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Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Boldog uj eszten d ötl
Három nap múlva elfogy az 1907. 

év eltűnik a végtelen múltban s ránk kö
szönt újra egy év, a reményekkel teljes uj
esztendő.

Az évforduló alkalmával őszinte szív
ből köszöntjük olvasóinkat, városunk és 
járásunk közönségét, lapunk pártolóinak 
lelkes táborát.

A pár rövid nap múlva elkövetkező 
aj év. legyen jobb az elmnltnál. Ez a leg
jobb és legteljesebb kívánság, mert az élet 
ma oly nehéz, annyi küzdelemmel van 
telve, hogy akkor, midőn a mainál csak vala
mivel jobb időket kívánunk, már a legjob
bat akarjuk.

Nehéz időket élünk. És a mikor a küz
delmekről Írunk, egyúttal képét adjuk az 
elmúlt esztendőnek. Szomorú történet. Álta
lános pangás minden téren. Nagy gazda
sági válság jegyében indul meg az év. Már 
tavaly ilyenkor érzett az előszele annak az 
óriási nehéz helyzetnek, amelynek ma még 
fájdalom, a közepében sem vagyunk.

A lélfentartás eszközeinek szokatlan 
módon való megdrágulása már az év ele
jén mutatkozott. Szinte rémülve nézte a 
sorsáért küzdő ember, hogy az élelmiczik- 
kek, a lakás, a ruházat, szóval minden 
mily óriási mérvben s mily rohamosan 
emelkedve drágul. Ez a rettenetes áremel
kedés azután maga után vonta, hogy a 
társadalom migy rétegei, hatalmas tömegek

ben megmozdultak s erélyes aktio fejlődött 
ki minden téren, az anyagi helyzet javitá 
sáliak kierőszakolása végett. Ennek a szinte 
elviselhetetlen drágaságnak betetőzése volt 
azután a pénzpiacz hirtelen és módfeletti 
megdrágulása, a pénz árának oly mérvű 
felszökkenése, amire évtizedek óta még nem 
volt példa. Egy általános krachnak, egy tel- • 
jes bomlásnak automatikus előjelei mind
ezek, úgy annyira, hogy az a kívánságunk, 
mely szerint a jövö esztendő jobb legyen 
a mostaninál nagyon is helyén való és ; 
indokolt!

Ezeknek ni nehéz időknek a hatása I 
megszerzet a mi kis hazánkon is. Talán ez 
általános pangás az oka, hogy nálunk sem 
történt semmi, nem haladtunk egy lépést 
sem előre, maradt minden a régiben. Ép 
ezért a mi szükebb hazánk történetéről iga
zán nincs mit írnunk.

A legjelentősebb mozzanata az évnek, 
a vasul megnyitása volt. Június 25-én meg- 
nyillott, s a forgalomnak átadatott a kör- 
mend— muraszombati vasút. Régi álmok és 
évtizedes vágyak mentek e napon teljese
désbe. Igaz azonban, Jiogy csak részben. 
Mindama remények, melyeket a vasúthoz 
főztünk, nem teljesedtek. A sínpár, mely 
bennünket a civilizátióval összeköt, meg van, 
de nem nyertünk azért olyan forgalmi vo 
jialat, mely a járás, de különösen az üzleti 
világ igényeit kielégítené. Fájdalommal lát
juk, hogy kivitelünk még mindig a szom
széd felé gravitál s ott összpontosul. A jövö
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esztendei jó kivánatok közé tartozik az is, 
hogy vasút hálózatunk tovább fejlesztessék, 
még pedig abban az irányban, amelynek 
íolytán helyzetünk központivá fejlődvén, a 
kereskedelmi forgalom itt összpontosulhat. 
Legjobbjaink érzik is az állapot viszás vol
tát s tudomásunk szerint a közel jövőben 
fog is már valamelyes jelentősebb lépés 
tétetni az uj vasutak létesítése tárgyában.

Muraszombat közéletében hiába keresünk 
valami újítást. A világítás kérdése meg
feneklett, ;i hozzájáró ut ügye pihen, a csa
tornázás még mindig a jövö zenéje A város 
külső képe is a régi maradt. Három uj 
épület emelkedett mindössze. A monumen
tális zsidó templom, mely izraelita polgár
társaink dicsérendő buzgalmából hamarosan 
felépült, az ág. ev. hitközség díszes uj háza 
és a Délvasmegyei Takarékpénztár szép 
épülete. Azontúl pangás az egész vonalon.

De hát azért jön most az uj esztendő, 
hogy uj reményekkel teljék meg a lelkünk 
és szivünk ! Adja az ég Ura, hogy minden 
jobban és szebben legyen a jövőben s ezen 
hitben kívánunk olvasóinknak még egyszer 
boldog uj esztendőt!

Az uj évi üdvözletek megváltása.
Muraszombat és a muraszombati járás 

közönségében nem csalódtunk. Mikor a 
V. M. K. E. javára ezt a mozgalmat meg
indítottuk, sejtettük, hogy az a hazafias 
társaság, amelynek díszes névsora az aláb-

TÁRCZA.

Honvágy.
Halvány színben úszik a táj. 
Nehéz ködök szállanak,
Nem láthatom — bármint nézem 
Szép bérceit hazámnak.

Össze ér a löld az éggel 
Messze messze távolban . . . .
És ott, ahol ölelkeznek : 
Hazámnak határa van.

Irigylem a vándor felhőt.
Irigylem a madarat.
Melyet sebes szárnyai most 
Ilonom felé ragadnak.

Irigylem a búgó szellőt.
Mely súgva súg felettem.
Mely vidáman száguld állal 
Halmon, rónán, réteken.

Irigylem a kis patakot.
Mely hazám leié csobog:
Minden mehet vándorolhat.
Oh! csak én, én maradok!

Szánj meg madár, szánj meg felhő.
Hisz oly nagy a bánatom.
Ti mint mentek, vándoroltok,
Csak nekem kell maradnom 1

Ugy-e. ugy-e elvinnétek?
Ugye nem hagynátok itt?  . . .
Oh, de tudom, nem vihettek,
Gyöngék vagytok arra mind.

Egyiktek sem bírná el a 
Honszeretö szivemet:
Csak te vihar, erősödve 
Te bírnál el engemet.

Légy hát orkán, rombolj, pusztíts,
Kengjcn a föld is belé!
Aztán kapj el, ragadj engem,
Vigy engem honom felé.

Marcangolj szét, zúzzál össze,
— Én azt mind-mind nem bánnám — 
Csak roncsomat, holttestemet 
Tedd ie hazám határán! 

Morvafehértemplom, 1907. deczember 23.

Saáry Jenő.

K órházban.
(Egy vadász elbeszélése.)

Ir ta : Lampérth Géza.

Hát van-e nagyobb szatirikus a sorsnál ?
Szerénységem tiltja, de azért a dolgok meg- 

érlhetése végett — röviden bár s a szigorú igaz
ság tükrében — be kell, hogy mutassam magamat.

Vadász-ember vagyok, uraim, nem afféle 
silány lesipuskás, hanem valóságos, szenvedélyes, 
mondhatnám hivatalos vadász. Kezdettem a bod
zafapuskával, amivel legyekre lövöldöztem, majd 
hamarosan áttértem a gummipuskára s a verebek 
ellen indítottam irtóháborut . . .  no, de ez messze 
vezetne.

Elég az hozzá, hogy tavaly terítettem le a 
fogarasi havasokban a negyvenkilenczedik medvét 
s az idén szándékoztam az ötvenediket — nagy 
ünnepélyességgel. Tehát dicsekvés nélkül mondha
tom. hogy majdan az utolsó szélestalpu mackó 
szomorú halála alkalmával a jövö század Bársony 
Istvánja elegikus cikkében méltón idézi ream sza
badon Vergiliust: quorum ille magna pars fűit. . .

Ezek után azt hiszem, senki sem vonja két
ségbe, ha kijelentem, hogy nincs a Kárpátoknak 
az a sziklája, a mit meg nem jártam, az a szik
lája, a mit meg nem másztam. Zivatar, jégeső, 
villámlás, menyköhullás, nekem mindegy volt. . . 
Soha a legkisebb fáradságot nem éreztem, soha 
semmi bajom nem történt.

És kérem ezelőtt öt héttel, egy szép napon,



biakban lesz olvasható, sietni fog a magyar
ság oltárára helyezni áldozatát, amelyet a 
V. M. K. E. olyan címen kért ezúttal, mely 
különös kiadással nem járt. Muraszombat
nak és a járásnak m in d e n  sz á m o tte v ő  
egyé n iség e  megváltotta az újévi üdvözlé
seket. Díszes névsora ez azon hazafiasai! gon
dolkodó honleányoknak és hazafiaknak, akik 
még a közért is lelkesedni tudnak.

A V. M. K. E., melynek szűkös anyagi 
helyzetén e mozgalom elég tekintélyes ősz- | 
szeggel segített, hálás köszönettel van el
telve irántuk s szinte szívből kíván nekik 
boldog uj esztendőt.

*
* *

Alább közöljük a díszes névsort azon 
hozzáadással, hogy az ezen névsorban fog
lalt hölgyek és urak ez utón kívánnak ösz- 
szes ismerőseiknek és barátaiknak és mind
azoknak, akik erre számot tarthatnak

MURASZOMBAT 1907.

boldog uj évet!
Ascher B. és Fia Muraszombat 50.—
Bagáry Iván Péterhegy 1 . -
Balga Flóris Muraszombat 1 . 2 0
Békássy Ernő „ 4.—
Bodnár András „ 3.—
Bölcs Béla „ 1 0 .—
Dr. Czifrák János Muraszombat ' fi.—
Csaplovits Ferencz Battyánd 2 .—
Darvas Ferenez Gyanafa 2 .—
Dobrai János Muraszombat 3.—
Döbrentei Antal 4. -
Fiiszár János Tótkeresztur o __
Gatti Antal Csendlak 1 —
Dr, Geiger Vilmos Muraszombat 5.—
Horváth Lajos Battyánd 1 .—
Horváth Károly Szarvasiak o_-
ifj. Horváth Pál Muraszombat 1 . -
Özv. Imrey Györgyné Venis Margit

Muraszombat 5.—
Jttnkuncz Sándor Muraszombat 4.—
Kacsó Ferencz „ 2 .__
Kacsó Ferenczné „ 2 ,__
Keresztury Kálmánná Mártonhely 2 .—
Kirbisch Ferencz Muraszombat 2 ,__
Kleinrath József „ 2 .__
Kondor Ferencz Murahalmos 2 .
Kováts István Muraszombat 2 .
Kuppan Ferencz Határfalva 2 .—
Kühar József Mezővár 5 .—

Malacsics József Muraszombat 1.—
Mesnárk József Csendlak 1-—
Molitorisz Jenő Muraszombat 1.—
Most Lajos „ 2.—
id. Most Rudolf „ 2 .—
Nagy István Urdomb 5.—
Nemes Miklós Muraszombat 2 .—
Obál Mihály Vashidegkut 2 .—
Párkány Lajos Muraszombat 2.—
Polgár Sándor Szentbibor 2.—

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“

Pósfay Pongrácz Muraszombat 6 .—
Uatkol Tivadar „ 2 .—
Rozgonyi Antal Csendlak 1.—
Rúzsa Ferencz Muraszombat — .50
Saruga Frigyes Felsölendva 5.—
Saáry József Muraszombat 2.—
Sárkány Ádám Péterhegy 4.—
Schvv. Fehér Ilona Muraszombat 2.—
Schnell János „ 2.—
Dr. Schick Ferencz „ 2.
Schweinhammer János Battyányfalva 4.—
Sinkovich Dénes Vaskorpád 2.—
Simon József Muraszombat 2.—
Dr. Skrilecz Mihály „ fi.—
Sollich Ferencz „ 1.—
Dr. Somén Lajos „ 6 .—
Stáry Ferencz Bodúhegy • 2.—
Stern Hugó Muraszombat 2.—
Szabó Oszkár ,  5.—
Özv. Szabó Kálmánná Muraszombat 2.— 
Dr. Szilárd Lipút Tótkeresztur 5.—
Szlepecz János Muraszombat 5 .—
Takáts László Budapest 3 .—
Takáts R. István Muraszombat 4.—
Török Ernő „ 3.—
Vértes Aladár Gyanafa 2.—
Vértes Sándor Urdomb 2. —
Vidákovics Béla Muraszombat 4.—
Völgyi Ferencz Csendiak 1 .—
Dr. Vratarits Iván Muraszombat (L —
Dr. Wappenstein Henrik Felsölendva 5 .— 
Wilfinger Károly Korong 2.—
Wolfarth Lajos Muraszombat 3. —
Zotter Hugó Csendlak 1 ,

Összesen 252.70

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

Tisztelettel * A kiadóhivatal.

<» iiiinl vígan füttyörészve hazamegyek a hivata
lomból. alig nez’ek szél a szobámban - engem 
aki ordas vadakat cibáltam a fülüknél fogva, elő
vesz hirtelen valami láthatatlan erő, s ngy, de 
ugv összevissza ráz, hogy a fogam vacog bele s 
az agyvelöm megrendül. . . Teringettét, tálán az 
összes elpusztított medvék szellemei álltak rajtam 
egyesült erővel irtózatos bőszül!

Másnap veszedelmes tüdőgyulladással, negy
ven fokos lázban vittek a kórházba.

De még más két egyéni tulajdonságomat is 
kell., hogy röviden fölemlítsem.

Mióta ugyanis Skrobanek páter kegyetlenül 
elvert, amiért egyszer verébvadászás közben a | 
kolostor valamelyik ablakában kárt tettem : azóta 
megrögzött papgyülülö vagyok. A reverendánál 
csak egyet gyűlölök még jobban a vizet.

És kérem, a kórházban két pappal kerültem 
egy szobába, mind a kettő vizibetegségben szen
vedett.

A terem maga is fölötte érdekes, melybe 
engem, — hogy Petőfivel szóljak - a szabadság 
fiát, a természet vadvirágát két kedvencemmel 
összecsuktak. Nyolc lépés a hoszsza, négy a 
szélessége, ablak egy van rajta, ajtó azonban 
kettő. XX. század humorizmusának nagyobb 
dicsőségére.

Hej, gyönyörű volt az első éjszaka, amire 
emlékszem, oly gyönyörű, hogy szinte most is va
cog a fogam, lm reá gondolok.

Korán alkonyodon. A „sveszter' meggyuj- ,

tolta a gázlángot. Alig hogy kiment, félénk kopog
tatás hallatszott az ajtón. Különös vastag léli 
ruhába burkolózott alakok szálingóztak be egy
más után vagy öten, vegyest férfiak és nők. 
Öltözetük és típusuk mindjárt elárulta, hogy egy
szerű, de jómódú földmives emberek, valamelyik 
alföldi faluból.

Dicsőí tessék az I r Jézus — köszöntek 
tompán s megálltak a velem szemközt levő 
ágy előtt.

Szép szálas, értelmes arcú ember állt elől, 
a többiek a háta mögött szorongtak, minden tal- 
palattnyi helyet elfoglalva a szobában.

Hosszú, szénfeketc haját elsimította magas, 
ráncokkal barázdált homlokán az első ember s 
remegő hangon szólította a beteget:

András vagyok, az édös testvér öcséd, 
ösmersz-e Mihály bátyám?

Kn mög a hitös felesége, a Juli bá
torkodott az asszony.

Mink mög a rokonyok vénánk hang
zott hátrább.

A beteg felnyitotta szemét, homlokáról ha
lálos verejték csurgóit.

— Igen . . . Hát . . . mit, mit akartok, itt 
mit háborgattok engem ?

Kínos csönd, a látogatók egymás ruháját 
cihái Iák.

Szólt végre András.
—  A végrőndölel iránt, bátyám . . .

DECZEMBER J29.

H azajönnek a  m agyarok.
Amilyen lesújtó hatással van pénzviszonya

inkra az amerikai pénzválság, mely a hazai piacot 
is válságos helyzetbe sodorta, olyan szívesen 
üdvözöljük az amerikai krachnak egy másik ered
ményét. New-York, Penssilvánia, Ohiú rengeteg 

i gyáraiból nap-nap után ezerszámra bocsátják el a 
munkásokat s természetes első sorban az idege
neket, akiknek jelentékeny része magyar.

Nem kell ecsetelnünk, milyen súlyos veszte
ség hazánkra nézve a kivándorlás. Gyárak szaz.;i, 
szántóföldek ezerholdjai állanak kellő megámul,al
tatás nélkül, mert a munkáskezeket Amerikába 
csábítja a dollár. Éppen ezért fontos nemzetgaz
dasági eseménynek kell mondanunk azt, ami most 
Amerikában készül.

Úgy tudjuk, már vagy ötezer kiábrándult 
magyar igyekszik vissza az óhazába. Lgy látszik, 
nem múló jelenséggel állunk szemben, hanem 
tartós tünettel, amelyet hazafiui örömmel üdvöz
lünk. Mert az en masse visszavándorlás — ha 
tartós marad — a kivándorlás megszűnését jelenti. 
Több mint húsz esztendő óta tart már a magyar 
népnek százezer számra való kiözönlése a tenge
ren. Hasztalan volt beszéd, irás, még a törvény 
is a kivándorlás ellen, hasztalan csukták el a 
kivándorlási ügynököket és toloncolták vissza az 
utlevélnélkül valókat, vagy azokat, akik a Cunard 
Line hajóján akartak az újvilágba utazni. A nép- 
vándorlás a tengertulra feltarlózhatatlan volt. 
Odakintröl pénzek s levelek jöttek a kitűnő ame
rikai keresetről és ez ellen a mágnes ellen tehe
tetlen volt a hazai föld, a törvény és a hatósá
gok. Most azonban, úgy látszik, megcsappantak a 
pénzek is, a dicséretekről áradozó levelek is.

Ellenben megszaporodott a visszavándorlók 
száma. Akik nem dollárokkal megrakva, ellenben 
koronák nélkül érkeznek vissza az Ígéret földéről, 
ahol immáron több az Ígéret, mint a kereset. 
Amerika, úgy látszik megtelt. Az uj munkás kezek 
százezreit már nem tudja foglalkoztatni. A mun
kaviszonyok rosszabbodását elősegíti a szörnyű 
pénzválság, amely tudvalévőén az Egyesült Álla
mokból indult ki.

S jönnek vissza busán, elcsigázottan kiván
dorolt véreink, elrettentő például mindazoknak, 
akik a kivándorlás gondolatával foglalkoztak. Csak 
jöjjenek, csak jöjjenek. Ez a szegény, megvetett 
haza még eltudja tartani őket. Csak jöjjenek és 
hirdessék, hogy jobb itthon. Ennél hatásosabb 
ellenszere a kivándorlásnak nincs és nem is lehet.

Szükséges, hogy a magyar kormány és a 
társadalom mindent meglegyen, hogy a vissza
vándorlók itt jó  fogadtatást és munkát találjanak. 
Ha hire megy odakint, hogy az óhazában jó sora 
van a visszavándoroltnak, jönni fognak a hahó 
zók is.

De még ennél is fontosabb az, hogy a népet 
felvilágosítsák az amerikai viszonyokról. A kiván
dorlás ma is növekedőben van, a Cunard hajói

A beteg fel akart ülni ágyában, de vissza- 
hnnyatlolt. vánkosára.

Igen . . . az meg van, - - szólt töredezve 
a közjegyzőnél van Szegeden. De ti ne várja- 

| tok semmit . . . nem kaptok semmit . . . én nem 
I nektek gyűjtöttem, nem nektek spóroltam . . . én 

szentegyházamnak, hazámnak, a társadalom sze
gényeinek, nyomorultjainak. Nektek adott az Isten 
annyit, a mennyiből szépen megélhettek, adott 
erőt, egészséget, érjétek be vele, távozzatok 
békével.

A rokonok látható boszankodással elpáro
loglak, de András ott maradi a feleségével.

A végrendeletről többé szó sem esett. A 
testvéri szeretet tiszta érzése diadalmaskodott a 
földi kapzsi vágyódásokon ez egyszerű emberek 
szivében. Dédelgető, gyengéd szavakkal kérdezős
ködtek a betegtől: Nem esnék-c valami jól neki V 
Juli asszony beföttes üveget vett elő a kosárból. 
De a beteg nem felelt.

Mindjobban öregbült az este, lázam egyre 
nőtt. A menyezetet rengeteg erdőnek, majd há
borgó óceánnak láttam, melyben mindenféle ször
nyetegek, vadá latok hemzsegtek, nyargaltak örült 
vágtatással, repültek, úsztak s kajánul rám vigyo
rogtak, mintha mondták volna: no híres, most 
kergess, ha tudsz, most lö jj! . . .

Odakünn szél sivitott, a csenevész fák ágait 
egymáshoz verte s az égen álmos felhőket hajtott. 
Egy percre előtűnt a hold. És sápadt fényénél 

l megpillantani a szörnyű kaszást . . . Ott járt
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.... hetenként ezerszámra viszik a tengertulra 
Íróinkét Pedig ha tudnák, mi újság van oda- 

íi„l nem mennének ki. Éppen ezért szükséges, 
ÍJ )fX ,̂-,/iiirré tétessék minden faluban minden 
í°nv. ' "mindenkinek tudtára adják, hogy meg- 
•illo'ink A merikában a viszonyok s aki pénzt 

'km keresni, az ne menjen ki oda, mert csa-

^ nÍ Dicséretes a Gyáriparosok Országos Szövet
j é n e k  kezdeményezése olyan intézkedések meg- 
tétele 1 e l jából, melyek a visszavándorlást elösegit- 

•j. ,, :i Kivándorlókat visszatartsák. Ebből a mun
kál" 1 l|rV ;1/ államnak, mint a társadalomnak is 
ki kell vennie a maga részét.

H Í R E K .

A templom épitö bizottság gyűlése.
Karácsony másnapján ülést tartott a 

r. kath. templom épitö bizottság melyen 
megjelentek Antauer József, Bácz János, 
Ivánóczy Ferencz, Horváth Lőrinc. Szlepec 
János. Schweinhammer János Pósfay Pon
grácz, Takáts R. István és a vidéki bizott
sági tagok. A gyűlést Ivánóczy Ferencz 
nyitotta meg, majd az elnöklést átadta 
Pósfay Pongrácz világi elnöknek, ki első
sorban megemlékezett* azon kitüntetésről, 
mely Ivánóczy Ferenczet ez. kanonokká 
történt kineveztetése alkalmából érte s a 
bizottság nevében melegen gratulált az uj 
kanonoknak. Majd Metzker Mátyást paren- 
tálta el, aki helyett egy uj tag megválasz
tása válik szükségessé. Ezután Szlepecz Já 
nos plébános referált a mozgalom eddigi 
eredményéről és felpanaszolta, hogy a 
hozzájárulások igen lassan folynak be. A 
gyűlés legfontosabb mozzanata Takáts 
László müépitész előterjesztése volt ki a I 
bizottságnak már régebben ajánlatot tett, 
hogy az épitkezés kérdését tanulmányozni 
fogja s aki e feladatnak megfelelve, most ; 
megjelent a bizottság előtt s tanulmányának 
eredményét előadta.

Mindenekelőtt a templom helyének kér- j 
dése került megvitatás alá. A bizottság arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a temp
lomot a jelenlegi helyén fogja felépíteni, 
még pedig a mostani templom egyes része
inek felhasználásával. A számos érv közül, 
amelyek amellett szólnak, hogy a templom I

fehér leplécen fel s alá az udvaron. Egy-egy aj- 
t'n eltűnt, meg csak visszajött. Most egyszerre a | 
un szobánk felé tartott. Belibbent az ablakon, ! 
odriállott a szomszédom ágya elé s könyörteleniíl : 
felóje suhintott,

Azután a másikhoz fordult: Holnap érted 
jövök ! Fél szemével rám is kacsintott. Brr! Az 
"ív ,- jött sietve be az ajtón, szeme közé kacagva ! 
eltűnt a halál . . .

Lázas álom nyomott ol s reggel arra ébred- j 
11 ni. hogy szomszédomat mogorva arcú emberek i 
F'hé:- lepedőbe göngyölve, hurcolják kifelé, András 
,!S fele-ege zokogva kisérlek.

Másik társam is a végit járta már. Ö hozzá ! 
■s "saknamar benyitott a részvét, valami cilinde- i 
r,!>- monoklis. orfeumbajuszu íicsur képében. 1 
(Angéla nővér azt mondja, hogy unokaöccse a , 
ti /e endö atyának). Az nem sokat teketóriázott,
^1 - a szegény páter iszonyú kínokban, önkivület- 

o vonaglott: mintha a jeges tenger vize csörge- j 
dezne az ereiben, hidegvérrel vánkosa alá nyúlt i 
s tárcáját kiürítve, nyugodtan távozott.

Mindjárt utána jött a halál, öt követték a j 
lepedös emberek. Csak a sirató nem jelentkezett. |

Én mindezek után is a magam lábán jöttem j 
ki- igaz, hogy öt hét múlva — s Nimródra 
mondom, még az idén elejtem a jubiláris ötve
nedik mackót!

a mosLim helyen épüljön, csak azt említ
jük, hogy az egész hitközségnek ez azóhaja, j 
másrészt a hely kiválóan alkalmas s a I 
moslani regi templom okszerű felhasználása 
melleit az isten tisztelet nem fog soha szü
neteim s a sekrestyében levő műemlékek 
jenntarthatók lesznek. A nagyság tekinteté
ben az határoztatott, hogy 2400 hivő ké
nyelmes befogadására alkalmas templom 
építtessék, «mi a mostaninak majd ötszöröse 
lesz. Takáts László ezután bemutatott 3  
alaprajzot, amelyekből meggyőződött a bi
zottság, hogy a régi templom felhasználása 
korántsem jelenti azt, hogy az egész épit
kezés csuk valamely nagyobb szabású bő
vítés lenne, ellenben az épitkezés költségé
ben jelentékeny megtakarítást eredményez.

A bizottság ezután elhtározta, hogy 
pályázatot nem fog hirdetni, hanem a ter
vek elkészítésével Takáts Lászlót bízza meg 
kinek geniálilását amár eddig bemutatott 
tervek is igazolják, s akinél megbízhatóbb 
kezekbe úgy sem lehetett volna ez építke
zést tenni. De nemcsak a tervek készítésé
vel, de a művezetéssel is megbízták Takácsot, 
ki viszont az általános terveket s egy gipsz 
modellt és a belső berendezések terveit tel
jesen díjtalanul fogja elkészíteni. A bizott
ság köszönettel vette tudomásul Takáts 
László nobilis ajánlatot s miután a gyűlésen 
végzettekkel, egy hatalmas lépéssel vitte 
előre az épitkezés ügyét, szét oszlott. Az 
általános terveket Takáts pünkösdre elkészíti 
s akkor módjában lesz a bizottságnak azok
felett végérvényesen határozni s erre való 
tekintettel megbízta Ivánóczy Ferencz ez. 
kanonokot és Szlepecz János plébánost, 
hogy a templom építés részleteit egyházi 
szempontból körülményesen állapítsák meg 
Takáts Lászlóval egyetemben, mely megálla
podások már a tervek elkészítésénél irány
adók lesznek. A templom építés fontos kér
déséről térszüke miatt most csak ennyit 
írhatunk, de rövid időn belől módunkban 
lesz, az egész kérdést behatóan ismertetni, 
annál is inkább mert most már az építés 
ügye biztos révben van s a munka a leg- 
komolvabbau megkezdődött.

Özv. gróf Szápáry Gézáné 
elutazása. A muraszombati vár kegyelmes 
asszonya január 1 -én fog egész udvartartá
sával együtt téli tartózkodásra Budapestre 
utazni. A kegyelmes asszony különvonaton 
utazik, mely délben 1 2  óra 56 perczkor 
fog Muraszombatból indulni.

— Gróf Szápáry László v. b. t. t. 
a karácsonyi ünnepeket Muraszombatban 
töltötte.

— Főúri vadászatok. Gróf Széchenyi 
Tivadar v. b. t. t. 26-án és 27-én vadásza
tot tartott a polánczi. ivánfalvai, ferenczlaki, 
borhidai és vasnyiresi vadászterületeken. 
A szépen sikerült vadászaton, melyen a 
vendéglátó föur gyengélkedése miatt meg 
nem jelenhetett, részt vettek: gról Batthy
ányi Béla cs. és kir. kamarás, gr. Batthyányi 
Tamás, dr. Czifrák János, ifj. gróf Szé
chenyi Tivadar és Sztáry Ferencz. A két 
napi vadászat eredménye 166 drb nyúl.

— Sinkovich Elek főbíró jelölt. 
A szerencsétlen sorsú Szakonyi István volt 
szobathelyi főbíró nyugdíjaztatásával meg
ürül a szombathelyi főbírói állás. Amint a 
vármegyei lapokból értesülünk, erre az 
állásra már a kelleténél is több pályázó 
van. Első helyen áll az aspiránsok között 
Sinkovich Elek tb. főszolgabíró, járásunk

fin. Azért helyezzük első helyre, mert neki 
van legtöbb jogezime arra, hogy előlépjen.
16 éve szolgálja már a vármegyét s a leg
idősebb a szolgabirák közül. Nagy családja 
van s gyermekei között már több van akit 
iskoláztatni kell. Egyszóval az igazság fegy
verével a kezében indul a küzdelembe 
amelynek pedig győzni kell. Vasvármegye 
közönsége mindig megtalálta a helyes utat, 
s egyes személyi vonatkozásoktól eltekintve 
a nagy többség mindig az igazság és mél
tányosság alapján állott. Ezt az álláspontot 
képviseljük mi muraszombatjárásbeli bizott
sági tagok is, és eltekintve attól, hogy Sin
kovich Elek közülünk való, ezen igazságos 
álláspont szemmel tartásával tömörülünk 
zárt sorokban melléje. Sinkovich Elek meg
érdemelte már előléptetését, szolgálati ide
jénél koránál és rátermettségénél fogva 
méltó a főbírói székre. Értesülésünk szerint 
a járásunkbeli bizottsági tagok a közel 
jövőben értekezletet tartanak amelynek az 
lenne a czélja, hogy felhívná az egész 
törvényhatósági bizottság figyelmét azon 
feltétlenül méltánylandó körülményekre, 
amelyek Sinkovich Elek megválasztását 
indokolttá teszik.

A V. M. K. E. választmányi ülése. Hétfőn 
e hó 23-án d. u. 5 órakor a V. M. K. E. választ
mánya a Casinó helyiségében ülést tartott, amelyen 
megjelentek: dr. Czifrák János, dr. Geiger Vilmos, 
Kondor Ferenc, Rúzsa Ferencz. Pósfay Pongrác, 
Pusztai János, Schnell János, Takáts R. István 
Az ülést Pósfay Pongrácz elnök nyitotta meg. 
Folyó ügyek tárgyaltattak, amelyek során elhatá
rozta a választmány, hogy Vasvármegye törvény- 
hatóságának köszönetét szavaz a 600 kor. segé
lyért, s hogy a magyar kormányt is felkéri vala
mely segély folyósítására. Az erre vonatkozó kér
vény szerkesztésével dr. Czifrák János bízatott 
meg. Az egyesület által kiosztandó könyvek kivá
lasztására bizottságot alakított a választmány, s 
ennek tagjává Kováts Istvánt, Kondor Ferencet és 
Takáts R. Istvánt választotta meg. Ezután a 
farsangi mulatság dolga került szőnyegre s a 
választmány abban állapodott meg, hogy február 
1-én nagyszabású tánczvigalmat rendez. Több 

í apróbb ügy elintézése után az ülés véget ért.
—  Karácsonyfa ünnepély az óvodában. 28-án 

d. u. 3 órakor tartották meg az állami óvodában 
a karácsonyfa ünnepélyt a rendező hölgyek és 
nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében. A 
díszes vendégsereg soraiban ott láttuk: Bölcs

! Bélánét, dr. Czifrák Jánosnét, dr. Geiger Vilmos
nál, Olajos Sándornét, dr. Ritcsher Samunét, 
Schönwiznerné Fehér Ilonát és másokat. Az ün- 

; népéiy ábilatos énekléssel kezdődött. Az apró cm- 
1 berkék körülállták a szépen diszitelt hatalmas 
i karácsonyfát s csillogó szemekkel bámulták a 
i rogyásig megrakott ágakat, amelyekről a sok 

mindenféle jó  csak úgy mosolygott le. Majd buz
gón imádkoztak a kicsinyek és erre megkezdő
dött a fa gazdag tartalmának szétosztása. Ezt 
megelőzőleg azonban a szülők verseket is akar- 

j tak hallani s a kis apróságok kesergő szívvel fog- 
; tak hozzá az ezúttal nagyon is nehéz munkához,
! mert valamennyinek az esze a karácsonyfán járt. 

Nem is tartjuk helyénvalónak ilyenkor a versclést, 
had élvezze az a gyermek zavartalanul a maga 
ártatlan örömét. A rendezés Takátsné Kammer- 
inayer Irma szakavatott kezét dicséri.

— Sylvester estély. Az ó esztendő búcsúz
tatása az idén is megtörténik a szokott módon. 
A Gasino rendez társas összejövetelt saját helyi-

! ségében. Rölcs Gyula, Horváth Géza, Olajos 
i Jóska és Pósfay Gráczi, arany ifjuságunk e derék 

tagjai vették magukra a rendezés fáradtságos 
munkáját s eddigi buzgalmukból Ítélve, az est 
kiváló sikerűnek Ígérkezik. Egy jó  szombathelyi 
czigányzenekar kedélyes nótái és vidám tánczolás 
mellett fog a muraszombati közönség az uj esz- 

| tendöbe belépni.
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Vadászat Csaplovits Ferencznel A hnfy- 
tyándiak érdemes jegyzője sikerült vadás/iitot 
tartott a múlt hellón salamoni vadászterületen, 
amelyen részt vetlek a há/.ignzdun kívül llarlákv 
János Keresztúri Kálmán, Rigó János Székely 
János. Esett 2 őzbak, 1 róka, 1 szalonka, 8  fo
goly és 28 nyúl.

— János napja Pártosfalván. Szép ünneplés 
bon részesítették a pártosfalviak derék jegyzőjüket, 
Fülöp Jánost névnapja alkalmából. A község 
vénei megjelentek nála és szerencse kivánatokkal 
halmozták el jegyzőjüket, ki meghatollan köszönte 
meg népének szives óvátióját. Este lakoma volt a 
jegyzőnél, amelyen Tiba Gyula és láppáy Vendel 
tanítók a legkedélyesebb hangulatban ünnepelték a 
névnapos házigazdát.

r
Mesés szép lesz

a Mintsek féle 
világhírű

minden hölgy
Aranka-Créme

bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa sziliben 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
Kecskemét.

4022/1907. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

haóság közhírré teszi, hogy Mátaj István végre- 
hajtatónak Lukács József és Dervarics Anna ko
rongi lakosok végrehajtást szenvedettek elleni
52 kor. 28 fillér tőkekövetelés, ennek 1900. októ
ber 18 tói járó 5°/o kamata, 17 kor. 80 fillér 
peri, 11 kor. 80 fillér végrehajtási és 17 kor. 
30 fillér árverés kérvényezési költségek kielégí
tése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság, mint tkvi hatóság területén lévő, 
a korongi 258 sz. tjkvbcni A f  1. sorsz. (517— 
522/a/2) hrsz. birtokra 41 koronában, a 297. sz. 
Ijkvben A f  2. sorsz. 189/1. hrsz. birtokra
53 koronában, a 237. sz. tjvheni A. I. 2. sorsz, 
54—55/á/l/b/2 hrsz. 108. házsz. birtokra 892 
koronában megállapított kikiáltási árban az ár
verés elrendeltetik s arra határnapul
1907. évi deczember hó 3 0  (h arm inczad ik ) napjanak
ci. e. 10 órájára Korong község házához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul i-< ''hidalni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10°/0 a.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vény! átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° o ka 
inatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű 
lég megállapított árverési feltételek a hivatalos ! 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Korong község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. október hó 7. A kir. 
járásbíróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick. kir. aljbirú.

Falusi iskolások tankönyve.
Irta: Győrffy János.

Kapható: Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

4010 1907. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Schulh Vilmos vil
lányi lakos vegreluijtalónak Vrecsics István és neje 
szül. Keilor Rozália birószéki lakos végrehajtást | 
szenvedettek elleni 239 kor. 70 íill. tőkekövetelés ; 
ennek 1900. évi október lö-lól, és 170 kor. 10 I , 
töke és emu k 1900. augusztus 3-tól járó ö°/o ka
matai. 121 kor. 23 íill. peri. 38 kor. 25 fillér 
végrehajtási és 34 kor. 00 íill. árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé ; 
ben az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság j 
területén lévő, a birószéki 02. sz. tjkvbeni A f  ; 
2. sorsz. 71/b hrsz. 30 házsz. birtokra 1507 
koronában, a 141. sz. tjkvbeni A f  1- sorsz. j  
71/a, I hrsz. birtokra 58 koronában, a 147. sz. | 
tjkvbeni A f  1. sorsz. 32 hrsz. birtokra 704 ko 
rónában, a 159. sz. tjkvbeni A f  1. sorsz. 70/c 
80/a hrsz. birtokra 175 koronában, a lö l .  sz. j 
tjkvbeni A I. 1. sorsz. 80/a hrsz. birtokra 300 
koronában megállapított kikiáltási árban az árvc- j  
rés elrendeltetik s arra határnapul

1908. évi január hó 8  (nyolezadik) napjának 
délelőtti 10 órájára Birószék község hazahoz ki
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in- j 
gatlan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog. '

Bánatpénzül leteendő u fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10°/o-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számiiott 5°/u kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési felvételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Birószék község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. november 21. A kir. 
jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. albiró.

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

becsű figyelmét felhívni, hogy Kecskem éten 
Dere tvás-féle

nagy szállodát
mely össze van kötve kávéházzal, nagy 
étterem és söresarnok, úgyszintén 40 szoba 
áll a t. utazók kényelmére, — hol hosszú 
ideig mint föpinezér működtem — kibéreltem.

t. utazó közönségnek kévéit találkozó 
helye, kik 5% kedvezményben részesülnek.

Pontos kiszolgálás, kitűnő konyha és 
tinóm alföldi borok.

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

Kolossá Viktor,
Beretvás-féle nagy szálloda bérlője

Kecskeméten.
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[ 'r. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

n  V  1 1  l r / \  i » l r  á  i  kaPhat? k alulírott gyógy. I Z  11 KO I  K a i  szertárban. Ki ezen
--------------------------------------- köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle _Mell-Caramella“ ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen -  -  —  
K Q /  C  drh köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy
hatású ezukorkáknak

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

gyógyszertárában.
L .— -—  ------------- —-----------—

Hirdetmény.
A Délvasmegyei Takarékpénztár részvény-társ.

Aluraszombatban 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 szívesen 
szolgálnak vele.

Az igazgatóság.

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönsé

get, hogy üzletemet

V

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

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

C zipott Jó zsef.

Jt|
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Nyomatott Balkányi Kruö gyorssajtójáu, Muraszombatban.


