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Alakítsunk szépítő egyletet.
Városunktól és annak környékétől egy 

bizonyos regény ességet eltagadni nem lehet. 
Akit a sors először hoz Vendónia főváro
sába, meglepetéssel szemléli a környék el
szórt erdeit, melyek mind meg annyi lige
tek, berkek hüs árnyukba csalogatják a  sé
tálni vágyó közönséget. Jól eső érzéssel nézi 
a község elég tágas fö-utcáját, árnyas tereit, 
a nem összezsúfolt házait, s az azok közt el
szórt konyha és gyümölcsös kerteket, ame
lyek első pillanatra hangosan reácáfolnak 
ami szerény otthonunkról elég tágas körben 
elterjedt nem épen hízelgő hírekre.

Oh dehogy is van itt a világ vége, de
hogy is fekszik ez a  vidék az Isten háta 
mögött, sőt épen ellenkezőleg meg van ami 
vidékünknek mind az az előnye, amit másutt 
pénzért sem szerezhetnek meg. Van folyó
vizünk, csergő patakjainknak se szeri se 
száma, vannak szép fekvésű halmaink, raj
tuk szőlő, gyümölcsfa és ozont lehető bájos 
fenyöerdök.

Tehát tótság nem bolondság! Ha szegény 
is ez ami vidékünk, de a természettől vonzó 
külsővel, eredeti szépséggel meg van áldva.

De tatán ez a  szépség egy kissé nagyon 
is eredeti, hogy úgy fejezzem ki magamat, 
talán egy kissé bizarr. Olyan, mint az a 
bakfis, akit fésületlen haja, keresetlen mo
dora tesznek elbájolóvá, vagy mint azok a 
szeccesiós festmények, melyeket rendellenes
ségük tesz vonzóvá.

Annyi bizonyos, hogy egy kis rendezés 
nem árt, az a természettől adott szépséget 
csak növeli; épen szért indítványozom én 
jelen cikkemben azt, alakítsunk minél előbb 
itt M uraszombatban egy szépítő egye
sületet.

Elismerem, hogy egyleteink mindegyike 
nemes, hasznos és áldásos munkakört van 
hivatva betölteni, de talán a m ár meglevő 
egyleteink közül egyik sem végez oly annyira 
szükséges és áldásos munkásságot, mint 
végezne az alakulandó szépítő egylet.

Máshol is szép ily egyletnek a hivatása, 
de különösen fontos volna az itt nálunk 
Muraszombatban, ahol a város vezetői még 
most sem akarják elhinni Galilei híressé vált 
mondását, hogy mégis mozog a föld.

Nálunk bizony nem mozog, nincs, aki 
mozgassa, tespednek a közügyek, vajúdnak 
a csatornák, sárosodnak az utcák, mint azt

a kiskunizsaiak nem méltányolt panaszai 
bizonyítják.

Muraszombatnak nincs építkezési terv
rajza. Épit mindenki oda, ahova a város- 
biró és esküdtek kijelölik. Ha ezek szem 
mértéke egy kissé szigorú, meg lehet szelí
díteni. S ha már egyszer az épület az utcán 
áll, ki bizonyítja, hogy nem a kijelölt he
lyen áll. Eltólni házakat nálunk még nem 
divat.

A szépítő egylet, vagy maga megcsinál
tatná a város építkezési tervrajzát, vagy 
erre a város atyákat nógatná. Gondoskodna 
a közterek parkírozásáról, az utcák csino
sításáról, a belvizek levezetéséről, az utak 
jókarban tartásáról, egy szóval mind arról, 
amiről a másutt virágzó szépítő egyletek 
gondoskodni szoktak.

Tessék elhinni, hogy mind e szép fel
adatok megvalósítására nem is annyira pénz. 
mint egy kis jóakarat, a város közügyei 
iránti érdeklődés, egészséges közszellem 
kellene.

Álljunk össze, akiket bánt a közügyek 
tespedése, iparkodjunk megmozgatni a régi 
copfot, hadd lássa a világ, hogy itt élet van, 
előretörő, nagy célokat megvalósítani kész erő.

TÁRCA.

T arjay Pista elve.
A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta : KISS GYÖRGY.

Az „Arany borjú* vendéglő egyik törzsasztal 
mellől mosolyogva ugráltak fel vendégei, hogy az 
újonnan érkezett érdekes barátjuknak helyet az 
asztalnál átengedjék.

Tarjay Pisla volt az érkezett cimbora. De
rék jóravaló fiú volt. Kellemes külsejű, megnyerő 
modorú s a mi fő: gavallér és gazdag volt. 
Ü volt a társaság lelke, szóvivője s elmésen elő
adott élményei közkedveltségnek örvendett.

Ma meg különösen jó kedvű volt. Arca 
örömtől sugárzott s végtelen szeretetre méltó 
volt mindenkivel szemben s mint ilyenkor rende
sen : közlékeny is volt.

Tibor — az egyik cimbora —- igen jól értett 
hozzá, hogyan kell a Tarjay Pistát beugratni, 
hogy aztán intim dolgait s szerelmi kalandjait 
stb. elmondja. Mert volt ám neki ebből sok. 
Igen sok.

— Pista — szólt hozzá, — mi az, hogy te 
az utóbbi időben igen elhanyagolod barátaidat s

mind ritkábban jelensz meg közöttünk, mint eddig? 
Azt hiszem Pista, te már megint valami kalandba j 
utazol, bizonyosan megint egy uj csillag, egy 
Vénusz vagy Üstökös jelent meg szerelmed kék 
egén . . .  Na szólj, nincs igazam? L’gy-e igaz?

Igen, igazad van, Tibi. Tudod, ma jó 
kedvein van s azért hallgassatok ide, elmondom 
nektek, hogy ma jó napom van. Valóságos fő- ; 
nyereményt csináltam. Igen, főnyereményt!

- Halljuk! Halljuk ! — volt reá az egész 
társaság válasza.

— Hát tudjátok, az esel a következő: 1 
Körülbelül 10—12 napja, hogy Varsányiőknál 
voltam estélyen s az ismert hölgyeken kívül a j 
házi asszony bemutatott egy fiatal szőke szépség- j 
nek. A nevét itt nem említem, hanem elégedjetek 
meg azzal, hogy öt most csak Olgának nevezem. 
Első tekintetre inegbüvöll e nő ritka szépségével, 
gracieus mozdulataival s azzal a lebilincselő, 
könnyed társalgási modorával, amelylyel olyan 
ritkán találkozunk a felső tízezrek között. Csak
hamar annyira magához láncolt, hogy részemre 
nem is létezett más az egész társaságban, csak ö, 
az aranyos Olga. Sóvár kéjjel legeltettem szemeim 
kedves üde arcán s isteni termetén. Csengő 
hangja fülbemászó zenéje a beszéd művészetének. 
Szemeinek tüze alatt majdnem elégtem s különös

delejes bizsergés szaladgált egész testemen ke
resztül-kasul s minden csepp vérem lázban égett.

— Szóval: ilyen ö, és én. aki minden 
nőben eddig csak asszonyt láttam, ma végre ki
nyílt a szemein. Megtaláltam azt a nőt, kit nem 
kerestem, mert nem tudtam, hogy ilyen is létezik. 
Ettől az időtől fogva aztán mindig kerestem az 
alkalmat, hogy vele együtt lehessek. Megismertem 
szüleit is s úgy az alkalom meg is volt elégszer. 
Lóversenyen találkoztam vele. Színházba páho
lyukba mentem s mindig kitüntető szívességgel fo
gadott. És én kezdtem magamban egy ismeretlen, 
egy különös érzést észre venni, melyet közönsé
gesen szerelemnek szokás nevezni. Mennyire jól 
esett tapasztalni, hogy ö is körülbelül abba a stá
diumba van, hogy szintén szeret. Mert higyjétek 
cl, hogy nem közönséges dolog az. mikor az em
ber 35 éves korában kezd belebolondulni egy 
leányba s kezdi észre venni, hogy a szerelem mily 
boldogító érzés, különösen akkor, midőn látja, 
hogy viszont szerettetik.

Egy csapásra kezdett megdőlni összes eddigi 
elveim. Mert hiszen tudjátok, hogy az én elvem 
az volt, hogy szerelem nem létezik, az csak ideig 
óráig tartó hiú képzelődés s ez az illúzió azon
nal szétfoszlik, midőn az imádott nőt bírjuk s 
látjuk, hogy ez is csak olyan mint a többi. — Az
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Az eszmét elvetettem. Tudom, hogy 
nem az én eszmém, de sokan vannak, kik 
a szépítő egylet megvalósítását óhajtják. 
Kérem szóljanak hozzá e tárgyhoz és ha 
az eszme már megérett, jöjjenek el minél 
szám osabban, a később közzéteendő időben, 
a muraszom bati szépitö egylet alakuló köz
gyűlésére.

A mártonhelyi téli tanfolyam 
bezárása.

Igazán szép és tanulságos ünnepély, 
színhelye volt e hó 11-én a mártonhelyi 
iskola; ekkor záródott be ugyanis öt hetes 
téli tanfolyam, melyet 24 haladni vágyó 
ifjú gazdanemzedék a legnagyobb szorga
lommal és érdeklődéssel látogatott.

A záró ünnepségen a gazdakör Fötisz- 
telendö alelnökén és ügybuzgó fáradhatatlan 
titkárán kívül megjelentek még a  földmive- 
lésügyi minisztérium nevében Szenteh Dezső 
Csáktornyái vándor szaktanár mint a vizsga 
miniszteri biztosa, Ulicsny Károly m. kir. 
szölöszeti és borászati felügyelő, Mártonhely 
hazafias plébánosa és ügybuzgó jegyzője, a 
járási tanítóság szine-java, a muraszombati 
uradalom tisztikara, a  tanfolyam előadói, 
mintegy 250 érdeklődő gazda s talán akikről 
legelőször kellett volna megemlékezni, egy 
szép hölgy koszorú kötve a legszebb mu
raszombati és mártonhelyi úrasszonyok és 
urleányokból.

Legelőször is iMitnyek János fonómes
ter vezetése alatt készített szebbnél-szebb 
kosarakat, seprűket, székeket tekintették meg, 
s bár a mártonhelyi fiuk mint kezdők sze
repeltek, haladásuk az általuk készített m un
kák után ítélve nagyon szépnek és sikeres
nek mondható. Készítettek mintegy 236 drb 
többnyire zöld vesszőből font kosarat, szé
ket és cirok seprüt. Mitnyek mester önelé

Olgámat én mindezek felett álló egy oly isteninek 
képzeltem, ki magasan felette áll többi nö társai
nak s én boldog voltam, hogy ezt a kivételt meg
találtam s ö engemet.

— Beszélj világosabban, — szólt Tibor — 
mert valóban nem értelek, hogy tulajdonképen 
hát most is szereted, vagy talán csalódtál, vagy 
mi? . . .

— Igen barátom, — folytatá — ne hara
gudjatok. hogy ilyen hosszúra nyújtom elbeszélé
semet, de most már befejezem és megfogjátok 
látni, hogy mindezt azért tettem, hogy megértsé
tek az én igazi örömömet s szerencsémet.

— Folytatom tehát. Szülei meghívtak ma 
este vacsorára házukhoz. Én örültem, hogy végre 
mégis csak alkalmam lesz bevallani szerelmemet 
s hogy feleségül óhajtom venni. — Igen, ilyen 
közel álltam már ama mély örvényhez, melybe 
bele esni még gondolatnak is szörnyűség egy józan 
férfinak.

Szinte elszorulva gondoltam arra a pilla
natra, mikor majd dobogó szívvel ott állok elölte 
s édes ajkáról várom a boldogító igent; de hála 
őrző angyalomnak, hogy ez be nem következett, 
mert mielőtt ezt a lépést megtettem volna, egy
szerre csak arra ébredtem fel, hogy Olgáéknál 
vagyok s ott látom előttem Olgát egy ur karján, 
felém vezetve s mint kedves vőlegényét van sze
rencséje bemutatni . . .

— Igazam van-e hát gyerekek V Ért-e vala
kit nagyobb szerencse? Elvemet fentartom! . . . 
Ma éjjel mulutunk! . . .

gült arccal járt- kelt tanulói között a sok di
cséret közepette, melyet méltán s igazán 
megérdemelt.

Az ünnepély további része a másik te
remben folyt le s a Hymnus eléneklésével 
kezdődött, melyet az egész közönség állva 
s lelkesen énekelt. Az ének elhangzása után 
Fötisztelendö Gáspár Ferenc muraszombati 
plébános mint a gazdakör alelnöke szép és 
hatásos beszéd kíséretében nyitotta meg a 
vizsgát s kérte az előadó urakat előadásuk, 
illetve a vizsga megtartására.

Elsőnek Vértes Sándor vizsgázta az 
ifjakat az általa előadott gyümölcsfa tenyész
tésből. ügy a tanító ur szabatos és világos 
előadása, mint az ifjak okos és talpra esett 
feleletei állandóan lebilincselve tartották a 
hallgatóság figyelmét. Ezután Szenteh mi
niszteri biztos intézett pár kérdést a  föld 
megmunkálásából és növénytermelésből s 
öt meg is lepte a tanítványok szép előme
netele s egyszerű szabatos felelete, melyért 
többszörös elismerését ki is nyilvánította.

Most Ulicsny Károly m. kir. szölöszeti 
és borászati felügyelő lépett az emelvényre 
s lV i órás magyarázatával a szőlőről, an
nak ültetéséről s mikénti tovább kezeléséről 
tartott igen tanulságos előadást, melyet az 
általa készített s jól sikerült a gyakorlati 
életből vett képekkel még érdekesebbé s 
mindenki által megérthetövé lett. Különösen 
a szőlő helytelen művelésével foglalkozott 
bővebben, kimutatta annak káros következ
ményeit s egyúttal rá  mutatott a helyes útra, 
melyen a szőlősgazdának, ha a szőlőjét ok
szerűen kezelni s jövedelmezővé akarja tenni, 
haladnia kell. Hiszszük, hogy útm utatása jó 
példával fog hatni gazdaközönségünkre, ki 
m ár úgy is nagy hálára van iránta kötelezve, 
mert m ár eddig is nagyon sokat tett járá
sunk szőlői rekonstruálása érdekében.

Ulicsny után még Szenteh miniszteri 
biztos intézett szép és buzdító beszédet az 
ifjúsághoz s a látottak s hallottak fölött el
ismerését és megelégedését fejezte ki, egyúttal 
az ifjaknak a muraszombati gazdakör s an
nak lelkes vezetői mint igaz jóakarói tisz
teletét és szeretetét kötötte lelkűkre s ezzel 
am a rem ényben, hogy a gazdakör ezt a szép 
nemes és hasznos téli tanfolyam megtartá
sát a jövőben is munka program injába veszi, 
a vizsgát bezárta.

Még az ifjúság szónoka egyszerű, de , 
igaz szavakban mondott köszönetét a gaz- j 
dakörnek s annak érdemes vezetőinek, hogy i 
nekik a kosárfonás, ezen egyszerű bár, de j 
hasznos munka elsajátítását lehetővé tette, 
köszönetét mondott az előadóknak azokért 
a sok hasznos tudnivalókért, amelyekre őket 
megtanították s melyeket mint m ondta ipar
kodnak az életben hasznukra fordítani, kö
szönetét mondott a miniszteri kiküldöttnek, 
a fötisztelendö alelnöknek és nagy közön
ségnek szives megjelenésükért.

A szép ünnep a Szózat eléneklésével 
ért véget, melyet Vezér József vendéglőjében 
társas ebéd követett, hol sok és lelkes toast- 
ban éltették a kör távollevő fáradhatatlan 
elnökét s a jelenlevő alelnökét, ügybuzgó 
titkárát, a miniszter kiküldöttét, Ulicsny Ká
roly szölöszeti és borászati felügyelőt stb.

A záró ünnepélyről azzal a biztos hit
tel és meggyőződéssel távozott mindenki, 
hogy a muraszombati gazdakör ismét egy 
fényes tanúbizonyságát adta a nép iránt 
való szeretetének és jóakaratának ernyedet- 
len ügybuzgóságának és tevékenységének. 
Szívből gratulálunk szép sikereihez, s kíván- j 
juk, hogy ezen a régi jó utón a  magyarok j

nagy Istene még sokáig éltesse, gyarapítsa 
szeretett édes hazánk mezőgazdaságának és 
népe erőteljes fejlődésének előre vitelére és 
felvirágozására.

Nem felejtkezhetünk meg azonban a 
tanfolyam előadóiról sem, akiknek szinte 
nagy része van az elért es felmutatott szép 
sikerekben és eredményekben. Közöljük a 
lelkes gárda névsorát, s tőlük csak az a 
kérésünk, hogy a  jövőben is oly buzgalom
mal és odaadással m unkálkodjanak a  nemzet 
kertjében mint az idén, s akkor a költő 
szavaival élve

„a haza fényre derül*
Felügyelő: Pusztai József. Előadók: 

Nemes Miklós állategészségügy, Kondor Fe
renc méhészet, Vértes Sándor gyümölcsfa
tenyésztés, Pusztai József szövetkezés, Tóth 
Pál állattenyésztés és növény termelés, Ta- 
káts R. István gyümölcsértékesítés, Ulicsny 
Károly szölőszet.

A „M uraszom bati Mezőgazdasági 
B ank“ r.-t. közgyűlése.

Vasárnap, f. hó 12-én délelőtt tartotta 
a Muraszombati Mezőgazdasági Bank“ VI. 
évi rendes közgyűlését gróf Batthyány Zsig- 
mond ur ö méltósága, járásunk országgyű
lési képviselője, elnöklete alatt. A részvé
nyeseknek nagy érdeklődése mellett folyt 
le a gyűlés, a melynek keretében az igaz
gatóság újabb három  évre megválasztatott.

A titkos szavazás megejtése után meg
választattak ;gróf Batthyány Zsigmond el
nök, Takáts R. István alelnök, Antauer 
József, Dobrai János, Dsubán Jáoos, Gom- 
bócz Mátyás, Horváth Lajos, Jónás István, 
Kajdos József, Kühár József, Mintsek Gás
pár, Péteéka Ferencz, Siftár József, Vezér 
József, Vratarits Iván és Zsibrik István 
részvényesek.

A tárgysorozat kimentése után Láng 
Ignácz felügyelő-bizottsági elnök a részvé
nyesek nevében gróf Batthyány Zsigmond 
elnök ur Öméltóságának érdemeit lelkes 
szavakban méltányolja, mint akinek is kö
szönhető, hogy a közel m últban válsággal 
küzdő fiatal intézet a mai biztos alapra 
helyezkedett, akinek a legnagyobb részé 
van az elért sikerben, mert nemcsak hogy 
példát nyújtott a munkásságban, de ö maga 
is önzetlenül fáradhallanul működött az 
intézet felvirágzásának érdekében. Kéri 
Öméltóságát, hogy jóakaratu, nagybecsű 
pártfogását jövőben is tartsa meg a  rész
vénytársaság ügyei iránt, hogy az intézet 
közhasznú céljainak minél jobban meg
felelhessen.

Gróf Batthyány Zsigmond Öméltósága 
megköszönve az üdvözlést, biztosítja a rész
vényeseket, hogy úgy mint eddig, ezután is, 
részét kivenni óhajtja az intézet vezetésé
nek m unkájában s kéri a részvényeseket, 
hogy e feladatában tőlük telhetöleg támo
gassák.

A közgyűlés Öméltósága éltetésével 
ért véget.

Az iskolás gyermekek 
hangversenye

Múlt vasárnap előkelő publikum je len
létében folyt le az iskolás gyermekek szini- 
elöadással egybekötött hangversenye. Az iga
zat megvallva felcsigázott igényekkel léptünk 
az előadó terembe érdeklődéssel várva, mi 
újat szépet m utathatnak már nekünk az is
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kolás gyermekek, kik az elmúlt években elő
adott pásztérjátékukkal általános elismerést 
hízelgő elismerést arattak.

A műsor gazdag és változatos volt, de 
kivitele és előadása minden képzelhetőt fe
lülmúlt úgy annyira, hogy bármely művész- 
társaságnak becsületére válott volna. A füg
göny felgördültével az apró gyermeksereg 
festői elrendezése megkapóan kedves lát
ványt nyújto tt; mosolygó arcuk, éber sze
meik bámulatos dressurával tanítójuk egyé
niségen függött, aki dirigálta a kis dalosokat. 
A kezdő üteny megadásával megcsendültek 
az „Erdőn" cimü dal akkordjai; a publikum 
visszafojtott lélekzettel élvezte Veber K. ro
mantikus dalköltészetét és a csodálkozás 
moraja hangzott végig a közönség sorain, 
mely a dal végeztével általános tapsviharban 
tört ki. Hasonló elismerést arattak a műsor 
többi énekszám ai: a magyar népdalok és a 
„Viharban" c. müdal. Bámulattal adózunk 
különösen azért, hogy az egyes ének piecek 
nem voltak a gyermek-énekkar szokása sze
rint erőltető kiabálásokkal ledarálva, hanem 
bravúros hanglegyelmezettséggel, a forte és 
pianok modulációival tarkítva, mindhárom 
énekszólam szépségeit a kellő összhangban 
érvényesítve.

Á dalosok távozlával uj kép tárult elénk 
a színpadon. ízléssel berendezett szobában 
kis műkedvelők a  gyermek gondolat és ér
zelemvilágához mért színdarabokban reme
keltek. A színre adott három darab elsejében 
és harmadikában a játszó gyermekvilág bo
hóságai és csalafintaságai tárulnak elénk, 
inig a másodikban a házias leánynevelés 
üli diadalát. A játék is úgy rendezés, mint 
előadás tekintetében mi kívánni valót sem 
hagyott hátra, sőt mindenkit meglepett az 
idegenajku szereplők kifogástalan magyar
sága, kerekded, összevágó, minden lámpa
láztól ment játéka. Jóizüen nevettünk a já t
szók ártatlan gyermekmókáin; a mamák 
rnéltóságos fellépte és a nevelők karikatúrái, 
ügyes maszkja is kiváló elismerést érdemelt.

A m űsor érdekes darabja volt: „Az 
ezüstfátyol legendája" c. melodráma előadása 
harmoniumkisérettcl. Egy kicsi fehérbe öltö
zött leányka korát meghaladó értelmességgel 
interpretálta egy szegény asszony gondterhes 
életküzdelmét, melynek folyásába belenyúlt 
jóakaróan a természetfeletti erő. Lágyan 
csengő, kedves, behízelgő hangon lett elő
adva a darab hevesebb érzelmi momentu
moknál belevegyült a harmonium zenéje, 
hogy fokozott hatással megremegtesse az 
ember egész valóját és azt feszes izgalom
ban tartsa mindaddig, inig a darab meséje 
kielégítő módon bevégzödik.

Az elöauás referádáját bevégezhetném, 
ha nem pillantottam volna egy tekintetre a 
kulisszák mögé. Ott láttam a gépészt, szer
tárost. rendezőt, egyáltalában az egész elő
adás mozgató lelkét: Csiszár János kántor- 
tanító urat, társadalmunk az ily művészi 
előadásoknál előnyösen ismert egyéniségét.

Az ö neve m ár kész programm és biz
tos siker. A mostani gyermekelöadásba is 
belevitte rendezői és zenei tudásának egész 
lényét, mely párosulva kitartó türelemmel 
és kellő szakértelemmel az iskolás gyermek- 
sereggel valóban művészi nívón álló estélyt 
szerzett a publikumnak. A betaníttatás és 
helyes kiejtés begyakorlásában a  rendezés 
fáradságos munkájában, ha nem csalódunk, 
oroszlánrésze volt k. nejének; Cs. Olaszy 
Terkának, ki előbbi években maga is kiváló 
sikerrel kultiválta a szavaló művészetet. 
Legalább az ö művészi egyéniségének szel

lemét láttuk végig vonulni az előadások 
egész menetén. Hézagos volna tudósításom, 
ha nem lennék említést még Richter József 
tanító nrról, aki kollegájának jobb keze volt 
az előadás rendezésében.

Ma délután megismétlődik az előadás; 
aki túlságos magasztalásnak gondolja refe- 
rádámat, az menjen és győződjék meg a 
valóról önszemeivel. Ülőhely: 1*20 K, álló
hely: 80 f, ha valaki szépen tud kérni, 
annak talán engednek valamit.

Kyön.

H Í R E K .
— Személyi hir. Círóf Batthyány Zsigrnond 

Öméltósága járásunk orsz. gyűlési képviselője f. 
hó 16-án Budapestre utazott, hogy a képviselöház 
megalakulásán részt vegyen.

Gróf Széchényi Tivadar és a kórház. 
Lapunk legutóbbi szántában megemlékeztünk 
arról, hogy gróf Széchényi Tivadar v. b. t. t. a 
muraszombati kórház bizottságáról lemondott. 
Az ügyre vonatkozólag a kórházi igazgató vá
lasztmánytól újabban a következőkről értesülünk: 
Gróf Széchényi Tivadar önagyméltóságának a 
muraszombati kórházi bizottság elnöki tisztségé
ről való lemondását a kórház igazgatója a bizott
ságnak f. hó 4-én megtartott ülésén bejelentette 
ugyan, de a bizottság ezen lemondás által fáj
dalmasan érintve, egyhangúlag elhatározta, mi
szerint, tekintve azon elévülhetlen érdemeket, 
melyeket önagyméltósága a kórház létesítése és 
fennállása körül szerzett és tudatában annak, 
hogy távozása a kórházra nézve nagy veszteséget 
jelentene, egy 4 tagú küldöttség utján, melynek 
tagjaivá Gáspár Ferencz plébános, Kováls István 
lelkész, Pósfay Pongrácz főszolgabíró, kórházi 
igazgató és dr, Geiger Vilmos kórházi főorvos 
választatlak önagyinéltóságát lemondásának vissza
vonására fogja felkérni.

— Áthelyezés. Vármegyénk főispánja Pósfay 
Gusztáv közigazgatási gyakornokot Szentgotthárdról 
Kőszegre helyezte át, helyébe pedig Gerlits Sándor 
végzett joghallgatót nevezte ki.

— - Meghívó. A muraszombati polgárság Mu
raszombatban, a Korona szálló nagy éttermében 
19Q5. évi február hó 25-én zártkörű táncmulatsá
got rendez. Kezdete este 7 órakor. Belépti d ij: 
személyenkint 1 kor., családjegy 1 kor. 60 fill. 
A tisztajövedelem a muraszombati polgári temet
kezési egyesület javára fordittatik.

— Meghívó. Az alsólendvai polgári olvasó- 
egylet könyvtára javára február 25-én táncestélyt 
rendez a Korona szállodában. Kezdete 9 órakor.

i  Személyjegy 3 kor., családjegy 7 korona.
— Kérelem. A csütörtöki asztaltársaság ez 

utón is felkéri azokat, kik a régi bögöméri asztal- 
társaságot ismét é'etre akarják kelteni, hogy 
csütörtökön a Fliszár-féle vendéglőben tartandó 
összejövetelre minél számosabban megjelenni szí
veskedjenek.

— Lopás. A posta- és távírda igazgatóság a 
csendörségnél panaszt tett, hogy múlt hó 25-én 
Senyeháza és Domonkosfa közötti útvonalon valaki 
a tótkereszluri postakocsiról 20 koronát ellopott. 
A táska felnyitásakor ugyanis kiderült, hogy Császár 
Lajos domonkosfai lakos címére feladott 58 K 82 
f összegből 20 K hiányzik. A csendörség a nyo
mozás során a postakocsist Hári Pétert vette gya
núba. mert a tettes más nem is igen lehetett — 
amennyiben a bezárt táskából az ö tudta nélkül 
a pénz el sem tűnhetett volna. Hári látva, hogy 
a gyanú ellene fordul, a büntetéstől való félelmébe 
megszökött.

— A tisztelt gazdaközönséghez. Mint tudo- 
másuukra jujott, Mauthner Ödön cs. és kir. udvari 
magnagykereskedése Budapesten arról értesíti a 
gazdaközönséget, hogy a lanyha irányzat követ
keztében a lóheremagnak (stíriai lóherének) f. év 
január 1-én megjelent föárjegyzékében rovatolt 
árát hatályon kívül helyezte. Az árak jelenleg a 
következők: 4. számú príma primissima 95 kor., 
4-a. számú legelsörendü 93 korona. 4-b számú 
elsőrendű 92 korona, 50 kilónként. Ezen három 
minőség tisztaság és csiraképcsség tekintetében a 
létező legkitűnőbb. Általánosan ismeretes, hogy a 
Mauthner cég olasz vagy lóheremagot nem for

galmaz és hogy az általa szállított lőheremagnak 
arankamentességét a m. kir. vetömagvizsgáló ál
lomás hivatalos ólomzára igazolja. Ezen árleszál
lítás nagy elismerést kelt a gazdaközönség köré
ben, mert újból bebizonyult, hogy Mauthner a 
gazdák érdekét szem előtt tartja.

— Megbizhatlan testvér. Kumin István mu
raszombati kovácsmester egy kocsi ülést vasalt 
meg Klomfár szíjgyártó részére. Munkáját végezve, 
öcsét Jánost kérte meg, hogy a megrendelőnek 
az ülést vigye haza és az érte járó 2 kor. 40 f 
hozza el, Klompárnak apró pénze nem lévén, 
Kumin Jánosnak pénzt nem adott. F. hó 12-én 
délbe Kumin öcscse beállított Klompárhoz, hogy 
bátyja küldte a pénzért, a mit az át is adott 
Kuminnak, Törtéuetesen elment nehány nap múlva 
a kovács is Klompárhoz s kérte tőle a pénzt, aki 
előadta, hogy ö már testvérének kifizette a munka 
árát. Kumin most a csendörséghez fordult, hogy 
megbizhaiatlan testvérét megbüntesse, aki a pénzt 
saját czéljaira fordította.

— Tüzek. Pojbics János rátkalaki lakos paj
tája f. hó 3-án este kigyuladt, a tűz átharapózott 
a kamara tetőzetére és a hozzá épített sertésólra 
is. Megmenteni semmit sem lehetett, igy mintegy 
600 K érték égett cl, biztosítva 400 K-ra volt. — 
Hári János tótkereszluri lakos háza meg f. hó 
4-én este 9 órakor gyuladt meg s elhamvasztotta 
az épület tetőzetét és 1 szekér szénát, a kar 550 
K, mely azonban biztosítva volt.

— Vörös kakas. Nagy tűz pusztított f. hó 
4-én este Zsidahegy községben, amely 3 gazdát 
majdnem koldusbotra juttatott. Este 10 óra tájban 
támadt a tűz Düh János portáján, ahol a pajtában 
felhalmozott széna gyuladt meg, a tűz oly gyor
san terjedt, hogy az istállóból az állatokat kimen
teni nem lehetett, s oda égett 5 drb szarvasmarha 
is. Az oltásra siető emberek a tűznek gátat nem 
tudtak vetni, a lángok átcsaptak a szomszédos 
épületekre is, ennek következtében Ferenczek Ká
roly és özv, Ferenczek Mihály né lakóháza, gazda
sági épületei, eszközei és felhalmozott takarmány 
készlete a lángok martaléka lett. A tüzet csak 
a hajnali órákban sikerült megfékezni, a kár mint
egy 5000 K, biztosítva alig nehány száz K értékű 
volt s igy a kárvallottak majdnem egész vagyo
nukat vesztették el. A tűz keletkezésének oka, da
cára a legszorgosabb nyomozásnak, kinyomozható 
nem volt.

— Lopás. Szever János korongi legény 
rokonának Szever Istvánnak istállójában aludt 
múlt év december hó 25-én, reggelre arra ébredt, 
hogy kevés kis pénzét, 4 koronát, valaki, mig 
aludt, ruhája zsebéből ktlopta. Mielőtt a csend- 
őrségnek jelentést tett volna, kutatni kezdett az 
ismeretlen tolvaj után, a kit ki is nyomozott. 
Pertóczi muraszentesi lakos volt az éjjeli látogató, 
aki a csendörségnél be is ismerte, hogy a pénzt 
ö vitte el, 3 koronát vissza is adott. Lopásért 
feljelentetett.

—  Régi bűn. Rajner István korongi lakos 
barkóczi pajtájából még 1903. évi nyarán egy 
kukorica |kapáló ekét loptak el, annak idején a 
tettest megtalálni nem lehetett, a napokban azon
ban tudomására jött csendörségünknek, hogy a 
kukorica kapáló ekét Szever Iván korongi lakos 
vitte el. Miután az ekével munkáját elvégezte, a 
felfedezéstől való félelmében elégette az ekét, a 
vasrészeket pedig kamarájába egy véka alá rej
tette, a hol a kutató csendőrség meg is találta. 
A bűnjelként lefoglalt ckerészeket a járásbíróság
nak adtak át, a hová Szevert is feljelentették.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

40 métermázsa első rendű széna jutányosán 
eladó Ratkol Mihály urnái Muraszombaton.

3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz
dakör.

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 
előmozdítása végett piros-tarka simenthali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.
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Előfizetési felhívás.
Minthogy tisztelt előfizetőink között, 

különösen a vidéken, sokan vannak, kik 
még az 1904. évi II. félévi előfizetési díjjal 
tartoznak, tisztelettel kérjük a lejárt elő
fizetési összegnek megküldését, nehogy e 
miatt a lap rendes szétküldése fennakadást 
szenvedjen.

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

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE" 
kiadóhivatala.

A világ legjobb teája az

„ ln d ra - te a “
Csak ezt kérje mindenütt.

In d ra -T ea  Im p o rt O o m p an y, T r ia s t G.

Nagy raktár: FÜRST A. és FIÁNÁL, 
Muraszombat.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

T m ak iin yvek
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róm. kath. és ág. ev. vallásnak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres 

kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszombat.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedésében kapható.

H ird etések . Iszá ko ssá g  n in cs  tö b b é !

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki Írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik 

Balkányi Ernő könyvnyomdájában és 

papirkereskedésében Muraszom bat.

A  természet =
—  kedvelőinek!

Tarcali telepünk a kereskedelmi, kerti és dísz
növények jól gondozott és gazdag gyűjteménye.

Erfurti és egyéb magvaink
a legfrissebbek, a mellett meglepően olcsók és
minden 5 K meghaladó rendelés portómentes.

Legnemesebb rózsafajok
szinpompázó változatban. Köztük több ujdon- 
ság is. Pelargóniák legbecsesebb fajai. Szamócák. 
Magastörzsü köszméte- és ribizke-fák. Több 
millió fajtiszta, dús gyökerű gyümölcs- és I 

diszfa-csemcte.
Minden talajban diszló téli évelő virágfajok.

Szölökötéshez legalkalmasabb jutafonál és I 
egyéb kertészeti különlegességek.

Kertek diszitése, átalakítása és építése a leg
modernebb ízlés alkalmazásával. Levélbeli meg
rendelésre a legpontosabban szolgáljuk ki 

vevőinket.

Eötvös Lajos és Társai
kereskedelmi kertészete

Tárcái (Zemplénmegye)
A legszebb alakú és legnagyobb súlyú takar
mányrépáért és konyhakerti terményért 50. 20 

és 10 korona jutalom aranyban.

Kívánatra bárkinek bérmenteson 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 csodahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan bat, 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 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 cl másoknak ? Ncin 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 Itatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dep. 121), 71, High Holborn, London, W.D., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, lcvelezö-lapok 10 fillérre bérmentesilcndök.)

Scislclrt-szsppan
v a g y „ k  u  1 e

I S  ^ J « g y « y e i

toetsMrligkUflósm s ennélfogva 
lBffllutlib scappan. -  Minden 
M m  alkatrészektől mentes.

M in d en ü tt k a p h a tó i

M Bevásárlásnál különöse* arra ügyeljünk, hogy A |  
minden darab szappan a *Schicht“ névvel és I  I  

•  •  a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági 
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának 

vezérügynökségénél BUDAPEST, V., Váczí-körut 32.
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérinentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




