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V á r m e g y e i  t is z tu j i t á s .
(Gz.) T íz nap m úlva restauratiora 

ilnek egybe Vasvárm egye törvényhatósági , 
bizottságának tag jai, hogy az ezelőtt hat 
évvel, avagy időközben m egválasztott liszt- l 
vir ők le járó  m andátum ait m egújítsák, illetve 
h«-iv ttük ú jakat válasszanak. A tisztujitás dől- j 
dúl an d eczem ber 2 -án  értekezlet volt a  j 
var m egyeházán dr. B ezeréd j István főispán 
elnoklésével. Ennek az értekezletnek az volt 
a iz é lja . hogy a várm egyebizottság tagjai 
megállapodásra ju ssan ak  a választások tekin- i 
(etében, m egbeszélést folytassanak arra nézve, ‘ 
vájjon m utatkozik-e szükség'.- égé annak, 
hogy egyik másik tisztviselő helyére ú jat vá- 
lus-zanak. Öröm m el con statáljuk , hogy a vár
megye ezen értekezlete egyhangú lelkese
déssel foglalt állást azon elv m ellett, hogy 
a már hivatalban levő. s egyébként érdem es j 
lisz!viselő kibuktatásához hozzá nem járu l, 
megélhetési forrásnak életpályának tekinti I 
az egyes állásokat s ezzel mintegy corrigálta 
a törvény am a h ibáját, hogy az önkorm ány- ; 
zati testületek tisztviselői m inden <> eszten
dőben a választók akaratának, jó  vagy ; 
rossz indulatának vannak kitéve.

V asvárm egye egész tisztikara tehát a | 
régi marad, ha csak az utolsó pillanatban 
valam ely m eglepetés nem  történik, amit 
egyébként alig hiszünk. A tiszlujitásnál ben 
nünket m uraszom batiakat, term észetesen a 
mi járásu n k  tisztviselői érdekelnek leg job
ban és legközvetlenebbül. Miként az egész
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várm egyében, úgy a mi tisztikarunk is meg- ! 
marad. A m uraszom bati főbíró ism ét Pósfay i 
Pongrácz lesz, ifj. Horváth Pál tb. főszolga- ! 
biró I. osztályú, Dőbrentey Antal pedig II. ! 
osztályú szolgalmaikká lesznek megválasztva, 
de hogy az utóbbiak M uraszom batban m a
radnak-e vagy sem , azt előre nem tudhat
ju k , mert csak a föbirák választatván egy j 
bizonyos helyre, a szolgabirák m andátum a j 
általános, s felettük a főispán rendelkezik, j

M indenesetre megnyugtató érzés reánk j 
nézve, hogy Pósfay Pongrácz lesz újból a j 
m uraszom bati főbíró. Vele szem ben elsösor- j 
bán és legfökébb érvényesül azon elv, hogy j 
a varmegye régi és érdem es tisztviselői, ha 
szolgálni akarnak és tudnak, hivatalunkban 
m eghagyandók. mert büszkén m ondhaljuk 
el. hogy nálánál érdem esebb tisztviselő je a 
várm egyének nincsen. Nem akarnuk senkit 
sem m egsérteni, sem  föbiránknak töm jé- 
nezni, csak alkalom szerüllek találjuk leszö
gezni ezt a  tényt, amely nem csak a mi 
járásu n kb an , de az egész vármegye közlu- 
datában tényleg meg van. Elism eri azt 
Vasvárm egyében a főispántól kezdve m in
denki, hogy Pósfay Pongrácz a legérdem e
sebbek közül való, k.,i a közvélemény 
m inta főbírónak szokott nevezni.

H osszú, érdem ekkel teljes közpálya áll ; 
Pósfay Pongrácz mögött. Egy em beréletet j 
töltött el im m ár V asvárm egye szolgálatában | 
s köztevékenységét, hivatali m űködését ; 
m indenkor nagy körültekintés, tapintat, a ■ 
különböző irányú érdekek harm onikus össze-
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egyeztetését ezélzó törekvés jellem ezte. A 
közigazgatás óriási útvesztőiben és rengeteg 
töm egében kevesen bírnak nálánál nagyobb 
jártassággal. Érti a m esterségét, mint keve
sen ez Országban, akol a közigazgatási pá
lyát csak dísznek és m éltóságnak tekintet
ték igen sokáig. Mi sem  bizonyítja jobban 
az ö első rangú kvalistásait, hogy a midőn 
néhány évvel ezelőtt a közigazgatás egysze
rűsítése tárgyában ankét volt a  belügyminis- 
terium ban, a gyakorlati élet em berei közül 
ö egyedül kapott m eghívást az értekezletre. 
A Vármegye vezetősége pedig m ár hosszu 
évek óta ki kéri vélem ényét m inden fonto
sabb dologban s szavának döntő súlya van.

A já rá s  közéletében pedig övé a vezető 
szerep. Társadalm i tevékenysége mindenek 
elism erését vívta ki. Közism ert dolog, hogy 
a vasút létesítése körül minő érdem ei van
nak. Valam ennyien tudjuk, hogy a járási 
közkórház létesítésében milyen oroszlánrésze 
volt s m egelégedéssel tapasztaljuk, hogy a 
Vendvidéki Magyar Közm űvelődési Egyesü
let elnökségét m ennyi lelkiism eretességgel 
és mily izzó lelkesedéssel viseli. És tevé
kenykedik, fárad kitartó szorgalom m al m a 
is, am időn fiérfi korának im m ár delén van 
s az em észtő m unka egészségét is meg
tám adta m ár. De azért tiatalos hévvel tel
jesíti kötelességét s vasakarata legyőzi még 
a test fáradalm ait is.

A m uraszom bati járásn ak  tehát deczem 
ber 19-ike, a  midőn Pósfay Pongráczot 
újból a főbírói székbe ültetik, m éltán lesz

T Á R C Z A .

A r ó z s a s z ín ű  z u b b o n y
(Angolból.)

A/.oii az emlékezetes napon Beatrice asz 
gúnyon rózsaszínű zubbony volt, de majd 
u rá t kerítem lassan mindennek, mert ennek 
zömöm története van.

A zubbony határozottan csúnya volt. Hugó- 
;ik, a hirnovos fostőnek még a háta is borsúzott, 
:ikor fiatal felesége egy szép napon diadalmasan 
litetle ki előtte a szövetet, melyet éppen most 

nzott haza a városból. I.ehel, hogy a kereske
djen nem látszott olyan rikítónak, de ez . a 

űröm méternyi levágott darabka az asztalra 
litve fogvaeogást okozott a művésznek, kinek u 

erőben először jutott eszébe, hogy az ö kis fele- 
•gúuek voltaképpen rossz Ízlése van.

Beatrice azt áliitolta, hogy az a szövet 
zsaszinü, s két-három árnyalattal sötétebb rúzsa
im virágokat mutat. Hugó ellenben igen 
ívesen -  azt mondta, hogy az alap kiállhatat- 

kiáito rózsaszín, s a virágok rajta égő, tuli- 
,-ak • s ö meg nem foghatja, hogy egy üde 
III asszony hogy ronthatja el egész megjelo-

|-ét ilyen rettenetes szilinél.
Beatrice ajkai remegtek. Meg csak hat 

hogy lérjnél volt * úgy * « “ »'B nekp 
Hugó még soha sem volt ilyen kíméletlen

szemben. __ ____ .

•napja, 
•gy Húg

— Nem tetszik a szövet? — kérdezte halkan.
— Hogy „nem tctszik“-e ?  De édes fiain!
Beatrice idegesen kapta fel u szövetet. Hi

szén ö azért vette azt, hogy Hugónak annál job
ban tessék! S íme. férje semmibe sem veszi jó 
szándékát!

Mi a baja ezzel a szövettel. Hugó?
— Hogy „mi bajom vele„? Móg kérdezi?
— De kérem, édes uram, ne visszhangozza 

minden szavamat. Inkább mondja meg, micsoda 
hibát lát ezen a szegény szöveten ?

— Hiszen mondtam már! Utálatos, rikító 
színe van!

—  Rózsaszínű, s ez nekem jól áll.
-  Ez magának rózsaszínű, Beatrice? Én 

e-.t vörösnek, még pedig csúnya vörösnek látom.
Pedig rózsaszínű, sokkal szebb, mint 

holmi bágyadt, erőtlen, világos árnyalat. Zubbonyt 
nnak: nekem nagyon tetszik. 

- -  Végtére is magát érdekli ez a kérdés 
leginkább, édes feleségem, mert maga fogja 
selni s magának fog ez rosszul 
nak. Hanem azt meg kell adnia, hogy 
hez értek egy kicsit; annál inkább, mert véletleu- 
ségböl a mesterségemhe/ tartozik.

— Ejh, ha az asszonyoknak eszük volna, 
soha sem mennének festőhöz, — szólt türelmet
lenül Beatrice. Azt hiszik, hogy azért, mert 
egy tehenet, vagy egy birkát le tudnak festeni, 
már joguk van ahhoz, hogy bennünket öltözködni

í.
la  öltözködni nem akarom is tanítani,

varrók belőle

maga lógja vi- 
állni, nem más-

í de azt meg tudom Ítélni, hogy mit ne vegyen 
! magára, édes Beatrice. Különben reményiem,
! hogy nem komoly szándéka, hogy ezt a rikító 
l szövetet viselje.

— A lehető legkomolyabb. Rögtön a szo- 
! bániba megyek s kiszabom.

A kertben voltak a szép zöld természet 
közepette. Hugó festő-állványa előtt állt s a szeme 
elölt kibontakozó gyönyörű tájképet vetette vá
szonra, a domb bujazöld erdejével, s a völgy mé
lyében habzó, szeszélyesen kanyargó folyócskával. 
Egy paradicsom, melyben ők kettőn lehettek volna 
a boldog, első emberpár!

Hugó az asszonyka kihívó megjegyzésére 
vállat vont. újra kezébe vette ecsetjét s folytatta 
munkáját. Az asszony megfordult, a házba ment, 
s egy óra múlva a inéhzümmögéstől, madárcsi- 
csergéstől, virágillattól terhes csendet a varrógép 
berregése zavarta meg. Beatrice beváltotta fenye
getését s varrta a zubbonyt.

— Kis makacs, — gondolta magában a 
férj, — de majd más tesz későbben. Hisz még 
olyan éretlen s oly fiatal.

Hugó azonban maga sem hitte, hogy Beat
rice bevégzi a zubbonyt, azt pedig távolról som 
gyanította, hogy fel is vegye, férje ellenerő. Ez 
volt az első felhő házaséletük egén s Hugó 
jóval idősebb volt feleségénél.

Másnap reggel zavart mosolylyal jelent meg 
Beatrice a műterem ajtajában s ott megállt, 
mint a büntetéstől szepegő gyermek. A rózsaszínű 
zubbony volt rajta.

Vend nyelven az ág. ev. hitv. egyházi énekes könyv (Peszmi Kniga), mely 
kapható Balkanyi Ernő könyv- és papirkereskedésében 
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örömünnepe. Szívből köszöntjük ez alka
lommal Pósfaif Pongráczot azon óhajunk 
kapcsán, hogy hivatalát a járás és népének 
érdekében még sokáig viselje.

De nem kevesebb örömet kelthet ben
nünk ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró és 
Döbrentey Antal szolgabiró megválasztása, 
kiket igen szívesen látunk hivatalaikban. 
Mint fennebb már említettük, az ö itt ma
radásuk, nem a törvényhatósági bizottság
tól függ. Velük a főispán rendelkezik a köz
szolgálat érdekei szerint. Mi egyebet nem 
tehetünk mint kérjük a főispánt, hogy e 
két derék tisztviselőt nálunk hagyja. Ifj. 
Horváth Pál idevaló ember, jó tisztviselő, 
bírja a nép nyelvét s a társas élet hasz
nos tagja. Döbrentey Antal nem járásunk- 
beli ember, de azzá lett, közénk házaso
dott, gyökeret vert a mi talajunkban s 
s mindenek megelégedésére tölti be hiva
talát. A közszolgálat érdekei azt követelik, 
hogy fontos ok nélkül személyváliozás ne 
történjék. Uj embereknek a viszonyokkal 
kell megismerkedniük s csak azután válnak 
hasznára a köznek. Ennek a fontos elvnek 
igazságában bízva reméljük, hogy szolga- 
biráink is megmaradnak s akkor a járás 
közigazgatása minden zökkenés nélkül fog 
tovább haladni.

A kisdedek karácsonya.
A nöegylet felhívása.

A kis Jézuska eljövetelének szent ünnepét, 
minden évben az óvodában is megszokták ünne
pelni. Takátsné Kammermajer Ilona óvónő, nemes 
lelkének sugallatát követve évekkel ezelőtt kezde
ményezte e szeretettel teljes ünnepet, s tervének 
kivitelére sikerült a muraszombati keresztény jó 
tékony Nöegyesületet megnyerni. Azóta az egye
sület évenkint bizottságot küldött ki kebeléből, 
néhány jó  szivü és nemes lelkű úrnőt kérve fel a 
közreműködésre. Ez a bizottság az idén is aklióba 
lépett s az alább olvasható felhívást intézte város- 
sunk nemes szivü közönségéhez.

Aki csak egyszer látta azt a kedves és lel
keket mélyen megható karácsonyfa ünnepélyt, mi
kor az ártatlan apróságok örömrepeső szívvel és

csillogó szemekkel állják körül a kis Jézuska fáját 
az nem zárkozhatik el a nöegylet bizottságának 
felhívása elöl. Az élet rideg és feletlébb nehéz i 
küzdelmei közepette, az irigység, a tülekedés az j 
egymáson való keresztül gázolás e szomorú világa- | 
bán, üditöleg hat az emberi leiekre, ilyen ártat- ! 
lan örömek szemlélése. Azok a fehér lelkű apró
ságok még nem ismerik az életet, tehát boldogok.
A csillogó karácsonyfa bübája teljes és zavartalan 
boldogságot nyújt nekik. Csak vissza kell gondol
nunk a mi gyermekéveinkre ! Mi is akkor voltunk 
igazán boldogak. Milyen őszinte volt az az öröm 
és megelégedettség mikor a kis Jézuska meghozta 
a ragyogó fát és a sok ajándékot! A saját emlé
keinkbe méiyedve, s arra gondolva, hogy ezeknek 
a kisdedeknek a boldogsága gyorsan íutó éveikkel 
együtt tűnik el, meg kell hoznunk azt a csekély 
áldozatot amit a nöegylet tolunk kíván. Hány sze
gény gyermek lesz azok között, kinek ez a mi 
általunk felállított karácsonyfa lesz az egyedüli 
ajándéka! Azért hát siessen mindenki a szeretet ‘ 
oltárára áldozni, s jöjjön el megnézni majd az a 
kisdedek ünnepét. A nöegylet bizottsága által í 
kibocsájtott felhívás a következő :

Kérelem I
Alig néhány hét választ el bennünket a ' 

gyermekvilág legédesebb legvárvavártabb ünnepé- j 
töl, a karácsonytól. Dobogó szívvel számlálják j 
már a kicsinyek a napokat, mikor jön a Jézuska! ! 
Minden gyermek estiimájába beleszövi: „Édes Jé- j 
zuskám! hozz nekem szép karácsonyfát! Mura- j 
szombat nemesszivö közönségének eddigi áldozat- j 
készségében bízva kérjük : segítsenek a kicsinyek j 
imáját valóra váltani s mint eddig még minden 
évben: küldjék el most is a Jézuskát a csillogó j 
karácsonyfával a muraszombati óvodákba. Bármily j 
csekély adományt hálás örömmel fogadunk és 
hirlapilag nyugtázunk.

A kicsinyeknek szánt kegyes adományokat J 
kérjük vagy Olajos Sándorné elnökhöz, vagy i 
Takátsné Kamermajer Irma óvónőhöz küldeni.

A karácsonyfaünnepet mind a két óvodába 
járó kisdedek részére* egy napon decz. 23-án d. u.
3 órakor az l. sz. (főutcai) óvodában tartjuk s 
arra a kegyes adakozókat, m. t. szülők és gyér 
mekbarátokat tisztelettel meghívjuk.

Muraszombat. 1007. decz. 4. a karácsony
faünnep rendezőbizotlsága: Olajos Sándorné, 
Bölcs Béláné, Dr. Czifrák Jánosné. özv. Seb. Fehér j 
Ilona s Takátsné Kamermajer Irma.

H Í R E K .

— Gróf Széchenyi Tivadar az uj 
vasútról. M egem lékeztünk arról, hogy dr. 
Varga Gábor szentgotthárdi ügyvéd egy uj 
vasutat tervez, mely M uraszom batot Szent- 
Gotthárddai kapcsolná össze, a legközelebbi 
napokban alkalm unk volt gróf Széchenyi 
Tivadar v. b. t. t, nagybirtokos nézetet ez 
uj vasutat illetőleg hallani. O ex e len tiá ja  a 
legnagyobb sym patiával beszélt a vasút 
tervéröl s a  maga részéröl a legmelegebb 
tám ogatást helyezte kilátásba Szerinte az uj 
vasút, egy olyan vidéken íu t keresztül, 
am ely egy vonal rentabilitását feltétlenül 
biztosítani tudja, m ásrészt a  kiépítés és 
létrehozatal a  vonal rövidebb voltánál fogva, 
s am iatt, hogy igen könnyű terepen menne 
keresztül, alig ütköznék nehézségbe.

—  Személyi h ir. Szász Kálmán vámosi ev. 
ref lelkész, dr. Szász Ferencz kir. albiró fivére 
szerdán Muraszombatban volt s az uj szülött kis 
Szász ivadékot megkeresztelte.

—  A tótsági bizottsági tagok a tisztujitáson 
ügy értesülünk, hogy a muraszombati járás bizott
sági tagjai teljes számban szándékoznak;, .■•ume
gyei tisztújító közgyűlésen megjelenni. Csak helye
selni tudjuk a szándékot, annál is inkább mert 
nem csak akkor kell részt venni a közügyekben, 
ha egyik vagy másik jelölt mellett kell felvonulni, 
hanem egyébként is.

—  A vásár és a vasút. Viczinális vasutunk- 
nak megint egy jeles dolgáról kel! hirt adnunk. 
Tudvalevő dolog, hogy vásárkor sok ember szokott 
utazni, különösen sok, olyan rossz időben, amilyen 
a pénteki vásár napján volt. Ilyenkor az a szokás, 
legalább a világ minden vasutjánál, hogy kellő 
számú kocsikról gondoskodnak, hogy a rengeteg 
utast elszállíthassák. A péntek reggel Vs9 órakor 
ide érkező vonat meg volt ugyan erősítve, de 
nem eléggé, ugyanyira, hogy megtörtént az, hogy 
a szabadhegyi és műszavai örháznál beszállók 
teljesen ingyen utaztak, mert olyan szorongásig 
tele voltak a kocsik, hogy a kalauz egyszerűen 
nem tudott oda be menni. De sokkal cziífrább 
dolog történt a délutáni innen induló vonatná!, 
amely szintén meg volt erősítve, de ugyancsak 
nem eléggé. Az emberek, akik ekkor már megle
hetősen alkohollal telítettek voltak, valósággal 
megrohanták a vonatot s nem törődve azzal, hogy

— Hugó, hát csakugyan olyan borzasztóan 
nézek ki benne? No, nézzen hát rám s vallja 
meg, hogy nem olyan rémes, mint ahogy 
maga hitte.

Beatrice ügyes kezében valóban bájos, 
könnyed, elegáns formát nyert a szövet, s úgy 
állt, mintha ráöntötték volna karcsú alakjára. 
Csak a szin, a rikító szin! Az bizony megmaradt.

A fiatal asszony kissé félszegen állt az ajtó
ban, ajka szélén félénk mosoly tünedezett. Nem 
akart semmi egyebet, csak azt, hogy férje beis
merje, hogy nem olyan csúnya a zubbony, mint 
a hogy ö gondolta. Erősen feltette magában, hogy 
ha férje ezt elismeri, rögtön leveti a zubbonyt és 
soha többé nem mutatkozik benne az ura előtt. 
Csalatkozott. Hugó úgy vélekedett, hogy a fele
sége már nem gyermek, ennélfogva leplezetlenül 
kimondhatja előtte a véleményét. Nem is fukar
kodott vele.

— Olyan rossul áll, a milyen rosszul csak 
állhat valami. Nagyon elcsúfította magát Beatrice.

— Azzal, hogy egy uj zubbonyt vettem 
magamra 1

—  Azzal, hogy ilyen förtelmes szilibe 
öltözött.

— Annyit vesződtem vele, Hugó, — szólt 
alázatosan a fiatal asszony, — látja, olyan a for
mája, a milyet maga legjobban szeret.

— Hiszen egy szót sem szóltam a formája 
ellen. Maga nagyón jól tudja, hogy a színe ellen 
van kifogásom.

— Azért haragszik rá, mert rózsaszín ? — 
kérdezte Beatrice lesütött szemmel.

— Azért mert tulipiros, —  feleli határozott 
hangon Hugó.

— Én nem tréfálok, édes uram ! Vallja meg, 
hogy a szövet alapja rózsaszínű.

— Nagyon otromba szinü.
— De mégis rózsaszínű?
— Az alapja — igen.
— S a virágok egy gondolattal sötélebbek. 

ez az egész.
— Szó sincs róla. A virágok rikító vörösek.
— De Hugó! Hogy beszélhet velem ilyen 

hangon, velem, egy kis szinbeli különbségért!
— Én nem akarok gyöugédtelen lenni, 

Beatrice. Ha csakugyan hordani akarja ezt a 
zubbonyt, először mosassa ki, talán akkor világo
sabb lesz. így ahogy most van, határozottan szem- 
sértő egy bárminő kevés jóizléssel biró egyénre 
nézve is.

— Tehát szeinsértö ? Tehát a maga felesége 
szemsértö látvány?

— Nem a feleségem az, hanem az ízléste
len ruhadarab, melyet visel.

— No ne vitatkozzunk a kifejezések felett. 
Látom, hogy rám sem nézhet.

— Magára igen, a zubbonyra nem.
— De ha én rajtam van a zubbony?
— Akkor sem !
— Ha máson volna, talán türhetőbbnek 

találná ?
— Ugyan, Beatrice !
— Jó, jó , eleget hallottam s én liba, még 

azt hittem, hogy maga szeret engem !
- Édes fiam, maga gyerekes kezd lenni, 

— szóit vontatottan a férfi. — Maga éppen olyan 
jól tudja, mint én, hogy a zubbonya Ízléstelen, 
inért túlságosan élénk a színe, csak nem akarja 
beismerni, hogy nekem igazam van, Őszintén

szólva, azt hittem, hogy fölötte áll az ilyen éret
lenségnek. Most hagyjuk abba ezt a kellemetlen 
eszmecserét, dolgozni akarok.

Beatrice kéröleg nézett férjére, de az nem 
vette észre; elmerült munkájába. Hugó csak 
annyit tudott, hogy az asszony meg nehány percig, 
mellette állt, mintha várna valamire. Azután 
hallotta a becsukódó ajtó zörejét — Beatrice 
elment.

Szegény asszonyka! Minden önfejűsége 
dacára nagyon nyomorultul érezte magát. Akár
milyen trivális dolog is volt, fájt neki, mert ez 
volt az első nézeteltérés, mely közte és férje 
között élessé tudott válni. Haragudott Hugóra, de 
haragudott saját magára is. A mi pedig a rózsa
színű zubbonyt illeti, szerette volna darabokra 
tépni s a tűzbe dobni. Csakis a büszkesége tar
totta vissza attól, hogy ezt rögtön meg nem 
cselekedte.

Lassú léptekkel kiment a kertbe, szép sze
mébe könnyek ragyogtak, Zsebéből könyvet hú
zott ki. de nem tudta gondolatait az olvasmányra 
összpontosítani. Sóhajtva tette újra zsebre a 
könyvet s azt gondolta, hogy egy jó  séta lég 
inkább csillapítaná idegességét. Még három órai 
ideje van a villásreggelig. Ha Hugó képe addi  ̂
szépen addig előre halad, akkor Hugó is jobb 
kedvű lesz; ö pedig leveti a rózsaszínű zubbonyt 
s abban a fehér ruhában ül aszlhoz, melyet férje 
legjobban szeret. A zubbonyt pedig elzárja vagy 
elküldi rögtön a mosónéhoz, halványítsák meg a 
színét. Most pedig félre bánat, félre bu ! Ilyen 
kicsiség nem fogja elrontani házaséletük de
rűjét . . .

Hugó ezalatt bent ült a műterembe s festett.



fláso'.. magasabb ám jegyeket váltottak, még az 
I osztályú fülkét is teleülték. A kocsik pedig 
ani \ ra megteltek, hogy az utasok valósággal 
hói :<‘k módjára voltak összepréselve. Az üzletve- 
zei,.' f ‘i i; becses figyelmébe ajánljuk ez esetet 
éS ifijük, hogy a legközelebbi vásár alkalmával 
töM kocsiról fognak gondoskodni, meit a vasút 

j, aráért tartozik szállítani és pedig tisztes- 
sép ii szállítani, nem össze zsúfolva. Ha nem 
elé 20 kocsi, jöjjön 40, csináljanak 2 vagy 3 
líül vonatot, de ilyen dolognak többször előfor
dul nem szabad.

A vasúti hozzájáró ut. Ezúttal nem a 
,1U . sak keletkezőben levő útról van szó, hanem 
a ; -tani tényleges hozzájáró útról, amelynek 
kel gbeejtö állapota felháborító. A mostani esős 
idő ik teljesen feláztatta ezt az utat, melynek 
u  . .. imástól a kórház sarkáig terjedő szakasza 
qIv i i, hogy azon a közlekedés életveszodelemmel 
jár. borzasztó lyukak, tengelyig érő sárral telve, 
val - tggal veszedelmessé teszik a rajta való köz
lekedést. Ennek az útnak kö alapjának kellene 
lenni, mert egyébként mit sem ér a kavics, 
amelyből szinten nem eleget hordtak oda, A mos
tani nagy forgalmat az ut nem bírja meg s ennek 
a következménye az, hogy ma teljesen járhatlan. 
Ezen az állapoton pedig sürgőzen segíteni kell. 
Jieiu kérdezzük most, hogy kinek a kötelessége 
az ut fentartása, de azt hiszszük, első sorban a 
községnek kell a javításról gondoskodni. 3 0 —40 
szekér goromba kavics egyelőre elég lenne leg
alább arra, hogy azok az óriási lyukak be
temessenek.

V asári to lvajok működésben. A 2-iki felsö- 
lendvai és a pénteki muraszombati vásáron erő
sen dolgoztak az u. n. „hálózok**, a vásári tolvajok. 
7 egyént hozott be a csendörség a járásbíróság
hoz. L i p i c s  József és K ü r o n y a  Iván fiatal 
suhanezok a felsőlendvai vásáron Pável Iván szabó 
mester sátorából emeltek el egy kabátot. Küronya 
beismerésben volt. s tettéért 2 havi fogházzal 
bűnhődik, de Lipics konokul tagadott, úgy hogy 
a bíróság bizonyíték hijján kénytelen volt a nagy
reményű ifjút felmenteni. A miklós napi vásáron 
K u t u s Péter tótkereszturi elég jómódú földmives 
Horváth István radkersburgi esernyő csináló sátrá
ból egy esernyőt lopott. A tulajdonos megcsípte 
és átadta a csendőröknek, kik behozták a bíró
ságra. ahol szombaton ült felette törvényt dr. 
Szász Forencz albiró és Kutust, tekintettel arra, 
hogy vagyonos ember 3 havi fogházra s politikai 
jogainak elvesztésére Ítélte. Vádlott felebbezett, 
de azért fogva maradt. — T ö r ö k  Pál felsőszent- 
benedeki lakost az a pech érte, hogy amint egy 
sátor mellett elment, egy berliner kendő nyakára * i * * * v
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Egyszer.kétszer látta Beatricct, amint fel-feltüne- 
dezett a kert utain, azután végkép belemerült 
müvébe s nőm figyelt többé semmire. Egyszer 
csak erezte, hogy nagyon éhes. de azért tovább 
festett, türelmesen várva a csengettyű szóra, mely
i villásreggclit szokta jelezni. Végre elvesztve 
türelmét, megnézte az órát s csodálkozva tapasz- 
iulta, hogy a villásreggeli ideje régen elmúlt.

Becsengette a szobaleányt, kitől megtudta, 
hogy Beatrice eltávozott s ez ideig még nem jött 
vissza.

— Ha jól láttam, a kert végébe ment le, a 
/. partjára s beült a nagyságos ur lélekvesztö- 

jcbe, azon ment cl, — szólt a leány.
Hugó megijedt. Beatrice nem tudott az 

evezővel bánni s eddig férje még sohasem eresz
ti ite öt egyedül a vízre. Mindig kettecskén mentek 
| finakázni. A férfi dobogó szívvel, nyugtalan 
h ekkel rohant végig a kerten, le a folyó partra 
s kimondhatatlan félelem között kiáltozta Beatrice 
ni vét . . .

Az nap már nem láthatta öt, csak másnap 
reggel, mikor a szomszéd falu egyik házába ve- 
z< tték, hol egy üres szobában egyszerű ravatalon 
í üdt kiterítve az ö kedves felesége. Mellette egy 
>/.:ken feküdt kerti kalapja, mely nehéz volt a 

'•fenék sarától s a beiszapodott víztől; ázott 
haja ziláltál! folyta be vállát és keblét. Valami 
l 'tet lélek összetette keblén két kis kezét, mint 

okás a halottakat elrendezni s Hugó zokogva 
lattá, hogy ez a két kicsi kéz egy egészen hal-
v 11ív. gyengéd rózsaszínű zubbony felett kulcso- 
‘"dott össze . . .
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esett s mielőtt vissza tehette volna, már rajtaütöt- 
ek. tersze, hogy a bíróság ezt a védekezést, 

amelyet a káros és a csendőrök mcgczáfoltak a 
a bíróság nem fogadta el s Török Pált 5 havi 
fogházra és politikai jogainak elvesztésére Ítélte. — 
Ivói Iá  r lerencz púterhegyi lakos, akinek a saját 
bevallása szerint 1000 kor. vagyona van, a Hart- 
ner-félc üzletben próbált szerencsét. Egy fejszére 
alkudott és zsinórt vett, miközben a pultról egy 
10 koronás aranyat csípett el, amelyet két ujja 
közé szorítva tartott. A tárgyaláson tagadott, de 
rábizonyították a turpisságot, és 3 havi fogházra 
ítélték.

—  Az öreg honvédek érdekében. Herhst Géza 
Vasvármegye alispánja lelkes hangú [felhívást bo- 
csájtott ki, amelyben az elhagyott honvédek segé
lyezésére hívja fel a közönséget. A felhívás foly
tán a Maraszombati Takarékpénztár igazgatósága 
10 koronát utalványozott a nemes czélra.

—  Az öriszentpéteri állomás mérlege. A 
vasútépítés tervei szerint Öri-Szent-Péter állomás 
nem kapott mérléget. Ennek a következménye, 
hogy Öri-Szent-Pétcren berakott árukat, amelyek 
egész kocsirakományt tesznek ki, nem tudják meg
mérni, hanem a mérés csak Zala-Lövőn történ
hetik meg, természetesen azon idő alatt, arnig a 
vonat ott tartózkodik. Hogy ez által a vonat 
késik, az csak könnyen elképzelhető. E miatt 
számos volt már a panasz s a vasúttársaság el is 
határozta, hogy csináltat mérleget s a szükséges 

‘költséget is rendelkezésre bocsájtotta. Állítólag az 
üzletvczetöségnél rekedt meg a dolog, ott nem 
intézik el az ügyet már fél év óta. Szinte liihe 
tétlennek hangzik a hir s csak fentartással közöl
jük mindaddig, mig a való tényállás mibenlétéről 
nem lesz alkalmunk meggyőződni.

A gazdakör előadásai. Lapunk múlt szá
mában megírtuk, hogy a földmivelésügei minisz
ter 300 korona segélyt utalványozott a Mura
szombat járási gazdakörnek azon czélból, hogy 
ezen összeg nyilvános előadások tartására fordit- 
tassék, Értesülésünk szerint a gazdakör kétféle 
előadásokat tervez. Tisztán gazdasági tárgyuakat, 
amelyeknek tartására Szentbe Dezső gazdasági 
szaktanár vállatkozott és amelyek vetített képek
kel lesznek illusztrálva. A gazdakör ugyanis meg
szerezte a Bölcs Gyula tulajdonát képezett nagy 
vetítő gépet és a hozzá megfelelő képeket. Ezeket 
az illusztrált előadásokat egyes nagyobb vidéki 
központokon is megfogják tartani. így tervbe van 
véve Mártonhelyen, Battyándon és Vashidegkuton 
egy-egv előadás, Azonkívül lesznek vasárnap dcl- 
elöttönkint nem gazdasági, liánom irodalmi, mű
vészeti, történeti vagy más közérdekű tárgyú elő
adások, amelyeknek tartására a helybeli intelli 
gentia több tagja vállalkozott.

—  Á rvíz a járásban. Az immár közel egy 
hetes esőnek meg van a következménye. Károly fa 
és Vcndhidegkut között annyira megdagadt egy 
patak, hogy nem lehet rajta átjönni. Hid ugyanis 
nincsen rajta, csak néhol egy egy padló van 
átfektetve, de ezeket a gyenge alkotmányokat már 
napokkal ezelőtt elsodorta az ár amely már oly 
nagy, hogy az egyébként sekély vízállása patakon 
sem szekérrel sem gyalog nem lehel átmenni. 
Egyelőre csak Görhegy község érzi a bajt, mert 
ennek más útja nincsen.

—  A király is tud vendül. Amit ez ideig nem 
tudtunk s amire a vendek méltán büszkék lehetnek, 
azt a Miklós napi vásáron egy óttoházi atyafi 
megmondotta nekünk. Valami ügyes bajos dolga 
akadt s ékes vend nyelven beszélte le panaszát. 
De nem bírván a nyelvet váltig mondogattuk 
neki, hogy várjon amig a tolmács megérkezik. Az 
atyafinak sürgős leheteti a dolga, mert végre Tü
relmét vesztve igy kiáltott fe l : „Az már még se 
járja, hogy maguk nem tudnak vendül mikor már 
a király is tud-* !

—  Bánfi verekedett. Ne tessék semmi sensa- 
tiora gondolni! Csak egy parázs falusi verekedés
ről adunk hirt, ami itt a szomszédban Falud 
községben történt. Bánfi Iván egy hosszú késsel 
a kezében 6 án reggel 2 órakor valaki haragosát 
kergette a sötét utczán. Dormiter János és Ben- 
czák Lajos éjjeli örök hallva a lármát sietve köze
ledtek Bánfi felé, s Dormiter látva Bánfi harczias 
hajlamát, rá vetette magát, hogy ártalmatlanná 
tegye, Bánfi azonban annyira dühben volt már, 
hogy az öt lefogni akaró éjjeli ör ellen fordult s 
késével annyira össze vissza szurkálta, hogy vérbe 
fagyva hozták be a korházba.

—  Kincses Kalendárium 1908. Az uj kalen
dárium megjelenése figyelmeztet bennünket, hogy 
vége felé közeledik az esztendő. A könyves boltok
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kirakataiban a Kincses Kalendáriom piros kötetei 
az uj esztendő közeledtének a legelső hirdetői. 
Az uj Kincses Kalendáriom még jobb az ideinél 
és a régieknél, pedig azok is jók voltak. De a 
legfinomabb bor is minden esztendőben javul, a 
mint öregedik, igy javul a Kincses is Íróinak, 
művészeinek s jóakaróinak évröl-évre öregbedő 
tapasztalatai következtében.

A Kincses Kalendáriom-nak az a része, a 
mely olvasnivalókat, vagy őszintébben szólva: 
tanulnivatókat tartalmaz, az idén négy-öt Ívvel 
gyarapodott s meggondolni való, hogy egy ivén 
körülbelül kétezer nyomtatott sor van, — négyszer- 
annyi, mint a közönséges könyvekben.

A Kincses uj kötete a következő nagyobb 
cikkeket közli: elsősorban az év történetét, az év 
nevezetes halottjainak arcképeivel. Aztán a ma
gyar mitológiáról olvashatunk egy cikket: a po
gány magyarok hitéről.

De ki tudna egy cikkben számot adni az 
egész tartalomról, a melynek jegyzéke magában a 
Kincses Kalendáriom-bán ezerkétszáz sor ? A ki 
ezt a vastag, hihetetlenül sok anyagot magában 
foglaló kötetet forgatja: folyton uj, meg uj dol
got talál benne, — talán még a szerkesztője is.

Kincses Kalendáriom külső formája és az 
ára azonban most is változatlan maradt: a csino
san bekötött kalendáriom ára még mindig csak 
két korona.

—  Csalódni emberi dolog, de nem okvetlenül 
kell. Ha e névre „Kéthy“ figyelünk, úgy nem 
csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát ka
punk 00 fillérért, még pedig egy kedvelt régi ma
gyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és huru- 
tos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „Réthy“ név.

A divat.
— A Divat Ujság-ból. —

A farsang előhírnökei már jelentkeztek. Két 
bál bizottság is megalakult s a kik táne.zra, bálra 
vágynak, bizonyára türelmetlenkedve számlálják 
most még a heteket, melyek a farsangtól elválaszt
ják. Ám kár türelmetlenkedniük. Azokról, a kik a 
fővárosban laknak, bőven gondoskodva van szóra
kozás és mulatozás szempontjából. És csak győz
zék idővel meg jókedvvel.

Újat a téli divat vajmi keveset hozott, akár 
ha az utcai ruhák mintáit nézzük, akár az esti 
öltözékeket. De azért a mi művésznőink a maguk 
egyéni Ízlésével mindig tudnak valami érdekes 
újítást teremteni színpadi öltözékeikben.

Gyönyörű például a világoskék selyemgáz, 
amelybe hasonló szinü atlaszcsikok vannak szőve 
és egy levélfüzér vonul rajta keresztül a legsöté
tebb aranybogár szintöl a legvilágosabb sárgáig. 
Fiatalosabb hatása van a fehér selyemgáznak, 
melynek atlaszcsikja is fehér cs közte egy „á la 
pompadour* virágszégély. Azonban mindnél fénye
sebb hatású a cseresznyepiros gáz, a melyen a 
széles atlaszcsik csillámmal kivarrt halvány csík
kal váltakozik.

Gyönyörű szinhatásl lehet elérni, ha ilyen 
módon elvegyitjük a színeket.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon o lcsó : ne
gyedévre postán való szétküdéssel két korona 

I 20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Bükk 

! Szilárd-utcza 4. sz.

A pró hirdetések .
Házi nyíllak rendkívül olcsón eladók és pedig 

2 drb. belga óriás nyúl, 2 drb. orosz prém nyúl, 
2 drb. süldő belga óriás nyúl, és 5 drb. süldő 
orosz prém nyúl. Megkeresések a gazdakör titkári 
hivatalhoz inlézendök.

4678/1907. tkv. sz.
Póthirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint a Muraszombati 
takarékpénztár végrehajtatónak Vrecsics István biró- 
széki lakos végrehajtást szenvedett elleni 900 kor. 
s jár. iránti végrehajtási ügyében 3679/1907. sz. a 
kibocsátott árverési hirdetményben 141 sz. 
tjkvbeni A. +. 1. sorsz. 71/a/l hrsz. birtokra 
56 koronában, u 159 sz. tjkvbeni A f  1. sorsz.



70/c hrsz. birtokra 182 kor. a 147 sz. tjkvbeni 
A I. 1; sorsz. 32 hrsz. birtokból Vrecsics Istvánt 
illető V* részre 704 kor. a 101 sz. tjkvbeni A 1. 
1. sor. 80/a hrsz. birtokból nevezettet illető V* 
részre 300 kor. kikiáltási árban Birósíék község 
házához
1907. évi deczember hó 12 (tizenkettedik) napjának
délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881 : LX. 
t. ez. 176. §. alapján Kühr József végrehajtató 
érdekében is, 150 kor. töke követelése s járulékai 
kielégítése végett megtartatni fog.

Muraszombat. 11107. november 27. A kir. 
jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. albiró.
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Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

Réthy'p‘emetefü cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozzottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utázata van.

I doboz 60 fillér.
Csak Réthy-felét fogadjunk el!

Védjegy: , ,H orgonyt •-----------
A Liniment. Capsici comp.,
a  H o r o n y -P a in E x p e lle r

pótléka
egy récjónak bizonyult háziszer, mely már sok- 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedörz- 

sölésképpen használv

Fi1- I\aiser-félc
Bregenz Vorurlber köhögés elleni

ezuko rkái
-----------------------------.--------  köliögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vetkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle „Mell-Caramella“ ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, bárul és gége rekedtség ellen =

ári) köszönő bizonyítványokkal igazolja 
^  ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 2 0  es 4 0  fillé r, adagja 8 0  fillér
Kapható M uraszom batban B ö l c s  B é la

gyógyszertárában.

Szives tudomásul
A n. é. közönségnek nagybecsű , tudo

m ására hozom , hogy M uraszom balban, Lut- 
hár-féle házban Bokor-utcza

női és férfi czipész műhelyt
rendeztem  be, hol is készítek m indenféle 
czipöt, csizm át stb. szakba vágó dolgokat a 
legszebb kivitelben a legjobb anyagból, 
szolid árban.

Jav ításokat készséggel fogadok el,
Nagy becsű pártfogását kérve, mély 

tisztelettel

Kolossá János
czipészmester.

K ossuth F e rc n c z  levele 1
TKK. BALÁZSOVICH SÁNDOR gyógyszerész 

urnák

S EPSISZ EX TG  Y  ÖKGY.

„Csuzos bántalm aknál az „IN I).iSZ E SZ “ 
bedörzsölése jó  hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveg
gel küldeni.

KOSSU TH  FERENCZ

Számos előkelőségek és orvosok igazolják, hogy ;i 
törvényesen védett székelyhavasi

I N  I ) A  S Z E S Z
gyógyfű sósborszesz

leujobb szernek bizonyult a test és izmok edzésére. 
Üdít és frissít. Megóvja a testet a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyuró-konő kúra) felette 

ajánlatos

Leghatásosabb szer cswz, köszvény, rheuina, fej
fájás, nátha, influenza, tag-szaggatás és min

dennemű meghűlésből eredő bajok ellen.
A székelyhavasi „1NDASZESZ“ össze nem téves/, 
tendő közönséges sósborszesz készilmenyekkel, me
lyek egyszerű szeszkeverékek, holott az JXDA- 
SZB$Z“ székelyhavasi gyógyfű vekből előállított és 
hatásában felülmúlhatatlan gyógyfű sósborszesz. Egy 
üveg székelyhavasi „INDASZESZ” fö ér 10 üveg 

közönséges sósborszeszszel.

Készíti Balázsovich Sán d or gyógyszerész 
Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett 
székelyhavasi ..1 N I) A S  Z E S  Z ” kapható 
2 és 1 koronás üvegekben m inden gyógy
szertárban. valam int M u r a s z o m b a t b a n

F Ü R S T  A. FIA c é g n é l .

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, molv a „Horgony" védjegygyei 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
DüRjchter gyógyszertára az „Arany oroszlánba",

P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 nem. 
Mindennapi szétküldés.

Mesés szép lesz
m inden hölgy

vii5rük lél° Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka- 
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza v: É ^ r
Kecskemét.

- ' m a ilje vi és karácsonyi

Vau szerencsém  a n. é. közönség becses tudom ására hozni, hogy a

a j á n d é k t á r g y a k .  ^

karácson yi és újévi ünnepek alkalmára
vásárolt rem ek kivitelű arany és ezüst ékszereim  s mindennem ű arany és 
ezüst óráim megérkeztek.

Ezeket bárm ely bel- vagy külföldi ezég áruival versenyt tartva, 
bám ulatos olcsó árban árusítom .

Mély tiszteletiéi Őzv. Hartmann Frigyesné.
M ert az e lvem : Kevés haszon, nagy forgalom !

T e s s é k  r ó l a  m e g g y ő z ő d n i !

*• FÜRDŐI SZENSAV-MUVEK
ú j o n n a n  b e r e n d e z v e  kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű tér

E T A  S Z É N S A V A T
------ .  ^  . )  rásokhnl szédavizevártáshnz.

K .S  i 
5  '

mészetes vegyileg legtisztább folyékony
a világhírű buzias- 
fürdói szénsavfor- 

rasokbol szódavizgyártáshoz. vendéglősöknek és 
egyéb ipari czélokra

! L e g k ia d ó s a b b  te rm é sze te s  s zé n sa v .  !

A B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s i  v e g y é s z e t i  s  é l e l m i s z e r  
v iz s g á ló  in té z e t  19 0 7 . évi 4 6 1 5 . sz. vegyeletnzési bizonyít
ványának k ivonata: „Szaga és ize rendes. S z é n s a v t a r t a l m a :  
99 '57 ''/ o  —  A vizsgált folyékony szénsav ezek után a köz
egészségügyi követelm ényeknek t e l je s e n  megfelel és magas 

szénsavtartalm a alapján ig e n  jó n a k  m inősíthető .”

k Felvilágosítással készségesen szo lg á l: Muschong-buziasfür- 
döi szénsavmüvek és ásványvizek szétküldési telepe 

Sürgönyeim: Muschong, Buziásfiirdö. Buziásfürdön. Interurban telefon 18 sz
N yom atott Balkányi Ernő gyorssajtó ján , M uraszom batban.


