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Névtelen levelezés.

gát rejtegető fajnak legundokabb söpredéke: a
névtelen levelek irói, a kiknek a lelke telislele
i irigységgel, a káröröm vágyával, s azzal a nyugha
1 tatlan, nemtelen indulattal, a mely mások életének
harmóniáját tűrni képtelen.
Ezek az emberek a maguk tönkrement vagy
még több esetben : erkölcsileg romlott életüknek
roncsain sziszegve nézik a mások elégedettségét és
felágaskodik rá szivük romlottságából a vágy :
ártani nekik, a hol csak lehet, megbolygatni nyu
galmukat, tönkretenni boldogságukat, kételyt,
gyanút hinteni lelkűkben, hogy onnét soha ki ne
vesszen annak magja és kínozza őket a lcgdcrültebb napok veröfényében is.
Mert hát ez a czél. S e ezélt igen gyakran
éles, kemény fegyverek szolgálják, a melyeket
aztán még élesebbre köszörül a találékonyság, a
saját lelkűk fertőjéből felbukkanó elkövetett,
, eltitkolt bűnök, vagy azoknak vágya . . . S mind
ezt levélbe foglalni, alá nem imi oly perverz gyö
nyörűség. a minő csak azokhoz fér, a kiknek
gonoszságát egyetlen dolog múlhatja felül : gyáva
ságuk.
Lehet, tévedek, de én még azt a tolvajt is,
a ki másnak zsebébe csúsztatja kezét, hogy annak
tömött tárczáját vagy aranyóráját lopja el, többre
becsülöm, mint a névtelenség sáncza mögé bujt
rágalmazót, a ki, mikor megírta vagy megiratta
a maga lelke hajtásából nőtt becstelenségeket,
! utána ismét korrekt, mosolygós, kezlyiis . kezű
gentleman vagy lady maradt, követelve azt a
megkülönböztetett tiszteletet és nagyrabecsülést,
a mely csak azoknak já r ki, a kik a lényük mély
, ségéig tisztességes emberek.
Különös dolog az, hogy vannak minden
bizony erre nehéz volna határozott választ gyanún felül álló egész emberek, a kiket még álmuk
nini, de a névtelenül Írott, rágalmakat szóró
ban se érbet annak a vádja, hogy képesek lehet
levelek, illetve azok sngalmazóinak lélektanával j nének ilyen becstelenségekre. Ks vannak ismét
érdemes foglalkozni.
mások, a kik mézédes mosolylyal, ölelő karokkal,
Van a társadalomnak egy megvetett, bujkáló, | elragadtatott szavukkal közelednek s közeliikből
alattomos faja. Lnnék a sötétségben élő, gyávasá mégis ellöki lelkünket valami, a mi azt súgja:

Legutóbbi
szám u n k b an
szóvátettük,
hogy szerkesztőségün k m indakét tag ja egy
névtelen epistolát kapott. H íradásunk nyo
mán többen k erestek fel b e n ő n k e t és elpana.-xolták. hogy nekik is h ason ló sors ju tott
oszt ilyrészül. M egm utatták a kapott Íráso
kul. am elyen m ind h em zsegtek az aljasn ál
aljasabb kitételektől, úgy hogy egy-egy ilyen
levél után a szo b át is ki kell füstöln i, ügy
latszik ep idém ia a n év telen levél Írás és nem csak M u raszo m batban , h an em m ásu tt is,
legalább a rra m u tat az, hogy G öm bösn é
Galamb M argit a k iv á ló tollú írón ő „Az Ú jsá g "
pünkösdi m ellékletében czikket közöl az
aiionym levelekről, am ely czikket aktuális
voltánál és azért, m ert a je le s írón ő ben n e
sok m egszívlelni valót m ond el, időszerű nek
látjuk leközölni.
Az érd ekes czikk főbb részeib en alább
köv etkezik:
Valaki panaszkodott nekem, hogy névtelen
!■■v. leket kapott, tele lehetetlen és elképzelhetetlen
rágalmakkal azok személye ellen, a lókét nagyrai siil és szeret. És kérdezte, hogy mitévő legyen?
\an-e fegyver, megtorló igazság e névtelen vádak
ellen s lehel-e valamit cselekednie, hogy nyomára
jöjjön annak, a ki az aláírás nélküli sorok és a
becsületsérlö vádak gyártásában oly nagy kedvét

TÁRCZA.
M eggyőződ és nélkül.
A vádlott tagad. Alacsony hoinloku, zömök
ember, barátságtalan villogásu szürke szemekkel.
Hangja tompa, rekedt, egész valósága ellenszenves.
Csontos Imre a neve. Mesterségére nézve
'■hIús. A tanuk szerint indulatos,erőszakos ember,
; már egyszer börtönt szenvedett súlyos testi
'értésért. A tulajdon öcscsének törte el a lábát
1; \ igen jelentéktelen összekoccanás alkalmával.
Most azzal van vádolva, hogy feleségének
vykori udvarlóját ölte meg és pedig előre meg
gátolt szándékkal. Azt maga sem tagadja, hogy
"'•hány héttel a gyilkosság előtt halálosan meg
fenyegette. A tanúvallomások szerint ezt mondotta:
Ha az én kezembe kerülsz, lepedőben
visznek haza . . .
Az esküdtek a fötúrgyaláson figyelmessel!
' "/-ik a vádlottat, önkénytelen borzalmat éreznek,
’!,ikor tekintetük a vádlott nagy, csontos kezére
■'k. Felmerül bennük, a nyugtalanító gondolat,
■gv milyen könnyű volt ezekkel a kezekkel meg"jtani az áldozatot.
De Csontos Imre nem válalja a tettet. Me1ven, daezosan hangoztatja, hogy nem is látta a
végzetes estén.
Alibit nem tud igazolni. Legalább nem olyan
módon, amely megnyugtató volna, Hőt ugyteIszik,

Tolnai Világlap

mintha ellenmondásokba keveredne, mikor arról
beszél, hogy hol járt azon a késő őszi estén. A
védő ügyvéd, Bardaky Tibor dr. alig negyven éves
ember, teljesen kopasz fejjel. A tipikusan ideges
fajtából való. Minden hallott szó visszalükrödzik
sápadt arcán. Fekete szeme élénken csillog, mikor
a vádlottat kihallgatják. Megvan elégedve a vallo
mással és helybenhagyólag bólint. Nem mintha
kételkednék bűnösségében, de tudja hogy a konok
tagadás az egyetlen mentség. Semmi egyéb sem
segíthet a vádlotton.
Úgynevezett tény-tanu nincsen.
A gyilkosság a folyó partján történt késő
este vaksötétben. A tanúkihallgatások során a
védő egykedvűen vonogalja a vállát, mintha azt
mondaná: mi közünk nekünk ehhez a sok zagyva
beszédhez.
Szempillája csak akkor kezd ismét idegeseb
ben rezegni, mikor a vádlott feleségét hallgatják
| ki. Jelentéktelen külsejű barna asszony, a fonyadt
testén csak úgy lóg a selyem pruszli, melyet az
| ünnepi alkalommal magára vett. Az esküdtek
eleinte érdekkel nézik, azután hamarosan konstaj tálják, hogy ezért nem volt érdemes ölni . . .
Az elnök megkérdezi tőle, hogy akar-e férje
ügyében vallani. A törvény megengedi neki, hogy
ne tegyen vallomást. Választhat szabadon, de ha
vallani kivan, akkor az igazat kell megmondania.
Az asszony egy darabig habozik, aztán
I halkan feleli.
— Hát kérem én megmondok mindent,
| amit tudok.

Vasárnap, május 26.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
lap szerkesztőségébe küldendők.
Hirdetési d ij:'á hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20
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ez mind hamisság, ez a kígyó simasága, ez az
áldozatra csapó vérszomjas vadnak közeledése...
A névtelen levelek irói ebből a genreböl
kerülnek ki. Egy kicsit tehát jól teszi mindenki,
ha az ilyen emberekkel szemben óvatos.
Bizony a névleien levelek nem egyszer
illatos, színes, csipkés boudoirokból indulnak útra.
Lgy lehet: mosoly, elégedett sóhajtás kiséri őket.
Az elkövető pedig kielégült boszuvágygval
álmodik tovább. A lelkiismerete nyilvánvaló, hogy
nem háborgatja, mert a gyávák csak a megfoghatőtól félnek, a megfoghatatlan, titkos, de feltét
lenül számottevő bűnt, vétket számontartó gond
viseléstől soha.
De ne higyje senki, hogy az a helyzet ott a
névtelenség sánczai mögött olyan nagyon biztos.
Korántsem. A leirt szó megmarad bizonyítéknak
feltéve, ha valaki nyomára akar jönni erede
tének és a betűknek éppen úgy megvan a maguk
külön arcz.uk, mint az embereknek. Néha egészen
véletlenül is reájuk ismerünk. Még elvál toztalva
is. Es keressük igyon a" összefüggést a levériró
és annak siigalmazója között. Kávézót a sors
keze. Mert ha másokat vonnak a dologba, mással
Íratván meg a rágalmakat: már kelten tudják,
kettőn osztoznak a bűn tudatában és esetleg nem
mind a kettőnek egyenlően értékes a hallgatás.
A fatalisták meggyőződése, hogy minden kiderül
egyszer. S ennek a hitnek roll égésé talán idönkint mégis megvavarja, ha a lelkiismeretét nem
is, de az — álmát bizonyosan egy-egy névtelen
levél írójának.
Ez már a Gondviselés keze. S ez a kéz
mindig ütésre készen áll egy-egy ziillö lélek felett.
Mert hogy a züllésnek nem első lépcsője a név
telenül dobott rágalom, az kétségtelen. Ott már
rothadás van. A mi csak a megalázó szenvedések
állal tisztítható. Ezek a szenvedések pedig fájnak
a gyáváknak kétszeresen, mert nem viselhetik
emeli fővel, magas homlokkal, mint a jók, tiszták,
az egyenesek, a kik tudják, hogy a uieg nem

— Járt-e maga után a inegyilkolt ? kérdi
az elnök.
— Járt kérem . . . néha.
— Eeánykorában ?
— Azóta is.
— Igaz, hogy ön panaszkodott e miatt a
férjének ?
— Hát megmondtam neki.
— Hogy van az, hogy maga panaszkodott
az urának, holott többen tudják, hogy nem egy
szer maga hivatta azt a legényt?
Az asszony szemmel láthatóan zavart lesz,
fülig elpirul és gondolkozik, hogy mit feleljen. Az
elnök kisegíti a zavarból.
— Erre, — mondja, — különben nem tar
tozik választ adni.
Az asszony könnyebbülten sóhajt fel, s
kackiásan lépked a tanuk padja felé. Útközben
inkább kiváncsi, mint érdeklődő tekintetet vet a
férjére, ki a legsúlyosabb vád terhévél ül a vád
lottak padján.
Bardaky ügyvéd remekelt a védbeszédjével.
Rongyokra szaggatta -a vádiratot, az ügyészi
okoskodást.
— Nincs bi/onyilék! kiáltotta diadalmasan.
A királyi ügyész ur mindent tud, csak bizonyítani
nem. Ne üljenek fel esküdt urak pszihikui momen
tumoknak! Ne vezesse önöket félre az a sajnos
körülmény, hogy a vádlott ellenszenves egyéniség
. . . Ebből sokat, mindent lehet következtetni,
csak azt nem, hogy bűnös. Hogy haragosa volt. a
meggyilkoltnak ? Hát aztán ? Az élet nem azt

m élyen tiszteli olvasóit és m egrendelőit tisztelettel
kezdtem , mely m egrendelésre házhoz lesz hordva.

értesítem , hogy annak d a ru sítá sá t m egTisztelettel Balkányi Ernő kön yvárus.
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dödött. Ezután dr. Ritseher Samu hitközségi elnök
a következő beszédet .mondotta :
Összejővén e helyen épülő templomunk
alapkövének ünnepélyes elhelyezésére, sajnos, ez
idő szerint hiányzik körünkből a lelkész, ki
hivatva és képes volna ez aktus nagy jelentő
ségét magasztos szavakkal ecsetelni.
,
Én, mint e hitközség elnöke, csak egy
;
szerűen tudom hálánkat a Mindenható I runki
nak kifejezni, hogy erőlködésünknek és fárado
j
zásunknak czélt engedett érni és igy ma a
,
szentély első kövét lerakhatjuk.
•
Örvendetes haladást észlelünk az utóbbi
időben városunk fejlődésében, közel jövőben
több díszes épület fogja ékesíteni, ezek közölt
a mi templomunk is méltán loglal helyet.
Ezen alapkövein fog épülni templomunk,
hol előttünk beláthatatlan időkön át, de a min
denségijén egy órát jelentő időben a mi és
utódaink ajkairól hangzani fog a jó Isten
dicsőítése, itt fog emelkedni az oltár, mely a
szeretet és könyörületesség külső jelképe lesz.
Nevezetes napja volt a muraszombati izraelita
Ezen oltár azonban nemcsak symholumu lesz
hitközségnek 21-én, kedden. E napon helyezték el
vallásunk azon legszebb és legfontosabb alap
ugyanis az épülő templom alapkövét. Közel egy
törvényének, hogy embertársaink közölt a szercévtizede küzdöttek zsidó polgártársaink, mig a
tetben különbséget ne tegyünk, hanem ál fogja
ültetni ez igét a nemzedékek szivébe, hogy e
nevezetes és mindenki lelkében őszinte örömet
szerint éljünk is, ezért nagy örömmel teszem e
keltő momentumhoz értek, amelytől
immár
köre az első kalapács ütést a jó Isten nevében.
nincsen messze az idő, amidőn hatalmas és szép
A nagy lendülettel előadott beszédet a közön
templom fogja hirdetni a muraszombati izr. hit
ség ünnepélyes hangulatban hallgatta végig.
község tagjainak áldozatkészségét és ncmesEzután Kardos Jenő hitközségi titkár felol
keblüségét.
vasta a templom építés pergamenre írott történe
Az ünnepélyre az izr. hitközség elöljárósága
tét. E történetből megtudjuk, hogy a templom
meghívókat bocsájtott ki, 5 óra előtt már jóval
építés kérdése immár 10 esztendős. Annak eszmé
gyülekezett a közönség, kiknek soraiban olt lát
jét először dr. Geiger Vilmos akkori elnök vetette
tuk a hatóság képviseletében ifj. Horváth Pál tb.
fel. Mint minden nemes ügynek, úgy ennek is az
főszolgabírót, továbbá a meghívott vendégek
anyagi eszközök hiánya volt jó darabig az aka
közül Saáry József kir. járásbirót, Kovács István
dálya, De kitartással és az ügy iránt való lelke
ág. ev. lelkészt, dr. Vratarits Iván és dr. Czifrák
sedéssel, különösen pedig dr. Ritseher Samu és
János ügyvédeket, Simon József adótárnokot,
az elöljáróság néhány tagjának lankadatlan buzgoTakáts R. István igazgatót, dr. Schick Ferencz és
ságával ez akadályok is legyőzőitek. Hatalmas
dr. Szász Ferencz kir. aljárásbirákat, Kleinrath
lökést adott az ügynek, hogy a hatóság a temp
József és Kacsó Ferencz pénzintézeti tisztviselő
lomot közveszélyes volta miatt lezáratta s a lebon
ket és még másokat. A hitközség elöljárósága
tást rendelte el. Ez volt az utolsó pont s immár
részéröl megjelentek dr. Rilscher Samu elnök,
az építést elkerülni lehetetlen volt.
dr. Geigcr Vilmos, Árvay Henrik, Fürst Ödön,
Az építkezés történetét - mely dr. Ritseher
Arvay Bernát, Berger József, Béla és Vilmos s a
hívők nagy serege. Jelen volt Silbermann Samu Samu tollát dicséri — egy üres üveghengerben
helyezték el s egy pár érvényben levő pénzdarab
kántor egyházi díszben.
Az alapkő letételi ünnepély Silbermann bal együtt befalazták az alapkőbe. Az első kala
Samu kántor gyönyörű énekével és imájával kez- pács ütést ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró tette

érdemelt szenvedések nemes tűréséért nem marad
el a mindent kiegyenlítő igazság, s hogy „ez a
méltatlanul viselt szenvedés csak egy szebb jövő
kezdete lehet- .
A névtelen levelek ellen tehát csak ezzel a
filozófiával védekezhetünk. Vagy a mi még hól
esőbb, azzal, ha el se olvassak. Igazság úgyis
vajmi ritkán van benne. S ha mégis, úgy tudnunk
kell, hogy az olyan igazság felismerése, a mit igv
hoznak tudomásunkra, hasznunkra soha se válhat,
Legfeljebb csak sebezni akarhat. Feleslegesen
pedig miért vérezzen a lelkünk > De ha már
elolvastuk, igyekezzünk felette napirendre térni,
megtartván belőle emlékünkben a mély megveté
sen kívül azt a tanulságot, hogy jó egy kis óva
tosság az emberekkel szemben.

Az izraelita templom alapkőletétele.

bizonyitja, hogy azokat mind megöljük, akikre
haragszunk! Hogy halálosan fenyegette? Az ilyen
szavak gyakran elröppennek az ember ajkáról.
Van-e ember a ki még ne mondta volna, hogy
Így—agy agyonütöm ezt az embert ? Be mi
következik ebből! Semmi tisztelt esküdt urak, ab
szolúte semnfri': . . Isten mentse meg a törvény
kezést attól, hogy minden indulatos szónak komoly
jelentőséget tulajdónitsón. . . Akkor minden károm
kodást bűnvádi eljárás követne . . . Azt talán
maga a királyi ügyész ur is megsokallaná. . .
És igy tovább. . . Az esküdtek felmentő ver
diktet hoztak, a vádlott még az esté otthon vacso
ráit családja körében, éppúgy mint védője.
A védelemért hétszáz forint volt kikötve.
Csontos Imre ugyanis nem volt szegény ember.
Apja után négyfertály földet örökölt, s noha a
mesterség nem ment jól, a vagyoni megtartotta.
Azt ígérte az ügyvédnek, hogy karácsony
előtt fizet, mert akkorra vár egy nagyobb summát
attól az embertől, akinek a házát eladta.
Az ügyvéd barátságosan hagyta helyben a
terminust.
.
— Jól van, Csontos gazda, a fődolog, hogy
kimásztunk a hínárból. Nagyon benne voltunk. Az
istenfáját, már félni kezdtem. . . A tanuk nagyon
rosszul vallottak. . .
Csontos közömbösen hallgatta a beszédes
fiskálist. Csak annyit jegyzet m eg:
— Nem vallhatták azok semmit reám. . .
— Persze, hogy nem. . . Hogy is vallhatták
volna, mikor semmit se láttak.
—• Nem is láthattak. . .
— Fersze, hogy nem . . . sötét volt. . ,

Csontos felkapta a fejét . . . A szemöldöke
| összehuzódott. Ingerülten kérdezte :
— Talán a tekintetes ur azt hiszi V . .
— Én ? Ur Isten hova gondol ? Már mint
én ? Aztán nem arról van szó, hogy az ügyvéd
mit hisz, hanem arról, hogy mit beszél. Azt hiszem,
jól beszéltem. . , Ez a fö . . . Künn vagyunk . . .
kutya bajunk . . . Hát nem igaz? Csontos mogor
ván nézett rá.
— Persze, hogy nem igaz, mondotta fenye
getően. . .
Ha az ur azt hitte, hogy én tettem, hát mil nek vállalta a védelmet ?
- Ja j Csontos gazda, mosolygott! az ügy
véd, nagy gyerek maga. . . Az ügyvéd tartozik
| azzal, hogy kimossa a legsúlyosabb bűnöst is. . .
Az a mestersége. . . Nem is szabad neki válogatni.
Ohó fel is kopnék az állunk, ha csupa ártatlano: kot védelmeznénk. . . Nem érti azt maga.
— Nem is akarom, mondotta a mogorva
ember. Azzal sarkon fordult és elment,
Néhány hét múlva megkerült az igazi gyilkos.
A csendőrök véletlenül bukkantak nyomra. Egy
katonaszökevény ezigány volt, meg is vallotta,
j hogy ö ölte meg azt a legényt a folyó partján.
Az ügyvéd nyugtalanul rázta a fejét.
— Nem hittem, becsületemre, nem hittem,
j mondta a segédjének. . . Teljesen meggyőződés
' nélkül beszéltem a fölárgyaláson. . . Lehet, hogy
! azért volt sikerem. . . Az embernek nem szabad
elfogultnak lenni, még a saját védenczével szemI ben sem. Úgy látszik ez a siker titka.
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az alapkőre. Utána Saáry József, Kováts István,
dr. Vratarits Iván, dr. Czifrák János, Simon József
majd az elöljáróság tagjai vették kezükbe a kala
pácsot s néhány szó kíséretében megtették jelké
pes ütéseiket. Ezután a kómives munkája követke
zett, miközben a jelenlevő közönség kalaplevéve
elénekelte a magyarság felséges imáját, az „Isten
áldd meg a magyart." Mikor a hatalmas dallam
akkordjai elhangzottak a közönség oszladozni kez
dett és az ünnepély véget ért.
Ezeknek utána pedig engedtessék meg ne
künk, mint a nyilvánosság krónikásainak, hogy
egynémely megjegyzést luzzünk tudósításunkhoz.
Alapkölctéleli ünnepélyt rendezni nem feltétlenül
szükséges, de ha már ilyet csinálunk, az legyen
valósággal, az ügy komolyságához és nemességé
hez mérten „ünnepség" és legyen megrendezve.
Senki a személye elleni támadásnak e megjegy
zést ne vegye, annál kevésbbé, mert hisz szándé
kosságot a dologban nem iehet senkiről feltételezni.
Az ünnepély sehogy sem volt megrendezve. Maga
a színhely megérdemelt volna egy kis csinosítást.
Kellett volna gondoskodni arról, hogy a me g hí v o t t
közönség és a funktionáriusok rendes helyen
álljanak, nem pedig tégladarabon és törmelékek
közepette. A két városi rendőrt, kik a nem oda
valókat visszatartották volna, hiába kerestük. Egy
pár zászló és egy szónoki emelvény nem került
volna pénzbe. Azonkívül az ünnepély fontossága
megkívánta volna, hogy a szereplők megfelelően
legyenek öltözködve. A meghívott vendégeket
majd mind fekete ruhába láttuk, ellenben az
ünnepi szónok és hitközségi elnök sárga szalma
kalapban, színes nyakkendővel kék ruhába öltöz
ködve deklamált, a hitközségi elöljárók pedig
kevés kivétellel — szürke és mindennapi loiletljeikben jelentek meg. Ez a körülmény az ünnepség
fényét éppen nem emelte s nem jól hatott.
Ezeket kívántuk megjegyezni, egyébként
pedig nichls für Ungut!

A m u ra s z o m b a ti ált. ta n ító k o r k ö z 
gyűlése.
— Saját tudósitónktól —

A inuraszombáti általános tanítókor ez évi
tavaszi közgyűlését e hó 23-án tartotta meg
Kuzmán, az ottani állami iskola egyik tantermé
ben Völgyi Ferencz elnöklése mellett.
A járás tanítói szép számban jöttek össze
még a legtávolabbi vidékről is, azonkívül számos
tanügybarát is eljött az érdekes lefolyású köz
gyűlés megh a 11ga tására.
Az elnök megnyitója után, miután a jelen
levőket üdvözölte, jelentésében az elmúlt év ese
ményeit referálta s jelentést tett a lolvo ügyekről.
Gyakorlati tanítást Vörös Lajos kozma i
tanító mutatott be az egybegyűltek általános
érdeklődése és tetszése mellett.
Ezután Takáts R. István muraszombati igaz
gató feszült figyelem közepette olvasta fel a magyar
nyelvi jutalmazások egy újabb tervezetéről irl
munkáját, melyet a 'tanítói kör általános tetszéssel
fogadott. A javaslat körül élénk eszmecsere fejlő
dött ki s a jelen volt szakemberek majd mind
nyájan hozzá szóllak e kérdéshez, mely a magyar
nyelv tanításában sikert elért tanítók jutalm azá
sainak egy más sokkal jobb és czélszerübb mód
ját javasolja. A nagy érdekű tervezetet
melyet
a közgyűlés csekély styláris módosítással egésze
ben magáévá tett —- legközelebb ismertetni fogjuk.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a tanító egyesület
utján felterjeszti Vasvármegye törvényhatósági
bizottságához, annak elfogadását kérve.
A tárgysorozat következő pontjában megálla
pították az őszi közgyűlés helyéi és programmját.
A gyűlés Muraszombatban, okt. 2-án lesz meg
tartva, a melyen Tóháty Ilona óvónő és Molitorisz
Jenő tanító gyakorlati foglalkoztatást, illetve taní
tást mutatnak be.
Ezután a tisztujitás következeit. Völgyi Fe
rencz a kör 24 éven at volt elnöke; elfoglaltsá
gára való tekintettel, lemondott e bizalmi állásról,
melyet kartársai bizalmából közel negyedszázadon
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*,| mindenek megelégedésére töltött be. A köz„vülés kénvlelen volt a lelépő elnök okait mél
tányolni s lensondását elfogadván, öt a kör tisz„.l.'lbeli elnökévé választotta meg. Vele együtt
......... lóit Kolozsvári Ferenc/ a jegyzői tiszlség... a közgyűlés öt is tiszteletbeli jegyzővé
választotta.
A mcgüresedetett elnöki állásra nagy lelke.,., 1,
Takáts R. Istvánt a kör eddigi alelnökét
választották meg, ki megköszönvén a beléje helye
z i bizalmat az elnöki széket elfoglalta és Ígérte,
||U„Y a tanítóság ügyét lelke egész erejével fogja
szolgálni. Akiiv ismerik Takáts li. Istvánt és az ö
iniiköö' sét azok tudják, hogy az ö szájában az
ítés nem frásis, mert ő a tettek em
bere. Mi a magunk részéről csak üdvözöljük a
]<(>i t a szerencsés választásúért.
A többi tisztségeket közfelkiáltással a követtöltötték b e : Alelnök: Sinkovich Dénes,
j ( ^v/o: Lippai Vendel, másodjegvzö: Richter
j (1/sef pénztáros: Polgár Sándor, könyvtáros:
Csiszárné Olaszy Terka.
Ezzel a közgyűlés — melynek szünetei köz
ben a házigazdaként szereplő Vörös Lajos és
Zalai Mátyás kuzmai tanítók a kartársakat magya
rosan megvendégelték — véget ért. Közgyűlés
után kedélyes lakoma volt, amelyről természetesen
sem a ezigány, sem az áldomás nem hiányzott.

HÍREK.
Legfelsőbb kitüntetés.

A h iv a
talos lap 1 1 5 . szám a közli, hogy ö F elség e
a király 1 9 0 7 évi m á ju s hó 1 5 -é n kelt
legfelső k éziratával g ró f száp ári Száp áry
Pálné, született P rzezd zick a M ária g ró fn ő 
nek a palotahölgyek ra n g já t és elő jog ait m éltóztatott leg k eg y elm esebb en adom án yozn i.

Özv. gróf Szápáry
De P ilise m arq uise
nyári tartózk od ásra
lyába érkezik.

Gézáné

társaság ában hétfőn
m uraszom bati k asté

— Gróf Szápáry Pálné gyerm ekei
vel, G éza és Antal grófokkal és M ária L u jza
grófnővel a hét vége felé h o sszab b tartóz
kod ásra a m uraszom bati v á r k a s t é l y b a
érkeznek.
— Pósfay Pongrácz főszolgabíró e bó 20-án
megkezdette a junius hó 18-ikáig terjedő szabad
ság idejét s egészségének helyreállítása végett
Kohits fürdőbe utazott, ahol az egész időt tölteni
fogja. Vasszorgalmu és munkabíró föbiránknak
tiszta szívből kívánjuk, hogy az üdülés hasznára
váljék és teljesen hclyreállott egészséggel térjen
vissza hozzánk s a járás érdekében még sokáig
viselje díszes hivatalát.
A vasút mütanrendőri bejárása,

a legm egbízhatóbb helyről nyert értesü lésein k
szerint, ju n iu s 2 0 és 2 5 -ik e közölti időben
lesz. R e m éljü k , hogy erre m ár a pálya oly
állapotban lesz, hogy a főfelügyelőség meg
adja az en gedélyt a v asú t m egnyitására.
- Tanítónői kinevezés. Török Aranka oki.
émitónöt, Török Ernő kir. közjegyző szép tehot-' "ü leányát báró líiedennann Rezső nagybirtokos
a/, általa Szentegálon felállított uradalmi iskola
la iiíi,-,nőjévé nevezte ki. A kisasszony kinevezése
kitüntetés számba megy, mert a nemes báró
•i<1ilmában valóságos minta iskolát hitesített,
" ívnek berendezése és felszerelése előkelő szak
i j a i k általános elismerését vívta ki.
Esküvő. Kroft József m. kir. honvéd or
mi r c bó 23-án vezette oltárhoz Vratarits Iván
ki-/.' nbati tekintélyes földbirtokos és munkásvállalkozó leányát, dr. Vratarits Iván helybeli
"gyvéd nővérét. A polgári csketés d. u. Vaö órai volt Horváth László anyakönyvvezetö előtt, az
/yliázi szertartás pedig nyomban ez után az ág.
. templomban folyt le, nagy közönség jelenlété ■ n. A szertartást Kováts István ág. ev. lelkész
végezte. Esküvő után a násznép fényes lakomára
gyűlt egybe a vendégszerető örömapa Vratarits
Iván kiszombati házában, melynek során Kováts
emelkedett hangú toasztban kívánt az ifjú párnak
tartós boldogságot.
Fischer Mór a vasúti építés egyik vállal
kozó mérnöke pénteken városunkban időzött a
munkálatok megtekintése végett.

~~ Halbarth József végzett tanító képezdpszt,
Halbarth Henrik polgártársunk fiút, a vallás és
közoktatásügyi miniszter a várjoszenői állami nép
iskolához tanítónak kinevezte.
Lesz tej. Nagy constornatiót keltett váro
sunk közönsége körében az a hir, hogy az ura
dalmi bériőség ezentúl nem ad léjét, hanem azt
elszállítja Gráczba. A hir megfelel a valóságnak
s következményeiben rettenetes lehetett volna,
különösen azért mert a szállítás beszüntetésének
hire oly késön jött, hogy a szükséglet fedezéséről
alig volt módjában a közönségnek gondoskodni.
Hála az égnek azonban jó emberek gondoskodá
sából még is lesz tejünk. A város legagilisobb
embere, Takáts R. István igazgató kezébe vette
az iigyett s immár alapos kilátás van arra, hogy
nem lesz tojinség, ámbár az átmeneti időben
nehézségekkel fogunk küzdeni. Hir szerint Takáts
R. István, gróf Batthyány Zsigrnonddal, a bellatinci
uradalommal és Korong község gazdáival tárgyalt.
Mind a három helyen első minőségű és igen ki
tűnő tejre van kilátásunk.

— A letenyei vasút. Az ország
határától, Ferenczfalvától Muraszombaton,
Alsó-Lendván, Keszthelyen és Kanizsán át
Keszthelyig vezetendő vasutterv ügyében a
mozgalom kiindulási pontjából, Letenycröl
aggasztó hirek érkeznek. Beavatott helyről
veit értesülés szerint ugyanis a letenyeiok
abbeli törekvése, hogy a kormány építse
meg a vasutat és az érdekeltség csak hozzá
járuljon, kivihetetlennek bizonyult. A kor
mány nem utasította ugyan el egészen
ridegen a tervet, de még azt az obi igát és
szokásos biztatást sem tette, hogy az ügyet
jóakaratulag fogja kezelni. Szóval — amint
mi azt már megírtuk — a kormány nem
lát állam i. érdeket a vasutban, igy ki sem
építheti. Mi pedig a magunk erejéből azt
megcsinálni nem tudjuk. A letenyeiek
nagyon el vannak keseredve a dolgok
ilyetén fordulatán, annál is inkább, mert
gróf Andrássy Sándor, kinek nagy terje
delmű birtoka van Letenyén, szintén a vasút
ily módon való kiépítésének terve ellen van.
Tartozunk azonban kijelenteni, hogy az
Andrássy Sándor gróf állásfoglalásáról szóló
hírünk csak magánértesülés, miért is azt
fen tartással közöljük.
— Horváth László gyásza. Súlyos veszteség,
nehéz csapás érte Horváth László körjegyzőt és
nejét. Kis fiacskájuk, a 3 éves Aladár e hó 21-én
rövid, de nagyon kínos szenvedés után meghalt.
A kis fin vakbél gyuladásbau szenvedett. I8-án
megoperálták*, de már .segíteni nem lehetett rajta.
Mélységes fájdalommal vett mindenki tudomást
a kedves gyermek clhunytáról s őszinte részvéttel
osztozott a szülök nagy bánatában. A kis halott
temetése 22 en d. u. 3 órakor ment végbe a város
közönségének nagy részvéte melleit. A temetési
szertartást Kováts István és Porkoláb Gyula ág.
ev. lelkészek végezték, megható gyászbeszédeket
mondván a parányi koporsó elölt. Az egész város
osztatlan részvéte legyen a bánatos szülök vi
gasztalása.

— Veszedelmes vörhenyjárvány.

Vidékünknek már több mint esztendeje egy
valóságos réme van. Az a vörheny járvány,
amely tavaly Vasnyires és Vasiak környé
kén rettentő módon szedte áldozatait, úgy
látszik, még mindig nem szűnt meg. Leg
újabban Korongon, Mártonhelyen és Mura
csermelyen fordultak elő halállal végződő
megbetegedések. A hatóság erélyes intéz
kedésére volna szükség most, nehogy a
járvány Muraszombatba is bejöjjön s a
lakosság egész nyáron át rémületben éljen.
Tán jó volna az iskolákat bezárni, hisz az
iskolaévnek már úgy is vége van.
— Árad a Mura. A sebes folyású Mura
veszedelmes módon árad. A sok csapadék annyira
megdagaszlotta a folyamot, hogy uz most mindé-
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niill kilépett medréből. Radkersburg viz alatt van,
a posta csak a hullámokon keresztül gázolva tud
ideérni. Muraszerdahely körül pedig az egész Mura
völgye egy tenger s a már szépen kifejlődött
vetések fölött szennyes áradat, hömpölyög. A
komp-közlekedés teljesen megszűnt. Az áradás
pedig egyre tart és oly fenyegető mérveket ölt, hogy
G i 1 y é n S á n d o r mérnököt a folyammérnökség
sürgönyileg Rotorra rendelte a veszélyeztetett par
tok árvédelmi munkálatainak vezetésére. Gilyen
Sándor 22-én röggel cl is utazott a vész helyére.
Esős Pünkösd. Immár harmadik eszten
deje, hogy virágos Pünkösd napja esőt hoz. Az
idén is teljesen elázott a két szép ünnep, de ezút
tal mindenki áldotta a rósz időt, mert valóságos
isten áldás volt. A száraz kirepedezett föld csak
úgy nyelte a sok vizet, amely a pünkösdi uj
ruhák örömét annyira megrontotta.
A baromfi tenyésztés jövedelmezősége.
A baromfi tényésztes a legjövedelmezőbb mező
gazdasági ágak közé tartozik, de csakis akkor,
ha kellő szakszerűséggel űzzük. A baromfi tenyész
téshez szükségeltelő összes ismeretek legszakszerübben Parthay Géza lapjában a „Szárnyasainké
ban vannak tárgyalva, igy ez a lap úgyszólván
nélkülözhctlen segédeszköze minden tenyésztőnek.
Aki nem ismeri még a „Szárnyasaink“-at, az
kérje mutatványszámot a kiadóhivatalból, Budapest, Roltenbiller-utcza 30. sz. Szívesen küldenek.
— Vigyázatlanság áldozata. Itt a nyár. S
jönnek már rendre a nyári balesetek. Bánfi Jánosné
halmosfői lakos 3 éves Anna leánya csütörtökön
egy bokeriletlen tócskába esett és belefulladt. A
hatóság részéről dr. Szász Fercnez vizsgálóbíró
és dr. Geiger Vilmos járásorvos jelentek meg a
helyszínén.
— Holtest a Murában. A sebesen rohanó
Mura árja egyre szedi áldozatait. Utón, útfélen
elönt rétet, mezőt, magával ragad óriási fákat is.
Péntek délután Korongon egy ismeretlen 2 0 —28
év körüli nö holtestét vetette partra. Egyetlen
ismertető jel egy ujjún levő M. S. monogramos
gyűrű volt. Mindeddig azonban kilétét nem sike
rült megállapítani. A hatóság részéről Döbrcntcy
Antal szolgabiró és dr. Geiger Vilmos járási orvos
szálltak ki a helyszínére.
— Rokon nevek találkozása. 13 o t Ferencz
megverte P á le z i k a Jánost. Szegény PáJczika
súlyos testi sértést szenvedett, de szívesen tűri a
fajdalmukat, mert szive hölgye, G e r e n d a Mária
volt a háború oka. A véletlen szeszélye azonban
nem elégedett meg azzal, hogy Bot, Pálczika és
Gerenda szerepeljenek csak együtt, még a két
tanút is ebből a családból hozza, lévén az egyik
D o r o n g Mátyás a másik pedig 11 u s á u g
Kálmán.
— Tűz. A múlt hét egyik napján kigvuladt
és leégett Tótkcreszturon Kücsán Ádám gazda
ember lakóháza. A tűz a kéménytől kipattanó
szikrától keletkezett. A ház és a padláson levő
takarmány készlet porrá égett. A kár meghaladja
az 500 kor. melyből biztosítás révén 400 korona
megtérül.
Névtelen levelezőnk. Mull számunkban
megírtuk, hogy sikerült felfedeznünk azon szere
tőire méltó egyéniséget, aki hozzánk a névtelen
levelet irta, s felszólítottuk, hogy kérjen tölünk
bocsánatot, mert ellenkező esetben ki írjuk a
nevét. Vártunk tegnap délig s ekkor, tekintve a
levélíró személyiségét, felkerestük, mert abban a
hitben voltunk, hogy a szégyenérzet tartja vissza
uz illetőt. Nekünk pedig módfelett kellemetlen
volt u dolog s a név kiírást mindenáron elakar
tuk kerülni. Felkerestük tehát az illetőt, ki,
daczára a súlyos biznyitékoknak, vissza utasította
vádunkat s esküdözött égre-földre, hogy nem ö
volt a levélíró. A tagadásra nem számítván,
tovább folytatjuk a nyomozást s azt hisszük,
hogy mielőbb teljes bizonyítékok lesznek ke
zeink között.

Köszönetnyilvánítás.
Szeretett és feledhetlen kis fiunk elhunyta
alkalmából mindazoknak, kik részvétnyilvánitással,
avagy a temetésen való részvétével fájdalmunkat
enybitetlék, ez utón is fogadják hálás köszönetünket.
Muraszombat, 1907. május 23.

Horváth László és neje.
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A p ró h ird etés.

minden vallás felekezet részére egyszerű és díszes kötésben
kanhaló Balkányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.

Imakönyvek

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére
az állami óvodában.

Vasúti útmutató
—

Magyarország összes menetrendével és vasúti
térképével. Kapható Muraszombat, Balkányi
Ernő könyvkereskedésében. — Ara 40 íillér.

A muraszombati uradalomban Török Elemér
tiszttartónál 10 drb yorkshirei malacz darabonként
20 korona áron eladó.
Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.

Balkányi Ernő

Ja p á n legyezők
nyers selyem, nagyon szép k iv i
telben kaphatók B a lk á n y i Ernő
könyv- és papirkereskedésében
Muraszombatban.

Önügyvéd, házi titkár
Pallas
L exico n .
18 kötet,
bolti ára 216
korona helyett

Véo.i.-gy: „ H o r g o n y t*

A Linimént. Ca. sici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több
mint 37 év ót* legjobb fájdalomcsillapító szőrnek
bizonyult köszvénynél, csíznél és meghűléseknél,
...........—• bedörzsölésképpen használva. ........... .
Figyelmeztetés. •*Silány hamisítványok mian
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei
es a Richter czégjegyzóssel ellátott dobozba van
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. —
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat
kapható és megrendelhető a kővetkező tudo
mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

és levelező. T á r t a l o m : utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0 f.
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vezményes ár.
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T o ln ai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0 fül.
Minden évben legalább kétszer nagyobb
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfogadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz
kihordva. — Egyes szám ára 24 fillér.

politikai napi
lap, m in d e n
szám érdekes
re g é n y n y e l.

Dr Ricbter gyógyszertári íz „Arany oroszlánhoz'1,

1

P r á g á b a n , Elisabethstras.se 5 neu.
Mindennapi szétküldés.

V izsg a-lap ok
magyar, német és egyvonalas.
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésé
ben Muraszombat.

Üzleti- és zsebkönyvek
Írószerek
a legjutányosabb árban kaphatók Balkányi
Ernő könyv- és papirkereskedésében
Muraszombat.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. — Kapható
Balkányi Ernő papirkereskedésé

§UIlIÍf|!l!Szappant
is . H asználja a SUN LiG H T-SZ APPAN £ u zy , ahogy ak arja. H asználja te ts z é s e
sz e rin t é s hasonlítsa ö ssze m ás szappanokkal. A SUNL1GH l'-SZA PPA N
előnye minden háztartásban ham ar osan szem be fog tűnni.

Egyedüli

ben Muraszombat.

A S O H E E B . és F I A

Muraszombat
és Beílatincz.

L o ko m o b ilo k, G őzcséplőgépek, B e n zin m o to ro k,
A ratógépek, T a la jm ive lö Eszközök, T e lje s M alom
berendezések, stb. stb.
/
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Kívánatra szívesen küldünk
árjegyzéket es költségvetést.

M AG YAR k e b e s k e b 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 Vezerügynöksége, Budapest.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtój&n, Muraszombatban.

