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A  b é k e  é s  a  s z e r e t e t  
ü n  n é p é n .

Négy évezredet meghaladó időköznek 
sötétsége ólomsulvlyal nyomta le az embe- | 
riséget a föld sarába és csak elvétve csil- . 
lant fel futó lidércfény képen egy-egy fen
séges gondolat az ókor szellemi világában. 
Az emberiség óriási tömege a testiség rabi- 
gájaban görnyedt s ha itt-ott egyesek ipar
kodtak is ezen igát nyakukról lerázni, az 
csak ritka, kivételes és rövid ideig tartó 
tünemény volt. A nyers erőszak elnyomta 
a gyengébbet s az Isten képére alkotott 
emberből nyomorult rabszolgát csinált, 
amelynek csak annyi, vagy néha kevesebb 
volt az értéke, mint az állatnak.

Ezrek és milliók véres verejtékkel, 
éhes gyomorral és halálra kinzott tagokkal 
dolgoztak egész életükön át csak azért, 
hogy egyes kényurak minél nagyobb bőség
ben élhessenek. \  teremtő Isten által az 
emberiség boldogitására adott legfenségesebb 
adomány, az ész, az elnyomott tömegben 
sötétséggé lett, az uralkodó kisebbségben 
pedig furfanggá fajult, melynek egyetlen és 
kizárólagos célja az volt, hogyan lehessen 
a leigázott tömeget nyomorult szolgaságá
ban tartani.

Az ész sötétségében a s z ív  szeretete 
nem hajthatott virágokat s a mivel a szív  
érzelem nélkül nem lehet, a szeretet helyét
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elfoglalta a gyűlölködés. Az embernek leg
nagyobb ellensége az ember lett.

Egész nemzetek vérfolyamokba lettek 
fullasztva s a birodalmak határait legyilkolt 
népek óriási sirhalmai jelezték.

Az isszonyat ezen borzasztó éjszaká
ján egy reménycsillag tűnik fel Kelet szép 
egén s a harci zaj közepette felhangzik az 
angyali ének: „Dicsőség Istennek a magas
ságban, békesség a földön a jóakaratu 
embereknek- .

Amit négyezer ének sok bölcse hiába 
keresett, a mi után milliók szive eredmény
telenül sóhajtozott: azt oda nyujlolta most 
az emberiségnek az Üdvözítő születését 
ünneplő angyali sereg. Ezzel meg van je 
lelve az emberiség célja, meg van mutatva 
az irány, mely boldogulásához vezet.

Közel két évezred múlt el azóta, hogy 
ezen angyali szózat elhangzott s azóta 
évenként megújul az Üdvözítő születésének 
emlékünnepén. Százezre!*aj!:::in zendül meg 
most is azaz ének és millió szívbe száll a 
békesség és a szeretet melege.

A karácsonyfa gyertyáinak fénye belát 
ilyenkor az egyébként még oly sötét s z ív  
redöibe is s egy pillanatra tán ott is fel- 
lobbanik a szeretet tüze s a hideg s z ív  
kérge olvadásba jön. A szeretet mindenhová 
utat tör magának, de állandó lakóhelyet 
csak a jó szivekben, a becsületes lelkekben 
talál. S mivel manapság kevés a jó s z ív  és

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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I a becsületes lélek, nem  csoda, ha a szere
tet fénye sokaknál hullócsillag lesz, m ely
nél pillanatnyi felvillanás után nyom a sem 
m arad a világosságnak; az olvadozó s z ív  
pedig még vastagabb jégkéregbe borul, 
hogy benne kővé fagyaszsza a szeretet hevét.

S miért van ma kevés jó szív és be
csületes lélek ? Mert ezek csak a keresztény 
igazság talaján tenyésznek. A keresztény 
igazság pedig ma száműzve van igen sok 
emberből, még több családból s az úgy
nevezett közéletből teljesen.

Ma úgy áll a dolog, hogy alig akad 
j  két ember, aki egymás iránt bizalommal 

viseltetnék s ha itt-ott látunk is egy-két 
embert közös célért küzdeni, szinte keresve 
keressük a rejtett okokat, melyek őket 
összetartják.

A társadalom ma az erkölcsi züllés 
visszataszító képét nyújtja. Minél nagyobb 
hangon és minél szemérmetlenebbül csapja 
arcul ma valaki az igazságot, minél ügye
sebben tudja ma valaki tévútra vezetni 
embertársait: annál sikeresebben halad előre,

| annál nagyobb dicsőséget zeng neki a gon
dolkozni nem tudó szegény tömeg. Az em
bereknek legalább is kilenctized része 
osloba szólamok után indul, melyekkel őket 
nap nap után megtörni a felületes újságok 
serege.

A gondolkozó emberek keresik és ku
tatják az eszközöket és utakat, melyekkel a
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A három vezérszövétnek.
A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

Irta: SIGMA.

Az idők végtelenségében úgy rendelkezett n 
Mindenható: legyen föld és legyen azon halandó 
eszes lény. Ezen parancs foganatba ment s lön 
a mindenségben semmiségből véges föld, mely a 
korlátolt ember hatalma alá bocsájtatott. E hata
lom dicső volt, inig az ember az igaz, szép és jó 
fenséges eszméiben élt; amint azonban a végte
lenség légürébe is átcsapott uralomvágya, a 
rossz; a bűnök fertőjében találta magát úgy 
annyira, hogy tőle a föld hideg, rideg és beárnyé
kolva lett.

S ez addig tartott, mig a mindenség Ura a 
Tőidre borult ködfátyolt égi fényével el nem osz- 
latá, mig a Megváltó a földet és az eltévedt em
bert meg nem váltotta,

Megcsókolta azért jóságában Isten a földel, 
egére egy csillagot bocsájtolt, melynek sugarain 
át és fényénél Betlehemben megszületett a Meg
váltó. Ezen magasztos, valójában, jelentőségében | 
és eredményeiben legdicsöbb ünnep hajnalára vir
radt meg az emberiség karácsony napján, melyen 
a Hit, a Remény és a Szeretet, kiket a Minden

ható vezérszövétnekek gyanánt adott örökfénynyel 
világiló mécse ma bevilágított gazdag palotájába, 
szegény viskójába, ur és pór agyába, szivébe és 
lelkűidébe.

S ök azért jelentek meg; hogy megtegyék e 
napon egyik évi kőrútjukat.

Szomorú kép, sivár jelen tárult fel előttük.
— Hit röppen tájrul-tájra, bajlékról-hajlékra 

s szomorúan észleli, hogy az éjnek bús homálya 
a nappal felett kezd sűrűsödni s annak fénylő 
leplét titkosan bevonja.

A szegény rögös fészkében megvan a me
legség. kész a lélek, de szárnya nem kél; hisz 
nem is ké bet, mert porsátorát fojtja rabkötél, ! 
melyet kezére a mindennapi kenyérért vívott 
harc azért kötött, mivel társai álnokságát becsü
letes munkának minősítette és nem ismerte fel, 
hogy érdekei alig vannak megóva. Ennek dacára 
azonban a megváltó tanai között orcája mindig 
szép lángra gyűl s a sóhajtás szelén vissza érke- ! 
zik lényébe fel virradó pályájának tudata, mert a : 
testiség benne nem szunnyadozik, nem kéjeleg.

S vándorbotjával kezében Hitet követi 
Remény. Észlel ez is és tesz megfigyeléseket. 
S bár igaz ugyan, hogy hajnalként pirul távolról 
s sötét éjnek tűnik fel közelről, nyájas, piros és 
szép illattal telt szivébe tövist szórnak a halandó 
lakók s bár lakául a Megváltó a földet jelölte ki. 
hová mint harmat hullott, hogy az olt dúló kíno
kat enyhítse, visszavágyik az égbe, mert ez örömre 
hívja, az bura várja.

A gazdag nem ismeri el létét. Az emberi

élet rögös határain őt geniusnak el nem ismeri, 
mert az útjaira boruló fellegeket erőszakkal és 
hatalommal akarja elparancsolni. Véle kezet nem 
fog, bár biztatva tekint reá. Kéklö leplére föl nem 
tekint s a helyett, hogy magához intené, lengé
sében tovább küldi s öt kergeti lepkeszárnyát, el
utasítván közbenjárási hatalmát.

A szegény pedig, bár előtte elég gyakran 
ködbe burkozik, láttára mégis örül, mosolyog; el
ismeri s tudja, érzi létét mert színe gyorsan vál
tozik. Felszáll hozzá a varázslét bájos alkonyába 
és ott esd, ott könyörög egy éltető sugárért, egy 
csepp balzsamért. Át is rengeti öt szép álmok 
honába s a szegény itt boldog, mint az ég, bár 
szendereg és sző halhatatlan álmokat, képzel 
merész ideákat, különösen mikor elborítja csillag
fátyol, mert ekkor pihen teste, hisz a fényes 
nappal a munkáé.

A két vc/érszövétnek után lassan, de meg
feszült figyelemmel biztos égi lámpával mint 
lidérc, hogy a kétes ködvilágban egy sugárl rez- 
ditsen meg, lépked Szeretet Hirdeti, hogy Üdvö
zítő küldötte őt is. Bolyongásában könny tolul 
szemére és érijében gyötrelem ül tanyát. Kive
szett a szivekből, ki a lelkekböl, hová átplántálva 
lett. Lángra akar gyűlni és égő napjában híves 
árnyat nyújtani, nyújtja mint vezér segítő karját 
s szép egében, rezgő fényében az érdekek össze
ütközése eseteiben békítő végleheletet küldeni, de 
a talaj elhidegüli, megkövesedett.

A gazdag a szolid koserveket, melyek fülé
hez elhangzanak, nem egyenlékenyen balzsamozza,
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társadalmat vissza lehetne terelni a helyes 
ösvényre s minden fáradozásuk eredménye 
alig valami Ezeknél a jóakarat meg van, 
de legtöbbször hiányzik a szilárd alap. Ezt 
egyedül a keresztény igazság nyújtja, mely
nek jelképe a betlehemi jászol.

Ez a betlehemi jászol az egyszerűséget 
adja nekünk iránytű gyanánt az élet min
dennemű utjain. Ez az egyszerűség az ön
megtagadást, az igényeknek jogos korláto
zását kívánja, mely a belső megelégedésnek, 
tehát az igazi lelki békének első és főalap- 
télele s egyszersmind biztosítéka az anyagi 
clöhaladásnak. Ma mindenki többnek akar 
látszani, mint a mi s mert a látszat külső
ségekben nyilvánul, szertelen költekezés 
kapott lábra. Természetes, hogy az ilyen 
emberek aztán folyton azon törik fejüket, 
hogyan juthassanak több pénzhez. A pénz 
után való szertelen hajsza feldúlja lelkűk 
békéjét, megmérgezi családi életüket s alap
jában megingatja a társadalmat.

Ha a szeretet mai nagy ünnepén lel
künk sötétségébe egy éltető sugár bevilágít, 
ha szivünk egy pillanatra felmelegszik s 
s érezzük a külső béke édes örömét: hasz
náljuk fel ezt a kedvező alkalmat arra, 
hogy ezen nemes érzelmet állandósítsuk. 
Az angyali ének a földi béke feltételéül az 
Isten dicsőségét állítja elénk. Lelkünk csak 
akkor fogja állandóan érezni a földön a 
belső békét, ha nyelvünk, szivünk és egész 
valónk első sorban szolgálja az Isten di
csőségét. Legyen azért „dicsőség Istennek 
a magasságban és a földön béke a jóaka
rata embereknek!“

A  K ö r m e n d - M u r a s z o m b a t i  
v a s u t ü g y r ő l .

E lap előző számai foglalkozván a 
muraszombati vasul ügyével, aláírás nélkül, 
tehát úgy hiszem, az igen tisztelt Szerkesztő 
ur kérdést intéz hozzám, hogy vájjon meg 
lesz-e a Körmend-Muraszombati vasút?

abban a hitben és feltevésben vagyok, 
hogy a „Muraszombat és Vidéke" múltjá
hoz híven, óhajtja Muraszombatot a vár
megyei székhelyivel Őrségen át összekötő,

Imiiéin csak a/, érdeksphaerújába eljulókal tes/.i , 
magáévá; a többiekröl megfeledkezik meg ükkor J 
is ha csüggedés. ha sírhatom lesz belőlük. Inkább 
eldobja magától az igy szerezhető örökké her- 1 
vadallan koszorúi, mert egoismusában elmerülve 
nem tudja magához ölelni az . songot, legyen az 
ember, legyen az nemzet vagy haza.

A szegény lelki oltárán ég világa, de annak 
virágjai közé sapadt levél hullott. Nincs tehetsége | 
zagyohb alkotásra, de tudja, hogy rá meg hol- , 
dog-ág lengedez s azért mindent megragad, hogy , 
igaz érzelmének megenyhült fényinél teret te- 1 
remisen. Mégis elfojtják néha annak megnyilvánu
lásai legvilágosabb tisztaságában, mert a reál- i 
materi i azt clkárhoztalta.

S a három vezerszövélnek még sem esett J 
kétségbe s a sivár jelen dacára nem lohadt le ! 
működési kedvük; sőt most, hogy rajok lehelten ! 
szent karácsonyi ünnepek alatt az Üdviiziln 
segítő fnltnhmil. Fokozott erővel dolgoznak 'a púi
dé ......kaján, egyengetik n javulás útját, szerep
körüket továbbra is betöltik, hisz a mennyei l'ász- 
lor, ki csak egy akoli akar és lúd vezetni, 
velők van.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

általam ^tervbe vett vasutat, mint Mura
szombat vidéke által 1900-ban népgyülési 
határozattal Muraszombat érdekeinek leg
jobban megfelelőnek elfogadottat, mely a 
jövedelmezőség lehető biztosítása, tehát a 
vasút fináncirozhatása szempontjából a 
Zalalövö vidéki forgalmat is magához veszi.

E szempontból kiindulva, legjobb meg
győződésem és tudomásom alapján meg
nyugtathatom igen tisztelt Szerkesztő urat 
és becses lapja utján Muraszombat vidékét, 
hogy igenis meglesz a Körmend-Zalalövö- 
Máty ásdomb-Muraszombat irányú vasút rö
vid időn belül, bármily sok ideig tartott és 
nehéz küzdelem után.

De bocsásson meg az igen tisztelt 
Szerkesztő ur, ha arra kérem, nyugodjék 
bele ezen ünnepélyes kijelentésembe és ne 
kívánjon tőlem részletes bizonyítékokat, 
először azért, mert egy helyi érdekű vasút 
létesítése, építkezése, megkezdése tényleg 
nem megy könnyen, és épen nem mond
ható hosszú időnek eddigi küzdelmem, más 
vasutak létesülése idejét is, ha fontolóra 
vesszük és másodszor azért, mert bármily 
közel áll is a vasút az építkezés megkez
déséhez, sajnos, ma sem állok ott, hogy a 
vasút végleges költségvetése megállapítva 
volna.

Mert azt már beigazoltam, hogy ko
rábban a költségvetés 7,500.000 koronában 
megállapittatott, de azt is közzé tettem, hogy 
mert a 350/« törzsrészvényekben hiány volt, 
kérelmem folytán a költségvetés redukálta- 
tott 540,000 koronával.

Úgy de ennek egy része ellen most 
meg a cs. és kir. hadügyminisztérium tett 
kifogást katonai mozgósítási esetek lebonyo- 
lithatása szempontjából, de a hadügyi nehéz
ségek tisztáztatlak.4

Azonban tény az is, hogy még mindig 
van *240.000 korona törzsrészvény hiány, 
de ennek eloszlatására van éppen kérel
mezve az államtól az eddigi 18°/o segély
nek 20"/o-re felemelése, melyért hogy az 
igen tiszt élt Szerkesztő ur is sikra szállt 
becses lapjában, igen köszönöm, ezzel a
240.000 korona hiány eloszlik.

A meg maradó másik fele hiánynak 
kiegyenlítésére pedig ne annyira engem 
méltóztassék szorgalmazni, igen tisztelt 
Szerkesztő ur, hanem legyen rajta, hogy a 
vasútra eddig egy fillért sem jegyző egyes 
Muraszombat vidéki nagybirtokosok és egyéb 
tényezők is, akiket Vasvármegye főispánja 
és alispánja felhívtak áldozathozatalra, segít
senek jegyezni a differenciát.

Mert amely pillanatban ez megtörtén
nék, véglegesíthetném a vasut kiépiléd 
szerződést.

E szempontból arra is kérem igen tisz
telt Szerkesztő urat. hogy amig az áldoza
toktól eddig elzárkózott nagybirtokosok és 
egyéb tényezők egy íillérrel sem járultak a 
vasúthoz, addig ne méltóztassék becses 
lapjában azt Írni, hogy ég felé áll a haja- 
szála e nagy hiány hallattára, mert azok a 
zsebek, melyektől az aránylag nem sok
240.000 korona hiány felerészének pótlása 
kéretett, bizony nem oly szegények és nem 
oly üresek, hogy maguk között nagy meg
osztás nélkül is ne áldozhatták volna azt.

Tehát csalódása Muraszombat vidéké
nek nem bennem és tervemben lehet, 
hanem mindnyájunknak csalódása csak abban 
lehet és van is, hogy a kiktől legjobban 
reménylhetlük és várhattuk volna a Kör- 
meml-Muraszombati vasut ségélyezését és a 
kik már régen elősegíthették volna a vas
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utat, azok eddig elzárkóztak az áldozat
hozatal elöl. hololt az ö gazdaságaik és 
üzleti érdekeik is várva-várják a vasútnak 
mielőbbi épülését.

fogadjon szívesen igen tisztelt Szer
kesztő ur ennyit a vasutügy állásáról és 
szabadjon reinénylenem, hogy ezen közle
mények után a vasutügy mellett minden 
irányban kegyes lesz buzgólkodni.

Ez a vasutügynek javára válik sokkal 
jobban, mint Muraszombat egyeseinek azon 
állásfoglalása, hogy nem segítségemre jöt
tek, hanem helytelenül és az óhajtott célt 
el nem érhetően ellenirányú vasut mozgal
mat indítottak, melylyel bizony Muraszom
bat érdekeit nem szolgálják.

Aki igaz hive Muraszombatnak és jövő 
I érdekeit valóban szivén viseli és akitől el

várható, hogy közügyéiért áldozatot is hoz
zon, az kozza meg a tőle telhető áldozatot 
a megvalósuláshoz közel álló Körmend- 
Muraszombati vasútra, mely ha létesült az 
állam és Vasmegye nagymérvű segélyezésé
vel, ebből azután kifejlődhetnek később a 
többi iránybani vasutak is.

Csak is ezen fokozatos irányit vas
utak alapíthatják meg az osztrák határszélén 
Muraszombat jövő fejlődését, ettől eltérő 
kis szabást! vasúti politika Muraszombatot 
örökre elnyomott helyzetben hagyná.

Zalalövön, 1904. december 14.
B a rth a lo s  István.

H Í R E K .
L a p u n k  tiszte lt e lő fize tő in e k  és 

o lv a s ó in a k  b o ld o g  k a rá c s o n y i ü n n e 
p e k e t k ív á n u n k .

—  öz. Gróf Szápáry Gézáne f. hó 21-én vá
rosunkból Pécsbe távozott, s innét rövid idő múlva 
Parisba távozik, ahol fiával, gróf Szápáry Pállal 
s családjával a telet tölteni szándékozik.

—  Vadászat. Gróf Batthyány Zsigtnond csend
laki nagybirtokos f. hó 19-én tartotta korongi és 
barköczi vadászterületein a bajtóvadászatot, ame
lyen a házigazdán kívül resztvettek mint vendé
gek: Gróf Batthyány Ernő, Báró Kammingen Man- 
fréd és Emanuei, Pósfay Pongrác, Sinkovich Elek, 
Pitz János, Saáry József, Schweinhammer János, 
Metzker Mátyás, Kleinrath József, Nemes Miklós 
és Vogler János urak. Az előkelő társaság nemes 
szórakozásának kellemetességét emelte a házigazda 
kedves neje, Batthyány Olga grófnő, ugv Andreia 
contesse és Zsiga és Miklós fiatal grófok rész
vétele a vadászaton, akik a legöregebb vadászo
kat is megszégyenítő kitartással követték min
denüvé a vadásztársaságot, sőt a fiatal grófok nem 
egy megsebbzett nyúlnak adták meg a kegyelem
lövést flobert puskájukból. A vadászaton esett 288 
nyúl, 15 fogoly, 2 szalonka. — Pósfay Pongrác 
barkóéi vadászterületén f. hó 20-án tartotta meg 
az évenként szokásos bajtóvadászatot, amelyen a 
házigazdán kivid részt vetlek: Schweinhammer 
János, Metzker Mátyás, Pósfay Ede, Sinkovich Elek, 
Sinkovich Kálmán, Kleinrath József és Polczer 
Dezső urak. A vadászat eredménye volt 139 nyúl 
és 8 fogoly.

—  Képviselő választási mozgalmak. Az or-
szággyülés felosztásának hírére országszerte meg
indultak a választási mozgalmak. Természetesen 
a muraszombati választó-kerület választóit is fog
lalkoztatja a bekövetkezhető választás esélyessége 
s a szabadelvű pártiak élénken érdeklődnek a le
endő jelölt személye iránt. — A választók nagy 
része azonban, az utolsó harminc év meddősége 
iránti elégedetlenségében, párt változtatást óhajt 
s a függetlenségi elvek diadalra juttatásában re
méli a járás előmenetelének uz alapját fellelni.

—  Karácsonyfa-üunepólyek. F. hó 18-án a 
csendlaki rk. iskolában uz évenként megtartatni 
szokott iskolai karácsonyfa-ünnepély előkelő úri 
közönség jelenlétében folyt le. Hét leány és fiú 
szép magyarsággal szavalt, az egész gyermekse 
reg pedig igen szépen énekelt, mi Horváth József 
osztálytanító dicséretére vállik. A helybeli esperes
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szép alkalmi beszédet intézett a gyermekekhez s 
megköszönte a jótevők nagy lelkű adományait, 
liatthyány Olga grófnő és Kladziwa Melanic nr- 
uök kegyességéből a leányok kaptak 50 drb ruha
neműt; a fiuk számára gróí Batthyány Zsigmond 
ur adott 15 drb ruhát és a szavalok részére 7 
koronát, egy névtelen pedig adott 8 pár csizmát.
\  főúri'hölgyek azonkívül nagymennyiségű sütc- 
íényt osztottak ki a 200 főnyi iskolások közöli, i 

Mindez évek hosszú során át történik csendben, 
inért a keresztény szeretet a jótékonyságot nem hivalkodásból gyakorolja.

— Növendék-hangverseny. Kacsó Ferencné 
l'ayer Lenke zenetanilőnö növendékeivel 1905. 
évi január hó 14-én este a Dobrai-féle nagyven- 
déglöben hangversenyt rendez, amelynek kereté
in,, a tanítványok számolnak be tudásukról és 
előmenetelükről. A sikerültnek ígérkező hangver
seny iránt zenekedvelő körökben nagy az érdek
lődés. K helyt megemlítjük, hogy a jövő hónap 
első napjaiban Marburgból Brandl nevű zongora 
hangoló jön városunkba, s igy alkalom nyílik az 
esetleg előforduló javítások stb. jutányos elvégez-

t0k Ll—  Karácsony az óvodában. A muraszombati 
áll. óvoda f. ho 22-én csütörtökön délután 3 óra
kor tartotta meg szokásos karácsonyfa-ünnepét. 
Az óvoda tágas nagy terme zsúfolásig megtelt 
nagy és díszes közönséggel, hogy tanúja legyen a 
kicsinyek örömének. Az ezer színben ragyogó ha
talmas karácsonyfa köré csoportosultak az óvodás 
gyermekek, angyalnak, pásztornak öltözve. A néző 
egy órára megelevenedni látta a mesevilág tündér ] 
országút. A kicsinyek bámulatos precizitással adták 
elő a pásztor játékot, ártatlan gyermek leikök 
egész melegével fohászkodtak a gyermek Jézushoz. 
Még a legrideg, elzárkózott szivü embernek is 
köny lopózott pillái alá, látva a gyermekek igazi 
áhítatát. Takátsné Kanunermayer Irma óvónő iga
zán fáradságos munkát végzett, hogy a gondjaira 
hízott kicsinyek a pásztorjátékot előadhatták, se
gítségére voltak önzetlen munkájában Schnell Já
nosáé és Sch. Fehér Ilona úrnők. Jutalma az a 
szeretet, amit gyermekek éreznek iránta, s e ju
talomban osztoznak mindazok a nemesen érző 
jótékony emberek, akik lehetővé tették, hogy a kis
dedek a kis Jézus-ünnepén a karácsonyfa örömé
ben részesüljenek.

— Köszönetnyilvánítás. A batlyándi törvény
hatóságiing segélyezett községi óvodába járó 
gyermekek karácsonyfájára a következő szives 
adományok folytak be: Porkoláb Gyula 5 kor., 
Csaplovits Ferenc 4 kor., Péterka Ferenc Mura
szombat, Kuzinits Mátyás, Stern Zsigmond 1—1 
kor.. Horváth Lajos, Kühár Ferenc (Lukács) 
G0—-60 f, Pavlics Iván, Mörecz Ferenc, Kühár 
József (Jákob), Nemecz József, Horváth Lászlóné, 
Kühár Mátyás. Kolossá Iván. Kolossá Miklósné, 
Stern Gyula 40—40 f. Kühár Iván vendéglős, 
Mörecz Iván, Külits Iván, Marits Anna, Kolossá 
Judit brodni. Frankó Miklós. Kolossá István 
(Domiter), Szlavicz Ferenc, Kühár Mátyás, Lukács 
Iván, Sostarécz Teréz, Lukács Franciska, Lukács 
Mariska, Kühár Miklós, Szever Ferenc. Kühár 
Ferencné, Kühár István (Jákob), Kühár Sándor, 
Boldizsár István cipész Salamon, Báltér Ferenc 
cipész Salamon, Janzsa Lina Salamon, Báníi 
János Salamon, Vlaj Teréz Salamon, Berglesz 
Iván Salamon. Bánfi József Salamon 20—20 f, 
Kühár János alsó 30 f, Czipott János Márkusháza. 
Nemecz János, Kühár István (Martino), Czigüth 
Iván, ifj, Skrilecz István, N. N., Loncsár Teréz 
Salamon, Zelko Lujza Szt-Sebestyén, Zrinszki 
Mária Bodóhegv, Berke Hona Salamon, Serüga 
leréz Salamon, Bánfi Judit Salamon, Janzsa 
leréz Salamon, Hassay Kata Salamon 10—10 f, 
Janzsa Anna Salamon 6 f. Az összes szives ado
mány 23 kor. 90 fillér. A jőltevö adakozók fo
gadják az óvoda-bizottság hálás köszönetét.

Szilveszterest. A muraszombati Casinu 
választmánya elhatározta, hogy a régi híres 
8zilveszter-cstélvek emlékének felidézésére az 
idén tea-estélyt rendez.

—  Tüzeset. F. hó 14-én este 9 óra tájban 
Lories Iván geröházi lakos istállója kigyuladt s az 
némi takarmánynyal együtt mint egy 500 K kár- 
értékben leégett. A tótkereszturi csendörség ez 
J'gyben nyomozván, — a 3200 K-ra való magas
íztositás és egyéb gyanú okok alapján csalást

Állapított meg.
Éjjeli támadó. Frankó Eerencné péter- 

lu‘gyi korcsmáros felesege a napokban este a 
konyhából az udvarra akart menni, de nem jut
hatott az ajtónál tovább, mert a nagy sötétség

ben valaki úgy főbe vágta, hogy eszméletlenül 
véresen terült cl. Mire a házbeliek ráakadtak, az 
ismeretlen támadónak sikerült elmenekülnie.

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

—  Tolvaj cigánynö. Horváth Anna tiborfai 
kőbőr cigánynö beállított Wilhalm Lipötné házába 
s mig a háziasszony a pincébe ment zöldségért, 
a cigány asszony lekapta a tűzhelyről a levoses 
fazekat, azon forrón húsostól együtt megugrott 
vele. Kikölteni azonban már nem igen volt ideje, 
mert hamarosan megfogták s most egy hétig 
ingyen ebédben részesül a börtönben.

—  27 év nagy idő egy lap életében. A Pesti 
Hírlap, a hazánkban kétségtelenül legelterjedtebb 
napilap, most lép immár 27-ik évfolyamába. K 
hosszú idő alatt valóban oly mély gyökereket vert 
a magyar olvasóközönség szivében, hogy arra szinte 
nincs is példa az országban. Pedig nincs benne 
semmi csodálni való. Hiszen a Pesti Hírlapot min
denki olvassa, — az is, aki nem ért egyel a po
litikájával; minden időkben imponált az olvasó- 
közönségnek függetlenségével, őszinte szókimondá
sával, meggyőződésének fel- és lefelé bátor hirde
tésével. Ebben icjlik népszerűségének titka. Ami
hez járul az olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozato
sabb tartalommal jelenik meg napról-napra. vasár
napi és ünnepi számai egész kötelek; előfizetőinek 
a szerkesztői üzenetek gazdag mindennapi rovatá
ban jó tanácscsal, felvilágosítással szolgál, kitűnő 
divatlapot küld nekik féláron s egész évre való 
hasznos könyvet — díszes képes naptárt — ad 
nekik karácsonyi ajándékul. Specialitásai is van
nak a Pesti Hírlapnak, melyek minden más napi
lap fölé helyezik: mindennap közöl eredeti és kül
földi tárcát, humoros cikkeket (Kis komédiák). Esti 
levelet aktuális kérdésekről a kitűnő iró és böl
cselő Tóth Béla tollából; színház és vegyes-rovata 
a leggazdagabb. Ily előnyös tulajdonai révén a 
legjobb lélekkel ajánlhatjuk t. olvasóink pártfogá
sába a Pesti Hírlapot, melynek előfizetési ára egy 
hóra csak 2 K 40 f s az a kiadóhivatalba cim- 
zendö: Budapest, V., Váei-körut 78., honnan mu
tatványszámokat is lehet kérni.

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Egy n ő sü lendő  fia ta lem berhez!

Múlt számban: „Egy családanyának“ 
címzett cikkére már azért is fölélném kell, 
hogy bebizonyítsam, hogy csak azt tartom 
derék asszonynak, aki az utolsó szó fogá
ból semmi körülmények között sem enged.

Minthogy a 13 filléres koszttól (habár- 
csak 3 hét múlva) elállott, s felszólalásom
mal megmentettem többünknek házibékéjét, 
a többi már csak annyiban érdekel, hogy 
mint tapasztalt anya a cikkében kifejezettekre 
egy jó tanácscsal szolgáljak. — A nők a 
nősülendő fiatal embertől megkövetelik: 
Legyen gyorsan elhatározó, — tehát — rög
tön — kész — feleletével is (nem 3 hét 
múlva). Mennél kevesebbet értsen a házi 
gazdálkodáshoz, de azt - egyáltalán nem 
ismerik el annak — aki nyilvánosan beis
meri: „ság vót“.

Egy családanya.

Tisztelt Szerkesztő Ur!
Muraszombat mellett, ott a kórház háta mö

gött van Kis-Kanizsa.
Szinte látom a Szerkesztő urat, hogy azt 

fogja mondani, hogy azt úgy is tudom.
Pedig dehogy tudja, magam som tudom.
Adót fizetünk Muraszombatban, ez szerint 

Muraszombatban volna ez a Kis-Kanizsa. Horen- 
dum diclu, még útadót is fizetünk.

Ha Budapestre egy vau indiáuus vagy borjú- 
fejjel ellátott szörny érkezik, annak sok bámulója 
akad. kik fizetnek érte.

Ha Muraszombatba egy szakállas hölgy, vagy 
a Siámi ikrek megérkeznének, fizetne mindenki, 
hogy megláthassa.

Hát én azt hiszem, hogy Muraszombat azért 
fizettet a Kis-Kanizsaiakkal útadót, mert Kis- 
Kanizsán az ország leggyalázalosabb útja vezet 
keresztül.

Az ókorban a zsidók Egyptomból a Vörös 
tengeren száraz lábbal mentek at, no hát ha van 
csuda, elhiszem, ha csak a muraszombatiak men
nek Kis-Kanizsán át száraz lábbal.

Lakatos gyár is épült Kis-Kanizsán.
Ne tessék félreérteni, ez olyan gyár, hol 

lakatosok dolgoznak.
Talán azt hiszi a Szerkesztő ur, hogy most 

már ez állal javult a mi utunk, hát ha azt hiszi, 
akkor nagyon téved.

Múltkor elmentem a kiskanizsai keresztény 
zsidóhoz és minden lépés után a hajamnál fogva 
kellett magamat kihúznom.

No hát akkor csodálkozzék az a német 
doktor, ki azt hiszi, hogy nem szabályszerűen 
lélekzek és azért leszek kopasz.

Ha valaki szabályszerűbben lélekzik, az nem 
kopaszodik meg, hanem megüti a guta.

Szíveskedjék hát megírni Szerkesztő ur. 
hogy miként szüntessük meg ezen állapotot.

A múlt hetekben egy bennlakó elment a 
főszolgabírói hivatalba panaszt tenni.

Azt állítja az illető belföldi, hogy óriás 
jegyzőkönyvet vett fel, de hát az utunk ezen 
jegyzőkönyv ellenére is teljes rosszaságában meg 
van, mintha csak az embert a föld alatti szelle
mek kötelekkel húznák a föld középpontja felé.

A melyekhez hasonló jókat k'vánunk a 
tekintetes Szerkesztő urnák.

A kiskanizsai bennszülött.

4820/1904. tkv. sz.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y  k i v o n a t .
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Posztl János mu
raszombati lakos végrchajlatónak Szercdy Lipőt 
és neje Vogrincsics Katalin muraszombati lako
sok végrehajtást szenvedettek elleni 395 korona 
80 fillér töke követelés és járulékai valamint az 
ezúttal megállapított 18 kor. 30 fillér árverés kér
vényezési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság területén lévő. a muraszombati 229. sz. 
tjkvhcn A. I. 6—9. sor. 589. 045 712, 702. hrsz. 
ingatlan 390 kor., a f  1. sor. 541. hrsz. ingat
lanra 308 kor.-ban, a 781, sz. tjkvben A. 1. 1. 
sor. 902. hrsz. ingatlanra 284 kor.-ban, az 510, 
sz. tjkvben A 4 1. sor. 518. hrsz. ingatlanra 144 
kor.-ban, az 562. sz. tjkvben A 4 2. sor. 820. 
hrsz. ingatlanra 36 kor.-ban, a 694. sz. tjkvben 
A I. 3. sor. 179/a hrsz. 128. házsz. birtokra 1517 
kor.-ban és a 760. sz. tjkvben 4 1. sor. 3^3 1. 
hrsz. ingatlanra 48 kor.-ban, 4 2. sor. 476/2. 
hrsz. ingatlanra 05 kor.-ban, f  3. sor. 482 2. hrsz. 
ingatlanra 31 kor.-ban, f  4. sor 830, a 2. hrsz. 
ingatlanra 8 kor.-ban, f  5. sor. 836/a/6. hrsz. 
ingatlanra 11 koronában megállapított kikiáltási 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi január hó 13-ik napjnak

d. c. 10 órája a kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság hivatalos helyiségébe kitüzetett azzal, 
hogy ezen határnapon a fenti ingatlanok esetleg 
a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10% 39 kor. 00 fill., 30 
kor. 80 fill., 28 kor. 40 fill., 14 kor. 40 fill,, 
3 kor. 60 fill.. 151 kor. 70 fill., 4 kor. 80 fill.,
9 kor. 50 fill., 3 kor. 10 fill., 80 fill,, 1 korona
10 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapi-
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rokban a kiküldött közeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló el
ismervényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számított 
ö°.u kamatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Mura
szombat község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. október 27.

Dr. Schick, kir. albiró.

5352/1904. tkv. sz.
Ú j a b b  á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Betti Bor- 
tischan mint kiskorú Herinine, Gizella, Leopol- 
dina Bartischan bécsi lakos végrehajts tónak 
Marics Ferencné rétállási és baronesse Theresia 
Tchudi bécsi lakos végrehajtást szenvedettek elleni 
400 kor. töke követelés, ennek 6°/o kamatai 50 
kor. 80 fill. peri, 23 kor. 30 fill. árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság 
területén levő, a rétállási 92. sz. tjkvben A 4 1. 
sor. 611. hrsz. 3. házsz. ingatlanra 800 kor.-ban. 
4 2. sor. 612. hrsz. ingatlanra 1712 kor.-ban. 
+ 3. sor. 618. hrsz. ingatlanra 345 kor.-ban meg
állapított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik 
és arra határnapul

1905. évi január 17. napjának 
délelőtt 10 órája Rétállás község házához ki- 
tiizetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok esetleg a kikiáltási áron alul is el- 
adúlni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb emlitett in
gatlanok kikiáltási árának 10°/o 80 kor., 171 kor. 
20 fili., 34 kor. 50 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Kélállás község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. december 5-én.

D r .  S c h i c k ,  kir. albiró.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

R ÉTH Y-fé le

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

:  I doboz 60  fillér. __ :
C sak  RÉTHY-fé lé t fo g ad junk  ell

4880/1904. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szentgotthárdi 
Takarékpénztár Részvénytársaság végrehajtatónak 
Pörs Ádánmé szül. Kovacsécz Júlia sándorvölgyi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 700 korona 
tőke követelés és járulékai és ezúttal 24 kor. 30 
fillér árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
bíróság, mint tkkvi hatóság területén lévő, a 
sándorvölgyi 45 sz. tjkvben A f  2 —3., 13—17. 
sor. 22/a, 68/a, 382/a, 387/a, 389/a, 397/a. 400/u 
hrsz. 37. házsz. birtokból Pörs Ádámné szül. 
Kovacsécz Júliát illető Va részre 622 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverés elren
deltetik s arra határnapul

1905. évi január hó 16. napjának
d. e. 10 órája Sándorvölgy község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan esetleg a kikiáltási áron alul is cladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb emlitett in
gatlan kikiáltási árának 10%-a 62 kor. 20 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/„ kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Sándorvölgy község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombat, 1904. évi november 1., 
a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Schick, kir. albiró.

766/1904. végrh. szám.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szombathelyi kir. törvényszék és a mura- 
szombati kir. járásbíróságnak 1902. évi 4664, 
4665, 4666. s több sz. végzése következtében 
Olajos Sándor, dr. Vraturits Iván és dr. Ritscher 
Samu ügyvédek által képviselt Dél vasmegyei Ta
karékpénztár, Barkóé községi Hitelszövetkezet, 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank, Hirschl Simon 
és Keresztúri József javára, Bagári József, Bu- 
zetty János, Hericz Tamás, Buzetty Kálmán, Sbán 
István, Bagári Iván, Fürst Lajos és neje, Neufeld 
Sarolta, Norcsics István és Novak Iván barkóéi 
lakosok ellen 507 kor., 200 kor., 80 kor., 310 
kor., 340 kor., 840 kor.. 69 kor., 340 kor., 250 
kor. 10 fill., 120 kor. és 500 kor. s jár. erejéig 
1902. évi ápril 29 s több napon foganatosított ki
elégítési és biztosítási végrehajtás utján le- és 
fel ül foglalt és 1651 kor.-ra becsült kővetkező in

góságok. u. m.: tinó, tehén, szekér, kukorica goré, 
eke. taliga, borona, borjú, szecskavágó gép, épü
letfa. hordó, kád, zsupp és sertésekből álló ingó
ságuk nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
birósag 1904-ik évi V. 464 2. sz. végzése folytán 
fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még 
hátralevő követelések és jár. erejéig Barkócon 
Buzetty János és Buzetty Kálmán lakásán meg
kezdve, itt végezve, Norcsics István és Novak 
Ivánnál leendő megtartására

1904. évi december hó 27. napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingósógok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legfőbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1904. évi november 12-én.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

V o l c k m a r  B e r t a
hatóságilag vizsgázott zongoratanárnő

zongora-raktára és
kölcsönző intézete

MARBURG, obere Herrengasse 56. földszint.
(a cs. és kir, gytnnasium átellenébcn)

■ ajánl a legnagyobb választékban

u j  z o n g o r á k  
(M IGNON, S Z A LO N 

SZÁR N Y  stb.)
és

p i a n i n o
kereszt-tengelylyel, diófa színezettel, fekete és 

amerikai matt diófából, szintúgy
h a r m o n i u m o k

(európai és amerikai luingmódszer) a legelőkelőbb 
gyáraktól, eredeti gyári árak melleit. 

Kü lön legesség

Ehrbar-zongorákban.
írásbeli jótállás. — Részletfizetések. — Becserél 

és elad átjátszott zongorákat.
---- O lc só  zongora-bérlet. —

Hangolás elfogadtatik.

A  L K A I .  M I  V É T E L !

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

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

A legalkalmasabb k a i ács on y i  és ú j év i  ajándékok 
Nagyválaszték játék-, divat-, rövid- és kötött-árukban

Ú j o n n a n  bevezetve: Ú j d o n s á g o k :
Len vászon, atlasz és damasztvászon min- Gallérok, férfi és női febérneinüek igen 
den szélességben, a legjobb minőségben. jutányos áron.

Tisztelettel Ob«Íl Lajos, kereskedő Regede.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




