
Muraszombat, 1907. Húszon harmadik évfolyam 35. szám

Muraszombat
A  „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü le t *

Vasárnap, szeptember I.

h i v a t a l o s  k ö z lö n y e .
ELŐFIZETÉSI ÁR:

ígész évre fi kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
Előfizetési pénzek és reklamácziók 

BALKÁN YI E R N Ő  könyvnyomdájába küldendők.

Az önérzetes nép.
A jobbágyok felszabadításától a mai 

napig közel (>0 esztendő telt el. Több mint 
télszáz éve. hogy a nép a baromi sorsból 
emberi méltóságra emelkedett, hogy tuda
tára ébredt annak, hogy ö is az Isten ké
pére alkotott olyan teremtmény, mint a 
kiváltságos ember. Ebből a (>0 esztendőből 
ötvenöt év jó  tanúságokat eredményezett.
A felszabadult nép a szabadság mérgét 
nem teli pohárral itta. hanem bölcs vezetés 
Útmutatása mellett sziircsölle, és nemhogy 
ártott neki az ekként kis adagokban szedett 
méreg, sőt használt. Ember kezdett lenni. 
Növekedett az önérzete, de e mellett elis
merte szellemi alárendeltségét. Nem hu- 
nyászkodott többé meg. csak érezvén gyen
gébb voltát, bölcsen illeszkedett bele abba 
a keretbe melyben élni az nj rend kénysze- 
rilé. Egy szóval a felszabadult nép nem 
volt elkapatolt ismert és elfogadott tekin
télyt maga fölött, anélkül, hogy gyáva szol
ganép módjára viselkedek volna.

Öl esztendő óta azonban nagyot for
dult a világ. Azóta kicserélődött a nép, és 
túlteng benne a hamis önérzet. Nem me
gyünk messzire, csak a tútságban maradunk, 
ahol ez a metamorfosisa a nép léleknek 
tán nagyobb mérvben történt meg, mint 
egyebütt. Ez a tótsági nép ezelőtt jámbor 
volt, elöljáróit tisztelte s vezetőiben jóaka- j 
róit látta. lJár esztendő óta ki van cserélve, 
ki van forgatva régi mivoltából. Zabolátlan,
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----------------nyers, rosszindulatú éiTtekintélyt absolute 
nem ismer, hacsak szüksége nincsen vala
mire, amikor is a hivatal szobák sarkai
ban meggörnyedt háttal könyörög és alá- 
zatoskodik.

Ámde künn a faluban vagy pláne a 
mezőn I Mekkora urak e parasztok I Hogy 
dühöng bennük a virtus, az önérzet! Azt 
látnátok, ti véres szájú demagógok kik igy 
szarvakat növesztettetek ennek tj^-békés 
népnek II! w

Megtörtént episodok juttatják ezeket a 
szomorú dolgokat eszünkbe. Valami érthe
tetlen önérzet, hóbort, brutális krakeleria 
szállta meg a tótsági népet, mely minden 
ok nélkül képes egy kabátos embert a leg- 
vakmeröbb szidalmakkal illetni, ugyanazt 
a kabátos embert, akihez alkalomadtán 
alázatosan csúszva botorkál be, ha szük
sége van rá.

Le az urakkal I Ez a jelszavuk. És a 
demagógia szótárából vett több ilyen jeles 
kifejezés. Hangoztatják pedig e szavakat 
most, abban a korban, melyben az anyagi 
jólét eddig el nem ért állapotában vannak, 
Szinte úsznak a pénzben. A nagy gazda
sági válság nekik óriási haszon! Mi lesz e 
népből - ily túltengett önérzet mellett — 
ha nyomorúságosabb esztendőket lát, ha 
megélhetési viszonyai rosszabbodnak l Egy 
modern pór lázadás annak minden bor- ! 
zalmávul.

Itt az utolsó óra, hogy a javítás mun
kája megkezdessék! A hatóságoknak kemény
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szigort ajánlunk e brutális önérzet letöré
sére. Azután pedig az iskola és a nép
nevelés tegye meg a kötelességét, de becsü
letesen és őszintén. Neveljék és javítsák a 
népet, hogy ne lásson minden kabátos 
emberben ellenséget.

Felhívás, a pusztaszeri síkon álló 
millenáris emlékmű elölt f. évi szeptember 
hó 15-én (vasárnap) délelőtt 9 órakor tar
tandó Országos Árpád-Ünnepre.

Magyar Hazánk Polgárai!
Ezer esztendő telt el azóta, hogy elhalt 

honszerző Árpád fejedelem, aki hadával és 
népével az ázsiai őshazából e tájakra beér
kezett. Aki sátrát a szeri pusztán felütötte 
s pihenőt rendelvén a hadak nagy útja 
után, vezértársaival és népe nagyjaival tör
vényekéi szerze nemzetének; megújította 
az Etelközön kötött vérszerzödést, hogy 
ezen az alapon népe és hazája megálljon 
mindenha,

Ezer esztendeje, hogy a honfoglaló 
hős megtéri atyáihoz, szent örökét népe 
erős lelkére, hálor szivére és harczokat ki
bíró karjára bízván.

Ezer esztendő a halandóknak nagy idő, 
de csak egy pillanat a halhatatlanok idő
számításában, kiknek életidejét tetteik és 
alkotásaik nagyságával mérik.

Honszerző Árpád fejedelem ezer éves 
halotti álma egy haza és egy nemzet ezer 
éves életét jelenti. Nemzetek, országok

TARCZA.

A kertilakban.
— N. G. Grccn. —

A leány magas, karcsú teremtés volt, virág- 
szerű arezczal. A szobalánya a ki ezelőtt dada 
volt mellette, éppen most adott rá sárga selyem- 
ruhát, melynek bő ujjúból szinte világítani látszott 
hófehér karja. Egyetlen ékszere egy aranylán- 
czocska volt. egy szívvel. Keblére egy szál vörös 
rózsát tűzött.

—  Azt hiszi. Nana, hogy kapok tánczost? 
— kérdezte szomorú mosolylyal. — ügy érzem, 

mintha ma még kellemetlenségek érnének.
—  Badarság, Mester kisasszony. Mit szólna 

Danvers ur, ha ezt hallaná?
E szavakra a Dorrington Mester arcza föl- 

vidult. Gyors léptekkel ment a fogadószoba felé, 
a hol már egy fiatal férfi várt reá.

Édes, mily szép m a! — mondta elragadta
tással az ifjú.

A leány vállára hajtotta a fejét, s boldogan
szólt:

— Gérald. egyel lenem! . . .
E perezben kocsirobogás hallatszott, s egy

másután álltak meg a ház előtt a vendégeket 
szállító fogatok. A szomszéd birtokosnál nagy bal 
volt készülőben s Dorringtonné hatórai ebédet 
adóit a bálra meghívottaknak.

Két asztalnál terítettek : az egyiknél Üorrrug- I

| tonné, a másiknál Mester ült az asztalfőn. Utób
binak egyik szomszédja Danvers volt. a másik 
pedig egy negyven év körüli férfi.

— Tehát ma este Balham Abbeyban tán- 
; ezolunk? —  kérdezte Hestertől. — Csak arra

figyelmeztetem, hogy a kerti lak felé ne menjen, 
mert ott szellemek járkálnak.

— Csak talán nem gondolja, hogy hiszek a 
kísértetekben? — nevetett a leány.

De a kerti lak említésekor Dorrington Maude, 
a Mester nagynénje elhalványodott.

— Mégis megijedne, ha látna valamit — 
felelt a negyven éves Prippet ur. — Különösen 
mivel e kisértelek a legnagyobb ellenszenvvel vi
seltetnek a jegyespárok iránt. Mester keze az 
abrosz alatt találkozott a Géraidével s biztatóan 
megszoritolta azt.

Azt hiszem, hogy nekünk nincs okunk félni 
tőlük, — mondta Mester még mindig mosolyogva, — 
De tudja mit, Mr. Prippet, mondja cl nekünk 
e szellemek történetét!

Így sarokba szorintva, Prippet kénytelen volt 
elbeszélni, hogy Balham Abbey ezelőtti tulajdo
nosa megnyerte a yorkshirei herczeg leányának 
kezét, de mikor reggel mindenki egybegyült már 
az esküvőre, a menyasszonyt nem birlák meg
találni. Végre is felfedeztek egy levelet, melyben 
tudatja, hogy megelőző éjjel megszökött a vőle
gény legjobb barátjával s hogy ne is keressék 
őkel, mert, mire megtalálnák, már úgyis házas- 
társák lesznek. A fiatal vőlegény egy ideig bus- 
komor volt ezután. Azután pedig néhány czim- 
borájával nap-nap mellett reggelig ittak lent a j 
kerti házban. Azt tartják, hegy nyári éjszakákon 1

még most is látni lehet néha e vidám társaságot, 
a mint poharat emelve átkot mond a női nemre.

A társaságra nem hatott valami jól a kis el
beszélés. Hester egészen belesápadt. Dorringtonné 
jelt adott a felkeléshez s egész kis társaság nem
sokára útban volt Balham Abbey felé.

Az óriási kivilágított palota olyan volt, mint 
egy egész városrész. A zenekar magyar cigányok
ból állott és sok angol elragadtatással hallgatta 
az ismeretlen melódiákat.

Mikor szünetkor vacsorához indultak, Hester 
kinézett az ablakon. Gyönyörű holdvilágos este 
volt s nagy kedvet érzett a sétára. Mégis mondta 
ezt Géraldnak s elindultak. Egymást átkarolva, 
szótlanul haladtak az utón.

Egyszerre csak egy örökzölddel befuttatott 
házikóhoz érlek, melynek ablakaiból nagy vilá
gosság áradt feléjük.

— Hol lehetünk? — kérdezte Hester. — 
Nézzünk be.

Az ablakhoz léptek.
Különös, kerek szobát láttak, a megtérített 

asztalnál bársonyfrakkos rövid térdnadrágos, kivá
gott. csatlós czipöjü ifjak ültek. Az egyik rövid 
pipát szitt, szomszédja fejét karjára hajtotta s 
nem lehetett látni az arczát. a harmadik háttal 
volt az ablakhoz. Egyszerre csak az, a ki szemben 
volt, szélkcrgette a füstöt maga elöl és az ablakra 
mutatott. Arcza oly fakó volt, mintha a sírból 
kelt volna ki s az ifjú pár ott künn remegni 
kezdett.

A kertilak előtt vagyunk — mondta 
(•éráid tompán. De nem birt megmozdulni. Az az 
alak pedig felállt helyéről és az ablakhoz lépett.

r ■
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enyésztek el ez idő alatt, de Árpád népe 
ma is él, országa ma is áll, mert a jog és 
alkotmány sziklájára van alapozva.

Ezen alkotmány ott született a szeri 
pusztán, mely véres hadizajok és bölcs 
államtanácskozások helye volt és a melyen 
ma, első fejedelmünknek, hon- és alkot- 
mányszerzö Árpádnak szobra áll.

E helyre már évek óta vonják ellen
állhatatlanul hazafias érzések a magyart, 
hogy az ösök emlékének, a inélabus tájon 
lelki elborongással, adózzék.

Ápoljuk szivünkben a magyar érzése
ket! Nehéz idők viharos felhői kóvályognak 
nemzetünk felett. Ősi alkotmányunk szent 
sinai hegyén gyűljünk össze most, Árpád 
fejedelem megdicsőülésének ezredik eszten
dejében, erőt meríteni az ősapákra való 
hálás visszaemlékezésből.

Teljék meg lelkünk ősi nagyságunk fé
nyével és dicsőítsük az ezeréves halott 
fejedelmet ott, hol országa és népe örök 
életének biztosítékait megteremtette. A szeri 
síkon szerzett alkotmány védte meg nem
zetünket hadvészes századok zajlásai alatt 
és védi ma is keserű megpróbáltatások vé
szes forgatagaiban.

Ezen a helyen buzog fel a szeretet 
soha ki nem apadó forrása, melyből re
ményt, kitartást, erőt merít a múltak fényén 
és nagyságán elmerengő lélek. Ez a hely 
az, hol a régi dicsőség emléke minket, 
kései utódokat az emberi művelődés nagy 
munkájában való derekas helytállásra 
serkent.

Ez a hely az, a hol a haza tiszta és 
szent szerelmének oltára, Árpád fejedelem 
emléke, a fölöttünk élő hatalmas Isten sza
bad ege alatt á l!

Ez oltárhoz elzarándokolni ne késsetek 
magyar hazánk Polgárai!

Állatdijazás Muraszombatban.
A muraszouibatjárási gazdakör a vasvárme

gyei gazdasági egyesület támogatásával f. hó 24-én 
ló, szarvasmarba, sertés és haronti díjazást tar
tott Muraszombatban a vásártéren.

Szemüregciböl két vörösfényü szem tekintett ki, 
óriási fogai előre álltak s halottas ház szaga tor-
jedt szét a . légben . . . Ördögi mosolylyal ineg-
ragadta at poharát s annak lartalmát a Hester
meztelen nyakára öntötte. A leány ájultun esett
össze.

Arrti jött öntudatra, újra , hogy Gerald a
halántéka iL dörzsöli.

— Szent ég ! Hester mondta az ifjú lü- 
relmctienül — már azt hittem sohse ébred fel. 
Mily unalmasak is az asszonyok! Minden semmi
ségért elájulni! A leány felült s különös kifejezés 
lopódzolt a szemeibe.

Menjünk már — folytatta — Gerald 
de miféle jegy van a nyakán ?

Nem tudom. Akkor éreztem, mikor a 
bort reám öntötték az ablakból . . .  A leány 
nyakán egy kis kerek égési seb volt látható.

— Nézze Gerald ! Maga is kapott valami 
jegyet, — s rámutatott az ifjú fehér mellényére, 
mely szintén ki volt égetve.

—  Én elrejtem a magamét, de maga is 
húzza rá a csipkét, a selymet vagy a nyakéket a 
magaéra — mondta Gerald csaknem durván.

Nem találtuk más mondani valót. Ugv ér
teik be a bálterembe, mintha egy jéghegy került 
volna sziveik közé.

A leányt körülrajongta az ifjúság, Ö pedig 
uralkodott magán s vidáman tánezolta át az éj
szakát. Geráld kedvetlenül támaszkodott az ajtó
félhez.

No, öreg, mi bajod? — kérdezte Prippet, j 
a  mint elment mellette.

—  Nézze csak, mily remek asszony ez az

Ugyanez alkalommal országos vásár is volt 
Muraszombatban, ennek következtében a közel és 
távol vidék lakossága közül igen sokan keresték 
fel a díjazás szinterét.

Kint a vásártéren a bejáratnál nemzeti 
szinü lobogók hirdették a nap jelentőségét, 
ugyanily zászlót lobogtatott a friss reggeli szellő 
a jurysátor felett is.

Már kora reggel gyülekeztek a kiállítók a 
kiket a díszbe öltözött városi tűzoltók segélyével 
Horváth Géza gazdatiszt és Pusztai József már- 
tonhclyi rk. tanító urak állítottak sorba.

Kevéssel 9 óra előtt kürtszó hívta fel a 
közönség figyelmét a kiállítás illetve díjazás meg
kezdésére. A bíráló bizottság élén gróf Balthyámr 
Zsigmond orsz. gyűlési képviselővel a gazdakor 
elnökével helyett foglalt a bíráló bizottsági sátor
ban a honnan a kölcsönös bemutatás után, a 
felhajtott állomány megtekintésére indultak.

A bíráló bizottság tagjai voltak: gróf 
Batthyány Zsigmond elnök, a Vasvármegyei 
gazdasági egyesület képviseletében Chernél Antal és 
Maróthy László nagybirtokosok, Röszler Károly i 
igazgató titkár és Balhauser Ottó kerületi állat- 
tenyésztési felügyelő, Schweinhammer János tiszt
tartó, Balcz Aladár kasznár, Pósfay Pongrácz 
járásföszolgabiró, Nemes Miklós és Junkuncz 
Sándor m. kir. járási állatorvosok, Kühár József 
birtokos, Takáts R. István gazdaköri titkár azon
kívül mint vendégek számosán a járás és Bella- 
tincz intellegentiája közül.

A díjazásra felhajtottak 14 bikát, 18 tehe- ! 
nct, 21 üszőt, 1 kecskét, 1 sertést, 4 mént, 18 i 
kanczát, 10 csikót és 4  család baromfit.

A bírálat közel négy órát vett i génybe mi- ' 
nck végeztével a bizottság elnöke gróf Batthyány 
Zsigmond néhány lelkes szó kíséretében kihirdette 
a bírálat eredményét, mely szerint:

Mének után dijat kaplak: Hodoscsck Mátyás 
(zoltánháza) 70. koronát, Czipott István (málnás) 
30 koronát, Küzma Péter (Mezövár) 20 koronái.

Kauczák után: Andreics János Murapetrócz 
70 korona, Jónás József Rónafö 30 korona, Czi- I 
pott Mátyás (Málnás) 20 korona, Szinicz Mátyás ’ 
Ivánfalva 10 koronát.

Csikók után: Benkó István Mezövár 70 K', 
Bíluper József Mezővár 30 K., Martinecz Miklós 
Muraszentes 20 K., Varga Alajos Várhely 10 K., 
Horváth Nándor Várhely 10 K., ezenkívül a Bella- 
tinezi takarékpénztár különdiját 20 koronát Tor
ján Márton lippahoczi lakos.

Bikák után: Püczkó András Mezövár 20 K., 
Gomba Ferencz Ncmesd 15 K., Nemes Vinczc 
Mezövár 10 K., Lulhár Fcrencz szentbibor 5 K., 
Vörös István Prosznyakfa 5 koronát.

Tehenek után; Bankó Győző Tölgyes 20 K.,

Algyné! — felelte Danvcrs. — Az ilyen nőket 
szeretem én ! Mindenre vállalkozik s azt meg is 
érteti az emberekkel. A festék meg az nrezpor 
kitünően áll neki.

Megbolondultál? Hisz eddig gyűlölted
e nőt!

Gerald gúnyosan mosolygott s Algyné után
futott.

Hester épp haza akart menni, mikor Gerald 
eltánczolt mellette Algynéval.

Később, otthon, nagy beteg lelt Mester s 
sokáig feküdt ágyban. Be Geraldot egyszer sem ' 
kívánta iátni. Gerald pedig teljesen elmaradt a 
háztól. Algyné oly botrányosan viselkedett, hogy 
Baltiam Abbeyból kitiltották. Gerald Párisim ki
sérte. Dorringlonnéuak pedig sértő levélben 
lemondott.

Kgy nap Hester felült ágyán s beszélni 
kezdett:

Geraldot ne várjátok vissza. Én öt 
örökre elvesztettem. Az Abbeyban Algynét beve
zette a téli kertbe s ott szidni kezdte előtte a 
mai lányokat, megcsókolta ezt az asszonyt. Csak 
az a különös, — folytatta — hogy nékem éppen 
semmi bánatot nem okoz ez a dolog. És mondd' 
néni, — Dorrjngton Maudehoz szólott — voltál-e 
te valaha a balhamj kerti lakban?

— Tizenöt év előtt, igen- Ez az oka unnak, 
hogy sohasem mentem férjhez. Prippet „meséje" 
igazságon alapszik. Nézz ide ! . . .

, Félrehúzta nyakán a selyem csipkéi és 
ugyanazon a helyen, a hol Hestcrnek szakasztott 
olyan piros, égési seb volt látható . . .

Fiiszár István várhely lő  K., Püczkó András Me
zövár 10 K., Barbarics Ferencz Zoltánháza 5 K., 
Horváth Miklós Halmos 5 koronát.

Üszők után : Pécsek Iván mezővár 20 K.. 
Mester József Muraszombat 15 K., Szampt István 
Lukácsfa 10 K.. Bencik Mátyás Tótmorácz 5 
koronát.

A díjazáson kívül elismerő oklevéllel lett 
kitüntetve a gróf Szápáry László v. b. t. t. felsö- 
szölnöki uradalma szarvasmarhák után.

Baromfi és sertések után dij nem adatott 
ki. Azaz, hogy baromfiak után -mégis, ugyanis a 
jury körül ott settenkedett egy szőke kis leányka 
hóna alatt szorongatva két kenderrnagos tvukját 
szorongva lesve, hogy mikor veszik észre az ö 
szemefénvét a kemény szivü urak s már már ki
csordult a könnye, midőn egyik jólelkü ur ineg- 
sejditette a nagy szomuroság okát közderültségre 
hamarosan megvigasztalták néhány csengő koro
nával az elszomorodott, csöppséget.

A kiállított állatok igen megnyertek a bírálók 
tetszését, azonban nem hallgathatjuk el azon 
megjegyzésünket, hogy gazdáink a kik ma már 
igen szép állatállománynyal bírnak nem eléggé 
pártolják a gazdakör ily nemű nemes célú actióit, 
pedig a gazdakör önzetlenül ép az ö gazdaságuk 
gyarapodását szolgálja; de reméljük, hogy e 
közöny nem tart sokáig s gazdáink önjavukat 
felismerve, szívvel lélekkel sorakoznak a gazdakör 
fejlődést hirdető kibontott zászlója alá.

A díjazás befejezte után gróf Batthyány 
Zsigmond elnök vendégül látta a megjelenteket a 
Dobrai-féle vendéglőben, ahol a jó  konyhát dicsérő 
ebéd közben Maróthy László nagybirtokos gróf 
Batthyány Zsigmond képviselőnek megköszönte a 
sziveslátást s úgy társai, mint az egész gazda
közönség nevében kérte öt, hogy igazán közhasznú 
munkásságával, tudásával pártfogolja, vezesse 
továbbra is a járás gazdáit. Öméltósága melegen 
köszönte meg érdemeinek megemlítését s vendé
geit éllettp.

A mindvégig jó hangulatban levő társaság a 
délutáni órákban oszlott csak szét, midőn is a 
vendegek egy része vasúton haza utazott.

A szabadhegyi alagutról.
Irta : Bernstein Győző.

(Vége.)
Az alagutak fejlődésében a mi alagutunk 

haladást jelent. Amennyiben az első alagút, mely 
teljesen betonból készült. A falazat alsó részét az 
alagút belsejében a helyszínén betonoztuk, inig a 
boltozatot a már előre elkészített beton műkövek
ből falaztuk. Csak néhány kivételes gyűrű bolto
zata készült-téglából.

A falak vastagsága a gyűrűben észlelt nyo
más szerint némileg változott s többnyire az egy 
métert is meghaladta.

A nyugvó hegy begyepcsitett előbevágásaival, 
elegyengetett felületeivel nem is sejteti, hogy a 
vizeknek mily élénk országa létezik annak belső 
jében. 380 méter szivárgó és ugyanannyi víztele
nítő tárna tartja kordában a káros vizeket s teszi 
az alagntra ártalmatlanakká.

Ez a hosszú — a tárgy természetéhez képest 
mégis rövid - leírás csak halovány képet nyúj
tott magáról az alagút építésről, mely képet élő 
nyösen kiegészítheti, kiszínezheti az, ki a hely
színén látta a nyüzsgést, mozgást, a billenő ko
csik hosszú sorát, a sok kilométert tevő munka- 
vágányba barakkosunk bányász értelemmel rendel
kező lovait, a munkások tarka tömegét, a sok ezer 
köbmétert tevő egymásra halmozott építő anyagot 
és fogalmat alkothat magának az alagút építés 
érdekességéről, szépségéről, bajairól és kellemet
lenségeiről.

A hegy tetején épült faház telep állandóan 
hangos volt az építés által oda vonzott alakoktól, 
kik között igen gyakran környékbeli kirándulók is 
voltak. Ük képezték kapcsot, a mi különálló, a 
civilisatióért harcoló vad világunk és a polgári 
életet élő világ között.

Hogy ezt a küzdő, harcoló, vad világot 
szemléltessem, arra már nem vállalkozom. Nem 
is tartozik szorosan a tárgyhoz, de megérteni, 
felfogni sem tudja azt a egyszerű szemlélő. Né
melyiket megkapja ez életnek regényes volta, 
küzdő helyeink természeti szépségei, másikat 
vonzza a tarka kaleidoskop szemén változó érde
kes világ, harmadik visszaborzod a sok baj, kelle
metlenség és veszély láttára, a negyediknek a
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nyüzsgő, mégis magános világ tűnik fel, de egyik 1 
szemlélő se n érzi azt a felemelő hatatalmas ér- ! 
ze>i. melye' a produktív munka, az alkothatás ! 
gyi'myőrü.-ege nu.jt, a küzdés, viaskodás, melyben 
a ellenfél nem a hozzánk hasonló gyarló, a kiiz- ’ 
delemben ravasz, kárörvendö ember, hanem a I 
Természet.

Az alkotás befejezve.
A hosszú nvelii lámpással járkáló minucur 

alakja eltűnt a szabadhegyi halárból, hogy máshol 
nj küzdelem után lásson.

Önök már régen elfelejtettek, hogy az alagút 
valamikor hogy épült, az uj nemzedék képzetében 
mar úgy fog élűi, mint a fa, mely a természet 
alkotó részét képezi, amikor a mineuruek képze- 
tében, mely a különböző behatásokra igen fogé
kony. még élénken él a hely, a vidék, melynek 
földjét verejték cseppjei öntözték és ha életének 
ez a mozaik darabja kellemes emlékekkel is teltek 

visszavágyik — talán vissza is jön.

A b a t ty á n d i  t á n c m u la t s á g .

A rendezőség agilis buzgalma meghozta a j 
megjósolt sikert. Anyagiakban es erkölcsiekben is I 
oly fényesen sikerült járásunk tanuló ifjúságának 
Hnüyándon rendezett mulatsága, hogy alig akad 
párja. Ott volt az egész járás. A Muraszombatból 
indult vicinális csak úgy nyöszörgőit a szörnyű 
nagy súly alatt, oly zsúfolásig telve volt minden 1 
fülke. A vonattal érkezőket zeneszóval fogadtak s 
úgy kísérték be az ág. ev. templom térre, hol a 
mulatság lezajlott. Erre pedig fényes tüzijétékot 
rendeztek, mely kellemes szórakozást nyújtott u 
nagy közönségnek, A szép mulatságból 175 korona { 
jutott a battyándi tűzoltó egyletnek és az óvoda- i 
nak. A jelen volt leányok névsora :

Ádler Irén, Bácz Gizella, Berger Nulla, Bódy 
Margit és Aranka. Bouquet Vilma, Csaplovits | 
Emília, Fehér Mariska, Fiiszár Sárika, Hajdinyák j 
Gabi. lialbart Adél és Olga, Heimer Sarolta és 
Malvin, Birseid Margit, Horváth Kamilla, Hima i 
Mariska és Margit, Keö Margit. Kolossá Ida, Kovács I 
Böske, Kovács Ilonka, Küzmits Ida, Kovács Ilonka, | 
Loncsár Mariska, Luthár Szidónia, Metzker Irma. ; 
Morgenstern Jolán, Hammer Gizella. Pintér Ilonka. 
Saághy Paula, Spuras Jolán, Saárv Katica. 
Simon Etelka, Sokál Irén és Olga, Szakonyi 
Edit, Slern Elvira. Szíjgyártó Jolán és Katica. 
Hédi Kornélia, Tónika Gizella, Varga Irma, Bin- 
stein Juliska.

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.
nagybirtokos kedden délután autom obilon 
Sorok -U jfalu ra  utazóit gróf Szápáry Hál 
látogatására.

G r ó f  S a i n t  J u l i é n  K e l e m e n ,
a ballyánfalvi uradalom tu lajdonosa, Sa lz 
burg hely tartó ja , m ár pár hét óta baltyán- 
lalvi kastélyában időzik család jával egyült.

—  B e z e r é d y  Is tv á n  vasvárm egyénk 
főispán ja, hétfőn este a 8 óra 47  perckor 
érkező vonallal Töm ör Kálm án föispáni 
Írnok kíséretében városunkba érkezett. A 
főispán fogadására a pályaudvaron meg
je len tek  Pósfay P on grác főszolgabíróval élén 
szolgabiróság, lovábhá a helybeli intelligens 
társaság szám os tag ja. A főispán, ki gróf 
Szápáry László v. b. t. t. vendége volt, 
m egérkezése után egy gróli fogatba ült s 
a várkastélyba hajtatott. —  A hivatal vizs
gálatot kedden reggel kezdette meg a fő
ispán s a  szolgabiróságnál tapasztalt minta- 
szerü rend felett legteljesebb elism eréséi 
nyilvánította Pósfay P on grác főszolgabíró
nak és az egész tisztikarnak.

Kedden délben 1 órakor gróf S záp áry  
László v. b. t. t. fényes ebédet adott a 
főispán tiszteletére, m elyen a vendégszerető 
főúri házigazdán és özv. gróf Szápáry 
G ézánén kivüi je le n  voltak Lle Pu isse mar- 
ipiisné, Latinovieh Ernő, Pósfay Pongrácz. 
ifj. Horváth Pál és Uöbrentei Antal.
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D élután a főispán gróf Szápáry László 
társaságában elutazott autom obilon szék
helyére, Szom bathelyre.

— f ucze Gyula számtanácsos, a vármegyei 
számvevőség íönöke, kedden városunkban időzött, 
megvizsgálta Bodnár Endre jár. számvevő hivata- 
talát és azt példás rendben találta.

— Vasúti útátjárók pótátadása. A körmend— 
muraszombati vasút vonalán létesített útátjárók 
pótlólagos átadása pénteken eszközöltetett. E 
czélból vegyes bizottság járta be hajtányon a 
vonalat, amelynek tagjai voltak: S o m o g y i  
Miklós t. főügyész és l l o z d o v i c s  Antal kir. 
főmérnök a megye részéről, W e t z  er főmérnök 
és A d 1 e r Miksa osztályrnérnök a vasút részéröl, 
H i r s c h 1 e r Eeo mérnök a vállalat részéröl. A 
bizottság este Muraszombatba ért, itt meghűlt, s 
szombaton reggel vissza utaztak. Erről a bizott
sági utazásról egyik laptársunk azt irta, hogy ez 
az alsólendva muraszombati vasút közigazgatasi 
bejárása lesz. ami érthető senzatiót okozott Mu
raszombatban, de minden alap nélkül.

—  Várady Manó kir. mérnök hétfőn és ked
den hivatalos körutat tett a járásban.

—  Ez kell a németnek. Lapunk egyik korábbi 
számában megírtuk az osztrák és különösen a 
regédéi és halbereini mészárosoknak és marha- 
kereskedőknek azt a hallatlanul szemtelen ki
jelentését, hogy kényszeríteni akarják a mi em
bereinket arra, hogy marháikat a regedei állomásra 
hajtsák, mert máskép nem veszik meg azokat. 
Akkoriban kellőleg megméltattuk a pökhendi só
gorok e fennhéjázó szemtelenségét és egyben 
felszólítottuk a járás tenyésztőit, hogy ne hagyják 
magukat terrorizálni, rámutatva azon nagy anyagi 
kárra, amit azáltal szenvednek, ha marháikat 
Regedébe hajtják. Mint több oldalról örömmel 
értesülünk, népünk hajlott a jó szóra és ajtót 
mutatott azoknak a németeknek, akik csak a 
Hegedébe való hajtás feltétele mellett voltak haj
landók vásárolni. És végre is ezeknek kellett en
gedni, mert rá vannak szorulva a mi marháinkra 
és kénytelenek voltak úgy vásárolni, hogy az 
állatok csak a muraszombati állomásra hajtassa
nak. Üdvözöljük derek gazdáinkat és ismételten 
felhívjuk a Gazdakör figyelmét, hogy saját hatás
körében ismertesse meg a néppel, hogy a néme
tek vannak ránk szorulva s nekik kell alkalmaz
kodni hozzánk.

—  V ilsinszky Károly p. ü. számtiszt a kór- 
! házi számadások vizsgálata czéljából kedden 
I városunkban tartózkodott.

—  A v a s ú ti  m ű s z a k i  f e lü lv iz s g á 
la ta . A vasút építés utolsó aktusa, a  vonal 
műszaki felülvizsgálata szeptem ber hó 12-én  
veszi kezdetét. A kereskedelem ügyi minisz-

i terium erre a napra hívta ugyanis össze a 
nagy bizottságot, melynek vezetője N o v a k  
Bertalan máv. felügyelő lesz. A bizottság 
előreláthatólag 15 — 10-ka tá ján  fog Mura
szom batig elérkezni.

—  Rózsa Ernő máv. mérnök, ki a vasút
építés ellenőrzésével volt megbízva, jelenleg a 
vonalon tartózkodik és szintmérés! munkálato
kat végez.

—  A pusztaszeri országos Árpád ünnep sor
rendje : 1. Ünnepi istentisztelet. A szent misét 
Várhelyi József szeged rúkusi plébános végzi, 
ugyan ő tartja a szent beszédet is. Az énekeket 
részben Zsák Lajos szegedfelsötanyai tanító, rész
ben a szegedi egyesült dalárdák éneklik Erdélyi 
Sándor karmester vezetése alatt.

2. Karének. A „Hymnus". Előadják a sze
gedi egyesült dalárdák.

3. Megnyitó beszéd s a küldöttségek üdvöz
lése Dr. Kelemen Béla Csongrád vártnegyo és 
Szeged szab. kir. város főispánja, rendezöbizott- 
sági elnök által.

4. Az ünneplő közönség üdvözlése, a Sze
geden székelő „Pusztaszeri Árpád Egyesület" ne
vében Dr. Becsey Károly országgyűlési képviselő, 
rendezöbizottsági ulelnök által.
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5. „Árpád siri álma", (Az ozmáni korból). 
Költemény. Irta: Miskolczi Kovács Gyula. Sza
valja : Bakó László, a „Nemzeti Színház" szín
művészé. 6. Karének. „Szentelt hantok". Szöve
gét irta : Komócsy József: zenéjét szerzé : Mosonyi 
Mihály. Éneklik : a szegedi egyesült dalárdák. 7. 
Ünnepi beszéd. T artja : Dr. Barabás Béla. ország
gyűlési képviselő. 8. „Pusztaszeren". Költemény. 
Irta és szavalja: Szalay Károly, fögimn. tanár, 
rendezöbizottsági alelnük. 10. Szózat. Énekli a 
szegedi egyesült dalárdák vezetésével az ünneplő 
közönség. 11. A millenáris emlékmű megkoszorú
zása a küldöttségek által. Az ünnepély végezté
vel közös ebéd, a küldöttségek és jelentkezők 
részére fentartott sátorban. Délután 3 órakor 
népünnepély.

Személyi hir. Molnár Béla. a herceg 
Batthyányi-Strattmann-féle uradalom jószágkor
mányzója vasárnap városunkban időzött.

— Kinevezés. Fekete Geröt, szolgabirúságunk 
régi és derék dijnokát vasvármegye főispánja 
írnokká nevezte ki s szolgálattéleire a központi 
árvaszékhez osztotta be.

—  Belatinc mulat. Legutóbbi számunkban 
hirt adtunk arról, hogy a belatinci meghívóról 
irt jóízű ismertetésünk miatt Belatincon meghara
gudtak, sőt állítólag meg is fenyegették lapunk 
szerkesztőségének egy beltagját. Most értesültünk 
azonban követlenül a rendezőségtől, hogy elle
nünk a mulatságon semiféle nyilatkozat nem tör
tént, miért is hírünket helyreigazítjuk, mivel az 
tárgytalan volt.

—  A vasúti kisajátítás munkálatai serényen 
folynak. Bernstein Győző vállalati mérnök már 
régebb idő óta végzi a telméréseket s még e 
héten minden valószínűség szerint elérkezik Mura
szombatig. Kívánatos is, hogy e munkálatok mi
előbb befejezlessenek, mert az illető tulajdonosok, 
kiknek területeit a vasút elfoglalta, már régóta 
várják, hogy annak értékét megkapják.

—  Uj iskola. Görhegyen uj 2 tantermes is
kolát építenek. A munkálatokat legközelebb meg
kezdik.

— Vadászatok. A muraszombati vadásztár
saság c héten két Ízben is tartott társas vadá
szatot. Elsőben vasárnap délután vonultak ki s 
igen szép eredménynyel járták a mezőt, a meny
nyiben 80 drb szárnyas és 4 nyúl esett. Másod
ízben csütörtökön délután volt vadászat a szent- 
bibori határban, de már sokkal rosszabb szeren
csével. Mindössze 26 darab szárnyas és 3 nyúl 
esett. A vadászaton részt vettek: Aczél József, 
Bodnár Endre, dr. Czifrák János, Gilyén Sándor, 
Junkuncz Sándor, ifj. Horváth Pál, Klcinrath 
József, Pósfay Pongrácz, Sinkovich Elek és dr. 
Skrilecz Mihály.

— Több figyelmet a tolatásoknál. Hétfőn,
c hő 26-án este Muraszombatba érkező vonat 
utasai keservesen panaszkodtak, hogy Battyánd 
állomáson olyan erővel tolatták a kocsikat, hogy 
egyik-másik gyengébb szivü utas összeütközésre 
gondolt. Ez a panasz nem a legújabb keletű. Oka 
valószínűleg a sietés. Ha már egyszer át kell 
szenvednünk ennek a tolatúsi mizériának minden 
egyéb nyomorúságát, legalább arra ügyeljen a 
személyzet, hogy ne csináljon összeütközéseket. 
Egyébiránt már itt volna az ideje egy külön 
lehervonat létesítésének s akkor e komédiák meg
szűnnének.

—  A tókába fű lt. E hó 25-én este Rét
álláson a szülői gondatlanságnak ismét áldoza
tául esett egy gyermek. Grah Ferencznek hason
nevű 15 hónapos fiacskája az udvaron játszadozott 
s e közben az ott levő tókába esett és bele
fulladt. A bonczolást másnap, 26-án ejtették meg. 
A járásbíróság részéről dr. Szász Ferencz vizs
gálóbíró és Scliedl Nándor jegyzőkönyvvezető 
szálltak ki. A bonczolást dr. Geiger Vilmos és dr. 
Skrilecz Mihály orvosok végezték. A gondatlanság 
esete fennforogván, az iratok az ügyészséghez 
küldettek be. — Annyira gyakoriak ezek a sajná
latos esetek, hogy a hatóságnak immár tennie 
kellene valamit. Tudóinkkal van vármegyei sza
bályrendelet, amely szerint ezek a tokák 1 méter 
magas kerítéssel látandók el, de ez úgy látszik, 
abszolúte nincsen végrahajtva.

—  Felülfízetések. A belatinczi fiatalság folyó 
hó 18-án tartott cabarettel egybekötött táricz- 
mulatságán a következők voltak szívesek felül- 
fizetni, akiknek ez utón is hálás köszönetét mond 
a rendezőség. Fuss Nándor 10.40 K. Szöcs Lajos
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4 K. özv. Szepesi Sándorné 3.40 K. Most Rudolf 
3 K. Langcr Rezső 2.40 K. Hálás Béla, Geiger 
N. 2—2 K. Weiss Béla 1.60 K. Nábrackv Róla 
1.40 K. Kollár Péter, Piatsek János, Balcz Ala
dár 1.20—120 K. Pallér Kálmán. Somai József, 
Szlepec József, Csiszár János, Osztovics József, 
N. N., Fa Ilik Vencel. B. F., Csepreghy Károly, 
Pakróczy N.. Szép János, Szijjártó Géza, Fekete 
Géza 1—1 K. Tury József, Nagy Sándor, Czinzek 
János 80—80 fillér, Láncz György, dr. Kohn 
Ignác 60—00 fillér, N. N., Benkovich János, Pückó 
József 50—50 fillér, Mukán József, N. N., Bakó 
Károly. Gáspár N , Preiszler Mariska, Takács 
Irma, N. N., Felményi M., Zsizsek Márton 
40—40 fillért.

Apró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelölt 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.

f --------------------------------------------------- ^

Egy tanuló
felvétetik K a r d o s  J ó z s e f  
vas- és fűszer kereskedésében 

Muraszombat.

t ------------------------------J

Izraelita
imakönyvek a közelgő ünnepekre 
dobozban (4 könyv) diszkötésben, 

naptár és uj évi képes lapok
a legjutányosabb árban kaphatók Balkányi 
Ernő könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

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

ben Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Mesés szép lesz
m in d e n  hö lg y

világhírű11 féle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka- 
szappan 7 0  fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza
Kecskemét.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható B a l k á n y i  Ernő 

papirkereskedésében Muraszom
bat és Alsólendva. 

Legfinomabb levélpapírok doboz
ban és csomagonként.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, 
tű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat. Kilója 12 Fillér. 5 kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

Iskolai könyvek és nyomtatvá
nyok, iró- és rajzszerek, iskola 

. táskák és szíjak -------

Kapható

Ba l ká ny i  Ernő
könyv- és papirkereske
désében M uraszombat.

Alsó-Lendva Vidéki 
T  akarékpénztár részvénytársaság.

Alapittatott 1898 bán.

H i r d e t m é n y .
A tudvalevő rendkívüli pénzdrágaság I 

miatt igazgatóságunk elhatározta, hogy j

folyó év szeptember hó 1-től 
takarékbetétek után és pedig:
14 napi f e l m o n d á s r a  4 l|2°|0 
3 havi „ 5 °|„
6  „  „  5 V | „

kamatot tizet, azon hozzáadással, hogy a 
10°/u betétkamatadót az intézet (izeti.

Alsó-Lendva Vidéki Takarék- 
pénztár részvénytársaság.

Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 Fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat. I

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat 
kapható és megrendelhető a következő tudo
mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

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 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.

T olnai Világ 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  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik 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, minden  
szám érdekes 
reg énynyel .

Nyomatott Balkáuyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


