a vagyonos 
középosztály, az állam s az egész társa
dalom törekszik a pusztulás veszélyének 
kitett társadalmi szervezet apró sejtecskéit 
megmenteni. Gyermekvédelmünk, külöm 
bűző jótékony egyesületeink, a patronázsok 
mind e nemes cél érdekében alakultak. És 
mindezen mozgalmak dacára fájdalmasan 
kell olvasnunk csecsemő halálozásunk nagy 
percentjéröl, a bűnös gyermekek folyton 
szaporodó nagy számáról. E szomorú tények, 
mint a kiáltó vádak hatalmas tömege kell, 
hogy újabb irányt is adjon gyermekvédő 
és nevelő munkánknak. Mily könnyen 
elítéljük azokat az anyákat és apákat, kik 
nek csecsemői a hibás gondozás követ
keztében elpusztulnak, vagy életben maradt 
gyermekeik az erkölcsi züllés veszélyébe 
rohannak De vajon bünösek-e azok a 
milliók, kiknek nevelését ily irányban tel
jesen elhanyagoltuk? Tán mégis csak a 
polgári társadalom lelkiismeretét mardos- 
hatjuk a vád azon mulasztása miatt, hogy 
csakis a müveit középosztály számára 
gyártotta a sok nevelői munkát, csakis az
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úri gyermekek szülőit igyekezett megtaní
tani a nevelés nehéz munkájára?! De 
megfeledkezett éppen azokról, kiknek erre 
leginkább szükségük lenne, kik az életnek 
nyomasztó terhe alatt, a létért folyó fárasztó 
küzdelemben még csak az iskolával sem 
oszthatják meg a nevelés és tanítás nagy 
gondját Nem is gondoltak arra, hogy tán 
éppen ez lehet az oka az elhanyagolt nép
milliók gyermekei pusztulásának, romlásá
nak. A polgári társadalom ezideig megvárta 
a bajok bekövetkezését és csak azután 
fogott gyógyításukhoz vártunk a szomorú 
intő jelekre, hogy impulzust kapjunk gyer
mekmentő tevékenységünkhöz. Mennyi mun
kát és anyagi áldozatot pazaroltunk el a 
kétséges eredményekért!

Új szelek fujdogálnak ! A nemzet jövő 
jét leikükön viselők kezdik belátni, hogy 
a nyílt és örökösen kiújuló sebek flastrom 
inozása helyett a bajok megelőzésének ha
tásosabb eszközéhez kell fordulnunk. És 
örvendenünk kell, hogy éppen hazánk egy 
lelkes társasága, a Magyar Gyermektanul
mányi Társaság az uuörő ebben az irány
ban, mert megelőzve, a müveit nyugat 
többi országát, a nép milliót gyermekeik 
helyes nevelésére óhajtja megtanítani. A 
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mozgalomnak első terméke „A gyermek- 
neveles kis kátéja", mely a gyermek gon
dozás és a nevelés körül mindenre kiter
jeszkedve egyszerű, keresetlen szavakkal 
igyekszik beláttatni a néppel a nevelői 
munkának, mint gyermekeik testi-lelki elcse- 
nevészesedése egyik megakadályozójának 
nagy erejét. A megelőzés biztosabb hatású 
munkáját a szülőkkel, mint arra jeghiva- 
tottabbakkal óhajtja végeztetni.

Bizonyára átérzi a magyar társadalom 
e nemzetnevelő munka jelentőségét és 
támogatni fogja a társaságot eszméi ter
jesztésében. É téren nagy feladat vár kü
lönösen a pedagógusokra, orvosokra, pa
pokra, gyermekvédőkre, jegyzőkre s külö
nösen a hatóságokra kiknek feladata a nép 
javát gondozni és a melynek agilis műkö
dése folytán eljuthatnak a káté gyakorlati 
eszméi, helyes útmutatásai a nép millió 
közé, kiknek testben-lélekben való erősö
dése, fejlődése nagy nemzeti erőgyarapo
dást és óriási kultur értéket s haladást 
jelent

Ép ezért meleg lelkesedéssel üdvö
zöljük a nép számára Írott első nevelési 
munkát s nemcsak kívánjuk, de önzetlen 
jóakarattal igyekszünk előmozdítani, hogy

TAROZA. J.

Visszajöttem meghalni . . .
A nyirkos tömlöc büzhödt levegőjében, egy

szerű szalmaágyon feküdt a legények vezére, a 
szép Bánki Laci. A vastag sötétségben révedezve 
iárt megtört szeme, mely egykor tüzként villant 
a karcsú paraszilányokra. a börtön sötétjénél még 
borultabb fájdalom feküdt meg a legény lelkében. 
Sápadt arcán mély barázdák voltak, a keserűség, 
a fájdalom vágta azokat oda be.

Tagjait alig bírta mozgatni, annyira legyen
gítette a börtön élet, de néha felvillant a szeme, 
öklét összeszoritotta és egyre gondolt: a boszura.

Akkoriban még, mikor Bánki Laci volt a 
falu legénye, a legszebb leány Bosnyák Tercsi 
volt. Irigykedve néztek a fiatal parasztlányok Bos
nyák Tercsire, akit a szép Bánki Laci szeretett, 
viszont a legények Bánki Lacitól irigyelték a szép 
parasztleányt. Bizony helyrekét cseléd is volt ez

a pár, az öregek már egymásnak is szánták őket 
s már csak idő kérdése volt, mikor tartják meg a 
hét fafura szóló lakzit. z

Kézfogóra készültek virágvasárnapján, Bos
nyák Bálint uram már kiszemelte a nyoszolyólányo- 
kat is. Bánki Laci édes anyja (az apja inár nem 
élt) sütötte a pogácsát, meg a sok jó bélést, szó
val Bosnyák Tercsi kézfogójára nagyban készü
lődtek. Boldogak is voltak a falu szépei. Bezzeg 
a többi leány nem jő szemmel nézte ezt, s ugyan
csak azon voltak, hogy lehetne ennek véget vetni. 
Elő is állt a Bodnárék szöszke Katája, járt ám a 
szája Tercsi előtt, mint a templomkereplő:

— Ej, ej, Tercsi leiköm, csak nem hittem 
volna, hogy te még ilyen legényt is tudnál sze
retni, ki a falu leányait sorra csipdesi. hamis 
annak a Lacinak a lölke, ne menj hozzá, Tercsi, 
megbánás lesz a vége.

A Vargáék Juicsája sem sagyta ám pihenni 
a kereplőjét, ugyancsak kicirkalmozta a mondó- 
káját:

Mán, Tercsi édős, ha én neked vónék, 
biz’ Isten, ott hagynám azt a csapodár Lacit, hi- 

töget az téged, megcsalja a leiköd, ne vesd el 
miatta a pártádat, kapsz te még különb, igaz- 
szivübb legényt nálánál. Azután megy . . .

De már nem bírta tovább sirás nélkül Bos
nyák Tercsi.

Hazaszaladt úgy, amint volt, ünneplőjében, 
odaborult az édesanyja keblére, ott sírta ki azt a 
sok, sok fájdalmat, amit azok a rossz leányok 
csepegtettek bele; azután levetette az ünneplő 
gúnyáját, felvette a használtat és többé rá se mert 
gondoini Bánki Lacira. Mikor az édesanyja be
benézett hozzá, kisírva látta a szemét, odament 
hozzá, -szeliden csókolgatni kezdte, azt gondolta, 
maja csak elfelejti azt a sok rossz beszédet, amit 
azok a leányok összefecsegtek.

Bánki Laci pedig ezalatt a koicsmában ült, 
itta a bort és huzatott a cigánnyal s egyre csak 
a nótáját fújta. Hiszen holnap kellett a kézfogó
nak lenni, senkisem érezte magát oly boldognak, 
mint Bánki Laci. Pedig hát a sors csúnyául ösz- 
szejátszott ám az ö feje felett is. Benkő Gyurka 
régi haragosa volt Bánki Lacinak, előtte nem 
mutatta ugyan, de azért érezte, hogy még nagyot
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N SírOlín"Roche” 
biztos hatású tartós köhögésnél, 

a légutak hurutainál, hörghurut és asthniánál. 
Influenza és tüdőgyuladások urán a jóízű 
Sirolin "Roche"- al való IlOSSZcibb kúra megvéd az összes 

. iírtalmas következményektől. SIROLIN„Roche"oldólag és
A fertötlenitóleg hat; elősegíti az étvágyat és emésztést. 1 

Sziveskejék a gyógytárakban határozottan Sirolin’Roche"-t kérni

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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a magyar nép vérévé valljon annak minden 
Útmutatása.

Egyesüljön az egész magyar társada
lom nép millióinak nevelésében; egy kul
turáltabb, testben-lélekben erősebb, egész
ségesebb nemzedék megteremtésének esz
méjében.

Erős a meggyőződésünk, hogy egy 
boldogabb, hatalmasabb Magyarország ki
alakításának kezdete és alapja a nép 
millióinak helyes irányban való nevelése 
lehet 11

Az argentínai husbehozatal.
Irta : Sostarecz Ferencz"

Nagyon sokat Írtak már az argentínai hús
ról. Teóriákra, statisztikákra támaszkodva, túl nagy 
fontosságot tulajdonítottak neki. Különösen Agrá
riusaink nyugtalankodtak miatta. Azt hiszik, hogy 
az egy egész forradalmat fog okozni. Pedig gya
korlatilag csekély jelentősége van. Nagy reklám, 
sok hü hö mind nem teheti keresett czikké. A hús 
minősége olyan, hogy össze sem lehet hasonlítani 
a magyar hússal. Csak marha és birka hús jöhet 
figyelembe. A magyar ember jő húshoz van szokva. 
A birka húst nem igen szereti. A fagyasztott 
marha hús, mely a birka húsnál mégis csak jobb 
és finomabb, még a bécsi edzett gyomornak sem 
kellett. Pincékben hevert hónapokon át. A mészá
rosok azt hitték, hogy egyáltalán nem adhatnak 
túl rajta. Pedig az még csak- próba küldemény 
volt. A húsnak a java volt ez. H'ít mi volna 
akkor, ha átlag húst kaptak volna. Csak az 
argentínai klimatikus és mezőgazdasági viszonyok 
ismerete mellett alkothatunk tiszta képet e sokat 
vitatott, sokat reklámozott úgynevezett húsról. 
Színe barnás, visszataszító, rendkívül emlékeztet a 
hullákra. A mellett kemény mint a sárkefe. Ize 
faggyus. Húslevesnél nem lehet eldönteni, vajon 
inkább a »La Plata^ mocskos vizéhez vagy alma 
musthoz hasonlít.

A mellett nincs táp ereje. Egy kiló nyárson 
sült húst kenyérnélkiil megenni semmi agáucsónak.*)  
Napjában négyszer eszik. Ha nehezebb munkát 
akar végezni, akkor kenyeret is keil vennie. Persze 
kenyér csak ritka helyen van és luxus számba 
megy.

Nem is lehet csodálni, ha ahus ily tüne
ményes qualitasu. Az állatok télen nyáron kint 
vannak a mezőn. Istáidnak nyoma sincs. Télen 
oh! mily hideg szelek uralkodnak. Veszett nótákat 
fütyörésznek a déli sark felől jövő szelek viharok, 
orkánok. Ha nem is esik hó, van dér, mely hónak 
is beválna. Sokszor 3 napig is eltart egyfolytában, 
mig anyira fel enged, hogy szegény állat az éh 
haláltól megszabadul. Csömörletes látvány ez a 
lesoványodott, düledező borzas nyáj.

Önmagától megundoradik Ádám utódja, ha 
elgondolja, hogy ily roskadozó, férgekkel és 
trichinákkal teli állatok húsából nem csak dög

*) Délamerikai szegénylegény.
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madarak esznek hanem emberek is. Hányán és 
hányán pusztultak már el, mert beteg állatok 
húsából eltek. Az volna aztán az állatorvos, ki 
megtudná állapítani, hány és mi féle bajban, be
tegségben szenved az a sok-sok félig megdermedt 
állat. Ott fekszik mozdulatlanul. Szemei üvegesek. 
Semmiféle nógatásra se mozdul meg. Olyan be
nyomást tesz, mintha hipnotizálással volna meg
merevítve.

A bikasereg is megszelídül ilyenkor. Nem 
bőg, nem duhajkodik, nem túrja a földet; gyalog 
is meglehet közelíteni. Szemei hályogosak, szára
zuk, nem tüzelnek nem forgnak. Mintha ö is 
érezné és tudná mit jelent az alaktalan szürke 
őlmos hideg idő, ha soká húzódik.

A gáucsó is igen ritka. Jobb időkben éjjele
ken át lovagol. Hatalmas fekete ménjén úgy tűnik 
fel, mint egy éjszakai Démon Sas szemei nem 
tévednek soha. Nem fél, hogy lova neki szalad a 
hegedű húr módjára kifeszitett drótkeritésnek. 
Közvetlen a kerítés mellett megállítja tajtékzó pari
páját. Drótvágó kulcsával csettint 2 3-t és sza
bad az ut. Tova tűnik mint féktelen meteor. Nem 
lop most állatot. Nem is érnek sémit a leaszott 
csontok. Inkább az eltévedt zsentri**)  lovára vet 
hurkot. Nem szónokol, nem fenyeget, 2-szer 
suhintja hatalmas lasszóját. A következő minutum- 
ban már fojtogat a végzetes 1-ssző. Jaj ha valaki 
kikezd ily banditával. Különösen ha tekintélye, 
büszkesége sértve. Megvillan szikrázik szeme. 
Duzzadó homloka féktelen szenvedélyt árul el. 
Először számitó. Kifáradt. Majd egy szökkenéssel 
feldönti lovával ellenfele lovát. Valahányszor lát 
tani egy-egy ily banditát, mindig a honfoglalásbeli 
7 vezér egyike-másika jutott eszembe E délceg 
klassikus szépségű férfiú is ázsiai fajra emlékeztet. 
Színe égett olaj barna.-Nyílt tekintete, méltóságos 
magatartása, határtalan vakmerősége szimpatikussá 
teszi.

De vissza a tárgyhoz. Télen az éhség és 
kideg miatt, nyáron pedig a tüzelő nap és száraz
ság miatt szenved a csorda. Nagyon sokszor ki
száradnak a kutak. Aztán hiába forog a szél
malom (molino) vitorlája, vizet nem szivatyuzhat. 
A fü olyan csomós, mint finom drót seprű. A 
drótnál nem is sokkal puhább, mivel nagyon szú
rós, az állat hozzá sem nyúl. A finomabb puhább 
füvet a birkák valósággal gyökerestül kinyalják a 
földből. Nappal a legyek és dongók légiói. Este 
felé, ha kissé lehűlt a lég jönnek a mosz- 
kitok. Zümmögnek, szerenádoznak mint rajzáskor 
a méhek. Viszket, sajog fáj és éget ha megcsíp, 
de a diónagyságu daganat sem marad el. Sokszor 
megvadul az egész nyáj a moszkitok miatt. A 
hatalmas drótkerítés ropog, szakad, és 10 napig 
lehet kutatni, keresni hol a nyáj; néha nem is 
lehet megtalálni, mert elszaladt véglegesen. Nem 
menekül meg senki, ki ilyenkor a felbőszült álla
tok útjába kerül Ily körülmények között nem 
csoda, ha az állat silány és húsa a lehető leg
rosszabb.

Mennyiségileg sem oly veszélyes az argen
tínai hús. Azok a statisztikák, melyek tizedes tört

**) így hívják az európai culturembert.
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pontossággal állapítják meg, hogy annyi lova, 
birkája, szarvasmarhája van Argentínának, csak 
mesék.

Hisz egy estanciero (farmer) sem tudja 
mennyi állatja van. Mégkevésbbé tudja tehát a 
statisztikai hivatal. Különben az argentínai statisz
tikáknál fontos szerepet játszó patriotizmusról 
stréberségröl etc. érdekes adatokkal szolgálhatna 
egy internacionalis statisztikai hivatal, mint pl. a 
burean veritas. Argentínában van egész csomó és 
rengeteg kiterjedésű terület a mi semmire sem 
használható. Mocsarakat idővel még le lehet csa
polni. De sőspusztáságokat, futóhomokot, Andese- 
ket kultiválni akarni, túl merész szándék.

Az állat állomány természetes szaporodása 
sem olyan gyors, mint Európában. Lovak egy 
részét a kígyók marásá pusztítja el. Birkák tüdő
vészben és rühben (sarno) mennek tönkre. Esős 
évszakok alkalmával egész régiók mint a tenger, 
víz alatt állanak. Boldog, ki nem látott még olyan 
tropikus esőzést, villámlást, mennydörgést. Száraz 
hónapok alatt egész provinciák porfelhőbe vannak 
burkolva. A mező olyan mint az országút. Nem
csak vetések pusztulnak, de az állat állomány is 
tönkre megy.

De minden mesénél fényesebben rá világit 
az Arg. húsra ez a körülmény: Buenos-Anresben, 
Rosarioban vagy valami nagyobb vidéki városban 
egy kilő jobb fajta leveshusnak az ára 1 peso 
(2 K 8 fillér).

Tehát magyar Agráriusok, egyelőre csak 
nyugalom !

g HÍREK.

Létesítsünk sportegyesületet. Az 
építendő polgári iskolában a bemutatott tervek 
szerint egy 18 méter hosszú és 10 méter széles 
tornaterem is készül, megfelelő mosdó és öltözővel, 
szertárral és pihenő szobával. Azonkívül képzett 
tornamestert i,s fognak kinevezni az iskolához. 
Mikor ezeket a terveket bemutatták dr. Geiger 
Vilmos tb. főorvos azt az igen megszívlelendő 
eszmét vetette fel, hogy meglévőn az alkalmas 
helyiség, alakítsunk valamely testedző egyesületet. 
Évekkel ezelőtt mi pendítettük meg ezt az ideát, 
sőt már a taggyüjtést is megkezdtük, ám akkor a 
mozgalom abban maradt. Reméljük, hogy ez alka
lommal nem marad meg e fontos ügy csak a ter- 
vezgetés stádiumában, hanem valóra is válik. 
Muraszombaton a modern testedzésnek, a nemzet
nevelés szempontjából annyira fontos és szükséges 
sportnak egyetlenegy fajtáját sem űzik. Megfelelő 
helyiség birtokában az atlétika körébe tartozó 
sportok, valamint a vívás nemes sportja igen 
könnyen és kevés költséggel lesz űzhető. De kü
lönösen kiváló alkalom kínálkozik a téli sportok 
üzésére. Pár percnyi vasutazás után Mátyásdomb

fog egyszer ütni a falu legényén. Azután meg iga
zán szerette Bosnyák Terit. Ő is ott volt a mu
lató legények közt és mikor jól felöntött a garatra 
s érzett magában virtust, odaállott Bánki Laci elé :

— Bánki Laci, szólt hallgass meg 
szóra, mikor lesz a kézfogőd, úgy hallom, hogy 
virágvasárnapján ?

— Eltaláltad, Gyurka felelt a legény, 
fölhörpintve borát — te is ott [eszöl ám, kirúgjuk 
a ház oldalát.

— Szólnék egy szót, ha meghallgatnál!
Én tőlem ugyan harangozásig beszélhetsz, 

meghallgatom biz én.
Hát aszondom én neked, Bánki Laci, ha 

neked vónék, nem venném feleségül Bosnyák Terit, 
nem jó az feleségnek, szerelőnek való az csak.

Nem tudta ezt meghallgatni Bánki Laci jő 
lélekkel, felemelte az öklét, nagyot ütött az asz
talra, hogy a borosüvegek mind táncraperdültek 
tőle, szemébe nézett annak a legénynek, aki ezt 
merte mondani.

— Hallod-e, Benkő Gyurka, ha nem nézném, 
hogy barátom vagy, maid a másvilágra küldeném 
ám a kishitű lelkedet ezért a szóért.

Tán még el sem hiszed — hencegett a 

legény, hogy úgy van. Bosnyák Terit mindenki 
olyannak ismeri, sorba parolázik a legényekkel, 
azután nem is szeret az téged.

Benkő Gyurka! felkiáltott a legény, 
falhoz vágva poharát, mely darabokban hullott 
alá — ezért a szóért még számolunk.

Azután a darázscsipéssel szivében Bosnyák 
Teriék fehérre meszelt háza felé ment.

Kisírva találta a leány szemeit, Bosnyák Bá
lint uram azzal fogadta, hogy fel is ut, alá is ut, 
Bosnyák Teri nem lesz Bánki Laci felesége.

— Hát kié ? — pattant fel a legény dühében. 
Benkő Gyurka szereti a Terit magya

rázta az öreg — azután meg a Teri sem huza- 
kodik ám tőle.

Másnap a legények vezérét a börtönbe vit
ték, meg akarta ölni az ellenfelét.

Megtörtént tehát, amire amaz vágyott, na
gyot ütött Bánki Lacin, akinek szabadsága, bol
dogsága veszett oda.

** *
Kigyultak az égen a csillagok. A távolból 

egy-egy lámpafény kandikált ki a falu viskóiból, 
mintegy földi csillagok, az országúton pedig egy 
ember haladt siető léptekkel a falu felé.

Bánki Laci volt. Ma szabadult ki a fogság
ból és most ismét szabad volt. Egyszerre csak 
megállt egy ház előtt, Bosnyák Teriék ablaka 
alatt. Benézett rajta, de a szeme szikrát látszott 
vetni, kezében dühösen szorongatta azt a nagy 
kést, amivel boszut akart állani Benkő Gyurkán. 
Borzasztó lehetett, amit bent látott, mert egy pil
lanat alatt betörte az ablakot és beugrott a szo
bába. Az éj csöndjét egy velőt rázó sikoly hatotta 
át, azután ismét csend lett, csak a Teriék ablaka 
sötétült el, s az égről is lehullott egy csillag.

Bánki Laci futott, mint egy üldözött vad, 
űzte a lelkiismeret, vagy tán az emlék, ami eddig 
a Bosnyákék fehérre meszelt háza felé vonta.

Befészkelte magát a sürü erdőbe, ami ott 
volt a falu határán. Abban virrasztotta át az éjjelt, 
felkorbácsolt lelke nem lelt vigasztalást.

♦
Másnap a birő elé állított egy ember. Elzül- 

lött, viharos arcvonásai borzadályt keltett minden
kiben. Ruháját megtépte a tövis, itt-ott vérfoltok 
nyoma tűnt fel.

— Hát maga miért jött vissza? vonta kér
dőre a birő.
, Tekintetes uram — felelte a legény sö

téten megöltem az ellenségemet, ítéljenek el, 
visszajöttem meghalni ...
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környékén olyan hösportot lehet űzni, hogy a 
hozzáértők állítása szerint a Semmering világhíres 
. J kén sem különbet. A ski futást és rodlizást 

vszerüen lehet gyakorolni s alig számbavehető 
i seggel. A vasúti állomás melletti árokban jég- 
va létesíthető, az iskola nagy és tágas udvarán 

nvári sport céljaira tennis pályát lehet csinálni. 
..val igen sok mód és eszköz áll rendelkezésre, 

>gy a világ culturájától elzárt ezen kis helyen 
ois kellemesen lehessen tölteni az időt. Remél 

tehát, hogy az egyesület létre fog jönni.
Köszönetnyilvánítás. Méltóságos gróf 

Hány Zsigmond Ur karácsonykor 60 iskolás 
guonek részére ruhaneműt küldött. A nemes ado
mámért hálás köszönetiinket fejezzük ki ezúttal is. 
I üljön a sok jó kívánság, mely ez alkalommal 
tan anyainktól Méltóságod felé szállt. A csend- 

tanitói kar: Antauer J. Jenő, Telkes Endre 
’.iunfuchs Lipót.

Gróf Zichy Ágoston v. b. t. t. magyar 
• iralyi foudvarmester a delegátió egyik elnöke 
uinuár hó 3. 4. 5-én Belatinczon és uradalmában 
szép vadászatot tartott, melyen a házi uron kívül 
részt vettek : Facini és Horner udvarmesteri titká
rok, gróf Apraxin Sergius gárda kapitány, gróf 
Fünfkirchen Ferencz és Rezső, Hajós Kálmán 
Zalán Gyula és Hajós Ferencz országgyűlési kép
viselők, Kolbenschlag Béla Zalavármegye főjegy
zője. Pósfay Pongrácz főszolgabíró. Gillyén Sán
dor kir. főmérnök és az uradalom tisztikara. 
Lövetett 646 drb nyúl, 84 drb fáczánkakas. Főur 
házigazda vendégeit fényes ellátásban részesítette.

Uj felsólendvai körorvos. Dr. Kri- 
zsanics Miklós, az újonnan megválasztott felső- 
lendvai huszonhárom községet számláló közegész
ségügyi körzet orvosa, e hó 8-án tette le a szol- 
gabirói hivatalban az előirt hivatali esküt, s más
nap megkezdette úgy hivatali functióját, Tnint 
magánpraxisát is.

A battyándi kisbiró kitüntetése. 
Breszkócs Tamás battyándi kisbirót fényes kitün
tetés érte. Negyven évi hü és becsületes szolgá
latának érdemeit ismerte el Sándor János m. kir. 
belügyminiszter, s diszéremmel tüntette öt ki. Az 
érmet kisérő okirat a következőleg hangzik. M. 
kir. belügyminiszter 9767. eln. szám. A negyven 
évi hü szolgálatokért járó disz éremre való igény- 
iogosultsága megállapitatván annak egy példányát 
ide mellékelve meg küldöm. Kelt Budapestén, 
1913. év: deczember hó 3! -én Sándor János s. k. 
Breszkócs Tamás kisbiró, éjjeli őrnek.

Nagytótlakra csendőrséget kérnek. 
Alsószentbenedek, Nagytótlak. Urdomb és Zsida- 
hegv községek aziránt folyamodtak, hogy Nagy
tótlak község székhellyel uj csendőrörs szentel
tessék. A kérelem teljesen jogosult és indokolt, s 
reméljük, hogy az illetékes körök teljesíteni is 
fogják a községek kérelmét.

Az argentínai husbehozatal. Ezen a 
címen érdekes cikket közlünk Sostarecz Ferencz, 
Sostarecz Mátyás battyándi polgártársunk fiának 
tollából. Sostarecz Ferencz, pár évvel ezelőtt érett
ségit tett, maid állami ösztöndíjjal egy németországi 
textil ipari felsőbb tanfolyamot hallgatott, és annak 
elvégzése után ugyancsak államköltségén más
félévig tartó tanulmányutat tett Délamerikában. 
Rendkívül érdekes tapasztalatokkal jött haza most 
a világot járt fiatalember, s kérésünkre cikket irt. 
Elsősorban a nagy reklámmal országos hírűvé tett 
argentínai húsról ir igen érdekesen és úgy, hogy 
alaposan elmegy a kedve mindenkinek ilyen hús 
evesetol.

Személyazonosság hamis igazolása. Érde
kes bűnügyet tárgyalt csütörtökön a szombathelvi 
kir. törvényszék. Kelten álltak vádlottként a bírák 
előtt. Bacsics Lajos tótkereszturi disznókereskedő 
és Kardos Ignác korcsmáros. Bacsicsot csalással 
vádolta az ügyészség. Kardost pedig, mint bűnse
gédet s a dolog vége az lett, hogy a bűnsegéd 
maradt benne a szószban, mert a másikat a bátyja 
kimentette. Néhány hónappal ezelőtt a Kardos 
hídvégi korcsmájában mulatott Bacsics. A cech 
100 korona volt, amit Bacsics nem tudott teljesen 
kifizetni és ezért bement a muraszombati posta
hivatalba, mert oda 500 koronát kért, a vele ösz- 
szeköttetésben álló budapesti Moskovits czégtől 
bátyjának, Péternek a nevére. Bementek ketten a 
hivatalba, ahol Dómján Mária kezelőnőnél volt az 
500 korona. A kezelőnő azonban Bacsics Lajost 
nem ismerte és ezért kezest kért tőle, aki majd 
igazolja a személyazonosságot. Kardos Ignác tény-
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lég igazolta IS, hogy az ő vendége Bacsics Péter 
holott tudta, hogy nem Péter, hanem Lajos az 
lile o. A tárgyaláson a vádlott bátyja, Péter azt 
'állottá, hogy az Becsének meghatalmazása ’vol 
pénzeket felvenni az ö nevére is. A 
azonban tudta, hogy aki fel akarja venni a pénzt 
az Bacsics Lajos és nem Péter, ezért öt bűnöst 
nek mondtak ki a csalásban és egy heti fogházra 
Az Ítéled ,máSÍkt VádlOt,a‘ e"enhe" felme"lették. 
^eröreb:melí:iae™nny'en tehát

Gyilkosság Szarvasiakon. Vasárnap éiiel 
a szarvaslaki Raffel-féle korcsmában borzalmas 
gyilkosság történt, amelynek szomorú áldozata 
már kint fekszik a szarvaslaki temetőben A véres 
táncmulatságról, mely még ma is teljesen izgalom
ban tartja a község csendben élő népét a követ
kező tudósításunk számol be. Szarvasiakon vasár
nap este az ottani nagykorcsmában táncmulatságot 
rendezett a község fiatalsága. A mulatságon oly 
sokan vettek részt, hogy a korcsma helyisége ez
úttal teljesen szűknek bizonyult. Élénk hangula- 
közepette vette kezdetét a tánc. A cigánybanda 
szakadatlanul húzta a ropogós csárdást, az öröm
től mosolygó pároknak, Úgy éjfél felé egyszerre 
csak egy kegyetlen sikoly hangzott fel a szoron
gásig telt táncteremben, majd nyomában valóságos 
zűrzavar keletkezeti, mely teljesen megfojtotta a 
hangulatot, elnémította a zenét. Táncközben'Marics 
rerencz vizlendvai legény leszúrta Bertalanics Ala
jos szarvaslaki legényt, aki nyomban még ott a 
helyszínén kilehelte lelkét. Maricsot kit másik tár
savai együtt a csendőrök behozták Balta Bertalan 
vizsgálobirohoz, aki előtt Marics beismerte tettét, 
de azzal védekezik, hogy jogos védelemben követte 
el a gyilkosságot. A gyilkosság áldozatát ugyan
csak tegnap délután Balta Bertalan kir. járásbirö 
jelenleteben Geiger Vilmos dr. és Skrilecz Mihály 
dr. hatósági orvosok felboncolták és megállapítot
ták, hogy nyomban beállott halált egy hatalmas 
késszurás okozta, mely a tűdön ment keresztül. A 
vizsgálat a legerélyesebben folyik tovább.

A motorbenzin mérsékelt ára A 
kereskedelemügyi miniszter, a soproni kamarához 
intézett leirata szerint, az adómentes motorbenzin 
mérsékelt eladási árának szabályozási tárgyában a 
hivatali elődje és a hazai köoíajfinoinitó gyárak 
között 1909. évben létrejött megállapodás hatályát 
1914. év junius 30-áig meghosszabbította. Ez 
intézkedéssel kapcsolatban a motorbenzin mérsé
kelt, vagyis a kisiparos által fizetendő ára 1914. 
évi márczius hó 31-éig terjedő időre, illetőleg 
további intézkedésig métermázsánként 24 (Huszon
négy) koronában állapíttatott meg. A miniszter 
leiratáról az érdekelt körök, amelyekben a meg
állapodás megújításának késése nyugtalanságot 
keltett, bizonyára megnyugvással értesülnek.

Divatcsevegés.
— A Divat Újságból. —

Mire ezek a sorok napvilágot látnak, mögöt
tünk az 1913. esztendő, minden gondjával, bajával 
és mi belekerülve az 1914. uj esztendőbe, megint 
uj reménnyel telünk meg, mindig jót várva, kérve 
és remélve. Hogy mennyi válik 'belőle valóra? 
Ki gondol most arra? Egyelőre csak azt tudjuk, 
hogy a sok rossz elmúlt és előttünk a farsangi 
mely az idén sok örömet igér, hiszen a tangó, az 
one step, two step, meg a boszton most virágzik 
javában és remélni lehet, hogy a báli terem nem 
lesz az idén az unalom tanyája mint volt eddig.

De ha a farsangra uj táncok kerültek, lássuk 
milyenek lesznek az uj ruhák a táncos alkal
makra? A nagyobb átalakulásokról beszámoltunk 
már a közelmúltban és amit eddig elmondottunk, 
azt most, hogy az idény elérte tetőpontját, csak 
még jobban megerősíthetjük. Az áttetsző anyag, 
amelyről már hirt adtunk, áttetszöbb már nem 
lehet, a laza feldolgozást s a hanyag tartást már 
mi sem múlhatja felül.

Nagyon kedvelik például a tüllt és amilyen 
hihetetlenül hangozzék is ez, leginkább tüllel és 
sifonnal dolgozzák fel. sokszor szimpla, néha két
szeres alábéléssel és csak ritkán esik meg. hogv 
könnyű, áttetsző selymet tesznek alája. így aztán 
fontos kérdés a divatos ruháknál, hogy mi van 
alatta és a felső anyag alá is a leglengébb dol
gok kerülnek: mosótüll, finom batiszt, mull vagy 
mosóselyem sok könnyű hímzéssel, csipke meg 
szalagdisszel stb. Érdekes, hogy Párisban ez áttet
szőség netovábbját már a tél végén elérték és va
lamikor tavasszal be is számoltunk erről. Persze 
ez a lenge ruha, melynek varrása, tartása alig
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van es csak egyos öltésekkel van összefogva, sok
kal nehezebben készíthető el otthon, semmint hin- 
nok. Ha nézünk mai szabásivünket, meggyőződ
hetünk, róla, hogy ez az egymásra vetett minden
fele szövet sok gondot kíván. A felsősével, köz
beles es alsó bélés varásai mind külön-külön ké
szülnek. Egyebekben A mi műhelyünk cimü uj 
rovatunkban maid adunk útbaigazítást erre nézve is.

Különös megemlítést érdemel a dús gyöngy- 
disz, rojthimzés és pánt formájában. Láttunk mo 
delit, melynek tunikája egész hosszában csak 
gyöngyzsinórból állott, melyek végét gyöngypánt 
tartotta össze. Gyöngyzsinórt dolgoznak tüllcsikokra, 
ami nagyon tetszetős disz és világítás mellett 
gyönyörűen csillog.

A Párisban annyira pártolt magas esti haj- 
disz csak nehezen tud érvényesülni, leginkább 
azért, mert nem mindenkinek illik és egyelőre 
megpróbálják fél magasságra tűzni a hajat és 
ehhez bársonyból, brokátból vagy selyeratüllből 
varrt fejkötót viselnek.

A cipőről is kell beszélnünk, mert az nagyon 
átalakalt úgy forma, mint anyag tekintetében. Hová 
lett az alacsonysarku, aranyfényü cipő ? Már régen 
megszoktuk, hogy a cipőnek meg kell egyeznie a 
ruhával és a cipősarok lassankint annyira megnőtt, 
hogy nemsokára cölöpökön járnak majd a höl
gyeink. A Divat Újság legújabb számában bemutat 
nehány cipőtja legdivatosabbjából. de hozzátesszük, 
hogy aki ezeknél célszerűbbet kedvel, bátran vi
selheti, hiszen semmiféle divattulzás sem kötelező.

*
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.

Nyilttér.*)

Értesítés!
Tisztelettel értesítem az irántam érdeklődőket, 

hogy lakásomat újévtől kezdve Benkó József 
szállodájába helyeztem át, ahol bármikor található 
vagyok.

Muraszombat. 1914. január hó 9.

Tisztelettel
Schwarcz Izidor, 

__ ________ _ téglagyáros.
(*  F. rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelésséget 

nem vállal. s **

MOZGÓ SZÍNHÁZ
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Vasárnapi műsor:
Asszony rabja. Dráma 2 felvonásban. 
Amerika. Természet utáni felvétel.

Szünet.
482. számú fegyenc. Dráma 3 felvonásban.
Móricz örököl. Humoros.
Aladár kalandjai. Humoros.

6. Flórián fázik. Humoros.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Keddi műsor:
Lóhere. Dráma 3 felvonásban. 
Éclair híradó. Természet utáni felvétel.

Szünet.
Megváltás tüze. Dráma 3 felvonásban.
Az uj telefon. Humoros.
Polidor ajándéka. Humoros. 
Friczi, mint betörő. Humoros.

HFLYÁRAK • Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
K ’ 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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682 1913. végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. tj-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szom
bathelyi kir. járásbíróságnak 1913. évi Sp. III. 
555 3. számú végzése következtében dr. Szabó 
István ügyvéd által képviselt Nyugatmagyarországi 
Takarékpénztár r. t. javára 155 K s jár. erejéig 
1913. évi november 19-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 972 korona 
20 fillérre becsült következő ingóságok, u. m. 
hordó, bor, varrógép, szobabeli bútor, stbbiböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1'913. évi V. 204 6. számú végzése folytán 
155 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. május 13-tól 
járó 5° (i kamatai és eddig összesen 76 kor. 87 
fillérben biróilag már megállapított költségek ere
jéig, Kuzma községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

1914. évi január hó 13-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozóké zennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-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. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1913. évi decemb. 31.

SZABADFY JÓZSEF, 
kir. bír. végrehajtó.
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Butorcsomagol ásra Budapesten =
reggel megjelent napilapok az nan

vegyes papír igen jutányos áron kapható
.'Auraszombat.

Balkányi Ernő papirkereskedésében_____________________________________

MURASZOMBAT. Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Újságpapír

kilónként

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t
heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

XVI. évtársulata 1914. január 2-án
működését megkezdi.

Felhívjuk a t. közönség becses figyelmét arra, hogy ezen évtársulat résztvevői 
minden üzletrész után hetenként egy koronát 
tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések

3 év múlva az 5°i0-os kamatokkal
együtt a tözsbetétek arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 
befizetése után 150 korona 7°L‘OS kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1913. évi deczember hó 29-től kezdve 1914. január hó 
15-ig, hétköznapokon 9 12 óráig az intézet helyiségében eszközölhetők.

Egyben ezúton is értesítjük a t. közönséget, hogy intézetünk

betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó számlára a legmagasabb kamatozás mellett. 

Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket és számla követeléseket. 
Minden megbízást elfogad a mi a takarékpénztár és bank üzletkörébe tartozik. 

Muraszombat, 1913. deczember 26.

A MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK
Igazgatósága.

kapható: BalkányigErnő
papirkereskedésében M U R. SjZO M B AT.

a Horgony-Paln-Expeller pótlékai 
Fájdalommentes bedörzsölés hűtéseknél, rhanmánttl, 

köszvónynél stb.
Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2?—.

Kiváló uj fajborok I

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égéti 

sebeknél. Adag: kot. —.80.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és gépkörnél.

Üvegje: kor. 1.40.
L-------------------------------------- -----------------------------------------

Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet- 
Qgk lenül beszerezhető
’■ Br. licitár .Jlz arany creszlánlioz''. ciizeü, íjí||- a 
Líf: ‘ Prfo !, Eiunelhlrmi 5.

ICIC

MEGHÍVÁS. 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.

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

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- '7-.1-, c„ . , ,
otoneii, ctiasseias. Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madeiaine, Zala-, Vas- es Somogymegyei képviselet: Polgár Dávid

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

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


