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Talán nem  olyan  kivihetetlen dolog 
volna, ha a sok, száz m eg száz, azonos 
tor kvé.'ü kulturegyesületeink fuzionálnának. 
Ezen ideát első p illanatra sokan  talán m eg
mosolyogják, an n yira  m erésznek , kivihetet- 
'•■niiek látszik az a —  m i viszonyaink 
főzött.

1 m ind járt m egm agyarázom  azt, hogy 
mikéin képzelem  a dolgot.

Például m ost valaki, egy lelkes, jó  m a
gyar em ber, a  ki érdeklődik a m agyar tár
sadalom kulturális törekvései, m űködése 
iránt, tagja az Erdélyi, Felvidéki, a  Délma- 
gvarországi, N yugatm agyarországi (pozsonyi) 
stb. stb. K özm űvelődési Egyesületeknek, —  
hogy csak a n agyobbakat em litsem . Ide is 
oda is fizet rendes tagdíj c ím én  4 — 8 koro
nát, m ondjuk fizet igy összesen  2 0 — 4 0  
koronát. L átja , hogy külön-külön ezen  egye- 
$ű/efeknek —  talán  az Erdélyi Magyar 
közm űvelődési Egyesületet kivéve —  valam i 
különös sok tag ja n in csen . Mindegyik egye
sület a  m aga szerény anyagi viszonyai kö
zött m egtesz m indent, hogy cé ljá t e lérje , 
iskolákat, könyvtárakat, óvóintézeteket stb. 
állít föl. De igy külön-külön valam i csodás

eredm ény nem  m utatkozik. Azért az oláh- 
ság, a szászság Erdélyben abszolúte nem  
mugyarosodik, süt asszim ilál a magyarok
b ó l; aztán  észr '-on  is, délen is nyugaton 
is csak m egvannak a nem zetiségeink erőben, 
egészsében, (tartsa is m eg ebben őket a 
m agyarok Is ten e!) s  gondoskodnak a nem 
zetiségi agitátorok pénzzel, fanatizm ussal és 
egyebekkel, hogy azt a  kis eredm ényt, a 
mit mi a m agyar kultúra fegyvereivel itt-ott 
elérnénk s elértünk, ellensúlyozzák, meg
sem m isítsék. Ezt tagadni nem  lehet, a  ki 
—  m int e sorok Írója is —  a helyszínén 
já r t  s  szem eit kinyitotta a látásra, füleit a 
hallásra, —  az elborult lélekkel látja , tapasz
talja . hogy nem zetiségeinket vajm i nehéz a 
m agyar nyelv, a m agyar kultúra szám ára 
m eghódítani, —  ellenben fajm agyar népünk 
akire nem  gondolunk, mert az úgyis —  
m agyar, nyom orúságában vándorbotot vesz 
a kezébe s uj hazát keres.

No, m ost ezeket tudva, tapasztalva, azt 
mondom annak az én  szám talan egyesü
lethez tartozó jó  m agyarom nak: Ezután csak 
egy közm űvelődési egyesület kötelékébe fogsz 
tartozni, s ha eddig tarsági dijakra ide is 
oda is elfizettél 2 0  —41/ koronát, most ebbe 
az egyetlen egybe fizetni fogsz 1 0  koronát. 
S  ha eddig a különböző egyesületek külön- 
külön kevés tagot szám lálhattak, mert nin- 
denki azt m ondotta, hogy m ár ennek is, 
annak  az egyesületnek is a  tag ja  vagyok,

hát egy egyesületbe vonva bele valam ennyi
nek a tagjait, a kicsiny, de lelkes seregek
ből egyetlen erős, hatalm as hadsereget lehet 
előállítani, amely erőit egy cél felé irányítva 
olyan eredm ényeket fog felmutatni, am ilye
neket az egyes, külön álló egyesületek elérni 
soh a nem  tudtak volna, a milyenekről nem 
is álmodánk.

Ig en ek kén t lehetővé válik az, hogy 
százezer em ber sorakozzék annak az egyet
len, annak a hatalm as egyesületnek a lobo
gója alá s ezt a lobogót m eglátja, észreve
szi mindenki az országban, s ez a lobogó 
diadalm asan fog bevonulni az ország m in
den r*' ízébe, hogy az egységes, a nagy 
célok érdekében összeforrod magyar nem 
zeti társadalom  szellemi és anyagi erejével 
em elje föl nyom orúságából és tartsa meg 
a m agyar hazának a magyar népet és hó
dítsa m eg a magyar haza szám ára nyelv
ben, gondolkodásban és talán e törekvésben 
is a m a még tölünk idegen —  m ert elide
genített, eltántorított nem  magyar ajkú  
honfitársainkat.

Ennek az egyesületnek szívesen tagjává 
szegődik m inden község, nagyok és kicsi
nyek, dúsgazdagok és szerény sorsban levő 
egyaránt meghozzák tehetségük szerint való 
áldozataikat a nagy nem zeti cél elérésére: 
a gazdasági nyomorúságból s szellemi elm a
radottságból kivezetni, a porból fölem elni a 
szegény, földhöz ragadt népet, uj, erős és

T Á R C Z A .

N e m e s  v é r .
Irta: VÉRTKSY GYULA.

Bartafalvy Géza ur papája: Barlafalvy Do
mokos ur először hallani sem akart a házasság- j 
ról. Szó sincs róla. Ö nem -győzik bele, hogy a 
família utolsó sarja egy sváb árendás leányát 
vegye el.

-  Én pedig elveszem. Mert nem akarok | 
koldulni menni. Te juttattál, apám, koldusbotra, I 
hat nincs jogod megakadályozni azt. hogy en ' 
eldobhassam magamtól azt a ko'dusbolot. Száz ! 
holdunk maradt még a három ezerből, az még ! 
szivarra is kevés! A Liebcl-pénzen visszavehetjük 
a,: egész busái határt. Még nagyobb urak leszünk, 
mint voltunk. Azután szeretem is Etelkát.

— Szereted V akkor vedd el, fiam A szere
lőmnek nem lehet paracsolni. Ha szereted, vedd 
f'!. ha cigányleány is. Természetesen, ha a cigány
am hátamegett is százezresek vannak. Lám én 
ls elvettem a te boldogult édes anyádat, az Isten 
•nyugosztalja. Elvettem bizony, pedig hát . .

— Pedig hát ő tisztázta ki apámat, mert 
"eV hallom, hogv akkoriban már úgy állt, hogy 
az utolsó holdját is ellicitálták volna. Ne maszkol- 
jon én előttem, öregein. Tudok én mindent.

Az öreg kellemetlenül érezte magát. Köhé- 
O'dts elsompolygett otthonról a kaszinóba, utköz- 
i 11 mormogva valamit a kölykök hálátlanságáról 

ak:kl'o ráköltik a szegény apák mindenüket s akik 
e2(-‘rt hála fejében gúnyolják őket.

Géza pedig, inig nézett a tipegő Öreg ember 
után, u;v érezte, mintha valami hatalmas erkölcsi

szégyenérzet szállná meg. Hát ö is csak egy nió- : 
dót talál a megélhetésre, a házasságot.

Egy pillanatra felébredt benne a fiatalos 
büszkeség. Megírja a leánynak, hogy hazudott, 
mikor azt mondta, hogy szereti. Nem szereti, csak 
a pénze kell neki. De ez sem igaz, mert szere'i.

És szerette is. Persze csak a maga módja 
szerint. Legfökép azért, mert gazdag volt. Hanem 
mikor az esküvőn ott állott a szép, szerelmes 
menyasszonya mellett, akkor úgy érezte, hogy 
igazi, őszinte szerelem vezeti öt az oltárhoz.

Pedig hát Etelkát is csak úgy szerette, mint 
azelőtt akármelyik szeretőjét. Néhány holnap múl
va reáunt. Mig az apja élt, az alatt csak nem 
hanyagolta el a feleségét, mert az öreg mindunta
lan a fülébe beszélte, hogy a becsület úgy hozza ( 
magával, hogy a felgségét becsülje meg, mert 
annak köszönhet nrndent. U se szerette valami 
rajongón a feleségét, de mig csak éit szegény 
mindig alázatos, hódoló alattvalója és hűséges 
hitestársa volt.

—  Én és vagyok, —  veti oda a fin.
—  De én ezt tízévi együttélés után mond

hattam el, mig te már most is, alig egy év múlva 
menyecskék után jársz.

—  Van is abban valami? Én tőlem neki is 
udvarolhatnak. En is csak udvarolok!

Mikor aztán az öreg ur behunyta a szemét 
és elment a Hartafalvyak családi sírboltjába, amellé 
a halavány arcú asszony mellé, akit, becsületére 
legyen mondva, ha nem is szeretett, de legalább 
becsült, hát akkor aztán kieresztette a gyeplöt
az urfi. , , , . i

Szegény Etelka e." szór szemet akart hunyni 
a férje dolgai felett. Gyöngédebb volt, semhogy 
mutatta volna, hogy fáj neki a férje hűtlensége. 
D e mikor aztán látta, hogv az ö gyöngédségét

egyszerűen gyöngcségnek, gyávaságnak nézi, hál 
más módot próbált meg. Jól ismerte férje büszke 
természetét, hát annak az utján akart hatni rá. 
Hátha figyelmeztetné öt, hogy tulajdonképpen tar
tozik is neki szerelemmel.

Együgyű, naiv asszonyka volt, jóformán 
inog se gondolta jól, amit mondott és legföképen 
nem értette úgy, amint mondotta.

Jogom van tőled hűséget követeim". En 
mentettelek meg ! Nélkülem koldulhatnál!

Persze, hogy volt e szavakban valami a 
hideg, számító hangjából is, maga is kiérezte és 
a következő pillanatban már odaborult a férfi mel
lére s csókkal, szerelmes szóval engesztélgelte. 
De késön volt már!

A gőgös, büszke Barlafalvy Gézának felfutott 
a vér az arcába, halántékán kidagadtak az erők, 
keze ökölbe szorult. Látszott rajta, hogy ajkán ott 
lebeg valami sértő, kíméletlen szó, hanem még 
sem mondta k:. Lefejtette magáról az ölelő karo
kat, durván, idegesen.

Az asszonyka kétségbeesetten kérlelte :
— Bocsáss meg ! Ne haragudj!
Miért haragudnék V Nincs oka rá !
Igazat mondott. Hanem mégegyszer nem 

akarná meghallani. Es ezért kell, hogy vége sza
kadjon közöttük mindenneK.

— Aki engem nem becsül, azzal én nem 
élhetek együtt.

Meg aztán a Bartafalvyak nem szoktak senki 
kegyelméből sem élni. Amit a felesége hozott a 
házhoz, azt viheti, megél még ö a maga ember
ségéből is.

Könyöröghetett aztán előtte a szép asszony 
airennyit csak akart. Megmondta, punktum. Még 
egy meleg tekintete sem volt számára. Mikor 
elbúcsúzott tőle, csak azt moudolta:



MURASZOMBAT. 1907,

mindenekfölött magyar nemzedéket terem
teni, a mely jóban, bajban egyaránt követ
ni fogja az egyetlen, a nagy parancsolatot: 
A haza minden előtt!

Megint kijelentem, nem győzöm ismé
telni és hangsúlyozni azt, hogy az említet
tem közművelődési egyesületeink működé
sét, munkájuk eredményét éppen nem ki
csinylem. Ellenkezőleg bámulattal látom azt 
a lelkes tevékenységet, azt a szívós, csüg- 
gedetlen kitartást, a mit ebben a mai utili- 
tárius, egoisztikus korszakban —  néhány 
lelkes apostola a magyarságnak, —  oly 
nemes önzéstelenséggel kifejt. De annyi a 
teendő s az eszközök a cél nagyságához 
mérten oly szerények, gyöngék, hogy a leg- 
megfeszitettebb fáradsággal se lehet ebben 
a mostani szervezetben, a magyarság erő
inek elaprózása, szétforgácsolása mellett 
igazán maradandó sikereket felmutatni.

Ha ellenben sikerül egyesíteni közmű
velődési egyesületeinket, vagy ha nem, hát 
megteremteni egy, az egész országra kiter
jedő és nemcsak kulturális, de gazdasági 
célokat is szolgáló hatalmas szervezetet, 
akkor hiszem, hogy nagy hasznára tudunk 
lenni elsősorban magyar népünknek, öt 
gazdaságilag talpra állitván, ősi kis tűzhe
lyén megtartván, azután idegen ajkú honfi
társainkat is megnyerhetjük a szellemi élő- 
haladást, a magyar művelődést szolgáló in
tézmények mellett anyagi, ipari, gazdasági 
institúciók létesítése által a magyar földnek 
a magyar hazának.

Szinte latom már magam előtt a száz
ezer taggal megalakuló és működő „Magyar 
Liga” a lázas tevékenységét.

Minden városban, minden kis félreeső 
falucskában meg van alakilva az ország 
szivében működő hatalmas szervezetnek a 
fiókja.

A hol a nép a rossz esztendő csapásaitól 
a maga hibáján kívül való eladósodás miatt 
a tönk szélére jutott s koldustarisznyával a 
nyakában, vándorbottal a kezében otthagyni 
készül ősi tűzhelyét, —  ott a „Magyarok

— Azelőtt szeretlein, de most gyűlölöm.
így maradt aztán egyedül líartnlálvy Géza

ur a Jiartafalvy-kastélyban, melynek parkja körül
belül nagyobb volt, mint amennyije megmaradt 
neki a dominiumbúl, mikor kiszakították belőle a 
felesége hozományát.

Amit csak követelt az asszony ügyvédje, ö 
mindent odaadott neki. A fiskálisa beszélhetett neki 
hogy igy csináljon, úgy csináljon, az asszony hadd 
pereljen, a törvény az ö részén van rá se hede- 
ritett a jól megiizetett tanácsokra. Ö nem volt 
sohase grájzleros, se bérlő; amit a felesége a 
magáénak akar, azt elviheti. El is vitte. Egy másik 
bolond terve a szegény, szerelmes asszonykának. 
Hátha a férje teljesen tönkre menve, visszapártól 
hozzá ! Milyen édes lesz akkor öt újra megmenteni!

Csakhogy rosszul ismerte a férjét. Nem abból 
a fajtából való volt, amelyikből az okos embere
ket faragják. Keményfejü, büszke legény volt.

Pedig alig ment el tőle a felesége, úgy kezdte 
érezni, mintha nagyon szeretné a szép, szőke, 
gyermekarcu asszonykát.

Lehet, hogy szerette azelőtt s, csak nem 
tudott parancsolni magának. Szilaj vére rávitte a 
tivornyázásra a szeretkezésre. Pedig szerette a 
feleségét, szeretnie kellett, mert másképen nem 
bolondulna úgy utána most, hogy elveszítette.

Érzi, hogy utálnia kellene, hiszen hogy 
bánik vele most is, de hiába, nem tudja. S mikor 
a békéltetésnél is hidegen mondja:

—  Gyűlölöm. . .
Akkor is azt zakatolja vadul dobogó szive :
—  Szereted!
És ez az érzés, ez a vágy elveszített neje 

után napról-napra jobban bele eszi magát a szi
vébe. Nincs éjjele, nincs nappala. Minden gondo
lata csak ott révedez nála.

Szövetsége” azonnal akcióba lép, munkát, 
kölcsönt, ingyen segítséget nyújt, avagy 
közvetít a mindenéből kifosztott népnek s 
visszaadja magyar véreinket a hazai föld
nek, visszaválaltja nékik azt, amitől a 
kényszerítő szükségben potom áron túl ad
tak. Ipari, gazdasági akciójával, a nyomor
gó magyar nép anyagi megerősítését célzó 
intézményekkel állítja talpra sorvadó fajun
kat s csak mikor kenyeret biztosított ( 
mert hiába, első a kenyér! — ) a legszegé
nyebb vidékek lakosságainak, látja el azo
kat szellemi táplálékkal is, nemzeti irodal
munk java termékeivel ajándékozván meg 
minden szahnaíödeles ház népét, És kicsa
varja majd ez a hatalalmas, a nemzet szi
liét javát táborába gyűjtő, az egységes ma
gyar társadalmat megteremtő, a nagy nem
zeti gondolat áthatotta müveit magyarságot 
egyesítő Szövetség a nemzetiségi pénzinté
zetek, nyílt és titkos egyesületek kezeiből a 
fegyvert, mert igazi megsegilöje, istápolója, 
anyagiakban és a művelődés terén ve
zetője, mentora lészen idegenajku test
véreinknek is,

S működési körébe vonja ez a „Liga” 
a müveit magyar nők ezreit is, hogy azok 
a hazaszeretet fanatizmusával, a női lélek 
gyöngédségével, finom tapintatával, okoság
gal, szeretettel szolgálják családi otthonuk 
körül a nép közé kimenve, annak panaszait 
meghallgatva, baján segitve, szolgálják mon
dom a magyarság megtartásának és meg
erősítésének nagy és dicső gondolatát céljait. 
Oh, ha erre a gyönyörű törekvésre egyesí
teni lehetne azt a sok anyagi, szellemi, 
hazafiul erőt, a mi még ennek a szegény 
nemzetnek a föntartó társadalmában fölta
lálható !

Óh ha mindenki, kinek az Isten erőt 
és tehetséget adott, hozzájárulna ahhoz, 
hogy kivezessük népünket a nyomorúság
ból, züllésből, pusztulásból, az anyagi, a 
gazdasági megerősödés a szellemi haladás 
uljára, a mely ut a nemzeti nagysághoz 
vezet!

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE * _

Órákig elül a felesége szobájában, Üres a 
szoba. Csali a négy rideg fal van meg. A bútoro
kat mind hazavitték. De ö csodálatosképen most 
is úgy lát mindent, mint akkor volt.

Az ágy fölötti kék selyem függönyt mintha 
most húznák szét s a függöny mögül elő búvik 
egy bájos üde női arc, szökő haja végigörnlik a 
felfogott függönyön —  sárgaselyem a kék selymen 
— s a kis ajkak közül hallja az édesen hivó szót:

—  Gézus ! Gézus !
Hallja olt cseng a fülében es felkel a széli

ről s megy arrafelé, a honnan a hangot hűi 
Azután megáll az üres szoba közepén s mikor, 
mintha álomból ébredne a valóságra, meglátja a 
négy üres falat, hát úgy érzi, mintha valami 
kínos sebet vágna rajta az emlékezés.

— Édesem, örökre elveszitett Etelkáin ! — 
suttogja lázasan, kétségbeesetten.

Az nap is egésznap ott ült abban a szobá
ban. Szomorú őszi nap volt, illő hozzá. Ott ült 
az ablak mellett és nézett ki. Sötétszürke volt a 
levegő, az ég, a föld minden. Az ólomszürfte fel
hőkből egyenes vonalakban pergett le az eső, a 
kert sudár jegenyéit hajtogatták a száraz lomb
jaikra hulló ólmos esőcseppek. A kastély előtti 
nagy gruppban csenevész őszirózsák eresztették 
le fonnyadt fejeiket, az egyenesre metszett bokrok 
tar ágain kopott, szürke verebek csiripeltek. Olyan 
kopottak, olyan éhesek és didergők, aminő talán 
nemsokára ö is lesz. A jövő hétre ki van tűzve 
az árverés a kastélyra is. Kilökik innen is, mint 
valami rossz, kutyát.

A szegénység jövendő képével összegyűl a 
lelkében a feleségére való emlékezés bús, szerel
mes hangulata.

Eszébe jutnak boldogsága első napjai. Az 
esküvő t»tán itt töltött aranyos vig napok. Mikor

Áp r i l i s  i .

Ha az elaprózása, szétforgácsolása he
lyett egy zászló alá tudnánk sorakozni va
lamennyien, kik azt akarjuk, kik még arról 
álmodunk, hogy ebben az országban egyet- 
len magyarnak sem szabad a maga hibáján 
kívül földönfutóvá lennie, s hogy ebben az 
országban mindenkinek szívben, lélekben, 
törekvésben és nyelvben is magyarnak kell 
lennie!

Nem utópia, nem ábrándkép ez, egy 
kis elhatározással, akarattal, hazalisággal és 
szeretettel egymás iránt, ez a cél meg
valósítható !

A gyerm eknap.
Gyönyörű tavaszi napfény ragyogó sugarai 

aranyozták be a gyermeknapot. Mintha a termé
szet csudatévő ereje is átérezte volna, hogy e 
nap a szereteté, humanizmusé: Az emberek szi
vébe szokatlan erővel költözött a szeretet s fonta 
fonta aranyos szálait. Megállt e napon a sivárság, 
irigység konok útjában, elült a bánat mindenütt 
öröm, szeretet sugárzott. Átéreztük, hogy azok 
sorsáról van szó, kiket ádáz végzetük kidobott az 
élét rideg vásárjába egyedül, elhagyottan. 
Összefogott az egész magyar társadalom, hogy 
megmentse az élet számára azokat, kiket a bűn, 
balvégzet a nyomorra, szenvedésre kárhoztatott, 
S erős a birodalmunk, hogy az egységes magyar 
társadalom megfogja vívni győztes csatáját a 
humanismus nevében.

Muraszombat és járásának intelligens közön
sége mindig részt kért a munkából, midőn jóté
konyságról, áldozatok meghozataláról volt szó. 
Kivette részét e napon is. A lelkes rendezőbizolt- 
ság Pósfay Pongrácz főszolgabíróval az élén 
erőteljes agitátiójának köszönhető, hogy a gyűjtés 
oly szép eredményre vezetett, mint tán — anyagi 
erőnket figyelembe véve — kevés helyen.

Már kora reggeli órákban élénk nyüzsgés, 
forgás volt az utcán. Reggel 8 órakor a helybeli 
összes tanuló ifjúság zászlókkal, zeneszóval ünneplő 
ruhában tanítóik kíséretében felvonult az utcákon 
a Templom előtti térre. Itt szép sorba felállva 
hazafias dalokat énekeltek, az ág. ev. iskola növen
dékei pedig ügyes torna gyakorlatokkal szórakoz
tatták a közönséget. Innét a tanulók a sétatérre 
vonultak, hol megismételték szép mutatványaikat. 
Itt a téren már zsákmányra lesve álltak : Árvái 
tíözsike, Bölcs Málcsika, Heiiner Sarolta, Hcubcr-

először a mellére borult a szép leány reszkető 
aggódással, epedö félelemmel.

—  Etel, édes asszonyom I
Tárcájából kiveszi a felesége arcképét, meny

asszonyi ruhában van levéve. A hófehér selyem 
hab szerűen dudoros ujjúkból, csipkés nyakból, mint 
valami odalehelt, üde, friss reggeli hangulat, úgy 
tűnik elő a babaarcu asszonyka.

— Vége van, vége !
Szomo-uan, csöndesen ül ott, észre se veszi 

mikor a cseléd levelet hoz be neki. A borítékon 
megismeri az Etelka Írását.

Reszkető kézzel tépi fel. Vájjon mit irhát 
neki? Mit? Hát azt, amit egy őrülten szerelő 
asszonyi s z í v  diktálhat:

Szeretlek, meghalok utánad. Bocsáss meg! 
mindenein a tied! S legjobban a tied lesz enge
delmes hűséges rabszolgád

Etelka.
A kastélyt én veszem meg az árverésen. < >h 

jö jj, jö jj értem ! Mama is vár velem együtt, jöjj 
édes, drága uram 1 . . .

Az első pillanatban az asszony utáni vágyó
dás mintegy parancsolólag lépett fel szivében.

—  Menj, menj legyetek boldogak!
De a következő percben ott csatázott vele a 

büszkesége :
— Koldus vagy alamizsnát adnak neked!
És a büszkesége győzött. Hanem félt tőle,

hogy ez a diadal nem marad állandó, félt tőle, 
hogy a szerelmes mégis fölülkerekedik. Gyávasá* 
got pedig nem akart elkövetni. Segített hát a dol
gon úgy, ahogy tudott. Elhallgattatta a szivét. 
Örökre. . .

Meleg vérének első sugara végigöntotte pí* 
rosra festette, a babaarcu asszony hófehérruhás 
arcképét,
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ger Hedvig. Hal
csűr Mariska,
Saáry Katuska
buzgó gyűjtők.
tata rj;írást rög ti
volt iuiiuekvés
az cmibcr.

" j”° unnusun. ijq nem 
•kvós előlük, csöbörből vödörbe esett

Oly ellcnállhatlanul csinosak voltak a gyüj- 
tök, bizony ntka ember maradt meg pum- 
jmllatas ncikiil. 8 mikor a téren már mindent 
letaroltak, egy elszánt s agyon pumpolt fiatalem
ber vr/.etésevel sorra jártak az öszzes hivatalokat.
A komor hivatalokba beköltözött a poczis, az 
igjuság, s bizony mindenki letette a tollat s sietett 
adakozni a nemes célra. A nemnsszivü lányok 
jryüjty.-e igen szépen sikerült. Összegyűjtöttek: 
Árvái 1 Józsiké és Metzker Irmuska: 29 K. 09 fül. 
Loncsir Mariska: 17 K. 26 fill. Heuberger Hed
vig 1;> K. 52 fill. Bölcs Málcsika és Horváth 1 
Ka;;.,11a: 12 K. 15 fill. Saáry Katus: 9 K. 80 fill. ' 
11, - Sarolta: 9  K. 04 fill. Halbart Olga: 7 K.
56 üli- Simon Etelka 0 K. 57 fill. Fóliák Emília ! 
6 K. 59 fill. Ezen felül Bölcs Málcsika és Horváth 
Kamilla eladtak nyulacskákat 19 K. 46 fillérért. 
Halas elismeréssel adózik a rendezőség e helyütt 
is a nemes szivü gyűjtőknek.

A helybeli kereskedők és vendéglősök is há
lát érdemlő áldozatkézséggel rakták le humaniz
mus adóját. Adakoztak: Aseher B. és fia : 23 K. 
Fiirst A. és fia 10 K. 30 fill. Dobray vendéglő 
alkalmazottai gyűjtése 14 K. 66 fill. Balkányi 
Ernő 6 K. 20  fill. Kohu Lipót: 4  K. 34 fill. 
Hirselil K. B : 4 K. Fiiszár József 4  K. Dobrai 
János : 3 K. Czipott Jó zse f: 3 K. Kardos Jó z s e f:
3 K. Weiner Salamon: 3 K. Weiner-féle kávéház 
pénztárosnöje : 3 K. Turk Jó zse f: 3 K. Heimer 
Ignác : 2 K. 60 fill. Kirhisch F eren c: 2 K. Berger 
Vilmos: 2 K. 62 fill. Brück Béla : 2  K. Berger 
J'izsef és fia : 2 K. Péterka József: 2  K. Meixner
Mátyás : 1 K. Wolf Mária : 1 K. Trautmann Sarolta :
1 K. Trautmann Sándor: 1 K. Hanc Im re: 40 fill. 
Herlingcr Jó zse f: 40 fill. Ezenkívül a magánosok 
közül adakoztak : Batthyány Zsigmond orsz. kép
viselő fedezte a zenekar költségét s Bölcs Béla 
ur adott 8  kor. A muraszombati Takarékpénztár 
adománya 10 K. Az iskolás gyermekek gyűjtése : 
helyben: 14 K. 30 fill. Korongon 3 K. 8  fill.

Ezzel beszámoltunk a szép napról, melyhez 
ha minden esztendőben hasonló lesz, akkor szép 
reménynyel nézhetünk a szerencsétlen gyermekek 
jövője elé.

A rendezőség e helyütt is kedves kötelessé
get teljesit, mikor őszintén megköszöni a nagy- I 
közönség meleg érdeklődését, különösen azokét, j 
kiknek e szép nap sikerében részük volt.

Felhívja még a rendezőség a vidéki gyűjtő- | 
két, hogy gyűjtésűk eredményét a jegyzékekei 
együtt Pósfay Pongrácz főszolgabíró úrhoz sürgő
sen eljuttatni szíveskedjenek.

Strófák a tavaszról. . .
Van e hazában sok poéta,
Van sok vidám lantpengetö,
Kinek ajkáról zeng a nóta,
Ha inennykö csak, ha hull eső.
S most a nap vidámra válik 
Virágot, mezőt, dalt fakaszt,
S a sok költő neki fog váltig,
S  köszönti dallal el tavaszt.

Én is, ahogy ez illik szépen, 
Pegazusomra felkapok,
Köszöntlek bohó, ifja szívvel 
Szép tavaszi, vidám napok.
A mezőn újra virág nyílik.
Hangos lesz erdő és berek,
S tovább csirpclnek majd a tájon 

A viszatérö verebek.

S tudom itt lesz köztünk újra, 
Hisz a tavaszszal vele jár,
Úrrá lesz utcán, téren ismét 

A pocsolya, a sár, a sár.

A vasút is már készülőbe,
A fejlődés itt szörnyű nagy,
Villágitás lesz, de csak akkor —
— No találjátok k i : Majd, ha fagy 1

Mezön kihajt az ibolyácska,
Tavaszi dal zsong szerteszét,
Átjárja aggnak, ifjú lánynak 
Szerelmes bohó kis szivét.
S örülünk, hogy a zord télnek,
Bár nagy soká, de vége lett,
A sok asszony töpreng javába,
Milyen legyen a toilett.

Itt a tavasz. Künn hull a zápor,
Fázik, vacog emberfia,
Tavaszról zengni ily időbe,
Erre nincs ars poétika.
Haj mit tehet a jámbor dalnok,
Szezon vers kell, itt ez a fö.
Itt a tavasz, szivembe érzem,
S  künn csak hull, hull az eső.

V. s.

^ m u r a s z o m b a t  e s  VIDÉKÉ “

H Í R E K .
—  K a z á n v iz s g á la t .  L a k y  K o r n é l  

szombathelyi iparfelügyelö csütörtökön váro
sunkban időzött s teljesítette a szokásos 
kazánvizsgálatokat.

—  Uj vasútvonal Muraszombat határán Lcte- 
nye község képviselőtestülete mozgalmat indított, 
hogy a stájer határtól Muraszombat irányában 
Letenyén és Nagykanizsán át Keszthelyig vezető 
vasutat az állam költségén kiépítsék és pedig, mint 
fővonalat. Erre vonatkozólag már megszerkesztet
ték a kereskedelmi miniszterhez benyújtandó kér
vényt is melyet fölhívás kíséretében megküldöttek 
az érdekelt községek vezető egyéniségeinek, hogy 
a községek a kérdéssel behatóan foglalkozzanak, 
hogy hozzájárulási összegeket szavazzanak meg és 
a kereskedelmi miniszterhez a kérvény átadása 
végett küldendő monstre-deputáczióba tagokat je 
löljenek ki. A letenyei képviselőtestület részéről 
kiküldött elökészitö bizottság az érdekelt községek
től folyó évi április 154g kéri a jelzettekre vonat
kozólag az értesítést. Irányításul megemlíti, hogy 
Letcnye község képviselőtestülete százezer koro
nát szavazott meg a vasút építési költségeire. 
Nagykanizsa képviselőtestülete április 6-án foglal
kozik majd ezzel az ügygyei. A mozgalom már 
nálunk is megindult s többen alá is írták a felhí
vást. A kérdésre lapunk közelebbi számában vissza
térünk, s megtesszük kelio bírálatunkat.

—  Uj mérnök. Stern Hugó okleveles mérnök 
városunkban letelepedett s Gombocz Jánossal kö
zös irodát nyitott.

—  A gyermek Liga . . . Megindult a gyűjtés 
városszerte. A lelkes bakfisok kíméletlenül meg- 
pumpoltak mindenkit. Persze volt riadalom. Sokan 
a jó  módúak, a nyárspolgárok közül megvetöleg 
mosolyogtak a buzgó lányokra. Sőt mikor egyik 
bájos bakfis, kinek ellentállni igazán nem lehet, 
egy úri asszonyhoz lépett, hogy adakozzék a 
nemes célra, ünagysága hetykén odavágla neki: 
Minek adnék, hogy még több legyen az ilyen 
jöttment porontyok száma! A sneidig bakfis 
végig nézi önagyságát s ezt felelte : Mondja Nagy
ságos asszonyom, miért tartja nyitva esernyőjét? 
Mert esik az eső, felelt ö. Nonát ugye, nem azért 
esik az eső, mert Nagyságos asszony az esernyőt 
tartja hanem inkább azért tartja az esernyőt, 
mert ’ az eső esik. 8 ha az esernyővel pár eső 
cseppet is elhárítunk, már volt valami haszna az 
esernyőnek. S higyjc meg Nagyságos asszonyom, 
ha kegved egy koronát ad is e czelra, még min
dig elég nyomorult lesz e porontyok helyzete s 
nem fogja őket a világra csábítgatni e pár garas. 
Szólt a kis bakfis és ment tovább gyűjteni.

ÁPRILIS 7.

— Fosztogatás. Kezdünk világváros lenni. 
Jámbor vidékiek ha a párisi szanszkulottok éjjeli 
kirohanásairól a fővárosi lapok hasábjain elvétve 
olvasunk egyetmást, azt hiszszük az merő fan- 
tasia bohó játéka. Pedig a közrend állapotai kez
denek nálunk is párisi külvárosi jelleget ölteni. 
Több helyről vettünk panaszos Írásokat, hogy ű 
városban szerte fosztogató banda működik, mely 
különösen apró gyermekekre vadászik, akiket be
csalnak félre eső kapukba, s ott ruhájuktól, 
fülbevalójuktól megfosztva, szélnek eresztik őket. 
Legutóbb is egy lelketlen bestia Neszményi Dénes 
járásbirósági hivatalnok kis leánykáját a Bokor- 
utczába csalta s ott egy kapuban fülbevalóját 
elszedte a kis gyermektől s ott hagyta a sirdogáló 
gyermeket. S minden fényes nappal történhetik 
meg. Felhívjuk a hatóság figyelmét c rendszeres 
gazságokra, itt az ideje, hogy elcsípjék a lelketlen 
fosztogatókat.

—  Seyédjegyzö választás. Csütörtökön dél
előtt folyt le Battyándon Horváth Pál tb. főszolga
bíró jelenlétében a segédjegyzö választás. Pályá
zók Bartáky János battyándi oki. jegyző és Hor
váth Lajos oklándi oki. jegyzők voltak. A kép
viselőtestületi tagok egyhangú bizalma Bartáky 
János felé fordult, aki a körjegyzőség területén 
közkedveltségnek és jó névnek örvend s öt vá
lasztottak meg segéd jegyzőnek. Pénteken Tótkc- 
rcszturon volt segédjegyzö választás Pósfay 
Pongrác főszolgabíró elnöklete alatt s nagy lelke
sedéssel Herezeg Edét választották meg. F. hó 
10-én Vizlendván, 11-én pedig Felsölendván lesz
nek a választások. Előbbi helyen Pataky Géza, 
utóbbin Lunzer Endre oki. jegyzők a jelöltek.

—  Az izraelita hitközség közgyűlése. Szerdán 
délután 2 órakor tartotta a helybeli izraelita hit
község dr. Bitscher Samu elnöklete alatt rendkí
vüli közgyűlését. A közgyűlés tárgya a templom 
építés ügye. A szép számban megjelent helybeli 
és vidéki tagok egyhangú lelkesedéssel elhatározták, 
hogy a tcmplomépitési költségek fedezésére 50000 
koronás amortizátiós kölcsönt vesznek fel a mura- 
szombati Takarékpénztárból, melynek törlesztése 
az előirányzat szerint az adó emelése nélkül is a 
befolyó jövedelmekből lehetséges lesz. A templom 
építés tehát most már dűlőre jutott s igy mi sem 
állja útját, hogy a/ első kapavágás megtörténhessék.

—  Postarablás a szomszédban. Hivatásának 
áldozata lett a szerencsétlen turniscsai postás. 
Gábor Jánosnak hívták a szerencsétlent, aki Bela- 
tinc és Turniscsa között a postai kézbesítéseket 
közvetítette. Szokásős módon csütörtök reggel 
6-kor indult útjára, s útközben megtámadták, kira
boltak s 12  késszurással oly súlyosan megsebesí
tettek, hogy sebeibe belehalt. Érdekes tragikuma az 
esetnek, hogy midőn «i turniscsai segédlelkészt 
hívták a szerencsétlen áldozathoz, hogy meggyón
tassa, a scgédlclkész az asztalon lévő revolvert 
vizsgálgatta, miközben az elsült, úgy hogy egy 
ujja anyira megsérült, hogy cl kellett távolítani. 
A szerencsétlen postás gyilkosait a csendőrség 
erélyesen nyomozza, de mindezideig ered
ménytelenül.

A pró hirdetések.

Eladó Alsó-Lendván 5 hold birtok, a miből 
3 hold szőlő, a többi kaszáló, szántóföld és 
gyümölcsös. Venni szándékozok forduljanak a 
gazdakör titkári hivatalához.

Zsir eladás. Wilfinger Károly korongi állami 
tanítónál 150 kiló friss, tisztán kezelt disznózsír 
eladó.

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— 1 1  óráig áll a közönség rendel
kezésére az állami óvodában.

Vinczellér állást keres okleveles egyén, aki 
a szőlőművelés összes ágaiban jártas f. évi május 
hó 1-ére. Czime: Tóth Gyula Zsidahegy, u. p. 
Mártonhely.

Rigai lenmag kapható Kardos József keres
kedőnél muraszombatban.
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111, 112, 114 és 93'1907. vógr. sz.

Ai'wérési hirdetm ény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati s több kir, törvény
széknek és járásbíróságnak 1905. évi V. 23/2. 
s több számú végzése következtében dr. Cjottscher 
Friedrich s több ügyvéd által képviselt dr. Gottscher 
Fnedricb, Fürst Antal, Schmidt. Károly, Mihr 
József és Schuth Vilmos cég javára Vrecsics 
István és neje Vrecsics Rozália birúszéki lakosok 
ellen 100 kor. 10 fillér, 75 kor. 50 fillér. 327 
kor. 40 fillér, 21 kor., 144 kor. 28 fillér, 239 kor. 
70 fillér és 170 kor. 10 fillér s jár, erejéig 1000. 
évi ápril hó 17 s több napon foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
830 koronára besült következő ingóságok, u. m. 
hordó, szobabcli bútor, vaskályha, falióra, tűzifa, 
szalma, bika, borjú, sertés stbbiböl álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatni fog. ..................

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1000. évi V. 203/10 s több szánni végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések járulékaikból 
meg hátralevő követelések s járulékaik erejéig 
Birószéken Vrecsics István és neje \ rccsics 
Rozália lakásán leendő eszközlésére

1907. évi ápril hó 12-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kilüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók 'zennel oly megjegyzéssé, 
hivatnak meg, hogy az érintett követelések az 18811 
évi LX. t.-cz. 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 felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi marczius 
hó 20 ik napján.

8ZABADFY JÓZSEF,
kir bír. végrehajtó.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

p v ö I  refr.g~k.--K3 V fc**  SKtga jjp

m J t r  Vódjegy: „Horgonvi4

|j á Liriment. Gapsici conip.,
a Eorgony-Pain-Expeller

pótléka
régi wwlc b‘ nyúlt háziszer, mely már több 

mint 37 t v óta '  •'b fájdalomcsillapító szemek 
bizonyuk köszvenynel, csúznál és meghűléseknél,
.......... bedörzsöl ősképpen használva. ........... — l

Figyelmeztetés.® Silány hamisítvúnyok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a ,,Horgony" védjegygyei 
és a Riohter,czégjogyzéssel ellátott dobozba van 
csomagol va. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható.— 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

Dr Richter gyógyszer tani jz „Arany o ro s z iin ta ",
P r á g á b a n , F  abetlistrasse 5 nou.

Mimlír 'küldés.

j C f & j l f e s a  t s s a i

Igazi magyar szegedi

s z a k á é  s k ö  ny  v.
Kapható B a lk á n y i E r n ő  könyvkereskedé

sében Muraszombat.

Fr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlbcrgi köhögés elleni

1 t  r  2 kaphatók alulírottczukorkai______________________ Ki ezen köhögés
elleni ezukorkákát figyelembe nem veszi, vét
kezik saját egészsége ellen. — Kaiser-féle 

Mell-Caramella“ ezukorkák fenyővel, orvosi
lag kipróbált és ajánlott szer a koliogez, 
hurut es gége rekedtség ellen. ; ~

drb köszönő bizonyítványokkal iga- 
zolja ezen szer hathai'»ságat Ezen 

kitűnő gyógyhatású ezubőrkéknek csomagja
Csomag 20  és 4 0  fillé r. Adag 3 0  fül. 
Kapható Muraszombatban B ö 'c s  

B é la  gyógyszertárában.

100 drb cigaretta hüvely
1 2  krajczártól feljebb. —  Kapható 
B a lk á n y i E r n ő  papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Üzleti- és zsebkönyvek 
írószerek

a lepjulányosabb árban kaphatók B a lk á n y i  
E r n ő  könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.
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Gyorsszámoíó

Népies olvasmányok

Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske- 
désében M uraszom bat.

Szerelmi levelező 

Álmoskönyv
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A világ legjobb szappana

Sunlight Szappan
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré 

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

KíE A S C H E R  E. és FIA Muraszomba'és Bellatiinc.

Lokom obilok, Gőzcséplőgépek, Benzinm otorok,
Aratógépek, Talajrniveíö Eszközök, Te ljes M alom ’

berendezések, stb. stb. K ívánatra  szívesen küldünk 
árjegyzéket és költségvetést.

M A G Y A R  K E R E S K E D E L M I  R É S Z V É N Y  T A K S A  S 'Lg  “
A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége, Budapest.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


