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Egészség, kultúra, gazdagság.
A modern haladás csak ott tűzheti ki 

zászlaját, ahol a nemzeti élet e három leg
fontosabb érdeke: az egészség, kultúra és 
jómód kellő hatalmú gondviselésben része
sül. Ahol az egészség, kultúra és vagyo- 
nosság párosulnak, ott boldogság, megelé
gedés üti fel a tanyáját, ott tiszták, erősek, 
okosak és józanak az emberek, ott meg
gondolt, céltudatos a korosabb elem, tanult, 
igyekvő a fiatalság, ott biztos a nemzet 
jövendő fenmaradása. Ahol azonban ez a 
három nem ád találkozót egymásnak, ahol 
egészségre, a kultúra terjedésére és a jólét 
emelésére nem fordít megkülönböztetett 
gondot a közhatalom, ott energianélküliek 
és tudatlanok az emberek, ott nyomorúság 
honol. Hát ahol e három egyike sincs meg, 
ahol fertőző betegségektől tizedelve, gyer
meki tudatlanságban élnek az emberek, hát 
az elhagyatott magyar községekben hogyan 
honoljon megelégedés, boldogság, hogyan 
tűzze ki zászlaját a modern haladás?

Két adat kapja meg figyelmünket azok
ból a jelentésekből, amelyeket a nyári tör
vényhatósági közgyűlések elé terjesztenek 
az alispánok. Az egyik az a majdnem vár
megyeként tapasztalható panasz, hogy nincs 
orvos a községi lakosság egészségének 
szolgálatára, a másik az, hogy nincs iskola.

Szinte megdöbbentő adatok tárulnak 
szemeink elé, ha a falusi gyermekhalandó
ság statisztikáját nézzük. Évenként mintegy 
250 ezer gyermek betegszik meg fertőző 
gyermekbetegségben s közülök majdnem 
50 ezer hal el. E megbetegedések és ha
lálozások leghatalmasabb része elkerülhető 
lenne akkor, ha egyrészről a közigazgatási 
hatóságok gondos, körültekintő módon tel
jesítenék a törvényszabta elkülönítési intéz
kedéseket, másrészről és föképen, ha a 
községi lakosságnak orvos állana rendel
kezésére. Az iskolák, amelyek a kultúra 
áldását terjeszteni lennének hivatva, dohos, 
szennyes, egészségtelen helyiségek, ha ugyan 
hiányuk éppen a mezei liliomok sorsára
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nem bízza a jövő nemzedéket. Elszomorító, 
sötét kerettel látják el a magyar községek 
e közegészségügyi és kulturaszempontból 
rajzolt fájó képét a szegénység, a minden 
fejlődési szándékot és képességet béklyóba 
kötő nyomorúság. így pusztulnak a magyar 
községek, igy válik mindinkább khimérává 
az állam egészséges fejlődésének minden 
lehetősége is.

Egészséget kell adnunk a magyar fal
vaknak; orvost, tisztaságot, higiénikus köz
müveket, hogy a fertőző betegségek grasz- 
szálásának valahára vége szakadjon; kultú
rát, modern iskolákat, hogy szégyenletes 
elmaradottságából kibontakozva a szellemi 
tökéletesbülés ösvényére léphessenek; jó
létet, hogy ne keljen honfitársaink száz
ezreinek tengerentúlra vándorolniok a jobb 
boldogulás fantomja után !

A tennivalók rengeteg tömege mered 
elénk, mikor a külföldi községek haladását 
a magyar községek sanyarú vegetálásával 
összehasonlítjuk. Ott tudatos, évtizedekre 
előre megállapított intenciók vezetik a köz
ségeket a haladás utján. Nálunk, csekély 
kivételtől eltekintve, egyáltalán nincs is 
öntudatos községi élet. Evtizedről-évtizedre j 
minden tervszerűség nélkül, uj törekvések- 1 
töl, intencióktól menten morzsolódik le a | 
községek élete és — ha valami különbség 
van az ezelőtti és mostani viszonyok kö
zött, bizonnyal olykép áll az összehason
lítás mérlege, hogy most nagyobb a nyo
morúság, hogy emelkedettebb a közsze
génység . . .

Uj életkedvnek, hatalmas lökésnek kell 
jönnie közéletünkben, amely kiemeli végre 
az egészzégtelenül főfontosságuvá növeke- 
kedett politikai kérdések által félretolt egyéb 
kérdéseket alárendeltségünkből és őket meg
illető jelentőséghez juttatja. A termékeny
ség ihletett erejének kell megszállania köz
életünket, hogy minden téren pótolhassa 
azokat az alkotni valókat, amelyekkel a 
nemzetek nagy versenyében elmaradott.

Ennek az uj, munkásidőknek vagyunk 
mi a sóvárgói. Es ha elismerjük az egyéb 
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fontos kérdések jelentőségét is, amelyek a 
községi világ számtalan bajának okozói, 
ám azért azokat ama nagy szempontok 
mellett, amelyek a községek egészségét, 
kultúráját és gazdagodását illeti, csak rész
letkérdéseknek tartjuk.

Itt, ezen a három téren kell felsegíteni 
községeinket I . . .

És ha elfog bennünket valami lelkes 
hangulat, ne essék rovásunkra, de ne essék 
az sem, ha megpróbálunk szent hittel, bizó 
reménységgel tekinteni a jövőbe, ahol né
pes, hatalmas magyar községeket látunk a 
nemzeti haladásnak, a magyarság nagy ér
dekeinek ezernyi védőbástyáit; józan gon
dolkodású, tehetős polgárságot; a higiéni
kus és kulturális közmüvek egész sorát, 
élénk bizonyságául annak, hogy a magyar 
közéletben megvan az akarat, a magyar 
községekben pedig az erő, a községi világ 
fejlesztésére. Csak akaratra, csak munkára, 
csak lelkes emberekre van szükség és akkor 
állandó lakosaivá lesznek a magyar közsé
geknek azok a jelenségek, amelyek eddig 
messziről elkerülték őket: az egészség, 
kultúra és gazdagság, a világ e legszebb 
háromsága . . .

Mégegyszer a hitoktatás nyelve.
Ennek a lapnak legutolsó számában egész 

terjedelmében olvashattuk azt a cikket, melyet 
Klekl József nyugalmazott plébános eredetileg az 
Alsólendvai Híradó -bán helyezett el. Lapunk 

Szerkesztője igen helyesen tette, hogy leközölte a 
testvér lap cikkéi; belőle mindenki megtudták azok 
is akik a Novinét nem olvassák: micsoda gon
dolatokat, szándékot váltott ki a vk. m. kir. min. 
által kiadott az a rendelet, amely megengedi ezen
túl a hitoktatást a gyermekek anyanyelvén a vend 
vidéken, különösen a r. k. egyház lelkészt karánál. 
A cikkből kitűnik: az arany szabadsággal a leg
teljesebb mértékben élni óhajtanak és fognak.

Ennek a lapnak illusztris szerkesztője kijelen
tette, hogy nevezett czikkre nem válaszol. Engedje 
meg csekélységemnek, hogy úgyis, mint egy ev. 
gyülekezet egyszerű szolgája, úgyis mint ennek a 
jóra való vend népnek fia, pár szóval hozzá szól
hassak a hitoktatás nyelvéhez és Klekl József 
plébános ur cikkének befejező részéhez.

A íödőgyógyinfézefekben 

"^Tb^“SIR6MN”Roche 
mint rég bevált szer állandóan van használatban.} Jzlefes.éfvégyger jeszfő és különös 
Aránylag rövid idő álhit enyhíti és megszünteti j jó hatást gyakorol a közérzésre, 
a légzőszervek betegségeit t^c.o

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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Előre bocsátom, hogy az átkos * politika*  
szülte miniszteri rendelet engedélyezésével élni 
nem akarok és nem fogok, és nem fogom kívánni 
gyülekezetem területén hitoktatást is végző hat 
tanítótól sem, hogy ezentúl vendül tanítsák a hit
tant.

Azt hiszem, úgy tudom, s megvagyok győ
ződve, ebben a tekintetben teljesen szolidárisak 
velem összes vendvidéki lelkésztestvéreim. Nem 
csekély horderejű kijelentés ez, szives olvasó, ha 
némikep is ismered áz evangélikus egyházat, azt, 
az egyházat amely iskolában-teinplomban az anya
nyelv érvényesülését juttatta diadalra a reformáció 
kezdetétől fogva. S iine mi vendvidékiek a refor
mációnak eme nagy diadalmát jelenleg már az 
iskolában teljesen, a templomban is jó részt el
mellőzzük.

Erre peddig késztetnek bennünket azok a 
speciális viszonyok, amelyekre e lapok Szerkesztője 
célzott, amidőn' azt szerette volna elérni, hogy a 
hitoktatás ezentúl is minden téren magyarul foly
jék. Értem ezek alatt népünknek a magyarnyelv
ben való nagy jártasságát, gyermekeinknek a ma
gyarnyelv iránt' való nagymérvű fogékonyságát, 
szeretetét, óhajtozását. Az a gyermek, aki jó tanító 
vezetése alatt van, a 2„ 3. isk. évében már elsa
játította a magyar nyelvet: s a hittant ép úgy, 
sőt jobban megérti magyar nyelven, mint a többi 
tárgyakat. Mert hiszen az első években a hitoktató 
azokat a dolgokat beszéli el egész egyszerűen a 
gyermeknek, amiket már jó szüleitől úgyis hal
lott, elsajátított. Eelsőbb éveiben pedig, amidőn 
megérti a számtani magasabb műveleteket, mértani, 
terészetraizi, természettani anyagot, hogy éppen a 
hittant ne értse meg, azt én logikus ésszel, s ed
digi tapasztalataim alapján, nem mondhatom, s 
ilyent, kérem ne állítsunk, mert akkor saját fogyat
kozásainkat, gyarlóságainkat ismerjük be, mivel
hogy nem tudunk a gyermekek felfogóképességé
hez leereszkedni, s a pedagógiában teljesen laiku
sok vagyunk.

Nem kutatom : milyen érzelmeket szül abban 
a gyermeklélekben az a tény, ha a hittant más 
nyelven, s a többi tárgyakat ismét más nyelven 
tanitatnák vele, az egész tanításnak, nevelésnek 
micsoda diszharmonizálása ez, hanem áttérek Klekl 
főt. ur cikkére és pedig annak utolsó részére, ab
ban foglalt egy pár kitételre reflektálok. Ezt meg
előző alaptalan dörgedelmes eszmefuttatását jó lé
lekkel mellőzhetem.

Itt van mindjárt egy kijelentés: A vend pap
ság tehát ne engedelmeskedjék egyházának (értsd 
Rómának), hanem a muraszombati V. M. K- E.-nek ! 
Nem nyílt pártütésre való felszólítás ez ? s ezt a 
hazaíiság színében burkolni s vele az önálló gon
dolkozásra képtelen agyakat tele tömni, nem lelki- 
ismeretbeli dolog*  ?

Ebből következik, hogy aki eddig inkább en- . 
gedelmeskedett a hazai törvénynek, mint, a pápai 
rendeleteknek, vagyis aki magyarul tanította a 

hittant idegen ajkú gyermekeknél, az pártütő volt 
Rómával szemben. Azt hiszem ezért haja szála 
sem görbült meg, s igy valószínűleg jövőben sem 
görbülne meg ilyen pártütésért.

Cikkírónak' azt a goromba állítását pedig: 
> . . . vele az önnálló gondolkodásra képtelen 
agyakat, tele tömni ... a leghatározottabban 
visszautasítom a magam és e lap olvasói nevében. 
Milyen alapon, honnan veszi a bátorságot főtisz- 
telendőséged, hogy a M. és V.< olvasóit önálló 
gondolkodásra képtelen agyaknak nevezze?! Ilye
nek lehetnek sokan a Novine olvasói között, 
ezt az állításunkat megkoczkáztathatjuk, de nem 
általánosítjuk, már csupa önzésből sem, mert akkor i 
eo ipso magunk is közéjük tartoznánk.

Ezzel pedig önmaga és paptársai ellen emel 
vádat fötlsztelendő ur, midőn azt mondja. -A vend 
népet senki sem kérdezte, hogy minő nyelven 
óhajtja a hittant taníttatni.- Úgy látszik, ebben a 
tekintetben nem akartak vezetők és kezdeménye- I 
zők lenni. Nézze, kedves főtisztelendő ur! ! 
mi pedig megkérdeztük. S híveink, akik pedig tel
jes elfogulatlansággal mondhatjuk - a vend nép 
javát képezik, önként, szívesen mentek abba bele, 
hogy templomaikban minden 3., 4., vasárnapon, 
sátoros ünnepeik második napján magyar nyelven 
tartsuk az isten tiszteletet. S talán az a prédikáció 
lényegesebb, értékesebb, maradandóbb hitbeli 
igazságokkal gazdagít, mint sok-sok hittan óra. 
Temetésnél, ha két lelkész van jelen, az egyik, 
nem önkényüleg, hanem a gyászolók kívánságára, 
mindig magyarul fungál.

Ezekről persze Önök nem vesznek tudomást. 
Hogyan is ? Mikor még híveiket is halálos bűn 
elkövetésével ijesztgetik arra az esetre ha a »tév- 
hitüek istentiszteletén részt vesznek.

Bocsáson meg főtisztelendő ur, hogy a Novi- 
né-jét is belevontam soraimba. És ha már ezt 
tettem, egyetlenegy sulvos kijelentését hadd idéz
zem belőle befejezésül. Azt mondja ott e lap Szer
kesztőségének nevezett soraira válaszolva : »Nekünk j 
pedig Róma parancsol és nem Muraszombaté ; 
Felesleges tiltakozás Muraszombat parancsolása 
ellen. Muraszombat nem akar parancsolni, csak 
kérni. Hogy önöknek Róma parancsol: felesleges 
volt szintén papírra vetni, hiszen ágyis tudjuk. S 
mivelhogy úgy vagyunk: miért kellene és milyen 
volna az az autonómia, amelyet folvást annyira 
sürgetnek hivatott és hivatlan tényezők ? Hogy 
miért, tudjuk. Hogy milyen és mi volna: azt a 
/Haza bölcse*  a r. k. Deák Ferenc is már meg
mondotta: ?fából vaskarika.*

Ha önöknek Róma parancsol és nem Mura
szombat : ugyan miért nem kérik és kapják a 
kongruát és más egyházi- ikolai segélyeket Rómától. 
Hiszen közönségesen úgy szokott lenni, hogy aki 
parancsol, az fizet. Élvezik a mérhetetlen vagyont, 
elfogadják az adózó polgárok filléreit, s azután azt 
mondják ; A szuverén magyar állam törvényei he- 
kuba nekünk, Róma parancsol nekünk.

Ha pedig a nép nyelvét annyira szivükön 
viselik, miért tartják istentiszteletük főrészét, a 
misít is, a nép előtt érthetetlen latin nyelven?! 
Hiszen Róma ebben a tekintetben egyes nemzeti
ségek iránt tud érdekből engedékeny is lenni, s 
csak éppen a 10 millió magyar r. k. iránt nem 
gyakorolna némi engedékenységet ?! Lássa, főtisz
telendő Uram, nekem már sok követőjük mondotta : 
csak azt a misét, azt a temetési szertartást ne 
végeznék nálunk latin nyelven, hogy valamit lega
lább értenénk belőle. Az apostol is azt mondja: 
>Inkább akarok öt szót szólni értelemmel a gyü
lekezetben, mintsem tízezer szót értelem nélkül. 
Az a tudat nyugtat meg minket, kik magyar nyel
ven végezzük a hitoktatást, hogy legalább 5 szót 
mindenkor magyarul is mondhatunk a gyermekek
nek értelemmel.

Luthár Ádám, 
battyándi ág. ev. lelkész.

HÍREK.
— Az alispán Muraszombatban. 

Herbst Géza, vasvánnegye alispánja, csü
törtökön d. u. Muraszombatba érkezett az 
idei fősorozásra, amelynek elnökeként mű
ködik. Az alispánt — aki a grófi kastély
ban szállt meg — Pósfay Pongrácz ny. 
főbíró és Döbrentey Antal tb. főszolgabíró 
várták a vonatnál. Horváth Pál főszolga
bíró a püspököt kisérvén bérmautján, nem 
lehetett jelen a fogadásnál.

— Vollnhofer Ferencz az O. M. A. szombat
helyi fiókjának főnöke a helybeli pénzintézetek 
meglátogatása céljából tegnap este Muraszombatba 
érkezett. A bankfönök részt vett a Horváth Pál 
tiszteletére rendezett társas vacsorán is.

— Papi gyónás és lelkészi értekezlet. Szerdán 
délelőt Muraszombatban jöttek össze a vendvidék 
ág. ev. lelkészei hogy elvégezzék a szokásos papi 
gyónást és megtartsák lelkészi, értekezletüket. Az 
értekezleten aktuális kérdéseket beszéltek meg a 
lelkészek s még egyrészről örömmel konstatálták, 
hogy a magyar katholicizmus feje a bíboros her- 
czegprimás testvéries együtt működésre kérte fel a 
protestánsokat a közös ellenség a mindinkább ter
jedő vallástalanság ellen, addig másrészt megütkö
zéssel állapították meg a tényeket, amelyek az 
annyira kívánatos együttműködést nagyon meg
nehezítik.

— Nyirö Boriska gyásza. Fájdalmas csapás 
érte Nyirő Boriskát, a Muraszombati Takarékpénz
tár tisztviselőjét. Édes apja, Nyirő Sándor föld
birtokos junius l-én Szentgálon meghalt. Temetése 
junius 3-án d. u. volt nagy részvét mellett.

TÁRCZA.

Szép Örzsika
Vend szájhagyomány. 

Irta Kolosvári Ferencné.

1664 augusztus elsejének, a Szentgotthárdi 
csatavesztés napjának éjjelén futott a vert török 
sereg, végig a tótság völgyein. A vesztett csata 
terén utolsónak maradt Köprüli Mohámét az alig 
huszonhat éves nagyvezér. A halált kereste.

Vesszen élete is, ha a csata, első önálló 
hadvezető szereplése alatt elveszett.

Erőszakkal hurcolta magával végre hűséges 
vezér kara.

Az első had már Martyánc felé száguldott, 
mikora nagyvezér a vezérkarral Tótkereszturra ért.

Mig a csata előtt szép rendben vonult fel a 
had, senki tulajdonát nem bántva, most égő fal
vak mutatták útját az éhes szomjas elkeseredett 
török seregnek.

És előttük faluról falura ment a vészhir. 
Meneküljetek, jön a vert török sereg*.

A lakosság marhájával, értékessebb holmijá
val bele vette magát a Gáj rengetegébe, elbújt 
a szakadékokba.

Élt pedig Tótkereszturon egy igen gazdag 
ember. Vendégfogadó háza volt; az asszonyai | 

meg kenyeret sütöttek, vasárnaponkint, ott árulták 
a templomtéren a messziről jövő hívőknek.

Volt ennek az embernek lova, szekere, búzá
val kereskedett Gráczba, sót hozott visszajövet, 
itthon eladta.

Fiai, cselédei hat ökörrel szántották itthon a 
földet. Rengeteg faházában három éves gabona is 
akadt. Pincéi jobbnál jobb borral tele.

Hova futhat az ilyen ember?
** *

Mikor ez az ember látta a rengeteg katona
ság felvoulását igy szól a ház asszynyaihoz:

Állítsatok kovászt, süssetek kenyeret ameny- 
nyit birtok !

És össze hívta a ház asszonya a szomszéd 
asszonyokat mind, és sütöttek annyi kenyeret, 
hogy a kamrákban padláson alig fért el. Azután 
tágas udvarán két sátort veretett, végül szép fehér 
házivászon lepedőből két zászlót csináltatott, egyi
ket felhuzatta a templom tornyára, a másikat a 
háza tetejére. Igy várta a vert sereget.

Tisztelte a futó török sereg a fehér lobogót. 
Nem eset a gazdának, sem sémi vagyonának kára.

Mikor a vezérkar az elkeseredett nagyvezér
rel Tótkereszturra ért. meglepetve ált meg a fehér 
lobogó előtt, mely ellenség földjén hivogatólag 
lengett feléje.

A ház ura eléje ment és tiszta török nyel
ven kérte az urakat; Szerencséltessék az ő szerény 
hajlékát.

— Nem lehet, üldözőink utolérnek.

— Nem üldöznek azok téged óh Nagyur, 
kevesen vannak, a táborban nincs egyetértés. Az 
osztrák tisztek féltékenyek a magyarokra, sőt még 
a francia király önkéntes csapatát is rossz szem
mel nézik. Azoktól bátran maradhatsz.

Bizalmat keltő volt a gazda szava, megjele
nése ; éhes szomjas, holtfáradt a vezérkar.

Megálj«-t harsogott a kürt végig a tótság 
völgyein. A szegény elcsigázott törökkatonák teljes 
felszerelésben ott, ahol álltak, aludtak el.

Hajnalban elkezdődött a kuszáit ezredek 
rendbe szedése, kürtjelek harsantak, tisztek nyar- 
galásztak. Ahol egy torrás, egy tóka annak neki 
esett ember állat.

A gazda kiosztotta azt a rengeteg kenyeret 
mind. A török katonák tüzet raktak piláfot főztek. 
Az öreg godina néni, a tudós asszony a sebesül
teknek finom fáidalomcsilapitó kenőcsöt kevert 
főtt vajból, mézből kámforból és égetettborból.

Szép menyecskék hordták a távolabb eső 
forráskutakból az ivóvizet a szomjas harcosoknak.

Ezek között a szépek szépe messze vidék 
legszebb asszonya, Örzsika volt.

Termete magas, sugár, mégis telt. Arca 
mint a fehér liliom, haja aranyfényü sötétszőke, 
a szeme néha kék, mint a tiszta égbolt, néha zöl
des mint a víztükör, néha sötét tűzben égő, aszerint 
ahogy Örzsika indulata változik.

Jaj volt annak a férfinak, aki egyszer is 
ezekbe a változó, bűbájos szemekbe nézett.

(Folyt, köv,)
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Előre bocsátom, hogy az átkos ^politika 
szülte miniszteri rendelet engedélyezésével élni 
nem akarok és nem fogok, és nem fogom kívánni 
gyülekezetem területén hitoktatást is végző hat 
tanítótól sem, hogy ezentúl vendül tanítsák a hit
tant.

Azt hiszem, úgy tudom, s megvagyok győ
ződve, ebben a tekintetben teljesen szolidárisak 
velem összes vendvidéki lelkésztestvéreim. Nem 
csekély horderejű kijelentés ez, szives olvasó, ha 
némikép is ismered az evangélikus egyházat, azt. 
az egyházat amely iskolában-templomban az anya
nyelv érvényesülését juttatta diadalra a reformáció 
kezdetétől fogva. S ime mi vendvidékiek a refor
mációnak eme nagy diadalmát jelenleg már az 
iskolában teljesen, a templomban is jó részt el
mellőzzük.

Erre peddig késztetnek bennünket azok a 
speciális viszonyok, amelyekre e lapok Szerkesztője 
célzott, amidőn azt szerette volna elérni, hogy a 
hitoktatás ezentúl is minden téren magyarul foly
jék. Értem ezek alatt népünknek a magyarnyelv
ben való nagy jártasságát, gyermekeinknek a ma
gyarnyelv iránt való nagymérvű fogékonyságát, 
szeretetét, óhajtozását. Az a gyermek, aki jó tanító 
vezetése alatt van, a 2., 3. isk. évében már elsa
játította a magyar nyelvet; s a hittant ép úgy, 
sőt jobban megérti magyar nyelven, mint a többi 
tárgyakat. Mert hiszen az első években a hitoktató 
azokat a dolgokat beszéli el egész egyszerűen a 
gyermeknek, amiket már jó szüleitől úgyis hal
lott, elsajátított, belsőbb éveiben pedig, amidőn 
megérti a számtani magasabb műveleteket, mértani, 
terészetrajzi, természettani anyagot, hogy éppen a 
hittant ne értse meg, azt én logikus ésszel, s ed
digi tapasztalataim alapján, nem mondhatom, s 
ilyent, kérem ne állítsunk, mert akkor saját fogyat
kozásainkat, gyarlóságainkat ismerjük be, mivel
hogy nem tudunk a gyermekek felfogóképességé
hez leereszkedni, s a pedagógiában teljesen laiku
sok vagyunk.

Nem kutatom: milyen érzelmeket szül abban 
a gyermekiélekben az a tény, ha a hittant más 
nyelven, s a többi tárgyakat ismét más nyelven 
tanitatnák vele, az egész tanításnak, nevelésnek 
micsoda diszharmonizálása ez, hanem áttérek Klekl 
főt. ur cikkére és pedig annak utolsó részére, ab
ban foglalt egy pár kitételre reflektálok. Ezt meg
előző alaptalan dörgedelmes eszmefuttatását jó lé
lekkel mellőzhetem.

Itt van mindjárt egy kijelentés: A vend pap
ság tehát ne engedelmeskedjék egyházának (értsd 
Rómának), hanem a muraszombati V. M. K. E.-nek ! 
Nem nyílt pártütésre való felszólítás ez? s ezt a 
hazafiság színében burkolni s vele az önálló gon
dolkozásra képtelen agyakat tele tömni, nem lelki- 
ismeretbeli dolog*  ?

Ebből következik, hogy aki eddig inkább en- . 
gedelmeskedetl a hazai törvénynek, mint, a pápai 
rendeleteknek, vagyis aki magyarul tanította a

hittant idegen ajkú gyermekeknél, az pártütő volt 
Rómával szemben. Azt hiszem ezért haja szála 
sem görbült meg, s igy valószínűleg jövőben sem 
görbülne meg ilyen pártütésért.

Cikkírónak azt a goromba állítását pedig: 
> . . . vele az önnálló gondolkodásra képtelen 
agyakat, tele tömni ... a leghatározottabban 
visszautasítom a magam és e lap olvasói nevében. 
Milyen alapon, honnan veszi a bátorságot főtisz- 
telendőséged, hogy a »M. és V.« olvasóit önálló 
gondolkodásra képtelen agyaknak nevezze?! Ilye
nek lehetnek sokan a Novine*  olvasói között, 
ezt az állításunkat megkoczkáztathatjuk, de nem 
általánosítjuk, már csupa önzésből sem, mert akkor 
eo ipso magunk is közéjük tartoznánk.

Ezzel pedig önmaga és paptársai ellen emel 
vádat főtisztelendő ur, midőn azt mondja. -A vend 
népet senki sem kérdezte, hogy minő nyelven 
óhajtja a hittant taníttatni.*  ügy látszik, ebben a 
tekintetben nem akartak vezetők és kezdeménye
zők lenni. Nézze, kedves főtisztelendő ur! ! 
mi pedig megkérdeztük. S híveink, akik pedig tel
jes elfogulatlansággal mondhatjuk — a vend nép 
javát képezik, önként, szívesen mentek abba bele, 
hogy templomaikban minden 3., 4., vasárnapon, 
sátoros ünnepeik második napján magyar nyelven 
tartsuk az isten tiszteletet. S talán az a prédikáció 
lényegesebb, értékesebb, maradandóbb hitbeli 
igazságokkal gazdagít, mint sok-sok hittan óra. 
Temetésnél, ha két lelkész van jelen, az egyik, 
nem önkényüleg, hanem a gyászolók kívánságára, 
mindig magyarul fungál.

Ezekről persze Önök nem vesznek tudomást. 
Hogyan is ? Mikor még híveiket is halálos bűn 
elkövetésével ijesztgetik arra az esetre ha a »tév- 
hitüek istentiszteletén részt vesznek.

Bocsáson meg főtisztelendő ur, hogy a Novi- 
né-jét is belevontam soraimba. És ha már ezt 
tettem, egyetlenegy sulvos kijelentését hadd idéz
zem belőle befejezésül. Azt mondja ott e lap Szer
kesztőségének nevezett soraira válaszolva : »Nekünk 
pedig Róma parancsol és nem Muraszombat*  
Felesleges tiltakozás Muraszombat parancsolása 
ellen. .Muraszombat nem akar parancsolni, csak 
kérni. Hogy önöknek Róma parancsol: felesleges 
volt szintén papírra vetni, hiszen ágyis tudjuk. S 
mivelhogy úgy vagyunk: miért kellene és milyen 
volna az az autonómia, amelyet folvást annyira 
sürgetnek hivatott és hívatlan tényezők ? Hogy 
miért, tudjuk. Hogy milyen és mi volna: azt a 
/Haza bölcse a r. k. Deák Ferepc is már meg
mondotta: áfából vaskarika.*

Ha önöknek Róma parancsol és nem Mura
szombat : ugyan miért nem kérik és kapják a 
kongruát és más egyházi- ikolai segélyeket Rómától. 
Hiszen közönségesen úgy szokott lenni, hogy aki 
parancsol, az fizet. Élvezik a mérhetetlen vagyont, 
elfogadják az adózó polgárok filléreit, s azután azt 
mondják ; A szuverén magyar állam törvényei he- 
kuba nekünk, Róma parancsol nekünk.

Ha pedig a nép nyelvét annyira szivükön 
viselik, miért tartják istentiszteletük főrészét, a 
misít is, a nép előtt érthetetlen latin nyelven?! 
Hiszen Róma ebben a tekintetben egyes nemzeti
ségek iránt tud érdekből engedékeny is lenni, s 
csak éppen a 10 millió magyar r. k. iránt nem 
gyakorolna némi engedékenységet?! Lássa, főtisz
telendő Uram, nekem már sok követőjük mondotta : 
csak azt a misét, azt a temetési szertartást ne 
végeznék nálunk latin nyelven, hogy valamit lega
lább értenénk belőle. Az apostol is azt mondja: 
»Inkább akarok öt szót szólni értelemmel a gyü
lekezetben, mintsem tízezer szót értelem nélkül.

! Az a tudat nyugtat meg minket, kik magyar nyel
ven végezzük a hitoktatást, hogy legalább 5 szót 
mindenkor magyarul is mondhatunk a gyermekek
nek értelemmel.

Luthár Ádám, 
battyándi ág. ev. lelkész,

HÍREK.
— Az alispán Muraszombatban. 

Herbst Géza, vasvármegye alispánja, csü
törtökön d. u. Muraszombatba érkezett az 
idei fösorozásra, amelynek elnökeként mű
ködik. Az alispánt — aki a grófi kastély
ban szállt meg — Pósfay Pongrácz ny. 
főbíró és Döbrentey Antal tb. főszolgabíró 
várták a vonatnál. Horváth Pál főszolga
bíró a püspököt kísérvén bérmautján, nem 
lehetett jelen a fogadásnál.

— Vollnhofer Ferencz az O. M. A. szombat- 
| helyi fiókjának főnöke a helybeli pénzintézetek 
I meglátogatása céljából tegnap este Muraszombatba 
I érkezett. A bankfönök részt vett a Horváth Pál 

tiszteletére rendezett társas vacsorán is.
— Papi gyónás és lelkészi értekezlet. Szerdán 

délelőt Muraszombatban jöttek össze a vendvidék 
ág. ev. lelkészei hogy elvégezzék a szokásos papi 
gyónást és megtartsák lelkészi, értekezletüket. Az 
értekezleten aktuális kérdéseket beszéltek meg a 
lelkészek s még egyrészről örömmel konstatálták, 
hogy a magyar katholicizmus feje a bíboros her- 
czegprimás testvéries együtt működésre kérte fel a 
protestánsokat a közös ellenség a mindinkább ter
jedő vallástalanság ellen, addig másrészt megütkö
zéssel állapították meg a tényeket, amelyek az 
annyira kívánatos együttműködést nagyon meg
nehezítik.

— Nyirö Boriska gyásza. Fájdalmas csapás 
érte Nyirö Boriskát, a Muraszombati Takarékpénz
tár tisztviselőjét. Édes apja, Nyirö Sándor föld
birtokos junius l-én Szentgálon meghalt. Temetése 
junius 3-án d. u. volt nagy részvét mellett.

;; TARCZA.

Szép Örzsika
Vend szájhagyomány. 

Irta Kolosvári Ferencné.

1664 augusztus elsejének, a Szentgotthárdi 
csatavesztés napjának éjjelén futott a vert török 
sereg, végig a tótság völgyein. A vesztett csata 
terén utolsónak maradt Röprüli Mohámét az alig 
huszonhat éves nagyvezér. A halált kereste.

Vesszen élete is, ha a csata, első önálló 
hadvezetö szereplése alatt elveszett.

Erőszakkal hurcolta magával végre hűséges 
vezér kara.

Az első had már Martyánc felé száguldott, 
mikor a nagyvezér a vezérkarral Tótkereszturra ért.

Mig a csata előtt szép rendben vonult fel a 
had, senki tulajdonát nem bántva, most égő fal
vak mutatták útját az éhes szomjas elkeseredett 
török seregnek.

És előttük faluról falura ment a vészhir. . 
Meneküljetek, jön a vert török sereg*.

A lakosság marhájával, értékessebb holmijá
val bele vette magát a (táj rengetegébe, elbújt 
a szakadékokba.

Élt pedig Tótkereszturon egy igen gazdag I 
ember. Vendégfogadó háza volt; az asszonyai | 

meg kenyeret sütöttek, vasárnaponkint, ott árulták 
a templomtéren a messziről jövő hívőknek.

Volt ennek az embernek lova, szekere, búzá
val kereskedett Gráczba, sót hozott visszajövet, 
itthon eladta.

Fiai, cselédei hat ökörrel szántották itthon a 
földet. Rengeteg faházában három éves gabona is 
akadt. Pincéi jobbnál jobb borral tele.

Hova futhat az ilyen ember?
** *

Mikor ez az ember látta a rengeteg katona
ság felvoulását igy szól a ház asszynyaihoz:

Állítsatok kovászt, süssetek kenyeret ameny- 
nyit birtok !

És össze hívta a ház asszonya a szomszéd 
asszonyokat mind, és sütöttek annyi kenyeret, 
hogy a kamrákban padláson alig fért el. Azután 
tágas udvarán két sátort veretett, végül szép fehér 
házi vászon lepedőből két zászlót csináltatott, egyi
ket felhuzatta a templom tornyára, a másikat a 
háza tetejére. Igy várta a vert sereget.

Tisztelte a futó török sereg a fehér lobogót. 
Nem eset a gazdának, sem sémi vagyonának kára.

Mikor a vezérkar az elkeseredett nagyvezér
rel Tótkereszturra ért, meglepetve ált meg a fehér 
lobogó előtt, mely ellenség földjén hivogatólag 
lengett feléje.

A ház ura eléje ment és tiszta török nyel- ' 
ven kérte az urakat: Szerencséltessék az ö szerény 
hajlékát.

— Nem lehet, üldözőink utolérnek.

— Nem üldöznek azok téged óh Nagyur, 
kevesen vannak, a táborban nincs egyetértés. Az 
osztrák tisztek féltékenyek a magyarokra, sőt még 
a francia király önkéntes csapatát is rossz szem
mel nézik. Azoktól bátran maradhatsz.

Bizalmat keltő volt a gazda szava, megjele? 
nése; éhes szomjas, holtfáradt a vezérkar.

Megálj«-t harsogott a kürt végig a tótság 
völgyein. A szegény elcsigázott törökkatonák teljes 
felszerelésben ott, ahol álltak, aludtak el.

Hajnalban elkezdődött a kuszáit ezredek 
rendbe szedése, kürtjelek harsantak, tisztek nyar- 
galásztak. Ahol egy forrás, egy tőka annak neki 
esett ember állat.

A gazda kiosztotta azt a rengeteg kenyeret 
mind. A török katonák tüzet raktak piláfot főztek. 
Az öreg godina néni, a tudós asszony a sebesül
teknek finom fájdalomcsilapitó kenőcsöt kevert 
főtt vajból, mézből kámforból és égetettborből.

Szép menyecskék hordták a távolabb eső 
forráskutakból az ivóvizet a szomjas harcosoknak.

Ezek között a szépek szépe messze vidék 
legszebb asszonya, Örzsika volt.

Termete magas, sugár, mégis telt. Arca 
mint a fehér liliom, haja aranyfényü sötétszőke, 
a szeme néha kék, mint a tiszta égbolt, néha zöl
des mint a víztükör, néha sötét tűzben égő, aszerint 
ahogy Örzsika indulata változik.

Juj volt annak a férfinak, aki egyszer is 
ezekbe a változó, bűbájos szemekbe nézett.

(Folyt, köv,)
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Esküvő. Strausz Sándor Csáktornyái könyv- I 

kereskedő, a Muraköz < kiadótulajdonosának Lily 
leánya f. é. jnnius hó 7-én tartja esküvőjét Kiéin 
Ernő a Magyar folyam- és tengerhajózási társa
ság Lom-i (Bulgáriai) állomásfőnökével.

Megkezdődött a fősorozás. Pénteken reg
ei megkezdődött az idei fősorozás. Kora reggel : 
.angos volt már a város a sor alá kerülő legé

nyek vig nótázásától. A sorozó bizottság elnöke 
Herbst Géza alispán. Polgári részről a sorozást 
Horváth Pál főszolgabiró vezeti. A távollevő dr. 
Geiger Vilmos járásorvos helyett dr. Hutiray 
Ferencz körmendi járásorvos működik. Katonai 
részről Tormássy Dezső alezredes, hadkiegészítő 
parancsnok és Auer Károly főhadnagy sorozó 
tiszt, a honvédség részéről Hajek Károly alezre
des, honvédkiegészitő parancsnok és Kenedi Pál 
honvédhadnagy soroznak. Sorozó orvos Stelczer 
Gyula honvéd törzsorvos.

-- Halálozás. Németh Sándor budapesti ven
déglős, néhai Németh Iván volt mátyásdombi 
vendéglős és birtokos fia e hó 2-án rövid szen
vedés után Mátyásdombon elhunyt. A fiatal ven
déglős szervezetét tüdővész támadta meg. Halá
val a következő gyászjelentést adta ki.

özv. Németh Sándorné szül. Ábel Annus, 
úgy a maga, mint kis gyermekei, Irénke és Sanyi 
nevében, fáfdalomtól megtört szívvel, jelentik, 
hogy forrón szeretett férje, a legyjobb apa, fiú, 
vő, testvér és rokon, Németh Sándor folyó évi 
junius hó 2-ik napján d. e. 11 órakor rövid szen
vedés után, életének 40-ik, boldog házasságának 
13-ik évében joblétre szenderült. A drága halott 
hült tetemét tolyó év junius 4-ik napján d. u. 3 
órakor fogjuk a helybeli sirkertben az evan
gélikus szertartás szerint eltemetni. Mátyásdomb, 
1914. junius 2. Áldás és Béke lengjen szeretett 
porai felett, özv. Németh Sándorné szül. Ábel 
Annus mint neje. Németh irénke és Sanyi mint 
gyermekei, özv. Németh Istvánné szül. Bankó 
Franciska mint édes anyja. Jurassa Mártonné 
szül. Németh Emília, Schermann Gyuláné szül. 
Németh Mariska mint nővérei. Németh János és 
Vilmos mint öccsei. Jurassa Márton, Schermann 
Gyula mint sógorai.

— A máv. magyarsága. Csaplovits Ferencz 
ny. körjegyző Gyöngyösről egy hordó bort kapott. 
A hordón levő szállítási bárczán, az u. n. rag
jegyen német felírások vannak. Nevezetesen igy 
néz ki az a cédula: >Magyar királyi államvasutak. 
Van Gyöngyös, nach Battyánd. Station dér stb. < 
Megvagyunk róla győződve, hogy ezt a*  idegen 
nyelvű ragjegyet, a belföldi forgalomban kizárólag 
tévedésből ragasztották fel. De ilyesminek még 
tévedésből sem szabad előfordulni, a magyar állam 
egy üzleti vállalkozásánál.

— Uj pénzintézet a járásban. Tótkereszturon, 
Tótkereszturi Takarékpénztár czég alatt 40000 K 
alaptőkével uj pénzintézet létesül, amelynek alakuló 
közgyűlése ma lessz Tótkereszturon. Az uj intézet 
melynek alapításában a Muraszombati Takarék
pénztár is részt vesz, még a nyár folyamán meg
kezdi működését. Elnöke Darvas Aladár tótkereszturi 
ág. ev. lelkész, ügyésze pedig Dr. Vályi Sándor 
ügyvéd lesz.

— A Polgári iskola igazgatójának kérelme. 
A muraszombati községi polgári fiúiskola igaz
gatója felkéri mindazon nemes szivü egyéneket, 
társulatokat, egyesületeket, bankokat, hogy akik 
hajlandók volnának az iskola jóviseletü és 
kiváló előmenetelü növendékeinek jutalmazására 
akár pénz-, akár könyvjutalmat adni, ebbeli szán
dékukat szíveskedjenek neki bejelenteni s a jutal
makat is hozzá eljuttatni. Szinte fölösleges elmon
dani, hogy minő kedves emlék s mennyire buz- 
ditőlag hat a tanuló gyermekret ha egy évi szor
galmas munkájának betetőzéséül még jutalomban 
is részesül. Muraszombat község most nincs abban 
a helyzetben hogy a tanulók jutalmazására leg
csekélyebb összeget is fordíthasson, igy tehát 
egyesekhez kell fordulni, hogy azok nemesszivü 
adományaikkal lehetővé tegyék a szorgalmas ős 
jóviseletü tanulók megjutalmaz^sát.

Tánciskola. Mint már jeleztük, Merkl József 
oki, tánctanár, az ország több főiskolájának kine
vezett tanára, Muraszombatban, Fiiszár József 
vendéglőjének nagytermében folyó hó 27-én (szom
baton) tanítását megkezdi. Előjegyzéseket és be- 
iratásokat elfogad Balkányi Ernő Muraszombat. 
Bővebbet legközelebb falragaszokon.

— A csendörtragédia utolsó felvonása. Pén
teken játszódott le a szomorú emlékű lendva- 
királyfai csendőrtragédia utolsó felvonása a szom
bathelyi kir. törvényszék esküdtbirósága előtt. 
Hári Antal a gyilkos, Marics Ferencz a bűn
pártoló állottak a törvény előtt. Erős felindulás
ban elkövetett két rendbeli szándékos emberölés 
és hatóság elleni erőszak bűntettével vádolta 
Hárít az ügyészség, mig Madics ellen, azért mert 
Hárít rejteegette, bűnpártolás czimén emeltetett 
vád. A tárgyalás pénteken egész nap tartott s 
csak a késő éjjeli órákban került ítéletre a sor. 
A törvényszék elnöke Csupor Sándor volt, szavazó- 
birákként Novák Jenő és Manussy Tivadar szere
peltek. A közvádat Kövess Emil dr. kir. ügyész 
képviselte. Hárít dr. Vályi Sándor, Marics Feren- 
czet dr. Esső Imre védte. Az esküdtek Hárít az 
ügyészi vádirat értelmében mondották ki bűnös
nek, Mancsot ellenben nem találták bűnösnek. 
A polgárbirák igazmondása alapján a kir. törvény
szék Hárít 10 évi {egyházra ítélte, Marics Feren- 
czet ellenben felmentette. Hári és védője a bűnös
ség kimondása és a súlyos büntetés miatt, az 
ügyész pedig Marics felmentése miatt semmiségi 
panasszal támadta meg az Ítéletet. — Ez a bor
zalmas bünügy közelről érdekelte a muraszombat
járási közönséget. Heteken keresztül izgalomban 
volt az egész vidék. Az ítéletet, melyet ha a köz
vélemény nem is talál elég súlyosnak, mégis 
megnyugvással veszi tudomásul a közönség. Leg
alább a főbünös bűnhődik.

- Fiuinternátus Szombathelyen. Negyedik éve 
fönnálló intézetben vidéki tanulók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi felügyelet 
s naponkénti tanulmány ellenőrzéssel. Az intézet 
állami felügyelet alatt áll. Tessék tájékoztatót kérni. 
(Szily János utcza 24.)

— Fiiszár István női divattermének, lapunk 
mai számában megjelent hirdetésére t. Olvasóink 
b. figyelmét tisztelettel felhívjuk.

Kosuth emlékbankók eladók. Czim a kiadó-
I hivatalban.

— Tájékoztató a szombathelyi Deák-Otthon 
fiúnevelőintézetről. Az intézet célja a szombathelyi 
iskolákat látogató vidéki tanulókat befogadni, nekik 
a szülői házat pótló otthont nyújtani, őket vallás
erkölcsös s hazafias nevelésben részesíteni, iskolai 
kötelezettségeik teljesítésében segíteni és ellenőrizni. 
Az intézet a város központjában, valamennyi iskola 
közelében, tágas udvar és kertel kapcsolatos épü
letben, Kőszegi-utcza 4b. szám alatt van elhelyezve. 
A tanulmányos és nevelői felügyeletet a tulajdonos, 
egy tanulmányi felügyelő s szükségszerint 2—4 
növendék-prefektus végzi. Prefektusok csak kiváló 
magaviseletü s legalág közepes előmenetelü fel
sőbb osztályos tanulók lehetnek. Az egészségügyi 
felügyeletet az int. orvos gyakorolja, aki szükség 
esetén akár naponta is bejár. A feltételnél az előző 
évi jő magaviseletü növendékek előnyben részesülnek 
a szülők legkésőbb julius hó 1-ig helyfentartási 
nyilatkozatot tartoznak aláírni. Az ellátási dij egy 
iskolaévre 1—IV. osztályos növendékek után évi 
600 K. V.—Vili, osztályos növendékek után évi 
650 K havi előleges részletekben, legkésőbb min
den hó 10-ig fizetendő. Felvételi dij egész évre 
20 K, orvosi és butorhasználati dij egész évre 20 
K- A? utóbbi két dij a felvételkor vagy a belépés 
napján fizetendő.

— Adakozások. A mártonhelyi toronyóra 
javára rendezett mulatságon felülfizettek 1914. 
junius 1-én. Pósfay Pongrácz, Keresztúri Kálmán 
4—4 kor. Rúzsa Ferenc, N., N., Muraszombat: 
Kühár János, Batyánd, Kühár István, Márkusháza, 
3—3 kor. Horváth Lajos Batyánd, Pintarics József, 
Kardos Sándor, Mezei Júlia. Mihr Lajos Márton
hely : Pintarics János, Zalabagonya; Kohn Samu. 
Kardos József Muraszombat, 2—2 koronát. Moli- 
torisz Jenő Mezővár 150., Nemecz János, Hoffmann 
Manó, Mesnarik József, Malacsics József Mura
szombat : Rájban Miklós Lendvanemesd ; Szeeskó 
Iván Márkusháza 140—1*40  fillért. Podleszek Fe
rencz, Urszulesku Péter, Jónás János, Fiiszár Iván, 
Scheibner Aladár, Heklics István, Kolossá István, 
Muraszombat, Reiser Boda Henrik, Horvát István. 
Lippai István, Skrabán István ifjú, Norsics János, 
Kocián József, Mártonhely; Bakó Lároly Sürü- 
háza, Batyándy ifjúság 1—1 koronát. Golonb Lajos, 
A-marácz; Skrabán József Mártonhely 80—80 fill. 
Grach József, Nemecz József, Mártonhely: Zrim 
N, Muraszombat, 60—60 fillér. Horváth Béla, 
Labrecz Sándor, Debelák Mátyás, Fiiszár István, 
Árvái Vincze, Koltay Rudolf, Bauer Antal, Josár 
István, Sumák József, Neubauer Ferencz, Horváth
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Géza, Kovács Imre, Horváth József órás, Horváth 
József Muraszombat; Gorcsán István Vaspolony; 
Bauer Mariska, Koczen János, Mihr Antal, Benkó 
Iván, Bajzek ferencz, Györek Jánok, Benézik Mi
hály, Piv József, Pintarics István, Novák Géza, 
Üllen Lajos, Fájsz Lajos Pintarics Lajos, Skrabán 
István czipész, Vlaj István, Kardos János Márton
hely, Hima Jolán Vashidegkut, Loncsár Antal 
Halmosfő, Siftár Kajos Vasnyires; Gorcsán Iván, 
Sinkécz Mátyás Lendvanemesd: Bankó Ferencz 
Alsómarácz 40—40 fillért. Üllem János Mártonhely 
30 fillért. Schöck Samu, Jugh József, Paurics Máté, 
Petkoncz N., Ditrich Gusztáv, Jarnevic Péter, 
Récék István, Fiiszár Pál, Muraszobat; Üllem Fe
rencz, Katona István, Cziffer Iván, Terplan János, 
Vlaj Ferencz, Szecsko Iván, Sándor István Már
tonhely : Jósai István Lendvanemesdi 20—20 fillért, 
amelyekért ez utón mond hálás köszönetét a ren
dezőség.

Az Amerikában lévő honfitársaink a már
tonhelyi toronyóra javára a következő adományo
kat küldték Katona József gyűjtése utján : Katona 
Lajos 15 kor., Horváth Ferenc és neje 20 kor., 
Kerécz András és neje 5 kor., Fájsz Iván és neje 
10 kor., Trbocsa Iván és neje, Benczik Teréz, 
Horváth János 5—5 kor., Josár Iván és neje 10 
kor., Horváth Lina, Persa Teréz, Kozely István és 
neje 5—5 kor., Szrák Ferenc 2 50 kor. márton
helyi lakosok ; Szever Miklós és neje 5 kor., Bez- 
nécz Iván 2.50 kor., Sostarécz Iván és neje, Kü
hár Károly 5—5 kor., battyándi lakosok; Bankó 
Ferenc és neje, Bankó István 5—5 kor., Boldizsár 
István, Novák István 2.50 2.50 kor., Knar Emilia 
5 kor., szentbibori lakosok; Dervarics Franciska, 
Sostarécz István 5—5 kor. halmosfői lakosok: 
Kercsmár Iván és neje 7.50 kor., szentbenedeki 
lakosok : Kercsmár Etelka 2.50 kor., Kardos József 
és neje 5 kor. ujkökényesi lakosok; Gergár Péter 
és neje 2.50 kor., tótkereszturi lakosok: Berke 
Károly és neje 5 kor. vaslaki lakosok; Kovács 
Lajos 2.50 kor. andorhegyi lakos; Frankó Miklós 
ifj. 5 kor., Skrilecz és neje 1.25 kor. márkusházi 
lakosok: Gorcsán János 2.50 kor., alsómaráczi 
lakos: Marics Mátyás és neje 2.50 kor., Melin 
Mihály és neje 5 kor. bodóhegyi lakosok: Siftár 
István 2.50 kor. vaspolonyi lakos; Horváth Miklós 
5 kor. muraszombati lakos; Lanscsek Iván 5 kor. 
berkeházi lakos; Vogrincsics Lina 5 kor., Fartély 
Károly 2.50 kor. lendvakislaki lakások: Skrilecz 
Lajos 5 kor. vasnyiresi lakos; Zelkó Iván és neje 
5 kor., Zelkó József és neje 2.50 kor. szentsebes- 
tyéni lakosok; Bükvics Sándor és neje 2.50 kor., 
pálmafai lakosok ; Skoda József 2.50 kor. zágrábi 
lakos. Összesen 217 kor. 50 fillér. Hálásan meg
köszönjük honfitársainknak ezen nagy áldozat
készségüket, hogy a távolból községünk fejleszté
sére gondolva, nehezen megkeresett filléreikkel 
gyarapították alapunkat.

Szerkesztői üzenet.
L. Á. Battyánd. A cikket köszönjük s amint látni 

méltóztatik, közreadtuk. A tudósítást azonban mellőznünk 
kellett. A békesség érdekében valónak tartottuk, hogy ha 
ezekkel a — megengedjük, nagyon is indokolt panaszokkal — 
nem megyünk a nyilvánosság elé.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Ma junius 7-én:

Műsor:
1. Halálhajó. Dráma 3 felvonásban.
2. Tengeri Rózsa. Természetutáni felvétel.

Szünet.

3. A féltékeny török. Dráma.
4. Oh ezek a férfiak. . . . Vígjáték.
5. Oroszlán mint mentő. Humoros.

hpi vádaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
hllyakak: || he)y 4Q fj||ér uj hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi hatóság. 
2317/1914. tlkvsz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r. t. vég- 

rehajtatónak Kodila Ferencz és neje Balaicz Anna 
illetve jogutódjuk Kodila Sándor végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyében a tlkkvi 
hatóság a végrehajtási árverést 10,000 K tőke
követelés és járulékai behajtása végett a mura
szombati kir. járásbíróság területén levő Nagytótlak 
községben fekvő, s a nagytótlaki 36. sz. tkvben 
A t 2 sorsz. 289 hrsz. 13. házsz. alatt foglalt 
ingatlanból B. 2 I alatt Kodila Sándor névén álló 1 
>o u-ed rész illetőségére 810 kor., az u. o. 332. 
sz. tjkvben A ■> 1 sor 189 hrsz. ingatlanból neve
zett B. 14. alatt 22/<ti-ad rész jutalékára 458 kor., 
az u. o. 645 sz. tjkvben A v 1 sor 288 b hrsz. 
alatt nevezett tulajdonául felvett ingatlanra 422 , 
korona kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1914. évi augusztus hó 12-ik 
napján d. e. 10 órakor Nagytótlak község házá
nál fogják megtartani. . !

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár felénél illetve kétharmadánál alacsonyabb .áron 
nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpen- ( 
zül a kikiáltási ár 20%-át készpénzben, vagy az 
1881 . LX. t.-c. 42. S-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
akiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elole- 
ges bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elis- 
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel
tételeket aláírni (1881 : LX. tcz. 147., 150., 170.

1908; XL. t.-cz. 21. §.).
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma

gasabb ígéretet tét, ha többet ígérni senki sem j 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka ; 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 
25. §).

Muraszombat, 1914. május hó 30. 
Schweitzer sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Neszményi, telekkönyvezető.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
áron alól nem adhatók el. .

Az árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 20" 0-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. c. 42. cj-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a pánatpénznek elo- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteti el- 
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni (1881. LX. t. c. 147, 150, 170 
SS, 1908. XL. t. c. 21. §•) . . . J

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészítem. (1908. LV1.

25. u.
Muraszombat, 1914. évi május ho 28.

Schweitzer sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Neszményi, tlkvvezető.

L c.

MíNTÁTÉsARJEUTZÉKET.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű

hölgy közönséget, hogy

angol és francia 

női divat termemet 
Budapestről Muraszombatba helyeztem át.

Készítek mindenféle különleges sza
bású angol és francia ruhákat és köpe
nyeket.

Szives pártfogásért esedezve

Kohn Lipót czégtöl
tos” Muraszombat. "a-a

B

Csapos
kerestetik

Lendvavásárhelyen (Dobronak) 

zSÍTEK ferenoz 
nagyvendéglőjébe.

~ Jótállással ----
tiszta, házilag termelt 

DISZNÓZSÍR 
kilónként K 1.68 
Nagyobb vételnél árengedmény. 

Kapható: Fluck Rudolfnál 
RADKERSBURG.

Fiiszár István
Muraszombat,

Kötő utca, Péterka ház mellett

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseiknél, nyitott éa étfési 

■ebeknél. Adag: kor. — .80.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
2293/1914. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szarvaslakvidéki takarékpénztár r. t. végre- 

hajtatónak Magyar Lipót és társai végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a te- 
lekkvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 300 ; 
kor. és egyéb tőkekövetelés és jár. behajtása végett | 
a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő ; 
Vasvecsés községben fekvő s a vasvecsési 65. sz. 
tjkvben Af 2 sor 815. hrsz. alatt felvett ingat
lanra 583 kor., az u. o. 459. sz. tjkvben A f 1 
sor 816 hrsz. alatt felvett ingatlanra 330 kor. ki
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1914. julius hó 20-ik napján 
délelőtti 10 órakor Vasvecsés községházánál fogják 
megtartani.

A.D1
HASZNAI

MŰVÉSZI KIVITE 
BETÖRÉSMENTES, 

TAKARÉKPEI 
— BÁRKIN

PESTMEGYEI
TAKARÉKPÉNZTÁRrt
BUDAPEST.iv.Kötő-utca 8.

Egy jobb házból való fiú 

tanulónak 
felvétetik. Balkányi Ernő 
könyvnyomdájában Muraszombat.

f Horgoay-Uniment.(Capslcl
• compos. 

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

köszvénynél stb.
Üvegje: kor. —.80. 1.40. 2.'—.

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

Üvegje: kor. 1.40.
ML Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet 9k. o lenül beszerezhető

Ur. Ilcklír „Hz arany oruzlánhíz", cmzell, sjíij-

y így ázzon
ZZZZZ egészségére I
Megbízható és jóminöségü nikotin mentes 

c igáié tta-liüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Budapesten —
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

-------  ■ - - ... ■-------------------------------------------------------------------------------■ ------ B
64 C.° hőfokával és radioaktivitásával rheumát, Alkalikus thermájával hurutokat, gyomor-, Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket,

ischiást, izzadmányokat. csonttöréseket cukor- és vesebajokat alkati bajokat és érelmeszesedest

PÁRATLAN EREDMÉNNYEL GYÓGYÍT L1P1K-FÜRDŐ
Ivó-, fürdő- és iszapkurák, diétás konyha, fürdőkkel egyesített penziórendszer.

■ PROSPEKTUST INGYEN KÜLD LIPIK HÉV- ÉS ISZAPFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA. ■'

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


