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IV.

Végére érek fejtegetéseimnek. Összefog- 
latom mégegyszer, elmondom újra, hogy 
mi volt a gondolatom, mi volt az eszmém, 
mikor ezen néhány igénytelen sor Írásához
fogtam.

Egyesíteni kell küzniiivelödési egyesü
leteinket egyetlen, hatalmas, az egész or
szágra kiterjedő szervezetté.

ü g y  a mint ma működnek azok, leg
nagyobb részben, az anyagi eszközök elég
telensége miatt is, nem tudnak oly fényes 
eredményeket fölmutatni, amelyek a kitűzött 
cél eléréséhez a magyarságot közelebb vin
nék. Bár ezúttal is kijelentem, hogy a vi
szonyok mostohasága dacárá való munkás- 

:k cs ennek eredménye előtt kalapot 
kell emelnünk.

Hát én ekként gondolnám a dolgot:
A. nagy kulturális (magyarosító) egye

sületeink beleolvadnak teszem töl az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesületbe. Ezt ineg 
újjászervezik az arra elhivottak. Az uj szer
vezet cime: .Magyar Liga“ középpontja 
Budapest. Innen árad szét az ország min
den részébe, legfélreesöbb kis községébe is 
a magyar fajt iönt irtó, megerősítő, a nem
zetiségeket magyará átalakító erő.

Az uj szervezetbe belép tagul minden 
község, minden helyi egyesület, társaskör,

; kaszinó, minden köztisztviselő, lelkész, taní
tó, orvos, ügyvéd a törvényhatóságok, közsé
gek, pénzintézetek, —  az egész müveit ma
gyar társadalom. Az uj egyesület tagjainak 
száma könnyen elérheti igy a száz, két
százezret isi

Minden társadalmi gyűjtés bizonyos 
hányadban az egyesület javára szolgál. 
Alapítványok, önkéntes adományok erre az 
egyetlen célra rövid idő alatt milliókat 
juttathatnak.

Nos, az egyesület egy ilyen hadsereg
gel, ilyen anyagi eszközökkel csudákat mű
velhet. A központi szervezet —  mint emli- 
tém —  a fővárosban működik. Ott állapít
ják meg a munkatervet s a vidéken, min
den legkisebb faluban is kiosztják a szere
pet, a munkát a fiókok vezetőinek.

S a hatalmas gépezet megindul. Egy
séges, erős vezetés, irányítás mellett, a kellő 
eszközökkel egyetlen célt szolgál: a magyar 
faj talpra állításának, anyagi és szellemi 
megerősítésének, a magyar haza földén való 
megtariasának s idegen ajkú honfitársaink 
teljes megmagyarositásának a céljait. Az 
egyesület nemcsak kultúrát terjeszt, de anyagi ! 
támogatást is nyújt ott, hol arra szükség | 
vagyon. Ahol munkahiány miatt pihen a 
dolgos magyar munkás kéz és idegenbe akar 
távozni a nép, ott ipari, gazdasági munkát 
szerez, ahol ősi földjétől fosztja meg, ma- i 
gyár elődei tűzhelyéből forgatja ki a magyar

népet térmészeti csapás, lelketlen uzsora, 
vagy egyébb gazdasági nyomorúság, ott 
visszaszerzi, megmenti a magyar földet ma
gyar véreinek.

A hol lelketlen izgatók űzik népbolon- 
ditő, átkos foglalatosságaikat — a nekik ren
desen jövedelmezőt —  különösen idegen 
ajkú. szegény ügyefogyott, honfitársaink kö
zött, —  ott felnyitja az elámítottak szemeit 
a nép lelkére igyekszik hatni s a szellem 
diadalmas fegyvereivel nyit utat a szivekbe 
a magyar nyelvnek, magyar műveltségnek. 
A hol állami iskolát kérnek, —  mert arra 
égető szükség vagyon s nincs rá éppen pénze 
az államnak, ott fölátlitja az egyesület a 
maga iskoláját, s nem koldusalamizsnát, de 
tiszteséges honiáriumot ád azoknak a sze
gény tanítóknak, kik életüket áldozzák föl 
exponált helyeken a magyarságért. Az egye
sület munkásai — a magyar faj jövőjének, 
a nemzetiségek megmagyarositásának fana
tikus apostolai — minden idejüket a nagy 
célnak áldozzák. Nem tiszteletbeli állásokat 
töltenek be, hanem valóságos életcélnak, 
életpályának tekintik megbízatásukat s exisz- 
tenciájukat biztosítva, tisztességgel elátva 
érezvén, egész erejüket, idejüket, egész 
életüket az egyesületnek szentelik.

A hatalmas szervezet ekként behálózza 
működési körébe vonja az egész országot s 
a hol gazdasági, nevelési, magyarositási, kul- 
tuláris akcióra van szükség, hogy az elesett, 
tönkre játott nap talpra állíttassák, ott meg
jelenik s teljesiti kötelességét.

TÁRCZA.

A m it  n e m  s z a b a d  é n e k e ln i .
Irta: SZÁSZ JÓZSEF.

Estefelé északi szél támadt. Megszaggatla az 
égen úszó felhőket. Egyik darabot erre, a mási
kat arra kergette. Az eső elállóit és úgy látszott, 
reggelre szép idő lesz.

Éjjel azonban egyet gondolt az idő. Elállott 
a szél s újra összeverődtek a fellegek. Reggelre 
úgy szakadt az eső, mintha csatornából öntötték 
volna.

Mi lesz m a? Találgatták a katonák, akik a 
kaszárnya folyosóján a reggeli rendes testgyakor- 
lalokat végezték. Vizit lesz-e, vagy kirándulás ?

Akárhogy találgatták, nem tudták bizonyosat 
küalulni. Megkérdezték pedig kapitány ur Komorov- 
csák lovásza is, hogy nem kapott-e parancsot a 
Kozák felnyergelésére. A kapitány ur lova hallga- 
toti erre a névre. A lovász azonban semmivel nem 
tudott többet náluknál s igy nem maradt más 
hátra, mint tovább találgatni s tovább végezni a 
testgyakorlatot.

Mert a katonának naponkint testgyakorlatot 
is kell végeznie. Ez is regalmában van megírva.

Az, hogy kora reggeltől késő estig gyalogo , 
Ugrál, fmkos, íegyverfogásokat, lövőgyakorlatokat 
V( g'-z : nem elég testgyakorlat. Ez csak olyan napi 
luuuka, mint a favágónak a favágás. Testgyakor

lat számba csak az jön, amit annak jelez a reg
lama, a többi mind csak rendes napi munka.

Ezeket a reggeli teslgyakorlatokat a pokolba 
kívánja a katona. Alig issza meg a feketekávénak 
keresztelt lőrét, kiáll az udvarra, ha eső esik a 
folyosóra és ott komandúszóra elörehajol, hátrá- 
hajol, hol jobb, hol bal lábát emeli, térdeit hajtja 
ugrál, úgy hogy mire leérkezik a kirukkolás ideje, 
pihenni szeretne inkább, sem mint a gyakorlótérre 
menni. El is szökik előle, ha csak lehet. Inkább el 
megy udvart söpörni, vagy az őrmester ur szobá- 
báját kitakarítani, osak a reggeli testgyakorlatot 
elcsaphassa.

Mire a Kapitány ur Komorovcsák előkerül, 
háronlszázhatvanhatszor, megismétlik a test és 
testrészek mozgásának minden fajtáját. Először 
fegyver nélkül, aztán fegyverrel. Őrmester ur Só
lyom folyton zsémbel, folyton káromkodik.

Végre úgy reggeli 8 óra körül megérkezett 
a kapitány ur.

A napos altiszt haptákba vágta magát előtte 
s megtette a jelentést.

— Kapitány urnák alássan jelentem, a szá
zadnál minden rendben van, nincsen semmi újság. 
És jelentem alásan, infanterist Mácsa az éjjel 
meghalt a kórházban,

Az teliut, hogy infanterist Mácsay meghalt, 
nem újság, s halála dacára minden rendben van 
a századnál.

Nem igy gondolta ezt ugyan a jó  legény, de 
azért igy jelentette.

Mert úgy tanulta s most már rá jár a szaja

hogy a század rendben van s nincs sémi újság. 
Annyira rá jár a szája, hogy a fél kaszárnyát 
felrobbanthatják miatta, a század felét agyonüthe
tik, mégis csak azt jelenti, hogy a század rendben 
van, nincs semmi újság.

Csak amikor azt elmondotta, akkor rukkol 
ki vele, hogy mi történt a századnál.

Ez az infanterist Mácsay négy hét előtt 
betegedett meg. Lázról, hideglelésről panaszkodott 
a regimentorvos urnák. Ez rendelt is neki orvos
ságot : könnyű bakkancsot. Ez azonban ném hasz
nált, amin nagyon elcsüdáiközott a tudós doktor 
ur és kegyetlen haragra lobbant. Kijelentette, hogy 
infanterist Mácsay gazember szimuláns, és meg
fenyegette, ha még egyszer elébe mer kerülni, 
feljelentést tész svindlerségéről a kapitány urnák, 
aki majd érdeme szerint megbünteti. Végül ke
gyetlenül összeszidta s élkergette színe elöl.

Szegény Mácsay türelemmel hordozta a be
tegséget, mig le nem ütötte a lábáról. Harmad
napon a reggeli testgyakorlaton összeesett s ekkor 
kapitány Ur Homorcsák egyenest a kórházba kül
dötte. Ott már elhitték neki, hogy beteg do segí
teni azért nem tudtuk

Mikor regimentorvcá urnák megvitték a ha
lála hirét. a kis kopasz emberke feltolta szemé
ről homlokára a pápaszemot s hitetlenül rázta 
a fejét.

— Furcsa eset, nagyon furcsa eset. És én 
még most is azt hiszem, hogy szimulát s csak 
azért halt meg, hogy kompromittálja az orvosi 
tudományt.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak megújítását. A kiadóhivatal.
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Sok ember gondolja magában, miárt 
fizetek egy tucat kulturális egyesületbe szinte 
egv egész kis kapitálist, ha a sok közül 
csak egy áll közel a szivemhez az érdeklő
désemhez s ha a sok egyesület működésé
ben részt nem vehetek, de meg látható, 
kézzelfogható eredményt nem tapasztalok.

Százezer ember fog lelkes örömmel 
egyetlen ilyen hatalmas szervezetbe belépni, 
mely egyes tagjaitól, azok óriási számát 
tekintve, sokkal kevesebb anyagi áldozatot, 
hozzájárulást kíván, s a mely mégis éppen 
hatalmas hadseregével s tekintélyes anyagi 
erejével sokkalta fényesebb eredményeket 
tud fetmutatni.

Kis nemzet vagyunk, ha megakarjuk 
helyünket állni, ha élni, fejlődni, nagygyá 
lenni kívánunk (s váljon ki nem óhajtja 
nagynak és dicsőnek az imádott magyar 
hazát?) akkor erőinket egyesítve, minden 
tehetségünkkel oda kell törekednünk, hogy 
fajunkat számban, anyagi erőben, szellemi, 
erkölcsi, kulturális javakban gazdaggá tegyük.

így széthúzva, egymást bántva, marva, 
tehetetlen, magára hagyott népünket fogyni, 
pusztulni, kivándorolni engedve, s egy-két 
önzetlen harcosát a magyar nép, a magyar 
faj megtartásának, „az utolsó ideálistákat* 
gúnyolva, kicsinyéivé, elkedvetlenítve — csak 
magunkban teszünk kárt, magun kát gyöngítjük, 
hogy egy erős pusztító vihar ha támad, gyönge 
pehelyként vigye a széttagolt, az elpuhult 
magyar hazát — ellenségeink hangos örven
dezése mellett a teljes megsemmisülésbe.

A magyar fajnak históriai hivatása van 
itt ezen a földön s ha ezt a nagy hivatá
sát a megváltozott viszonyok között a jövő
ben is be akarja tölteni, ha élni és vezetni 
akar, úgy szükség van a nemzet erőforrá
sainak összegyűjtésére, kihasználására, a 
magyar társadalom minden tagjának egye
sített erejére és tevékenységére, hogy fogyat
kozó magyar népünket megtarthassuk a 
magyar földnek s a más ajkuakat megnyer
hessük a magyar nyelvnek, a nemzeti ma
gyar társadalom, a haza céljainak.

Én megtudom mondani, hogy ki van 
predesztinálva a magyar közéletben, a ma-

I

Kapitány ur Komorcsáfc meghallgatta az | 
altiszt jelentését s azután megtette a szükséges | 
intézkedéseket a temetésre.

Kern nagy dolog: egyszerű a koz vitéz teme
tése. Tiszt urakat magasrangu generálisokat temet
nek csak nagy pompával, nagy parádéval, puska
ropogással, ágyudörgéssel. Szegény közlegénynek 
eleg egy fél szakasz katona is. Tiz tizenkét ember 
Kjtelik ebből fejfavivö, koporsó kísérő bőven. De 
az a kitüntetése a közlegények is meg van, hogy 
muzsikaszóval kisérik el a másvilágra. Nem kiséri 
ugyan az egész ezredbanda, mert ez a nagy 
kitüntetése megint a tiszt uraknak és tábornok 
uraknak jár, de elkíséri a banda égy harmöniuma. 
De nem kíséri el a sírig: ez nagy fáradság volna. 
Csak a város széléig. Olt megállanak az ut szélén 
eljátszanak valami gyászdalt, s mikor 10 lépésre 
elhaladt előttük a gyászmenet, megfordulnak, rá
zendítenek valami vig nótára s mennek vissza a 
kaszárnyába.

Mikor intézkedéseit megtette a temetésre, 
levelet irt a megboldogult szüleinek a kapitány 
ur. A levélben megírta, hogy fiuk meghalt, s tőié 
teihetöleg meg is vigasztalta őket, hogy ne sírja
nak, mert hiszen senki sem élhet örökké a földön ! 
8 hogy jobb sors a természetes halál, mintha | 
csatában a puskagolyó oltotta volna ki életét.

A levelet postára adatta s aztán elgondol
kozott. Azt gondolta, hogy ilyen átkozott időben 
még se érdemes a szabadba kiverni a legényeket. 
Nem ugyan ö miattuk, nem is ő miatta, de nem 
is az idő miatt.

(Vége köv.)

gyár társadalomban arra, hogy összes erő
inket egyesítse az említettem nagy cél eléré
sére, hogy kipróbált kezeibe vegye közmű
velődési egyesületeink egyesítésének és egy 
hatalmas, egy nemzetfcntartó magyar társa
dalmi szervezet megteremtésének, egy — 
mondhatnám —  uj honfoglásnak az óriási, 
a nehéz, de a magyarok örökkévaló Istené
nek tetsző munkáját, meg is mondom, hogy 
ez a férfi, ki az isteni gondviselés által 
ennek a nagy koncepciónak a megvalósítá
sára szinte predesztináltatott, ez a gondvise- 
lésszerü férfiú — Vasvármegye kiváló szü
lötte, — R á k o s i  J e n ő !

Mindezek után felkérem a Vendvidéki 
Közművelődési Egyesület tisztelt tagjait, hogy 
a fölvettem kérdéssel foglalkozni s mozgal
mat indítani méltoztassanak, hogy egyelőre 
összes kulturaegyesületeink bevonásával a 
fúzió, „Magyas Orsz. Liga* megalakítása 
tárgyában Budapesten kongressuz tartassák. 
A többi magától megy. Bontsátok ki test
véreim a lobogót a második honfoglalásra 
s mi követünk benőteket a biztos diadalra ! ! !

A  m u r a s z o m b a t i  C a s in ó  v á la s z tm á n y i  
ü lé s e .

Pénteken c hó 12-én d. u, 5  órakor a Casinó 
választmánya Pósfay Pongrácz elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen részt vettek: Aczél József, 
Árvái Bernát, dr Czifrák János, dr. Geiger Vilmos, 
dr. Ritscher Samu és Tiborcz Antal.

A tárgysorozat első pontjában a Casinó ren
des tagjaiulj Stern Hugó és Breier József mérnö
kök vétettek fel. Elnöklő főszolgabíró bejelentette, 
hogy dr. Schick Ferencz Sándor indítványa foly
tan a márczius 15-iki szabadság ünnepélyen 82 
koronát gyűjtöttek össze a Petőfi ház javára, mely 
összeget az elnök rendeltetési helyére jutatta.

Ezután a tárgysorozat legérdekesebb pontja, 
a Casinó helyiségek kibövétésének kérdése követ
kezett. Már a közgyűlés kimondotta, hogy tekin
tettel a tagok számának folytonos szaporodására, 
s a mostani helyiségnek alkalmatlan voltára, a 
Casinó otthonának kibővítése immár elodázhatlan, 
annál is inkább, mert még e kis termet sem mond
hatta magáénak a Casinó, mert nagyobb sokadal- 
mak esetén kénytelen volt azt átadni.

A közgyűlés egy albizottságot küldött ki a 
kérdés tanulmányozásara, E bizottság egyik tag
jához egy igen figyelemre méltó és komoly aján
lat érkezett, amclylyel is a Casinó helyiségkérdése 
örök időre és igen czélszerücn megvolna oldva. 
A bizottság mindazonáltál nem akart határozni 
addig, amig üobray Jánosnak, a Casinó jelenlegi 
házigazdájának nézetét a Casinó helységek kibő
vítését illetőleg nem tudja. Ugyanis Dobray János 
évek óta hangoztatja az építést. Egy modern szép 
szállodát szándékozik .‘a mostani vendéglő helyére 
építeni s ezzel különös a szálló szobák tekinteté
ben nagy hiányt pótolna s egyutlal a Casinónak 
is alkalmas helyiségeket bocsátana rendelkezésére. 
Az építkezés azonban évről évre halasztatik. Dob
ray János ur még nem látja a város forgalmát 
akkorának, hogy egy nagyköltséggel épített szálloda 
szükséges lenne. Teljesen érthető és elfogadható 
Dobray ur álláspontja, de viszont a Casinó nem 
várhat addig, amig a forgalmi viszonyok a vendéglő 
felépítését czélirányossá teszik és nem maradhat 
abban a lóggó helyzetben, melybe a folytonos 
reménykedés sodorta.

Ep ezért a pénteki választmányi ülés a 
színe elé kérette a házigazdát s közölvén vele, 
hogy a bizottságnak egy konkrét ajánlata van, 
arra kérte lenne szives nyilatkozni, vájjon a jövö 
1908. év folyamán bele kezd-e az építkezésbe, 
illetve biztosit-e ily módon a Casinónak megfelelő 
helyiségeket. Dobray János ur kijelentette, hogy 
neki ugyan régi terve az építés, de addig amíg 
meg nem győződik róla, hogy a vasút hoz-e elég 
forgalmat, nem fog építeni. A Casinó választmá
nya a házigazda o nyilatkozatát jegyzőkönyvileg 
tudomásul vovún, utasította a kiküldött bizottsá
got, hogy ezek után az uj helyiség megszerzése 
iránti javaslatait rövid időn belül terjeszsze be.

Több tárgy nem lóvén, elnök az ülést bere- 
kesztette.

Pénzügynökök üzelmei.
Ezen a czimon lapunk márczius 31-en meg 

jelent számában egy megtörtént eset rcgislrálása 
kapcsán a pénzügynökök üzelmeiröl is megírtunk 
egyet-mást.

Erre a czikkre Fleiner Mór ur, nyilván also- 
lcndvai lakos és pénzügynök az „Alsólendvai 
Híradó" április 7-iki számában az alábbi nyílttéri 
közleményt bocsátotta napvilágra.

P é n zü g yn ö kök  üze lm ei.
A „Muraszombat és Vidéke" czimü hetilap 

márczius” 31-iki számában egy czikk j el * . t meg, 
mely — bár a czikk névtelen egyént névtelenül 
vádol — engem illet. Ez a czikk, bár a lap egy 
közművelődési egylet kiadásában jelen meg, nagy
fokú tudatlanságot vagy rosszhiszemű ferdítést 
tartalmaz. A rosszhiszeműséget könnyen meg
magyarázza két körülmény, A czikk ugyanis engem, 
mint pénzközvetitö ügynököt támad és vádol. 
Azt hiszem, ez a foglalkozás tisztességesen űzve 
épp oly becsületes, korrekt életpálya, akár az 
ügyvédség vagy a kereskedelem bármely ága. Ha 
támadják a pénzügynököt, száz eset közül kilenc- 
venben ennek nem erkölcsi nívója ellen van ki
fogás, hanem csupán a zseb, a konkurrenczia, a 
legribegebb önzés beszél a támadóból, ki ugyan
csak száz eset közül kilenczvenben ügyvéd. Nos 
hát a „Muraszombat és Vidéke" t. szerkesztője is 
ügyvéd és bizonyára ö sem dobja ki az ablakon 
azt az embert, ki azért keresi fel, hogy neki pénzt 
szerezzen. Mi tehát — bár ez nagy megtisztelte
tés részemre — konknrrensei vagyunk az ügyvéd 
urnák. A másik magyarázó körülmény az, hogy 
az ügyvéd ur, illetve a szerkesztő ur, jobban 
mondva az ügyvéd és szerkesztő ur a Mura
szombati Takarékpénztár ügzésze, én pedig más 
intézet részére dolgozom. A felháborodás tehát s 
a „Muraszombat és Vidéke" könyei érthetők.

Rátérvén a czikk lényegére, kijelentem, hogy 
annak minden pontja, mely rám vonatkozhat, 
hamis, hazug. Elmondom, hogy történt a dolog. 
Egy vidorlaki ember ottani ügynököm utján meg
bízott, hogy részére 2000 korona jelzálogkölcsönt 
szerezzek. Én a kölcsönt meg is szereztem, az 
illető takarékpénztár azt megszavazta, a fél tehát 
azt fölvehette volna. Ö azonban ezt nem tette. 
Az ottani jegyzőnél, kihez a kötelezvényt ki- 
küldtem, a fél a kötelezvényt aláírta, később 
azonban meggondolta a dolgot és kijelentette, 
hogy a kölcsönt nem veszi fel és a kötelezvényt 
én áthúzva visszakaptam. Utólag azonban — úgy 
látszik — újból meggondolta magát és a kölcsönt 
fel fogja venni. Nekem a kölcsön közvetítéséért 
egy 200 koronás váltót adott át. Természetes, 
hogy én ezt a váltót tovább adtam, mert én. 
sajnos, nem élhetek a hitelezésből. Én a kölcsönt 
megszereztem, a dij tehát nekem jár. Arról én 
nem tehetek, hogy a félnek szeszélyei támadtak, 
melynek árát én nem vagyok hajlandó megfizetni

Már most a „M. és V.“ czikkéböl csak u 
következő pontok nem igazak :

Nem igaz, hogy én azt a kölcsönt 7° o 
tiszta kamatra szereztem meg, mert a kölcsön 
amortizácziós lett volna és a 7°/o-ból csak 5°o a 
kamat, 2°/o a tőketörlesztés.

Szeretném látni azt az ügyvédet, aki ennél 
olcsóbb kölcsönt szerez.

Nem igaz, hogy a kölcsön 375 koronába 
kerül, mert én a 200 koronából már minden 
költséget fedezek, természetesen nem számítva 
azt a 30 korona perköltséget, mely azért merült 
fel, mert a fél a váltót nem fizette meg. Már most 
miből alakul ez a 200 korona?

Ebből:
7‘50 kor. adóslevél-bélyeg

16'80 „ bejegyzési illeték
3'90 „ kérvény- és felzetbélyeg
6*—  „ kát. birtokiv és hitelesítése
2*— „ telekjegyzökönyvi czemlék
6*—  „ hiteles telekjegyzökönyvch

50*— „ az ügyvéd munkája 
4*— aláírás hitelesítése, adósl. elküldésé

96*20 kor. összesen.
Tehát a 200 koronából marad 103 korona 

Már most — engedőimet kérek —■ nekem iroda
helyiséget, alkalmazottakat, fűtést, világítást kell 
fizetnem. Nekem tisztán marad maximum 70—H* 
koronám. Nyíltan merem állítani, hogy ennyit 
megérdeinlek. Vájjon álüthatja-e a ,,M. és V.“ 
szerkesztője, az ügyvéd ur, hogy ő eunéi is 
kevesebbet számit?

_____  ÁPRILIS 14.
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Mint látnivaló, engem teljesen alaptalanul
támadlak. Hogy ón a magam igazáról megvagyok 
gyo/Mtlve, látható abból, hogy ime kiállók a lám
pák elé, pedig az én nevem nem fordul elő a 
csikkben. De nem engedem, hogy bárki is a név- 
l , - leplébe burkolva becsületemet és tisztes- 
ségt"- kenyérkeresetemet bántsa, Ha pedig a 
a „M. és V.“ szerkesztője bízik igazságában, 
nevezzen meg neveket, neveket uram és akkor 
nu’glaljuk, hogy a bíróság előtt hogyan áll helyt 
vádjaiért. Fleiner Mór.

Semmi esetre sem válaszoltunk volna e 
közleményre, de mert annak végén Fleiner Móricz 
ur azl állítja, hogy névtelenül vádolunk s neve
ket r. bármennyire nem szívesen teszszük is, 
de foglalkoznunk kell vele, nehogy valaki azt 
higyje. hogy amit irtunk, az nem igaz s nem 
m e r jü k  érte a felelősséget vállalni.

Mi czikkelyünkben megírtuk, hogy a nevek- j 
kel is szívesen szolgálunk, ha valaki az iránt I 
ércf-Módik. Am Fleiner Móricz ur önmaga mutatja j 
be magat. Rajta kívül még egy ügynök szerepelt ■ 
az ügyben, ez U n g á r I s t v á n ur, aki tudlunkal j 
muraszombati lakos. Az áldozat neve D u r i c s  
Főr e  néz.  A váltót H a l á s z  Z s i g m o n d  
ügyvé di  Í r n o k  perli felperesi minőségben, 
tehát valószínűleg ö —  az ügyvédi Írnok — az a 
bankár, kinél a kibocsájtó Fleiner Mór e váltót 
leszúrni tolta tta, mert saját szavai szerint, nem 
hitelezhet!

Kz a váltó január 17-én kelt és f e b r u á r  
17-én v an  l e j á r a t v a ,  a kereset február 19-én 
adatott be, az adóslevél pedig, amely szerint a 
C s á k t o r n y á i  T a k a r é k p é n z t á r  R é s z- 
v é n y t á r s a s á g  2000 korona törlesztéses köl
csönt ad 7°/o-ra, márczius hóról van datálva a 
nap megnevezése nélkül. Tehát február 17-én pe- 
reltetett a váltó és csak márcziusban kelt az 
adóslevél, holott a provisiót minden t i s z t e s -  
s é g e s ügynök csak a pénz felvételekor fizetteti 
ki magának.

Fleiner Móricz ur állítása szerint a 200 
korona provisióból ö minden költséget visel. Jó. 
K.hiszszük neki. Megengedjük azt is, hogy a pro- 
visi"t megszolgálja akkor is, ha a fél nem veszi 
fel a kölcsönt, de akkor hogyan merészel bélye
get. illetéket és ügyvédi költséget számítani, ha a 
kölcsön nem fogadtatván el, nincsen bekeblezés ? ! ! !

Ez esetben, amennyiben • a fél szeszélyes, 
csak a 96 kor. 20 fillérre, mint tényleg meg
szolgált provisióra számíthat csak, ha ugyan egy 
2000 koronás kölcsön után lehet és szabad 96 
kur. 20 fillért provisiókép számítani.

Egyebekben pedig, amint a nyilatkozatból 
látszik, Fleiner Mór ur beismer mindent, különü- j 
sün a legsérelmesebb részét e kis ügynek, hogy I 
provisiója léjében előre váltót vett s azt harma
dik személy által peresítette!

Fleiner ur azt beismeri, hogy a váltót igenis 
tovább adta, de ezt azzal magyarázza, hogy ö 
nem hitelezhetvén Durics Fcrencz elfogadványát 
luszámitoltatta, azaz Halász Zsigmond ügyvédi 
Írnoktól megkapta annak ellenértékét, a 2C0 ko
ronát. Igazán csodálatos, hogy ennek daczára 
Halász Zsigmond c s a k  Durics Ferenczet perli, 
Fleiner urat ellenben nem, pedig ö kibocsájtóként 
szerepel a váltón! Ehhez az eljáráshoz nem kell 
bővebb magyarázat!

Ezek után azt hisszük, eleget teltünk Fleiner 
ur kívánságának. Fentartván előbbi czikkelyünket 
egész terjedelmében, szolgáltunk nevekkel, le
írtuk az összes szereplők neveit s most már 
reméljük, hogy Fleiner Móricz ur feltétlenül, ok
vetlenül és mulhatlanul megindítja ellenünk a 
sajtópert. Hogy ezt annál biztosabban tehesse,ezen
nel tudomására hozzuk, hogy úgy az előbbi, mint 
a mostani czikket felelős szerkes/ tőnk, dr. Czilrák 
János ügyvéd irta, hogy az inditványi határidő 
fi iiónap s hogy a szombathelyi kir. törvényszék 
lesz -illetékes a minden bizonynyal beadandó 
sajtópert elbírálni.

H Í R E K .

— Gróf S z á p á r y  L á s z ló  v. b. t. t.
Nagybirtokost a budapesti Schlik gépgyár 
és vasöntöde részvénytársaság elnökévé 
választotta. Ezzel kapcsolatban említjük 
meg, hogy a gróf e hó 17-én fog Trieszten 
át afrikai utazásából visszatérni s egyelőre 
Budapestre megy, és csak május közepe 
táján fog a muraszombati kastélyába érkezni.

.. " G r ó f  B a tth y á n y  Z s ig m o n d
kerületünk nagyérdemű képviselője a mura
szombati gyermeknap alkalmából 100 kor. 
adományozott a Gyermekvédő Liga czél- 
jaira. E szép tett önmagát dicséri.

Já n o s s y  G á b o r czikksorozata, a 
melyet a Magyar Közművelődési egyesüle
tek fúziójáról lapunkban irt, a mai czikkel 
véget ért. Megvagyunk róla győződve, hogy 
olvasóink, de különösen a V. M. K. E. 
tagjai, akiknek számára e kiváló tanulmány 
különösen Íratott, figyelemmel és érdekkel 
olvasták el a kiváló publicista e nagy
méretű, hatalmas ideáját s a legközelebbi 
alkalommal, midőn a kérdés szőnyegre ke
rül, teljes odaadással fognak azon mun
kálkodni, hogy a szép eszme testet is 
ölthessen. Mi pedig a magunk részéről i 
hálás köszönettel tartozunk derék munka- í  
társunknak, amiért a mi szerény hasáb
jainkon bocsátotta közre nagy gondolatát, 
amelynek mielőbbi megvalósulását őszintén 
kívánjuk.

—  Családi öröm. Dr. Lamm Antal mura- 
szombati nagybérlőt neje, szül. Pick Reneé egy 
egézséges leány gyermekkel ajándékozta meg. 
L*ey -’z újszülött, mint az anya jól érzik magukat.

Megromlottak az utak. A sok esőzés utain- 
kat alaposan megrongálta. Különösen rosszak 
azok a részek ahol a vasút csinált átjárókat és 
töltéseket. Ezek helylyel közzel valósággal járha
tatlanon Tudomásunk szerint az állámépitészeti 
hivatal erélyesen felszólította a vasút építési vál
lalatot, hogy az utakat minél előbb jó  karba 
helyezze.

— - Személyi hir. Takáts László műépítész, 
műegyetemi tanársegéd néhány napi tartózkodásra 
Muraszombatba érkezett és pénteken délután 
vissza utazott Budapestre.

—  F a l f r e s k ó k  a  m u r a s z o m b a t i  
k a th . t e m p lo m  s e k re s ty é jé b e n . A
halálra Ítélt muraszombati kath. templom
nak sekrestyéjében érdekes leletre bukkant- 
tak ivánoczy Ferencz esperes és Takáts 
László műépítész. Az uj templom építésé
nek kérdése ugyanis már annyira aktuális, 
hogy Takáts László műépítész helyszíni 
felvételeket eszközölt és tanulmányokat tett ' 
az elkészítendő tervekhez. E tanulmányo
zásai közepelte figyelmessé lett a mostani I 
templom sekrestyéjére, amely mint az két
ségtelenül megállapítható valamikor a szén- 1 
tély volt. A templom e része szokatlanul , 
szépen kiképzett gothikus műremek, mely ; 
formáját tekintve a XII. vagy XIV. század
ból való lehet. Mivel pedig az ezen korban 
épült gothikus templomok falait freskók 
szokták díszíteni, Takáts László elkezdte a 
falat kapargatni, amelyet ma vastag mész 
réteg takar. Körülbelül fél centiméter vas
tagságú mész réteg eltávolítása után tény
leg fal-festményre bukkant. Egyelőre csak 
kis darabon tudta a kétségtelenül érdekes 
freskót szabaddá tenni, mert ez a munka 
nagy fáradsággal és körültekintéssel jár. A 
jelenlevő dr. Ivanóczy Ferencz esperes a 
legnagyobb elismeréssel szólott a képről, 
melynek felfedezését Takáts László a mű
emlék országos bizottságának is be fogja 
jelenteni. Ha a kiküldendö szakértők a fal
festményt tényleg valamely érdekes müem- 

| léknek fogják tartani, akkor kétszer is meg- 
| gondolandó lesz a dolog, hogy a templom e 

része ne hagyassék-e meg, amely esetben 
e25 egy csinos oldalkápolnája lehetne az uj 
templomnak.

—  Uj Segédjegyzbk. Vizlendvdn e hó 10-cn 
völt a segédjegyzö választás. Egyhangúlag Pataki

! Gézát választották meg. F.-Lendván pedig a 11-én 
! tartott választáson Lunzcr Endre lett a segéd- 
i jegyző.
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—  Eljegyzés. Szabadfy Etuskát, Szabadfy 
József bir. végrehajtó bájos leányát ápril hó 7-én 
jegyezte el Lippich Győző közigazgatási tanfo
lyam hallgató.

Halálozás. Járásunk közéletének egyik 
érdemes tagja szállott sírba. Kühár István mező
vári birtokos, törvényhatósági bizottsági tag f. hó 
12-én elhunyt. Haláláról a család az alábbi gyász- 
jelentést adta ki.

Alulírottak szomorodott szívvel jelentik hőn 
szeretett édesatyjuk, illetve nagyatyjuk és apósuk
nak Kühár István urnák a tótmoráczi ág. hitv. cv. 
gyülekezet főgondnokának, Vasvármegye törvény- 
hatósági bizottság és a Muraszombati Takarék
pénztár igazgatósági volt tagjának, a helybeli áll. 
iskola gondnoksági elnökének stb. 1907. évi április 
hó 12-én d. e. 8V2 órakor rövid szenvedés után 
73 éves korában történt gyászos elhunytát. Hült 
tetemei e hó 14-én d. u. 2 órakor fognak az ág. 
ev. hitvallás szertartása szerint a gyászházból a 
mezővári községi sirketbe örök nyugalomra tétetni. 
Mezővár, 1907. április hó 12-én. Béke lengjen 
hamvai fölött! Kühár József Kühár István mint 
az elhunytnak fiai. Kühár Ilona Kühár Pista Kühár 
Sarolta Kühár Irén Kühár Ilona Kühár József 
mint az elhunytnak unokái. Gomba Mária Siltár 
Karolina mint az elhunytnak menyei.

—  A péterhegyi toronyóra. A péterhegyi 
toronyóra büszkén emlegethető ezentúl a nagy 
hírre jutott notredami toronyóra mellett. Valósá
gos büszkesége lesz ezentúl a magyarságnak, 
különösen járásunknak. A péterhegyi ág. ev. gyü
lekezetnek már régi vágya, hogy templomában uj 
toronyórát szerezzen, ez azonban mindezideig 
nem volt lehetséges, mert nem volt pénz. S már 
már lemondtak a szép tervről, mikor a napokban 
csuda történt, mert bizony a mai reális világban 
csudával határos az oly megható áldozat, milyet 
a péterhegyi ág. ev. gyülekezet Amerikában élő 
tagjai hoztak. Folyó hó 9-én pénz, nagy pénz 
jött Amerikából a péterhegyi községbiró czimérc. 
1380 koronát gyűjtöttek össze egymás közt a 
péterhegyi Amerikában élő ág. ev. honfitársaink s 
ezt elküldték, hogy abból a toronyóra költségeit 
fedezzék. A községbiró már meg is rendelte a 
toronyórát Körmenden, S elkészül mihamar a 
a toronyóra s hirdetni fogja a késő utódoknak, 
hogy nem hazátlanok, akiket a kenyér hajt 
messze idegen világba.

—  A nemzeti ünnep. Három szomorúan bó
logató trikolór adta tudtára csütörtökön mindazok
nak, akik érdeklődtek iránta, hogy nemzeti ünnep 
vagyon. Piros betűs normanap, amelyen a hivata
lokban szünetel a munka. Egyébként az utcza 
külseje nagyon közönséges és mindennapi volt, 
és semmi ünnepi hangulatot nem lehetett észlelni. 
Nem is csoda 1

—  Gyűjtés a Gyermek Liga javára. Most 
érkeznek még be a vidéki gyűjtések, melyek 
többé-kevésbé szép összegeket jutattak a nemes 
czélra. Adakoztak : gróf Batthyány Zsigmond orsz. 
képviselő 100 kor., Genur Károly vendéglős Felső. 
Lendva 8 kor., Tarok társaság Fclsölendva 3 kor. 
90 f, Ádám János alsócsalogányi tanító gyűjtése 
11 kor. 38 f, Grósz Mór Felsölendva 1 korona, 
Saruga Frigyes Felsölendva 4 kor., dr. Wappen- 
stein Henrik 3 kor., Bossányi Mihály tanító 16 K 
34 f. Sommer József Felsölendva 5 kor., Bodnarik 
Rezső plébános Felsőién .va 5 kor., Kühár János 
Battyánd 1 kor,. Saruga Frigyes felsölendvai kör
jegyző gyűjtése 3 kor. 02 f, Vashidegkuti polgár
ság 27 kor. 64 f, Tótkereszturi körjegyző gyűj
tése 2 kor. 84 f, Csendlaki körjegyző gyűjtése
1 kor. 12 f, Grah Mátyás 4 kor., Kühár József
2 kor., Hull Mihály 2 kor., Biller Adolf 2 kor., 
Witz Márton 2 kor., Zsöksz József, Wein Gusztáv, 
Raol Jánosné 1—1 kor. valamennyien felső- 
lendvaiak. Sinkovich Dénes vaskorpádi tanító 
gyűjtése 10 kor. 78 f, Muraszombat vidéki kör: 
jegyző 4 kor., Battyándi körjegyző gyűjtése 6 K 
70 1, mártonhelyi körjegyző gyű,, e 38 f, viz- 
lendvai körjegyző gyűjtése 4 kor. U4 f, uouónegyi 
körjegyző gyűjtése 6 kor. 32 f, prosznyákfai kör
jegyző gyűjtése 8 kor. 21 f, szentsebestyéni kör
jegyző gyűjtése 4 kor. 60 f. perestói körjegyző 
gyűjtése 8 kor. 82 f, Stern Zsigmond Battyánd 3 
kor. Küzinics Mátyás Battyánd 1 kor.

—  Épül a papiak. A roskadozó régi plébánia 
lak felett is meghúzták a lélekharangot. Gróf Szá
páry László kegyur szép uj emeletes épületet 
épített, a melyben derék plébánosunk kényelmes 
otthont fog találni.
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K özgazdaság.
A Trieszti Általános Biztosító Társaság

(A ssicurazioni Generáli)
folyó évi márczius hó 21-én tartolt 75-ik közgyűlésén tor- | 
jcBztcttek be az 1900. évi mérlegek.

Abból a ritka alkalomból, hogy az intézetet ezúttal ; 
fennállásának 75 éves fordulóját ünnepli, a társaság köz- j 
ponti igazgatósága sok ovációban részesült, melyek a 
világ minden részéből a legszivélyesebb formában meg
nyilvánultak.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 190G 
deczember öl-én érvényben volt életbiztosítási tőkeössze
gek *4!l 570.242 korona és 52 fillért tettek ki, és az év 
folyamán bevett dijak 08.862,847 korona és 74 fillérre I 
rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijlanaléka 23.657,480 . 
korona 07 fillérről 232.734,149 korona 05 f-re emelkedett. | 

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses- és 
tükörüveg-biztositást, a díjbevétel 15 386,704.734 korona I 
biztosítási összeg után 25.505,395 korona 14 fillér volt, 
miből 9.306.044 korona 45 fii ér viszontbiztosításra fordit- 
t.tu tt úgy, hogy a tiszta díjbevétel 16199,350 korona 69 
fillérre rúgott, mely összegből 11.538,632 korona 29 fillér 
mint díjtartalék minőén tehertől menten a jövő évre vit- 
tetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 103.743,787 korona 95 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 
3.916,243 korona 47 fillért, mely a viszontbiztosítások le
vonása után 1 676,243 korona 96 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1906-ban 34 650,665 korona 27 
fillért folyósított Ehhez hozzáadva az előbbi években tel
jesített kárfizetéseket, a társaság alapilása óta károk fejé
ben 861570,345 korona és 95 fillérnyi igen tekintélyes 
összeget fizetett ki

A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
25.014,452 korona 75 fillérre rúgnak, különösen kiemelem 
dök: az alapszabály szerint nyereségtartalék, mely 
5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapirok árfolyamok in
gadozására utasított tartalék, mely a 3 729.624 korona 17 f 
külön tartalékkal együtt 17 013,704 korona 71 fillérre 
emelkedett, továbbá lelemlitendö a 160 000 kormára rugó 
kétes követelések tartaléka és ingatlan tartalék, mely az 
idei átutalással 1.119,637 korona 54 fillért tesz ki. Ezeken 
kívül fennáll még egy 1.471,110 korona 50 fillért kitevő 
tartalék, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiz ositási 
osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsörtngu értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalá
sok folytán 270.052.07ö korona 64 fillérről 292.979,592 K 
76 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve :
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 51.530,990 K 74 f
2. Életbiztosítási kötvényekre adott köl

csönök 22 590,292 K 99 f
3. Letéteményezett értékpapírokra

. adott kölcsönök 2 228,403 K 80 f
4. Értékpapirok 201.268,234 K 28 f
5. lárcza váltók 664,481 K 84 f
6. A részvényesek biztosított adúslev. 7 350,000 K — f
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló

követelések, készpénz és az inté
zet követelései, a hitelezők köve
te. cselnek levonásával 7.347,189 K 14 f

__________ összesen 292 979,592 K 76 f

Ezen értékekből 60 5 millió korona magyar érté
kekre esik.

Hassa jj-p;
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A Lif imént. C aisici comp., 
a K o igcn y-P ain -E xpeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legiobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kötvénynél, csúznál és meghűléseknél,
............. . bedörzsölósképpen használva. I

Figyelm eztetés.’’ Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el. moly a „Horgony" védjegygyei 
es a Richterczégjcgyzóssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható.— 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

0 r. Kichtsr gy ó g y a tfU ra  az „Arany oroszlánt íz ” ,
P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu.

"t* Í J  Mindennapi szétküldés.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

------------------- -  —  «

Üzlet  átvételi  é r te s íté s !
Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek becses tudomására 
hozni, Tiogy Muraszombatban, a 
Turk-féle házban levő

fűszer és csemege kereskedést
Herlingor Mór úrtól átvettem és 
azt a mai kornak megfelelőleg 
berendeztem. \

Amidőn is a nagyérdemű kö
zönség szives támogatását kérem,

* vagyok
tisztelettel j

Kocsvára Kálmán,
fűszer kereskedő.

h— — —  ■ ■ ■ —  ■ d

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Fr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlbergi köhögés elleni

ezukorkái
____________ __________ _ Ki ezen köhögés
elinni ezukorkákat ügyelőmbe nem veszi, vét
kezik saját egészsége ellen. — Kaiser-féle 
„Mell-Caramella" ezukorkák fenyővel, orvosi
kig kipróbált és ajánlott szer a köhögéz, 
hurut es gége rekedtség ellen. — 
p r jr jr v  ,irb köszönő bizonyítványokkal iga- 
c/íz-íV/ Zn|ja ezen szer halhatóságát Ezen 
kitűnő gyógyhatású ezukorkáknak csomagja
Csomag 20 és 40  fillér. Adag 80 fill.
Kaphaló Muraszombatban B ö lcs 

B éla  gyógyszertárában.

------ -------------------- ^

Üzleti- és zsebkönyvek 
Írószerek

a legjutányosabb árban kaphatók Balkányi 
E rnő  könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Trieszti Általános Biztositó Társaság
(A ssicurationi G eneráli)

Budapest. V. kerület. Dorottya utcza 10. szám.

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a Trieszti Általános Biztosító Társaság, a 
legnagyobb, a leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb szám
adatait, Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e czélból hozzá fordul, a leg
nagyobb készséggel szolgál.

Az inlézet elfogad: élet-, tűz-, sz.állitmány-, üveg-, betöréses-lopás és harang
törés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar jég- 
és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. általános bal
eset elleni biztositó társaság" számára.

A m u raszo m b ati ü g y n ö k ség : HARTNER GÉZA.

S z a p p a n !
is. Használja a SUNLiQHT-SZAPPAN tuey,ahogy akarja. Használja tetszése 
szerint es hasonlítsa össze más szappanokkal. A SUNLIGH r-SZAPPAN 

előnye minden háztartásban hamarosan szembe fog t-innl.
Egyedüli A  S C H E R , B  é s  F I A  Muraszombat elárusító VZ XXXiXV *»■ X  t  A  é, Bel|atincz.

Lokom obilok, Gőzcséplőgépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Tala jm ive lö Eszközök, Teljes Malom

berendezések, stb. stb. Kívánatra szívesen küldünk 
árjegyzéket és költségvetési.

M AGYAR, K E R E S K E D E L M I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G ”
A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége, Budapest.

Nyomatott Balksiiiyi Ernő gyorssajtőján, Muraszombatban. "  ~


