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Az ifjúság testi nevelése.
— Létesítsünk tornatermet. —

A mi szellem i m unkával túlterhelt 
korunkban, m ikor m ár az elem i iskolában 
olyan tananyagot végeztetnek a serdületlen 

fejletlen testalkatú gyerm ekekkel, am ilyent 
rejtenie még a testben m egerősödött felnőt
tek sem tanultak, —  m indinkább előtérbe 
lep a tesli n eve lés kérdése. —  Teljesen  
czéltalan és hiába való fáradság szellem ileg 
kiképezni oly generatiőt, m ely testileg nem 
eléggé fejlődött, am elynek fizikum a nem 
birja ki a szellem i m unkával já ró  fára
dalmakat.

P ár évtizede csak, hogy a m értékadó 
körök h ivatalosan  is felism erték ennek a 
kérdésnek a fontosságát s kezdtek a testi 
nevelésre jelen téken yeb b  súlyt helyezni. A 
nem tanuló ifjúság, m ely a szabadban  tölti 
el serdülő korát erős m ezei m unka közben, 
maga végzi a testi nevelést, de m ár az 
iskola padjába szorított gyerm ek, avagy az 
iparos tanoncz nincsen abban a helyzetben, 
am iért is szü kség van rá, hogy m agának 
az iskolának a keretében történjék gon dos
kodás a lesii nevelésről.

M indnyájan tudjuk, hogy a szellem i 
foglalkozást űzök, valam int a m indkét nem 
beli tanuló ifjúság, a tornászat által fejleszt
heti csak testet. A z elpetyhüdt izm okat 
tornagyakorlatok teszik ism ét rugékonyakká s 
fokozzák a test ellenálló képességét. Ezért 
helyeztek m ár egy idő óta, közoktatási

korm ányaink kiváló sulyt az iskolai törn i- 
zasra, ezért rendez telnek VVIasics Gyula 
m inisztersége óta évenként országszerte nagy 
tornaversenyek.

A mi m uraszom bati iskoláinkban is tor
náznak a gyerm ekek, de csak tavaszszal és 
ö szszcl, szóval oly időben m ikor a szab ad 
ban lehet tornázni, mert alkalm as helyiség, 
tornaterem , am ely kellően berendezve volna 
s am elyben m inden időben lehetne tornázni, 
eddig fajdalom  egyik iskolában sincs.

Az állam i iskola derék igazgatója, Takáts 
K . István foglalkozik azzal a tervvel, hogy 
az iskola tágas beltelkén, ahol bőséges hely 
áll rendelkezésre, egy modern tornaterem  
építtessék. Ü dvözöljük az eszm ét, mint fel
tétlenül jó t és üdvösét s m egvalósulását 
őszintén kívánjuk. Értesülésünk szerint az 
állam i iskola gondnoksága rövidesen foglal
kozni fog a kérdéssel. Ismerve a gondnok
sági tagoknak a tanügy és az ifjúság n eve
lése iránti hazafias lelkesedését, nem kőtél, 
kedünk abban, hogy a terv m egvalósulása 
a gondnokságon m úlni nem fog.

Egy m em orandum  lesz a m agas kor
m án y elé teries/lenria i, — ik
nek véljük, hogy a m uraszom bati tanuló 
ifjúságnak valóban szüksége vau  egy kellően 
felszerelt tornaterem re, m ely ezen a nagy 
czélon  kívül m ég a m ostani közoklatásügvi 
korm ánynak am a nem es és hazafias ideáját 
is szolgálná, am elyet a m iniszter az egyes 
vidékeken felállítandó u. n. kulturházak 
létesítésével akar életre kelteni.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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H elyszűke miatt most csak röviden érint
jük e kérdést, de legközelebb alkalm unk leend 
az egész tárgy bővebb m egvilágítására, 
hogy a nagyközönség is lássa, mily rend
kívül jelentés eszm e a tornaterem  ügye s 
hogy nem csak az ifjúság testi nevelése, de 
egyéb kulturális czélokból is fontosággal bir 
unnak m ielőbbi m egvalósulása.

A vasúti hozzájáró ut.
Egyezségi tárgyalás.

Muraszombatban történt meg az a csoda, 
hogy megkészült a vasul és nincsen hozzájáró ut 
az állomásra. Meglehet ugyan közelíteni kocsival 
az állomást, de az tiszta véletlen, hogy a kórház 
mellett egy kocsi ut van, mert lm ez nem volna, 
repülni kellene a vasúiig. És ez a/, ut kérdése 
lassankint tengeri kígyó lesz. Egy éve is elmúlt 
már, hogy aktuálissá ‘ett. A vállalat, mikor az 
építési tervet beterjesztette, annak keretében 
készített hozzájáró utal, de ezt, inért a pleszát. 
egyetlen terünket, derékon hajtotta volna ketté, 
a község igen helyesen nem fogadta el. A másik 
terv, amelyet lapunkban propagáltunk, már meg
felelt a város álláspontjának s az el is fogadta
tott. Ezen terv szerint ugyanis a hozzájáró ut, a 
vonuft1* e f'  s" eg y ’ Törés séfé  r t"'vőín a a L v ií s ú 11 g. Ezen 
terv szerint azonban pár négyszög öl el lenne 
foglalandó a Nemecz féle telekből, amelyet Neme- 
ezék úgyis a várostól foglaltak e! annak idején, 
mikor a házukat építették s telküket bekerítették. 
Ez a csekélyke terület s annak jelenlegi gazdái 
akadályozták meg, hogy a hozzájáró utat még 
máig sem lehetett megcsinálni.

Miután a kisajátítási eljárás ez eredeti terv 
szerint van engedélyezve, az újabb terv alapján

TÁRCZA.

H a l v é r
Irta : KÓBOR TAMÁS.

Azt mondták szegény Kondri Istvánról, hogy 
vér helyeit állolt viz kering az ereiben. Talán ngy is 
volt. Zömök, erős gyerek voll. Koromfekete haja 
"datapadt erős homlokához, mely alól két elzsiro- 
sodott apró fekete szem kifejezéstelenül, álom- 
- o i üen tekintett a távolba. Az arcai sötétbarna, 
tömpe orra alatt siirü. erős bajusza erélytelenül 
> nkorodott le. A lerinele is csupa orő és csupa 

Tagság. Rövid, izmos lábain inkább czannno- 
;  t, mint já r t ; karjai, melyekkel vasrudakat tör
li 1 letett, gyámoltalanul, lustán lógtak alá. Re 
■ I: vérében volt a hiba. Az ő érzésleien, lomha 
lel; iiletóvel a legcsökönyösebb akaraterő párosult 
Nem látta senki, hogyan támadnak az ö elhatá
rozásai, készen pattanták azok elő és amit Kondri 
I- an meg akart cselekedni, azt meg is csetekedtn, 
1 lóri habozás nélkül, szinte plasztikusan.

Egyike volt a város leggazdagabb urainak, 
liázu pedig u legelegánsabb. Renaissunce frontja 

i lkodva vált ki a kopott barna, roskadozó 
■ -/.mórból és belül minden csupa szőnyeg selyem 
,i. Egész villamos drótháló fonta keresztül kasul 

' házat a gázt ü vezettette be elsőnek a szobái 
világítására. Volt biUard-szobája, vivő terme ea 
hálószobája oly nőies elegáncziával volt berendezvo

mintha asszonyé volna. Innen való az is hogy az 
ö halvérüségét sokan gögböl magyarázták, bár 
nem volt a városban ür, aki előtt ne ö emelt 
volna elsőnek kalapott s nem volt az a szegény 
ember, aki üres kezekkel távozott volna tőle. 
Volt valami sógorságbeli rokona a városban, aki 
nagy igyekezettel ápolta a rokoni jóérzület, mivel 
erősen rászorult a Kondri István zsirálására, 
öcsémnek szólította, tisztes ősz szakába révén és 
sikerült neki idővel néhány rokonsági fokozatot 
kitörülve a históriából, nagybátyjává lenni. Kondri 
Istvánom nem látszott meg. hogy valamiképen 
viszonozta volna a nagy szeretett, de Kondri 
Istvánom egyáltal nem látszott meg semmi. Tör
tént azonban hogy egy nagyobb összegről szóló vál
tóval a takarékpénztár ismét ö hozzá fordult 
kiegyenlítés végeit. És ekkor Kondri István bevál
totta a váltót, elment az ö szerelő nagybátyjához 
és odaadta neki azzal a lakonikus kijelentéssel:

— Többett nem irok alá.
És ez ellen nem volt apelláta.
Azaz volt.
A nyáron haza kerültek a „cousin“-ok. Ket- 

ten voltak, mindössze egy esztendő különbség 
volt köztük, de szépség és vidámság tekintetében 
semmi. A cousineok első nap betoppantak a 
cousinhoz, felverték a csöndes, nagy házat az ö 
csicsergésükkel, kaczagásukkal, bejárták az összes 
szobákat,* megtapogattuk minden szőnyeget, füg
gönyt és meg nyomkodták az összes villamos gom 
bokát, hogy csak úgy csöngött az égész ház és 
a cselédek mindenünnen eszeveszetten rohantak

elő. A lányok erre majd hanyatt dőltek kaczagá- 
sukban, Köndrí István azonban megmaradt az ö 
komolysága mellett és száraz hangon küldte el 
ismét a népséget. De úgy látszik, tetszett neki a 
kicsinyek csintalansá^a, mert biztatta őket, hogy 
csak csöngessenek, a menyit akarnak.

Aztán még az nap elment az ő kedves 
nagybátyjához és biztatta, hogy ha kell aláírás 
csak forduljon hozzá.

Hát persze, hogy hozzá fordult!
Kondri István ezóta sűrűbben járt el a ka

szinóba és ha nem volt is szükség negyedikre, 
beállt egy tarokkompániába. Kártyázott sokat és 
ivott. Látszott rajta, hogy szeretne kibújni az ö 
medvebőréből, olyan lenni, mint a többiek. Pró
bált nevetni is, de egy elkényszeredett, savanyú 
mosolygásnál nem vitte többre. Négy bét alatt 
átlátta, hogy nem megy semmire és ismét kiállt 
a kompániából.

A cousineok nem mentek többé vissza 
Peslre, eladó lányok voltak. És az ő jókedvükkel 
és szépségükkel csakhamar löléje kerekedtek a 
többi lányoknak, ök kapták a legtöbb éjjeli zenét 
és nekik voltak a legjobb tánezosaik. Kondri 
István mindég velük volt, cipelte a belépőiket, 
hozott limonádét és tánczolt velük, ha éppen ked
vük volt vele tánczol ni. A lányok pedig megszok
ták már ezt a mindenre használható cousint, 
talán nem is látták benne embert, hanem egy 
igen elmés szerkezetet, melynek csak szólni kell, 
hogy minden meglegyen.

így ment ez két esztendeig. Akkor Juliska,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.



JULIUS 21.
MURASZOMBAT, 1907.

történendő kisajátításhoz újabb engedetem kell. 
Háromnegyed évi nyugvás után a kereske
delmi minisztériumban elvégre rászánták magukat 
az akták elintézésére s a kisajátítási eljárást az 
ujabbi terv szerint engedélyezték.

Ezt megelőzőleg a vasutvállalat egyezségi 
tárgyalást kísérlett meg s e czélbúl Barthalos , 
István engedményes és Acsády Aladár vállalati 
mérnök e hó 18-án városunkba jöttek s a köz- 
ségi képviselőtestület ülésének keretében meg- i 
próbáltak víflamelyes egyezségre jutni, de minden 
siker nélküli •

A képjselötestület ülését Lainscsák József 
biró d. e. ÍO órakor nyitotta meg. Jelen voltak: 
Bácz János, Barbarics István, dr. Geiger Vilmos, 
Hartmann József, Horváth Pál, Horváth László 
jegyző, Kováts István, Olajos Sándor, Ratkol 
Tivadar, Skerlák László, Somén János képviselő
testületi tagok, Baribalos István engedményes, 
Acsády Aladár mérnök, Pósfay Pongrácz főbíró 
és Saáry József kir. járásbirö.

A képviselőtestületi ülés tárgya egyedül az 
volt, hogy Xemeczékkel, mielőtt ellenük a szigo
rúbb eljárás foganatba vétetnek, egyezség kisérel- 
tessék meg. j j

E végiül a gyűlés tagjai kiszállottak 
a helyszínére s ott Barthalos István felszólította 
a Nemecz család képviseletében Német Ferencz 
szabómestert, hogy hajlandó-e telkéből egy cse
kélyke részt négyszögméterenként 10 koronáért, 
mely összegben az élő fák, méhes és kerítés fel
állítás költsége is benfoglaltalik, a hozzájáró ut 
czéljaira átengedni. Német Fcrencz kijelentette, 
hogy az elveendő terület minden négyszög öléért 
200 koronát kér, vagy pedig vegyék meg tőle az 
egész házat és telket. Nagyon természetes, hogy 
ily fantasztikus kívánságnak sem a község, sem 
a megye, sem pedig a vállalat nem fog eleget tenni, 
hanem megindítja a kisajátítási eljárást, ami abból 
AH, hogy az elveendő terület kataszteri tiszta
jövedelmének 40-szeres összegét a vállalat bírói 
Jelétbe helyezi s azután bele kezd a munkába, 
szükség esetén karhatalom igénybevételével is. Az 
illető félnek pedig szabadságában áll bírói utón 
^esetleges igényeinek érvényt szerezni.

A sikertelen egyezségi kísérletről jegyző
könyv vétetett fel, amelyben az engedményes

.czéíravezetóbí), íia a hozzájáró ut minden kisajátítás 
•mellőzésével aPleszán keresztül egy egyenes vonalba 
vezetve, a legelső terv szerint vezettetnek, annál is 
inkább, mert Turk József vendéglős hajlandó 
volna az ezen úthoz szükséges azon területet, 
amely tulajdonát képezi, díjtalanul álengedni, 
Daczára azonban ezen ajánlatnak, a város kép
viselőtestülete nem hajlandó a tervet elfogadni,

az idősebb cousine' "férjhez ment a járási 
orvoshoz.

Két héttel az esküvő után Kondri István 
elment az ö szeretett nagybátyjához, beült egy 
nagy fekete karosszékbe és hallgatott. A kedves 
nagybácsi ipaAodott mindenfélével kedveskedni, 
de Kondri István öcscséböí egy hangot sem csal- ' 
hatott ki mindaddig, mig Erzsiké < öusine-ja be 
nem toppant hozzájuk, kezében egy óriási orgo- 
nakoszoruval, melyet rögtön Kondri István töm 
zsi fejére tett.

Szervusz, Pista, neked hoztam.
— Köszönöm, mondotta Pista, most állj 

meg egy komoly szóra.
Ezzel megfogta a leány két kezét, az ö 

fekete komoly szemeivel belemélyedi a leány- 
tágra nyílt, csodálkozó kél szemébe és a legegy
szerűbb bahgon a viliágon azt mondta :

Juliska férjhez ment már, most rajtad a 
sor. Akarsz-e a feleségem lenni ?

A leány hátrafelé dűlt, hogy megfeszültek a 
karjai, de Kondri István nem eresztette el a 
kezeit. Aztán nevetésre fintorodon az arcza, de 
midőn belenézett a komoly arcú ember szelíd 
bikaszemeibe, melyek úgy néztek, mint mindig 
komolyan, kifejezéstelenül, de valami sajálszerü 
álhatósággal, akkor elpirult, lesütötte a szemeit, 
majd az édes atyjára nézett . . .  Az meglepeté
sében szintén nem tudott mihez fogni és zavará
ban köhécselt.

— Nos?
És tekintete kényszeritette a leányt, hogy 

szemébe nézzen.
Hipnotizálva volt. Valami szivrehaló meleg

ség áradt ki abból a két fekete ieriiszemböl és 
Komolyságában, szűkszavúságában, izmos testé
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mert elrontaná egészen a Plesza bejáróját és 
magát a Pleszát is.

A dolog tehát még most sincsen megoldva, 
és kíváncsian várjuk, hogy mikor lesz hozzá
járó utunk.

Vasúti miseriák.
Lapunk múlt számában e cziin alatt szóvá 

tettük, hogy a vasúti állomáshoz vezető ut, illetve 
j a raktár körüli töltés rettentő állapotban van,
| amennyiben olyan puha, hogy a szekér kerék- 

egész agyig süpped s két ló alig bir valamelyes 
terhet onnan kihozni. Fájdalommal tapasztaljuk,

I hogy ez a botrányos állapot nem hogy nem ja- 
I vult, hanem határozottan rosszabbodott. A sok 

eső ugyanis annyira meglazította a talajt, hogy 
most még puhább, mint volt.

. Nem tudjuk, kinek a dolga ezt rendbe hozni,
I de akár kié legyen, sürgős és azonnali intézkedést 

kérünk. Nem azért élvezzük a vasúti szállítás 
előnyeit s a vasút nem azért szedi a szállítási 

I dijakat, hogy a raktárnál naponként megszakadjon 
| egy ló és eltörjön egy tengely. Kereskedőinknek 
I és mindazoknak, akik a vasúti raktártól luvaroz- 
| tatnak, azt ajánljuk, hogy amennyiben a raktár 

előtti teret ez után sem csinálják meg sürgö- 
nyözzenek egyenesen a ministernek, mert lejebb 
hiába tapogatunk. A vasutasokban meg van a jó 
indulat, ök tennének értünk mindent s a helybeli 

I főnököt legkellemetlenebbül érinti e dolog, mert 
j  szeretne segíteni, de ha egyszer nem adják meg 

hozzá a módot, nem tehet semmit.
A lehető legszükmarkubb gazdálkodás je l

lemzi ma a vasutat. Oda fönn rettentő módon 
! spórolnak, csakhogy másra teljék s a közönség 
I érdekével mit sem törődnek. A jó  Isten tudja, 

mire kellenek azok a milliók, melyeket a vasutak 
jövedelmeznek!

Ennek a smucig gazdálkodásnak kiáltó pél
dáit látjuk itt nálunk. Megnyílván a vasút, a kél 
tiszten kívül rendellek ide egy, azaz egy őrt. Ez 
az egy ember teljesiti a vasúton mindazt, ami 
nem a szorosabb értelemben vett forgalmi szolgá
lat. Ez az egy bakter kezeli a váltókat, tiszto
gatja a helyiségeket, rendben tartja a pálya-
..a , Ó < -  <•». !t»#l.il*iif ol/ui vnir/i *i niifÍffy:i«s'/.
felvételt, jegyeket szed el, lehelárukat rak be és 
ki, értesítőket kézbesít és végeredményében szol
gálatban van naponként h a j n a l i  2 ó r á t  ó 1 
k e z d v e  e s t e  f é l  10-ig. Hát ez embertelenség, 

I ez kínzás! Naponként 20 órát vasúti szolgálatban 
lenni, anélkül hogy a csak egyszer is volna egy 
nap pihenője, ez még gépnek is sok, nem pedig 
emberi szervezetnek! Nem csodálható telni, ha

ez az őr 3 heti szolgálat után le esett a lábáról 
és megbetegedett s az állomás főnök maga volt 
kénytelen váltót igazítani és podgyászokat le
mérni, amig Körmendről azután küldtek egy 
helyettest! Ilyen gazdálkodás csak nálánk lehet, 
és mindez azért, hogy azt a pár száz koronát, 
amit egy második embernek fizetni kellene, meg
spórolják — más ezélra ? Hogy azután az őr álmos 
és kimerült főjével jól igazilja-e a váltót, hogy ;i 
podgyászokat nem cscréli-e cl, avval ki fog 
törődni oda fenn a magasban, ahol nem tudnak 
mást, mint az állainvasuti jövedelmeket átutalgatm 
holmi egyéb czelokra!

De e jeles gazdasági rendszernek még egyél) 
kiáltó bizonyítékai is vannak. A helybeli állomá 
són 2 egész petróleum lámpa oszlop van. Mind 
a két oszlop lámpával van felszerelve. Minden 
józan gondolkodású ember azt fogja hinni, hogy 
azért van 2 lámpa, hogy kettő égjen és hogy 
világos legyen a pályaudvar! Mennyire csalódnak 
ezek! Itt csak egy lámpa ég, mert ha kettő égne, 
akkor kétszer annyi petróleum fogyna el, akkor 
már ennyivel kevesebb jutna azoknak, akiknek a 
vasút jövedelmét ki utalványozni szokták! Bizony 
bizony jó  muraszombatiak ti azért öltetek be 
milliókat a ti vasutotokba, hogy az államvasut meg
mutathassa nektek, miként kell a lámpákkal 
gazdálkodni. Hogy aztán kitöritek e a nyakatokat 
vagy sem, arra kinek mi gondja!

Már maga az a tény, hogy csak 2 lámpa 
van. felháborító! Hisz két olyan mécses is alig 
hogy pislog! Oda kellene még az iroda ajtó mellé 
egy kar lámpa és kívülről, ahol a bejárat van, 
az állomás előterén, szintén egy, mert mos- 
tanábán este, mikor az utolsó vonat bejár s 
midőn reggel az első elindul, még szurok sö
tétség van.

Ez az erőltetett spórolás, mely különben 
mindenben megnyilvánul, szinte önkénytelenül is 
arra a gondolatra juttatja az emberi, hogy az 
államvasul sokat hirdetett desperatus állapota tán 
nem is oly légből kapott állítás. Ezek az absurd 
dolgok legalább arra engednek következtetni, 
mert a hol ilyen aprólékokon kell a spórolást 
kezdeni, olt baj lehet.

H Í R E K .

G r ó f  S z á p á r y  L á s z l ó  v. b. t. t.
kedden reggel pár napi tartózkodásra Buda
pestre utazott.

Barthalos István vasalunk engedményese 
csütörtökön városunkban tartózkodott.

nek önfeledt lomhaságában s abban a nyugalom
ban, melylyel feleletet várt, volt valami parancsoló 
a minek nem lehetett ellentállani. Még utolsó 
vergődésként hebegte :

De hát a papa . . .
O a papának nem volt semmi kifogása, sőt 

nagyon örül neki, hogy kél gyerek összekerül, 
Akkor hát . . . sziyesen.

Köszönöm, Erzsiké, mondotta re/.gö mély 
baritonján és nem fogod megbánni soha.

És megszorította jegyese kezét oly melegen, 
hogy az felsjkoltolt.

Bántottalak? kérdezte halkan.
Fáj, válaszolt halkan s babonás félelem

mel nézett Kondrira.
A városban ez az eljegyzés nagy szenzá- 

cziót idézett elő. Mindenki azt bitté, hogy ez a 
halvcrii Kondri sohasem fog házasodni és szélű
ben megindult a suttogás, hogy, az ostoba legényt 
befonták a vagyona miatt. Ennek a suttogásnak 
azonban hamar vége szakadt, mert Kondri István 
olyat csapolt öklével az egyik suttogó arczába. 
hogy betört az orra csontja. Erre aztán csak 
gratulálták, de nem szóltak semmit. ^

Kondri István pedig szerelmében olyan volt 
mint egy ragaszkodó kutya. Levett kalappal lépett 
csak menyasszonya elé s ha az kezét nyújtotta 
feléje, gyöngéden, a két ujjúval fogta csak meg 
és óvatosan emelte ajkaihoz. JegyességUk három 
hónapja alatt soha sem csókolta meg, még a 
homlokát sem. De clhalmozta ezer gyöngédséggel 
és kívánságait a szeméből olvasta ki.

Erzsiké gyakran incselkedett vele. gj
— Bolondos medvém, hát mindig ilyen leszel? 
Senki sem nézné ki belőled, hogy völegénv

vagy.

—  ügy ? tűnődőit Kondri. Aztán ez neked 
kellemetlen ?

Dehogy, dehogy, medvém. Maradj csak 
amilyen vagy. Hamun a mancsoddal megsimogat 
halnád néha a menyasszonyodat.

A szölöindás verandán ültek egyszer, kel 
héttel az esküvő előtt.

Az asztalon a vacsora maradványai és kel 
kerti lámpa. Az illatos nyári este, a csillagos ég 
és hogy ngy egymagákban voltak, valami ábrán
dos komolysággal (öltötte el őket. Kondri István 
a kezében tartotta menyasszonya kezét és nézte 
a szép, piros arcot és a hosszú szempillakut, me
lyek félig eltakarták a kék szemeket. A leány a 
távolba nézett, nem látva, nem gondolva semmit 
de a lelkét valami sajálszerü fájdalom járta ál. 
nem tudta miért, de úgy érezte, hogy jó yolna 
felolvadni most a nyári levegőben mint az illat 
nem tudni semmit arról, a mi reá vár. Aztán 
egy meleg szorítást érzett a kezén s lelkében 
remegve, égetően hallotta nevét csengeni, azon a 
kifejezéstelen mély férfias hangon, melyen a vól* - 
génye beszélni szokott:

— Erzsiké. Erzsikéin!
És aztán lefejletlek kezéről a csontos ujjak, 

oda tapadtak az ö szőke hajához és perzseli" 
lehellel égelte az arcát, amint az a szükszavu 
száj az ö ajkaihoz közeledett és aztán fclsikoltolt. 
reszketve, rémülten, midőn az a férfiszáj oda szo
rult az övéhez.

T
Kor.dri István elbocsátotta.
- -  Hántoltalak?

. F á j ,  suttogta a leány és aztán kezdett 
keservesen sírni.

És a lmlvérü emberen hervasztó hevület fu-



MURASZOMBAT, 1907. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE JÚLIUS 21.
Alapkő letétel. E  hó 18-án  d. u. '

2 órakor helyezték el az épülő Délvas- j 
megyei Takarékpénztár palotájának alap- j 
kövét. Az aktusnál m egjelent a  takarék- j 
pénztár igazgatósága és tisztikara. Ott v o ltak : | 
l'osztl Já n o s  nagybirtokos, a  takarékpénztár 1 
elnöke, dr. G eiger Vilmos alelnök, O lajos ! 
Sándor ügyész, Árvái Henrik. K olossá István,
-  hlebits Ignácz és V üjecz György iga/ga- 

-agi tagok. F asch in g er Győző főkönyvelő, 
Meixner M átyás pénztáros és Most Lajos 
segédkönyvelő. Az alapkőbe egy okm ányt 
helyeztek el, mely az építés történetét örö
kítette m eg s szép szavakkal em lékezik meg 

takarékpénztár nagynevű alapítójáról, gróf 
S zéchen y i T ivadar v. b. t. t nagybirtokos
ra . Az egybegyűlteket Fosz ll Já n o s  üdvö
zölte s h athatós szavakkal ecsetelvén  az 
aktus je len tőség ét, elrendelte az okm ány 
felolvasását. En n ek  m egtörténte után azt 
elhelyezték az alapkőbe s a kőművesek 
befalazták. A szokásos je lk ép es kalapács
éi leseket is m egtelték az igazgatóság tagjai 
s ezzel az ünnepélyes aktus egy barátságos 
áldomással véget ért.

—  Krausz Lajos a soproni posta és távírda 
igazgatóság titkára csütörtökön és pénteken váro
sunkban időzött a helybeli postahivatal megvizs
gálása czéljából s a tapasztaltak felett legteljesebb 
elismerését fejezte ki a postamesternő, valamint a 
kiadónök előtt, kik daczára a vasút folytán meg
erősödött forgalomnak, minden fennakadás nélkül 
végzik fáradságos munkájukat.

—  Vasutunk műszaki le írása. Rózsa Ernő 
máv. mérnök, ki a vasút építés ellenőrzésével 
volt megbízva, egy igen szépen megirt hosszabb 
•v.ikkelyben ismerteti műszaki szempontból a vona
lat a Magyar Mérnök és Építész Egyesület lapjá
nak hasábjain. E leírás különösen kiemeli azon 
nehézségeket, ameyeket az építési vállalatnak le 
kellett küzdenie a kedvezőtlen terepviszonyok 
miatt s elismeréssel adózik a vállalkozóknak s 
azon derék mérnöki karnak, mely ernyedetlen 
munkával és nagy szakértelemmel végezte fel
adatát. A vállalat sikerült munkája, melynek gyü
mölcseit első soriján mi élyezzi'ik, bennünket is 
bálára s elismerésre kötelez. Most a bevégzett

toll ál, a lomba termet megremegett és a vízben 
úszó szemekből mintha szikra pattant volna ki. 
Térdre roskadt és karjaival átfogta a leány dere- j 
kát s leszoritotta fejét az ö égő arcához.

— Erzsiké, drágám! mindenein! . . .
— Bocsáss, bocsáss, az istenért, könyörülj.
Kondri Istvánból egy pillanat alatt ismét

lialvérü ember lett. Felkelt és alázatosan, szinte j 
felénkön kérdezte :

— Fáj ?
— Nem tudom, suttogta a leány, de én | 

félek tőled . . . Te olyan . . . különös vagy.
— Vagy úgy!
És az ö becsületes . szemében most annyi ; 

szomorúság volt, amint lehorgasztott fővel, kalap
éit az ujjai között forgatván, mondta:

— Bocsáss meg Erzsiké . . . .  azt hittem, 
hogy szeretsz.

Ezzel távozott.
Már másnap mindenki arról beszélt, hogy 

Erzsiké még nem akar Kondri Istvánhoz 
menni és hogy vissznküldötte neki a jegygyű
rűt. Nagyon helyeselték, hogy a leány az utolso 
pillanatban észre tért, mert bizony ezért a 
vagyonért kár lett volna magát örökre szeren
csétlenné tenni.

Kondri István pedig elment a közjegyző
höz egy részletes leltárral és tollba diktálta 
neki a végrendeletét. Mindenét Erzsiké lmgaru 
hagyta kárpótlásul azért a nagy bánialomért, 
melylyel akaratának ellenére illette. Aztán haza
ment es föbelötte magát.

Mert ez a lialvérü ember mindent rögtön 
szokott megtenni.

nagy mü után báláiéit szívvel mondunk köszönetét j 
!• á b j á ii Lajos, A r n s t e i n Henrik, F i s c h e r I 
Mór és H i r s c h l e r  Leó vállalkozó uraknak s | 
az vezérkaruknak, ami ik a derék mörnök sereg
nek. mely a .munkát tényleg vezette. A vállalat
nak az építésnél alkalmazott mérnökei a követke
zők voltuk : K ö n y v  e s T ó t h Mihály, A c s á d y 
Aladár, F r ő h 1 i c h Miksa, W e 1 1 i s z Oszkár,
\ e r s e c z  Mór, B e r n s t c i n  Győző. Wo I f a r t h  
Lajos, E l e k  Lajos, T a r j á n Ignátz és B i t t é r  
Nándor. Vállalati pénztárnokok voltak W i d d e r  
Henrik és S h w a r t z Mór. Az építkezés referense 
a minisztériumban N o v a k  Bertalan főfelügyelő i 
volt, mint ellenőrző mérnökök N á v a i Ernő. í 
B e  k e  Ignátz és R ó z s a  Ernő működtek. Mind
ezen közreműködők neveit Muraszombat közön
sége bála telt szívvel fogja emlegetni s azt kí
vánja nekik, hogy még sok ilyen hatalmas müvet 
alkothassanak a magyar haza javára.

Bölcs Béla gyógyszerész családjával együtt ! 
ti heti tartózkodásra Ausséba utazott,

Nagylelkű ajánlat. Ismeretes dolog rnogye- 
szerte, hogy S a á r y  József járásbíróságunk álta
lános tiszteletnek örvendő vezetője, milyen lelkes 
elő barezosa minden közügynek. Felesleges mun
kál végeznénk, ha öt dicsérni akarnék, mindenki 
tudja és ismeri az ö érdemeit. Az alábbi eset is 
igazolja, hogy Saáry József tud és akar a közért 
tenni. A vasúti hozzájáró ut kérdésében tartott 
egyezkedési tárgyaláson szóba jött az is, hogy az 
ut esetleg egyenesen vezettessék, a Turk-féle 
ingatlan egy részének felhasználásával. Titrk Jó 
zsef eleinte csak egy részét akarta díjtalanul áten
gedni a kertnek s amit azontúl igénybe vennének 
azért 200 koronát kért. Persze senki sem akart 
arról tudni, hogy 200 koronát fizessen, mire elü 
lépett Saáry József és egy ropogós 100 koronást 
tartva kezében kijelentette, hogy a város érdeke 
szempontjából hajlandó a 200 koronából 100 koro
nát megfizetni s a bankjegyet át akarta adni 
Barthalosnak. A dolog azonban igy sem jutott 
dűlőre, mert daczára annak, hogy Turk később 
kijelentette, hogy az összes szükséges telket ingyen 
adja, a község mégis ragaszkodik régi és ismere
tes álláspontjához.

—  Körorvos szabadságon. Dr. Szilárd Lipót 
tótkoreszturi körvorvos augusztus l én kezdi meg 
szabadságát s helyette teendőit dr. Wappenstein 
Henrik felsölendvai körorvos látja el.

—  Egy nyilatkozat. Lapunk múlt számában ! 
szóvá tettük, hogy a vasúti kocsik piszkosak. Erre ' 
vonatkozólag az alábbi nyilatkozatot kaptuk:

Nagyon tisztelteit Szerkesztő ur!
F. évi július 14-én szerkesztése alatt álló é 

.Muraszombat és Vidéke" e/.imü lapban meg- j 
jelent ama közleményre, hogy „a körmond - 
muraszombati helyiérdekű vn-ut szakaszai pisz- I 
kosuk", engedőimével a kővetkező nyilatkozatot 
tcszszük:

Mióta eme vasút a forgalomnak átadatott, i 
több alkalommal utaztunk és mindig a leggon
dosabb tisztaságot tapasztaltuk, miért is liiszük. j 
hogy közleménye csak téves informáljon alapult.

Eme nyilatkozatunkkal az igazságnak 
tartozunk. Többen, j

Készséggel adjuk közre a , Többen" urak ' 
nyilatkozatát csak azt nem hisszük, hogy közle- , 
menyünk téves inforinálión alapult. Ugyanis saját 
szemeinkkel győződtünk meg arról, hogy az e hó 
10-én reggel innen elinduló vonat egyik általunk 
látott III. osztályú kocsija piszkos volt. Csakhogy 
mi ezt Battyándon láttuk s nem itt, tehát való
színű, hogy innen tisztán indult el, annál is inkább 1 
mert értesülésünk szerint a kocsik padlózata ki 
lesz minden indulás előtt söpörve. Az pedig — j 
esős idő lévén — könnyen megcshetik, hogy Mura- 1 
szombattól Battyándig egy csomó III. osztályú 
utas bepiszkol egy coupét sáros csizmájával. így 
mulasztás senkit nem terhel, mert útközben tény
leg nem szoktak vicinális vasúton takarítani.

Azaz, hogy takarítani Muraszombatban sem 
. szoktak, miután a vasúti gazdálkodás csak arra 

adott embert a főnöknek, hogy a kocsik padlója 
kisöprötessék, de hogy az ülő helyek letörüllesse- 

i nek, avagy hogy a podgyász tarló hálóban össze-

gyi.lemle'l papír, virágmaradék, étel satöbbi dolog 
elt.ivoliiassék, arra már nim-sen pénz. Úgy halljuk 
azonban, hogy újabban derék főnökünk ismételt 
sürgetésére ezt is engedélyezték s most ragyogóan 
tiszta kocsikban fogunk utazni.

— A tótkereszturiak es peterhegyiek panasza.
A Pétéii'liej.;y- -Túlkereszturi vnsuli állomáshoz
vezető kÖZSljgi utak oly rongált állapotban van-
nak, ho,í-'Y kocsin egyáltalán íiilig járhatók. Az
agyagos és gidres-gödrös utalj* ;i sok esőzés kö-
vetkeztél ion életet és forgalmát. teljesen veszé-
lyeztető álliiipotba kerültek úgy. hogy a közbiz-
loriság érdekében erélyes intézkedésre vau 
szükség. Felhívjuk a hatóság figyelmét e tartha
tatlan állapotra.

Dr. Skrilecz Mihály Csöpönyben. Népszerű 
barátunkat, dr. Skrilecz Mihályt szívből köszönl- 
jük. mint nagybirtokost s haragszunk rája, hogy 
eltitkolta elöltünk ebbéli jó és irigylendő tulaj
donságát. Messze földről jött újságból, a Sz, U.- 
ból és a V.-éböl olvastuk, hogy jeles körorvosunk 
üdülés és pihenés czéljából csöpönyi birtokára 
utazott. Lám a kis hamis, nekünk azt mondotta, 
hogy Rochilsra megy pár napira, múló szivbán- 
talmainak gyógyítása végeit m azután nyakába 
veszi közép Európát — és íme kisül, hogy bizony 
Csöpönyben van ö, még pedig a saját uradalmá
ban. „Csöpönyi birtokára utazott" mondja az 
újság, személyi híreinek rovatában. Hab ! mennyi 
irigye támadt erre a hírre a jó doktornak! És 
hány ember sietett rögtön egy anzikszszal könnyí
teni bánatán, örömtelt szívvel üdvözölvén a leg
újabb földesurat! De íme csodák-esodája, az 
anzikszok pár napi országjárás után visszakerül
tek, mert az egész országban nem volt Csöpöny 
nevű község, falu vagy puszta. Tévedett volna az 
újság V Nem, ez lehetetlen. Mi tévedtünk, mert 
rosszul czimoztük a kártyát, mivelhogy Csöpöny 
is, meg a birtok is — a holdban vau.

— Általános szemvizsgálat. A belügyminister 
rendeletére ez év októberében általános szem
vizsgálat lesz a járás területén, melyet a járás- 
orvos, a körorvosok és a járványorvos fognak 
teljesíteni.

—  Mulatnak a diákok. A vakátió édes-semmit 
tevése megmozgatta diákjaink vérét. Tánczmulat- 
ságot rendeznek aug. 4-én Dobrainál és a szegény 
sorsú iskolás gyermekek javára mutatásra hívják 
össze a közönséget, amely valószínűleg engedni 
fog a meghívásnak és eljön, hogy tanúja legyen a 
fiatalság mulatságának. A meghívó a következőkép 
szól:

Meghívó. A muraszombati és vidéki tanuló 
ifjúság 1907. augusztus hó 4-én (vasárnap) Mura-- 
szombatban, a Dobrai-féle vendéglő termeiben 
jótékonyczélu zártkörű nyári tánczmulatságot ren
dez. Belépő dijak: Személyjegy 1 korona, 
csaiádjegy 3 korona. Kezdete este S óra
kor. Az esetleges tiszta jövedelmet a helybeli 
iskolák szegény sorsú tanulóinak segélyezésére 
fordítjuk. A jótékouyezélra való tekintettel feliilfi- 
zetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyug
tázunk. Rendezőség: Pénztárnok: Titán Iván. 
Andalics Lajos. Airtauer Jenő. Árvái István. Árvái 
Vince. Bakó Károly. Barbarits Lajos. Barta József, 
gróf Batthyány Miklós. Ilj. gróf Batthyány Zsig- 
mond. Bencsees Ferenez. Berke Miklós. Csáki 

- István. Bsubán József. Fürst Ödön. Geiger Ernő. 
Godina István. Gumilár Ferenc. Heuberger Lajos. 
Ileimer Oszkár. Birseid Ferenez. Jónás Lajos. 
Kelecsényi Miklós. Kelecsényi Tibor. Kloinrath 
József. Krepsz Arnold. Kühár Károly. Külies 
István. Küplcn József. Laval Nándor. Lázár László. 
tiUtbár Ádám. Malaesics Miklós. Meixner Mátyás. 
Meschnárk József. Nemesdfalvi dózsef. Olajos 
József. Pelenka János. Pojbijs Gyula. Ratkui Lajos. 
Rúzsa Ferenez. Saáry Elemér. Saáry Endre. 
Saáry Jenő. Siftár Géza. Simon Géza. Sömen 
János. Sparas Elek. SzabadtTy József. Szűkíts 
Lajos. Yralarits Lajos. Vüjecz Elek. Závory 
Kálmán.

—  Körjegyzők szabadsága. Szeredy Viktor 
' tótkereszturi és Gsaplovits Ferenez battyándi kör- 
j jegyzők egészségük helyreállítása végett 3 heti 
í szabadságra Pöstyén fürdőbe utaztak, mialatt

helyettesítésükkel Herceg Ede és Bartáky János 
segédjegyzök bízattak meg.

—  Egy elszunyadt utas. A napokban történt, 
hogy egy ifjú gavallér a délutáni vonattal akart 
Körmend felé elutazni. Nagy úri elegánciával ki
ment a pályaudvarra s vagy egy órával a vonat 
indulása előtt — különös protekeziú révén — 
jegyet kapván, beült egy eoupéba, anélkül, hogy 
bárkit is megkérdezett volna, vájjon melyik vonat

i i
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is fog elindulni. Kényelembe lette magát, fejét a 
kocsi párnájára hajtván, édesdeden elszunyadt 
azzal az eltökélt szándékkal, hogy majd Körmen
den fog felébredni, amikorra már jól kialudta 
magát. Történt azonban, hogy előbb felébredt s 
órájára nézve látja, hogy immár o-óra van s ö 
még mindig a muraszombati pályaudvaron van. 
Kidugta fejét az ablakon s nem látott egy lelket 
sem. Leszállt, elment az állomási irodáig s az 
ott foglalatoskodó tisztet meginterpellálta, hogy a 
vonatot mórt nem indítják el?

— Melyik vonatot kérem ?
— A délutánit, amelyen elakarok utazni 

válaszolt az álmatag ifjú.
— Az kérem már valahol Tótkeresztur 

felé já r?
— De kérem az lehetetlen, hisz én már 

fél 3 órakor beültem.
A vasutas elmosolyodott s megvigasztalta a 

jól felsült fiatal embert, hogy menjen csak tovább 
aludni, mert az a coupé amelyben eddig szunyadt 
csak holnap reggel fog Körmend felé elindulni.

A kiadóhivatal tisztelettel felkéri e lap t. 
előfizetőit, kik a lapot nem kapják meg, azt 
posta utján megreklamálni, mert csak ez esetben 
lehet kérni a vizsgálatot, hogy a lap hol vész el.

Apró hirdetés.

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.

Mesés szép lesz
minden hölgy

r<!le Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1  kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. A ranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1  kor. Aranka hölgypor I  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  vegyészcli i“b0'r a lo r iu m á b a n

Kecskemét.

s?mi l f * Vtájegy: „Horgony!

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

pótléka
•‘87 régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalom csillapító szernek 
bizonyult kö tvén yn é l, csiiznál és meghűléseknél,
....... .. bedörzsölésképpen használva. ..... .........

Figyelmeztetés.^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el mely a „Horgony”  védjegygyei 
és a Richter czégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K -.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
D l Ríchter gyógyszertára az „Arany m uszlinhoz",

P rág áb an , Elisabethstrasse 5 neu.
Mindennapi szétküldés.

100 drb cigaretta hüvely
12 k ra jc á rtó l feljebb. - Kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben M uraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Hólyagpapir
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható B a lk á n y i Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva. 
Legfinomabb levélpapírok doboz

ban és csomagonként.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Üzleti- és zsebkönyvek 
Írószerek

a legju láuyosab b árban kaphatók B a lk á n y i  
Ernő könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

Jap án  legyezők
nyers selyem, nagyon szép k iv i
telben kaphatók B a lk á n y i Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombatban.

Vasúti útmutató M agyarország összes m enetrendével és vasuli 
térképével. K apható M uraszom bat, Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 40 fillér.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat 
kapható és m egrendelhető a következő tudo
m ányos, szépirodalmi m unkák és napilapok

Pallas
Lexicon.

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a  r t a ló  m : ulasitások 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. Dolli ára kötve 2 K 40  f.

T oln ai Világ Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő beli lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo
gad la tik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

! Kis 
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, m ind en  
szám érdekes 
re g é n y n y e l.
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PÉNZ. IDŐ ée MUNKA— megtakarítás mellett a ruha még ia szebb, 
mint valaha.

elárusít l  A S C H E R  B. é s  F I A  ^urasz°mt,at
és Bellatinc.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


