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BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Ifj. Horváth Pál.
Vasvármegye törvényhatósági bizott

sága a múlt hétfőn tartott rendes közgyű
lésén betöltötte a nyugdíjazás folytán meg
üresedett muraszombati főszolgabírói állást, 
egyhangú lelkesedéssel megválasztván ifj. 
Horváth Pál tb. főszolgabírót, az egyedüli 
pályázót.

Nagyon ritkán történik, hogy időközi 
választásnál, egy olyan szép társadalmi és 
hivatali pozitiót, olyan tekintélyes fizetést 
jelentő főszolgabírói állásra nincsen több 
pályázó crak egy. A ritkaságánál fogva 
nem jelentőség nélkül való ez a dolog! 
A hivatalos vármegyének és a természet
szerűleg előre lépni vágyó pályatársaknak 
elismerése ez, mintegy respectálása annak 
a jognak, amelyet az egyedül pályázó, 
választóközönségének szeretete és tisztelete 
alapján bir.

Ifj. Horváth Pál nemcsak azóta lett 
szinte törvényes, a szivek és lelkek tör
vénye szerinti várományosa a muraszombati 
főbírói széknek, amióta az tényleg meg
ürült, hanem úgy a vármegye közönsége, 
mint szükebb pátriájának népe évek óta 
öt jelölte már Pósfay Pongrácz utódjául 
Ezt érezte és tudta mindenki, s ez az oka, 
hogy a mai tülekedő korszakban nem is 
próbálta senki sem vele fel venni a harcot.

Közigazgatási szolgálatának 15-ik esz
tendejében, legszebb férfi korában lett ifj 
Horváth a vármegye legnagyobb és leg
nehezebb járásának főbírája, vezetője. Az 
élet nagy iskolájában szerzett tapasztalatok
kal, széles körű ismeretekkel és telve nemes 
ambícióval veszi kezébe a járás kormányá
nak rudját.

Annak a közönségnek a nevében, a 
melynek érdekeit szolgálni hivatva vagyunk, 
köszöntjök az uj főbírót mélységes tiszte
lettel, mely díszes állását és őszinte meleg 
szeretettel, mely egyenes, rokonszenves 
derék egyéniségét illeti. Helyzete nem lesz 
könnyű. A terület, a melyet közigazgatnia 
kell, nagy, községeinek száma igen sok, 
messze esnek a középponttól, s kevés kivé
tellel idegen ajkú népessége van. A szoro- 
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san vett hivatali teendők ellátása is nagy 
gondot okoz. De a járás fejének nemcsak 
aktákat kell elintéznie, hanem a közélet 
minden terén kezdeményező és vezéri po
zitiót kell betölteni. Hivatalbeli elődje, 
Pósfay Pongrácz rendkívül agilis ember 
volt. Közéleti, igen élénk tevékenységének 
maradandó nyomai vannak A járás minden 

., jelentős közintézményének létesítésében 
oroszlánrésze volt. Ifj. Horváth Pálnak ezen 
a téren is méltó utódnak kell lennie-

Muraszombat község és a járás még 
sok tekintetben hátra van. Még nagyon 
bőséges alkalom kínálkozik egy arra hiva
tott férfiúnak, hogy az elmaradottságból 
kivezető utat irányítsa és egyengesse. Ifj. 
Horváth Pál ne csak jó hivatalnok legyen, 
kinek irattárát a vizsgáló főnök példás rend
ben találja, hanem legyen e járás igazi 
vezére, a közélet tevékeny, agilis elöharcosa, 
akiben a fejlődés minden jó ügye buzgó 
és lelkes istápolóra talál.

A tehetsége meg van hozzá, a munka
bíráshoz szükséges féri; erő sem hiányzik 
nála, s mindezekhez járul még, hogy a 
község és járás közönségének osztatlan 
bizalmát és szereiét is bírja. Személye 
mindenkinek rokonszenves. Ezzel a nagy 
erkölcsi erővel sokat lehet tenni. A nép 
szeretete és bizalma a legnagyobb hatalom, 
amely köztisztviselő kezében lehet.

Ifj. Horváth Pál Muraszombat szülötte. 
Ennek a földnek a fia, ebből a talajból 
nőtt ki. Itt töltötte gyermekéveit, itt serdült 
ifjúvá, itt lett belőle férfi. Természetes do
log, hogy szereti ezt a földet, ahol exis- 
tentiáját is találja, ahol családot alapított. 
Az idetartózandóságból folyó eme szere- 
tetre bátran hivatkozhatunk, amikor a járás 
első tisztviselői székét elfoglalja. Megva
gyunk róla győződve, hogy ez a szeretet 
fogja irányítani működését, ennek a melege 
és őszintesége fogja áthatni minden csele
kedetét. Ezért a szeretetért élvezte ö már 
hosszú évek óta a muraszombati közön
ségnek megkülönböztetett viszontszeretét. 
Ifj. Horváth Pálon múlik most már, hogy 
azt a nagy hatalmat, amit ez a szeretet 
jelent, miként fogja használni. Ha megértő
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szeretettel fogja az igazságot keresni és 
osztani, akkor hivatását példaszerűen tölti 
be, s mindaddig maga mellett fogja ta
lálni ezt a lelkes tábort, amely megvá
lasztatását annyira várta, s a mely az ö 
szép sikerének, megbecsültetésének szívből 
örvend.

A magyarok Istene áldja meg öt, s 
halmozza el áldásainak teljességével.

*
* _ *

Nem volt kétséges, mégis mindenki szorongva 
várta hétfőn délelőtt az örömhírt. Szombathelyről 
10 óra néhány perckor jött az első telefonüzenet, 
hogy a muraszombati járás uj főbírája ifj. Horváth 
Pál lett. Néhány perccel a hir ideérkezése előtt 
jelentette ki Békássy István a vármegye főispánja, 
hogy ifj. Horváth Pál egyhangúlag megvá
lasztott muraszombati főszolgabíró. Falakat 
rengető éljenzés követte a főispáni enunciatiot és 
a vármegye előkelőségei sorra üdvözölték az uj 
főbírót, aki az elnöki emelvény szélén állva fo
gadta a gratulatiókat. Azután letette a hivatalos 
esküt, amelyet Radó Gyula dr. főjegyző olvasott 
fel előtte. Az eskü tétel után megint hatalmas 
éljent kapott.

Délben a főispáni asztal vendége volt az uj 
főbíró, akit itt is melegen köszöntöttek megválasz
tása alkalmából. Ennek a választásnak egyébként 
is érdekességet kölcsönzött az a körülmény, hogy 
az utolsó restauratio volt. Többet aligha választ 
a nemes vármegye szolgabirót, s Horváth Pál lesz 
az utolsó megválasztott főbíró.

Muraszombaton ezalatt a legnagyobb csend
ben impozáns fogadásra készült a közönség. Ifj. 
Horváth Pál barátai úgyszólván a legutolsó órá
ban határozták el, hogy parádés fogadtatást csi
nálnak Horváth Pálnak, amikor ez mint megvá
lasztott főbíró először lép szülőföldjére. És dacára 
a gyors rendezésnek, a fogadtatás nagyon 
fényes és igen impozáns volt, s nagy meglepetést 
okozott az ünnepeknek. Muraszombat közönségének 
csak hétfőn este 7 órakor, amikor a tűzoltó csa
pat fáklyákkal felszerelve, a szentbibori zenekarral 
az élén bejárta a várost jutott tudomására, hogy 
ünnepség készül. Egyszerre eleven lett minden 
utca, s az emberek seregestül tódultak a pálya
udvarra.

A perronon felállott a tűzoltók sorfala fák
lyákkal a kezükben. Pár perccel az érkezés előtt 
meggyujtották a fáklyákat, s mire a vonat a 
márkusházi erdőből kikanyarodott, már egy láng
tenger volt az indóház környéke. A kalauz —- 
mint az egyik utas elbeszélte — rén-ülve szaladt 
be abba a fülkébe, ahol Horváth Pál és társai 
utaztak, hogy egész Muraszombat ég! Nagy volt 
az ijjedelem, mindaddig, amig Boros kávés, aki 

N Sirolin" Roche”
biztos, hatású tartós köhögésnél, 

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

. ártalmas következményektől. SIROLIN„Roche"oldólag és 
jE fertötlenitóleg hat; elősegíti az étvágyat és emésztést. i 
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szintén ott utazott, s reggel Szombathelyen tudo
mást szerzett a készülő eseményekről, rejtélyes 
mosollyal fel nem világosította az urakat, hogy 
a biz tűz, de nem veszedelmet, hanem örömet 
jelent.

Egetverő éljenzés fogadta a vonatot, s a 
rezes banda húzta a Rákóczy marsot.

Ifj. Horváth Pál a megilletődéstől sápadtan 
lépett a fényárban úszó indoház földjére, s könyek- 
kel a szemében, fedetlen fővel hallgatta dr. Skrilec 
Mihály orvosnak és gyermekkori barátjának üd
vözlő szavait. Dr. Skrilecz Mihály a szive mélyé
ből beszélt, s őszinte érzelmeinek adott hangot 
üdvözlő beszédében. Zajos éljenzés követte szavait, 
amelyre ifj. Horváth Pál mondott néhány köszönő 
szót. A fel-fel zugó éljenek megakasztották a fő
bírót beszédjében, aki már első alkalommal is 
ígérte, hogy ezt a szeretet, amely megnyilvánult 
vele szemben, ki fogja érdemelni.

Ezután sorra üdvözölték a főbírót a meg
jelent előkelőségek, kiknek soraiban ott láttuk: 
Saáry József ny. ítélőtáblái bírót, dr. Radu Romu- 
lus vezető járásbirót, Schweitzer Jenő és Szent
királyi Sándor járásbirákat, Döbrentei Antal tb. 
főszolgabírót, dr. Geiger Vilmos tb. főorvost, dr. 
Czifrák János, dr. Geiger Arthur, dr. Pintér Miklós, 
dr. Ritscher Samu és dr. Sőmen Lajos ügyvédeket, 
dr. Brandieu Sylvius orvost, Schnell János adó- 
tárost, a község elöljáróságát, az egész intelligen- 
tiát, annak hölgy tagjait. A közönség pedig ellepte 
az egész pályaudvart, melynek két végében a fo
gadás tartama alatt bengali tüzek égtek.

A gratulatiok után megindult a fáklyásmenet, 
s .folytonos éljenzések és hangos zeneszó kísére
tében a főbíró lakása elé vonult, amelynek abla
kában megjelent a főbiróné is, akit lelkes ováció
ban részesített az ünneplő közönség. A szép fo
gadtatás ezzel véget ért, a tűzoltók elvonultak, a 
közönség pedig egy kedves szép ünneplés hatása 
alatt oszlott szét.

Fürdőkérdés.
(Sz. N.) Szép szó ám ez nagyon: különösen 

mig az ember nem tudja, mit jelent. Addig tudo
mánynak is lehet tartani, annál inkább, mert ha 
emlegetik, mindig panaszok és szemrehányások 
közt emlegetik, mint ahogy a magyar tudományt 
szokás, amely nem kell ebben az országban 
senkinek. Nem az, ebben a Barbáriában, még ha 
csak annyira tudomány is, amennyire a fürdőtu
domány az, amit a balneológia magyarul jelent.

A fürdötudósoknak és fürdőtulajdonosoknak, 
akiknek az esetében megint csak egyet jelent a 

kuckó a kemencével, ismét panaszuk van, persze 
ismét a régi panaszuk. — Minden nyáron ugyan
azt nyögik a szegények: hogy nem bírnak élni a 
magyar fürdőügy possad, mint a Fertő-tava, csak 
nem viz, hanem pénz hijján. Viz van ojjé, de 
mennyi van! Még az utkaparóink is aranyat érő 
gyógyforrásban mosogatják a lábukat, ha ráérnek 
az utkaparástól. (Attól pedig ráérnek, mert mint 
Magyarországon mindenki, utálják a mesterségü
ket és nem kaparják az utakat.) Hanem pénz, 
aminek a segítségével például Magyarbivalyd föl- 
vehetné a konkurrenciát Gleichenberggel, vagy 
Karlsbáddal, az nincsen. — Ebből az következik, 
hogy adjon az állam, mert annak van.

No igen, mert a közönségre nem lehet szá
mítani, mert az nem hozza a pénzt, hanem viszi 
külföldre. Mert a közönség, tetszik tudni, hazafiat- 
lan s nem támogatja a magyar ipart, még a für
dőipart se. Ahelyett, hogy a külföldi kényelmet, 
tisztaságot, figyelmet és udvariasságot bojkoitálná, 
bojkottálja hazai drága szennyet, primitívséget és 
kényelmetlenséget. Ez igazán nem szép tőle, de nem 
igen lehet róla tenni. Az állam nem kényszerítheti 
törvénnyel az embert arra, hogy példának okáért 
Bökény-Mindszenten töltse a nyarat. Ellenben az 
államnak kötelessége szubvenciót adni és végre- 
valahára véget vetni a magyar fürdőnyomornak, 
mert ez is közügy.

A panasz mint irtuk, nem uj, hallani minden 
nyáron. Ellenben uj az hogy a kormány Ígéretet 
tett. Egyenlőre ugyan csak a kormány för- 
dőzik itthon, még pedig mint némzeti kormány
hoz illik, a nemzet verejtékében, de megígérte, 
hogy tanulmányozni fogja az ügyet s megtesz 
minden tőle telhetőt.

Ez végeredményben csak annyit jelent ugyan, 
hogy az állam nem ad egy fillér szubvenciót sem, 
de benne lappang az a vallomás, hogy az állam 
valahogy szolidárisnak érzi magát a magyar für
dők ügyével s elismeri azt közügynek. S ez az, 
amit az állam nagyon rosszul tesz, mert egy el
szánt kijelentéssel véget kellene már vetni ennek 
az örökös koldulásnak. Azzal, hogy a magyar 
fürdők ügye csak anyiban közügy, amennyiben 
közügy a telektulajdonosoké, a czukorgyárosoké, a 
kaucsuksarok-készitőké, az esernyőcsinálóké, vagy 
a püspököké. Minden fürdő nyereséget kereső üz
leti válalkozás s nem filantropikus czélu intézmény, 
aminek az Isten teremtette. Községek, részvénytár
saságok, vagy magán emberek befektetik a pén
züket és keresik a hasznát. Az államnak érdeke 
ugyan, hogy viruljanak a hazai fürdők, de sem
mivel se jobban érdeke, mint az, hogy a patikáru- 
sok, a vasgyárosok, a vászonkereskedők s a többi 
kapitalisták jól érezzék magukat e szeretett hazá

ban. Legfőbb érdeke pedig az államnak az hogy 
a polgárai legyenek életre valók s ne akarják a 
közügy címén mindig az államot fejni.

Minden spekuláns ember látja, hogy Magyar
országon nincs jobb üzlet a fürdőnél, mert van 
óriási szükséglet amit ma javarészt a külföld fe
dez s megvan minden természeti föltétel, hogy ez 
a szükséglet itthon is kielégíthető legyen. Hogy 
mégse itthon elégül ki, nem a közönségen múlik, 
akik az egyszeri cigány filozófiáját vallják, aki 
arra a kérdésre, hogy melegedni akar-e, vagy enni, 
azt felelte hogy legjobb szeretne szalonát pirítani. 
A gyakorló balneológusok is legjobban szeretnék 
egyszerre nyúzni az államot is meg a közönséget 
is. Ideje volna végre határozottan tudtukra adni, 
hogy az államnak egyéb dolga is van, mint az ő 
üzletüket szolgálni. Ha reformálni akarják a 
magyar fürdők ügyét kezdjék ők a reformokat Ha 
az állam kezdi, annak csak egy módja lehet: el
venni a fürdőket mai tulajdonosaiktól és közva
gyonná tenni őket.

HÍREK.
— Ifj Horváth Pál ünneplése. 

Muraszombat közönsége impozáns ünnep
lésben készül részesíteni ifj. Horváth Pált, 
az uj főszolgabírót, aki a város szülöttje. 
Pénteken délután 5 órakor a Muraszombati 
Takarékpénztár igazgatósági termében népes 
értekezlet volt e tárgyban, amelyen mintegy 
30an jelentek meg. Az értekezlet elhatá
rozta, hogy rendezőbizottsággá alakul s 
mint ilyen, megkeresi Muraszombat köz
ség elöljáróságát, hogy junius hó 6-án 
tartson a képviselőtestület rendkívüli köz
gyűlést, amelynek keretében ünnepelje a 
főbirót hivatalba lépése alkalmából. Ugyan
akkor mód és alkalom nyujtatik a testüle
teknek és intézményeknek, hogy az uj fő
bírót üdvözölhessék. Ugyanaznap este dísz
vacsora lesz a Dobrai szálló éttermében, 
amelyre a bizottság meghívóval fogja meg
hívni a város és a járás közönségét. Az 
ünnepség rendezésére az értekezlet négy 
tagú végrehajtó bizottságot küldött ki, a 
melynek tagjai lettek: dr. Czifrák János, 
Horváth László, dr. Pintér Miklós és dr. 
Sőmen Lajos.

TÁROZA.

Igy várj anyám ...
Irta: S. E.

Hogyha hazamegyek, 
édesanyám lelkem

Fehér kétkaroddal 
betakargass engem.

Gügyögő beszédet 
sugdosson az ajkad

Foglalj le anyásán 
egeszen magadnak;

Sápadt két orcámat 
simogasd csak lassan,

(Nézd, a szemeimben 
mily emésztő tűz van !

Ugye megváltoztam ?)
Beszélj csak, beszélj csak,

Hogy hangodon kívül 
semmi mást ne halljak ...

Jaj, mert mint rab szöktem: 
s fogságom a város

Nehezen hagytam ott 
követel magához...

Mikor elindultam, 
nagy fekete árnyék

Húzódott utánam.
Nézd, nyomomba jár még ?

Ez a város lelke,
érzem most rám tapad.. .

Édes anyám, nem tud
szabadulni fiad!

Nézd sötét árnyékban
ott vannak az álmok,

Festett ajkról csókok;
pénz, meg könny, meg átkok ..

Bűnös sok leányszem 
bóditgat magához :

Anyám, fogd le szemem, 
mesélj és imádkozz! . . .

Mártonka ozsonnázik.
Életkép I felvonásban.

Színhely : (Egy jól berendezett csemegeüzlet, jobbról besózott ‘ 
szemüveges halak, balról kalickába zárt ementháli sajt és I 
szalámi, köröskörül különféle édességek, keserűségek és | 

savanyúságok.
Idő: február 28-ikán délután 5—7-ig.

Személyek: V. fiatal kereskedő,
I’. közismert smucián.
U. kiszolgáló segéd.

P. (Sietve jön be az ajtón.) Jó napot kívánok ! 
(V.-hez.) jaj! kedves V. ur — alig tudtam bevárni 
az 5 órát a hivatalban és már majdnem a váltó- i 
blankettákat ettem meg, olyan éhes vagyok. ! 
(segédhez). Adjon kérem nekem valami jó ... de 
valami igen jó ruszlit.

U (Szolgálatra készen ugrik a ruszlishordó 1 
után, miközben az orrát beleüti a pulton levő ál- I 
ványba.) Igenis kérem alássan . . .

P. Azaz várjunk egy kicsit! Talán ementálit 
ennék, . . . vagy friss kérem az a ruszli is? . . . 
Az a hagyma is friss mellette? meg a szaft is? 
(magában) jaj! de éhes kezdek lenni! (sonkára 
mutat.) Hát ez sonka itt kérem ? Jó volna talán 
sonkát enni . . . nem . . . azt mégsem merek, 
mert igen zsírosnak látszik és hátha meg fog ár
tani. Tudja Isten úgy vagyok a gyomrommal, hogy 
igen kell vigyáznom, hogy ne egyek nehéz ételt 
A sonka pedig meglehetősen nehéz. Legjobb lesz 
mégis csak egy osszéhéring, az könnyű ... de 
lássuk csak azt a liptóit*  . . . olyan jól néz ki, 
hogy szinte megkívánja az ember . . . Mondja csak 
kérem nem régi az a liptói ?

U. Oh kérem! Nem régi, dehogy régi a dél
előtti postával kaptuk . . .

P. No jó ... De talán mégis inkább ebből 
a debreceni szalonnából ennék! Vagy ezt nem 
ajánlja....

U. ízlés dolga kérem alásan. Mennyit szabad 
szolgálnom ...

P. Mégis inkább szalámit kérek. Ez talán 
nem nyomja úgy meg a gyomromat, mint a sza
lonna. (V.-hez) Ugye kedves T. ur, a szalámi nem 
nehéz étel!

V. Ahogy vesszük kérem. Az én fölfogásom 
szerint: nehéznek nem épen nehéz, de könnyűnek, 
sem éppen könnyű . . No de azért egészen bátran 
tessék belőle enni, mert rósz gyomru emberektől 
tudom, hogy 30 dekáig nem árt meg.

P. (Meglepődve V.-hez) Jé ... 30 dekától ?!! 
En 30 dekától bizonyosan gyomorkövet, vagy ér
elmeszesedést kapnék. Nekem legfeljebb csak 2 
dekát szabad ennem . . . mert . . . tetszik tudni 
sok gyomorsavat választ ki . . .
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Kovács György, a muraszombati községi 
polgári iskola igazgatója május hó végén három 
napi szabadságra megy. Távollétében Ányos 
Mihály tanár fogia heiyettesiteni. Az igazgató 
szabadságidejét Budapestén tölti.

Ág ev. tanítók gyűlésé. A vendvidéki ág. 
tanító egyesület a múlt hétfőn Sürüházán tar

totta tavaszi közgyűlését, amelynek legfontosabb 
tárgya a lemondás folytán megüresedett elnöki 
állás betöltése volt. Kovács István muraszombati 
ág. ev. lelkész az eddigi elnök, más irányú nagy 
elfoglaltságára hivatkozva lemondott állásáról. Az 
egyesület sajnálattal volt kénytelen meghajolni a 
elhozott indokok előtt, a lemondást elfogadta s 

egyhangúlag Fenyves Károly örihodosi ág. ev. 
tanítót választotta meg elnöknek.

Sajtóhiba. Lapunk múlt számában Pósfay 
ongrácz búcsúztatásáról irt közleményünkbe sajtó

hiba csúszott be. Az olvasható, hogy a lakoma 
mindennapi hangulatban folyt le, holott mi azt 
irtuk, hogy -ünnepi hangulat volt. E sajtóhibát 
ezennel kikorrigáljuk.

A választók vizsgája Május hó 17-én 
kora reggel szakadó eső dacára az áll. iskola előtt 
óriási néptömeg sereglett össze. Vájjon mit akart ? 
Az olvasás és irás tudományában való járatossá
gukat akarták bebizonyítani. Öröm volt nézni azt 
az óriási tolongást, amely legjobban bizonyította 
azt a nagy érdeklődést, amely most oly vehemens 
erővel megszállta a nép fiait. Eddig a föld népe 
szükséges rossznak tartotta az iskolát, kormányunk 
bölcs törvénye milyen hamar eloszlatta ezt az ósdi 
nézetet. 200 ember jelent meg az áll. iskola he
lyiségében, ahol Horváth Pál járási főszolgabiró, 
Döbrentei Antal tb. főszolgabiró, Csiszár János és 
Sostarich Elek igazgatókból álló bizottság várta 
őket. Oly érdekes tünet volt ez, hogy a város 
intelligenciájából is eljöttek sokan gyönyörködni a 
ritka látványban. Horváth főbírót úgy körülostro
molták kérdésekkel és az azonosság megállapitá- 
tásának szorgalmazásával, hogy alig tudott leve
gőhöz jutni. Vagy 100 ember lett igy elbocsátva, 
mert a személy azonosság hányos volt. 104 ember 
vizsgázott le sikerrel. Most lehetett látni csak, 
hogy mennyire meg van magyarosítva ez a járás. 
Mindenki olyan szépen beszélt magyarul, mintha 
a sárvári járásban lettünk volna. Úgy az olvasás, 
mint az írásban is váratlan szép járatosságról tett 
tanúságot a nép. Ebből is látszik, hogy a Cultura 
nálunk koránt sincs úgy elhanyagolva, mint a 
hogy azt eddig hittük. Csak 2 ember nem felelt 
meg. Ezek is oly busán és gyorsan eltűntek a 
színhelyről, mintha komforrá változtak volna.

U. (Mérges ábrázattal.) Tetszik parancsolni 
kérem! Mennyi szalonnát tetszik ?

P, (Nem hallja amit a segéd mond.) és 
elvonja a szervezettől a vasat . . . s ezáltal kül
sőleg is olyan halvány, sárgás szint kölcsönöz az 
embernek . . . Talán észre is tetszik rajtam venni, 
hogy amióta gyakrabban ozsonnázok szalámit, 
sonkát halványabb vagyok . . .

V. (Mosolyogva) Oh . . . kérem az nem at
tól van, csak beképzeli uraságod. !

P. De bizony attól van kérem, a doktorom 
is mondta már, hogy ne egyek annyi szalámit . .

U. (Kihúzza a szalámiból a kést. Magában) 
Igazán kiváncsi vagyok, hogy mit fog a végén ez 
az ur enni ?

P. Látszik, hogy kegyed kedves V.-ur, még 
fiatal ember és nem tudja mi az a gyomorfájás . . 
Várjon, csak várjon! . . . Nem kívánom, Isten 
mentsen, hogy kívánjam . . . hogy fájjon a gyom
ra, de az idősebb korban kívánás nélkül is meg
szokott jönni . . . Hát a kedves neje u nagysága 
hol van ? Olyan régen nem láttam az üzletben . . 
talán beteg ?

V- Nem, nem beteg. . .
P. Aztán, milyen önző ember maga t. V.-ur! 

Még besem mutatta nekem a feleségét, peddig az 
ilyen fiatal házas emberek elszoktak ám dicsekedni 
a szép asszonnyal . . .

V. (Megelégülten) mosolyog.
P. Bizony Isten nem is vagyok benne biztos, 

hogy látásból is ismerem-e kedves nejét. Ha jól 
emlékezem, a múltkor, úgy multhónap öt-hatodika 
körül, amikor utoljára szalámit vittem, itt volt az 
üzletbe és . . .

V. (Meglepve.) Kicsit később tetszett talán 
látni, mert akkor még csak menyaszonyom volt. .

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Évzáró vizsgák a helybeli polgári iskolában. 
A muraszombati községi polgári iskolában az 
évzáró vizsgák a következő sorrendben tartatnak 
meg. Hittanvizsga junius 15. Osztályvizsgák junius 
16-án d. e. és d. u. Magánvizsgák junius 17., 18., 
19. és 20-án. Záróünnepély junius 28-án. A ma
gánvizsgákon Kuliszéky Ernő kir. lan. tanfelügyelőt 
Pósfay Pongrácz iskolaszéki elnök fogja helyet
tesíteni, akit erre a kir. tan. megkért.

— Totságiak a vármegyén A gyengébbek 
kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy tótságiak alatt 
a vendvidéki megyebizottsági tagokat kell érteni, 
akik abból az alkalomból, hogy a muraszombati 
járás uj főbírót kap, nagy számban vonultak fel 
a múlt hétfői megyegyülésre. Hála az uj vonatnak, 
már a vasárnap délutáni gyorssal tekintélyes számú 
megyekövet érkezett, élükön Horváth Pállal. Egy 
megyegyülés mindig esemény a mi bizottsági tag
jainknál, mert alkalom adódik kis polgári kime
nőre, amelyet a falu egyhangúságához szokott 
bús magyarok, a városi élet eleveneségében és 
változatosságában eléggé ki is használnak. Ezúttal 
fokozottabb jókedvben és hangulatban volt a tár
saság. A délutáni órák szolidabb szórakozásokkal 
teltek el. Moziba mentek, hogy hatalmas filmdrá
mákban gyönyörködjenek. A tüzesebb vérü és 
lángolóbb lelkű uraknak különösen tetszett az a 
discrét sötétség, amely a mozi színház közönség
gel zsúfolásig megtelt nézőterén volt. Szorosan 
ültek egymás mellett höjgvek és urak és vasár
nap délután is volt. .. Egyik-másik ur nem is győzte 
dicsérni a mozit, s megelégedetten constatáiták, 
hogy nagyon élveztek. Este nagy asztal köré tele
pedtek a Sabaria éttermében, s a fürge pincérek 
ugyancsak hordták az italt. Határozottan sok fo
gyott el a hegy kitűnő levéből, amit azzal indo
koltak az urak, hogy a moziban igen megizzadtak. 
A vacsora után persze következett a kávéház. Itt 
már jóféle palackbor járta, s rövid félórán belül 
olyan hangos lett a tótsági társaság, hogy álta
lános feltűnést keltettünk. A városiak irigykedve 
néztek a jóltáplált piros-pozsgás falusi emberekre, 
akik nagyokat és gyakran ittak a jó cigányzene 
hangjainál. Derengett már a májusi hajnal, s a 
vármegye törvényhatósági bizottságának egy tekin
télyes töredéke, még mindig gyakorolta magát az 
uj főbíró éltetésében. A nagy gyakorlat azonban kissé 
megártott, mert másnap reggel a gyűlésen a tótsági 
urak igen szőtlanok voltpk, s mikor mások har
sogva éljenezték a muraszombati főbírót, ők csak 
hápogtak. A délutáni hazautazás is ősi szokás 
szerint ment végbe. Dr. Sőmen Lajos a bőkezű 
mecenas kosárszám szállíttatta a vicinálisra a bort 
és a jóféle ennivalót, s a hazafelé robogó megye-

P. (Elgondolkozva.) Tényleg most már egé
szen tisztán emlékszem. . . Ugye az a csinos ma
gas hölgy, akivel vasárnap sétált, nem az a sik
kes alacsony ugy-e . . akivel kinézett délelőtt az 
ablakon ... no nézze meg az ember, hova is 
beszélek . . . Most már tudom, az volt az a csinos 
senem magas, senem alacsony, aki itt a boltban 
múltkor a képeslapokat rendezgette. . . Ugye el- 
táláltam ?!

U. Mennyi szalámit tetszik parancsolni . . ?
P. (Nem halja) (órájára néz) Jaj, de meny

nyire elbeszélgettem az időt még caszinóba is el
felejtettem menni, pedig foglalkozva vagyok egy 
ramschli-partiera ... no de megyek is már. 
(Kezet nyújt V-nek és indul kifelé.) Alászolgája ! .

V. Alászolgája! Nagyon örültem hogy volt 
szerencsém . . de. . hogy is mondjam, el tetszett 
feledkeznie a szalámiról. . . (kívülről hallatszik, 
amint 7-et üti a toronyóra.)

P. (Mint akit szivén találtak) Jaj . . . igazán 
milyen feledékeny is vagyok ... A beszélgetésben 
egészen el is felejtettem, hogy ozsonázni akartam, 
de. . . higyje el t. V. ur sokszor úgy megnyom- 
már a gyomromat . .

Ü. Sokszor ugyan nem igen nyomhatta meg.
P. (Indul kifelé) kérek csak egy skatulya jobb 

fajta gyufát. . . nem tudok soha lámpát gyújtani, 
amolyan kís lapos skatulyába tessék adni. . .

U. Kiteszi a gyújtót.
P. Meg egy 1Ö filléres bélyeget kérek, mert 

már régen készülök levelet írni. . . (Elgondolkodva) 
vagy különben bélyeget ne tessék adni! Nem ron
tom a szememet este levélírásáéi. Lámpát sem 
gyújtok máma, mivel a fény is bántja a szememet, 
inkább lefekszem. Köszönöm a gyufa sem kell már, 
mert ma nem gynjtok lámpát.... Jó estét kívánok ! 
(Elmegy.) IPI. 
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atyák derekassan neki láttak az evésnek ys ivás- 
nak. Egyébként minden rendben volt és baj nem 
történt.

Tiz éves talákozó. Kérem azokat a kar
társaimat, akikkel az 1903 904. évben a szombat
helyi közigazgatási tanfolyamot' elvégeztük, hogy 
10 éves találkozónk megtarthatása érdekében jelen
legi czimüket velem azonnal közöljék. Holló Emil 
községi jegyző, Németujvár Vasmegye.

Elemi zárvizsgák. A VI. oszt, tanulók zár
vizsgálatai is megkezdődtek járásunkban. Sostarich 
Elek mint a muraszombati járás II. körzetébe ki
küldött isk. felügyelő eddig az urdombi, a szent- 
benedeki, a szombatfai, a veleméri és a pártos- 
falvai iskolákat vizsgálta meg.

Gyermek kiállításokat azért rendeznek, 
hogy az egyes tápanyagok értékét megállapíthas
sák. A legnagyobb dijak nyertesei azok a szülők, 
akik elválasztás pillanatától kezdve Phosphatine 
Falieres-el táplálják a gyermeket, mert kit azzal 
táplálnak, szépen fejlődik és nem kap bélhurutoL 
\ ilághirü gyermekorvosok egyhangú véleménye, 
hogy a gyermek táplálását az elválasztás idejétől 
a legtökéletesebben a világszerte kedvelt ’ Phos
phatine Falieres*  tápszerrel eszközölhetjük.

Vásározók figyelmébe. A soproni keres
kedelmi és iparkamara által kiadott vásári hely- 
pénzdijszabás-gyüjteménynek Zala-, illetve Moson- 
megyére kiterjedő harmadik és negyedik füzete 
most hagyta el a sajtót. A füzetek hasznos szol
gálatot tesznek mindenkinek, aki az egyes közsé
gek eltérő helypénzdijszabásainak határozmányai 
tekintetében hivatalos adatokon alapuló tájékozó
dást kíván szerezni. A terjedelmükhöz képest olcsó 
füzetekre azzal hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogy 
a zalamegyei díjszabást 50, a mosonmegyeit pedig 
10 fillérnek levélbélyegekben való beküldése elle
nében a kamara bármely érdeklődőnek bérmentve 
megküldi. Ugyancsak megrendelhető még a kama
ránál a sopronmegyei díjszabás 30, a vasmegyei 
díjszabás pedig 40 fillérért.

— legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilag »Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválőbbjai. 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 kiadó 
vatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

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

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete 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.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Ma május 24-én:

Műsor:

1. Anyasziv. (Nordisk) 3 felv.

2. Utazás Lauterbrumba. Természetutáni felv.

Szünet.
3. Spanyol áruló. Dráma.
4. Egy amerikai leány. Vígjáték.
5. Gyermekek felvétetnek. Humoros.

HFI vápáit . zárthely I korona. I. hely 60 fillér.ntLYAKAK. „ heIy 4Q fj||ór ||( hely 20 f|||é|, 

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.
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64 C.» hőfokával és radioaktivitásával rheumát. Atkalikus thermájával hurutokat, gyomor, Jödtartalmu forróval
ischiást. izzadmányokat. csonttöréseket cukor- es vesebajokat , al ’‘ * ..

PÁRA TI AX EREDMÉNNYEL GYÓGYÍT [rlPIK-FURDO
Ívór. fürdő- éS iszapkurák, diétás konyha, fürdőkkel egyesitetupenziorendszer.

H PROSPEKTUST ingyen küld lipik hév- és iszapfürdő IGAZGATÓSÁGA. B_______ _______________________

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy

a>ng'ol és francia TJSál 
női divattermemet

Muraszombatban (Lendva-utca, Czipott 
ház) megnyitottam.

Szives pártfogásukat kérve vagyok 
tisztelettel

Rosenberger Györgyné.

Keil-Lakk
Ha fehér „Keil-Lakk“-ot veszünk 
S vele mindent jó: befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „Keil Lakk**  azúrkék, 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„Keil-Lakk“-ból van minden szin. 
Kék, piros, zöld-rozmarin, 
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott ..Keil-Lakk"!

és FIA cégnél MURASZOMBATBAN

_Keil-Lakk“-nál jobb máz nincsen,
Asszony mondja : ez a kincsem!
A padló úgy fénylik tőle
Nem is kell sok máz belőle: 
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen.
Hogy ez mindig „Keil-Lakk" legyen !
Ajtó, mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz mint a márvány,

Mindenkor kapható: ASCHER B.
és Arnstein Benő (Graner Testvérek utóda) cégnél Alsólendván.

. r.ÉR^EN .
MIKTÁTÉsARJEGYZEKET.

Kohn Lipót czégtől
Muraszombat

A.DUINK.
HASZNÁLATRA

MŰVÉSZI KIVITELŰ TŰZ ÉS 
BETORÉSMENTES.UJ PÁNCÉL 

TAKARÉKPERSELYT 
~ BÁRKINEK'

PESTMEGYEI
TAKARÉKPÉNZTÁRpt
BUDAPEST.iv. Kötöutca 8.

Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagy
érdemű közönségét értesíteni, hogy alulírott, aki 
Muraszombaton a Dobrai szálloda éttermében huza
mosabb ideig mint fizetöpincér működtem, jelenleg 
Szombathelyen, (Széli Kálmán-utca 8.) a

Deákparki vendéglő
vezetését átvettem, hol kitűnő zamatu borok, 
rendű kőbányai sör, ízletes polgári konyha 
t. Közönség rendelkezésére.

Olcsó árak, figyelmes kiszolgálás!
Szives pártfogást kér,

tisztelettel

121/1914. Végrh. sz.

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

sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horgony-Liniment.
a Horgony-Paln-Expeiler pótlékai 

Fájdalommentes bedörzsölés h illéseknél, rheuznánál, 
kösz vénynél stb.

Üvegje: kor. —.80, 1.40, 2.* —. y
Kopható ■ legtöbb gyógyszertárban vagy kötvet-

Or. Ilckltr „»i iraiy mulialMZ**,  cíaztll, |jí|j- .

Horgooy-vas-albuminat-festvény.
Vérttcgénytégnél ót tápkórnál.

Üvegje: kor. 1.40.

első- 
áll a

BAKONYI JÓZSEF.

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

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. törvényszéknek 1913. évi 188323. számú 
végzése következtében dr. Pollácsek Károly ügyvéd 
által képviselt Kállai Lajos budapesti lakos javára 
9224 korona tökének hátraléka s jár. erejéig 1914. 
évi március hó 6-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 3148 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: benzin locomobil és 
cséplőgép, tizedes mérleg, szecskametszö, borjú, 
kánná, gépsatu és hordó nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1914-ik évi V. 65/1. számú végzése folytán 
9224 kor. tőkekövetelés és járulékaiból még hátra*  
levő követelés és járulékai erejéig, Pártosfalva 
községben, végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1914. évi május hó 29-ik napjának 
délutáni 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-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, 1914. május hó 17.

SZABADFY JÓZSFJ 
kir. bir. végrehajtó.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Budapesten — - ------r
reggel megjelent napilapok az. nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁN'*  I 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.


