
Tizenharmadik évfolyam. 35. szám. Muraszombat, 1897. augusztus 29.

tá rsa d a lm i é s  k ö zg a zd a sá g i hetilap .
A „ M u r a s z o m b a t - j á r á s i  M a g y a r o s i t ó -  é s  K ö z m ű v e l ő d é s i  S z a k o s z t á l y "  h i v a t a l o s  k ö z l ö n y e ,

— Megjelenik minden vasárnap. =

Előfizetési á r :
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Vendvidéki közművelődési egyesület.
Ez alatt a czim alatt lapunk 1895. 

évi folyamában egy agitácziót indítottunk 
meg, mely kezdetben meglehetős hullám
zást idézett fel vidékünk közéletében, 
végre is azonban diadalt aratott a fölve
tett eszme.

A járási tanítói kör kebelében mű
ködő magyarosító és közmüvelödéti szak
osztály még a mull öszszel tartott köz
gyűlésében kimondotta, hogy átalakul 
önálló közművelődési egyletté és műkö
dési körébe vonja Zalavármegye és a 
szt-gotthárdi járás vend vidékét is, egy
úttal az alapszabályok kidolgozására 5 tagú 
bizottságot küldött ki.

A bizottság elkészítette az alapsza
bálytervezetet s azt a jövő hónapban tar
tandó közgyűlés elé terjeszti megvitatás 
végett.

Tudva azt, hogy közönségünk min
den tagja melegen érdeklődik a járás 
kulturmozgalmai iránt, helyén valónak 
találtuk az alapszabálytervezetet még a 
közgyűlés előtt egész terjedelmében kö
zölni, hogy ezáltal is elösegittessék annak 
minél behatóbb megvitatása.

A vendvidéki magyar közművelődési 
egyesület alapszabályai.

I. fejezői.

Magyar Közművelődési Egyesület6 : pecsétje: 
Magyarország czimere az egyesület czimének 
köriratával s az alakulás évszámával.

2. §. Az egyesület czélja a Vasmegye mu
raszombati és szt-gotthárdi járásában és Zala- 
niegye alsó-lendvai járásában lakó vendajku nép 
körében a magyar nyelv és közművelődés s a 
hazafias szellem terjesztése.

E czél elérésére figyelemmel kiséri a vi
déken a népnevelés ügyét; gyermek menedék
házak. kisdedóvók, iskolák létesítésére s azok
ban a magyar szellem fejlesztésére közrehat; 
a tanulók közt magyar ima-, ének- és olvasó
könyveket és jutalmakat oszt k i; a felekezeti 
és közös iskolákban előmozdítja a magyar 
nyelvű énektanítást; népkönyvtárak, dal- és 
olvasókörök alakulását elősegíti, a már fenn
állókat pedig anyagi erejéhez mérten segélyezi; 
magyar nyelven, esetleg vend nyelven, de min
denesetre hazafias szellemben irt iratokat szer- 
kesztel és terjeszt. — szóval minden törvénye
sen megengedett eszközt felhasznál hazafias 
feladatának teljesítésére.

8. $. Az egyesület székhelye: Muraszombat.

II. fejezőt.

Az egyesület tagjai.
4. §. Az egyesület tagja lehet a magyar 

korona területén törvényesen fennálló minden 
testület s a magyar állam minden honpolgára 
vagy lakosa, ha a választmány előterjesztésére 
a közgyűlés azzá fogadja. Külföldiek tagokká 
csak a belügyminisztérium engedélyével lehetnek.

Az egyesület területén működő tanítók, 
tanítónők, óvók és óvónők bejelentéssel tagdíj 
nélkül is rendes tagjai lehetnek az egyletnek.

Általános határozatok.
1. §. Az egyesület czime: .Vendvidéki

5. §. Az egyesületnek van; 
alapitó, rendes és pártoló tagja.

tiszteletbeli,

a) Tiszteletbeli tag, a kit a közgyűlés az 
egyesület körül szerzett érdemeiért választásá
val kitüntet.

b) Alapitó tag, aki az egyesület czéljaira 
czéljaira egyszersmindenkorra 60 koronát vagy 
6 évig, évenkint 10—10 koronát tizet.

c) Rendes tag, a ki magát 5 egymásután 
következő évig, évi 2 korona fizetésére kötelezi.

(I) A pártoló tag évi 1 korona tagdijat
fizet.

6. §. Ha a rendes tagok kilépési szándé
kukat az ötödik s a pártoló tagok az év végéig 
az elnökségnél írásban be nem jelentik, további 
5, illetve 1 évig egyleti tagoknak tekintendők. 
Ha a rendes tag időközben elköltözik az egye
sület területéről, bejelentéssel az ötödik év el
telte előtt is kiléphet. A tagsági dijat a bejelentés 
évére minden kimaradni óhajtó tag köteles 
lefizetni.

7. $. A közgyűlésen minden tag bir ta
nácskozó és szavazó joggal. A testületek jogait 
a közgyűlésén az Írásban bejelentett képviselő 
gyakorolja.

III. fejezet.

A közgyűlés.
8. §. Rendes közgyűlés évenkint csak 

egyszer, még pedig az őszi időszakban az egye
sület működési területének más és más közsé
gében tartható.

9. $. Rendkívüli közgyűlést, a mikor s a 
hányszor szükségesnek látja, a választmány 
hívhat össze; 20 tag írásbeli kívánatéra pedig 
köteles azt egybehívni.

10. §. A közgyűlés idejét s helyét a vá
lasztmány előterjesztésére a közgyűlés határozza 
meg. A közgyűlés összehívása a Muraszombat
ban, Szt-Gotthárdon és Alsó-Lendván vagy az

T Á R C Z A .  ) « =

Búsan dalol . . .
Búsan dalol a fsaidban 
Cserje-ágon csalogány,
Bús danája imbolygó szél 
Lenge szárnyán ju t hozzám.

De m it ér a bú bájos dal.
Mikor beteg a szivem,
Mikor abban üröm-rózsa 
Soha többé nem terem!

Hej! volt idő, amikor még 
Vígan szólt a csalogány.
Amikor még te öleltél 
Gyöngyvirágom, violám . . .

Csakhogy akkor a temetőn 
Xetn rótt még egy sirhalom,
S  nem pihentél ott a sírban 
Égbeszállott angyalom!

K álm án fli/ala.

Paraszt romantika.
Nagyon pcssimista ize és szaga van most 

a világnak; hasztalan keressük az ideált vagy 
a romantikát ma a salonokban ; ott csak a pa

csuli. eau de cologne, ilang-ilang s Isten tudja 
hányféle illatszert érezünk; nincs ott friss levegő, 
melyben a réti virág ad illatot; a kisasszonyok 
kevélvek, sőt gőgösek; az asszonyok lenézők 
és számítók; az urak léhák s az utálatig arro
gánsak. Az ember szinte irtózik, mert tessék 
elhinni, hogy a salonokban ápolják legjobban 
a pessimisinust.

Mennyire más a falusi paraszt; mert hát 
most úgy áll a dolog, hogy a romantika kiszo
rul a falura, a rétre, a mezőre, hol a szénaillat 
nem keveredhetik össze a kölni vízzel; csak az 
a különbség, hogy falun nem veszik észre, mi 
a naturalismus s mi a regény; míg a salonok
ban botrány nélkül nem is tudnak romantikát 
elképzelni, addig a faluban magától terem, mint 
a gomba, meg van ama zománcza, melyet a 
mai modern kisasszonyok nem képesek utolérni; 
mert igenis, a paraszt romantikája szebb, üdébb, 
kedvesebb, mint a kisasszonyok „affektálása*, 
vagy a fiatal urak „raccsolása6 és bizarr pök- 
hendisége.

Seregély János a falusi embereknek abból 
a fajtájából való volt, ki büszke volt arra, hogy 
nem szorult az urakra. Egyszerű kérges paraszt, 
kit megbecsült a pap s kit komának hivott a 
kántor. Felesége elhalt s egyetlen fiát, Miskát 
felnevelte becsülettel parasztnak. Ennek a fiú
nak egy bűne volt, melyet nem tudott leplezni: 
szeretett egy leányt, egy földhöz ragadt szegény 
leányt, kinek se anyja, se apja nem volt; úgy

találták valahol a kertek alatt s jószivü embe
rek felnevelték; nyáron libát őrzött, télen tollat 
fosztott. Mezítláb járt a rögben s lábait össze- 
szurta a macska-tövis, arczát elsütötte a nap. 
Miska ezt a lányt szerette.

De mikor előállt azzal, hogy úgy veszi 
észre, mintha az Isten is azt akarná, hogy a 
Vádi Boris legyen a felesége, Seregély János 
féktelen haragra lobbant.

Szegény Miska azzal fenyegetödzött, hogy 
ha nem lesz övé a Boris, felakasztja magát. 
Seregély János okos ember volt s a fenyege
tésre azzal felelt, hogy kihozott az ólbói egy 
kötelet, mely Ível az üszöborjut szokták a jászol
hoz kötni s igy szólt Miskának:

— Nesze fiam kötél, kösd fel magad: ott 
van az eperfa, az nem törik le alattad.

S vájjon mit tennének ilyenkor a salon- 
ban? Az urfi elszöknék a kedvesével, de nem 
messzire, csak a szállodába s mikor megtalál
nák őket, már nagy a baj . . .

A paraszt nem szökteti meg a szeretőjét, 
mert tovább lát, mint amennyire a hotel kapuja 
van; de meg a tisztesség is visszatartja.

Miska tűrt és várt. Seregély János tudta, 
hogy a fia csak lecsilapodott, de nem mondott 
le. Tudta, hogy a fiú nem olyan természetű, a 
ki mindjárt megijed, hanem nyakas, mint az 
apja. S éppen azért kedvetleneden el. Napokig 
gondolkozott azon, hogyan verje ki a Miska fe
jéből azt a szerelmet, mely öt csak csúffá teszi.
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V. fejezet.

Az egyesület tisztviselői.
19. 4j. Az egyesület tisztviselői: az elnök. 

2 alelnök, titkár, segédtitkár és pénztáros, kiket 
a közgyűlés választ 3 évre. Csupán tiszteletbeli 
tagok tisztviselővé nem választhatók.

20. 4j. Az elnök képviseli az egyesületet 
hatóságok és harmadik személyek előtt, elnökül 
a közgyűléseken, végrehajtja a választmány 
határozatait, utalványoz a költségvetés keretén 
belül 100 koronáig a saját hatáskörében, azon 
felül a választmány hozzájárulásával.

21. Az alelnükök helyettesítik az elnököt.
22. 4j. A titkár a köz- és választmányi 

gyűlések jegyzőkönyveit vezeti s az egyesület 
levelezéseit végzi. Az egyesületi iroda kiadvá
nyai az elnök és titkár aláírásával s az egye
sület pecsétjével látandók el. Az elnökkel egyet- 
érlöleg a közgyűlésre jelentést készít az egye
sület előző évi működéséről. A segédtitkár he
lyettesíti a titkárt.

23. §. A pénztárnok a választmány utasí
tása szerint s az elnök ellenőrzésével az egylet 
vagyonát kezeli, az évi számadást elkészíti s azt 
a választmány utján a közgyűlés elé terjeszti.

VI. fejezet.
Az egyesület feloszlása.

24. 4j. Az egyesület feloszlik:
a) ha a tagok közül a tisztviselők és vá

lasztmányi tagok jelen alapszabályokban meg
batározott száma nem kerül ki;

h) ha az e tárgyban összehívandó rend
kívüli közgyűlésen az egylet összes tagjainak 
s/3 része a felosztás mellen határoz. Határozat
képtelenség esetén ugyanezen őzéiből másod
ízben összehívott közgyűlésen megjelent tagok 
8/s többsége dönt.

25. 4$. Feloszlás után az egyesület vagyona 
a .Dunántúli Közművelődési Egyesület"-re száll, 
annak jövedelme azonban ezután is a vendvidék 
kulturális czéljaira fordítandó. 1 la a feloszláskor 
a ..Dunántúli Közművelődési Egyesület" nem 
léteznék, a vagyon hasonló kikötéssel rész
ben Vasvármegye, l/s részben pedig Zalavár- 
mcgye törvényhatóságára száll.

2t>. §. Az esetben, ha az egyesület az 
alapszabályokban meghatározott czéltés eljárást 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, — a kir. 
kormány által a mennyiben további működésé
nek folytatása állal az állam vagy az egyesületi 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladék
talanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után 
elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez 
képest végleg fel is oszlaltalik, vagy esetleg az 
alapszabályok legpontosabb magatartására kü
lönbeni feloszlatás terhe alatt kötelezletik.

Helyi és vidéki hírek.
— P á te r  R engeo defmitor generale Kó

mából, legközelebb egy rövid időre Muraszom
batban időzött.

D r. F ü re d i S ándor zágrábi orv . : 
egykor muraszombati járásorvost a zágrábi ke
rületi botegsegélyzö-pénztár orvosának válás/ 
tóttá. Gratulálunk földieknek a messze távolban 
elért sikeréhez!

— B ankett. A körünkből távozó di. 
Prugberger Vincze volt kir. aljárásbiró, nm-; 
már szombathelyi törvényszéki biró tiszteletí r 
tegnap este buesulakoma volt a Korona ven

I déglöben, melynek lefolyásáról jövő számunk 
1 bán referálunk.

G yógyszertá rv izsgálat. Dr. Me/.ii
draczky Kálmán Vasvármegye főorvosa a mnli 
héten megvizsgálta a muraszombati gyógyszer- 
tárt s a felső-lendvai és tótkereszturi körorvouk 
kézi gyógytárait.

— L ód ijazást tart a muraszombati gaz
dasági fiókegylet szeptember hó 4-ikén Mura
szombatban, ugyanekkor az álattenyészlésröl 
előadást tart Köszler Károly a vasmegyei gaz
dasági egyesület igazgató-titkárja, ezen érdekes 
előadásra ez utón is felhívjuk a t. gazdakö
zönség ügyeimét.

— A tan u ló  ifjúság  m ulatsága. Am
legyünk a nagy világ bármely városában jelen 
egy deák mulatságon, mindig jó kedvvel térünk 
haza. Mint már múlt számunkban jeleztük, a 
mi deákjaink is lendezlek f. hó 20-án egy ilyen 
mulatságot. Igazán dicséret illeti őket, mert’ ily 
ügyességgel kevés mulatságot rendeznek. Kitű
nik ez azon körülményből, hogy a közönség az 
egész éjjeltmulatósnak szánta. Oszladozni csak 
VsB óra tájban kezdett. Vidékieket nem igen 
láttunk, pedig derek fiatalságunk ezt megérde
melte volna, annál fényesebben volt képviselve 
a helybeli intelligenezia. A szépen dekorált te
remben 1 .,9 órakor gyűlt össze a közönség s 
nyomban megkezdődött a táncz, mely a leg
ritkább lesztelenség mellett kivilágos kivirradtig 
tartott. A jelenvolt hölgyekből sikerül a követ
kező koszorút összeállítanunk. Asszonyok: Özv. 
Augusztich Antalné. Augusztich Pongráczné, özv. 
Berke Mihályné, Köles Kékiné, Czövek Istvánná. 
Faschinger Győzőné. Kleinrath .lözsefné. Kolossá 
Ferenczné, Koltay (iyözöné. Most Kudolfné. 
Orlovszky 8ándorné, Pintér Gézáné, özv Pintér 
Miklósné. dr. Prugberger Vinczené, l’ollak 
Pongráczné, .Sinkovieb Élekné, Schönvisiierné. 
Fehér Ilona. 8eh\veinbammer Jánosné. Sokulskv 
Antalné. Sömén Jánosné, Szakonyi .lenöné. 
Takács K. Istvánná. Leányok: Berke Móriba, 
Kerke Sarolta, Fehér Mariska, Gerencsér Bózsika. 
Kolossá Margit, Lcitner Lucretia, Most Tóni. 
Olaszi Terka, Pintér Erzsi, Pintér Ilus. Pintér 
Jolán. Pintér Margit, Pintér Vilma, Pollák Idus. 
Schweinhammer Páni. Schweinhammer Zsófi. 
Sinkovieb Paula, Sokál Irmus, Sömen Anna. 
Sömén Mariska, Szakonyi Ilon. Tökéssy Izabella.

Referens.
B erke  Ján o s  tótkereszturi ev. lelkész 

állapotában a lapunkban is jelzett szeren
csétlen esete után a legutóbbi napokban, 
értesülésünk szerint örvendetes javulás állt be.

egyesület területén valamely más községben 
megjelenő belyilapban és minden tagnak meg
küldendő külön értesítéssel a közgyűlést leg- 
aláhhb 14 nappal megelőzőleg történik.

11. íj. A közgyűlés, tekintet nélkül a je
lenlevők számára, szótöbbséggel határoz. Sza
vazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

12. 4j. Az alapszabályok módosítására a 
tagok felének jelenléte szükséges. Határozat
képtelenség eset-‘u a jelenlevők számára való 
tekintet nélkül az e czélból másodízben össze
hívott közgyűlés határoz. A módosított alap
szabályok a belügyminisztériumhoz téveszten
dők fel.

13. $. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a tisztviselők és választmányi tagok 

választása;
b) az évi költségvetés megállapítása;
c) az évi számadások megvizsgálása :
<1) a választmány vagy az egyes tagok 

által 3 nappal az ülés előtt az elnökséghez 
terjesztendő indítványok tárgyalása és azokról 
való határozás;

e) a közgyűlés alkalmával az egylet czél- 
jának előmozdítására felolvasások, értekezések 
és ünnepélyek tartása:

f) a választmány által bejelentett uj tagok 
felvétele.

14. £. A közgyűlésről felvett jegyzőköny
vet az elnök, titkár s az elnök által kijelölt 2 
tag aláírásával hitclesititi.

IV. fejezet.

A választmány.
15. $. A választmány tagjai az egyesület 

tisztviselőin kívül a közgyűlés által 3 évre válasz
tott 9 tag. A megüresedett helyek a legköze
lebbi rendes vagy rendkívüli közgyűlésen töl
tendők he.

10. A választmány vezeti az egyesület 
ügyeit. Feladata: a) az évi számadás előzetes 
megvizsgálása ; h) az évi költségvetés elkészí
tése : c) jutalmazás és segélyezés iránt javaslat
tétel : il) a jelentkező tagok bejelentése a köz
gyűlésen; o) a közgyűlés határozatainak végre
hajtása: ft  folyó ügyek elintézése; y) mindazon 
ügyek, melyeket az alapszabályok nem utalnak 
kizárólag a közgyűlés elé. A választmány tölti 
be helyettesítéssel a jövő közgyűlésig az idő
köziién megürült tisztségeket.

17. 4?. A választmányi üléseket a szükség
hez képest az egyleti elnök hívja össze Írásbeli 
felhívással legalább 24 órával az ülés előtt; fi 
választmányi tag indítványára köteles azt egy
behívni.

18. §. A választmányi ülésen az elnökön 
kiviil legalább 4 tag jelenléte szükséges. Hatá
rozatait szótöbbséggel hozza. Jegyzőkönyveit az 
elnökön kivid 1 tag hitelesíti.

De el lehet-e tiltani attól a szerelmet, aki 
minden este rozmaringot visz a szeretőjének. A 
ki vár, tűr, remél és szenved s mindez csak a 
szerelmét növeli nagyobbra, egyre mélyebbre, 
bár viszonzásul nem kap mást. csak szivet és 
künyüt.

Seregély János egy nagyot gondolt: rá
vette a Kaparóék mamlasz fiát, hogy csábítsa 
el Borist a fiától s igy Miska majd csak kijó
zanodik. No még csak az kellett! Mindjárt más
nap Miska úgy elverte Kaparó Gyurkát, hogy 
lepedőben vitték haza.

A salonok lovagjai pedig ilyenkor legalább 
is megölnék egymást, de csak a párbaj szabá
lyai szerint mennek neki egymásnak s feloldoz
zák a becsületet néha egy kis ,, deák-tapasz “- 
szal, néha pedig azzal sem, csak egy néhány 
sor uyilt-téri közleménynyel. S vájjon miben 
van több romantika: a nyilt-térben-e,. vagy a 
Kaparó Gyurka lepedőjében?

Seregély János végre is lemondott arról, 
hogy liát visszatartsa. Miska pedig elvette Borist 
feleségül.

De nem volt többé béke a házban, mert 
a nyakas paraszt üldözte a menyét s soha nem 
állt vele szóba; Miskához is csak akkor szólt, 
mikor muszáj. De ök tűrtek s boldogok voltak 
a könnyek közölt is.

Hát még mikor Borisnak gyermeke szüle
tett ! Seregély János istenkáromlással fogadta a 
hirt, pedig szegény Boris közel volt a sirhoz. 
Nem tudta tovább tűrni őket, mert kínozta a

gyermeksirás; elhatározta, hogy otthagyja őket, 
ö pedig kimegy a szőlőhegyre lakni a borházba. 
Ne lássa őket, kiket nem szeret.

S úgy tett. Miska pedig küzdött magával, 
hogy megkisértse-e apját kiengesztelni, de nem 
mert szólni s igy esett meg. hogy az öreg Se
regély János sokáig nem látta őket.

De mikor eljött az első tavaszi nap, a roz
maringot kivitték a kis kertbe s a tücsök újra 
megszólalt a ház végén, visszatéri a Boris egész
sége is. Kiült a ház mellé egy lóczára s gyer
mekét tanította járni.

És a regény tovább szövődik. A salonok 
regényében már rég benne a botrány s olykor 
tragoedia is lehet belőle, csak idyll nem. A 
kisasszonynak már nincs meg a lumpom, azt 
már rég leszedték a salonok pillangói, vagy ta
lán darázsai. Mert az ideál nem leliel tiszta 
színű és izü, ha ráerőszakolják a regényt; s 
ime nem keresünk s mégis lelünk romantikát a 
faluban: igazabbat, szebbet és mindenekfülött 
kevésbé tisztességtelenebbet, mint a salonokban. 
Itt nem tudja pótolni a pacsuli a réti virág il
latát s igy lesz a forrásvízből nektár s a salo
nok drága pezsgőjéből denaturált spiritus.

Es ami fő, a salonok regénye nem békit 
ki bennünket akármilyen a vége. S ennek az 
az oka, hogy azt a kellemetlen parfüm szagot 
mindig érzi az ember. A kisasszony mostan 
modern alTectátiója, kényessége, a fiatal urak 
még modernebb bizarrsága és üres gőgje nem 
tud tiszta romantikát alkotni, mert ott a roman

tika is olyan kellemetlen szagu, olyan uraságuk
tól levetett.

Seregély János, a nyakas paraszt egy ideig 
csak szépen meghúzódott a szőlőhegyen; de 
éppen unalmában eszébe jutott, hogy hát nü! 
is keres ö tulajdonképpen a szőlőhegyen, a I " - 
házban, mikor neki szép portája van a faluban. 
S lassankint megérlelődött benne a gumiéiul, 
hogy fiát és menyét elűzi a házból. íiál ki is 
fogja tagadni s vagyonát ráíratja az eklézsiára.

Tarisznyáját vállára vetve elindult, azzal 
a szándékkal, hogy elkergeti őket a házbúi. 
Megkeményitette szivét a nyakas paraszt s u 
arczczal lépett be a kapun, melyről le lébe:' ti 
olvasni az engesztelhetetlen gyűlöletet.

Boris az ajtó előtt ült, kis fiát kar, a 
tartva. A nyakas paraszt éppen öt kereste / I 
tekintetével s szitokra készen. De mintha n mi 
birna tovább menni, megáll, szemeit olt felejti 
a gyermeken. Néz, egyre néz, olv tekintette!, 
melyet Boris nem tud megérteni. Oh igen. • 
öreg paraszt küzd magával; lassanként össze 
szorul a szive s nem tudja levenni szeméi a 
gyermekről; aztán megszégyenli gyengeségei s 
összeránczolja homlokát, szemöldökeit össze
húzza. de éppen ezáltal kiszorul egy könnycsepp 
a szeméből s lassan folyik le, megakadva az 
arcz barázdáiban; nem lehet tovább haboznia, 
mert a könny már leesett s oly hangon, mely
ben minden engesztelődés benn van, szólt:

- Koriskám, lelkem, lindd fogom már én 
is azt a kis fattyút . . .

H. B.
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G ró f B a tth an y  Jó zse f a magvar 
mágnásuk egyik loggazdagabbika. az alsó-szöl- 
nuki és pinkafői s több más luudalmak tulaj
donosa, imnteg lüOOdO l,uld földbirtok ura a 
Itatthány Strattumu-féle herczegi bitbizomáuy 
várományosa f. hó 24-én (ileichenbergben el
hunyt. Temetése Német-Ujvárott f. hó 26-áu 
ment végbe.

— H alálozás. Sövegjártó János szom
bathelyi ügyvéd Vasvármegve közéletének egvik 
előkelő munkása f. hó 22-én elhalálozott. '

— A  b é rk o c s ik  szám ának  m egsza- 
p o ritá sa . A vármegye legutóbbi közgvülése a 
bérkocsi iparról szóló szabályrendeletet oda 
módosította, hogy Muraszombatban ezentúl nem 
”>, hanem 12 bérkocsira adható ki engedély. 
Ezen járási szolgabiróság indokolt előterjesz- 
tcsére tett intézkedés is élénken illusztrálja, 
hogy mily nagy szükség volna nálunk a meg
növekedett forgalom folytán a vasútra!

— N yilvános szám adás. A muraszom
bati tanuló ifjúság által f. hó 20-án rendezett 
jótékony őzéin mulatságon fölülfizettek: Dr. 
Czipóth Zoltán, Horváth Antal, Kereszturv Kál
mán. Most Hudolfné, Sinkovich Dénes, Sinkovich 
Kálmán. Sokulszky Antal. Szlepecz János, Ta
kács B. István, Wilfinger Károly 50 50 krt. 
A költségekhez kegyes adománynyal hozzájá
rultak : Ü méltósága gróf Sant Julién Clemensné 
5 írttal, Török Ernő 1 frt 50 krral, Augusztich 
Antalné ö nagysága 1 írttal. Fogadják a nemes- 
szivü adakozók a rendezőség leghálásabb kö
szönetét. Az összes bevétel ideszámítva a fölül- 
tizetéseket 51 frt 50 krt tesz ki. A kiadások 
51 frt 43 krra rúgnak.

— A m u ra szo m b a ti országos v á sá r  
az esős idő daczára igen látogatott volt. 
Különös vásárlási kedv uralkodott a marhavá- 
sárléren. Felbajtatott 400 drb abból eladatotl 
200 drb. Különös élénkség volt még a vörös
hagyma vásáron, hol a gazdaasszonyok szerez
ték be téli szükségleteiket úgy hogy a szegény 
hagymaárusok üres szekerekkel de megtöltött 
erszénynyel tértek haza.

T ü zo ltó v e rsen y . Muraszombatban 
gróf Szápáry Hál ö méltósága mint a mura- 
szombati tűzoltó-egylet elnöke Szent-István 
napra, augusztus 20-ikára meghívta a környéken 
levő tüzoltóegyleteket fecskendő-versenyre. Meg
jelent a Battyándi örik. tűzoltó-egylet 17 em
berrel. ferenczfalvi 17 emberrel, mártonhelyi 
10 emberrel márkusházi 11 emberrel, mura- 
szombati 34 emberrel, mezővári 22 emberrel, 
szent-bibori 17 emberrel, tótmoráczi 17 ember
rel. Az első versenyben a dijat (10 koronát) a 
szent-bibori önk. tűzoltó-egylet nyerte el, a má
sodik versenynél első vizet adta a mezővári 
önk. tűzoltó-egyesület, de mert a versenynél 
szabálytalanságok fordultak elő a biráló-bizott- 
ság a dijat nem adta ki. A harmadik dijat (10 
koronát) a márkusházi önk. tűzoltó-egylet kapta 
meg. Ezután a bíráló-bizottság a második díj
ból vigaszversenyt rendezett, melyet a battyándi 
önk. tűzoltó-egylet nyert el. A versenyek után 
a tűzoltó-egyleteknek gróf Szápáry Pál, mint a 
biráló-bizottság elnöke kiadta a dijakat, egyút
tal megdicsérte az egyleten gyors s önzetlen 
működését, de nem hagyhatta amint beszé
dében hangsúlyozta - emliletlenül a tűzoltók 
fegyelmetlenségét, pedig fegyelem nélkül egy 
testület fenn nem állhat, széthull mint a kötet
len kéve; miért lelkűkre kötötte az egyleteknek, 
hogy a szigorú fegyelmet tagjaik közt megho
nosítsák. A buzdító beszéd után megéljenezték 
gróf Szápáry Pál ö méltóságát, ki szives volt 
a megjelent 151 tűzoltót verseny közt sörrel 
felfrissíteni.

A m u ra szo m b a ti k a th . o lv asó k ö r
f. hóban özv. Horváth Györgyné (volt takarék- 
pénztári helyiség) házába tette át helyiségét, 
melyet a Korona-vendéglővel telefonnal fognak 
összeköttetni.

— V áro su n k n ak  vannak ugyan rend
őrei, de vajmi keveset foglalkoznak a rájuk 
bízott teendőkkel, igy nap-nap után lepik el a 
várost a kolduló czigányasszonyok gyermekeik
kel ; miért nem utasítják ki őket, erre ügyelni 
a rendőr fökötelessége.

H elyre igazítás . Múlt számunkból 
kimaradt, hogy Kovács Ferencz tótmoráczi la
kos is felülfizetett a kér. nöegylet javára 2 frtot, 
Keller János ugyané czélra 1 frtot ajándéko
zott. Fogadják utólagosan az egylet hálás 
köszönetét.

— A  b a rk ó cz i ó v o d áb an  f. hó 22-én 
tartották az évi zárünnepélyt, melyen a kis ne
bulók szép magyar feleleteikkel igen megör
vendeztették a halgató közönséget, úgy hogy 
az öregek könnyes szemekkel mondogatták, hogy 
miért nem volt oly intézmény akkor, mikor ők 
is kicsinyek voltak, sokkal boldogabban élhet
nének most. Gratulálunk az óvónőnek e szép 
sikeréhez.

— T üzese t Zsidahegyen. Folyó hó 
lö-án délután 3 órakor Zsidahegyen az állami 
iskola közvetlen szomszédságában Ferénczek 
Mátyás háza kigyulladt, a tűz minden emberi 
fogalmat felülmúló gyorsasággal futott a tetőn 
végig, a délről fúvó erős szél sűrű tömegben 
hordta az égő háztól 10 méter távolságban álló 
iskolára a tüzes üszköket és óriási erővel haj
totta a neki dühödt elem lángnyelvét annak 
tetejére, minek daczára a község összes jelen
levői összetett kezekkel nézték iskolájuk vég
veszélyben forgását a nélkül, hogy valaki csak 
egy korsó vizet vitt volna, vagy az iskolaépületet 
a végkimerültségig védő tanítónak segélyére 
ment volna még azok sem, kiknek érdekükben 
állt volna hivataluknál fogva azt tenni; mind
annak daczára az irgalmas Isten védő keze meg
mentette az iskolát az elégéstől az által, hogy 
a szél csakhamar délnyugoti irányt vett és a 
lángokat másfelé terelte, minek következtében 
4 szalmával fedett pórház lett a lángok mar
taléka, elpusztítván a szegény szerencsétlenek
nek mindenüket, némelyiknek a rajta levőjén 
kívül semmije sem maradt; a lángok martaléka 
lett 2 darab hízott sertés is, melyeknek meg
mentésén fáradozó Ferénczek Mátyás és felesége 
súlyos égési sebeket szenvedtek. A tűz lokali
zálása és oltása körül dicséretre méltó buzgal
mat fejtett ki az időközben ideérkezett tótmo
ráczi tűzoltóság, Y’ezéri (áliaz Vérén) főparancsnok 
tapintatos vezénylete alatt, fogadják köszünetün- 
ket. A tűz lokalizálhatása körül dicséretre méltó 
cselekményt követelt el Chriszt Ferencz hely
beli birtokos ki a szorgos munkaidő daczára 
fáradhatlan szorgalommal hordatta a vizet a 
vész színhelyére késő északáig egész családjával 
és munkaerejével. Nem különben érdemel di
cséretet Horváth Iván tüzör-parancsnok ki 
szigorú erélyiyel terelte oltáshoz az oda ácso- 
rogni jött indolens lakosságot, a miért egy ily 
egyén öt inzultálta is, akire majd adandó alka
lommal felhívjuk a csendörség figyelmét.

— A m ező v ári ó v o d áb an  f. hó 20-án 
volt az évi zárünnepély melyen a növendékek 
igen jó sikerrel tanúskodtak óvónőjük fárado
zásáról s a magyar nyelv elöhaladásáról.

— M eghiúsult lopási k ísérle t. F. hó 
24. és 25. közötti éjjel Császár János napszá
mos, nem tudni mely időben Vörösa József 
helybeli bérkocsis szobájába lopódzott s a tu
lajdonos ágya alatt foglalt helyet azon szán
dékkal. hogy Vörösának lova árát vagy 100 
frtot zsebébe csúsztassa, l'gy 10 óra tájban 
akarta a tettet véghezvinni, de midőn a ván
kos alatt levő kabátot a pénzzel kihúzni akarta, 
a gazda félálmából fölébredt, a tettest számon 
kérte ki avval mentegődzött, hogy itt akarta az 
éjjelt felesége haragja miatt tölteni. A tolvaj az
után kereket oldott. Az ügy a szolgabiróságnál 
bejelentetett.

K utyák  a csendörség  szolgála
tában . A in. kir. csendőrségnél kísérletet tesz
nek a kutyáknak földerítő és hírvivő szolgálat
ban való alkalmazására. Már a körmendi sza
kaszparancsnokságnál is tanitatnak be e szol
gálatra kutyákat.

* — M. k ir. szabadalm azo tt osztály
sorsjegyek kaphatók Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szent-Gotthárdon.

—■ M ezei eg erek  garázdálkodása.
Ez az országos csapás ugv látszik a mi vidé
künket sem kíméli meg. Értesülésünk szerint 
Bellatincz vidékén az egerek már óriási pusz
tításokat vittek véghez. A bellatinczi uradalom
hoz tartozó Mcllinczeu az uradalmi birtokon 
mintegy 4(MM) egeret vertek agyon, de még 
mindig maradt elég.

A hazából és a nagyvilágból.
F iú m éb an  heves mozgalom van a leg

újabban elfogadott azon törvényhozási intézke
dés ellen, hogy az ottani sajtóvétségek felett 
is a budapesti esküdtszék Ítéljen. A fiumeik 
autonómiájuk megsértését látják az intézke
désben.

A fran cz ia  k öz tá rsaság  e ln ö k é t Faure 
Felixet Pétervárott az orosz czár és az orosz 
nép tüntető lelkesedéssel fogadta.

In d iáb an  a bennszülött mohamedán tör
zsek között az angol uralom ellen forrongás 
van készülőben.

Szeretlek!!!
Szeretlek, de ne kérdezd, hogy miért, 

mert nem tudok rá megfelelni. Olyan nagy 
megoldhatatlan rejtélye ez a nagy mindenség- 
nek, mint annyi más, a mire szintén nincs 
felelet.

Miért szereti a harmatcsepp a virágot, 
miért lopódzik holdvilágos éjszakákon ölelő 
karjai közé a szirmoknak? Miért keresi fel a 
dalos madár az erdőt s a napraforgó miért vall 
szerelmet az éltető öserönek: a napnak ?

Ki tud mindenre megfelelni s ki tudja 
megmondani, hogy miért szeretlek én téged ? — 
Van benned talán valami titkos hatalom, mely 
magához vonz akaratlanul is s mely egy ra
gyogó szempár rabjává teszi az én bohóhás, 
álmodozó szivemet; avagy tán felsőbb isteni 
rendelkezés választott ki bennünket egymás 
számára s adott téged nekem, hogy beragyogd 
azt a sötétséget, mely olyan fájdalmas szenve
désekkel gyötörte az életemet?

Csak gyötörte, mert már nem vagyok szo
morú. Szeretnék újra gyermek lenni, pajkos ug
rándozó fiúcska, hogy elbeszéljem az egész vi
lágnak a boldogságomat; szeretném odafektetni 
izzó fejemet a te kebledre, hogy halljam szi
ved minden dobbanását: szeretném kezembe 
fogni a kezed és odatenni az én szivemre, hogy 
érezzed, milyen összhang a dobbanásuk . . . s 
akár behunyom a szememet s akár meg is hal
nék ott, a közeledben.

Olyan édes volna akkor meghalni. Abban 
a boldogító tudatban mennék a másvilágra, 
hogy ezt az összhangot nem zavarta meg soha 
semriii. hanem folytonos volt és boldogságos. a 
milyenről csak ritkán álmodik halandó.

De hát nem boldogság akkor meghalni, a 
mikor a boldogság kezdődik! Hiszen a józan 
ész azt mondja, hogy éppen most kell meg
kezdeni az uj életet az eltemetett, elfeledett 
régi helyett s ébredező erővel, visszatért élet
kedvvel küzdeni az édesért, a mindenért!

Úgy el tudom nézni a csillagos égbolto
zatot, hogy ragyog, tündököl a milliárdnyi égi
test a magasban!

Néma az éjszaka, csak valami érthetetlen 
zümmögés tör megszakítás nélkül a csöndön ál
lal. mintha az éjjeli szellő szerelmesek sóhaját 
vinné szárnyain tova. Olyan imádságszerü ez 
a tompa moraj, talán most vall az éjszaka 
szerelmet a tündöklő égboltozatnak s az a zaj 
a szive dobogása, ajkának suttogása csupán. 
A szellő maga a sóhaj s a mint körüllebeg, 
hízelegve czirogatja meg az arezomat, azt hi
szem, hogy megértettem mit mond:

— Boldog vagyok én is, örülj velem, azt 
a fényes csillagot szeretem a melyik ott ragyog 
a Keleten. És az a csillag viszontszeret, beval
lotta, hogy csak értem érez. az enyém szivé
nek dobbanása, éjszakáinak álma, minden, min
den az enyém.

így beszél a szellő s a másik perezben 
már tovalebben. fölmegy szerelmeséhez a ma
gasba. Én pedig betemetem arezomat a te szá
raz virágaidba s magam elé varázsolom a két 
izzó szemedet, a csókos ajkadat s nézlek mere
ven. önfeledten, mint a ki előtt nem létezik 
más semmi a világon; nézlek addig, inig köny- 
nyek borítják el a szememet a tündöklő lát
ványtól s hosszú barázdákat szántva, végig 
gördülnek az arezomon.

Jól tudom, hogy balgaságot követek el, a 
mikor sírok, de nem tehetek róla, mert jól esik. 
Gyermek vagyok már, azzá tett a szerelem s 
ha azelőtt fásult szívvel tudtam végig szenvedni 
bármit, most könnyes lesz a szemem, ha csak 
a nevedet hallom.

A te neved az én imádságom. A te ne
ved van az ajkamon, a mikor kerül az álom. 
a te neveddel köszönt a hajnal. Olyan tisztán 
vagy bevésve a szivembe, hogy csakis én ma
gam látok oda be a mikor imádkozom. Más 
nem tudja ezt, de minek is tudna róla. hiszen 
a profán szem kigunyolja a legszentebb érzel
meket s egy kegyetlen szójáték képes azokat 
szentségteleniteni.

Még talán magad sem tudod, hogy milyen 
nagyon szeretlek, mert nem tudom kimutatni 
azt, a mit érzek. Úgy rémlik, hogy olvastam 
egykor valahol ilyesmit:

— Miért mondanám el másnak, hogy sze
retlek, mikor ez a szerelem nem olyan, mint 
más emberé s ha megmondanám, lennének 
olyanok, a kik nem hinnének benne.

Hiszen olyan kevés ember van, a ki ké
pes szerelmet elképzelni bókolás udvarlás és 
üres frázisok nélkül.

Az én szerelmemben én hiszek egyedül s erős 
meggyőződésem, hogy csak az tud igazán szeretni, 
elnyomhatatlan erővel, kinek elszoruló torka gá- 
tot vet a czifra szónak, meg megreszketö ajka 
alig bir hebegni, mikor olyan érzésről kellene 
szólania, a mely még félig sejtelem — boldog 
édes sejejtelem — s a melynek elmondására 
kevés egy élet, szegény minden nép szótára.

Hiszed-e te is ezt? Hiszed-e, hogy az az 
igazi érzés, a mely nem keres és nem talál 
szót, csak vergődik tehetetlenül s nem képes 
megnyilatkozni? Hiszed-e, hogy képes vagyok
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téged istenként imádni, s néha alig tudom azt 
is megmondani, hogy: szeretlek . . .

. . . Olyan édes még most is a rózsád il
lata. pedig elhervadt már a virág. Tudod te is 
a dalt:

Elhervadt m ár rój; a rózsa.
Hullni kezd a szirom róla.
Mégis őrzöm rejtve, védve,
Hiszen a te kezed lép te !

A te kezed adta nekem azt a rózsát, azért 
olyan szent előttem minden hullani menő szirma, 
a melyekből dehogy engednék csak egyel is el
veszni ! l'gv őrizem vad féltékenységgel, hogy 
ite lássa meg senki: a szivem fölé helyeztem, 
hogy mindig velem legyen s minden pillanat
ban nyugtassa meg azt a bolondos kis hús- 
darabot melynek minden dobbanása a tiéd.

Szeretlek de ne kérdezd, hogy miért, mert 
nem tudok rá megfelelni. Olyan megmagyaráz
hatatlan rejtélye ez a nagy minden'séguek. mint 
annyi más, a mire szintén nincs felelet.

C sipisz.

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

S elyem -d am asztok  ff EPS
krig méterenkint valamint fekete fehér, sz in csH en n e- 
b erg -8 ely e m  45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint sima. 
csikós, koczkázolt, mintázott, damaszt stl>. (mintegy 240 
külömhözö minőség, 2000 szín s mintázatban stl>.) a 
megrendeli áru postabér- és vámmentesen a házhoz szál
lítva. mintákat postafordultával küld : H e n n e b e rg  G. 
(es. és kir. udvari szállító) s e ly e m g y á ra i Z ü ric h b en . 
Svájozba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra ö 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 18- :•(>

Hirdetések
545—1897. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-ez. 102. 55-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati kir járásbíróság 4502/97. szánni végzése

folytán a gyanafalvai takarékpénztár végrehajtató ja 
vára, Maitz András gedöudvari lakos ellen • 100 forint 
töke. ennek 1897. évi február hó l t .  napjától számí
tandó (>"/„ kamatai és eddig összesen 5:5 Irt 01 kr. per
kölb■ióg-követelés erej éíg elrendelt kielégítési végrehajtás
alka Imával bíróikig 1lefoglalt és 545 írtra  1....sí itt gabona,
1 ló. 1 csikó. 2 liszt}, 2 szekér, 1 eke, tálig!t. borona,
1 csiéplő, 1 szél rosta . és 2 gabona ládából álló ingosá-
gok nyilvános árven'•s utján cladatnak.

Mely árverésinok az 5254 -1897. számi:i kiküldést
rendlelő végzése folytián a helyszínén vagyis iGedöudva-
ron alperes lakásán leendő eszközlésére 1897 -ik évi au-
gusztus hó ,'íO-ik napjának délelőtti 8 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingó- 
ságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el- 
adaini fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára azonnal kész- 
péiizben. illetve az 1881. évi IA. t.-cz. 107. jj-ában meg
állapított feltételek szerint fizetendő.

Kell Muraszombatban. 
17-ik napján.

1897. évi augusztus hó

Tóth  Miklós
kir. bírósági végrehajtó.

Értesítés.
A m uraszom bati gazd aság i fiók-egylet

u vasmegyei gazdasági egyesülettel karöltve

1897, szept. 4-én Muraszombatban
az á lla tvásár-té ren

ló-dijazást
rendez .

Czél: D íjazásokkal se rk en ten i 
a  gazda-közönséget, hogy m en
tői jobb m inőségű lovak ten y ész 
té sé re  tö reked jenek .

A díjazásnál különös tekintettel le
szünk a n ó ri (m uraközi) fa jra , de 
díjazásban részesülhet bárm ely  fajú 
bárhonnan származó állat is.

A iuig:.vobb I»li-tolio.-í«»l<tól Im-iiiii- 
tatolt lovakra I - s ő  «ii.j: dis/oklevél. 
11-< Ií 1» «Ii_j : «*li»i»iei*ő oklevél.

A kisebb birtokosoktól bemuta
tott (illiitok az alábbi dijukat nyer

hetik el és pedig:

Tenyószménekért, Méncsikóért. Tenyész 
kanczáért és Kancza-csikórt 

I. díj 25 kor., II. díj 15 kor., III. díj 10 kor., IV. dij 5 kor.
siw- Ezenkívül még magán dijak is osztatnak ki. -m

A dijak odaítélésére hivatott bíráló
bizottság d éle lő tt 9 ó rak o r kezdi meg 
működését, miért is felkérjük, a kiállító
kat, hogy a k iá llítandó  álla tokat 
a dijazás nap ján  legkésőbb d. e. 
fél 9 ó rá ra  a kiállítás terére elövezessék.

A b irá la t befe jez tével az oda
íté lt d ijak a t „m in d já rt” a  h e ly 
színén ki fogják osztani.

!!! R öszler K áro ly , ti vasmegyei gaz
dasági egyesület igazgató-titkára a dijazás után 
az á lla tten y ész tés rő l előadást tart. melyre 
a m. t. gazdaközönséget ezennel tisztelettel 
meghívjuk!!!

Muraszombat, 1897. auguszt. 4-én.

Gr. Batthyány Zsigm ond,
a muraszombati gazdasági íiúk-egylet elnöke.

Gr. S zapáry Pál,
a rendező-bizottság elnöke.

T ak ács R. István ,
a muraszombati gazdasági iiók-egylet titkára.

1 R

Üzlet-megnyitás.
Van szerencsém a m. t. közönség tudomására hozni, hogy

W A G N E R  J Á N O S
Gráez, H auptplatz No. 9 a la tt 

vászon-, fehérnem ű-, ezérna- é s  n y a k k en d ő -ü z letet
nyitottam.

Alapos szakismeretemmel, mit a legelső ilynemű üzletekben, úgy Cári Krois üzletében 
töltött több évi gyakorlat utján szereztem, azon helyzetben vagyok, hogy a m. t. közönségnek 
a legolcsóbb á-ak mellett a legjobbat és legd ivatosabbat nyújthatóin.

Mindennemű megrendeléseket a legnagyobb pontossággal és gyorsan eszközlök.

Legmélyebb tisztelettel

WAGNER JÁ N O S
vászon-, fehérnemű-, ezérna- és nyakkendő-üzlete 

G ráez, H auptp latz  No. 9.

N yom atott if j. W elliach lié láuál.
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