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A  t u b e r k u l ó z i s  k é r d é s é h e z .
Amikor az egész emberiség megmoz

dul a gümökor elleni védekezésben, idő
szerű lesz néhány szóval foglalkozni az 
emberi nemzedék ezen legnagyobb és 
universális ellenségével.

Fajunk történetében nem a legelső 
eset, hogy a pusztító kór végveszedelem- 
inel fenyegette az emberiséget. Az ó- és 
középkorban megtizedelték néhányszor a 
pestis, himlő és tífusz járványok a lakos
ságot. De e járványok olyanok voltak, mint 
a pusztító zivatar, megrémítették a világot, 
de aránylag rövid ideig tartó pusztítás után 
elmúltak. Az emberiségnek mostani rémé
hez, a tbc-hez, sokkal jobban hasonlított a 
középkornak két rettenetes ostora, a lepra 
és a lues. Mindkét betegség eleinte elszór
tan lépett fel és aki meg is kapta a bajt, 
ki l n b o l t  belőle. De a megbetegedések mind 
gyakoriabbak lettek és akit egyszer hatal
mába kerített e két rém egyike, a halál 
majdnem elkerülhetetlen lett reá nézve. 
Fgyes falvak kipusztultak teljesen, a német 
tartományok lakossága egy század leforgása 
alatt lefogyott harmadára. Másfél évszázadig

volt c két ragályos betegség az emberiség 
ostora, inig végre erejéből, a ragályozási 
képességéből, épp úgy mint halált okozó 
súlyosságából engedett és lett ugyan még 
mindig veszedelmes kór, de többé már 
nem népbetegség. S ugyan ezt a fejlődési 
folyamatot látjuk a gümökórnál. Elszórtan 
pusztított már évezredek óta az emberiség 
soraiban, másfél század óta min gyakoribb 
lesz és ha a jelek nem csalnak, legöldök- 
löbb stádiumot csak ezután fogja elérni. 
De — s ez szolgáljon vigaszul azon gon
dolkodóknak, akik a fajfen tartásban látják 
az emberiség egyik nagy célját — eljön 
majd az idő valószínűleg, a mikor meg
szűnik a nemet kipusztitással fenyegető 
rémmé lenni és lesz ismét csak szórványo
san előforduló betegséggé.

Évezredekre visszanyúló orvosi tapasz
talatok mutatják, hogy az emberiség fej
lődő kedvezőtlen szociális viszonyai egy-egy 
ilyen lappangó betegséget lángra gyújtanak, 
mely az emberiség szervezetét ellenállásra 
Készületlenül találván, dühöngő pusztítást 
visz véghez soraiban. De nemzedékeken 
keresztül az emberi szervezet azon bajjal 
szemben megedződik, megszokja, mint egyes

hegyi lakók az arzenikumot. Immunissá 
lesz, mint a műnyelv mondja, és ilyen 
állapotban meglépve bár, de mégis győze
delmesen kerül ki a betegséggel való küz
delemből. Csakhogy ehhez számtalan nem
zedéknek életben és vérben lefizetett váltság
díja szükséges.

Az emberiség nem egyedüli ura e 
földnek és evolúció nagy törvénye nem 
csak az ö életében, hanem e földön létező 
összes erötényezök működésében nyilvánul, 
és a hol összeütközésbe kerül velük, a 
győzelmet drágán kell megfizetni mindig.

(Folyt köv.)

Á l l a m i  c s e m e t é k  a d o m á 
n y o z á s a

A földmivelésügyi miniszter közhírré 
teszi, hogy az állam állal fen tartott facse
mete kertekből az 1905. évi tavaszi és őszi 
erdősítésekhez szükséges csemete készletek 
a következő feltételek szerint fognak az ez 
iránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni: 

1. A kopár és vízmosásos területek 
beerdösitésére kért csemeték ingyen s csak 
a csemeték kiszedésével csomagolásával és 
a vonathoz való szállításával járó ezer

TÁRCA.

Mese a mythologiából.
A „Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája. —

Irta : S1GMA.

Egy harmatos, lágyszellös reggelen, mikor a | 
nap biborköntösét készült magára ölteni, mikor az j 
ébredező virágok oda tartották arany és ezüstös [ 
billikomjukat az Ég sötét országából fölkelő ró- j 
zsnujju kosnak, hogy hulló könnyeitől megitlasulva 
'Hátukkal a nagy inindenséget betöltsék, mikor Gaia 
szülöttjei abban gyönyörködtek, mint fon a Sol I 
leánya sötét erdő szélén egy ormos sziklán ülve 
csodálatos és mesés ügyességgel a piros égen vér
vörös és zöld színekből ékes szőnyeget és helyez 
a nagy mindenségre diszpompáju koszorút, a zene, 
éuck, költészet, művészet és tudomány istenasszo
nyai, a szép Múzsák az Olympus mellett a Pierián 
gyűlésre gyűltek össze és erről a következő jegyző
könyvet vették föl:

. J e g y z ő k ö n y v .
felvétetett Kronos uralkodásának teremtő esztendejében 
Athéné világrajötténck évforduló napján abban az órában, 
•uikor Üaphné, hogy megmeneküljön Rhoibos üldözései elöl, 

a tenger hullámaiba vetette magát.

Az ülésnek egyetlen tárgya: Hermcs jelentése.
Hermes, az istenek követe, a Múzsák azon 

átiratára, mely a „Quid növi orbi torrae ?“ sza
vakban foglaltatik, előadja, hogy a földön jártában 
megfordult a Mura mellett szép völgy ölén fekvő 
Muraszombatban, mely helyet Pindobonia büszkén 
székhelyének va'l s az ott élő halandók békés 
egyetértése oly jó kedvre hangolta, hogy teknős- 
béka lombjából kicsalta, kijátszotta lágy és kedves 
zenéjét. Erre az embereket ámulat, szent áhítat 
szállta meg, az ének és zene oly nagy fokú hiány 
és szükségérzete támadt bennük, hogy annak kielé
gítésére kérték öt föl, egyúttal azon kérelmüket 
is előterjesztették, hogy az ének és zene szerveivel, 
ezeknek használati módjaival őket is ismertesse 
meg. Kéri tehát a Múzsák kegyelmes testületét 
mint kompetens közeget, plántálják el ott az ének 
és zene művészetét és tudományát. Erre ö, az 
égi lakók hírszerzője egy dalos- és zene-egylet 
megalakítását tartja legcélszerűbbnek.

H a t á r o z a t :
Mi kedves hirvevönk szives jelentését öröm

mel tudomásul vesszük, osztjuk véleményét s a 
szükség s lépéseket nyomban meg is tesszük. Fel
adatul adjuk tehát kedves Eralonknak s a szemet- 
lelkel gyönyörködtető Enterpenknek, hogy szánja
nak el Gaia engedőimével a kies Muraszombatba,

ott szervezzenek egy deputaciót s annak élén 
Aurora kellemes kísérőin, a fényes lovakon nyar
galjanak el a nagy Zeüshoz, adják néki elő ezen 
mai határozatunkat, melyet Kleiónk indítványára 
az örvendetes Thaleia szerkesztett meg s kérjék 
meg az ö jóváhagyását, valamint az égboliek hír
mondója szolgálatának nagyobb igénybe vételét. 
A továbbiakkal, nevezetesen a dalos- és zene-egylet 
szervezésével és az oktatással megbízzuk énekes 
Melpomenenkat. énekkedvelö Polymniánkat s szép- 
hangú Kailiopénkat. A jelentéseket, melyeknél Her- 
mest kérjük föl a nyomozásra, minden egyes tény
kedés után bevárjuk s annak megtételére egymást 
Uranosnak Géro hulló vérére kötelezzük.

Ezen határozatról külön értesítendő a meny- 
nyei Urania és tánckcdvclö Terpsychore, kik a mai 
ülésről elmaradásukat Zeüs és Héra bccézgctésével 
igazolták.

A Zeüs nevében és az olympusi istenek tisz
teletére!

Erato sk. Mclpomcnc sk. Kleio sk. elnök.
Entcrpc sk. Polymnia sk. Thaleia sk. titkár.

Kalliopc sk.
A megbizollak ezen határozat értelmében lel

kiismeretesen eljártak és fáradságukat mindenütt 
siker koronázta.

Mindenekelőtt kinyerték Zeüs alábbi decrelumát
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darab után 1 koronával számított költségek, 
továbbá a vasúti szállítási költségek terhe
lik a birtokosokat.

2. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
amennyiben az illetékes királyi erdöfel- 
ügyelö igazolja, hogy a folyamodót a fent 
említett költségek súlyosan megterhelnék, a 
csemeték díjtalanul fognak elszállittatni.

3. Az ezen szükségletek kielégítése 
után feninaradó csemeték másféle erdősíté
sek céljára is adatnak ki. azonban a ter
melési költségeknek, továbbá a kiszedési, 
csomagolási és szállítási költségeknek meg
térítése mellett.

Felhívás a tanítókhoz.
Vasvármegyei tanítókból alakult bizott

ság a tanítóság anyagi helyzetének javítá
sára irányuló törekvésből lelkes hangú fel
hívást intéz a tanítósághoz. A felhívásból 
közöljük a következő részt:

„Kedves kartársak! Ismeritek az ország 
politikai helyzetét, valószínűleg uj választá
sok előtt állunk, a választók fóruma fogja 
az uj országgyűlés irányát és munkarend
jét megszabni. S most itt az ideje, nép
tanítók, bizonyságot szerezni arról: vájjon 
r. k.uilől; igazán elvesztették már egész 
befő akut a népre; vájjon ennek a 30 | 
zer u:!iv ;l embernek nincs presztizséje, i 

hogy oly könnyen napirendre térnek fölötte. 
Karíáisak! Latba a politikával! A tanító- i 
Ságnak kenyér kell, nem politika! Az a mi 1 
jelöltünk pártra való tekintet nélkül -- ! 
aki a mi ügyünket —- minden kizáró mó- | 
dón — magáévá teszi, azaz megígéri, hogy 
a Tanítók Országos Bizottságának memo- 
rándumát úgy a tanítói fizetés, mint a 
szolgálati pragmatikára s a nyugdíjra vo
natkozó javaslatait teljes erővel támogatja. 
Ne legyünk ezután egy politikai pártnak 
sem a követei, hanem az össztanitóság j 
igaz apostolai."

H Í R E K .
—  Kinevezés. Rácz Lajost a szombathelyi 

kir. törvényszék bírói karának egyik legkiválóbb 
tagját Ö felsége a király a győri kir. Ítélőtáblához 
táblabiróvá nevezte ki. —  Amennyire örülünk meg
érdemelt előléptetésének, annyira fájlaljuk törvény
székünktől való távozását.

—  A bor ellenőrző bizottság tagjaivá a mu
raszombati járásra nézve kineveztettek a főispán 
részéről elnökké: Dr. Geiger Vilmos járásorvos, 
tagokul: Junkuncz Sándor és Metzker Mátyás; a 
törvényhatósági bizottság részéről tagokul: Schwein- 
hammer János és Báez János.

—  Eljegyzés. Novák Alajos járásbirósági dij- 
nok eljegyezte Antuuer József helybeli polgár 
leányát Mariskát.

—  Népgyülés. A szombathelyi választó kerü
let választói f. hó 8-án Szombathelyen népgyülést 
tartottak, amelyen részt vettek Sághy Gyula, Förster 
Ottó es Buzáth Ferenc országgyűlési képviselők 
is. —  A gyűlés táviratilag üdvözölte Széli Kálmánt, 
Kossuth Ferencet és Apponyi Albertét, s megala
kította a vármegyei ellenzéki szövetséget. A nép
gyülés elnöke dr. Gyöngyössy Tivadar ügyvéd volt.

Tűzoltó tanfolyam Szombathelyen. A jövő 
év tavaszán Szombathelyen a kerületi tűzrendé
szed felügyelők részére két napos tanfolyamot ren
dez a vármegyei t. o. szövetség, amelyen részt 
vesz a vármegye egyes járásai, illetve tűzrendé
szed kerületeiben alkalmazott 31 tűzrendészed fel
ügyelő. —  A tanfolyam célja az, hogy az uj tűz
rendészed s felügyeletről szóló szabály rendcletek 
által megkívánt ügykezelésbe a felügyelők heve 
zettessenek s a tűzoltói technika újabb haladását 
megismerjék. —  A tanfolyam szervezését a vár
megyei t. o. szövetség elnöksége eszközli.

—  A közös hadsereg magyarosodása. A kö
zös hadügyminiszicr rendeletét nocsatolt ki. amely 
rzerint a cs. és kir. közös hadsereg bárhol létező 
összes parancsnokságai, hatóságai a hozzájuk in
tézett magyar nyelvű hivatalos átiratokat, valamint 
egyes személyeknek ugyanily beadványait elfogadni 
tartoznak; a kizárólag Magyarországból kiegészilett 
csapatok részéröl, bárhol legyenek is elhelyezve, 
úgy szintén a Magyarországban levő hadkiegészí
tési kerületi parancsnokságok részéről az Írásbeli 
érintkezés minden körülmények között magyar 
nyelven történik.

—  Köszönet. A muraszombati áll. óvoda ka
rácsonyfájára gróf Batthyány Zsigmondné Ömél
tósága 20 koronát adományozott, mely kegyes ado
mányért legbálásabb köszönctükct nyilvánítják: 
Sch, Fehér Ilona, Sclmcll Jánosné, Takáts B. 
Istvánná.

Karácsonyfa-ünnepély. A muraszombati áll. 
ovoda karácsonyfájára folytatólag még következő 
adományok érkeztek: Üzv. Berke Mihályné úrnő

1 kosár alma, Hunyady Nella s Vula dió és 
szilva, Porgesz Adolf karácsonyfa díszítmények, 
Balkányi Ernő 5 K, Gostl Albert Krapina 2 K. 
Martinaim Józsefné, Jónás Ferencné, Mreskú Mihály, 
Rosenberg Bcrnát, Ditlrick Gusztáv, Lejkó Ferenc, 
Kázár Imréné 1—1 K, Klonfár István 80 f, Gom- 
bossy Miklós, Fiiszár József szabó, Yogrinesics 
Ágnes 60—60 f, Lázár Ignác, Polák Rozina Ö0—50 
f, Gergorics István, özv. Kühár Anna 40—40 f 
Fiiszár Ferenc 30 f, Szlepecz Jánosné 20 f. A 
kegyes adakozóknak hálás köszönetét mondanak s 
egyúttal a f. hó 22-én d. u. 3 órakor tartandó ka
rácsonyfa-ünnepélyre a t. szülök és gyermekbará
tokat tisztelettel* meghívják: Sch. Fehér Ilona áll. 
tanítónő, Schnell Jánosné és Takáts R. Istvánná 
áll. óvónő.

— Agyonrugta a ló. Korándi József hegyhát- 
móráci legény Púsfay Pongrác járási főszolgabíró
nál szolgált mint kocsis. Csütörtökön szokás sze
rint a lovakat tisztogatta, miközben az egyik, kü
lönben igen jámbor ló. véletlenül hasba rúgta. 
Szegény kocsis össze esett, súlyos sérülésével a 
járási kórházba szállították be, de dacára a leg
gondosabb ápolásnak és a megkísérelt műtétnek 
vasárnap meghalt. A szerencsétlen véget ért, hű 
cseléd temetéséről Pósfay föbiró gondoskodott, aki 
maga is jelen volt egész családjával a temetésen.

Adakozás. Amerikába szakadt véreink a 
messze idegenben sem feledkeznek meg sanyarú 
szülőföldjükről. A szorgalmasabba keservesen meg
szolgált filléreiből szépen takarít és küldöz haza 
itt hagyott övéinek leisegélyezésére, esetleg adós
ságai törlesztésére. Újabban szép adományokat 
küldtek az anyas> entegyház számára is. így a 
többek közt a muraszombati ev templomra 138 
K-t, a battyándira pedig 60 K-t. Felkeresik leve
leikkel volt lelkészeiket is, leírván nagy utjokat, 
amerikai élményeiket. Örömmel látjuk ezekből, 
hogy a messze idegenben élő vendjeink közt szép 
egyetértés uralkodik, megbetegedett társaikat meg
látogatják. segélyezik; két elhunyt társuk részére 
pedig közadakozásból valóban fejedelmi temetést 
rendeztek. Egy szóval az élet iskolájában, jó isko
lába kerültek. Bárcsak leszoktatnák itthon maradt 
övéiket is a folytonos perlekedésről.

Iskolaügyünk. Járásúnk iskolaügye évrül- 
évre fejlődik, de visszafelé. A muraszombati iskola 
kerülőket még október havában átadta az állami 
iskola igazgatója a község elöljáróságnak megfe
lelő intézkedés végett, de egyéb ügyek miatt csak 
most december hónap közepén kezdik felszólitgatni 
az iskolába nem járó tanköteleseket. A gyenge 
felszólításnak azonban semmi eredménye sem lett, 
mert Muraszombatból még eddig csak 2, Írva kettő 
ismétlő iskola köteles iratkozott be. Hát a többi 
hol van? Ha valaki kiváncsi reá, megmondom azt 
is, hol található ezeknek egy része. Tessék csak 
este felé kimenni a Muraszombatot környező er
dőségekbe, gyakorta hallhat fejsze csapásokat, fü-

„Én, a Miudenlialó és igazságos Zcüs, kinek 
atyám után az ég uralma jutott osztályrészül, én 
az Ephcistos, Horkios, Xonios slb. leányaimnak, a 
Múzsáknak kezdeményezésére elrendelem és köve
iden;, hogy Muraszombatban egy dalos- és zene 
egyletet létesítsenek s az evvel kapcsolatos teen
dőket úgy végezzék, hogy haragomat magukra ne 
vonják s oly szeretettel, minővel az ég beárnyé
kolja a földet. Segítségül munkájukban melléjük 
rendelem a kyllénéi hegység barlangjában kora 
hajnalban született Hcrincs fiamat, kinek megha
gyom, hogy a Múzsáknak engedelmes legyen s 
nagy eszével őket támogassa.

Úgy legyen! Az idő végtelenében: Zeüssk*.
Majd nagy körültekintéssel, mély s nagy tu

dással, mindenre kiterjedő figyelemmel megalakí
tották Muraszombatban a dalos- és zene-egyletet, 
mely hivatva volt az öröm és hu, bánat és vágy, 
félelem és remény, nagy vigság vagy kétségbeesés 
érzelmeit gyógyitgatni, a halandókul felvidítani és 
lecsillapítani s fuvulalával a holtak lelkét is látat
lan hazájukba átlchcgtctni.

Hogy mily nagy lelkesedéssel, mily mámotos 
örömmel fogadta ezt az egyletet ott a közönség, 
megírni avagy elmondani lehetetlen. Volt is ritka 
hálálkodás érle! . . . S a dalos és zene-egylet min
den alkalommal adott magáról életjelt. Nem ad

ható azonban hü képe az egylet innen-onnan egy 
negyedszázadot felölelő történetének. Elég ide ik
tatni évkönyveiből egy néhány sort s ezek eléggé 
jellegzetesen tüntetik fel működését. ím e:

„A muraszombati dalos- és zene-egyletet meg
alapításakor már magasztos ihlet szállta meg s ez 
azóta folyton kiséri. Minden tagja tele van nemes 
ambícióval s szívesen érdeklődik az egyleti élet 
és az annak ügykörében fölmerült ideális mozgal
mak iránt. A tagok között megvan a jó együttér
zés, egyetértés s bár nem sokan vannak, hivatá
sukat minden ellenséges érzelmektől vagy homá
lyos tekintetektől menten lelkiismeretesen és örö
mest teljesítik. Vannak benne hivatottabb egyének, ; 
de ezek lankadatlan szorgalommal a kevésbé hi
vatottakat is azzá művelik. Nincs itt semmi dero
gáló ; ép azért tudnak oly progrninmot összeállí
tani s ezt is annyi változatossággal, hogy ott az 
élet mindenkinek kedves. Tudják is hát az évnek 
bármely napját kedélyessé avatni, mert a diesöült 
korszakban kivívott eszmék lengik át valójukat s I 
e tudat hatása alatt nem a politikai hitvallást, 
nem a vallásbuli különbséget, nem a rangot, nem 
a Kasztszellemet, nem a származást, — mindeze
ket nem keresik egymásban, mert ezeket s sors 
különböző szempontok szerint s hol mostohán, hol 
bőven osztogatja, de igen nézik az egyén jellemét,

erkölcsét s tisztelettel hajolnak meg a társadalmi 
utón saját erejükből lett tekintélyek előtt. stb.“

Eléggé illusztris szavak, de már sokban a 
múltak fályolába vannak burkolva s nem is oly 
nagyon régen susogta cl őket a nyári felhők lágy 
fuvallatával a szélnek, azaz a mozgó levegőnek a 
képviselője. A dolog úgy történt, hogy Herines a 
Múzsáktól újra egy felszólítást kapott „Quid növi 
in societatc canlorum" címen, melyben jelentés
tételre hívták föl.

Ö tehát lejött, de ekkor futtában is gúnyo
san mosolygott s kötekedve nevetett. Dudorászva 
s fütyölgetve a helyett, hogy a haló egyleti élet
ben uj tüzet élesztett volna, inkább rügtönüs vi
hart támasztott s ez által a látatlanban nagy bajt 
okozott. S mindezt azért cselekedte, mert a Mú
zsák alkotásában az ajándékul adott olajágat meg- 
száritolta egy fagyos áramlat, mely a harmonikus 
béke s consonans társadalmi élet helyébe az ádáz 
gyülölséget és ellenségeskedést s a rossznak egyél/ 
kinövéseit szórta szét.

S fogta magát Herines és megírta a követ
kező véleinényes jelentést:

„A Múzsák kegyelmes Testületének
az Olympuson.

Hivatkozással a legutóbb hozzám intézett fel
szólításra van szerencsém jelenteni, hogy a mura
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reszelést s láthatja, hogy sunancok vállukon 
hordják haza egész szemtelenül az adózó polgá
rok erdeiből kivágott fákat, egész nagy törzseket. 
\z erdei őr, akit a revolveres fiezkók életveszé
lyesen nem egyszer megtámadtak, feléjük se 
mer nézni. Ezek a suhanunk, akik közül némelyik 
^kereskedést üz, ezek a muraszombati iskola- 
kerülők. így nevelkednek az elöljáróság hanyag- 
<ai,a folytán, minden tandíj nélkül, derék mura
szombati polgárokká. A hatóság pedig osztja a 
dörgedelmes rendeletcket, bekivánja a soha be 
nem tekintett statistikai adatokat és ezzel azt 
hiszik kötelességüket híven teljesítették!

Szigorlat. Pintér Miklós, a megboldogult 
pintér Cléza muraszombati ügyvéd fia, f. hó 17-én a 
második jogtudományi szigorlatot sikeresen letette.

Ritka alkalom! A Bertány-féle szombathelyi 
ékszer-üzlet összes raktáron levő arany, ezüst, 
ékszer óra és minden ezen szakmába tartozó áru- 
tárgyait a felszámoló bizottság becsáron. esetleg 
azon alóli árban vegeladás utján szabad kézből 
eladja. Az áruk egy tömegben, avagy kiválasztandó 
csoportokban, végül egyes darabonként is eladatnak, 
Szombathelyen, Berzsenyi Dániel-utcai üzlethelyi-

>ecbem ^ agy$zerü karácsonyi kiállítás nyílott meg 
Budapest Erzsébet-körut 28. szám alatt. Ugyanis 
Serényi elsőrangú órás- és ékszerész cég rendezi 
a legújabb és legkedveltebb arany, ezüst ékszerek, 
érák, láncok stb. tárgyakból, melyek a legcélsze
rűbb és leghasznosabb karácsonyi és újévi aján
dékok. Serényi híres gyönyörű szép tárgyairól, ju
tányos árairól és megbízhatóságáról. Vidéki meg
bízásokat különös gonddal eszközöl és kívánatra 
nagy képes árjegyzékét ingyen küld.

Ingyen és bérmentve „Az Újság" minden 
előfizetője kivétel nélkül megkapja Az Újság poli
tikai napilap Nagy Képes Naptárát. Az Újság hús
véti ajándéka a Herczcg Ferenc Album lesz. 
Állami, megyei, városi tisztviselők, lelkészek, ta
nárok, tanítók Az Ujság-ot kedvezményes, — havi 
2 korona árban kapják. Megrendelhető cim: Az 
i'jság kiadóhivatala, Budapest, Kcrepesi-ut. Előfi
zetési ára: 1 hóra 2.40 K, V* évre 7.— K, * llt  
évre 14.— K, 1 évre 28.— K.

— Az „Egyetértés'* ez idei karácsonyi száma 
úgy terjedelemre, mint tartalomra nemcsak a ha
zai, de bízvást mondhatni, a világ sajtó egyik fel
tűnően szenzációs eseménye lesz. Ezen rendkívüli 
számnak, melylyel már foglalkoznak legjobb erőink, 
nemcsak jelen mozgalmas politikai életünket fogja 
híven feltárni, hanem különösen szépirodalmi ré
szeben lesz gazdag elannyira, hogy abban min
den irodalombarát nemes élvezetet fog találhatni. 
Jó előre felhívjuk erre a magyar úri közönség 
figyelmét. Egyetértés kiadóhivatala Budapest, IV.. 
Vármegye-utca 11. — Előfizetési árak: Negyed
évre 10 K, 1 hóra 3.00 K. Kedvezményes ár: ál
lami tisztviselők, papok, tanárok, jegyzők részére 
negyedévi 7 K. 1 hóra 2.40 K.

K ö z ö n s é g  k ö r é b ő l .

Egy csa ládanyának.

A 47. számú lapban közölt becses 
közleménye engem igazán boldoggá tett.

Ha már nekem úgy kell ezt az öletet 
átélni, mint az országúton álló kilométer 
mutatónak, hát miért legyen más boldogabb, 
hisz én is voltam fiatal, boldogságra 
hivatott.

Mikor 1866. évben a Liguri Alfonz 
szerzetbe léptem, társam messziről mutatta 
a zárdát, igy szóla: Nézd csak, mily gyö
nyörű helyen fogunk lakni; én azt mond
tam : Hagyd el pajtás, jobb szeretnék én 
csősz gunyhóban családi életet, mint azt a 
szép kolostort.

De ki is dobtak ám egy hónap múlva, 
mert egy cseh növendékkel latin nyelven 
disputáltunk és^az az én nemzetem kato
náit sértette.

Mikor ezt elmondtam a páter magis- 
ternek, az felháborodva kérdezte: Hát neked 
több a nemzeted, mint az Istened, és én 
azt feleltem neki, hogy nekem mindegy. 
No erre azután kidobtak, hogy nó . . .

Mikor fiatal voltam, nem voltam azon 
helyzetben, hogy családot alapíthassak, most 
meg az az állapot, hogy egy nőt boldoggá 
tegyek: „ság vót“.

Láthatja Nagysád, hogy őszinte az 
örömöm, ha mások családi boldogságába 
egy kis paprikát keverhetek.

Nagysád azt mondja, hogy egy beteg 
élelmezése naponta 53 f, igen dicsérendő.

Ha a beteg étkezése 53 fillér, akkor 
egy egészséges embernek több kell, azt 

j hiszem ebben sok ember egyetért velem.
Hát egy katona élelmezése 26 fillér 

(persze állomásonként más és más), ezen
kívül kenyér 12—10 fillér, tehát összesen 
36 fillér.

És ebből az összegből a legénység jó 
étkezésben részesült az én bizottsági elnök
ségem alatt, azután nem érdekelt.

Azonkívül karácsony, husvét, húshagyó, 
O felsége születés napja, a felesketés nap
jain egy disznót, két akó bort, szivart kap

tak a huszárok, Krisztkindliben minden hu
szár sorshúzás utján vagy órát, melynek 
értéke 15—20 forint, vagy törülközőt vagy 
zsebkendőt, pipát stb. nyert.

Egy ilyen kriszkindli belekerült 150— 
160 lorintba és ez mind az étkezésből, 
abból a 26 fillérből lett megspórolva anél
kül, hogy azt a legénység megérezte volna.

Azon reményben, hogy a már meg
zavart házi békét ezen közleményem által 
még inkább elmérgesithettem, magamat 
további jóságába ajánlom, csak azt az egy 
szívességet kérem, hogy azt a IV. osztályos 
kis leánykát ne vegye jövőre segítségül, 
mert tévedni emberi dolog, de az ily serdülő 
leánykák azt máskép fogják fel.

Pedig az egy nősülendő fiatal ember
nek igen káros.

Imrey György, kórház gondnok.

E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s .
Ez év második félévében lapunk uj 

kiadót kapott, mely változást azzal igyekez
tünk a mélyen tisztelt előfizetőinkkel és 
olvasóinkkal észrevétetni, hogy tetszetősebb 
külsővel, pontos megjelenéssel jelentetjük 
meg, s ígérjük, hogy ezt fokozottabb mér
tékben fogjuk a jövőben teljesíteni.

Egyúttal tisztelettel kérjük lapunk hát
ralékos előfizetőit, deczember hó 31 én 
lejárandó előfizetéseik beküldésére.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE,, 
kiadóhivatala.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál

j eladásra, jelentkezhetni az irodában.
A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank" tatai

j tojásszént ad el, métermázsáját 3 koronával.___
A Györy-féle cefrefözö a gazdaközönség ren

delkezésére áll, naponta 2 korona használási dij
mellett. ________

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz
dakör. ________________________

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk
i előmozdítása végett piros-tarka simenthali faj- 
I marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
j gazdakör irodájában.

szombati dalos- és zene-egylet haldoklik. Betegség 
férkőzött beléje és lélegzett napról-napra lassudik. 
De még van remény a regenerálásra; előbb azon
ban a lethargikus, de azért néha felébredő bajok 
csiráját kell megégetni. Mert bár Pandora ijedté
ben vissza is ejtette a födelet Epimethcns hordó
jára s a reményt elzárta, az nem veszett el; csak 
egy kis jóakarat és engedékenység kell hozzá s 
a födelet le lehet lopni a hordóról s újra fog ra
gyogni a remény csillaga. Ajánlom egyébként a 
helyszíni szemlét, mert csak a helyi viszonyok ta
nulmányozása után lehet a sebekre irt rakni és 
ezeknek behegedtével a radicalis reformokat vég
hezvinni.

Az újabb idők aerójából: Hermes sk.“ J
S a Múzsák megfogadták az elmességről 

neves hírnök tanácsát s testületileg szálltak le e 
földre. Amint a léggömbből kiszáltak, épen nem 
nagy szerencséjükre találkoztak Aresszel, amint itt 
Erinys segítségével a divat betegségeit és járvá
nyait bocsátotta ki tobákos szelencéjéből.

Még jó, hogy szakértőül meg vizsgálóbíróul 
meghívták Phoibost is, ki mindent lát és éles sze

meivel titokszerüségbe épugy mint a zöld tenger 
mélységeibe is behatol. Ennek parancsára Hermes 
ismét megérintette gond és bánattürö lantját, mire 
Arest is elfogta az érzékenység s kérte a jelen
voltakat, engedjék meg neki is, hogy a teknösbéka 
héjára juhból feszitett húrokat ö is hadd szólal
tassa meg. Az engedélyt azon hiszemben, hogy a 
viszonyok jobbra fordulnak, kinyerte. De jaj ! Csak 
oktalanságot lecsegett vele, meg határozottan han
gokat rikilott. S mivel vele azóta boldogulni nem 
tudtak, itt hagyták öt: a viszálykodót az égiek a 
faképnél s meghagyták öl szerencsétlen működési 
körében . . .

Visszamenőt Phoihos és Hermes szerepet 
cseréltek.

Azóta ugyan már sokszor fordult meg a föld 
tengelye körül, annyiszor, hogy a „jelen kor“-t 
élünk s bár Hermes a csere folytán teljes ener
giával, önfeláldozással, buzgalommal működik uj 
szerepében, forgatja a ragyogó ostorokat, vezeti a 
nyájak feletti felügyeletet, moglábogatja a mélyek
ben székelő ősz Thriákat és ezek neki el is fe

csegik a sok halandó elöl elrejtett titkokat, a fel
hők egészen mégsem tisztullak el az égről, mert 
az még nem derűs.

Ennek eloszlatása, az ellentétek kiegyenlítése 
és egy jobb jövő alkothatása végett most Zeüs te
remtő erőket küldött le, kik itt. Olympus kapuján* 
és egyebütt e tartalmú plakátot függesztették ki:

„Felkérjük nemes keblek segítségét és köz
benjárását egy uj szebb, dusabb és reménytelje- 
sebb társadalom alakítására. Mi előre is megígér
jük, hogy Hermes támogatásával Arest elűzzük s 
inkább megsebezzük, ha még oly hangosan üvölt 
is, sem hogy rettenetes termetében tovább gyö
nyörködjük. Azt is előre bocsátjuk, hogy rábírtuk 
Paieont arra, hogy Asklepios fiát, a szenvedők és 
betegek legbölcsebb gyógyítóját praxisának foly
tatására hozzánk küldötte.

Esdö hódolaltal.
Az ismeretlen ismerősök."

S most folyik a munka s az emberek lesik 
a történendöket.

Kincses kalendárium kapható  B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyv- és pap irke re skedésében  

A lsó le ndva  és M uraszom bat.
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Kézimunka
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá 

m indennem ű d íszm unkákat és dísz- 

kötéseket j u t á n y o s  á r b a n  készít 

B a l k á n y i  E r n ő  könyvkötészete.

A nagyérdemű közönség becses figyelmébe és 
pártfogásába ajánlja az alább felsoroltakat

B A L K Á N Y I  ERNŐ ,
könyvnyomda, könyvkötészet, könyv- és 

papirkereskedö tulajdonos---------

Könyvnyomda,
mely elvállal minden a könyvnyomdászat
hoz tartozó munkákat: Hírlapokat, havi 
folyóiratokat, röpiratokat. - Szolgabirósági, 
körjegyzői, községi, körorvosi, halottkémi, 
utbiztosi nyomtatványokat. Mindenféle táb
lázatos munkákat: bankok, ügyvédi irodák, 
kereskedők részére. Továbbá: eljegyzési és 
esketési kártyákat, meghívókat, táncrendet, 
névjegyeket, gyászlapokat, stb, a legmoder
nebb kiállításban és a legjutányosabb áron.

Könyv kötészet
készít és elvállal minden e szakmába vágó 
dolgokat a legegyszerűbb kötésiül kezdve a 
legdíszesebb kivitelig: ima- és emlék
könyveket, hivatalos kiadványokat, havi és 
heti füzeteket, regényeket, mindenféle táb
lákat szalag vagy kapocs átkötéssel, stb. 
a legjutátányosabb árban. = = = = =

Könyv- és - ■ 
papirkereskedés
az igényeknek teljesen megfelelő berende
zéssel: üzleti- és zsebkönyvek, levélpapír 
dobozban a legfinomabb minőség és leg
tetszetősebb alakban, minden alakú boríték 
100 drb 60 fillértől kezdve, írónők, tollak, 
törlő gummik, rajzeszközök, tintatartók, 
stb. mindenféle előállításban és árban, 
a legfinomabb irodai, vörös, violaszin, má
soló és aranyozó tinta kis és nagy üvegben, 
selyem-, szekrény-, torta-, másoló- és itatós
papír, rajzpapirok, rajztömbök, megtekintésre 
is érdemes képeslevelezölapok stb. — 
Imakönyvek magyar és vend szöveggel 
róni. kalh., ev. ref., ág. ev. és izraelita 
vallásuak részére a legegyszerűbb kötéstől 
a legdíszesebb kivitelig. Iskola- és ifjúsági 
könyvek, regények, vicc- és daloskönyvek, 
fel köszöl dök stb, ---- =----- -

Raktáron kaphatók: ügyvédi, k ö z 

ségi, köz- és körjegyzői, halottkém i, 

á llatorvosi és stb. nyomtatványok.

Karácsonyi levelezőlapok
szebnél szebb  kivite lben kaphatók.

ÍOO drb cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papír- 

kereskedésében kapható.

Egy jó házból való f i ú
---- tanu lónak felvétetik ~

KARDOS JÓZSEF
vas- és füszerkoreskedésében

M u r a s z o m b a t b a n .

772. és 884./1904. ing. végr. sz.

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

t. -cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a pozsonyi és a muraszombati kir. jbiröság- 
nak 1904. évi Sp. II. 1308/3. 1904. V. 194/3. 
és több sz. végzése következtében dr. Ritscher 
Samu, dr. Vratarits Iván és Olajos Sándor ügy
védek által képviselt Gestchner Sándor és Popper 
Lajos dr. Vratarits Iván úgy Ragár József 
javára Pörs Ádám, Korosccz Júlia és Pörs János 
sándorvölgyi lakos ellen 748 kor. 10 f, 640 kor., 
162 kor. 39 fill., 132 kor, <*} 200 kor. s jár. 
erejéig 1904. évi október 8 s több napon fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 9&I kor.-ra becsült következő ingóságok,
u. m, szobabcli bútor, vászon, borjú, tehén, üszö- 
tinó, szekér, eke. taliga, borona, széna stbbiböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1904. évi V. 455/2. és 1904. V. 194/8. sz. 
végzése folytán fent felsorolt tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátralévő követelések és jár. 
erejéig Sándorvölgyün Pörs Ádám és Korosccz

Júlia lakásán megkezdve, itt végezve, Pörs János 
lakásán folytatva leendő megtartására

1904. évi deczember hó 27-ik napjának
d. e. 11 óraja határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozó* ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokul 
mások is le és felülfoglalták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1904. évi deczember 
hó 12. napján.

SZABADFFY JÓZSEF.
kir. bir. végrehajtó.

Magyar, vend és német

N A P T Á R A K
kaphatók

B A L K Á N Y I E B N Ő
könyv- ós papirkereskedésében 

M uraszom ba t és A lsólendva.

H irde tések fe lvétetnek e lap  kiadó- 
hivatalában.

A L K A L M I  V É T E L !

Mélyen tisztelt n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy Péntek 

és K ram berge r urak regedei üzletét átvettem; a raktáron levő különféle árut 
mélyen leszállított á ron  árusítom el.

A legalkalmasabb ka rácsony i  és ú j év i  ajándékok 
Nagyválaszték játék-, divat-, rövid- és kötött-árukban

Ú j o n n a n  b e v e z e t v e :  Ú j d o n s á g o k :
Lenvászon, atlasz és damasztvászon min- Gallérok, férfi és női fehérnemüek igen 
den szélességben, a legjobb minőségben. jutányos áron.

Tisztelettel Obáil Lelj O S , kereskedő Regedé.

Iszákosság  n incs  többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vágy- 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja é$ az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a kővetkezőket mesélte:
„Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ckképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok ós ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dep. 12f), 71, High Holborn, London, W.D., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendök.)

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




