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Boldog uj évet!
A rokonok, ismerősök és jó barátok 

ma ezzel köszöntik egymást: „ B o ld o g  
nj é v e t!"

A gyakorlati, okos emberek ma számot 
vetnek magukkal s a múlt év tapasztala- 
Iáiból megállapítják maguknak a  jövö évi 
működés célját s ennek alkalmas eszközeit.

Szerény lapunk olvasó közönségét mi 
ismerőseinknek és jó barátainknak tekint
jük s nemcsak szokásból, de őszinte jó 
akaratból kívánunk nekik „boldog uj évet."

De nem elégszünk meg a  puszta jó- 
kivánattal, hanem  rám utatva a múltakra, 
irányt akarunk nekik jelezni, melyen ha
ladva, a „boldog uj év" meg is valósulhat, j

Az emberi természet kipusztithatlan 
sajátsága és követelménye a boldogság után 
való törekvés. Boldog akar lenni mindenki 
s ehhez joga is van. Ha még sem lesz 
boldog m inden ember, az onnét van, mert 
az emberek egy része nem bir fogalommal 
arról, mi az igazi boldogság; másik része 
pedig oly utakon keresi boldogságát, melye
ken csak csalódás és keserv terem. Ugyan 
igy van az emberek tömegével, a társada
lommal is.

Járásunk népe a  boldogság utján nagyon 
hátul halad. Ezt nemcsak a  mostoha ter
mészeti fekvésnek kell tulajdonítani, hanem 
inkább annak, hogy e járás lakói kevés 
tapasztalatu emberekből állanak, akik év
tizedek során keresztül bámulatos hiszé
kenységgel felültek mindenkinek, aki csak i 
szép ígéretekkel jö tt hozzájok. Az Ígéretek 
özönével hulltak e járásra  főképen úgy 
képviselőválasztások táján s ha azon igére- 
reteknek csak egy kis része is teljesült 
'volna, ma m ár igazi Kánaánnak kellene 
lennie e járásnak. A járás szerencsétlen 
népe kívülről jö tt befolyások nyom ása alatt 
olyan képviselőt választót!, akik igazán sokat 
tudtak, de tenni nem tettek a  közérdekért 
semmit. Párt érdekek és vallási szempontok 
színpadias kihasználásával a járás nyakára 
hoztak embereket, akik m ár máshol nem 
voltak használhatók. Nagy úri kegyek á r
nyékában hüselö egyének a  közvéleményt 
elaltatva, hamis irányba tereltek minden 
köztevékenységet. Tetszetős, de üres jclszók 
nagyhangú kürtölésével a járás érdekeit
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feláldozták, teljesen elíöldték. Álljunk elő 
az utolsó évtized tisztelt képviselői s mu
tassanak elő csak valamit is abból, mit a 
járás igazi javára tettek? Álljanak elő azok, 
akik az utolsó két évtized óta vezérszerepet 
szeretnek játszani a járásban s mondják I 
meg mit tettek a szegény emberek javára 
és a járás közhasznára! Mi kutatva keres
tük az ezen időben elért eredm ényeket s 
nyomukat sem találjuk. A nép n'apról-napra 
szegényebb lesz s a szegénységgel együtt 
lépési tart az eldurvulás a hatóság minden ; 
rétegében. Az erkölcsi züllés és abból 
kifolyólag a bizalmatlanság ma m ár akkora 
ezen járásban, hogy nagyon meg kell néz
nünk azt az embert, akinek szavát igazság- 
gyanánt el lehet fogadni, Ez természetes 
következménye egy negyed évszázados 
föl y tonos megté vesztéséül rek.

Az okos em ber a más kárán tanul. 
Mi, a járás lakói, úgy látszik eddig nem ; 
voltunk okos emberek, m ert még a saját 
kárunkon sem tudtunk okulni. Ha csak 
végképen nem akarunk lünkre menni, most 
m ár mégis ideje volna annak, hogy meg
okosodjunk és saját lábunkra álljunk-

A múltnak hibáiból tanuljuk meg azt, 
hogyan tartsuk m agunkat a jövőben, mert 
ha  e szerencsétlen járást ezentúl is csak 
mindig lépcsőnek engedjük, melyen má
sok emelkedhessenek, akkor tegyünk le 
minden reményről a haladás iránt.

A járás népe, h a  okosan akarja sorsát 
intézni, ne hallgasson kívülről jövö szép 
Ígéretekre, ne nézzen semm iben pártpoli
tikai szempontokat, sőt tegye félre még a 
vallási külömbség érzelmeit is; a tisztes, 
ígéreteihez hü és megbízható elemek egye
süljenek arra. hogy a külső nyomások alól 
végre-valahára fclszabadillassék ezen vidék 
s önm aga jelölje meg utait, ne engedje 
magát mindenki által pórázon vezettetni.

A járás független értelmisége volna 
arra hivatva, hogy a népet a műveltségben 
és az ezzel járó  önállóságban előre vigye. 
Az értelmi osztály legyen élő példája a 
müveit, becsületes jó embereknek s a nép 
azon élő példa nyomán észrevétlenül fog 
emelkedni, szellemi és anyagi téren egy
aránt. Az értelmiség legyen önzetlen barátja 
a népnek minden téren, a nép ezt ham ar 
észre veszi s meg fog szűnni ez a  bizal-
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matlanság, mely negyedszázados kizsákmá
nyolásnak természetes következményeképen 
ma még elválasztja az u rat a szegény 
embertől.

Az emberiség fejlődésében vannak vas- 
következetességü törvények,amelyek érvényre 
jutnak százezrek akarata ellenére is. Ezek 
a fejlődési törvények bizonyos korok szerint 
erősebben vagy gyengébben nyilvánulnak. 
Ma olyan korban élünk, amikor a társa
dalmi fejlődés szétfeszítő ereje okvetlenül 
érvényesül. A ki ezt megakadályozni akarja, 
az megsemmisül. A fejlődést tehát ne aka
dályozzuk, hanem  adjunk neki irányt. Ezzel 
nagy szolgálatot teszünk magunknak és 
em bertársainknak egyaránt.

Ha ez újévet ilyen gondolatokkal és 
komoly férfias szándékkal kezdjük meg, 
akkor lehel rem ényünk, hogy teljesül köl
csönös jó k ivonatunk : „Boldog uj évet!"
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Megyebizottsági tagválasz
tások.

A megyebizottsági tagválasztások már 
az uj kerületi beosztás szerint 1904. évi 
decem ber hó 28-án tartattak meg. A vá
lasztások általában csendben folytak le, s 
legnagyobb részt a hivatalos jelöltek győ
zelmével végződtek. Egyes kerületben azon
ban, igy különösen a csendlaki, battyándi 
és a prosznyákfai kerületekben, a melyek
ben a hivatalos jelöltekkel szem ben ellen
jelöllek állottak, nagy mozgalmat támasz
tottak s valóságos képviselőválasztás szám ba 
mentek.

A választások eredménye kerületenként 
a kővetkező:

M uraszom batban: Pósfay Pongrác fő
szolgabíró. Metzker Mátyás tiszttartó.

Csendlakon: Ifj. Vogler Józsel föld- 
birtokos.

Vashidegkuton: Sinkovieh Elek t. fő
szolgabíró, Obál Mihály körjegyző.

M ártonhelyen: Dr. Vratarits Iván ügy
véd, Keresztury Kálmán körjegyző.

Battyándon: Csaplovits Ferenc kör
jegyző, Porkoláb Gyula lelkész.

B odóhegyen: Siftár Károly lelkész, 
Lunzer Endre körjegyző.

Felsö-Lendván : Kassay F. József pénz
ügyigazgató, Sinkovieh Dénes áll. tanító.

V izlendván: Bagári János plébános, 
Horváth Károly körjegyző.
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Péterhegyen: Dr. Uy Károly ügyvéd, 
Darvas Ferenc .á ll. tanító.

T ótkereszluron: Berke József lelkész. 
Szeredy Viktor körjegyző, ifj. dr. Szabó 
László ügyvéd.

P rosznyákfán: Lippai Vendel áll tanító, j 
Gerlits Sándor árvaházi gondnok válasz
tattak meg.

Két városatya beszélgetése
(Kileste egy prislek).

— Olvastad kedves komám, mitjirt egy 
kiskanizsai bennszülött?

— Olvastam hát, valóságos anarmiska 
nézetek, 100 esztendő óta jó volt igy, s 
most egyszerre nem jó? Én csak azt mon
dom, ezek még a fejünkre nőnek, csak ta
valy szavaztunk meg nekik egy lámpást, s 
m ár nem érik he a kivilágítással, most már 
talán aszfaltjárda is kéne nekik.

—  Hát tudod komám, annyiban igaza j 
van, bizony nagy sár van ott m ár egy kis 
eső után is.

- Ha az eső az oka, azt föllebbezzék 
meg, de nekünk hagyjanak békét. Városok
ban a  sárosfürdöket csinálják, —  ott van 
Pest városa mert mint mondják, nagyon 
egészségesek s a városnak szép jövedelme 
van belőlük, mi ingyen engedjük ál s mégis 
panaszkodnak.

— Kedves komáin! Én csak azt mon
dom. ebben megint valami prisleknek a keze 
játszik közre.

—  Nem is ám más. Azok mást sem 
tesznek, csak kritizálnak, minden kis trágyalé 
megüti az orrukat, az árkokba is mintha 
csak ők potyognának, — szokják meg a 
kimászást m int mi. — No de a  csatorná
zást meg is csináltuk úgy, hogy ami fur- 
fangunkon még az alispán büntetése se fog 
ki. Ha valamit össze kell gabalyitani, azt 
csak bízzák ránk, ahhoz értünk.

—  Azt hiszed, hogy a világítás ellen 
is nem beszélnek?

— Tudom én azt, pedig még a főispán 
is mennyire meg volt lepetve, a  múltkor 
mikor itt járt. holdtölte volt és égett min
den lámpás, ö persze szentül azt hitte, hogy 
ez az ö tiszteletére történt, mert nem szólt 
csak mosolygott, azt persze nem tudta, hogy 
városunk holdtöltekor lesz mindig kivilágítva, 
mert nagy sötétségben a lámpásokat úgyse 
lehetne meglátni.

— Az a bennszülött még az útadót is 
előhozza.

— Igen ám, mert nem tudja, hogy az 
is csak olyan, mint a nyugdíjalap, mi fizet
jük, más élvezi.

— Hát arról haloltál-e m ár, a kiska- 
nizsaiak nem tűrik tovább, hogy mindig 
csak muraszombati legyen városbiró, ezen
túl úgy akarják, hogy felváltva egyszer innen, 
egyszer onnan — választassék.

— Nem m ondtam ? Valóságos rebelli
sek ezek, ha vitetnénk is oda nehány ha
lom kavicsot, még akkor se volnának meg
elégedve, sőt vérszemet kapnának s majd 
még színházat is kívánnának, azért se sza
bad részükre megszavazni semmit se. Ez a 
Kiskanizsa valóságos melegágya minden vi
lágfelforgató eszmének, s nekünk kötelessé
günk azon lenni, hogy ezen rossz eszmék 
m ár a rossz ut miatt se tudjanak egyköny- 
nyen utat törni maguknak, amiért még az
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utókor is hálás lesz irántunk, — amit meg 
is érdem iünk —  addig is csak huzgálják 
ki önmagukat saját hajuknál fogva a  sárból, 
ami ellen úgy se szólunk, m ert a személyi 
szabadságot mi mindig tiszteletben tartjuk.

—  Igazad van kedves komám, de 
egyelőre elég lesz ebből biz a sokat lára
dunk városunk felvirágoztatásán, de meg is 
látszik rajta, de most m ár térjünk be fizess 
egy féllitert.

H Í R E K .

Lapunk tisztelt előfizetőinek és 
olvasóinak boldog u j évet kivánunk.

— Kinevezés. Dr. Somén Lajos muraszom
bati ügyvédjelöltet, Sömen János városbiránk fiát, 
a király 0  felsége m. kir. tart. honvédhadnagygyá 
nevezte ki a m. kir. pécsi 19. honvéd gyalog
ezredhez ; városbiránk ifjabb fiát, Sömen Győzőt 
hosszufalui polg. isk. segédtanárt pedig a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium ugyanoda rendos 
tanárrá nevezte ki.

— Előmunkálati engedély meghosszabbítása.
A kereskedelemügyi miniszter Barthalos István 
pápai lakosnak a magyar királyi államvasutak 
Körmend állomásától Nádasd, Himány, Hálhágy, 
Zalalövö, Kálosfa és Baksa, esetleg Nova irányá
ban a dunántúli helyi érdekű vasutak Gsümödér, 
illetve Bedics állomásáig, továbbá Zalalövöböl 
Cséb, Salomvár, Felsőbagod, Apátfa és András- 
hida irányában a es. kir. szab. déli vaspálya Zala- 
Kgerszeg állomásáig, úgyszintén Rimányból Nagy
rákos és öriszenlpétcr érintésével Muraszombatig 
és folytatólag Radkcrslmrg irányában az ország 
határáig vezetendő gözmozdonyu h. é. vasut- 
vonalra kiadott cs legutóbb Muraszvmbatból az 
ország határáig terjedő vonal kizárásával és a 
Zalalövöböl Őriszentpéter irányában vezetendő 
vonalra való kiterjesztéssel megváltoztatott elő
munkálati engedély érvényét hasonló korlálozattal, 
illetőleg kiterjesztéssel a lejárattól számítandó 
további egy év tartamára meghosszabbította.

Téli gazdasági és háziipari tanfolyamok. 
Gazdakörünk téli tanfolyamait Batlyándou 1905. 
január hó 1-én .d. u. 3 órakor az iskola helyisé
gében nyitja meg. Márlonhelycn 1905. január hó 
ii-án d. e, fél kilenc órakor szintén az iskola 
helyiségében. A megnyitáson bárkit szívesen lát 
a gazdakör.

űnbiztositás. Hogyan segíti a „Munkás 
és cselédsegélypénztár" tagjait és hátra maradt 
családját, erre példa az alábbi: Czeiger Feroncz 
széchényfalvi lakost, Kladziva József nagybirtokos 
kocsisát véletlenül a kezére bízott lova halálosan 
megsértette s rövid szenvedés után meghalt. Mivel 
gazdája a segélypénztár tagjai közé felvétette, 
hátrahagyott családja részére a segélypénztár 400 
koronát utalványozott ki. Ebből az esetből is lát
hatjuk, mily áldás a segélypénztár a munkás nép
nek, ne mulaszsza el senki azért a segélypénz- 
tárba belépni.

— M. kir. Bábaképző-intezet Szombathelyen.
A szombathelyi m. kir. bábuképzö-inlézclhcn az 
1904/5. tanév nyári (magyar-német) tanfolyamára 
a beiratások 1905. március 1—3-ig tartanak. A 
felvételhez szükséges: 1) 20—40 közötti életkort 
igazoló születési anyakönyvi kivonat, 2) férjezet
teknél házassági anyakönyvi Kivonat, 3) erkölcsi 
(községi) és 4) orvosi bizonyítvány; végül jártasság 
az írásban és olvasásban. A tanfolyamban 10 
tanuló, ki magát arra kötelezi, hogy 5 éven át oly 
községben folytat szülésznői gyakorlatot, hol okle 
veles bába nincsen, 100—1(K) K államsegélyben 
részesülhet. Akik ezt elnyerni óhajtják, az idézett 
okmányokon kívül szegénységi bizonyitványnyal és 
az említett kötelezvénynyel ellátott, a vallás- és 
közoktatásügyi nagyméllóságu m. kir. minisztérium
hoz intézett bélyegmentes folyamodványukat leg
későbben 1905. január 20-ig a szombathelyi m. kir. 
bábaképzü-intézet igazgató-tanárához küldjék be. 
A tanulók korlátolt számmal havi 20 koronáért 
az intézetben lakást és ellátást kapnak.

— Megzavart szerelmi kaland. Gombócz Jó
zsef muraszombati kőműves legény a Polák Jó
zsef helybeli pékmesternél szolgálatban lévő Mi- 
kola Teréz cseléddel már hosszabb idő óta sze
relmi viszonyt folytatott. Mull hó 25-én este, mi
dőn oda ellátogatott észre vette, hogy a pékuies-
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térnek Ribarics Ferenc nevű segédje a tilosban 
jár, illetve a szeretőjét elcsábította, miért is azt 
kérdőre vonta, de a segéd erősebb lévén, Gom- 
boczot felpolozta és egyszerűen kidobta. Gombócz 
elégléteit keresve, Novak István helybeli kőműves 
segédet felkereste es segítségül hívta, mire az egy 
forgó pisztolyt magihoz véve, újból vissza mentek 
s alig, hogy kérdőre vonta, ismét verekedni kezd- 
tek, Novak látva, hogy megint csak Ribarics lesz 
a győztes, a verekedésbe be nem avatkozott, Im
iiéin hogy azt megakadályozza s a verekedőket 
megijeszszc, a levegőbe egy lövést tett. A helybeli 
csendörség ezen eset nyomozásánál megállapította, 
hogy Novák a forgőpisztolyt Rituper Alajos hely
beli lakatos segédtől lopta.

— Furfangos csalás. Huszár József széchény
falvi lakos napszámos, ki magát borkereskedőnek, 
majd korcsmárosnak kiadva, több stájeri borter
melőtől nagyobb mennyiségű bort csalt ki anélkül, 
hogy azt megfizette volna — a bort azután hor
dóstól együtt az itteni vidéki korcsmárosoknak 
nyomban eladta. Most nemcsak Huszár, hanem a 
korcsmárosok is orgazdaság miatt törvény elő ke
rülnek.

— Újévet köszöntök. Özv. Kühár Istvánné 
márkusházi korcsmárosnéhoz múlt hó 29-én este 
egy muzsikus eigánybanda beállított újévet kö
szönteni. Erre persze a ház összes népe kíváncsi
ságból a korcsma helyiségbe tódult s amig a banda 
a legújabb nótákat gyönyörűen luizta, a valószí
nűleg ott már fölöslegesre vállt a bandának, két 
tagja a bámészkodók elöl eltűnt s nyomban a fo
lyosónak átclleuben lévő kis szobába hatolt s on
nan egy nagy dunnát és két teljes női öltönyt 70 
kor. értékben éleméivé a társaiktól el sem búcsúzva 
tovább állottak. A korcsmárosné csak késön, mi
dőn már aludni készült, vette észre a lopást. A 
helybeli csendörség kinyomozta, hogy a lopást 
Kovács János vizlendvai és Czene Sándor borhidai 
csavargó cigányok követték el.

— Fedeztetési állomások. A földmivelésügyi 
miniszter az 1905. évi idényre járásunkban a kö
vetkező fedeztetési állomásokat állapította meg:

i Kisszombat 4 ménnel, Muraszentes 4 ménnel, Vas- j hidegkút 5 ménnel.
— Adóárverés. Az állami adúhátrálékok 

j fedezetére lefoglalt ingó- és ingatlanok árverése
1905. évi január hó 5-ére tűzetett ki.

— Pecsenyére fájt a foga. F. hó 19-én Be- 
nedek községben megtartott búcsú alkalmával a 
tótkereszturi őrs egyik járőrének feltűnt, hogy Ba
lek Sándor lakházi lakos a csendörség előtt ismert 
egyén most nem annyira búcsú, mint inkább a 
pecsenyesülök iránt érdeklődik, mert folyton azok 
körül alkalmatlankodott, miért is azt megfigyelve, 
éppen letten é'te, midőn az mintegy 2V> klgr. 
igen szép kövér nyers sertéshúst Varga János já-

I nősüli lakos cigánypccscnyc-sülö kocsijáról ellopott. 
Így azután a csendörség egy igazi balek-et fogott.

Lövöldöző vendég. Gzipott István mező
vári legény a múlt vasárnap este a lótlaki korcs
mában mulatott szertelen jókedvvel. A zenészek
kel sehogy sem volt megelégedve, szerinte nem 
niég tüzesen húzták a talp alá valót, hogy serken Lse 

I őket, elővett egy hatlövetű lorgópisztolyt, lövöl
dözni kezdett, az ott mulatók azonban testi épsé- 

i giikel féltve, lefegyverezték a garázda legényt.
Vásári tolvaj. Vasárnap a lótlaki búcsún 

:iz egyik sátorból Keposa Lajos rátkalaki suhancz 
egy szájharmonikát lopott, de szerencsétlenségére 
a cseudörjárör telten érte s a szenvedélyes rnu- 

• zsikust letartóztatta.
Névmagyarosítások. Berger Miksa muraszom- 

i buti illetőségű budapesti lakos nevét „Bérényi“-re, 
! Kodila Sándor szentbenedeki illetőségű somogy- 

szobi lakos pedig „Kolozsváridra magyarosította.
— Szabadságolt vitéz cigány baka. Horváth 

István kisszombati cigány Szombathelyen a 83-as 
bakáknál éli a gyöngy életet, ahonnan pár napra 
szabadságot kapott, hogy feleségét és gyermekeit 
meglátogathassa. Mull hó 30-án meg is érkezett s 
az nap délután jó cimborájával. Baranyai József 
tiborfai cigánynyal a viszontlátás örömére a híd
végi csárdába mulatságot csaptak. A mulatság köz
ben észrevették, hogy a söntésben sonka és sza- 
lona félék lógnak. Tudvalevőleg, hogy a cigány a 
füstöli húsfélék iránt nagy előszeretettel viseltetik, 
a két pajtás sem vált fajának szégyenére, hanem 
inig a korcstnáros a pincébe járt, a hadfi egy son
kát, társa pedig egy oldal szakmát emelt el. A 
korcsmáros panaszára a csendörség kinyomozta, 
hogy a lopást csakugyan a fenti két cigány kö-

i vette el, uuienuyibcu Baranyainál a fél sonkái és
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fél szalonát megtalálták. A testvéries osztozkodás 
másik felét a vitéz ur utravalónak magával vitte. 
Azonban félő, hogy az étvágyát e miatt a kato
naságnál elveszti, mert a feljelentés ezred parancs
noksághoz a csendörség részére megtételeit.

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 végeladás utján szabad kézből 
eladja. Az áruk egy tömegben, avagy kiválasztandó 
csoportokban, végül egyes darabonkint is eladatnak, 
Szombathelyen, Berzsenyi Dániel-utcai üzlethelyi
ségben.

Előfizetési felhívás.
Az újév küszöbén tisztelettel kérjük elö- 

lizetöinket, hogy a hátralékos előfizetési 
dijakat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy ez által a lap rendes szétküldése fenn
akadást ne szenvedjen.

Egyben kérjük azon előfizetőinket, kik
nek előfizetése december hó 31-én lejárt, 
hogy az előfizetésüket m ár most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE* 
kiadóhivatala.

Irodalom .

B l a h á n é  n a p l ó j a .
A „Magyar Hírlapinak ritka szenzációja volt 

karácsony első napján.
Ekkor kezdte meg a közlését Blaháné nap

lójának !
Ez a napló a legérdekesebb feljegyzések 

gyűjteménye, a mi nagy művésznőnk események
ben és szenzációkban gazdag művészi életéből.

A „Magyar llirlap*-ot éri a szerencse, hogy 
ezt a pompás naplót megösinertcthcti a közön
séggel, mely annyi nagy és nemes élvezetet kö
szönhetett Blahánénak évtizedeken át.

Blaháné naplóját a „Magyar Hírlap- újév 
után is folytatólagosan közli.

Ugyancsak karácsonykor kezdi meg a „Ma
gyar Hírlap* Lagerlöf Zelma izgalmas és párat
lanul érdekfeszitö regényét, melynek a cimc: 
-Az Antikriszlus csudái'*

A „Magyar Hírlap* csaknem tizennégy esz
tendős fennállása óla folyvást a legkitűnőbb tá
jékoztatója minden irányban a közönségnek.

Politikája szabadelvű; minden párttól és 
személyes befolyástól teljesen független.

Az ország ügye, a magyarság nagy céljai 
mindig a leghívebb, legélesebb szószólót találják ' 
a „Magyar Hirlap*-ban.

Egyetlen törvénye a „Magyar Hirlap“-nak 
a közérdek.

_ Mindenről, a mi a közönséget érdekelheti, a 
legbővebb, a legalaposabb tájékoztatást ad gaz
dag rovataiban a „Magyar Hírlap*.

Szépirodalmi része : tárcái, regényei a leg
jelesebb irói alkotások.

Hírneves iró-müvészek társasága a „Magyar 
Hii-lap* szerkesztősége.

A tartalmas komoly cikkek mellett van a 
-Magyar Hirlap“-nuk több vidám, mulattató rovata 
,s’ minök: „A társaság*, a „Mende-Mondák*, a 
-Mindenféle a folyosóról*,

Szerkesztői üzenetei pontosan és alaposan 
■‘Jékoztatják a lap előfizetőit bármily kérdésben.

A „Magyar Hírlap* páratlan és rendkívüli 
'•uvezniénybcn részesíti előfizetőit; teljesen in- 

"P*11 * izénkét kötet elsőrangú szépirodalmi kötet- 
kedveskedik nekik, olyképen, hogy minden 

"‘•lapban egy-egy kötet küld szét.

Az „Egyetértés" 1905-ben. Ez a 39 év óta
'málló régi 48-as politikai napilap, mely most 

I*1'  ̂aP holtan orsz. képviselő szerkesztésében 
jebmik meg, egészen uj köntöst öltött, uj életre

ébredi, vissznszerzödlette régi 'neves munkatársait 
es sokszoros~lelkesedéssel küzd céljáért. Ingyen 
adja minden előfizetőjének az „Egyetértés* min- 
d'*n hónapban a Hevesi József és dr. Kaik Zsig- 
mond állal kiváló gonddal és ízléssel szerkesztett 

Magyar Szalon* eimii szépirodalmi folyóiratot. 
Ezenkívül nagy ünnepi mellékletek, bőséges iro
dalmi rész, külön kiadások sohasem maradnak el 
ezen tökéletes, gondosan szerkesztett független 
irányú, mindenben magyar szellemű újságnál, 
melynek vezetöeikkeit az ország első politikusai 
szépirodalmi részét legjobb Íróink írják. A szer
kesztői üzenetek az előfizetők jogi tanácsadója, 
orvosa, vezetője, kalauza. A „Divat Szalon*-t a 
ház asszonya, negyedévi 2 kor. kedvezményes 
áron kapja. Legcélszerűbben postautalványon lehel 
előfizetni, negyedévre 10 kor., 1 hóra 3 kor. 60 f. 
Kedvezményes ár áll tisztviselők, papok, tanárok, 
jegyzők részére negyedévre 7 kor., 1 hóra 240 
kor.; Budapest, IV., Vármegye-utca 11.

A  K Ö Z Ö N S É G  K Ö R É B Ő L .

Utolsó szó ahhoz a bizonyos 
Egy családanyához.

Mikor azt hittem, hogy a  családanya 
cim alatt hölgy rejtőzik, bár későn, de tel
jes tisztelettel válaszoltam.

Most. hogy tudom, hogy ezt a magasz
tos állást valaki jogtalanul használja, vála
szolok azért, inért nézeteink a nőről eltérők.

Ön szerint egy nőnek legmagasabb áb
rándja a teriletl asztal.

Szerintem a nő oly magasban szálló 
lény, kinek lelkűidét úgy mint a  látoinányt, 
mint a revelatiót csak képzelni, de kézzel 
foghatókig tudni nem lehet.

Én úgy gondolom, hogy feleségem ked
véért ifjú tűzzel dolgozni, fáradni, fázni, 
éhezni képes és kész vagyok.

Lemenni a bányákba, követ törni, kraj
cárt krajcárra gyűjteni, inig kincsek lesznek, 
a kincseken hatalmat, hatalommal a világot 
meghódítani akarni.

Ez az a fiatal hév, mire azt mondtam, 
hogy „ság vöt*.

Nagy Napóleont nézze Ön, mire volt 
képes mig szeretett.

Szerintem a nő nem azért szereti férjét, 
mert az fiatal, okos, szép, müveit, gazdag, 
hanem  szereti azért, mert . . . mert szereti, 
tudja is azt, hogy miért.

Az ilyen nő ha látszólag elvált is a 
dologra siető férjtől, leikeik együtt maradnak.

Ha férj haza jön izzadtan, vagy fázva, 
éhesen, fáradtan, a nő hálásan reá moso
lyog és az erős férfi elfelejti buját, bánatát, 
elsimul homlokáról a redő.

Az én ideálom nem nézné azt, hogy 
férjétől arany foglalatban levő gyémánt kar
perecét kapott vagy egy cautschukból való 
karperecét adtam neki.

Neki kincs mind a  kettő, mert a fér
jétől kapta.

A feleségem előtt életem nyílt könyv 
volna, hol olvashatva, ha jót tettem és egy 
mosoly közben azt mondaná „Ez szép telt 
volt“ , ez nagyobb jutalom volna, a világ 
minden jutalmánál.

Hol pedig bűnt találna, elővenné az 
ollót és a tüskéket lenyirbálva oda állítaná, 
hogy ime, az nem volt oly nagy bűn.

Ha a nő férjével együtt ül és nem 
beszélnek, lelkűk keresik fel egymást és 
azok egymást megértik.

De ne tessék azt hinni, hogy én egy 
szuszi-muszi férjre gondolok, ki csak a neje 
minden szavára azt mondja, hogy jól van 
ahogyan te gondolod, vagy olyan tedd ide, 
tedd oda nőt, kinek nincs önálló gondolko
zása, hanem  határozott jellemű, helyes gon- 
dolkozásu férjet és nőt, amikor súrlódások 
napi renden vannak, de a legnagyobb tisz
telet mellett és mintegy tudják, mikor mondja 
a férfi, hogy „Te csacsi, hisz az egész csak 
tréfa* és mert az utolsó szó az asszonyé, 
az vissza m ondana: „Kikérem az ilyen já
tékot jövőre, mert akkor soha nem békülök 
többé*.

Nézzen csak ön itt M uraszombatba kö
rül, biztosítom, hogy talál ilyen nőt, nem 
csak a fiatalok között, de az idősebbek 
között is.

Találtam már én is többet ilyet, csak 
hogy mig én az ö lelkét megismertem és a 
magam gondosságait vele megismertettem, 
arra ö férjhez ment. — Nem én hozzám, 
hanem máshoz.

Ezekhez hasonló sok szerencsét kívánok.

Imrey György.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál 

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

tojásszént ad el, métermázsáját 3 koronával.
A Györy-félc cefrefözö a gazdaközönség ren

delkezésére áll, naponta 2 korona használási dij 
mellett.

3 éves, jo muraközi ménlovat keres a gaz
dakör.

Gazdakörünk szarvasmarba tenyésztésünk 
előmozdítása végeit piros tarka si nentbali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

H ir d e té se k .

I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásuak szám ára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres- 
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és M uraszom bat.

863/1904. végrh. szám.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szentgotthárdi kir. járásbíróságnak 1904. 
évi Sp. II. 476/3.sz. végzése következtében dr. 
SchaiTcr Imre ügyvéd által képviselt Gyanafalvai 
Takarékpénztár javára, Türha István vasvecsési 
lakos ellen 400 kor. s jár. erejéig 1904. évi no
vember hó 12-én foganatosított kielégítési és 
biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 790 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m.: borjú, ló, 
kocsi, szétszedett szekér és sertésekből álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1904-ik évi V. 485/2. sz. végzése folytán 
400 kor, tőkekövetelés, ennek 1903. évi agusztus 
hó 15. napjától járó 7% rendes. 7%> késedelmi 
kamatai és eddig összesen 94 kor. 90 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Vas-
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vecsésen Tiirha István lakásán leendő meg
tartására

1905 évi január hó 9 napjának
délelőtti II órája határidőül kitüzclik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-e. 107. és 108. $-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén beesáron alul is, el Fognak adatni.

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

Muraszombat, 1ÍH)4. évi deezemher 28-án.
SZABADKFY JÓZSEF,

kir l>ir. végrehajtó.

Értesítés.
Január hó 1-én, Újév napján a „Magyar 
Király* vendéglőt Csicseri helybeli zene
karának közreműködése mellett újonnan 
megnyitjuk. Jó ételekről, italokról gondos

kodva van. - Ugyanitt

abonánsok 20 százalék
ételár kedvezményben részesülnek. 

Naponta friss sör.

Zóna reggeli!

ÍOO db cigaretta-hüvely
1*2 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedésében kapható.

The King o f 
Jam aica
a legelterjed- rum
több és lég- 
kedveltebb.

Csak eredeti palackokban 
kapható :

Ascher B. és Fia
cégnél

Muraszom baton.

K é zim u n k a .
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennemű díszm unkákat és dísz- 
kötéseket j  u t á n y o s á r b a n  készít 

Balkányi Ernő könyvkötészete.

Magyar, vend és német

N  A  P T Á R A K
kaphatók

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

M uraszom bat és Alsólendva.

Egy könyü, jó  karban levő

f e d e t t  h i n t ó  e l a d ó

Weiner kávésnál
Muraszom bat.

Napi lapok,
Kis-Ujság, Esti újság, A nap, Magyar 

ország stb. kaphatók

B a l k á n y i  E r n ő
papirkereskedésében, Muraszombat.

A nagyérdemű közönség becses párt
fogását kérve, tisztelettel

LÜLLIK MIKLÓS, ü. v.

felülmulhatlan jóság, táplálóképesség és 
zamat tekintetében. Kísérelje meg ezen 
bevált minőséget első r e g g e l i k é p .

Csak eredeti csomagokban kapható:

A sc h e r  B. és Fia czégnéi
Muraszom baton.

1971/1904.

Hirdetmény. Is z á k o s s á g  n in c s  tö b b é !
Perlak község elöljárósága részéröl köz

hírré tétetik, hogy a község tulajdonát ké- , 
pezö nagyvendéglő s tartozékai

1905. január hó 16-ik napján 

délelőtt 9 órakor a  községház tanácstermé
ben (í évre bérbe fog kiadatni.

A feltételek a jegyzői irodában hivata
los órák alatt megtekinthetők.

Perlakon, 1904. december 27.

Zala József, Glavina András,
jegyző. városbiró.

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert esodaliatása 
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 és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőket 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 ekképen 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 és 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 a* 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

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

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtéján, M uraszombatban.




