
M  u r a s z o m b a t ,  1 9 0 7 . Huszonharmadik évfolyam 5. szám, V a s á r n a p , f e b r u á r  3 .

M uRASZOM BATés Vio éke
A  „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t "  h i v a t a l o s  k ö z lö n y e .

ELŐ FIZ ETÉSI ÁR:
F.gész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI E R N Ő  könyvnyomdájába küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
M EGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A h a r m a d ik  e g y e te m .
(V. S .) Ne tessék  m osolyogni, nem 

esünk nagyzási m ániába. Nem kérünk részi 
abbéi a  nem es versenyből, mely m a ország 
szerte a felállítandó harm adik egyetem  el
nyeréséért folyik. Csak tanulságait akarjuk 
e kérdésnek a közism ert szólás alap ján , 
hogy mi áll a  nagyokra, áll a  k icsinyekre 
is, levonni.

Szeged, Po zson y , K assa, D ebreczen 
mind m egannyi a kom oly érvek te ljes 

d iával küzd az egyelem  elnyeréséért s 
nem egyik a legpéldásabb áldozatra is 
készen igyekszik tú lszárnyalni a másikat. 
Em lékeztet e nem es verseny a hét görög 
város versengésére.

S  kérdjük, miért e v ersen g és? H át oly 
nagy je len tőség ű  az, ha egy egyetem  itt, 
vagy am ott állittatik f e l !

E kérdésre csak  igennel felelhet az, 
aki az iskolákban a nem zeti eszm e leg
erősebb fegyverét lá tja . S  súlyos je le n tő 
séggel bir a kérdés elb írálásánál az a 
szociális je len tőség , m elyet ily nagy tömeg 
befogadására alkalm as intézet egy város 
gazdasági eletére gyakorol.

N ézzünk csak m essze keletre. K olozs
vár, a h a jdan i nagy paraszt város m a a 
nem zeti kultúra, a gazdasági jó lé t h azája . 
A statisztika nem  hazudik. K olozsvár lakói
nak kétharm ada ma az egyetem nek köszöni 
létét, boldogulását. Köt, három ezer fiatal
em ber éli ott életét. S  hogy mit je le n t ez

gazdasági értékben kifejezve, azt mi vidé
kiek érezzük leg jobban, kiknek fiai ott köl
tik cl sok esztendei keserves m unka gyü
m ölcsét.

H iába töm nek tele egy várost katoná
val, a  mai nyom orult szociális viszonyok 
m ellett az a városok gazdasági ere jé t ritkán 
vagy csak gyengén fokozza. De egy egye
tem , iskola valóságos vivum aerarium a m in
den helynek.

Nézzünk csak  körül szerte e hazában. 
Mily elkeseredelt harcz folyik egy-egy közép
iskola elnyeréséért. A közelm últban Szo m 
bathely egész lakossága állott talpra, hogy 
ipariskolája legyen a városnak. S  az ön
zetlen polgárság im pozáns töm ege m ent 
küldötlségbe a m inisterhez.

A szom széd kis Szentgotlhárd és Kör
m end diákvárosokká lettek.

S  M uraszom bat itt áll, m int élő pél
d á ja  a m aradiságuak. A polgárság gyenge
sége és önzése gyáván áll s ölbe tett kezek
kel nézi a  szom széd városok fejlődését.

M uraszom batnak n incs középiskolája!
M uraszom bat lakossága évről évre nö. 

A termőföld m ár kifáradt, m ert kizsarolták. 
Mi vár re án k ! Koldusbot s m essze túl a 
tengeren egy m ás, idegen világ, mely mint 
éhes m oloch nyeli el évente derék népünk 
ezreit.

Tessék kim enni a falvakba tisztelt 
urak. Sa jn o s, mi csak akkor nézünk oda ki, 
h a  exequálju k , ha árvereljük a szegény 
nyom orult n épet! Tessék kim enni. Elhagyott
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rozzant viskók m inden ja jszó n ál hangosab
ban hirdetik olt a nyom ort, a szenvedést.

Pedig ha M uraszom batnak csak egy 
ipar vagy polgári iskolája volna, erősebb 
gátja  lenne a nyom ornak, a kivándorlásnak, 
mint azok a szép, kenetteljes, de hazug 
kortes beszédek, nép ámítások.

A modern háborút nem  a golyók, ágyuk 
döntik el, hanem  a kultúra, az iskolák. -

Itt élünk a határon, mi vagyunk itt a 
m agyarság védőbástyája. Gyenge bástya az, 
melynek alap ja  az önzés, a  gyávaság, a 
tudatlanság.

Muraszombat társadalm i életét egy 
pletyk . egy üres em berszólás lázba képes 
hozni, de mikor a kultúra nevében emel 
valaki szót, akkor siket itt m inden fül.

Nem a banketteken szokás a haza 
sorsát elintézni, hanem  a közélet porondján,

Ugrón Gábor egy alkalom m al, midőn 
program m beszédét nem  akarták meghallgatni, 
a  következő jellem ző szavakat m ondta:

„U raim ! lárm ával csak egvszer m en
tették meg a hazát, akkor is a  Capitoliumon 
a lu d ak !“

Mi m ár elég sokáig gyönyörködtünk a 
ludak üres gágogásában. Most m ár tette
ket kérünk!

M uraszom batnak és az egész járásn ak  
ma m ár létkérdése egy közép iskola. Ezt az 
ügyet többé se Ígérettel, se szép szóval el
intézni nem  lehet. Ide tettek kellenek!

Eszm éket, jogos törekvéseket elaltatni 
lehet, de megölni nem, mert az elfojtott

T A R C A .

Válasz a Viatornak.
K edves Bátyám  U ram !

Kedves bátyáin Uram, köszönöm Írásod, 
Használt a megszidás, itl a jele látod, 
Kemény nagy csatából alig hogy megtérek, 
Dalos kedvem támad, zendül újra ének.
Én nem tudom, mások hogy írják a verset, 
Melyik nehéz nekik, a vég vagy a kezdet, 
Vagy a tollat rúgják, vagy tán hozzá simák 
Kacagnak, mulatnak, hogy ha verset írnak. 
Én ehhez nem értek, költés tudománya?
Mi fán terem versnek ars poétikája?
Nem kutatom én azt, de ha kedvem támad, 
Sutba akkor minden, félre akkor bánat,
Dalra nyílik ajkam és csak zengem, zengem, 
Nem törődöm vele, megértenek-c engem, 
Tudom, ahova a versem adressálom,
Az én egyetlenem, nyi-ó szép virágom, 
Megérti a nótát, arcán válasz raja,
Nincsen ám a szívnek ars poétikája,
Tapsra, koszorúra én sohase vágytam,
Ott van az én tapsom az ö mosolyában.

És akik szeretnek, testvéreim nékem,
Ez az én kicsi, de hálás közönségem,
Bedig szerető s z í v  sok van a világon,
Sokan álmodoznak feslö szép virágon,
És akik álmodnak, szerelemről, lányról,
Vagy messze derengő édes boldogságról,
Az mind nekem tapsol, a többit mit bánom, 
Utamat közöttük nem egyedül járom.

Hol tanultam a dalt ? Hát a dalos nóta 
Hol fakad, ki tudja évezredek óta,
Madárt ki tanítja, hogy ha közéig párja, 
Epedön, álmodon, vig dallal mért várja?
Hát az a sok nóta bércen, síkon végig,
Hol a rengő kalász tüzes naptól érik,
Vagy ahol a madár se rak többé fészket, 
Nézd meg uz elhagyott, elárvult vidéket,
Olt is terem nóta, viszi szellő szárnya,
Hej nincs ám a szívnek ars poétikája. 
Kedves bátyám uram, köszönöm Írásod, 
Használt a megrovás, itt a jele látod.

Vályi Sándor.

R e g e .
A „Muraszombat és Vidéke" számára ir ta :

JÁN’OSY GÁBOR

A szép asszony elkomolyodotl.
— Beteg maga gyermekem, — szólt a be

szédtől kipirult arczu ifjúhoz — menjen, hagyjon 
el, fáj, igen fáj a beszéde. Hagyjon magamra! 
nem tehetem, nem tehetem, mit mondana hozzá 
a világ! ?

És az a beteg fin nem hallja asszonya gyön
géd, kérlelő szavát és lázasan beszél tovább . . . 
Igen, gyerek voltain, ábrándos, boho iskolás fin, 
mikor először láttalak, mikor megbüvölt diadalmas 
művészeted, hogy napokig álmodoztam arról a 
gyászruhás, szomorú szép asszonyról,a ki köny- 
nyeket facsart ezerek szemeiből, a kit én, az erő, 
a nagyság és fonség. Istenből emberré lett s ide 
hozzánk a földre szállt alakjának hittem, éreztem 
s félve, csudáivá szereltein.

A mint szerettem, szeretlek nagy asszony, 
most és mindörökké

Akkor beteg voltam, 
az többé.

most nem vagyok

Olyan bohó, álmadozó iskolás fiú . . . 
Gyönge gyermek, ki — mint a hogy Írva 

vagyon — még virágot szedhet minden ágról . . .
Napokig nem találtam a helyemet, mikor 

eljött csodás játékod, művészetednek, diadalmaid-

Tisztelettel kérjük az előfizetés beküldését. A kiadóhivatal.
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eszm e kitör sírjából és boszut áll, kegyet
len nagy bo szu t!

S  vigyázzunk, a bosszú ki ne törjön, 
m ert nyom ába pusztulás, átok fakad.

A kultúra m a még csak  kér, de n em 
sokára követel. Videant consutes !

V il la n y v i lá g ítá s u n k  ü g y e . Es mégis 
mozog a föld. A bátor szó, mely községi 
képviselőtestületünk közgyűlésén felharsant 
s m elyet közönségünk lelkes örömmel 
fógadott, tán mégis tettre válik. Eloszlik 
nem sokára a sötétség, a köd, mely va
rosunkat idáig belepte s jó leső  világosság 
derengő fénye beragyog maid utcát, teret.

A budapesti Ganz-féle villamossági rész
vénytársaság ügyvezető igazgatósága m eg
bízásából dr. Hoór ügyvezető igazgató az 
alábbi levelet intézte dr. Geiger Vilmos 
já rá s  orvos úrh oz:

F. hó 22-én kelt nagybecsű sorai birtoká
ban, tisztelettel értesítjük, hogy a Muraszombat 
város elektromos telepére vonatkozó munkála
taink nagy részben már elkészültek és teljes 
ajánlatunkat február hó elején fogjuk a város
hoz beterjeszteni,

így hál alapos a rem ényünk, hogy a 
közel jövőben a világítási tervek képviselő
testületünk elé jutnak. Most már rajtunk ti 
sor, hogy ezt az ügyet a közönség em inens 
érdeke figyelembe vételével a  köz jav ára 
minél jo b b an  és czélszerübben m egoldjuk. 
Szükségünk van term észetesen a nagy 
közönség erős és szívós tám ogatására, mert 
m inden közönyösség és nem törődöm ség 
nyakát szegi az egész tervnek. Majd a ter
vek m egtekintése után keresünk m ódot és 
alkalm at, hogy kim utassuk e világítás e lő 
nyeit, kimutassuk azt is, hogy a mai nyo
morult m écses világítás mennyivel drágább, 
m int egy m odern villanyvilágítás.

Ez csak első lépés :ik lesz a haladás 
felé s buzgón rem éljük, hogy a ragyogó 
sugarak bevilágítanak m ajd  azokba a maradi 
intézm ényeinkbe is, m elyeket ma még a 
m aradiság traditionális köde eltakar a 
reform , a modern kor m inden fejlődése 
és követelm énye elöl.

H Í R E K .

S a á r y  J ó z s e f  k ir .  já r á s b i r ó  
e lő lé p te té s e . Lapunk múlt szám ában mar 
hirt adtunk közszeretetnek örvendő jarasb i- 
ránk jő l m egérdemelt előléptetéséről. A 
közbecsülés és őszinte tisztelet elism erése 
nyilvánult meg az őszinte gratulatiókban, 
melyei a  helybeli ügyvédi és bírói kai, 
úgy a város intelligentiája Saáry  Józsetet 
elárasztotta. Maga Laky K ristóf kúriai _b.ro, 
a szom bathelyi törvényszék elnöke sietett 
elism erő soraival legelébb, őszinte öröm ének 
és elism eréseinek adva kifejezést giatu- 
lalió jában.

— Uj óvónő. Tóháti Ilona urhülgy, a máso
dik ovoda uj óvónője megérkezett s f. hó o-en 
kezdi meg működését.

__ A  n ö e g y le t  e s té ly e . Ma tartja  a
kér. nöegylet hagyom ányos házi theaestélyét 
a  Dobrai féle étterem ben. Az estély m inden
ben m éltónak Ígérkezik az eddigiekhez, sőt 
valóságos művész gárda vonul fel a  közön
ség szórakoztatására. Az estély program ját 
hétpecsétes zár alatt őrizték nagy titokban, 
de nekünk mégis sikerült az egyik bá jo s 

: szereplő hölgyet m egkörnyékezni, aki aztán 
! bevallott mindent, mint a karika csapás. 

Íme az estély p rog ram ja: 1. A m agyar löld 
zenéjéről felolvas Kacsó Feren cz a zongora 
betétekkel kiséri Tiborcz Antal. 2 . Dalok, 
énekli F eh ér Mariska. 3 . Monolog, elő ad ja : 
Horváth Kam illa.

A cin; cs rangkőrság. Még ezután merje 
! valaki a mi jó  népünket maradisággal vádolni.
; Eddig az volt a tévhit, hogy a mi népünk kínai 

fallal vette magát körül, melyről vissza pattan a 
| modern kornak minden üdvös vagy átkos eszméje. 

Kddig csúfolodva hittük, hogy a cim- és rang- 
kórság nyavalyája csuk aféle lateiner, bcamter 

| embert bántja, sót a jó derék Tiller Mór bátyán- 
! kát is kikarikaturáztük' mert mert üzleti firmájá- 
! val együtt a sokat mondó, de semmit sem jelentő 

San-Murinői konsuli címet is büszkén használta.
, Pedig Horváth Péter uram rátkalaki „községi 
i tanácsos" élénken illusztrálta, hogy a rang- és 

eimkúrság is ma már oly létjogot nyert detnok- 
t ralikus betegség, akár csak a vakbélgyulad/is. 

Az eset úgy történt, hogy Horváth Pétert Szovják 
Iván rátkalaki lakos pofon vágta. Ez utóvégre nem 
nagy esel. Pofoztak meg már ministereket, ujság- I  Írókat, sőt apró-cseprő, királyfiókákul is. Mas 

| ember a pofont visszaadja, duciiul vagy feljelenti

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"
F E B R U Á R  :t.

a bíróságnál. Horváth I 
Csakhogy ö dislingval, bál 
mindig az ember kapja éi- 
községi tanácsos. U azon! 
legyen a feljelentésnek, 
a muraszombati kir.

Én alulírott 
esős, rátkalaki lak< 
tel jelenteni, misz 
gyülekezetnek

jter uram

, hói

imigyen teve. 
hogy a pofont 
udvari avagy 

rngyobb súlya 
ilábbi irást követte el 

rásbirósághoz :
}rválh Péter községi tatlá

ván szerencsém tisztelet
űt én a tót-keresztúri ág.

........ óan 30 évig gondnoka, úgy
__________ gurulóra, 28 évig halottkéme.

12 évig községi közgyámja és már szánu.s 
évek óta húsvágó biztos vagyok, becsületemen 
csorbát ejtő pofont szenvedtem Szórják Iván 
rátkalaki lakostól."

Így szól a szerény írás, A közügyek körüli 
ennyi bokros érdem bizton megindítja Themis 
istennőt s kegyetlenül megtorolja az elszenvedett 
pofont.

— Paszió játék. Rendkívül érdekesnek Ígér
kezik a Gazdasági Egyesület által jövő héten ren
dezendő előadás sorozata. Az egyesület nagy költ
ségek és áldozatuk árán megszerezte Düsseldorfból 
az Oberammergaui paszió játékok képsorozatát, 
melyeket szerdán Dobrai, csütörtökön pedig Fii- 
szár-féle vendéglőkben fognak a nagy közönségnek 
bemutatni, érdekfeszitö felolvasások kíséretében.

—  Panaszos Írás. Hogy mi nincsen Mura
szombatban, azt nehéz megmondani, de hogy mi 
van, az egyszerű. Van hó, sok, nagyon sok hó. 
Tele az utak hóval és járhatatlanok. Régi tradi
tionális hit, hogy az Úristen rendelését nem sza
bad megbolygatni, nem illik abba beleavatkozni. 
8  Muraszombaton nagyon sok a hilhü ember. 
Mit bánják itt, ha a sikos utón az ember a nya
kát kitöri, ha térdig érő hóban gutaütést, nyak- 
szilt merevedést vagy tüdőgyulladást kap az 
ember. A nemtörődömség netovábbja s a legelemibb 
humanizmus hiánya kell mégis ahhoz, hogy nem 
akad házlu'ajdonos, aki háza elöl a havat elhor- 
datná. Ázsiában vagyunk vagy Magyarországon. 
8  mit csinálnak tulajdonkép a mi hatóságaink, a 
községhiró ur és társai V Jó urak, az Istenért
ébredje nek! A közügyokkcl való foglal ke
nemcsa k jogo k és fizetéseii származnak, d<
lessege k is. Méltóztassanak felébredni és sz.
és ami fő, a havat elliord.tini.

- Egy pipáért. Trt íját megoslromol
vívták 10 esz lendeig kérné ny tusában cgv a-
ért. de; arról még nem szól krónika, lio
pipáért szálltak volna szembe a viaskodó felek. 
Vígan ballagott Gombói;/. József a MsÖlendv.ii 
országúton hazafelé Oltoházára, zsebét kemény 
432 korona nyomta, melyei felesége osztályrésze
kén örömmel vitt haza. Alig ért azonban Grah 
István pék haza elé, mikor Grah Mihály és Ko
vács József rárohantak, kegyetlenül verni kezd
ték, s össze vissza verték állítólag azért mert a 
rimáinkat Gombóc József ellopta. Gombóc Jozsel

nak a hire hozzánk, a csöndes városkába nagy 
asszony!

A professzoraim megtiltották nettünk apróbb 
diákoknak a színházba menést.

És én elmentem. Dátran, nem félve azoknak 
a pápaszemes, rettegett .embereknek a szigorú 
tekintétöl, nem a „carcerlöl,. mit a professzoraim 
vakmerő bűnömért rám mértek.

Roldog voltam, hogy abban a félhomályos 
zugba zártan ábrándozhattam — terólad.

A művészet mártírjának tekintettem én bohó 
gyerek magamat. Mert megbabonázta megrázó játé
kod. lelkednek félelmesen szép géniusza, hangod
nak a boldogságot zengő édes muzsikája —  majd 
meg az asszonyi, az anyai s z í v  fájdalmat éreztető 
éles sikoltása, szemeidnek bűvös sugárzása, mindez 
megbabonázta lelkemet. Mig az örök embert ábrá
zoltad áhitatos. téged könyezve ünneplő néped 
előtt — én a lelket, a teremtő erőt, az alkotót, 
az Istent láttam, imádtam benned.

És azóta velem vagy szüntelen.
Végig kisértél csalódásaim, sorvasztó mun

kám, küzdelmeim között, mint védő, megtartó szel
lemem, őrangyalom — utamon : tövis benőtte ez a 
pálya. Rögös, kevés halandó megjárta ut, de el
vezet az égbe. Sokszor vérzett tövistépte testem, 
még többször a csüggetegség - kin szaggatta lel
kem, mig eljutottam hozzád. Te ott voltál mindig, 
letörölted arczom verejtékét, szemeim hulldogaló 
könnyűit s vezettél tovább előre. Csillag mulatta 
utamat, ha elfáradtam, megbotlottam s rá akartam 
térn i a többiek, az emberek sima ösvényére.

Ragyogó fényes csillag. Miként a keleti bölcsek \ 
útját megvilágító fény az üdvözítő jászolbölesüjéhcz 
vezető — úgy áradt előttem annak az én hivógató 
csillagomnak — óh nem hidegen ragyogó — de 
melegítő sugara.

És elvezetett a megváltás bölcsőjéhez cn- | 
gémét.

Ide tchozzád.
Jer velem. Hagyd el az embereket. Nagy j 

vagy, csodált, ünnepelt, vakító a dicsőséged fénye 
de nem érzed-e, hogy hideg. Légy ezután — bol
dog is. Szeress, mert szeretlek.

Lásd mikor elraboltam beteg, elfáradt tes
temtől a pihenés óráját és elmentem oda, abbb a 
fényes házba, melyet művészeted templommá szén- , 
telt föl és láttáin a rajongó népet, a mint a lelke- 
sedés mámorában hangoztatta koszorús nevedet, 
észrevettem csodás tűzben égő szemedben egy 
rejtett könnycseppet, a mint félve pergett alá szent 
láz borította arezodon és megéreztem — meg
mondta egy dobbanás a szivemben, hogy aláhulló 
könnyűd nem az öröm, a boldogság, — de a fáj 
dalom siró harmata volt.

Az édes anya boldogságát örökité meg szá
munkra azon az estén játékod, oly igaz voltai, 
oly nagy, oly fönségcs és ugye, hogy oly hol- j 
dogtalan.

Hagyd a nagyságot, a dicsőséget, a bálnáié ' 
világ koszorúját, tapsait, add meg a szivednek, 
az asszonyi szívnek örök jogát, mit hasztalan 
követelt eddig fájva, sírva háborogva — tőled ! 
tenszived, je r velem a magányba, a boldogságba

légy ezután a magadé, légy az én őrangyalom, 
az enyém csupán.

Azt mondod, mit mondana ehhez a világ.
— Kinevetne, szánakoznék rajtad, hogy dicső

séged egéből leszálltál a földre, a porba ide hoz
zám s odahagytad művészeted ragyogó templomát, 
felcserélted azt egy magányos kunyhóval — egy 
gyermekért. Tenboldogságodért.

Hagyd a virágot. Ma csodál és virágot szór 
utadra, hozsánnát kiált feléd, holnap e-lfeled már.

Teremts velem újvilágot, fölér a dicsőség 
hideg fényével, mi abban a ködös magasságban 
övezi glóriaként homlokodat — fölér kicsinyed sze
mének nevető derülje; a nagy világ hozsánnájával 
e kis világnak, gyermekednek gügyögő szava, a 
Ilimével, a nagysággal az elrejtett boldogság.

Jútszd el szerepedet újra, az anya fönségcs 
szerepét gyermekednek, magadnak rekedi.

Hadd irigyelje meg soldogságodat az ember, 
az Isten ! — Szólt és odaborult asszonya elé.

És a nagy asszony — a csodált, az irigyelt a 
szomorú — fölemelte öt magához és szivébe látva 
szive szavára hallgatva feleié : . . . követlek ! . . .

És a nagy asszony e szavával teremtett ma
gának cgv uj világot, mely nem oly fénye-, mini 
az clhagzotl; csöndes, magános kisvilág ez, a 
L'en iot, a boldogságnak világa.

Mondjátok meg, fölér-o a dicsőség kápráztat" 
fénye a szeretet, a boldogság áldott melegével ?
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fci.i.leuteUtí támadóil, mert alupos a gyanúja.
1, min a pipa tüzelte oly kemény liarczra a 1 
i atyafiakat* Iáméin iiikábl) a tárcáját duzzasztó 

melyei e|akarfak tőle venni.
Költözik az adóhivatal. Az adóhivatal 

Ii" elfejeli Bergor Vilmos-fűlő házba köl- 
k. Reméljük. itt végre állandó és jó otthonra 

[a;.ti adóhivatalunk.
Ifj. Most Rudolf betegsége. Őszinte rész

esü ltünk róla, hogy ifj. Most Rudolf 
, „ v.i gyógyszerésznek lábán veszedelmes 

kt it'v uive támadt, aminek folytán műtétnek kellett magát alávetnie. Hala az égnek, derék barátunk 
ma mar jobban és minden veszedelmen túl van.

A b.-.rkóczi remete Muraszombatban. Ki
lenc/ honapja van, hogy jó  öreg barátunk, 
Suikovieh Kálmán a faképnél hagyta Muraszom
batot, benne barátait és mindazokat, kik szívesen 
gyűltek köréje, mikor jó  izü adomáit közre adta.
A legutóbbi politikai harczok idején pártelnöki 
tevékenységében annyira kimerült, idegeit annyira 
megviselte a választás izgalma, hogy pihenni 
vágyott. Elénekelte busán: .Megutáltam ezt a 
csudar világot* és összeszedte sátorfáját, elvitor
lázott az enyhébb délre, Barkóezra s a Mura 
rohanó árját nézegetve, a zsongó habok lágy 
zenéjét hallgatva próbált felejteni. De úgy látszik, 
megelégelte már a pihenést, megunta a remete
séget, melynek egyetlen öröme a délig való alvás 
és a tarokkozás volt. Bekivánkozott a fővárosba, 
bodnár Bandi addig hívogatta csalogatta, amig 
nem tudván ellenállni a jó  pajtás unszolásának, 
újra bejött Muraszombatba. Még nem ugyan 
állandó tartózkodásra, csak egy időre, de remél
jük. hogy nemsokára állandó polgára lesz váro
sunknak.

Garázda részegek. A konkurrentia a mo- j 
dóm kor legerősebb harczának okozója. Nagy 
varosban a konkurrentia hevében ölik, gyilkolják 
az omborek egymás jó  birét, becsületét, a faluban 
' u'lfljobb csak egy fej, egy ablak betöréséig ter- 
i i i dühös konkurrentia. Alsócsalogány község- 
hon is Kaibcr József szatócs és (-rab Mátyás 
koM-máros konkurrculiája hozta láz ha a kedélye- 

Yigan szürcsölgették a tólsági bort Grah 
I / a. Huber Ferenc/ és O.oleez Ferenc/ alsó- 

• logányi legények Grah Mátyás korcsmájában.
A politizáláshoz sem kedvük, sem ízlésük nem 
lévén, bölcs mérséklettel arról tanácskoztak, ' 
mennyi kárt okoz szegény Grah Mátyás korcs- ■ 
marosnak a szomszéd szatócs. S valahogy a 
konkurrentia okozta egyensúly meghibbauását j 
helyrehozandó, elhatározták, hogy a szatócsot 
negölik. 8  az elhatározást telt is követte volna, 

■ie szerencsére Haibárl meg nem foghatták s igy 
igv elkeseredésükben mi telhetett tőlük, nagyot 

illőitek botjukkal a boltos ablakára, melynek csö
römpölése megrémítette a legényeket úgy, hogy 
azok elszaladtak. De az éber csendörök kinyo
mozták a legényeket, akik leltüket be is vallották. 

— Értesítés! Alulírottak ezennel értesítjük a

' .FeJ?ncz: zS'brlk Islvün Rónafö, ilj. Ziibrik 
István louafü. Önkéntes Tűzoltó Egylet Márton- 

Oervants Iván llnlinosfö, Vlnj Ferencz Ró-holv
unió. Vlnj István líónafó, Horváth Iván Mező vár, 
D um j.in István Vasnyires, üorcsán Mátyás Vas- 
puluiiy, havel Sámli,,■ Vasiak. Jónás Sándor Vas
ak. Berke Mihály Vasiak, Rác/, János Ma 

{*'•  i r h kor- Ste™ z , ‘ga 70 fill. Janzsa János 
líunafo, Hauer Antal Muraszombat. Bauor Emma 
Mártonhely, Biczó Maria, Erisz Mihály 00—60 üli. 
r ranko Iván, Kfiliár István brezoni, Tobala Szil
veszter, Gorcsán Iván Nernesd 40—40 üli. Skrilcc 
Sándor, Kfiliár János, Sosloreez István, Kfiliár 
Mátyás, Mancs Eorcncz, Kolossá István, Gróf 
Miklós Rónafö, Pammer Rezső, Sági János, Kü- 
liar István, Cselük Iván Halmósfö, Frankó István 
Vukán Márkusháza, Kolossá Ferencz, 20—20 fill. 
A battyándi önkéntes tűzoltó egylet ezen utón is 
hálás köszönetét fejezi ki mindazok iránt, kik 
szertára berendezéséhez szives adományaikkal 
járultak.

—  Tánczmulatság. A muraszombati polgár
ság és iparosság Muraszombatban, 1907. évi feb
ruár hó 9-én a Dobrai-féle vendéglő összes ter
meiben a helybeli iparosság kebelében alakítandó 
temetkezési egylet javára zártkörű tánczmulatsá- 
got rendez. Kezdete este 7 órakor. Belépti d i j: 
személyjegy 1 kor., családjegy 1 kor. 60 fillér.

—  Felakasztotta  magát. Vígan borozgatott 
még szerdán Németh Mátyás halmosi birtokos 
Muraszombatban, hová némely takarékpénztári 
adósságáuak elrendezése végett jött be. S mint 
aki jól végezte dolgát, jól be borozva ballagott 
hazafelé s minden lelkifurdalás és ok nélkül 
kocsiszínje felé tartott s az első gerendára fel
kötötte magát. Boldog ember, vígan, beborozva 
ballagott a másvilágba, hová mi gyarló halandók 
csak kemény küzdelem után juthatunk el.

Előadás. A gazdakör csütörtök este tar
totta szokásos felolvasó estélyét a Fliszár-féle 
vendéglőben. Kacsó Ferencz ismertette illustrálú 
képek kíséretében az orosz-japán háború izgal
mait, Czipolt Árpád pedig a Vág völgyéről tar
tott előadást.

A gazdakörből. A földmivolésiigyi m, kir. 
miniszter az ország különböző vidékéről több 
jónak ismert eselédunmkás lakás és gazdasági 
melléképület tervét egybe gyűjtötte és egy gyűj
teményes kiadásba foglaltatta, ezen gyűjtemény
ből egy példányt megküldött a gazdakörnek is. 
A gazdakör ez utón is közli írré teszi, hogy ezen 
gyűjt eményt adandó esetekben tagjainak vagy az 
érdeklődőknek betekintés czéljából sziveson bo- 
csájtja rendelkezésre.

A megtalált aranyóra. Fejték Antal hely
beli órásmester üzletébe a napokban egy munkás 
ember állított be s egy szép B. Z. mongrammal 
és 5 ágú koronávnl ellátott nő aranyórát kínált 
eladásrá. Az órásnak gyanús volt a dolog s meg
jelentette a csendőröknek, akik kinyomozták az 
eladót Farkas Pál geröházi munkás személyében.

m. t. szülőket, hogy a muraszombati I. és II. 
számú kisdedovódákban a tanítás február hó 5-én 
(kedden) kezdődik. Beíratni lehet naponta délelőtt 
1U órakor Takáts R. István ailami iskola igazga
tónál. Mindazon gyermekek, akik az alább felso
rolt utcákban laknak az I-ső számú (Fő utcában) 
óvodába tartoznak :

Templom utca. Fő-, Árvay üzletig, Vasút-, 
Mező-, Frankó-, Korongi-, Városház-, Mester-, 
Derék-, Közép-, Kötő-, Muzga major, Alsó major.

A II. számú óvodába (Terplán ház) tartoznak 
mindazon gyermekek, kik ftz alább felsorolt utoák- 
bán laknak:

Bokor-, Vár-, Kis-Kanizsa, Regedei-, Fő-, 
Bergertől Kirbischig Belső major Muraszombat, 
1907. február, hó Pósfay Pongrácz gond. elnök.

—  A battyándi önkéntes tűzoltó egylet tánc
mulatságán felülfizettek az egylet által beszedendő 
tűzoltó szerekre a kővetkezők: Csaplovics Ferenc, 
Bohrai János Muraszombat, dr. Vratarits Iván 
-Muraszombat 5 —5 kor. Porkoláb Gyula 4 K. 20 tilt. 
Ratkol Tivadar Muraszombat, Vezér József Már
tonhely 4—4 kor. Keresztury Kálmán Mártonhely 
3 K. 20 fill, Önkéntes Tűzoltó Egylet Vaspolony 
2 K. 20 fill. Nagy István Urdomb 2 K i0  fill. 
Horváth Béla Muraszombat. Horváth Lajos, Bur- 
tákv János, Hartmann Ferencz Muraszombat 2 —2 
kor. Kühár István, Steril Gyula, Kiilits István 
-M irtonhely. Vratarits Iván Kiszombat. Titán István 
Kiszombat 1 K. 20 fill. Báez József Sürüháza 
1 K. 60 fill. Prészior János Rudkersburg. Korécz 
György Halmosfő, Zrinszki István Tótmorácz, Kü-

Mikor vallatóra fogták, előadta, hogy ö az órát 
még a múlt évben Meránban — ahol dolgozott — 
a sétány egyik padján találta, de nem jelentette a 
hatóságnak. Egyéb bizonyíték iiijján csak jogtalan 
elsajátítás miatt jelentették fel a járásbíróságnak.

Kórház gyűlés.
A muraszombati járási közkórház bizottsága 

február 1-én d. u. 3 órakor ülést tartott Pósfay 
Pongrácz főszolgabíró elnöklete alatt. Jelen voltak: 
Árvái Bernát, Bácz János, Bölcs Béla, Horváth 
Pál, Junkuncz Sándor, Keresztury Kálmán, Kir- 
bisch Ferencz, Metzker Mátyás, Meixner Mátyás, 
Sinkovich Kálmán és Szlepecz János bizottsági 
tagok, dr. Geigcr Vilmos és dr. Skrilecz Mihály 
orvosok.

A tárgysorozat első pontja az igazgatói 
jelentés volt, melyet a bizottság jóváhagyólag 
tudomásul vett. A jelentés kapcsán elnöklő igaz
gató előadta, hogy a vármegye törvényhatósága 
az 1907 —1913 évre megválasztotta a kórházi 
bizottság tagjait. A bizottság megalakulván a he
lyettes elnöki lenndükkel ilj. Horváth Pál tb. 
főszolgabírót bízta meg.

A kórház 1906. évi bevétele 39750 K. 82 
fillér, kiadása pedig 39427 IC. 32 iillér volt. A

maradvány az idei évre vitetott ál. A kórház 
törzsvagyona a következő : alaptőke 24100 kor. 
tartalékalap 8Ö4 K. 05 fill., karácsonyfa alap 377 
K. 29 fill. adomány alap 019 K. 54 fillér.

A kórház fentartási vagyonának 1906. évi 
mérlege a következőkép alakul : A korház köve
telése 11619 K. 45 fill. tartozása pedig 6091 K. 
43 fill. s igy 5528 K. 2 iillér cselekvő vagyon 
mutatkozik, amelyből kiutaltak a tisztikar azon 
illetményeit, amelyeket még az 1904. év folyamán 
megszavaztak, de fedezet hiányában nem folyó
síthatták. E szerint jut a főorvosnak, 700 kor. a 
másodorvosnak 800 kor., az igazgatónak 600 kor. 
a volt gondnoknak 100 kor. összesen 2200 korona. 
E kiutalásokhoz a közigazgatási bizottság és a 
belügyministeriuin jóváhagyását fogja a bizottság 
kérelmezni,

Ezután a jövő évi költségvetés került tár
gyalás alá. Elöirányoztatott a szükséglet 38101 
koronával s erre csak 25542 kor. fedezet van, 
úgy hogy a mutatkozó 35542 korona hiány csak 
úgy lesz fedezhető, ha az ápolási dijjat 1 K 50 
fillérről 1 K 64 fillérre emelhetnék fel. Tekintve a 
kórház áldásos működését és közhasznú voltát, 
nem kételkedünk benne, hogy a magas kormány 
az ápolási dij ily csekély emelését. engedélyezni 
fogja.

Egy uj takarék tűzhely felállítása már régi 
szükséglete a kórháznak. A bizottság a kérdést 
már tovább el nem odázhatta és elrendelte egy 
uj tűzhelynek 1400 kor. költséggel leendő fel
állítását.

Következményeiben igen fontos és a köz
egészség ügy érdekeit mélyen érinitö kérdésben 
hozott határozatot a tárgysorozat következő pont
jában a bizottság. A kórház kibővítéséről van 
ugyanis szó. A jelenlegi torhelyek mellett a kórház 
tovább fejlesztése teljességgel lehetetlen. Azonkí
vül a trachomás és egyél) ragályos betegek elkü
lönítése feltétlenül szükséges. Ep azért kimondta 
a bizottság, hogy a kórházi telek hátsó részén 
egy 6 szobából álló külön pavilon építését szük
ségesnek tartja és felír a magas kormányhoz, 
hogy ennek költségeit legalább felerészben a 
kincstár viselje, mert a kórház azt a saját erejéből 
megtenni nem képes. Vajha a kormány belátná e 
fontos ügy sürgősségét s megadná a kért segélyt, 
melylyel az amúgy is kitűnő hírnévnek örvendező 
kórházat még magasabb színvonalra lehetne 
emelni.

Végül a múltkori betörési kísérlettel foglal
kozott a bizottság s további bajok elkerülése 
végett elhatározta, hogy a pénzszekrényt a falba 
erősiti, az ajtókat és ablakokat villamos csengő 
készülékkel látja el.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
berekesztette.

= = = =  FEBRUÁR 3,

A pró hirdetések.
Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 

lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura- 
szombati kereskedésében.

Tiszta pergetett méz kapható kilogramonként 
1 korona áron Antauer József bábosnál Mura
szombatban. Nagyobb rendelésnél megfelelő ked
vezmény.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van hetenként csütörtökön d. e. 
11—12 óráig a titkári hivatalban. — A Dunán
túli Közművelődési Egylet könyvtára pedig vasár
naponként 10—11 óráig áll a közönség rendel
kezésére az állami óvodában.

Elsőrendű „Rczgálic* kapható igen olcsó 
áron a gazdakor megbízottjánál, Kardos József 
muraszombati kereskedő urnái.

Moson Drill, 11 soros vetügép, részletfize
tésre eladó jutányos áron a gazdakör! irodában.
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Fr. Kaiser-féle ’
Bregenz Vorarlbergi kühügés elleni

e z u k o rk á i
Ki ezen köhögés 

elleni ezukorkákát figyelembe nem veszi, vét
kezik saját egészsége ellen. — Kaiser-féle 
„Mell-Caramella* czukurk&k fenyővel, orvosi
lag kipróbált és ajánlott szer a köhögéi,
hurut és gége rekedtség ellen. ------~
C 1 Q A  drb köszönő bizonyítványokkal iga- 

-/ólja ezen szer hatliatóságát Ezen 
kitűnő gyógyhatású ezukorkáknak csomagja

20 és 4 0  fillé r.
Kapható M uraszom batban B ö lc s  

B é la  gyógyszertárában.

^ 5 -------------------------- »

BWga feriMfiS LS5SB jő

: „Honr«n\S* ■'5S.J

F Í jIsxy

A LicimenL Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kötvénynél, csúznál és meghűléseknél,
...............  bedörzsölésképpen használva. .......•••••••• <

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miau 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el. mely a „Horgony11 v. djcgygyel 
és a Riohter, czégjogyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható.— 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

Dr Richler gyógyszertára az „Aranyoroszlánhoz",
P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu 

Mindennapi szétküldés. í f t
m

-  —  ■■ —  ■ ■ -  1 — — *

K o s s u th  F e r e n c z  le v e le :
T e k .  B l a z s o v i c h  S á n d o r

gyógyszerész urnák
Sepsiszentgyörgy.

„Csuzos bántalmaknál a/. ..Indaszesz“ 
bedörzsölése jó  hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveggel 
küldeni.

Kossuth Ferencz."
Számos előkelőségek és orvosok iga

zolják, hogy a törvényesen védett székely-

IN D A S Z E S Z
gyógyfű sósborszesz legjobb' szernek bizo
nyult a test és izmok edzésére. L'dit és 
frissít. Mégóvja a testet a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyuró-konö 'kúra) 
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer csuz. 
köszvény. rheuma. ,'e;íájás, natha, influenza, 
tagszaggatás és mindennemű meghűlésből 
eredő bajok ellen. A székelyhavasi „Inda- 
szesz” össze nem tévesztendő közönséges 
sóabörszesz készítményekkel, melyek egyszerű 
szcszkevorék, holott az ..Indaszesz" székely
havasi gyógyfüvekböl előállított és hatásában 
felülmúlhatatlan gyógyfű sósborszesz. Egy 
üveg székelyhavasi „Indaszesz" fölér 10 üveg 
közönséges sósborszeszszel.

A törvényesen védett székelyhavasi 
..Indaszesz” kapható 2 és 1 koronás üve
gekben minden gyógyszertárban, valamint 
Muraszombaton a kizárólagos főraktárban

F ü r s t  A . é s  F i a  c z é g n é l .
— —  — --------------— -------------------------------—

Két jó házból való fiú asztalos

tanulónak
ellátással felvétetik W o r e l l  G y ö r g y  asztalos 
m esternél Budapest, V ili., Huiiyadi-u. 41 .

865/1906. végr. sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati kir, járásbíróságnak 
1000. évi Sp. I. 463/4. számú végzése követ
keztében dr. Czilrák János ügyvéd által kép
viselt Muraszombati Takarékpénztár részv.-t. javára 
Horváth Mihály borhidai lakos ellen 540 korona 
s jár, erejéig JÍJ00. évi augusztus hó 0-én : 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- | 
foglalt és 800 koronára hesült következő 
ingóságok, u. m. tehén, üszőtinó, borjú, szekér, 
eke, taliga, borona, sertés és malaczból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatni fog.

Mely árverésnek- a muraszombati kir. járás
bíróság 1006. évi V. 376/4. számú végzése folytán 
felperesi képviselő levele szerint 10 korona hát
ralékos követelés és járulékai erejéig Borhidán. 
Morvát Mihály lakásán leendő eszközlésére 

1907. évi február hó 13-ik napjának 
délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett követelések az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés melleit a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén hecsáron alul is, el lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglal tatiák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kell Muraszombatban, 1907-ik évi február 
hó 1-sö napján.

SZABADIT JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

21/1907. végr. sz.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati, zalaegerszegi, szombathelyi 
s több kir. törvényszéknek es járásbíróságnak 1900.

évi Sp. I, 749/2. s több számú végzése következ
tében dr. Ritscher Samu s több ügyvéd által 
képviselt Fürst A. és Fia s több társaik javára 
Kemény Mór és neje Hirschl Sarolta péterhegyi 
lakosok ellen 48S kor. 58 fillér s még több 
rendbeli tőkék s jár. erejéig 1006. évi október 
hó 10 s több nap foganatosított biztosítási és ki
elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
0958 koronára becsült ingóságok közül a bírói 
előzetes árveréseken még cl nem adott és igény- 
keresettel meg nem támadott 2149 korona becs- 
értékű tégla, szoba beli bútor, sárga hintó, zsák, 
krumpli, sörösbordó, bolti állvány, kukorieza, 
fiókos láda, üvegajtós állvány, üres hordó, biczikli, 
szekér, szecska metsző és kis bánik épületből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbirú- 
ság 1006. évi V. 487/27. sz. végzése folytán az 
alap- és felülfoglaltatók követelések és járulékaik
ból még hátralevő követeléseik és járulékaik 
erejéig Mátyásdombon megkezdve, itt végezve. 
Szabadhegyen a lefoglalt tárgyak helyein folytatva 
leendő eszközlésére

1907. évi február hó 14-ik napjának 
d. c. 10 órája batáridőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozó* ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kell Muraszombatban, 1007. február hó 1.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb . —  Kapható 
B a lk á n y i E r n ő  papirkereskedesé- 

ben M uraszom bat.

Építtetők figyelmébe!
Alulírott M uraszom batban építési üzletet nyitottam  s felkérem  az építtető közönséget, 

m éltóztassanak előforduló -esetben  aján lataim at bekivánni. Budapesten végzett szak 
iskoláim , hosszabb praxisom  egyelőre elég biztosítékot nyújtanak szakszerű és gondos 
kivitelre, azonkívül főtörekvésein lesz a 1 égj után yasabb árakat is betartani. Lakásom  a 
K ovács-féle házban van (Péterka vendéglővel szem ben).

Meszarics István,
vizsg, kőm űves m ester.

A világ legjobb szappanaSunlig!i! Szappan
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré 

válnak Mosson Sunlight-módszer szerint és megtakarít majd 
munkát, időt és pénzt.

S S  A S C H E R  B. és FIA

Nyomatolt Balkúuyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


