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Mindnyájan, kik a mindennapivá" nagy 
országn Ijá n emberi sokadaloin közepette 
ismeretes formák balárvonalain belül bo
lyongunk, érezzük azt az igazságot: küzdés 
az élet.

Mindnyájan, kik a végesség határai 
közé szorított küzdelmet rövid pályafutá
sunk idejében tényleg és komolyan felvesz- 
szük és e közben szemeinkéi a végtelenség 
uj és szokatlan terrénuma félé felemeljük, 
tudjuk azt az igazságot: küzdelemhez 
erő kell.

Mindnyájan, kik erővel, erőnk teljében 
küzdünk a lét porondján, tapasztaljuk azt 
az őrök igazságot. ha Isten velünk, ki 
ellenünk.

Járásunk küzdelmeinek eéljai közül tán 
a legelső, hogy mi magyarok, azért, mert 
magyarok vagyunk, a magunk tulajdon 
nyelvével éljünk és élni kívánjunk. S ez 
természetes, úgyszólván alapkövetelménye 
minden független, önállásu nemzetnek, igy 
a magyarnak is.

Felelős szerkesztő: Dr. VRatarits IVÁN.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
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A magyar nyelv a magyar nemzettel 
együtt, ennek már bölcsőjében született 
meg és léiével össze is van nőve úgy, hogy 
elválaszthatta!! tőle. Egyébként ezt látjuk 
más nemzeteknél is, mik épugy mint mi, 
teljes erővel azon vannak és teljes joggal, 
hogy ogy-cgy nemzet minden tagja az ország 
minden pontján azt a nyelvel használja, 
mely egy-egy ország földjén leiméit. Ki 
magyar levegőt szív , magyar anya emlőjén 
nő fel és magyar föld kenyerét eszi, tudja 
is, ismerje is el első és szent kötelességének, 
hogy „nyelvében él a nemzet" és csak 
nyelvében élhet is meg.

Eltűntek azok az idők, a messze múl
tak ködével vannak immár boriivá is, 
mikor ez a tudat csak egv-két igaz magyar j 
szívben lappangva élt. Nyelvünk minden 
járom alól felszabadult és azért ma nem is 
igaz hazafi, ki édes magyar anyanyclvének 
egész kiművelését, teljes lérfoglalását célba 
nem venné, mert nekünk az szent volt és 
szent lesz mindig. El sem képzelhető édes 
nyelvünk tudása nélkül a magyar művelő
dés és magyar tudomány panlheonja. S bár 
egészszé való kimüvelödésében éltünket 
szenvedések is érik, mégis áilalok fogjuk a

magyarság becséi érteni, a magyarság való 
nagyságát megválasztani tudni, a magyar
ságot érhető sorscsapások tekintetét szelíden 
viselni, a magyarság híveihez teljes oda
adással. rendithellen és kölcsönös hűséggel 
csatlakozni, ragaszkodni és mindezek felett 
érezni az l: a magyarnak élnie kell.

A „Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület" is megalakítása óta bizony küz
delmes életet élt s épen azért, mert küz
delmeiben jelszava mindig a „Csak előre" 
volt és mivel utján mindig a magyarok nagy 
Istene vezérelte, érte el azokat a szép és 
ritka eredményeket, a melyeknek vázolásá
val csak felesleges munkál végeznék el, hisz 
azok a köztudalhan élnek.

Mégis, mint mindennek, mi c földön 
él és létezik, bármilyen jelenségben, bár
milyen megnyilatkozásban is, úgy édes honi 
nyelvünknek is az idők folyásával haladnia 
kell és művelődnie. Ehhez pedig erők kel
lenek, erők, melyek szívben, lélekben, 
anyagban egyaránt kell, hogy gyökeret ver
jenek és meglegyenek.

„Haza, nemzet és nyelv, bárom egy
mástól válhatatlan dolog, s ki ez utolsóért 
nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész

TÁRCA.

Kleopátra romok.
— A „Mtiraszoinli.-it és Vidéke* eredeti tárcája — 

Irta: SKRILECZ PISTA.

(Folytatás és vége).

Az alvilágnak, vagyis Eliscumnak és Tarta- 
rusnak ábrázolása maga két óriási falazatot vesz 
igénybe és sokkal jobban megfelel a görögök kép
zelte valóságnak, mint a hogy azt Vergilius Írja 
1c Aeneisében.

Az Kliseum valóságos paradicsom. Itt boldog 
iniudcüki, teljesül minden embernek kívánsága.

Az ábrázol lakból látni, hogy a lakomák 
ugyanazok, mint az isteneké az Olympuson ; nek
tárt isznak és ambrózia illat veszi őket körül, az 
óriási kert pedig hasonló Tempe völgyéhez, hol 
n megboldogultak lelkei Aphroditének, a szépség 
és szerelem istennőjének áldoznak.

Mindenütt látni egy-egy szerelmes pár gond- '■ 
tálán turbékolását, mert itt a más világon már j 
senkisem zavarja és irigyli meg ökoi ebben.

Meglepő egy, a kert közepén orgona virá- i

gokból font, üres trónus — orgona virág volt j  
Kleopátra kedvenc virága ezt, ugy látszik, 
magának szánta a szép asszony, gondolván, hogy 
itt is ö lesz a legszebb asszony és hogy itt is 
körülveszik és becézik az alvilági Caesarok, az 
istenek, akiknek társaságában majd méltó ellen
fele lehet, söl asszonyi elbizakodottsága arra is 
vitte, hogy határozottsággal irigye lesz Vénusnak, 

Ezeknek épen ellenkezőjét ábrázolja Tarla- 
rus, az örökös szenvedést es kínlódást.

Pokoli bőség és tűz lehel olt.
Óriási fürdőkádak, söl egész folyamok van

nak itt, hol párolgó hullámok nyaldossák és 
mcrilik cl az clkárhozollak lelkeit,

Hatalmas lángoszlopok száritgatják a füidőző 
közönségei, innen pedig tüzes vasroslákrA kerül
nek, hol a lángok okozta sebeket eczetlel és 
különféle sókkal igyekeznek enyhíteni, végül pedig 
szúrós kefékkel masszírozzák meg őket.

Az Kliseum és Tarlarus közölt van Hades, j 
az alvilág istenének, nemkülönben a minden év i 
tavaszán elrablóit Perscplionének trónusa.

Hades épen vuslróuján ül és Ítéletét osztja 
a jelentkező telkeknek.

A megboldogultak mindegyike IVrsephone 
trónját ékesítő virágokból kap egy szálat, mert 
ez a belépő jegy az Eliseumba, az elkárbozotta-

kal pedig Hades trónja melleit ülő háromfejü 
kutya, az úgynevezett Cerberus, löki a Tarlarusba.

Oldalt vannak a fürdő csarnokok, azon cél
ból, hogy minden idegen, mielőtt a házi tűz
helyet védő Vés la szűz oltára elé járulna, meg
tisztuljon. (Ebben csak Antonius képezett kivételt.)

Ez tanujele a nyugoli római cs a keleti 
arabs szokások vegyülőkének.

Számos termeken kell végig menni, inig az 
ebédlő helyiségbe érünk.

A foszlányos perzsa szőnyegek és körevetek, 
melyeknek pókhálóvá leli szálait csak aranyfona
lak tartják össze, a szoba közepéről lecsüngő 
hatalmas esi lár, melyen ezer meg ezer pók felej
tette művészetét, továbbá a sarkokban elhelyezett 
szobrok, melyek a nymfák és salyroknak a berkek 
árnyas bokrai alatt történt iucselkedéseit ábrázol
ják, csak érdekességet kölcsönöznek ezen nagy 
teremnek.

Történelmi nevezetességű dolgot találunk a . 
terem közepén, t. i. Honiéinak következő szavai, 
vaunak itt köbe vésve: „A szigetek egyike a . 
hullámzó tenger partja mellett fekszik Aegyptos 
elölt s Pharosnak nevezik azt."

Ezen szavak magyarázatául a legenda azt, 
beszéli, hogy Nagy Sándor előtt, mielőtt Alexandria 
megállapításának gondolatával foglalkozott volna*
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lenni nehezen fog." A felbuzdulás a jelen 
kor minden magyar szivében megvan és 
hála a magyarok Istenének, e járás minden 
tagjában és mindazokban, kik e járás törek
véseivel egyetértenek, ügyét szivükön vise
lik, megvan a hajlam, a tettre kész akarat 
mindazon áldozatok meghozatalára, melye
ket a magyarság oltárára hoznia kell.

Erről tett tanúságot az a sok-sok lel
kes, a járásból és vidékéről meg kornyéké
ről összesereglett hazafi, ki augusztus 6-án 
a „Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület" által rendezett hazafias ünnepélyen 
részt vett. Sajnálatosan ez ünnepélyen az 
emberi elme számításaiba belejátszott az a 
félelmetes természeti elem, mit viharnak, 
orkánnak nevezett el a magyar.

Az ünnepély színhelye a „Korona" 
nagyvendéglö tágas udvara és összes bel- 
termei voltak. A rendezőség fáradtságot, 
munkát nem kímélő igyekezettel dolgozott 
az ünnepélyt megelőző napokon úgy, hogy 
az udvar valóságos tündérkert volt, melyet 
pálmák, délszaki magas növények és a 
virágok szinponpája, meg illata igazán remek 
látványosságá varázsolt át. Az ünnepély 
külső képe már teljes volt, a virág-, con- 
fetti-, sütemény-, fagylalt-, pezsgő-, szivar-, 
tombola- és levelezőlap sátrak, a világposta 
és tarkaszinpad helyiségei a legizlésesebb 
módon voltak felállítva, az udvart virág- 
szőnyeg fedte, belőle az egyes sátrakhoz 
vezető utakat, a színhelyt övező falakat és 
sátrakat nemzeti színű drapériák és zöld 
lomb borította, midőn a délután folyamán 
úgy 2 óra tájban vagy 5 percnyi orkán- 
szerű vihar napok fáradságos munkáját 
néhány perc alatt romba döntötte és meg
fosztotta a közönséget egy olyan látványos
ság megtekintésétől, melynek még eddig 
Muraszombat és közönsége nem volt szem
tanúja.

Bár ez a nem várt meglepetés kiszá- 
mithatlan károkat okozott és a rendezőség 
kedélyét teljesen lelohasztotta, mégis a 
figyelembe veendő körülmények szorgos 
méltatása miatt az ünnepély megtartása 
mellett döntött, mely igy javarészt a - Korona" 
vendéglő belső termeiben és a lehetőség
hez hirtelenében átalakított udvarrészekben, ;

egy éjszakán őszbe csavarodott aggastyán jelent 
meg és állítólag Hornéi- fentebbi szavaival hívta 
volna fel figyelmét a városnak ezen helyre való 
megalapítására.

A terem kelet felé eső falán egy vasajtó 
tűnik fel, amelynek kinyitása után a világ leg
szebb asszonyának hálótermében gyönyörköd
hetünk.

Itt látható, mennyi gondot fordít a keleti 
asszony budoirjára.

A trónszerü nyoszolyát, hol Kleopátra nem 
egyszer osztotta meg álmát Antoniuséval, tiszta 
aranyból átszőtt függönyök veszik körül, hogy még 
v terem bútorzata se lássa bájait.

A krokodil bőrrel bevont mosdó mellett áll 
az ékszer szekrény.

Annyi karperecz, lánez, függő, zafír, rubin 
s tudja Isten még mennyi drágakő van itt felhal
mozva, hogy a félvilágot meg lehetne vásá
rolni vele.

A szekrény felső részét paraszt ökölnyi 
gyémánt ékesíti, amely mögött Kleopátrának 
brilliántokkal kirakott diadémája van, melynek 
magának nagyobb az értéke, mint egész Egyploraé.
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ugyan bár csonkán és nem is rendezőség 
intencióinak teljesen megfelelőkig, mégis ] 
fényben folyt le. Talán soha se látott kis 
községünk annyi sok szép hölgyet együtt, 
mint amennyi ez ünnepélyen, amelynek 
fényét gróf Batthyány Zsigmondné Öméltó
sága. orsz. képviselőnk szeretetre méltó neje 
megjelenésével is emelte, megjelent. Tanú
ságot tettek nemeskeblü és hazafias höl
gyeink kiknek teljes névsorát a sokasági 
miatt a vihar következtében támadt zűrza
varban összeállítanunk teljes képtelenség . 
volt, — arról, hogy minden szép, jó és I 
igaz eszméért lelkesedni tudnak és ha kell, 
áldozatokat is hozni.

Az ünnepély programmjából csak egyes 
pontokat tudott a rendezőség bemutatni.
A tarkaszinpadnak romban heverő padoza
tán — melyen a leghatásosabb jelenetek 
játszódtak volna el — vezette be az ünne- j 
pélyt a muraszombati dal- és zeneegylet | 
ritkán precizitással betanult és szép ossz- j 
hangban előadott énekdarabjaival. Majd j 
Szakonyi Edit és Péezely Aranka urhölgyek \ 
adtak elő hatásos magán jelen eteket és igen | 
sikerüli couplekat. Igen szép volt a mura- 
szombati tanuló fiatalság körtánca, melyet 
Fehér Mariska és Schnell Jánosné urhöl- , 
gyek betanítása után és vezetésével a 
muraszombati tanuló ifjúságból Pintér Ilka, ! 
Metzker Irmus, Kováts Böske, Sokál Olga, 
Meixner Miczi, Lipics Ilka, Loncsár Mariska 
és Szabadfy Etel urleányok. Simon Géza, ! 
Pósfay Dáczi, Czipott Árpád, Kováts Laci, 
Vratarits Jenő urak nagy tűzzel és ele- | 
gantiával lánczoltak el.

A tarka színpadról elmaradtak az ősz- í  
szes tréfás és mulattató előadások és jele- , 
netek, el a művészi produkciók. Elmarad- j 
tak a virágcsata, a virágkorzó, mert a vihar 
elmúltával az idő már későre is járt, a 
természetre reá borult az esti szürkeség, 
ebben pedig a csecsebecsék, a virágok, a 
csokrok már nem igen keltek s igy nagyobb 
volt a kínálat, mint a kereslet, de ebben is 
röpült mindenfelé a confetti és a papir- 
szallag. Ebben a nagy zajban csak nagyon 
gyéren lehetett észlelni a világposta műkö
dését, mely mellett sokkal nagyobb hévvel 
folyt le a tekeverseny.

A tekeverseny dijait kiváló ízléssel és | 
nagyobb áldozattal vásárolta össze a ren- !

Ezen diádéinál kapta Antoniustól s midőn 1 
viszonzásul alattvaló beduinjaitól kapott ökölnyi 
nagyságú gyémánttal kínálta meg, Antonius, a 
hatalmas római Caesar következő szavakkal ula- ! 
sitotta vissza: „Tízszer tiz ilyen diadéma, egész ! 
birodalmam és trónom, csak két fekete gyémán- | 
tódat bírjam és csókoljam addig, ameddig nekem 
jól esik; ellenkező esetben itt a töröm, verd 
keresztül szivemet, hogy igy ismerjed meg sze
relmemet. “

A fél világot bírta Antonius, Kleopátra sze
relme pedig egészszé telte azt.

Senkisem tudja, mikép kerülte ki Antonius 
száz meg száz halálát, mit irigyc készített szá
mára. senkisem tudja, minő utakon juthatott be 
Kleopátrához észrevétlenül ?

Kleopátra Egyptom királynője lévén, országa 
ügyeinek rendezése végett kormányzót tartott, ki 
marokkói királyi házzal rokonságban volt.

Szerelemre gyuladt c férfi Kleopátra iránt, 
sőt feleségül kívánta volna — noui rossz párti 
Egyptom királynője s a mi f ő , szép asszony — 
ha Antonius ezt nem ellenzi.

dezöség s ezért sietett a küzdelemben min
denki részt venni. A bizottság este 10 
órakor hirdette ki az eredményt, mely 
szerint a hölgyek közül az 1. dijat Gouth 
Etelka (Tótkereszturról), a 2. dijat Thury 
Józsefné (Bellatinczról), a 3. dijat Saáry 
Józsefné úrnők; a férfiak közül az 1. dijat 
dr. Sömen Lajos, a 2. dijat ifj. Most Rezső 
és a 3. dijat Saruga Frigyes (Felsölendvá- 
róí) urak nyerték el.

A rendező-bizottság mindazoknak, kik 
az ünnepély anyagi és erkölcsi sikerének 
előmozdításában és biztosításában bármi 
utón és módon vettek részt, avagy ahhoz 
hozzájárultak, ez utón is mond hazafias és 
mély köszönetét; külön fejezi ki köszönetét 
mindazoknak a nemes hölgyeknek, kiknek 
névsorát az ünnepélyen kiadott rendkívüli 
kiadásban közöltük és kik az ünnepély 
fényének emelésében aktív módon működ
tek közre.

Nem volt ez az ünnepély más tekin
tetben sem meddő. A „Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület" tagokban is meg
növekedett, megerősödött, mert a jelen vol
tak közül többen léptek az egyesület har
cosai közé s mi bizton reméljük, hogy höl
gyeink, a magyarnak kincsei, a jövőben 
még több tagot is toboroznak az egyesület 
zászlaja alá. Adja a magyarok nagy Istene, 
hogy úgy legyen és igy az egyesület még 
nagyobb tetteket fog művelhetni és történe
tének minden lapja e járásnak példás haza- 
fiságát fogja megörökíthetni.

Az ünnepélyen befolyt összesen 1974 kor. 
76 fillér, melyből a 925 korona 34 fillér kiadás 
levonásával tiszta jövedelemként 1049 kor. 42 
fillér jelentkezik.

Felülfizettek illetve beküldőitek: üzv. gróf 
Szápáry Gczáné 100 kor., gróf liatthyány Zsig- 
mond 97 kor., Árvái Henrich 40 kor., Kladzsiva 
József Széchónykut, Voglor József Széchénykut 
20—20 kor., dr. Ernuszl József Szombathely, 
N. N. Vipács-Apáti, Barthulos István Zala-Lövö, 
líalkányi Ernő Alsó-Lendva, Porkoláb Gyula 
Battyánd, Bölcs Béla 10—10 kor., dr. Vratarits 
Iván, dr. Skrilccz Mihály, Fürst Ödön és neje
9—9 kor., Iliás Imre Folső-Szölnök, dr. Czifrák 
János 7—7 kor., Kováts István 6 kor., Piátsek 
János Basitz, Bálkai Lajos Tótmorácz, Siftár 
Károly Bodúhegy, Ádám János Alsó-Csalogány, 
Polgár Sándor Szentbibor, dr. Wapponstein Men

ő i lá b  a ló l , h o g y  ö  a z u t á n  a k a d a ly  n é lk ü l k ö z le k e d h e s s e k  ú r n ő jé v e l.
Tudj Isten, hány ember le s h e tte  a hatalmas C a e s a r t , de k e z ü k  k ö z z é  s o h a s e m  k e r ü lt  V
Elárulja eme titkot, melyet egy történetíró 

sem kutatott fel, Kleopátra hálóterme.
Egy rugó megnyomása és tátongó ür nyílik 

meg a szoba padozatán, melynek lépesözete egy 
alagút bejáratához vezet, ennek pedig vége a 
tengerpart.

Antonius tudva, hogy élete veszélyben forog, 
állruhát öltött magára és ezen alaguton sietett 
mindig kedveséhez, hogy a háborúk és politika 
okozta fáradalmakat itt kipihenje, üres óráit 
pedig megédesítse.

Klepatra palota mutatja külsőleg az egyp* 
tomi építészet egy remek alkotását, belsőleg pedig, 
mint a keleti kényelem mintaképe, mindenkiben 
irigységet kelt, mert minden bútordarabból és 
annak elhelyezéséből Kleopátra következő szavai o lv a s h a tó k  : „A C a e s a r o k  C a e s a r o k , a világ gyep
lője azonban az én kezemben van, akaratomtól 
függ, hogy kurtábbra fogjam-c vagy engedjem ?*

Embereket bérelt fel, Jiogy Antoniust tegyék
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rich Fclsölendva, Szcpessy Sándor Bellalincz, 
bölcs Gyula, Lunzer Endre és Sláry Ferencz 
Bodóhcgy 5 5 kor., dr. Szilárd Lipót Tólkereszliir, 
Fülöp János, Lippai Vendel l'rosznyákfu, Török 
Elemér Véglicly, dr. Schick Ferencz, Rúzsa 
Fcrcncz, dr. Sömcn Lajos, Kolossá Islván 4 4
kor., Somogyi Zsigmond Budapest, Kiss László 
Sennyeháza, Wlasits N. Bellalincz, Bittér Imre 
Budapest, Háry Lipót Felsőcsalogány, Horváth 
Lajbs Baltyánd, Kolossá József és neje. Ilalharlh 
Henrich, Bodnár András, Bitlermann Tódor, 
Heuherger Simon 3—3 kor., Czipott János Mar- 
tonhely, Horváth Károly, Buzsits János Vizlendva, 
Vértes Aladár Gyanafa, Bauer nővérek Múrlon- 
hely, Gillyén Sándor Barkóez, Barlosy Lajos Tur- 
nisa, Vértes Sándor, Surányi Ilermin Urdomb. 
Balázs N. Alsólendva, Faludi János Bodóhcgy, 
Darvas Fcrcncz Gyanafa, Koczján István, Sár
kány Ádám Péterhegy, ilj. Kiihár István, ifj. Kühár 
József Mczövár, dr. Fiikor N. Alsólendva, Wlasits 
N. Dagonya, llirschl Anna llidvég, Obál Mihály 
Vashidegkut, Zrínyi Győző Muraszentes. Szenteli 
Dezső Csáktornya, őzv. Bors Mihályné l’rosznyákfa, 
Völgyi Ferencz Csendlak, Willinger Károly Korong, 
Met/.ker Mátyás, Junkuncz Sándor, özv. Berke 
Mihályné, Skerlák László, Meixner Mátyás, Fascliiu- 
ger Győző, Most Kezsöué, Kleinralh József, Kar
dos József, Kölni Lipótné, Szlepecz Iván, Kirn- 
baucr Samu, Leitner József, Czvclils Henriehné, 
Pécsek Györgyné, dr. Scheiber Lajos, Kemenczky 
Dezső 2—2 kor.. Keresztül y Kálmán Márlonhcly, 
Hollmaun Fcrenczné Kőszeg, Székely János Oltó- 
háza, Székely Vilmos Budapest, Tliury József 
Bellalincz, özv. Nováesekné Sennyeháza, Káply 
Kálmán Musznya, Káply Elemér Tótkeresztur, 
Láng Ignácz Barkóez, Kirnbaucr N., Koch Ödön 
Alsóleodva, Balcz Aladár Bellatinez, Terplán Jenő 
Péterhegy, Wilhnnnn János Budapest, Eberl Búza, 
Eberl Angyala, Szakonyi Jenő, Seb. Fehér Ilona, 
Kardos Jenő, Halkul Tivadar, lloycr István, Lon- 
csár Mihály, Bergen- Vilmos, llirschl Adolf, lleimer 
Ignáczné, Czipott József, Lippitk István, Vüjutz 
György, Viijetz József, Posztl János, özv. Czipott 
Bezsöné, Pálfy János, Laincsák József, Hartinann 
Frigyes, Czipott Miklós, Uugár István, dr. Geigcr 
Vilmos, N. i\., N. N., I I kor., Hunyadi Sándor, 
Czipott Árpád, Mulncsics József, Siflár Lajosné 
ü0 - GO fitl., Pusztay József, Pécsi Elek Múrton- 
hely, Zsilavccz Anna 40—40 fillért.

Tombola tárgyakat küldöttek: Sárkány 
Ádámné Péterhegy, Sokál Józsefné, Saáry Józsefnó, 
Saruga Frigyesné Felsöleudva, Csiszár Jánosné, 
Török Ernöné, Török Aranka, Bitlermann Tiva- 
durné, llerkely Kálmánné, Tóth Pálné, Piáesck 
Jánosné, Junkuncz Sándorné, Horváth Károlyné, 
Láng Ihmka Barkóez, Kolozsvári Fcrenczné Mező- 
vár, Kacsé Fcrenczné, Szabó Kálmánné, l’ósfay 
Pongráczné, Nagy Bózsiku Mczövár, Bauer Emma 
és Mariska Mártonhcly, Minisek Gáspárné, Sclmell 
Jánosné, Porkoláb Gyuládé, Steril Zsiguiondité, 
Stern Elvira Baltyánd, Balcz Aladárné Bellalincz, 
Vénis Marga, Csiszár Lajosné, Olajos Sándorné, 
Lipics Istvánné, Kuzmics Ida és Vilma Baltyánd, 
Skerlák Lászlóné, Somogyi Irma Budapest, Hor
váth Györgyné, Czipott Ilona Márlonhcly, Czipott 
Józsefné, Fábri Pálné, Harmatul Frigyesné. Vog- 
ler György, Obál Mihályné, Génuz Károly Vas
hidegkut, özv. Sch. Fehér Ilona, Bergor Vilmosáé. 
Bácz Gizella, Báez Jánosné, Schinkovich Paula 
Burkócz, Kolossá Istvánné, Kováts Erzsiké és 
Ilonka, Surányi Hcrmin Szombathely, llirschl 
Karolina, ilcimcr Ignátzné, Posztl Jánosné, 
Faschinger Gyözöné, Metzkcr Irma, Meixner 
Mályásné, Schinkovich Elckné, Vértes Etelka Ur* 
domb, Most Bezsöné, Balázs Jolán és nővére, 
Laubbeimcr Oszkárné, Gombócz Jánosné, Berke 
Miklós, Fürst Albcrtné, Fürst Ödönné, Buquct 
uővérek Baltyánd, Fuss F. Nándor Alsólendva, 
Ilenberger Simonné,Árvái llenrikné,Tónika Gizella,

Szintez Emma Bodóhcgy, Török Elén *r Véghely, 
Batkol Tivadar, Bába Ilona Déleibe y, Takács 
Irma lüskcszcr, Takács B. Istvánné. G Ivén Sán
dor Barkóez, Szakonyi Jenöné, Szahadfy ló/sefné, 
Meggyessy Amália, lloycr Istvánné,

Pezsgőt küldöttek : Midiért .11. K. , izsonyi
pezsgügyáros, cs. és kir, udvari •■zalliló üveg
„Gentry Clubból, Törley József és Tsa In lafoki
pezsgögyáros G üveg .Talisinan Sec*-ct, ’.illKO
L. pécsi pezsgőgyáros G üveg „Casino íxlm
Scc°-et, bclalim Braun A. velencei 
G üveg „Bclatiny* pezsgőt.

pezsgő p áros

Virágot küldöttek: özv. gróf Szápáry (! áné 
ö kegyclmessége díszítés céljára szükségelt hét 
szekér lombot és gályát, úgy az összes dél iki 
magas növényeket, gróf Batthyány Zsigáiéin' ö 
méltósága 5 nagy kosár virágot, továbbá ! er 
Istvánné, Posztl Irmicza, Fehér Mariska, Scn i 
wieserné, Fehér Ilona, Szőcs Lajos Bcllalin 
Bellatinez község intelligenciája, Billcrman Tiv - 
darué, Szakonyi Edit, Faschinger Viktorné, Kac- • 
Fcrenczné, özv. Szabi) Kálmánné, Takács I. 
Istvánné, Somogyi /sigmondiié es Somogyi írna 
Budapest, Loiicsár Mariska, Tóth Pálné, Skcrlál 
Lászlóné, Bácz Gizus, Kleinralh Jétzscfné. I'ósfay 
Ida, Most Gizi, Bölcs Malcsi, Simon Józsefné 
Saáry Józsefné.

Minden ncmesszivit adakozóknak, vala 
mini azoknak, kik a fagylalt- és sülcinénv 
sátor raktárának növeléséhez hozzájárult 
szívesek voltak, a rendező-bizottság hál; 
köszönetét fejezi ki.

A rendezőség.

H Í R E K .
— Áthelyezés. Sinkovich Klek th. füszo! a- 

hirót Vasvármegye főispánja Kőszegre helyezte át, 
helyéhe Horváth Pál szentgotthárdi th. foszt gu- 
biro jön. A távozó főbíró szeptember bo -én 
foglalja cl uj állomás helyet.

Dr. Frank József búcsúja. Kedden dél
után 5 órakor tartotta dr. Frank József abbi 
Muraszombatban utolsó egyházi beszédjét, mely 
alkalommal cl is búcsúzott híveitől. A I iidva- 
ulcai imaház zsúfolásig megtolt, a bejáratnál a 
hitközség elöljárói élükön dr. Bitseher Samu 
elnökkel fogadták az érkezőket, akiknek soraiban 
láttuk társadalmunk több előkelőségét is. Dr. Frank
ról eddig is Imiink, hogy kiváló szónok, a hucsu 
beszéd meghallgatása után pedig meggyőződtünk, 
hogy nemcsak a szó mestere, hanem igaz liazali is. 
Tartalmas, érzéstől áthatott beszédben emlékezeti 
meg itt működéséről, felebaráli és hazaszeretetre 
buzdította híveit. A magas szárnyalása szónoki 
beszéd után megiiulollun búcsúzott híveitől és 
Muraszombat egész közönségéiül és midőn Isten 
áldását kérte rajuk, szem nem maradt szárazon. 
Dr. Frank vasárnap utazik el uj otthonába, 
Fiúméba, ahol oly missió vár reá, mint itt, Fiume 
is végvára a magyarságnak, ép úgy, mint határ
széli városunk. A fiumei hitközség szerencsés 
választást telt, midőn dr. Frank Józsefet hívta 
meg. Sajnálattal tölt el bennünket távozása, más
részt örülünk, hogy oly díszes állásba kerül, mely 
egyéniségének megfelel,

— Esküvő. Nemes Miklós muraszombati ni. 
kir. járási állatorvos f. hó 21-én délután 5 órakor 
esküszik örök hűséget özv. Horváth Györgyné 
szép és kedves leányának, Ginikanak a mura
szombati r. kath. plébánia templomban.

— Hymen. Kevo Béla szakálliázi tanító f. 
hó 20-án vezeti oltárhoz Pluzolla Emília kis
asszonyt, vizlendvni postukezelönöt.

Mindazon híveimnek, barátaimnak, jóakaróim
nak és ismerőseimnek, akiktől személyesen bu- 
csnzni nem volt alkalmam, ez utón mondok 
Isleuhozzádüt, és arra kérem őket, hogy tartsanak 
meg jó emlékezetben.

Dr. Frank József,
rabbi.

-■ Díszoklevél. A m. kir. füldmivclésiigyi 
miniszter Lehár Mátyás musznyai mintagazda 
részére díszoklevelet küldött, a melyet Vasvár

megye főispánjának megbízásából Sinkovich Elek 
lb. los/olgabiro fog ünnepélyesen átadni Hüszler 
Károly gazda ági egyesületi igazgató közbejötté
vel <>endlakon a f. hó 2ö-;in ott tartandó állat- 
dijazás alkalmával.

A napszuras halottja. Gombóez István 
öi-falusi lakos Koudila János szenlscbestyéni arató 
gazda szolgálatában lent dolgozott a Dani vár 
melletti Alajos majorban. Az irtózatos bőségben 
a szegény ember napsznrásl kapott, önkivüli álla
potában a bresz.lovaei erdőbe futott, almi napok 
mnlva nie^lalállák a már léloszlá-mak induló bolt- 
testét. A járási hatóság lofénykrpe/.tetle a tetemet 
es az. összes iratokat megküldte szolga bírósá
gunknak.

— Csendélet. Uniósa Istvánné veghelyi 
lakosnó lestvi'*réve| f bő tt-eu este aludni készült, 
bezárták a liaz. ajtaját es lefekii<llek, úgy 10 óra 
híjban a házhoz jött Kozma Ferencz szoinszéd- 
jok es egy hullai hatalmasan döngetni kezdte 
az. ajtót os öi.el agyoniiléssel fenyegette. A két 
asszony egész éjei. rettegésben töltötte, korán 
reggel aztan lel jelentenek a garázda embert a
esendörségnek.

TiiZ. Terplán Lajos szentheucdcki lakos 
háza I. hó i i n esto | | urakor Kigyulladt, s  m ire 
a pusztító ölömet megtudták fékezni, m ár a lakás 
tetőzete, a koosjszin pajta, sertés ól. nagy rakás 
szalma olbamvadl, oda égett 2 sertés 15 darab  
lyuk is. A lüzrcndüri vizsgálat alkalm ával kide
rüli, hogy a lüz.ol valószínűleg m aga a gazda 
okozhatta, aki este kissé ittasan jött haza a 
korcsmából es lofoküdl a koesis/iubc felhalm ozott 
szalmára. A kár jelentékeny, de részben bizto
sítva volt.

Gyújtogató villám. Berkebáza község 
felelt f. hó tt-eu este nagy zivatar vonult végig. 
A nagy égi habom ezúttal kart is okozott, mert 
ngy ti óra tájban a villáin beütött Vörös Jánosné 
házába es annak fedelét ineggyujtotta, a sűrű eső 
és az clösielö szomszédok azonban hamarosan 
eloltottak a tü>e!. A kár 000 korona.

Megverte az anyját. Szapáes Ivauné bo
rostyáin lakos együtt lakott liával. .Mihályival és 
a menyével. Az anyós jó szemmel nem nézte a 
fiatal nienyee-kft e< a mikor c-ak lehette, min 
dig k''ji■ •.111• 111• iíKi.i-11 iii' .i. i /.ért a liazu d örökös 
volt a perpatvar. Fia a uupo.,baii a háztól távol 
volt. fűkor az öreg a-szouy elkergette a lia/.löl a 
menyet, Szapaes Mihály hazajővén, értesült a 
dologról, erre annyira dühbe jött, lugy egy kötél
lel édes anyját úgy megrakta, hogy az még most 
is fekszik. Az esetnek u törvény előtt lesz a 
folytatása.

Apró hirdetések.
A murnszoinlmljárási gazdakör mülrágya- 

raklárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
Imi a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
S korona Ml lillérérl adja. a szupcrfosz.fátot 50 
kilogrammos zsákokban I korona 50 filléren; a 
lóiké rcszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén S korona GO fillér; Vashideg- 
kúton pedig a szupei foszfát 50 kilograiiunos zsá
kokban 4 kor. 25 lillér.

Marliaso kapható kilónkéul 13 fillérért, rigai 
lenmag kilóukinl 44 lillérérl Kardos József mura- 
sz<nnbaii kereskedésében.

Kcrcán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tólkereszlurolt Berke Lajos
nál nyerhető.

A muraszombat járási gazdakör f. bő 2G-án 
délelőtt Csendlakon szarvasmarha, sertés és 
baromfi, szeptember 2-án délelőtt pedig Mura
szombatban' a vásártéren lódijazást rendez.

„La Flör“ ANTI NIKOTIN
cigaretta liüvcly.

Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- 
kedésében M uraszom bat.
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Tanonczfelvétel.
Mű- és bútorasztalosnál

két tanoncz felvétetik.

WORELL GYÖRGY, BUDAPEST, VIII. 
kerület, Hunyadi-utcza 41. szám.

A szentbenedeki templom  tulaj
donát képező

korcsmahelyiség'
a velejáró regálejoggal augusztus hó 
22-én délben három évre bérbe- 
adatik.

Mazaly Sándor, plébános.

A
„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a címe uj kiadványunknak, 
melyet 1905. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.

470. és 429/1905. végr. sz.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság és a szom
bathelyi kir. törvényszék 1905. évi Sp. II. 192.4. 
és 5029/1905. szánni végzése következtében dr. 
Vraturits Iván és dr. Czifrák János ügyvéd által 
képviselt Hanzsár István perestói lakos és a 
„Muraszombati Takarékpénztár r.-t.“ javára Türha 
István és Társai vasvecsési lakos ellen 184 kor. 
és 200 kor. s járulékai erejéig 1905. évi julius 17. 
és julius hó 7-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1040 koronára 
becsült következő ingóságok, u. in. rozs szal
mával, vegyes takarmány, szekér, gyalupad, ser
tés, borprés, hordó, szélrosta, ló és borjukból 
álló ingóságok nyilvános árverésen cladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság lÍKJö ik évi V. 320/2. és 247/2. sz. vég
zése folytán 1S4 kor. és 200 kor. tőkekövetelések 
és járulékaikból még bálra levő követelések és 
járulékaik erejéig Vasveescsen Türha István laká
sán leendő megtartására

1905. évi augusztus Hó 31. napjának

délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében kész

pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

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

Muraszombat, 1905. évi augusztus 16-én.
SZAUADFPY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

Idény-czikk.
Az idény alkalmából ajánlom kitűnő

minőségű

holy agpapirj aimat
a mélyen tisztelt családanyák nagybecsű 
figyelmébe.

Balkányi Ernő,
papirkereskedő.

R É Z I  NÉ NI .  Szakácskönyv.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyvkereskedésében

Ez uj ajándéhmüvünk, noha folytatása és 
kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszinüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek c 
díszes sorozatát folytatja most a „Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvclj a Modern Magyar Festömüvészek-kel.

ütvén nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több színnyomású képekben. -------
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 

jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötöiparmüvészct újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó clöfizctöinkün kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., Vs évre 14 
kor., V< évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A .PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

pA. ,  ~ Gazdasági Bankhitel
I L» IN  Z - . pénzkölcsön közvetilö intézet

■ -  ..... ........  A L S Ó L E N D V Á N .

Mindenféle pénzkölcsön ügyben készséggel szolgál felvilágosítással és 
tanácscsal minden hozzá fordulónak.

Mindenki tehát a saját érdekében jól cselekszik, ha kölcsönügyében, 
legyen az bármily bonyolult, ezen intézethez fordul.

Gazdasági Bankhitel
pénzkölcsön közvetítő intézet

A L S Ó L E N D V Á N .

Tulajdonos: Fleiner Mór.

Vezérszó:
katrészektöl

Minden darab szappan SC.H1CIIT 
névvel, tiszta és ment káros al- Jótállás:

nyitja, hogy szappana 
keveréket tartalmaz

25 000 koronát fizet Sehicht György 
cég Anssisban bárkinek, aki bebizn- 
a „SCHICIIT* névvel, valamely káros

Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki irni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
Muraszombat.

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

kereskedésében kapható.

(„Szarvas* vagy „Kulcs- szappant)

használjuk
kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




