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Ünnepi jelleget ölt az utcák képe, pihen 
a munkás szerszáma, az üzletek csarnokai 
zárvák. A fényárban úszó tempolomokból a 
fenséges orgona magasan szárnyaló hymnust 
intonál, a hivő népsokadalom ajkairól öröm- 
dal fakad, melynek gyűrűző hullámai áttörik 
a felleget, hogy az angyalok énekével egye
sülve hatalmas kórusban zengjenek dicsé
retet: Glória in excelsis Deo . . .

A végtelen isteni szeretet emésztő láng
jában kiürítette magát: elküldte egyszülött 
Fiát, hogy a bukott embert újra magához 
fogadja, az eltévelyedett emberi társadalmat 
reorganizálja. Illő tehát, hogy szálljon az 
ima. szóljon az ének: Dicsőség Istennek . . .

Beteges, halálkinokba vonagló volt egy
kor a társadalom, az isteni szeretet erénye 
száműzve volt a keblekből, mindenütt a 
fékevesztett szenvedély ülte utálatos orgiáit. 
Egyszerre csak az emberiség eme sötét éjje
lébe ragyogó fénysugár hatolt, mely az idők 
folyamán világitó lángoszloppá növekedett 
és a földre nehezülő köddfellleget eloszlatá, 
annak ernyedt idegzetébe uj életerőt öntött. 
Az átalakulás folyamatát végrehajtani min

den emberi erő csekélynek bizonyult, azért i 
hivő és hitetlen égre emelte sóvár tekintetét. ! 
Az elnyomott páriák nyomasztó kinaik alatt 
vonagolva szebb jövőről ábrándoztak; a 
köznapiság légkörén felülemelkedett bölcsek: 
Sokrates, Platón. Virgil. Sáetonius, irataikban 
habár csak homályosan, sejtelemmel bírtak j 
arról, hogy az emberi eszmék forrongásában j 
nagy dolgok küszöbén állanak. A hivő zsidó 
nép prófétájának ihletett ajkával esdekelt: | 
„Egek harmatozzatok és felhők csepegjék 
onnan felülről az Igazat . . .  És a népek f 
sejtelmes várakozása egy csendes tiszta éjjé- 
len valóra vált. Betlehem irányain bűbájos 
angyali szó ébresztgeli a csordapásztorokat: 
„Nagy örömet hirdetek nektek, mely leszen | 
minden népnek, mert ma született nektek az ! 
Üdvözítő, ki az Ur Krisztus Dávid városa- : 
ban“.

Az angyalok mystikus karéneke tovább 
rezgeti az aether hullámain, melybe csak
hamar belevegyült a hivő lélek zengzetes 1 
dala és ma már az egész világ lelkesülten 
visszhangoztatja: „Dicsőség Istennek a ma- í 
gasságban, békesség a földön a jószándéku 
embereknek!“

A mai jelentöségteljea ünnep tehát inig

Istennek fokozottabb dicséretét zengi más
részt az embernek a béke áldásait hirdeti 
És a karácsony eme titokzatos hatása most 
is meglátszik az embereken. E napon felej- 

! tik gyötrő gondjaikat, fárasztó terhüket és 
a mennyei béke csodás varázsa ömlik egész 
lényükön, mely az életküzdelmekben közna
pivá viliéit arculatuknak is ünnepiesebb 
szint kölcsönöz. A békesség fejedelmének 
születésnapján mi is a békeszeretök tábor- 
karához szegődtünk és a betlehemi angyali 
ének végső akkordjait ajkunkra véve rész
letezve tovább folytatjuk.

Béke a különböző vallásfelekezetektől 
széttagolt társadalmunknak! Ne keressük a 
dogmatikus hit szétválasztó ellentéteit, hanem 
a mindent átható szeretet békecsókja for- 
raszsza össze sziveinket.

Békepa közélet porondján küzdökdek! 
Az elkeseredett harcok és a végletekig menő 
ádáz tusák mindkét hadakozó fél testében 
mély sebekét hagynak, melyekből kiserkenö 
vér nem békére hanem bosszúra áhítozik.

Áldás és béke lengje át az egyesületi 
élet minden tagját! Hisz a társulati cél el
érésére rokon lelkek egyesültek, kiket közös 
eszme hevít. A békebontók mérgezett nyila-
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üt éve, hogy megnősültem s azóta minden 
karácsonykor igyekeztem feleségemnek megfelelő 
ajándékokkal kedveskedni s bár tehetségemen 
felül is költöttem drága ajándékokra, azért az én 
kedves feleségen) sohasem volt megelépedve. Nem 
tetszett neki semmi.

Ha valamit drágán vettem, akkor azt mondta, 
hogy te ehhez nem értesz, s belmgyod mugud 
csapni s balek vagy. Ha olcsó dolgot vettem, 
akkor meg kinevetett, hogy ilyen haszonlalan- 
ságra ugyan kár volt pénzt kiadni, mert ezt 
•negveheltod vo'na a szobalányodnak, de nem a 
feleségednek.

És ón már öl karácsonyon keresztül jártain 
ezt a kálváriát u feleségem előtt. Drága ékszereket 
vettem s bár csak fele árát mondtam meg neki; 
ö mégis azt mondta rá, hogy hitvány imitáció, 
kutyát sem ér.

Öt éven keresztül fáradoztam a szeretet 
Szent nevében, hogy feleségemnek olyan krisz-

kindlit vehessek, moly neki tesssók: hiába. Öt éven 
! keresztül nem tudtam neki boldog karácsonyt 

szerezni. Már magam is kezdtem elhinni, hogy 
nem vagyok elég alkalmas arra. hogy eltudnám 

| lesni ama kívánságát, melyet ha megszerezni tud
nék: neki örömei szerzek, Szóval kezdem elhinni,

! hogy a hiba bennem van.
Így folyt volna az egész életem végéig, ha 

: egy közbejött véletlen folytán teljesen ki nem 
j ábrándít az én kedves feleségem kriszkindlis 

mániámból.
Történt ugyanis, hogy egy napon ázzál a 

1 kellemes hírrel lepett meg az asszony, hógy 
! apa vagyok. Nosza, volt öröm a házban. Majd 

kiugrottam a bőrömből s magam sem tudom, 
hogy mivel érdemeltem meg ezt a nagy szeren
csét. Össze-vissza csókoltam a feleségem s én az 
imádásig kedves és előzékeny lettem iránta. De 
annál büszkébb voltam a külvilágban, ügy egész 
fejjel képzeltem magamat nagyobbnak s úgy kép- 

| zcitcm, hogy az emberek majd megpukkadnak az 
! irigységtől az cn boldogságomon. Csak az bosz- 
; szántott, ha valaki nem tudta megérteni az én 
j boldogságomat s közömbös volt szép reményeim 

iránt.
llát még mikor bekövetkezett a boldog óra:

; mikor megtudtam, hogy feleségem egy szép ara*

nyos kis leánynyal ajándékozott meg; nohát akkor 
már a boldogság netovábbját érteni meg. Áradozó 
és szeretetre méltó voltam mindenkivel, leg
nagyobb ellenségemnek is megtudtam volna bo
csátani. Csókoltam nyakra-főre mindenkit, még a 
szobalányt is megcsókoltam — persze csupa 
szórakozottságból.

Ezzel aztán egy teljesea uj éra köszöntött 
be a házamba. Feleségein a fösvénységig takaré
kos lelt. Mindent a legszűkebb határok közzé vont, 
ami pénzbe került. Engemet rábírt, hogy ne jár
jak a korcsmába, ne menjek kávéházba és 
kaszinóba. Ne kártyázzak, ne igyák bort, no 
szivarozzak, szóval mindenről le kellett monda
nom mi pénzbe került, mert most már gyermekein 
van s arra kell gondolni s részére hozományt 
gyűjteni. Én a boldog férj és családapa, ki vég
telenül szerettem családomat s különösen azt a 
szőke kis ángyult — ki állítólag teljesen én rcáni 
hasonlított — imádásig. Mindenre képes leltem 
volna az ö jövőjéért, az ö boldogságáéit.

Egyet azonban elhatároztam, hogyha pénzbe 
kerül is, de megteszem, t. i. ez év karáczonykor 
nem leszek fösvény, hanem kirukkolok s felesé
gemnek s a Jézuskával hozatok egy nugvsrerü 
kriszkindlil.

Gyönyörűen kieszeltem a dolgot: Elkövet



kkiil ne döntsék halomra, amit önzetlen 
munkás kéz alkot.

A szeretet békéje fűzze össze az egyes 
családokat. Kisded társadalmunkban nagyon 
is érezhető, hogy örömeinkben és szenve
déseinkben egymásra vagyunk utalva. Amúgy 
is sok nyavalyának vagyunk kitéve e sira
lomvölgyben, békétlenség előidézésével 
minek kcseritenük még jobban egymás 
életét?

A béke szelleme lengje körül a családi 
tűzhely szentélyét, a barátság legszentebb 
frigyét. Azért midőn templomainkban ma 
jóságos Istenünkhöz felszáll a dicsérő áldo
zat tömjén füstje, érlelődjék meg szivünk
ben amaz elhatározás, hogy a társadalmi 
béke egyensúlyát minden erőnkből fenn
tartani iparkodunk. Akkor eljön hozzánk 
az Isten országa, mert valóra váltanak ma 
született isteni Mesterünk igéi: „Boldogok 
a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak."

MURASZOMBAT, 1905.

Ne pihenjünk.
A mit egy évvel ezelőtt még a legvér- 

mesebb reményekkel sem hittünk el, az ina 
m ár tényleges megvalósulás küszöbén áll. 
Most már azt hiszem, még a legpessimistabb 
ember sem fog kételkedni abban, hogy ren
des körülmények között mához egy évre 
vasúton utazhatnak, kik ünnepelni haza 
jönnek, vagy innen máshová igyekeznek.

Azonban korántsem kell azt hinni, hogy 
ezzel most már elértük vágyaink netovább
ját. Korántsem! Sok, igen sok megalósitani 
való áll még elöltünk, melyet szintén nem 
szabad elhanyagolnunk, sőt fokozott erővel 
kell most mindent elkövetnünk, hogy járá
sunkat a közforgalom teljes részessévé 
emeljük, ahhoz pedig szükséges elsősorban 
is, hogy az annyira óhajtott Alsúlendva — 
muraszombati irányt is kiépíttessük, mert 
én azt hiszem és pedig méltán, hogy ez 
inkább meg fog felelni a mi locális érdeke

inknek, mint bárrmclyik irány. Mert nem 
lehet ugyan eléggé méltatni a most épülő 
Körmend—muraszombati vasút jelentőségét 
sem, de viszont elmondhatjuk bátran, hogy 
közlekedési céljaink csak akkor lesznek el
érve igazán, ha a sokkal jelentősebb Alsó- 
Lendva— Muraszombati vasút is ki lesz 
építve.

igen kellemes híreket hallottunk ugyan, 
hogy e vasút épités aránylag előrehaladott 
stádiumban van s hogy olyan kezekben 
van kiknek közreműködése m ár kész garan- 
tia a kőveljövöben megvalósuló vasút tekin
tetében,

Mert bizony téves az a közhiedelem, 
melyet már annyiszor hallottunk, hogy ha 
majd a Körmend—muraszombati vasút ki
épül: akkor a másik t. i. az Alsólendva— 
Muraszombat—Regedei vasút magától lóg 
kiépülni. Bizony én nem hiszem, hogy egy 
vasút is kiépülne magától. Nen szabad azt 
hinnünk, hogy mi m ár megerőltettük magun
kat eléggé a  most épülőben levő vasút ér
dekében, most m ár tegyék meg mások is 
kötelességüket tőlük telhetöleg, hanem igenis 
mi sem pihenjünk, hanem dolgozzunk foko
zott erővel a másik, a még fontosabb vasút 
érdekében is és ne nyugodjunk mindaddig, 
inig az is kiépülve nem lesz.

Én hiszem, hogy az illetékes tényezők 
kik annak érdekében oly sokat tehetnek, 
nem fognak elzárkózni az áldozatkészségtől, 
mert beláthatják, hogy ez olyan befektetés 
lesz melynek előnyei a járásra nézve szinte 
kiszamithatatlanok.

Akkor aztán nyugodtan nézhetünk a 
jövőbe, mert egy szebb, egy jobb jövőnek 
vetettük meg az alapját, mely járásunk, de 
különösen M uraszombatnak minden időkre 
biztosította a haladás feltételeit s oly kor
szaknak nyitott vele utat, melyért úgy a 
jelen, mint a jövő generalio örökre hálás 
lesz. Ki -
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T. előfizetőinket az év végével kérjük az 
előfizetés megujitására. esetleg a hátralék be
küldésére.

A kiadóhivatal.

Karácsony előtt.
Szebb ünnep a karácsonynál nem léte

zik. Egyetlen ünnepet sem előz meg annyi 
érdeklődés olyan lázas készülődés, mint 
éppen a karácsonyt.

Az emberek mind munkálkodnak, mert 
kinek ne volna ilyenkor valami elintézni 
valója, vagy amit befejezni szeretne még az 
ünnepek előtt?

Egyik karácsonyra elutazik, másik ven
déget vár. Mindenkinek van valami rokona, 
ki távol van, fia a katonaságnál, vagy fel
sőbb iskolában, kit haza vár. A diák is leg
szívesebben a karácsony ünnepeket tölti 
olthon családja körében.

Mindenkit megszáll most a szeretet an
gyala. melyet igyekszik is minél jobban 
szétárasztani. Az embereket bizonyos nagy
lelkűség veszi elő, melyet szívesen éreztet 
környezetével s bizonyos ünnepi hangulata 
támad. Mintha Krisztus tanai legalább egy 
kis időre áthatná az emberek szivét lelkét, 
a harag és irigység távol van ma tőlük s 
abban csak a szeretet honol. A szeretet, az 
öröm és boldogság egy szikrája él ilyenkor 
s a megelégedésnek egy fénysugara szórja 
áldását házunkra.

Karácsonykor mintha közelebb volnánk 
ahhoz az ideális állapothoz, melyet Krisztus 
tanai hirdetnek, mely az embereker a szeré
téiben egyenlővé teszi, mert a szeretet 
mindenkit csak boldogít s karácsonykor a 
legfényesebb palotától a legszegényebb 
kunyhóig a szeretőiben élnek s a szeretet 
vallását ünnepük.

Mindenkinek van szeretettje kinek örö
möt szerezni törekszik. A férfiaknak, nőknek i 
mindig akad valakije. Az ifjú férj nejének, j 
feleség urának készít valami kellemes meg
lepetést. A szülök gyermekeiknek igyekeznek 
a köznapinál nagyobb s állandóbb örömet 
szerezni. A gyermekek figyelme már hetek
kel azelőtt elövan a kriszkindlire készítve.
Ha rosszak, természetesen semmit sem 
kapnak, ha pedig jól viselik magukat akkor 
nagy lesz az Isten áldása s a Jézuska külö
nösen jutalmazza a jö gyermekeket. Számit- 
galják is a napokat: még háromszor, még
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ke/.vén a karácsony hete. Sorra jártain a/, összes 
üzleteket. Megtekintettem töviről hegyire a/, összes 
kirakatokat. Érdeklődtem az árak iránt s végre 
is egy szép hrilliáns nyakékben állapodtam meg, 
A kereskedővel megalkudtam s megbeszéltem vele, 
hogy a nyakékel szépen csomagolja he s kará
csony előtti estén küldje el a lakásomra s adja 
át a feleségemnek azzal, hogy ezt egy tiszte
lője küldi.

Alig vártain az időt, kogy a kereskedő kül
dönce megérkezzen s saját szemeimmel lehessek 
tanúja unnak, hogy mily ölömé lesz majd az én 
feleségemnek, ha majd töri a fejét, hogy ki az ö 
tisztelője, ki ilyen szép ajándékkal lepi inog s 
majd inilyck nagyszerű dolog lesz, ha vegre ki
süti, hogy az az ismeretlen tisztelője ki volna 
más, mint az ö aranyos férje.

Milyen nagy volt azonban csalódásom!
Beállít a gyerek s a kis dobozt átadja fele

ségemnek, hogy egy ur küldte tisztelettel önagy- 
ságának. Az asszony csak néz s átveszi a csoma
got, mire oda szól a küldöncnek, hogy várjon. 
Én mintha milscm tudnék, újságomba bújtam s 
vártam a fejleményeket. Feleségem felbontja a 
csomagot s a legnagyobb indignációval nézegeti 
a nyakéket jobbra-balra, a legkisebb öröm sem 
látszott rajta, süt a boszuság jelei mutatkoztak 
szemeiben. Ezután kapja a nyakéket és legnagyobb

felháborodással kinyitja a kályha ajtaját és 
bedobja.

Mondja meg annak az urnák szólt a 
feleségein - - hogy nem szorultam az ö ajándé
kára s kikérem magamnak az ilyen szemtelensé
get s hogy az én nyakam nem reflektál a> ö 
ékkére s hogy azt a tüzbe dobiam.

De az istenre kérlek — szóltam neki 
ne légy olyan ideges, hisz nem tudhatod, hogy 
kiküldte, talán valami jó barátunk vagy rokonunk 
akart meglepni.

Még te is igy beszélsz, ahelyett, hogy 
megvédenél az ilyen tolakodásoktól, jó magad 
lógod pártját. Nagyon szép tőled!

Most már igazán magam sem tuJlain, hogy 
mi lévő legyek. Eláruljam, hogy én vettem a 
nyakéket s csakhogy érdekesei)!) legyen, azért 
rendeztem igy a dolgot? Vagy a feleségem állás
pontjára helyezkedjem s én is elitéljem annak a 
bizonyos urnák a tolakodását. Bébusz volt, melyet 
azonnal mcgkellett fejteni. Végre is úgy határú - 
tam, hogy bevallom az igazságot, legalább 
ha el is ítéli az eljárásom módját, de leg
alább belátja, hogy én esak neki akartam örömet 
szerezni.

— Hát tudod mit kedvesem, kár volt annyira 
heveskedni, mert bizony azt a nyakéket én vettem, 
hogy szép nyakad ez ékkel is ékesebb legyen s

esak a kereskedő ügyetlensége volt a félreérlés- | 
nck az oka.

És le miért nem szóltál semmit, mikor j 
láttad, hogy nekem nem tetszik a dolog? És miért ' 
engedted, hogy ilyen jelenetnek legyen latinja az ( 
a haszontalan inas? Különben légy egész nyu
godt, esak a dobozt dobtam be a tüzbe, a nyakuk 
pedig itt van ni y. kezemben, de ne hidd, hogy 
ezzel te nekem a legkisebb örömöt is szereztél, 
mert kijelentem, hogy nekem a nyakéked nem 
kell s vissza fogod vinni s kmingyarázod a keres
kedő elölt magadat s punktum! Vagy nem tudod, 
hogy neked leányod van s jobb ha ö neki taka
rítod meg a pénzt, mit te igy haszontalan dől- j 
gokra kültesz! Különben . . .

Kérlek, ne kívánd tőlem, hogy blamiroz- 
zum magamat az elölt a kereskedő előtt, most 
már mindegy és esak lursd meg, ha nem tetszik, 
majd jó lesz a kis lányunknak, esak azt ne kí
vánd tőlem, hogy visszavigyem.

— Hát jól van, hu megígéred, hogy többet j 
nekem semmiféle ajándékokkal nem alkalmatlan- ifi 
kodul: elfogadom.

És én megígértem, mert mégis csak nagy j 
dolog az, mikor az asszony ajándékot nem fogad | 
el — még az urától sem.
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kétszer stb. kelünk fel s megjön a krisz- 
kindli. Ilyenkor aztán a gyerekek is jobbak, 
mert hat a Jézuska kegyeit egyik sem akarja 
eljátszani.

Az üzletek kirakatai is karácsonyi fény
ben pompáznak. Az ember azt sem tudja 
hova-merre nézzen, melyiket vegye, melyi
ket válassza. Mind nagyon szép! Nem tud 
az ember anélkül elmenni mellettük, hogy 
meg ne álljon, ha még oly sürgős is a dolga, 
pedig alig tud aztán szabadulni a sok nézni 
valótól.

Mindenütt lát az ember dobozokkal 
megrakott gondos családapákat, kiknek hátuk 
csak úgy görnyed a so-k holmitól. Arcuk 
mosolygós, szemükben az öröm tüze ég. 
Mennyi örömöt cipel ö szerény ollhonába!

A házban ilyenkor valóságos felfordulás 
van. Mindenki dolgozik, sürög-forog. A gazd- 
asszony sem rest, hogy karácsonyra min
dent rendbe hozzon. Az egesz ház csak úgy 
ragyog a tisztaságtól. Sütés-főzés a konyhán 
készül a linóm karácsonyi kalács ami ilyen
kor soh'sem maradhat el. Tyuk és disznó- 
hús mindenütt kerül a lazékba, mert hiába: 
az ember annál jobban tud örülni, ha a 
gyomor és a s z ív  összhangban van.

A szabóknak is több a dolguk ilyenkor 
nagyon sokan kapnak uj ruhát az ünne
pekre s annak mindnek el kell készühu, ha 
törik-szakad.

így felkészülve boldogan várjuk a kará
csony szent ünnepét, hogy jóságunk teljes 
legyen, az ünnepeken még templomba is el 
megyünk, meri hát nem csak Isten elölt 
kell emberi szeretőiünkről bizonyságot tenni, 
de az ünnepi ruhák is megérnek egy kis 
érdeklődést. Hol lehetne jobban meglátni a 
nők fényes tömöttjeit, ha nem a templom
ban. Meg aztán mindnyájad egy kicsit hiúk 
is vagyunk, szeretjük ha megbámulják uj 
ruháinkat. Különben majd meglátjuk !

Boldog ünnepeket!
— ss.

H Í R E K .
— A muraszombati állami ovoda karácsonyfa 

ünnepélye. Az áll. óvoda helyisége f. hó 2I-én 
csütörtökön d. u. zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, 
a kik az ovodások Karácsonyfa ünnepélyének meg
tekintésére gyűltek össze. Jószivü emberbarátok 
élüKün Takátsné Kammermayer Irma óvónővel ez 
évben is megszerezték a kisdedeknek az örömet, 
hogy őket a kis Jézus hozta ajándékokban része
sítették. Az ünnepély délután 3 órakor kezdődőit, 
az óvoda nagytermében felállított ragyogó kará
csonyfát az óvodások kedves csoportja vette körül. 
A mosolygó örömteli gyermokarezok szinte sugár
zottak a boldogságtól, a mint a karácsonyfa mesés 
kincseiben gyönyörködlek. Megható volt nézni a 
kicsinyeket mint a karácsonyfát körülvéve, patro- 
nusok, a gyermek Jézushoz fohászkodtak. Majd 
szeretett óvónőjük vezetése mellett egy karácsonyi 
pásztorjátékot adtak elő oly előadásban, mely még 
a nagyoknak is becsületére válna. Valóban lárad- 
halallan szorgalommal tanította be a gyermekeket 
Takátsné Ksmmermaycr Irma óvónő s a közönség 
nyilvánította tetszését a látottak és hallottak felett. 
Kzután a kicsinyek néhány csinos dalt énekeltek 
cl, minek végeztével megkezdődön az ajándékok 
szétosztása. Narancs, füge, alma, dió, cukorka 
bőven jutott a gyermekeknek, söl u szegények 
közölt meleg téli ruhát, kendőt, sapkát stb. osz
tottak ki.

— Főúri vadászat. Gr. Szápáry László v. b. 
t. l. muraszombati birtokán pénteken és szombaton 
nagy hajtó vadászatot rendezett, melyen mindtegy 
30 vadász és (J00 hajtó veit részt. A jól sikerült 
vadászaton részt vettek közül a következők neveit 
sikerüli lél jegyeznünk : Gróf Szápáry László v. b. 
t. t. házigazda, gróf Batthyány Zsigmond orsz. 
gyűlési képviselő nejével és gyermekeivel, gróf 
Tucis János, gróf Lucchcsi Pulii Károly, gróf

Fünfkirchen Kudolf, gróf Pavel Raminingen fivé
rek, Angeli tüzérkapitány, Pósfay Pongrácz, Metz- 
kor Mátyás, Scbwenhammer János, Rittcr Imre, 
Ifalz Aladár, Lcitucr József, Török Elemér, Bür- 
gözdy József, Tóth Pál, Voglor József és János, 
Gillény Sándor, Aczél József, Kteinrath József, 
dr. Vrularits Iván, dr. Skrilocz Mihály, dr. Czifrák 
János, Pialsek János. Polezer Dezső, Herkely 
Kálmán, Nemes Miklós, Junkuncz Sándor, Csap- 
lovits Fercncz, Most Lajos stb. — A vadászat ; 
első napján 251 nyu! és 12 fogoly lett a zsák- 
mány, a második nap jóval felülmúlta az előzőt.

— Szilveszter est. A muraszombati Casinó
a dal és zeuecgylet szives közreműködésével 1905. 
évi december hó 31-én este 8 órakor a Dobrai- 
vendéglö termében dal- es zeneestélylyel egybe
kötött tarsasmulatságot : ndez és erre az egye
sület tagjait, a járás int lligcntiáját ezen utón 
tisztelettel meghívja Casinó választmánya.
Műsor: 1. Dalegylet • „cl. 2. Felolvas Vályi 
Sándor. 3. Zongorázik t Vilma urliülgy. 4. 
Monologot ad elő Török .aka urhölgy. 5. Hegedű 
zongora kísérettel. Kló. k: zongorán Pintér j 
Vilma urhölgy. hegedűn kacs József. 6, Szaval 
Szabó Ignácz, 7. Dalé. i cuekel.

Köszönetnyilvá . Gróf Batthyány Zsig-
mondné Öméltósága a icsonyi ünnepek alkal
mával a korongi állan /iskolába járó szegény- 
sorsú tanulóit meleg r. il ellátni, valamint 10 
korona készpénzt küldi gyeskedelt, mely szives 
adományáért, fogadja ö ósága legforróbb köszö-
nctünket. Korong, 1905. \locz. hó 24-én Wilfingcr 
Károly áll. tanító.

— Adakozás. A muraszombati áll. kisded- 
óvoda karácsonyfájára a következő adományok 
érkeztek: Üz\. gr. Szápáry Gézáné önagyméltósága 
40 kor., gr. I: tthyány Zsigmondné Öméltósága 20 
kor., dr. Skrilocz Mihály HÍ kor.. Olajos Sándorné, 
Kilschcr Sainuué, Nemes Miklósné, dr. Vratarits 
Iván 5—5 kor., Árvái Hcnrikné, Skerlák Lászlónó, 
Bölcs Béláné 4—4 kor. Czifrák Jáuosné Faschinger 
Cyözöné, Csiszár Jánosné, Dobray Jánosné, Imrey 
György, Titán Istvánné 3—3 kor., özv. Pintér | 
Miklósné, Fürst Ödönné, lloyer Istvánné. Kohn 
Lipótné, Sehwarcz Izidorné 2—2 kor., Friskics 
Ivánné, Bittermann Tivadarné, özv. Szabó Kál- | 
illáimé, Kaesó Ferenczné, Schick Ferenczné, I 
Simon Józsefué. Pélerka Ferenczné, Török Ernőné, 
Gombócz Jánosné, Meixner Mátyásné, Czipolt 
Miklósné, Hirschl Anna. Nagy Mihályné, Bakó 
Kálmánná, Zvér Krisztina, Marich Jánosné, Pozvék 
Mihály, Janzsa Sándorné, Trautmann Johanna, 
Pollák Rozina, Fischer Samuné 1—1 kor. özv. 
Murlasits Józsofné 60 f. Bencsek Ferenczné 40 f, 
Csénár Jánosné 30 f. Daradics Istvánné 10 fillér. 
Azonkívül Junkuncz Sándorné 12 drb. empirkö- 
tényke, Czipolt Józsefué 4 drb. cmpirkötéuyke, 
Biliermaun Tivadarné 3 púi harisnya és 1 drb. 
karmantyú, Hunyadv Sándorné kendő, alsószoknya 
kegyes adományozásával tették lehetővé az óvoda 
karácsonyfájának felállít :t s a kicsinyek megör- 
veudeztetését. Kegyes siti. ..anyaikért a leghálásabb 
köszönetét nyilvá'iitja a I raosonyfarendezö bizott
ság: Olajos Sándorné, Fehér Ilona, Sclmell 
Jánosné s Takátsné K; . uiayer Irma áll óvónő.

— Földrengés Muiv.izombatban. F. hó 17-én 
este 11 óra 30 perczkor egy három másodpercig 
tartó földrengés volt észlelhető Muraszombatban.
A földrengés két enyhe lökésben nyilvánult, a mi 
azonban elég erős volt, hogy a bútorokat meg
mozdítsa. A földrengrés északnyugati irányból jött 
és délkeleti irányban enyészett el, a lökéseket 
tompa földalatti dübörgés kisérte, mi hasonlított a 
robogó vasúti mozdony zajához, a földrengést 
érezték Barcson és Zágrábban is, ez utóbbi helyen 
meglehetős nagy károkat is okozott.

— M kir. bábaképzo intézet Szombathelyen.
A szombathelyi in. kir. bábaképzo- intézeten az 
1904 6 tanév nyári (magyar-német) tanfolyamára a 
beírások 1906, márcz. 1—3-ig tartatnak. A felvé
telhez szükséges: 1) 20—10 közötti életkort iga
zoló születési anyakönyvi kivonat, 2i férjezetteknél 
házassági anyakönyvi kivonat 3) erkölcsi és 4) 
orvosi bizonyítvány; végül jártasság az írásban 
és olvasásban. A tanfolyamban résztvevő 10 
tanuló, ki magát arra kötelezi, hogy 5 éven át 
oly községben folytat szülésznői gyakorlatot, hol 
okleveles bába nincsen 100—100 kor. államse
gélyben részesülőül. Akik ezt elnyerni óhajtják, az 
idézett okmányokon kívül szegénségi bizonyit- 
váuynyal ellátott, a vallás- és közoktatásügyi nagy- 
mélióságu m. kir. ministerhez intézett bélyegmen- 
les folyamodványukat legkésőbben 1906. január 
20 ig a szombathelyi m. kir. bábaképzo intézet

igazgató tanárához küldjék be. A tanulók az inté- 
zelbeii korlátolt számmal kavi 20 koronáért lakást 
és ellátási kapnak. Dr. Ruismann Adolf igazgató- 
tanár.

Az országúton Skrabáu István köhidai 
lakos I. hó 8 áu este özv. Vüjeez Mátyásné korcs
májában mulatott, a Imi ivás közben szóvál
tásba keveredett Szűcsié* Kálmán véghelyi 
lakossal, ügy 10 óra felé haza indult, az ország
úton ellenfele utói érte, az utmenli árokba lete- 
perte és öklével agyba-föbe verte. Skrabánnak 
végre sikerült elmenekülnie. Szocsics ekkor, mint 
több tanú is állítja, a menckü'ö után forgópiszto
lyából két lövést telt, szerencsére azonban Skrabánt 
nem találla el. Skrabán a támadásról jelentést tett 
a csendörséguck, kik aztán vállalóra vették Szo- 
csiesol. a ki lettét tagadja, a forgópisztolyt sem 
sikerüli megtalálni mindazonáltal Szocsics ellen a 
bíróságnál a feljelentést megtelték.

— Az eltűnt 20 koronás. Múlt héten kedden 
este a Voglcr-féle vendéglőben mulatott Gombócz 
Ferencz károlyfai lakos, később fizetésre kerülvén 
a dolog, egy 100 koronás bankjegygyei fizetett, a 
visszaadott pénzből ekkor egy 20 koronás aranyat 
az asztal alá ejtett. Rögtön keresni kezdték a 
pénzt de nem találták meg. Másnap feljelentés 
érkezett a vashidcgKiiti őrsre, hogy a pénzt egy 
perestói ember megtalálta és azt elrejtette, miután 
a feljelentő több szemtanúra hivatkozott, a csen- 
dörseg megindította a nyomozást.

— Tolvaj kömives. Taczl Ferencz gráczi 
munkás, jelenleg Barkócz községben dolgozik, f. 
hő 7-én az udvarban dolgozott, szobája ajtaját 
nem zárta be. Később bemenve észrevette, hogy 
mintegy 60 korona értékű vörös festékkel telt 
bádogdobozát valaki ellopta. Panaszára a csen- 
dörség kutatni kezdett a tolvaj után s rövid nyo
mozás után a dobozt meg is találták egy Verbau- 
esek Mihály szintén a községben dolgozó stájer 
kőműves szobájában az ágy alá elrejtve. A kömi- 
ves időközben átment a határon, kézrekeritése 
végeit a cscndörségüuk megkereste a szomszédos 
stájer őrsöket.

— Közös lakás. Felsölendva községben egy 
házban lakik Szukics Ferencz földinives, Szukics 
Józsefnéva'. 6-án este összepöröltek s mivel az 
ember nem győzte szóval, sem az asszony gyorsan 
pörgő nyelvét megállítani nem tudta, elővette a 
megyfu pipaszárat és avval az asszonyt jól meg
rakva igazságot szolgáltatott magának. A rögtön 
itélö bíróság ilyetén ténykedésébe az asszony — 
a ki ijedtében való néinulásából időközben fel
ocsúdott — bele nem nyugodott, liánéin Szukicsol 
feljelentette.

— Veszélyes fenyegetés. Kozicz István petö- 
fai gazda a limit hő egyik reggelén a mint szobá
jából kilépett a folyosón, egy neki címzett, vend 
nyelven irt levelet ta'ált, a melyben valaki agvon- 
üléssel fenyegette meg. A megrémült ember átadta 
a levelet a csendörségnek, a kik kiderítették, hogy 
a fenyegető levelet Kozicz unokája Kozicz János 
petöfai suhancz irta, a ki öreg apjára már régóta 
haragudott, aki az öreget már több izbeu meg
támadta, a ki csak a véletlennek köszönhette, 
hogy egyszer-ináskor ép börrrel menekülhetett meg. 
A veszedelmes fiút a csendörség feljelentette.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk a tél folyamán kosárfonó-mű

helyt állít, melyre mindennemű megrendelést elfo
gad a gazdakör iiodája,

Gazdakörünk tudomására hozza t. tagjainak, 
hogy az 1906. évi „Magyar Földmivclö* naptárak 
megérkeztek s a pénztárnoknál átvehetők egyúttal 
kéri a folyó évi hátralékos tagdíjak befizetését is.

Marhasó kapható kilónkéul 13 fillérért, rigai 
lenmag kilónkinl 44 fillérért Kardos József mura
szombati kereskedésében.

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona 00 fillérért adja, a szuperfoszfátol 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 00 fillér; Vashideg- 
kúton pedig a szuperfoszfál 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 liller.
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Balkányi Ernő papirkercskedé- 
sében M uraszom bat.

4751/1905. tkv. sz.

Vissz-árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mini Ikkvi | 

hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati Taka
rékpénztár végrehajtatónak Fiiszár Sándor és 
Kartély Krancziska végrehajtást szenvedettek elleni 
220 korona tőkekövetelés és járulékai, kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
bíróság, mint tkkvi hatóság területén lévő, a rnusz- 
nyai 28. sz. tjkvben A. + 1. sorsz. 144. hrsz. in
gatlannak 5 4 részére 567 koronában, a + 4. sor. 
172 lirsz. ingatlannak a!* részére 62 koronában 
inegállapitolt kikiáltási árban az ujabbi árverés 
a Szentgotthárdi takarékpénztár kérelmére Zrinszky 
Sándor és Hassai Miklós musznyai lakosok ko
rábbi árverési vevők ellen azok költségére s i 
veszélyére az 1881. LX. t.-ez. 158. §-a értei- ! 
mében az általuk be fizetett bánatpénz elvesz
tésének kimondása mellett elrendeltetik s arra 
határnapul

1906. évi január hó 17-ik napjának

d. c. 10 órája Musznya község házához kitüze- : 
tét azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Jelen kérvény* költségét 14 koronában álla
píttatnak meg fent nevezett korábbi árverési i 
vevők terhére,

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett j 
ingatlan kikiáltási árának 10°/»-a, vagyis 56 kor. ' 
70 fill., 6 kor. 20 fillér.

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

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű- 
lég megállapított árverési feltételek a hivatalos 1 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Musznya í 
község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendő.
Egyúttal az árverési hirdetménynek a „Mura

szombat és Vidéke" heti lapban leendő egyszeri | 
közzététel czéljából a végrehajtási törvény 155.

szerinti kivonata külön egy példányban kiadatni , 
rendeltetik.

Miről az árverési hirdetmény és feltételek 
kapcsán értesittclnek: 1. Dr. Varga Gábor ügyvéd ! 
8zentgotthárdon az árv, hirdetni, kivonatával, ! 
2. Zrinszki Sándor. 3. Hassai M klós Musznyán 
és a 2952/1905. sz. árv. hirdetni, étlesitö részé
ben megnevezettek.

Muraszombatban, 1905. november 23.
Dr. Schick, kir. albiró.

1905. V. 511/4. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében közhírré teszi, hogy a 
muraszombati kir. jbiróság 1905. V. 77/2. szánni 
úgy az 1905. V 511/4. számú kiküldő végzés 
folytán Olajos Sándor muraszombati iigvvéd által 
képviselt Dél vasmegyei takarékpénztár felperesnek 
Szabadfv József és neje muraszombati lakos 
alperesnek 300 és 116 korona töke és járulékai 
Úgy dr. Czifrák János ügyvéd által képviselt 
Muraszombati takarékpénztár felperesnek 740 kor. 
töke s jár., úgy 73 kor. 80 fillér perköltség és

jár. erejéig 1904. évi január hó 27-én 1904. V 
49/2 sz. a. lefoglalt és 1905. márczius hó 7-én 
felülfoglalt 1021 koronára becsült, úgy 1905. 
márczius hó 7-én folytatólag lefoglalt |és 360 ko
ronára, összesen tehát 1381 koronára becsült 
következő ingóságok, u. in. ágy, asztal, szék, 
kredenez, dívány, asztal, varrógép, zongora, fotel, 
lámpa, szekrény, képek, hintó, 2 ló. téli bunda 
stb. ingókból álló tárgy nyilvános árverésen el- 
udatnak, mely árverésnek a muraszombati kir. 
jbirósógnak fenti számú végzése folytán 300, 115 
és 740 korona töke és járulékai erejéig eddig 
összesen 74 kor. 06 filllér és 75 kor. 85 fillér 
perköltség erejéig Muraszombatban, Szabadfy Jó
zsef és neje alperesek lakásán leendő megtartá
sára határidőül

1905. évi deczember hó 30-ik napjának
délutáni 2 órája kitüzetik és ahhoz venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881 : LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ai értél mében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták és arra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881: LX. 
t.-ez. 120. §-a értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Muraszombat, 1905. deczember 19-én.
Horváth Béla,

jbirósági kiküldött.

,  Védjegy: ..lloriron ví‘ V„Horgonyt4 f

A Liniment. Capsici comp.,
I Horgony- Pain - Expcller pótléka

egy régjónak bizonyait hiziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom- 
csillapító szernek bizonyult ktszvénynél, 
Máznál és Meghűléseknél bedörzsolés- 
képpen használva. -

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony" védjegygyei es a Richter ezég- 
jegy zéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: T ő rö k  
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában. 
EliotbethotrMie 6 »eu. Mindennapi szétküldés.
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Tanulónak
egy jó házból való fiú, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetőssel felvétetik 
BALKÁNYI ERNŐ papirkereskedésében 

M u raszo m b a t.

Az igazgatóság.

A  Muraszombati Mezőgazdasági Bank részv.-t.
heti b e fize té se n  a lap u ló  Ö nsegélyző o sz tá ly án ak

■ ■ = VIH-ik évtársulata = . =
1906. január hó 2-án működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen 
évtársulat résztvevői minden üzletrész után hetenkint egy koronát tartoz
nak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések 3 év ufán 
5°/o-os kamataival együtt a tagoknak törzsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heli egy korona 
befizetés után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1905. évi deczember hó 15-töl kezdve 1906. évi 
január hó 15-éig hétköznapokon 9— 12 óráig a bank helyiségében 
eszközölhetök.

V

1
Karácsonyi és 
újévi vásár! 5

Minden, az üzlet körébe tartozó cikk 
kapható, esetleg megrendelhető a 
legszolidabb bolti áron ~ Z S ~ Z_

B alk án y i Ernő papirkereskedésében Mu raszomba t .
U gyanott k ö n y v n y o m d a és könyvkötészet.

György lovag védjegy.

84.711 elismerő nyilatkozat fényesen bizo
nyltja a „György életbalzsam* nagy 
gyógysikerét, mely számtalan eset
ben kiváló gyógyereje által biztos

gyógyulást szerzett különféle betegeknek.

Számtalan beteg kapta vissza egészségét a .György életbalzsam* 
által, melynek gyógy hatása csodálatos, kiváltképcn gyomorbaj, bél
baj, étvágytalanság, influenza, kólika. láz, csuz, köszvény, fej- és 
fogfájásban szenvedőknél. 84,711 elismerölevél bizonyítja ezt. — 
12 kis vagy 0 nagy dupla üveget 4 kor. őu fiit bérmentve. Minden 
ily rendeléshez 1 üveg ingyen lesz mellékelve pontos használati 
utasítással. Szétküldi az egyedüli készítő: Városi gyógyszertár.

Temesvár, Szent-Gyürgy-tér <">78 — —— ——— — —

Ezen háziszer ne hiányozzon egy családnál sem.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójin, M uraszombatban.




