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K arácson y.
A nagy világ figyelme odarögzödik a 

mai napon a betlehemi jászolhoz. Az a 
pár fenyüág, azok a felvillanó apró mécse
sek ma megállítják a haladó idő nagy ke
rekét. Egy balszerencse vak forgatagában 
eltelt esztendő végit járja ismét, s mielőtt 
ócska címerét megfordítanék, magunkba 
szállunk kemény megadással.

A szeretet ünnepén, karácsony szent 
napján elhallgat az üres vásári lárma, 
csendet parancsol a világ nagy ünnepe.

A szeretet nagy ünnepe ez. Mikor az 
emberiség tudatára ébred önző nagy hi
valkodásának. expiálni akarja bűnét s e 
szent napon szeretetet hirdet mindenfelé.

Az emberiség legnagyobb álmodóinak 
egy közös óhajuk van, amelynek megvaló
sítására egy egész emberéletet, mérhetetlen 
ambiciót áldoznak: a világbéke megterem
tése. Az emberek rosszalkodásának meg
szüntetésére, a társadalami választatok le
rombolására, az alacsony, az erkölcsi pos 1 
ványban fetrengö léleknek a nemesebb j 
sphaerákba való fölemelésére, minden kor
ban akadtak, akadnak napjainkban is ne
mes lelkű bajnokok. Szinte elmondhatjuk, 
hogy a világbéke megteremtéséért küzdő 
harcosok óriási seregében ott van minden 
igazán nagy költö, iró. A zseniket minden
koron a legnagyobb fokú altruizmus vezé

relte Írásaikban, gondolkozásukban. De csak 1 
itt. Életük már ellentmond Írásaikkal. Nem i 
tudták lerázni magukról a inindennapiság. 
az anyagiasság, az ego nyűgét. És ebben 
magaslik ki a többi geuie közül Józsefnek 
és Máriának fia, Jézus Krisztus, aki ezelőtt 
I9ü7 évvel pillantotta meg Judea borongós | 
ege alatt. Betlehem városában, egy nyomo- i 
ruságos, jászolban, a világnak egy parányi 1 
kis részét.

Jézus Krisztus maga volt a megteste
sült igazság, Az igazsághoz tudvalevőleg 
nem elégséges a lelki gondolatok szépsége, 
magasztossága, hanem elmaradhatatlanul 
szükséges ahhoz az is, hogy az élet külső 
nyilvánulásái tökéletesen, minden hézag 
kizárásával harmonizáljanak a hirdetett 
eszmékkel. Krisztusban meg volt ez. Az ö 
élete a legcsodálatosabb bizonyítéka eszméi 
fenségességének. A gáncsoló szónak, a tiszta, 
az ösrneretlen törekvésekben tamáskodó 
léleknek el kellett nétnulnia véle szemben. 
A zseniknek vagy elvakult gyűlölet vagy 
odaadó imádás jár ki, aszerint, amint az 
ember hajlandó-e elismerni, vagy sem, hogy 
van nála tökéletessebb lény is a világon, 
vagy sem.

Jézus a tizenkét aposlolban megtalálta 
kővetőit s a farizeusokban, viszont ráakadt 
a kérlelhetetlen, a hatalmas üldözőkre. A 
hatalmas ellenségek minden követ megmoz
gattak Krisztus ellen csalónak, országhá-

boritónak hiresztelték, s végezetül a ke
resztfa alá juttatták. S Krisztus csodálatos 
lelki nagysága éppen itt domborodik ki. A 
keresztfa volt a legélesebb ütköző pont. Az 
éleihez ragaszkodó testtel itt került szembe 
a köznapi konvenciókon messze fölülemel- 
kedö lélek. Sokan kerültek már hasonló 
helyzetbe Krisztus előtt is, Krisztus után is, 
de egyik sem állotta ki a tüzpróbát. Vagy 
a gyáva meghátrálást, vagy-mint Solon is-a 
kevésbbé fájdalmas halált választották.

Ö leküzdötte a húsnak az élethez való 
ragaszkodását, ö meg sem átkozta azokat, 
akik meg akarták öt fosztani attól, ami az 
embernek legbecsesebb, az élettől. Nem 
átkozta meg, sőt megbocsátott neki, szána
kozott rajtuk:

„Nem tudják, hogy mit cselekszenek**, 
mondá és ment, hátán a súlyos keresztfá
val a testi megsemmisülés felé.

Példátlan művészettel oldotta meg 
Krisztus a feladatát s éppen ezért példátlan 
az utódok elismerése, bámulata, imádata 
irányában. Ö volt a világbéke első és idáig 
utolsó igaz bajnoka.

Róla szólva nem frázis, hogy emléke 
idötlen-idökig fennmarad. Az a keresztény
ség, amelynek ö volt első hirdetője, ma
napság a föld valamennyi zugában uralomra 
jutott. Voltak vallásalapitók sokan, de éle
tük tisztaságában egy sem vetélkedhet 
Krisztussal. A kereszténység ugyan nem

TÁRCZA.

„Szent igaz, a mi nyomtatva van.“
— HUMORESZK. —

Hiába keresik a legtöbb térképen ezt a 
kis falut.

Vasul nem zakatol mellette,ennek füstjét telje- 
"‘ ii pótolja a különféle czigarelta, szivar és do
hány goinolygó felhője, itt majdnem a csecsemő 
is füstöl már.

A tengerről csak a tavaszt hirdető fecskék 
'■sevegnek édes-keserű emlékeket, annak a ki érti.

Nagy folyók eltávolodnak e helytől ; mert 
nincs, mit pusztítsanak böszüit haragjukban, és 
;r> u hírlapoknak sem adnak anyagot, hogy átok 

érje nullámaikat,
A hegyeket itt közel nem ismerik; mert 

i re mifelénk csak „vákándturások“ leledzőnek.
Mindezeket végtelen örömére nélkülözi a 

törzsfaj túlnyomó része.
Becsüljük és tiszteljük meg az ősök örökét! 

Miért zavarnék az ö csendes siri nyugalmukat, 
álmaikat húboriló, robogó, dübörgő, füstöt okadó 
vasszörnyetegekkel ?

Teljes szélcsend van i t t ; a ki az utczára 
indul megfordulván, beteszi a rácsos kapót s hu 
van kertje, megnézi, mikor érik már a meggy V

A világosság kérdése semmi kívánni valót 
nem hagy. A legezélszerübb és legolcsóbb világitó 
anyag a nap és hold : ezekre a községi költség
vetés annyiban vei udvarias ügyeimet, hogy hold

tölte alkalmából szerepelteti szerény mécseseit 
ezek nagy bánatára.

Hiszen érdekes volna ellesve leírni, vájjon a 
Marconi-lele drót nélküli távirás segélyével mit 
beszélgetnek egymás közt a rengeteg távolban 
fel-feltünedezö apró mécsvilágok, és vájjon a 
méltóságos fényes nagyúri dáma, a hold szives- 
kedik-e —  magát kecsesen megalázva — tudo
mást venni parányszerü földi vetélytársairól.

A mikor a nap kél, ágyadból szállj ki te 
i s ; a mikor a nap nyugszik — pihenj le vele 
együtt te is — tanácsolja egy ismeretlen tudós, a 
tyúkok és kakasok kebclbarátja.

így tehát a világítási anyag révén megtaka
ríthatni annyit, hogy pusztán ezen megtakarítás
ból fedezhetik a község összes terheit.

Az ősi szabadság áll. nem muszáj otthon 
maradni; tetszik a korcsmából hazasétálni akkor 
tájban a midőn már minden jó  lélek az Urat 
dicséri ?

Ha épen no, no, no . . . úgy . . . néha- 
néha . . . naponta . . . valaki kerülni akarja . , . 
ezt a ezudar világot . . . nem akarja látni azokat 
a jámborokat, a kik előle a kancsót csupán fele- 
baráti szeretőiből és óvatosságból kiürítvén alkal
matlan utitársak lennének . . . .  teljes biztosság
gal csuszhatik le menhelyére . . . .  az utszéli 
mély árokba . . . .  Csendes jó jezakát! ! !  Kedves 
zsongó éjizenével itt a légnek legkönnyebb szár
nyas zenekara, a szunyogtábor szolgál. . . .

Nos tehát ez a mi kedves fészkünk ! Népe 
is kedves ; ép oly szívesen lát, akár csak a háta 
közepét.

Élelmes is annyira, hogy meg sem emész
tetted ebédedet, ö inár tudja, mit, mennyit ettél ;

mennyibe került a z ; mi lesz vacsorád, ö mondja 
el nem feledvén, volt-e söröd, borod és mennyi 
ára garatodon lejára ?

De hát a sok hasonló viszonyú falucska 
közül melyik legyen ez a szép hely ? Szives olva
sóm sohase törd utána fejedet.

De most már végre mégis csak meg kell 
Írnom az igazat a lapok számára; úgyis tele 
vannak rengeteg „kacsáival ebben a nagy meleg
ben, lesz számukra egy kis laptöltelék,

Hát már csak mégis megkezdem, hogy mi 
fúrja az oldalamat.

Tetszik tudni, itt nincsenek főpapok, minisz
terek, tudós államférfiak stb., minek soroljam fel 
a minden rendű és rangú világot.

De van itt azért több hivatal, kereskedő, 
kis- (de nem nagy-) iparos, szántóvetö, de néhány 
szál n a p s z á m o t  k e r ü l ő  napszámos is.

Vasárnap délután kezdik a „kugli“-t, az egyik 
bajtárs — teljes szónoki pózba helyezve magát — 
imigyen szólal fö l :

„Barátaim, tisztelt polgártársak ! Hát tudjá
tok-e m it? volt eszetek, a mikor én rám hallgat
tatok, tanácsomat követtétek. A ti hasznotok vala 
a z ! A legmélyebb köszönet illet engem része
tekről. . . . . . .  ,

Munkások vagyunk, kezünk után' élünk, igy 
tartjuk fent magunkat családunkkal.

De a hosszú munka öl ám ; a közmondás 
is azt tartja : „Munka után édes a nyugadalom !

Szentül igaz! Hányán küzdöttek és küzde
nek vérezve, bebörtönözve nemes elődeink leg- 
igazabb küzdelmeik m iatt! ? Nem mondjuk, hogy 
nem dolgozunk; szívesen dolgozunk, de erőinket



egészen olyan, aminönek ö hirdette, de 
hisz ez egyelőre képtelenség. Hogy az élő 
enh-rek vt.lamennyire teljesen hasonló 
lelkierövei, cnmegtagadással és zsenialitás
sal bírjanak, mint az, akinek lelkében egy 
paránya sem volt meg az önzésnek.

Karácsony ünnepén, Krisztus születésé- 
n» K évfordulóján, végtelen kicsinynek kell 
m .gát éreznie minden embernek, akiből 
meg nem ölt ki minden nemesebb érzést 
a materializmus. Kicsinynek, végtelen paiany- 
nak, mert előtte megjelenik a szeretet gigá
sza, a hit mártírja s az alturizmns hérosza. 
Egy napot szenteljünk az esztendőből Krisz
tus emlékezetének Egy napon gondoljuk 
el, hogy be más lenne a világi élet, ha 
Krisztus eszméi korlátlan uralomra jutottak 
volna. Hódoljunk a valaha élt emberek leg- 
dicsöbbjének. hódoljunk a szentek szentjé
nek, talán közelebb jutunk ahhoz az álom
hoz. hogy minden ember testvér.

A betlehemi jászolban egykor csak 
nagyon kis helyet foglalt el Krisztusnak 
gyönge teste, ina pedig* milliók és milliók 
ajkán zeng fel a Hozsánna. Az ö végtelen 
nagyságát nem képes befogadni a föld sem. 
Az évszázadok tűnésével nőtt, magasztosult 
Krisztus alakja. Az emberi agy csodálatra
méltó talékonyságol fejteti ki a Krisztus 
emlékezetének megünneplésére. Pedig csak 
egy ünneplés volna méltó az ö nagyságá
hoz. Az, ha Krisztus élete szerint élnénk, 
és Krisztus cselekedetei szerint cselekednénk. 
Világbéke jöjjön el a te országod!

MURASZOMBAT^ 1907^

Az újév közeledtével felkérjük a  n. é. közön
séget lapunk előfizetésére, illetve az előfizetés 
szives megújítására.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

A gazdakör választmányi ülése.
A Muraszombatjárási Gazdakör Választmá

nya a múlt szombaton gróf Batthyányi Zsigmond 
országgyűlési képviselő elnöklete alatt ülést tar
tott. amelyen a következők vettek részt: Antauer 
József, Bácz János, Faludi János, Junkuncz Sán-

egészségünket oltalmazva. Hiszen a jóból is meg
árt a sok !

Tudjátok meg tehát kedves Véreim ! kezem
ben van nyomtatva az uj rendelet! E szerént — 
a szónok homlokáról a gyöngyöző verítéket töröl
hetve - ebben a kutya melegben most júniusban 
meg júliusban már délelőtti 10 órakor beszüntet
jük a munkát.

Taps, éljenzés tört ki, a népszónok szavaira, 
„Éljen a munkaszünet!“ dörgölt föl keményen.

„Ezt az örömhírt — végzé a beszélő uta
sításait — a legcsendesebb utón és módón, bi
zalmasan súgjátok meg otthon minden társatoknak 
szakácsnőnek, belső- és külső cselédségnek, a 
falu bakterját csak hagyjátok, de a harangozúnak 
mondja meg itt nála lakó Palkó barátom, hogy 
a déli harangszó ezentúl délelőtt 10 órakor 
legyen.

Vigyázzatok, előre el ne áruljatok semmit; 
mert még lázadóknak mondanának minket. Pedig 
itt van a zsebemben, nyomtatva ám a szent ren
delet, az hát pedig, ha nyomtatva van, csak 
szentül igaz !

Lássátok, még könnyen be is zárhatnának 
minket! Sok gonoszság megtörténik manapság a 
világon, tehát vigyázzatok, eszeteknél maradjatok !

Másnap délelőtt 10 órakor megkondult a 
déli harangszó.

A szolgálók, inasok asztalt teríteni szaladtak.
A szakácsnők lármáztak, hamar az asztal

hoz, mert elhüi minden étel.
A kocsis, a béres kifogták barmaikat, ebédre 

indultak, a csordás és kanász is hazahajtotta a 
csürhét.

dór. Kováts István, Mintsek Gáspár, Vértes Sándor
v. tagok, Takáts R. István titkár, Kacsó Ferenc s. 
titkár és dr. Vratarits Iván ügyész.

Gróf Batthyány Zsigmond üdvözölvén a 
megjelenteket a gyűlést megnyitja és felkérte 
Takáts B. Istvánt, hogy jelentését terjessze elő. A 
nagy értékű jelentés főbb részei a következők:

Augusztus hó 24 én a gazdakör igen sike
rült állat dijjazást rendezett, mely arról tett örven- 
des tanúságot, hogy járásunk állattenyésztése 
mily szépen fejlődött. A díjazáshoz szükséges ju
talmakat közadakozásból fedezték, a választmány 
az adakozóknak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

A házi nyúl tenyésztés kezd szépen meg
honosodni. A gazdakör az év folyamán 20 drb 
pekingi gácsért, 4  drb emdeni gúnárt és 50 drb 
orpingtou kakast kapott a földmivelésiigyi minisz
tériumtól s ezeket tagjai között szétosztotta.

Több apróbb jelentőségű ügy előadása után I 
a választmány a jelentést helyesléssel tudomásul 
vette.

Az 1907- évi zárszámadások megvizsgálására 
ezután bizottság küldetett ki. Megválasztattak. 
Antauer József, Bácz János, Csiszár János, Kardos 
József, Meixner Mátyás, Mintsek Gáspár, Szlepec 
János, Takáts B . István és- dr. Vratarits Iván.,

A gazdasági téli előadások rendezésével a 
választmány Takáts B. István bízta meg, Vértes 
Sándor indítványára elhatározta a választmány, 
hogy az idén is kérni fog|a a magas kormányt 'és 
400 kor. segélyt kér, s címek ellenében a tótlaki 
faiskolából 800 drb. cseniélét fog a megjelólendö 
jarásbeli községek közt kiuáxtani. Gróf Batthyány 
Zsigmond azt índitványdzza, hogy a. jövőben 
kéréssének fel a körjegyzők arra.éhogy tudják 
meg, melyik községnek és. menyi fa szükséglete 
van s a gazdakör ezen kérelmező községek közül 
jelelje ki azokat amelyek facsemetéket kapnak. 
Az indítványt elfogadták.

Ezután Takáts B . István egy igen életrevaló 
indítványt terjesztet elő. A . javaslat a Darányi 
által tervbe vett u. n. Népházak felállítására 
vonatkozik, A minister — ki-e czélra. a jövő. évi 
költségvetésbe 50000 koronát vett fel — községen
ként akar ilyen népházakyt létesíteni,- amelyekben 
a falu népe mindazt, apii anyagi es . erkölcsi 
szükségleteinek kielégítésére szolgál, megtalálja. A 
népházakban volnának, a gegélyzö szövetkezet, az 
olvasókör, a munkás közvetítő, a népkönyvtár, 
szóval aféle kisebb kultur központ lenne. Takáts 
javaslata szerint a gazdakör érdeklődjék a minis- 
ter terve iránt és legyen rajta, hogy járásunkban 
is állitassék fel egy ilyen népház.'

Gróf Batthyány Zsigmond elnök felhívja a 
választmány figyelmét azon anomaliara, mely 
vasutunknál a tarifák drágasága és az állatorvosi 
dijak tekintetében van. Ma lehetetlen élőt szálli-

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“

Az iparossegédek kimosdázva lépkedtek be a 
műhelyből a gazda szobájába ebédelni.

És ez igy ment házról házra, a gazdák, 
iparosok, kereskedők rémületére.

Micsoda forrongás, zavar, zendülés, lótás- 
futás, menekülés, talán puskaropogás, kardcsatto
gás, lárma, zsivaj, sikoltozás, verekedés, harc és ! 
háború lesz még a dolog vége ? !

Felfordult az egész község. Délelőtti 10 órai i 
ebéd után már senki sem látott rendes, kiszabott | 
dolga után. sétára indultak.

A munkás és cselédtartó gazdák valóságos 
ostrom alá vették a hatóságot, hogy e példátlan 
fejvesztettség mellett csináljon rendet, állittsa 
viszsza a békés, munkás állapotot.

lljuh de biz ez nagy feladat volt. Hol, mi 
alapon és kinél kezdjék a nyomozást V !

A megidézetteket faggatták mindenféle utón 
és módon, ez ezt, amaz azt hallotta, de kitől, 
annak gazdája nem akadt.

Gazdák, iparosok, kereskedők egymást űzve 
hajtva tanácskoztak, javasoltak minden kigon
dolható illat-módot a váratlanul kitört sztrájkkal 
szemben.

Már esti öreg 8 óra vala, a mikor előkerült 
a népszónok, hogy most már személyesen a 
munka- és helyadókat is felvilágosítsa a sztrájko
lok követeléseinek jogosságáról.

„Éljen a munkaszünet! Éljen a munkaszü
net !“ harsogott minden oldalról.

Általános és feszült várakozás közepette, 
engedve a minden oldalról sürgető kerdezösködés- 
nek, a szónok elővette legbelsőbb zsebéből a 
féltékeny gonddal őrzött újságot, mely rendesen

tani, mert oly díjtételek terhelik az árut, hogy 
feltétlenül czélirányosabb Radkersburgba vinni a 
marhát, Junkuncz Sándor az -állatorvosi dijak 
magassága tekintetében szolgál felvilágosítással és 
kimutatja, hogy nem ezek drágítják a szállítás! 
hanein az állam állal szedett egyéb dijak. Sze
rinte az állatorvosok diját mérsékelt általányban 
kel ene megállapítani. Hosszú eszmecsere fejlődött 
ki a kérdés felett, amelynek eredményekép a 
választmány felkérte gróf Batthyány Zsigmond 
országgyűlési képviselőt, hogy a kérdés tisztázása 
czéljából a kormánynál közbenjárjon.

Még a jövö évben előreláthatólag igen az 
ideinél is nagyobb — mérvben fellepő hernyó 
veszedelemmel foglalkozott a választmány s elha
tározta, hogy megkeresi a járás főbiráját az iránt, 
hogy a hernyó irtásról szóló szabályrendeletet a 
lehető legerélyesebben hajtsa végre.

Több tárgy nem lévén, elnök miután a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Mintsek Gáspárt kérte 
fel, az ülést bezárta, mely az elnök éltetésével 
ezzel véget ért..

_  DECZEMBER 22.

H Í R E K .

Az izraelita jótékony nőegylet gyűlése.
Vasárnap délután 8 órakor tartotta meg az 

izraelita nöegylet rendkívüli közgyűlését a tagok 
élénk érdeklőgése mellett. A közgyűlésén meg
jelentek : Árvái Henrikné, Árvái Bözsike, Ascher 
Lipótné. Bergor Béláné, Berger Vilmosné, dr. 
Geiger Vilmosné, Heimer Ignácné, Kardos Jenöné, 
Moretzky Simonné, Porgesz Adolfné, Silberinann 
Samuné, Trautmann Sándorné, dr. Geiger Arthur 
és Vályi Sándor tagok.

Árvái Henrikné elnök megnyitva az ülést, 
ismertette a közgyűlés összehívásának okait. Ezu
tán a közgyűlés pénztárnokká dr. Geiger Vilmos
nál, titkárra pedig Vályi Sándort választották 
meg egyhangú lelkesedéssel.

Elhatározta a közgyűlés, hogy az építendő 
uj templomban felállítandó orgona költségéhez 
tőle telhetöleg honájárul. Vályi Sándor indítvá
nyára elhatározta a közgyűlés, hogy az évi rendes 
közgyűlést az épülő templom felavatásával fogja 
egybekötni, amikor is az egyesület fenállásának 
25 éves jubileumát is meg fogja ünnepelni szép 
ünnepsép keretében. Elhatároztatott végül, hogy 
az egyesület erőteljes agitáót indít, hogy tagjai 
számát minél nagyobbra emelje.

vasárnap jelent meg a községben és olvasá a 
helyi tárogató következő hírét szóról szóra :

„M u n k a s z ü n e t . Junius hó 1-töl ismét 
a szigorított munkaszünet lép érvénybe. E 
szerint az üzleteket junius julius hónapok
ban már d. e. 1 0  órakor be kell zárni. 
Épngy a műhelyekben is már délelőtt 1 0  
órától kezdve kell szünetelni az ipari 
munkának."

„íme tekintetes hatóság és tisztelt elöljáró 
uraink, itt nyomtatásban van a mi igazunk, a 
mi törvényes követelésünk. Mi nem vagyunk izga 
tők, mi nem sztrájkolunk, csak jussunkat köve
teljük.

Itt van, ki van nyomtatva, ez pedig szent
igazság!

Leírhatatlan volt a hatás; szakácsnő, szoba
lány, szolgáló, segéd, inas, kocsis, béres stb. 
ujongotl örömében.

Végre nagy nehezen szóhoz jutott a főbíró 
hatalma alá rejtőzött, irgalmatlanul megriadt szer
kesztő és nyomdász. Mellöket verve kértek ezer 
bocsánatot a furfangos, gonosz, mindent felkavaró 
sajtóhibáért; a szerkesztő tollában maradván 
kifeledte a szövegből, a nyomdász igy nem szed
hette ki a bajt egyedül okozott „ v a s á r u  a po n- 
k i n t.“ szót.

Az ujdonsági szöveg i vasárnapi munkaszü- 
nctröl akart adni értesítést.*

Török Ernő.

* Az eredeti lappéldány az iró birtokában van. Szerk

l
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—  A Vakokat Gyámolitó Országos Egylet a
következő felhívás közzétételére kért föl bennün
ket : SoM'üjl >:‘ vak emberiérsaink nevében for
dulunk N..gvközönséghe': és hívjuk fel a magyar 
hazának műiden igaz fiát. minden lelkes ember- i 
barátja!. ímyy örökös sötétségben szenvedő em- j 
berlár.-ainkkal sorssukat legalább egy napra felejtve i 
elérjük azt, hogy örömmel, békevei szeretettel 
ünnepelhessenek a szeretet ünnepen. A Vakokat 
Gyámolitó Ur.-z. Ügylet vak honfitársaink ipari | 
kiképeztetését és foglalkozta (nsát ismeri nemes 
hivatásának. Kudapesten és több nagy vidéki vá
rosban b*vö inleni >!u -okkal egybekötött intézetei
ben több száz sorssujtotlkak nyújt munkát, ott
honi és írjiudennei való ellátást. Szép a feladat, 
melyet végez, mert a haza dolgozó munkássaivá, 
a társadalom hasznos tagjaivá teszi azokat, kik 
külömben örökös tétlenségre vo nának Kárhoztatva; 
és nagy részük a társadalom teriiere váll volna.
De egyletünk a foglal koz la tás és mindennel való 
ellátás mellett sújt fektéi arra is, hogy vak gyá- 
mollj .i tudását uevélje, intelligenciájukat emelje, 
részük legyen némi szórakozluta>b:in és néha- • 
néha egy öröm napot szerezzen nekÍK. liy öröm 
napol kivan nékik szerezni karácsony ünnepén. A 
rendkívüli szegény egyletnek azonban ezen célra 
áldozni nem telik. Ez okból fordul a Nagyközön
séghez azon kérelemmel, ne forduljon el hideg 
közönnyel a sorssuj toltak tót. hanem gyuladjon ki 
széyeben a részvét szikrája és a szerencsében, 
jólétben, boldogságban élők emlékezzenek meg 
szeretettel a szereuesétlcnségben. a szegénységben I 
szenvedőkről, ügy pénzbeli, mint természetbeni j 
adományokat az egylet hálás kö /. 'mellel fogad. 
Pénzbeli adományok a vakok jav. i . a Kisbirtoko
sok Orsz. Földhitelintézetéhez V. Géza utca 2. ! 
szám alá, a természetbeni adományok az egylet
hez, VII. Hungária körút 16. szám alá kéretnek. I 
A fővárosban lakók természetbeni adományaiért 
az egylet készséggel elküld, ha ez iránt telefonon 
megkerestetik, (telelőn 55— 17.) Hisszük, hogy e 
felhívásunk a nemes emberbarátok szivében vissz
hangra tálul es adományaikkal lehetővé fogják 
tenni, hogy sorssujtolt vak konfitársaink is üröm
mel, békével, szeretettel ünnepelhessenek a szere
tet ünnepén.

—  Az Újság olvasóterme. Nő, erősödik, gya
rapodik, egyre szépül a mi felséges fővárosunk.

Egy kis világvárosias színnel Az Újság is 
tarkítja a főváron eleven képet. Teremtett egy 
közhaszon intézményt a fővárosi és vidéki közön 
ségnek -es szaporította egy látványossággal a | 
látnivalók tömegét.

Az Újság olvasóterme az, a miről szólunk.
A napokban nyílt meg a New-York-palotában. | 
tehát a főváros egy legforgalmasabb helyén.

Az egész nem egyéb, mint egy pazar pom
pájú terem, a mely reggeltől estig egész, napon 
át a közönség rendelkezésére áll. Meleg kandalló 1 
mellett, keleti kényelemben sok kellemes, érdekes j 
és hasznos dolgot talál itt együtt a járó-kelő kö
zönség, a mely a terembe lépve Az Újság vendé
gévé lesz.

Az első az olvasnivaló. Lapokat, könyveket, 
folyóiratokat kínálnak elsőbben a belépőnek. Ha 
valamit keres, a kellő útbaigazításokat megkapja. 
Helységnévtár, czim- és lakjegyzék, vasúti kalauz. 
térkép rendelkezésére áll. Pompás Íróasztalok 
mellett bárki elvégezheti Írásbeli dolgait. Még 
levélpapirost, pennát, tolszárat se kell magával 
hoznia.

De egyéb czélokat is szc Igái az olvasóterem. 
Jóformán óránként megjelenő lapja lesz a közön- ' 
ségnek. A sürgönyök egész halmaza jelenti majd 
a külföld és a vidék eseményeit, a tudósítók pedig 
arról gondoskodnak, hogy a fővárosi eseményeket 
is jóformán a megtörténés pillanatában jelentsék 
az olvasóterein látogatóinak. Az egyik kirakat j 
táblán a börze árjegyzéseit jelenti Az. Újság, a 
másikon a rendőri jelentéseket, lovábbat a tör ; 
vényszéki tárgyalótermek híreit, színházi, művészi, 
irodalmi eseményeket. Az Újság vendégei óráról- j 
órára megtudják, mi történik a parlamentben, 
melyik hóival vagy ncrn horvát beszél és mit, s 
miről fecsegnek a folyósukon. 8/óval egy teljes 
lappal szolgálunk a szives látogatónak: a pillanat 
újságával.

Ez a lap, a mennyire lehető, illusztrált is 
lesz. Az Újság gondoskodott róla, hogy a külföldi 
és vidéki eseményekről képeket kapjon: fotográfi
ákat, rajzokat. Persze a fővárosiakról meg inkább.

Színlapokért, színházi jegyekért se kell a , 
városba futnia Az Újság látogatójának. Megkapja j 
az olvasóteremben. És ugyanott elintézheti a lég- 1

tnbb ügyes-bajos dolgát. Hiszen azt nem kell már 
senkinek mondani, hogy mi jelentése van manap
ság az apróhirdetésnek. Vásárolni és eladni, lakást 
keresni, cselédet fogadni, bérletet, állást, foglal
kozást keresni a legbiztosabb mód egy erősen 1 
elterjedt hírlap apróhirdetése. Az olvasóteremben ! 
az aznap megjelent, sőt a másnapra feladott apró
hirdetéseket nvgybetüs írásban oloasbatja a látó- ! 
gató. 8  bizony megeshetik, hogy akárhány efféle 
ügy már el is intéződik, mire a hirdetés napvi- j 
lagot lát.

Talán fölösleges is mondani, hogy tisztvise- ! 
lök is lesznek kéznél, a kik minden szükséges 
felvilágosítást megadnak, apró hirdetéseket felvesz- ; 
nek útbaigazítással szolgálnak és a leveleket vagy 
egyéb válaszokat kézbesítik.

S .mindez történik olyan milieuben. ahol 
gyönyörűség lesz tartózkodni. Fejedelmi pompájú 
bútorok, tisztaság és kényelem az. a mire legfőbb j 
gondot fordítóit Az Újság. S a művészi Ízlés. A | 
falakon legjobb festőink eredeti képei, mellettük 
hatalmas gobelinek (a zboröi kastély Rákóczi- 
gobelinjei közül.)

A pró hirdetések .
Házi nyulak rendkívül olcsón eladók és pedig ; 

2 drb. belga óriás nyúl, 2  drb. orosz prém nyúl, i 
2 drb. süldő belga óriás nyúl. és 5 drb. süld<i j 
orosz prém nyúl. Megkeresések a gazdakör titkári 1 
hivatalhoz intézendök.

Elsőrendű kerti széna és sarju eladó Hu- j 
nyady tanítónál Köliidán.

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.

H IR D E T S É E K .

4308/1907. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. jbirö^ág, mint tkkvi ! 

hatóság közhírré teszi, hogy Raliéi János végre- | 
hajtatónak Fercskö Mihá yné Vidonya Zsuzsa 
végrehajtást szenvedett elleni 157 kor. 94 fill,. 
tőkekövetelés, ennek 1898 november 1-től járó ; 
8 %  kamatai, 28 kor. 40 fill. peri, 11 kor. 60 
íill. végrehajtási és 15 kor 50 fill. árverés kérvé
nyezési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint telekkvi 
hatóság területén levő. a szarvaslaki 148. sz.. tjkv- 
ben A. I. sorsz. 370. hrsz. 18. házsz. birtokra 
342 kör.-bán, a 194. sz. Ijkvbeni A I. 1—3. sorsz. 
365. 381. hrsz. birtokból Fercskó Mihály né Vi- 
douya Zsuzsát illető " 'V a - io  részre 438 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverés 1881.' 
60. t.-cz. 156. §. á ) pontja alapján elrendeltetik;

, s arra határnapul
1907. évi deczember 2 8  (huszonnyoiczadik) napjának
d. e. 10 órájára Szarvasiak község házához* 
kitűzőiéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti* 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10%  át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elölcges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
| fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 ka

matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.
Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide

jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Szarvasiak község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tkkvi hatóságnál, 1907. évi október 7.

Or. Schick, kir. albiró.

774'1907. végr. sz.

Á rv erési h irdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a zalaegerszegi kir. törvényszéknek 
1907. évi 4897. P. számú végzése következtében 
Karabélyos Elek ügyvéd által képviselt „Alsólendva 
Vidéki Takarékpénztár* r. t. javára Ficzkó József 
külesvölgyi lakos ellen 6800 korona s járulékai 
erejéig 1907. évi november hó 5-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 606 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m. borjú, tehén, szekér, borona, sertés, malacz, 
eke, taliga, ro/.sszalmából és tusás kukoriczábol 
átló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907. évi y . 483/2. számú végzésé foly
tán 6800 kor. tőkekövetelés és járulékaiból még 
bátra levő követelés és járulékai erejéig Köles
völgyön Fickó József lakásán leendő megtartására

1907. évi deczember hó 27-ik  napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak még, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi deczem- 
ber hó 15 ik napján.

8ZABADFY JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

Karácsonyi vásár
A Muraszombatjárási Gazdakör a télit 

tanfolyamokon készült háziipari készítmé
nyeket u. m. postakosarakat, fa-, ruha- és 
utazó kosarakat, szobaseprüket, kenő és 
fényesítő, keféket, virágállványokat stb. jutá
nyos áron árusít el hivatalos helyiségében.

655/1907. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi' hogy a szentgotthárdi kir. járásbíróságnak 
1907. évi Sp. I. 125/3. számú végzése következ
tében dr. Varga Gábor ügyvéd által képviselt Szent
gotthárdi Takarékpénztár r.-t. javára, Czelec Fe
renc alsócsalogányi lakos ellen 31.3u0 kor. és 
járulékai erejéig 1907, évi szeptember 6-an foga- 
•nutositotl . kielégítési végrehajtás utján le- és 
felüHogl’alt és 2656 K-ra beocült következő ingó
ságok, u. in..:*.lovak, szekér, eke, taliga, borona, 
sertés, malaöz, tüzifecskendő. szecska metsző, 
tehén, ökörtinó. üszőtinó, borjú és cséplő
gépből álló ingóságok nyilvános árverésen 
e la d ó n a k * **

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
1)íróság. 1907-ik évi V. 340/2. számú végzése 

; folytán 34350 kor. tőkekövetelés és járulékaiból 
' még hátralevő követelés és jár. erejéig Alsócsa
logányon Czelecz Ferencz lakásán leendő 
megtartására

1907 évi deczember hó 2 7 -ik  napjának
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1907. évi deczember 15.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.
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^  évi naptárak a legna-
I  ^ 1 1  gyobb választékban

kaphatók B alkányi 
E rn ő  könyvkereskedésében Muraszombat.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

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

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

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

ben Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Védjegy: „Horgonyt* •
* *  '

A  Liniment. Capsici comp., 
a H o rg u n y -P a in E x p e lle r

pMéka
egy réejónak bizonyult háziszor, mely már aok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osűznál ás ■•ghiUóteknél, bedörz-
■...... sülősképpen haMoálra.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan üre
get fogadjunk el, maly a „Horgony" védjegy gyei 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba vart 
csomagolva. Ára üvegekben I —.80, K 1.40 és K 2.- 
Ó8 úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyogyeaeráasaél, Budapest.
0£ Richter g ycg yu irtira  u  »An»y m i t l l o k y " ,

P r á g á b a n ,  EUsabethatrasae i  nem. 
_ _ _ _ _  Mindennapi szétküldés. _

KARÁCSONYRA

LEV ÉLPA PÍRT
NÉZZÜNK

BALKÁNYI ERNŐ
PAPIRKERESKEDÉSÉBEN

MURASZOMBAT és ALSÓLENDvA.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.

Mesés szén |esz Csomagoló papír
** használt, keménvebb fajtájú, különféle alak,

m inden hölgy
világhírű"féle Aranka-Créme
bámulatos 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:

M in ts e k  G é z a  ra tóriumában 
Kecskemét.

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 

Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

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.

pr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

czuko rkái
________ _________________ köhögés elleni czukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle „Mell-Caramella“ czukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen ...
C Q Á C  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy
hatású czukorkáknak

csomagja 2 0  és 4 0  fillé r, adagja 8 0  fillé r.
Kapható Muraszombatban Bölcs Béla

gyógyszertárában.

y r SZENSAV-MUVEKMUSCHONG-BUZIAS- 
FÜRDÖI

ú j o n n a n  b e r e n d e z v e  kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű te r 
mészetes vegyileg legtisztább folyékony

, o  r/ t , \ 7 C T \  \ r  \  ; l *  a világhírű buziás- 
_  ,  s  S  .  \  n  1 fürdői szénsavfor-
— . j  rásokból szóőavizgyartáshoz. vendéglősöknek és 

egyeb ipari czélokra
I Legkiadósabb természetes szénsav. I

A Budapest székesfővárosi vegyészeti s élelmiszer 
vizsgáló intézet 1907. fivi 4615. sz. vegyelemzési bizonyít
ványának kivonata: „Szaga és ize rendes. Szénsavtartalma: 
9 9 '5 7 n/ii — A vizsgált folyékony szénsav, ezek után a küĵ - 
egészségügyi követelményeknek teljesen megfelel és m ag* 

szénsavtartalma alapján igen jónak minősíthető.”

Felvilágosítással készségesen szolgál: Muschong-buziásfür- 
dői szénsavmüvek és ásványvizek szétküldési telepe 

Sürgönyeim: Muschong, Buziásfürdö. Buziásfürdőn. Interurban telefon 18. sz.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat 
kapható és megrendelhető a kővetkező tudo
mányos, szépirodalmi munkák 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 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 o lna i V ilág  Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fii!. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
érTékü kedvezmény. Egyes számra is clfo- 
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, m i nd e n  
szám érdekes 
regénynye l .
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Örömmel üdvözöljük a jótékony nőegyletet | 
akc;oba lépése alkalmával s reméljük a kathalikus ' 
le<tVi.r egyesülettel karöltve és nemes versenyben j 
f0}íi:ik ezentúl is a humanismus és jótékonyság
nei„u5 ügyét szolgálni.

Lapunk mai számához egy féliv melléklet
van csatolva.

Gróf Szápáry Pálné gyerme
keivel. i kis Erzsi grófnővel és Antal gróf
fal csütörtökön az esti vonattal Muraszom
batba érkezett. A grófi család a karácsonyi 
ünnepeket fogja Muraszombatban tölteni. 
Újév után a grófnő Varsóba utazik nővé
rének esküvőjére.

A vármegyei tisztujitás. Csü
törtökön történt Vasvármegye tisztujitása. 
Amint az előre látható volt, a tisztujitás 
egészen simán ment végbe. Megválasztották 
arégi tisztviselőket. Szívből köszöntjük Pósfay 
Pongráczot újból is járásunk élén s üdvö
zöljük szolgabiráinkat, Horváth Pált és 
Döbrentey Antalt, kiket a vármegye újból 
megválasztott. Járásunk bizottsági tagjai 
nagy számmal voltuk jelen a közgyűlésen.

Halálozás. Még vasárnapi számunkban 
adtunk hirt Horváth József, a bagonyaiak köz
szeretetben álló lelkészének szerencsés megope- 
rálásáról. S a beteg már vissza is nyerte friss 
életkedvét, súlyos bajától megszabadulva már j 
hazakészült, hogy a szent ünnepeket. odahaza j 
töltse, amikor váratlanul agyszélütés érte, $ meg- I 
halt. Haláláról az alsólendvai kerületi papság az ! 
alábbi gyászjelentést adta k i :

Az alsólendvai kerület papsága fájdalommal 
tudatja, hogy szeretett oltártestvére Horváth Jó* j 
zsef bagonyai plébános élte 64-ik, áldozópapságá- | 
nak BS-ik évében a betegek szentségéinek ájtatos j 
felvétele után agyszélütés következtéhan a mura- 
szombati járási közliórházban meghalt. Az elhunyt
nak hült tetemei a muraszombati r. kath. temp
lomban történendő beszentelés és engesztelő szt. 
miseáldozat bemutatása után folyó deezeinber hó 
19-én csütörtökön d. e. 10 órakor fognak a mu
raszombati sirkertben nyugalomra tétetni. Mura
szombat, 1907. deezeinber 17. Az alsólendvai 
esperesi kerület gyászoló papsága. R. I.. P.

Temetése nagy részvét mellett ment végbe ! 
az alsólendvai és muraszombati papság élénk ! 
részvétele mellett. Egy derék harcosa dőlt ki vele 
az egyháznak, ismerősei pedig a jószivü vig ke
délyű barátot gyászolják benne.

— A muraszombati takarékpénz
tár rendkívüli közgyűlése. Járásunk 
legnagyobb pénzintézete, a Muraszombati 
Takarékpénztár e hó 14-én d. u. 2 órakor 
saját intézeti helyiségében rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelynek egyedüli tárgya 
az alaptőke felemelése s ennek kapcsán az 

:.ipszabályok vonatkozó szakaszának meg- j  
változtatása volt. A gyűlést Kováts István 
* íiiök-igazgaló nyitotta meg s üdvözölvén a \ 
ic-zvényeseket, rámutatott arra, hogy a ! 
rendkívüli közgyűlés egybehivását mely kő- j 
rülmény tette szükségessé, hogy t. i. az I 
intézet már korábban elhatározott alaptőke | 
felemelése végérvényesen keresztül vihető ' 
legyen. A gyűlés megnyitása után a hatá
rozatképesség constatállátott. Bemuttatak ; 
118 részvényt. Megjelent 21 részvényes, , 
kik 115 szavazatot képviseltek. Ezután 
Kováts István igazgató előadta az igazgató
i g  javaslatát, mely szerint a 1 2 0 , 0 0 0  ko- 
ronányi alaptőke a külön tartalékalap fel- 
használásával 240.000 koronára emeltessék 
fel s az alapszabályok 3. § a ennek íolytán 
megváltoztassák. Dr. Czifrák János intézeti 
ügyész ezután ismertette az alaptőke feleme
lés gyakorlati előnyeit, mire a közgyűlés az 
indítványt egyhangúlag elfogadta s a köz
gyűlésről felvett jegyzőkönyvet, a módosított 
alapszabály kivonattal együtt jóváhagyás

végett a  szom bathetyi kir. törvényszékhez 
felterjeszteni rendelte. Ezzel a rendkívüli í 
közgyűlés véget ért.

Muraszom batjarásbeliek a vármegye bi
zottságaiban. A csüjörtöki tisztújító közgyülése:;- 
l|jjV alakították a vármegye különböző választ j 
"Hányáit és bizottságait. Járásunk bizottsági tagjai ; 
közül a kővetkezők lettek az egyes bizottságokba 
beválasztva: A központi választmányba dr. Gzif- 
rák János, Kováts István, dr, Ernnszt József. Az : 
állandó választmányba dr. Gzifrák János, dr. j 
Ernuszt József, Sövegjártó Kristóf, dr. Szabó ; 
László. Az igazoló választmányba dr. Ernuszt 
József. A neme*5’ pénztárt kezelő választmányba, 
annak elnökévé dr. Ernuszt József. A népnevelési 
bizottságba gróf Széchenyi Tivadar. A  magyar I 
nyelvi bizottságba Sövegjártó Kristóf, Szlepecz 
János. A laktanya bizottságba dr. Ernuszt József. í 
A jegyzői és körorvosi nyugdíj választmányba ! 
Krammer Nándor és dr. Szabó László. A  ló- i 
tenyésztési bizottságba dr. Czifrák János és Só- i 
vegjártó Kristóf. A tisztviselői nyugdíjalapot kezelő 
választmányba és a mezőgazdasági bizottságba I 
Horváth Pál, Vratarits Iván és líácz János.

— Az újévi üdvözletek megvál
tása. A hét e le jén  bocsátotta ki a  V. M 
K. E. lapunk m últ szám ában is közzétett i 
felhívását. Amint az előre látható volt, a ; 
m ozgalom nak szám os hive van. Öröm m é1 i 
jegyezzük ezt fel, mert azt az örvendetes 
tényt látjuk ebben , hogy közönségünkben j 
van érdeklődés a m agyarositó törekvések 
iránt. A megváltások egyre érkeznek Sehneli 
Já n o s  pénztároshoz s  a  mozgalom igen 
tekintélyes sikerrel kecsegtet.

—  Halálozás. A bellatinci izraelita hitközség 
nagy jámborságu rabbija szerdán elhalálozott. 
Haláláról árván maradt hitközsége az alábbi 
gyászjelentést adta ki.

A bellatinczi izr. hitközség mély fájdalom
mal jelenti fötisztelendö Kaufmann Adolf rabbinak 
hitközségünknek 40 éven át volt hü lelki pászto
rának, életének 62-ik évében rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytat. A megboldogult minta 
képe volt a lelkiismeretes kötelesség tudásnak, 
önzetlen és odaadó szolgája volt az Urnák. Az 
elhunyt földi maradványai f. hó 19-én d. u. 1 
órakor fognak a bellatinczi izr. sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Bcllatincz, 1907. decem
ber 18. Áldás és béke lengjen hamvai felett!

A jámbor papot nálunk is sokan becsülték, 
rendszerint ö szokta az egyházi funkciókat itt is 
teljesíteni.

A Tulipán szövetség és a M agyar védő- 
egyesület elnüksége felkérte lapunk szerkesztőjét, 
hogz nyomozza ki, vájjon van-e a járás területén 
oly figyelemre méltó ipari vagy háziipari termék, 
amely versenyképes voltánál fogva a két illustris 
egyesület támogatását megérdemelné. Mi a mura
szombatjárási gazdakörhöz fordultunk felvilágosi 
tűsért s ott igen kedvező es megnyugtató értesü
lést nyertünk'. A gazdakör agilis titkára, Takáts 
R. István megígérte, hogy a dolognak utána jár 
s kutatásainak eredményét rövid időn belül 
közli velünk.

Megsemisitett megyebizottsági tagválasztás.
A vármegyei igazoló választmány hétfőn tartott 
ülésében a vizlendvai megyebizottsági tag válasz
tást megsemisitette, amivel a választás Vizlendva 
helyett Szarvasiakon folyt le. Ekkép uj választás 
lesz s ki tudja az a 10 lépés, mely Vizlendváí 
Szarvasiaktól elválasztja, fel ér e azzal a túlon
túl felesleges izgalommal, mely az ilyen választá
sokkal járni szokott.

—  Adomány. Horváth József az elhunyt ba
gonyai plébános, ki a magyar dalügyének mindig 
lelkes támogatója volt, 100 koronát hagyományo
zott a . muraszombati Dalárdának, mely nemes 
szivü adományért e helyütt is háláját és köszö
netét nyilvánítja a dalárda.

—  Sylvester estély a Casinóban. A mura
szombati Casinóban ez évben is régi jó szokás
hoz híven, megtartják Sylvester apó estéjét, az 
öreg esztendő búcsúztatóját. Értesülésünk szerint 
a Dal- és zeneegyesület támogatásával és közre
működésével lesz meg az estély, amely az elő
jelekből Ítélve, fényes sikerűnek Ígérkezik.

—  Ünnepin diákok. A karácsonyi szent ün
nepek haza hozták idegenben tanuló ifjúinkat is. 
Megnépesül a város a vakátiózó diákokkal.

—  A vásári tolvajok elszaporodása. Szomorú 
világot vet vagyonbiztonsági viszonyainkra, hogy 
a legutóbbi vásáron nemcsak az adásvétel for
galma volt igen nagy, de a lopások tekintetében 
is nagy rekord éretett el. A vásár napján kilencz 
vásári tolvajt hoztak be a csendőrök a bíróság
hoz, köztük olyan embereket is, akik éppen nin
csenek rászorulva arra, hogy a máséhoz nyúlja
nak. Mennyi lehet azok száma, akik szerencsé
sebbek voltak s nem csípték meg őket. Elretten
tőén nagy szám ez, amely a nép nagy erkölcsi 
züllésének szomorú bizonyítéka és minden esetre 
sürgős és gyökeres orvoslást igényel. A bíróság ez 
úttal a kellő szigorral lépvén fel, elég elrettentő 
példákat statuált, mert kétségtelen, hogy az eddigi 
pár napos büntetések szinte kedvet csináltak az 
embereknek. A most kiszabott 2—3 hónapos íté
leteket egész mcgütküzéssel hallgatták, mint akik
nek ez merőben szokatlan és egyértelmüleg jelen
tették be folebbezéseiket, kifejezést is adva abbeli 
nézetüknek, hogy majd a törvényszék segít raj
tuk. A nélkül, hogy a bíróság dolgába távolról is 
beleszólni akarnánk, azon reményünknek adunk 
kifejezést, hogy a szombathelyi törvényszék nem 
fogja a muraszombati bíróságot megakadályozni 
abban, hogy a vagyonbiztonság helyreállítását 
ezélzó erélyes intézkedéseit keresztül vihesse.

—  Viszontkeresetbe vett pásztorórák. Egy. 
hcgybeli, már nem egészen fiatal parasztember 
egy adóslevél alapján 200 kor. erejéig perelte a 
muraszombati járásbíróság előtt R. J-né nevű 
adósát, aki nagyon szemre való csinos fiatal me
nyecske. A kitűzött tárgyaláson felperes képvise
lője előadta keresetét, felmutatva a menyecske 
által aláirt adóslevelet. B. J-né elismerte, hogy 
az adóslevelet aláírta, de kijelentette, hogy nem 
fizeti meg a 200 kor. mert neki ugyanilyen összeg 
erejéig viszont követelése van felperesen. És 
nagy szemlesütve elmondta, hogy 3 hónapig és 2 
hétig volt felperes házában, annak özvegyi magá
nyát könyebbiteni segítvén, öt szeretettel ápolta, 
gondozta s a jó és hűséges feleség szerelmével 
vette körül. Ezért naponkint igen olcsón számítva 
a gyönyöröket 2 koronát kér, ami 104 napra 208 
kor. tesz. ki. Tekintve azonban, hogy ottlétének 
ideje alatt 8  olyan nap is volt, amikor felperes 
nem szorult olyan teljes és odaadó ápolásra, 
csak 200 koronát számit fel amit ezennel viszont
keresetbe vesz. Leszolgáltam a tartozásomat — 
mondta szemérmesen — s ezzel quittek 
vagyunk. A biró azonban nem volt ilyen 
véleményen s a menyecske viszontkövetelését, nem 
vette oly jogos igénynek, kanem külön per útra 
utasítván, a 200 kor. megfizetésében elmarasz
talta. A menyecske boszusan hallgatta az Ítéletet 
s távozóban tetőtől talpig végig nézve a felperest, 
csak annyit mondott: Nem hittem volna, hogy ily 
smucig az ur, ezentúl előleg nélkül nem megyek 
el senkit sem ápolni.

—  Köszönet. A muraszombati áll. kisdedóvo
dák karácsonyfájára eddig a kővetkező szives 
adományokat kaptuk: Gróf Szápáry Gézáné őnmélt. 
40 kor. Gróf Batthyány Zsigmondné önmélt. 20 kor. 
dr. Skrilecz Mihály 10 kor. Bölcs Béláné, dr. 
Czifrák Jánosné, Olajos Sándorné, dr. Somon

i Lajosné, N. N. dr. Vratarits Iván 5—5 kor. Árvái 
I Henrikné, dr. Ritscher Samuné, 4—4 kor. CsiszáJ 
' Jánosné, Czipott Józsefné, Békássy Ernöné, Ber- 
[ ger Béláné, Borovits Adolfné, Faschinger Gyözöné,
I dr. Geiger Vilmosné, Györy Kálmánné, Kováts 
| István, Kacsó Ferenczné, Nemes Miklósné, Simon 

Józséfné, Péterka Ferenczné, Skerlák László, 
Török Ernöné 2—2 kor. Norcsics János 1 kor. 
20 fiU. Aczól Józsefné, Dittrich Gusztáv, Faludi 
Jánosné, Hoyer Istvánná, Kiss Gyöigyué, Nagy 
Mihályné, Adanits János, Kónya Péterné, Kemény 
Mór, Bittermann Tivadarné, dr. Schick Ferencné, 
Vogrincsics József, Schnell Jánosné, Titán Ist- 

1 vánné kisszombat 1— 1 kor. Lázár Jánosné 80 fill. 
Zanuecker Károlyné, Schwarcz Adolf, Dívjak 
Antal, Saáry Józsefné, Kohn Sándor, Friskics 

1 Ivánné 60—60 fillér. Loncsár Lujza, Knéz istvánné, 
Cyelt Kata, Jug Józsefné 40—40 fill. Gombossy 

j  Antalné, Meszarics N. 2 0 —20 fill. Bittermann Ti
vadarné 8 méter meleg keimet. Hunyadi Sándorné 

1 diót. Fürst Ödön egy doboz süteményt, Meggyessy 
1 Amália süteményt, Ántauer József bábsüteményt.
1 A kegyes adakozóknak leghálásabb köszöne- 
| tét nyiivánitja a karácsonyfaünnep rendezöbizot- 

ságá. Az ünnepélyt 23-án d. u. 3 órakor tartják 
í s arra mindenkit szívesen látnak.

A hírek folytatása a mellékleten van.
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FO LIPH O N  (önműködő 
zenekészülék) vendéglő
söknek igen alkalmas, egy 
kisebb zenekart teljesen 
helyettesit, 50 kottával, ju

tányos áron eladó.
H ol? M eg m on d ja  e lap kiadóhivatala.

Helyiség változás
végett C Z IPO TT JÓ Z SE F N É L  megkez

dődött 51

karácsonyi vásár.
Nehány ismeri czikkeknek feltűnően 

olcsó karácsonyi árai:
120 cm. széles divatos szövet ára méter 32 kr.
1 2 0  „ * „ sima „ „ 3 5(J 3

1 2 0  3 3 „ finom „ „ 60 3

I-sö rendű Hermelin flanel 3 35 3
Jó minőségű bársony btirket 3 24 3

1-sö minőségű bársony barket 3 33 3

Jól mosható crettonok 3 23 3

Jó minőségű vászon zephirek 3 2 1 3

Első rendű cosmanos crettonok 3 32 „

Jó minőségű mosó deleine 3 28 3

Első rendű gyapjú deleine 3 60 3

Nagy raktár vászon árukban, 
férfi divatcikkekben stb. stb.

Kérem tehát a tisztelt vevő közönsé
get üzletemet kitüntető látogatásaikkal meg
tisztelni.

Mély tisztelettel
Czipott József.

5°|0 engedmény.
Bátor vagyok a t. utazó közönség nagy

becsű figyelmét felhívni, hogy Kecskeméten 
Beretvás-féle

nagy szállodát
mely össze van kötve kávéházzal, nagy 
étterem és sörcsarnok, úgyszintén 4tí szoba 
áll a t. utazók kényelmére, — hol hosszú 
ideig mint föpinczér működtem — kibéreltem.

a t. utazó közönségnek kévéit találkozó 
helye, kik .5°/o kedvezményben részesülnek.

Pontos kiszolgálás, kitűnő konyha és 
finom alföldi borok.

A t. utazó közönség kegyes pártfogását 
kérve, maradtam mély tisztelettel

Kolossá Viktor,
Beretvás-féle nagy szálloda bérlője 

K ecsk em éten .

Falusi iskolások tankönyve.
I r ta : GyörfFy Já n o s .

Kapható: Balkányi E rnő  könyvkereskedé
sében Muraszombat.

Hirdetmény.
A Délvasmegyei Takarékpénztár részvény-társ.

Muraszombatban 1908. január hó 1-től kezdve

az egy koronás  heti  be t é t ek
intézményét életbe lépteti.

Ezen üzletágra vonatkozó bővebb felvilágosítás az üzlet 
könyvecskékben feltalálható, de az intézet tisztviselői is szívese 
szolgálnak vele.

Az igazgatóság.

PÚjévi és karácsonyi a j á n d é k t á r g y a k

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomástlra hozni, hogy a

karácsonyi  és újévi ünnepek alkalmára
vásárolt remek kivitelű arany és ezüst ékszereim s mindennemű arany és 
ezüst óráim megérkeztek.

Ezeket bármely bel- vtigy külföldi ezég áruival versenyt tartva, 
bámulatos olcsó árban árusítom.

Mély tisztelettel özv. Hartmann Frigyesné.
Mert az elvem: Kevés haszon, nagy forgalom !

T e s s é k  r ó U ^ ^ ^ ^ g j n e g g y ő z ö t l ni l

1

M uraszom bati M ezőg azd a sá g i B an k  részv.-t.
heti b e fiz e tésen  a lap u ló  ö n seg ély ző  osztályán ak

X. évtársulata 1908. január hó 2-án
m ű k öd ését m egkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtár
sulat résztvevői m inden ü zletrész  után hetenkin t egy k oro n á t ta r 
tozn ak  az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések 3 év után 
5%>-os kamataival együtt a tagoknak törzsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 
befizetés után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1907. évi deczember hó 15-töl kezdve 1908. évi január 
hó 15-éig hétköznapokon 9 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

A z ig a z g a tó sá g .

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönsé

get, hogy üzletemet

1908. január hó 2-án
Árvai-féle (Schönheit) házba helyezem át.

Kérem a n. é. közönség szives pártfogását, 
mély tisztelettel

C zipott József.

V

ulti

v
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


