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Előfizetési pénzek és reklamácziök 
BALKANYI ERNŐ  könyvnyomdájába küldendők.

Dr. Geiger Vilmos pohár
köszöntője.

A muraszombati Casino közgyűlését 
köveit) vacsoráján dr. Geiger Vilmos járás
orvos volt a hivatalos szónok. Öt bízta meg 
a választmány azzal, hogy az u. n. hiva
talos pohárköszön töt elmondja. Dr. Geiger 
ennek a megbízatásnak emberül megíelelt. 
Alább olvasható egész terjedelmében a 
beszéd, amelyet a járásorvos szónoki len
dülettel, hévvel adott elő.

Egy loaszt szűk kereteibe szabott kor
kép ez a beszéd, amely ennek a sivár és 
vigasztalan jelennek minden nyavalyájára, 
bajára és bűnére leplezetlen őszinteséggel 
rámutat, de egyben megjelöli azt az irányt 
is, amelyen haladva, az orvoslást keres
nünk kel!. Mint fő orvosságot, az egyesü
lést, a tömörülést jelöli meg, amelynek 
keretében könnyebben le lehet vetkőzni 
minden olyan gyarlóságot, ami a sok bűn
nek, tévelygésnek szülő oka.

Casinókba egyesüljön a társadalom, de 
olyanokba, amilyeneket Széchenyi akart 
létesíteni és nem olyanokba, amilyenek 
manapság vannak. Valódi egyesülést, a 
társadalom müveit elemeinek igazi társulá
sát óhajtja demokratikus irányban és elvek 
mellett.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A megszivlelésre méltó beszéd ekként j 
hangzik:

Tisztelt Uraim!
Midőn a  Casino választmánya avval 

bízott meg, hogy a  mai lakománkon az j 
alkalmi beszédet én mondjam, kétféle 
érzés szállott meg. Első sorban — meg
vallom őszintén — a végtelen megtisztel
tetés érzete, de nyomban utána csüggedés, 
kétely fogta el bensőmet, képes leszek-e 
ezen reám rótt feladatnak megfelelni?

A Casino tudvalevőleg, társadalmi 
intézmény; és manapság egy társadalmi 
intézmény keretén belül társadalmi problé
mákat feszegetni — egyike a legnehezebb 
és leghálátlanabb feladatoknak!

Mert tekintsünk csak körül! Hogy 
fest a mai társadalmi élet? Nohát, tisztelt 
Uraim, mint minden téren, úgy itt is j 
sivár, egészségtelen állapotokat találunk ; 
évszázadokra kell visszamennünk, inig a j 
társadalom annyi félszegségével és kinö
véseivel találkozhatunk, mint a jelen 
korban. A társadalom osztályokra, kasz
tokra tagolva az erkölcsi élet romlott, j 
a felekezeti türelmetlenség és nemzetiségi I 
viszályok elhintett konkolya a legszebb 
virágzásban — a munkaadó és munkás, 
a töke és munka közti arány a Icgáldal- 
lanabb — és mindezen szomorú állapot

Kéziratok. levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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tok tömkelegéből a szoczialismus és 
demokratismus népboldogitó leple alá 
bujt, rend- és világfelforgató anarchismus 
ijesztő képe vigyorog ránk!

Vegyünk csak egynapilapot kezünkbe, 
mely mindenesetre minden időnek leg
hívebb krónikása! Mindjárt az első olda
lokon a kül- és belpolitikai viszonyok 
szomorú, vigasztalan képe tárul elénk; 
de erről itt ezen helyről részletesebben 
beszélni sem nem időszerű sem nem 
opportuim s; tovább menve, a vagyon- és 
életbiztonság elleni merényletek egész 
tömegével találkozunk — még tovább, 
az öngyilkosságok számának ijesztő mérv
ben való szaporodását látjuk, és végül, 
mintha a természet szunnyadó erei is 
felébredtek volna, ezek is romboló, pusz
tító hatásukkal az általános dekadenciát 
mintegy elősegíteni, mintegy sietettni lát
szanak.

Kutassuk csak ezen állapotok o k á t!
Az én nézetem szerint, t. Uraim, a 

föok azon túlzott és felcsigázott követel
ményekben rejlik, melyeket a mai kor a 
társadalmat alkotó egyének mindegyi
kére ró ;

Ezen követelmények kielégithetésére 
tcstet-lelket emésztő küzdelmet kell kifej
tenünk; testünk kifáradva, idegeink a 
végletekig megfeszítve! csoda-e, ha ily

TÁRCZA.
A vihar.

Elb eszé li: Hock János.
Harmadéve Del-Franciaországba utaztam az 

Adria fiúmé—Szicília— inarseillci vonalán. Fiúm é
ban hajóraszállás elült összevásároltam a piazza 
Adamiehou a könyvárusnál egy csomó folyóiratot 
és füzetet, hogy legyen mit olvasnom útközben. 
Első este az ágyban elővettem az egyik olasz 
folyóiratot, —  ha jó l emlékszem, a milánói Tre- 
ves-cég kiadványa volt. — hogy legyen min 
elaludnom. Lapozgattam benne. Egyszer megakad 
a szemein egy kis nautikái cikken. Mit is olvasna 
az ember, mikor odakint a tenger mormol, ha 
nem nautikái cikket!

Hát igen ügyes, igen eleven volt az a c ik 
kecske. Sőt azt mondom, olyan pompás népsze
rűsítése a hajós ismereteknek, amilyenre még 
alig akadtam. Tüstént, megértettem belőle: mi a 
ehronometer, mi a sextans, mi a lóg. Hát lega
lább népi leszek itt a hajón egész falusi ember.

Másnap ebed alatt a kapitány urakkal már 
az idő és a sebesség mérésén vitatkoztam ; s m i
kor csodálkoztak rajta, honnan tudom én ezt a 
sok műszót és mindent, megvallottam, hogy abból 
az olasz folyóiratból.

—  Mert az a cikk igazi rem ekmű; névtelen 
írója nemcsak tengerész, hanem művész is. Vajon 
ki le h e t? __

A harmadik kapitány (kis barna fiatal ember) 
csöndesen elmosolyodott magában. Aztán kiitta a 
borát és fölment a hidra.

Mi a m anó?
Délután megcsíptem őt odafönt:
—  Miért mosolygott ön, mikor ama cikk 

szerzőjéről beszéltein.
A kapitány elpirult egy kicsit:
—  Azért mert ezt a semmiséget én Írtam.
De én erősen gratuláltam a derék ifjúnak.

bizony kár, hogy a log-könyvbe irogat az olyan 
ember, akinek igy fog a pennája. Beszélni fogok 
a miniszterrel, hogy a tegerészcli hatóságnál, 
vagy a rcvkapilányságnál gondoskodjék számára 
valami szép kis nyugalmas állásról.

A fiatal kapitány szerényen mosolygott;
— A kollegáimnak ne szóljon tisztelendő ur. 

Restelleném, ha tudnák, hogy firkálok is néha.
Molfcltánál vihar kapott elő bennünket, barit 

meg sem közelíthettük. Reméltük, hogy Ontania 
felé jobb idő lesz. De az orkán nöttön-nött. E lí
gérnél a tengeri betegség nem bánt. A parancs- 
hidról néztem a zöld vizek zordon hegyes vidékéi: 
a roppant hullámokat. Fecsegni is szereltem volna 
a kapitány urakkal. De a kapitány urak nem igen 
voltak jókedviiek. Harapófogóval kellelt belőlük 
kihúzni a szót.

Éjszaka jó l aludtam volna, ha nem kell 
minduntalan az ágy szélébe kapaszkodnom, hogy 
ki ne vessen a hajó ingadozása. És hallgattam, 
mint mérsékli a gépész a csavar forgását, mikor

a hajó fara kiemelkedik a vízből. S  ugyanakkor 
azt is észrevettem, hogy a gép lassan já r. Vajon 
miért nem haladunk mi con tutta forza ?

Reggel aztán megtudtam.
Elég jó  kedvvel kapaszkodtam föl a hidra, 

de megdöbbentett, milyen hosszú képe van oda
fönt mindenkinek. Lcgkivált az én generális kapi
tányomnak.

Hát azért nem haladunk teljes erővel, mert 
a szén fogytán van. Takarékoskodni kell vele, 
Egy kis mulasztás történt: nem vettek be eleget. 
Jó időben elég lett volna sőt untig elég. De most.

Ejnye, ennek lele se tréfa!
S  ezt aztán még erősebb meggyőződéssel 

mondtam másnap.
Mos már úgy volt, hogy egyenest Múlta felé 

törekszünk. De Olranlonál úgy oldalba kapott 
bennünket a vihar, hogy azt mondtuk, amit az 
egyszeri török kapitány: „Malta jó k !"  (Malta 
szigelje n in c s!) S  immár a comandante is erősen 
ráncolta a homlokát. A kis kapitány meg sápadt 
volt, mint a rongy,

Baj van, igazán baj van !
Mert a szén füstté változva csak egyre 

gomolygolt kifelé a kürtön; s vajon meddig tart 
még benne? Hátha csak estig, s akkor mi lesz 
velünk ?

A vihar tombolt. A hídon lenni nem lehetett 
többé veszedelem nélkül, mert az átcsapó hullá
mok majd elragadták az embert. A eoinadanto 
szigorúan követelte, hogy menjek le a terembe.

Sírolin
Emeli az étvágya* és a testsúlyt, megszün- 
te li ' a köhögés, váladékot, éjjeli izzadást

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o t h e "  e red e ti cso m a go lást.
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állapotban a társadalom nemes ideáljai
nak ápolására erőnk és időnk alig ju t?

De a létért való ezen ádáz küzde
lemben és versengésben az emberek az 
eszközökben sem igen válogatósak; a 
legrégibb, legszentebb, legnemesebb elvek 
minden nagyobb felindulás nélkül szegre 
akasztatnak, embertársaink jelleme, becsü
lete, existenciája sárba tiportatik -  ha 
az érdek úgy kívánja.

Igen, önzés, érdek és élvhajhászat, 
és könyörtelen erőszakosság — ezek a 
mai kor vezérlő motívumai!

És igy fest az egész társadalmi élet! 
csak két intézménye van, mely mintegy 
a kor jellemzéséül most virágkorát éli és 
ezek — az elmegyógyintézetek és bör
tönök !

Ezen vigasztalan állapotok láttára 
valaki azt a fatalisticus megjegyzést 
tehetné; hogy hja, nem lehet róla tenn i! 
a viszonyok ilyenek, az idők folyása 
ilyen — nekünk az árral úsznunk kell! 
Nohát tisztelt Uraim, ezt concedálni nem 
lehet! Nem azért értelmi lény az ember, hogy 
tetteit, ténykedéseit csak a viszonyok 
véletlen szeszélye irányítsa — hogy mint 
a gazdátlan sajka a háborgó tenger 
hullámain czéltalanul ide-oda vettessék! 
nem — az embernek eszével, gondolko
dásával és intellectuális érzékével a vi
szonyokon győzedelmeskednie kell! meg 
kell fognia a korinányrudat, és élte hajóját 
erős kézzel, szilárd akarattal a helyes 
mederbe terelnie!

És ez lehetséges, és erős a bizalmam, 
hogy be is fog következni! Mert az értel
miség isteni szikrája, melyet a Mindenható 
a saját hasonmására teremtett emberbe 
ojtott, nem alhatik el örökre, nem, csak 
szunnyad, mint a paráz i hamu alatt, 
és csak egy jóltevö tisztiló szellőre vár, 
hogy újból hatalmas lángra lobbanjon, 
melynek fényénél bizonyára megtaláljuk 
azt a helyes utat, mely ezen szomorú 
állapotokból kivezet!

Bocsánat, kedves barátaim, hogy a 
mai kedélyes, barátságos összejüvetelün-

Ott is rossz világ voll. Kimozdult a helyéből 
és összetöri minden, ami mozdulhatott és törhe
tett Kapaszkodtam a divánon, egy lámpás meg 
nem tudom hány tányér cserepei közt.

Egyszer csak betántorog az én kis kapitá 
nyom, s az asztalba fogódzva, megáll előttem :

Tisztelendő ur, szeretnék valamit mondani.
Kérem, lessék . . .
Emlékszik arra az olasz folyóiratra?

— Melyikre ?
Arra, a melyikben az a nautikái cikk volt.
Hogyne!

— S ugy-c arra is emlékszik, hogy én azt 
mondtam, hogy azt a cikkel én irtain?

— Arra is emlékszem.
-  Hát tisztelendő ur . . . hál megvallom, 

meg kel! vallanom, hogy azt a cikkel nem én 
Írtam:

Ezt mondta a kis kapitány. És könny csillo
gott a szemében. Azzal kiszaladt, azaz hogy ki
botorkált a teremből,

De én nem mosolyogtam. Mert eszembe 
jutott Jónás próféta igéje: „Tudom, hogy én mi
attam támadott ez a nagy vihar ti reá tok.* Meg
hatott pilantásom kísérte a hívőt, az igaz embert.

És most kegyeteken a sor, hogy mosolyog
janak vagy ne mosolyogjanak.

. . . Félóra múlva elült az orkán. A szél 
kedvezőre fordult. Alkonyaikor már alig volt föd- i 
ros a tenger.

Este vígan vacsoráztunk Malta kikötőjében, j

kön ily sötét képeket festettem! de én 
azt hiszem, hogy egy fennálló bajon 
csak úgy lehet segíteni, ha ezt és ennek 
eredetét ismerjük, és ha nem irtózunk a 
külömben egészséges testen rágódó fekélyt, 
ha mindjárt nagy fájdalmak és megráz
kódtatások árán is gyökerestül kiirtani!

Le kell tenni minden álszégyent, a 
fennálló hibákat be kell ismerni, a társa
dalom kinövéseire és félszegségeire min
dig, minden alkalommal férfias nyíltság
gal rámutatni, ezeket a legkeményebben 
ostorozni, és elhárításukra, kiküszöbölé
sükre minden tölünk telhetőt elkövetni! 
első sorban kiki saját hatás körében, 
egyénenként, de hogy az eredmény sike
resebb legyen, embertársainkkal e czélra 
szövetkezve — egyesülve, tömörülve!

És ilynemű egyesülésre — tömörü
lésre kiválóan alkalmas a Casinoi intéz
mény.

De nézzük csak! megfelelnek-e a 
Casinok mai szervezetükkel és szellemükkel 
ama nemes intentióknak és reményeknek, 
melyeket alkotójuk, a nagy Széchényi 
gróf, hozzájuk fűzött? Képesek-e azon 
magasztos feladatok megoldására, melye- j 
két a társadalom tőlük joggal elvárhat? .

És itt, Uraim, sajnos, újból azt kell I 
mondanom, hogy — nem ! határozottan 
nem !

Mert Magyarország Casinoinak leg
nagyobb része még jelenleg is az exclu- 
sivitás terén mozog, tagjai még most is 
vagyon rang, sőt felekezeti alapon is 
csoportosulnak; és ez végzetes hiba!

Nézetem szerint egy Casinónál, tag
jainak felvétele alkalmával csakis a t is z ta , 
fe d d h e tle n  je l le m , a j ó  h a za fia s érzés , 
é s  a m ű v e l ts é g  é s  é r te lm is é g  b izo 
n y o s  k e llő  fo ka  képezhetik az egyedüli 
crilériumot; ha ilyenkor más szempontok 
is mérlegeltetnek, akkor a Casino czélját 
tévesztette, és éppen ellenkezőjét éri el 
annak, amire hivatva vo lna; mert a tár
sadalmat nem hogy egyesítené, de még 
mesterséges válaszfalakat állít beléje, az 
erőket szétforgácsolja és magát az intéz
ményt is gyűlöletessé teszi azok szemé
ben, akik a fennemlitett qualificatiók 
mindegyikével teljes mértékben bírnak 
ugyan, de ama b izo n y o s  m á s  szempon
tok miatt oda be nem juthattak.

Nemes hivatásához képest minden 
Casino legyen egy k e lle m e s  csa lád i 
o tth o n , ahol minden tag vagyon, rang, 
vallás külömbség nélkül jól, kedélyesen j 
érezze magát; legyen egy g y ú p o n t ,  mely- j 
böl a műveltség, felvilágosodás és tiszta 
szabadelvüség éltető meleg sugarai árad
janak széjjel, — egy v é d ő b á s ty a , mely
nek falairól mindennemű reakeziós izü, 
felekezet és hazaellenes támadások hatás
talanul pattanjanak vissza, — legyen egy 
s z e n té ly , melybe mindenki — mint a 
bibliai pap — csak tisztán, a minden
napi élet salakját künn hagyva, léphes
sen be; egy szentély, melynek oltárán a 
kölcsönös megbecsülés, a tiszta ember 
és lángoló hazaszeretet örök nemes tüze 
fennen lobogjon!

Hogy a muraszombati Casinóban is 
ily szellem uralkodjék, arra emelem po
haramat, és kívánom, hogy ez az általunk 
tisztelve szeretett ezidei elnökének bölcs 
és tapintatos vezetése melleli éljen, fej
lődjék és virágozzék!

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Megszökött a viczinális.
Operett előadás a muraszombati vasúton.
Komédiába illő eset történt meg a/, elmúlt 

szerdán a mi vasutunkon. A reggeli vasút masi
nája a vonat első felével egyszerűen elszökött Péter- 
hegy állomásról, otthagyva a vonatkísérő személy
zetet és a vonat másik felét s Mátyásdombról 
volt kénytelen visszafutni hűtlenül elhagyott uta
saiért, akik o kellemetlen incidens miatt 2 órai 
késéssel érkeztek Muraszombatba. Az eset rész
letei a következők :

Kcndes időben, 4 óra 23 perckor reggel 
indult el Körmendről, és ugyancsak rendes időben, 
7 óra 7 perckor érkezett Tótkeresztur—Péterhegy 
állomási a az 5812. sz. vegyes vonat. A vonat 
mozdonyvezetője Deák János, vonatvezetője Tóth 
János volt. Mint kalauz GrefTer Antal, mint fékező 
Polgár János teljcsiteltek szolgálatot. A tótkeresz
tur—péterhegyi állomáson tolatni kellett volna a 
vonatnak. Ilyenkor a vonatkísérő személyzet le
száll és teljesíti azt a munkát, amit tolatáskor 
elvégezni kell. Váltó kinyitás, ki és bekapcsolás, 
jelzés stb. Ezúttal is úgy történt. Leszálltak vala
mennyien, a vonatvezetö a magával hozott kulcs
csal kinyitotta a váltót, a személyzet lekapcsolta 
a felesleges kocsikat és jelt adott a mozdony
vezetőnek, hogy ez menjen előre s azután rájár
ván a másik vágányra, vegye fel az ott veszteglő 
teherkocsit. Az indulás jelre a mozdony füttyen- 
tett és a vonat egy részével megindult. A másik 
része a vonatnak olt maradt, mert a felveendő 
kocsi a kétfelé választott vonat közé került volna. 
A vonatkísérő személyzet egykedvűen nézte az 
elrobogó vonatot, mert megvoítak győződve, hogy 
majd a váltón túl meg fog állani s azután vissza 
jön. Ám a vonat csak prüszkölt és zakatolt tovább, 
sőt sebessége egyre fokozódott. Ekkor már a fel
vételi épület elölt várakozó személyzet nem jót 
sejtett s elkezdett fütyülni, sípolni, a zászlókkal 
jelt adni és kiabálni. Mindhasztalan. A mozdony 
a vonat első felével vígan robogott előre. A gépen 
Deák mozdonyvezetőn és a fűtőn kívül még rajt 
ült a dávidházi pályafelvigyázó is, de ez sem 
vette észre a furcsa megszökést és az utasok 
közül sem tűnt fel senkinek, hogy a vonat kísérő 
személyzet nélkül megy.

Eközben beért a vonat Vas-Szabadhegyrc. 
Megállt, az ott levő őr fogadta a vonatot, a 
pályafelvigyázó leszállt a mozdonyról, bement az 
őrhöz, elvégezte vele dolgát, újra felült a gépre, 
utasok fel és le szálltak s még most sem vette 
észre senki, hogy se vonatvezetö se kalauz. Újra 
elindultak és roboglak vígan az ulaguton keresztül 
Mátyásdomb felé. Ezer szerencse, hogy az alagút 
előtti hatalmas lejtőn, a fékező nélküli vonatnak 
baja nem történt.

Mikor azután berobogott a vonat Mátyásdomb 
állomásra, a főnök megrémült arczczal rohant a 
mozdonyhoz,és izgatott hangon vonta felelősségre 
a mozdonyvezetőt a történtek miatt. Deák János 
bámulva nézett körül, épenséggel nem értette, 
miért haragszik a főnök. A Péterhegycn rekedt 
személyzet ugyanis sürgönyileg értesítette Mátyás
domb állomást a történtekről, s a főnök már 
mindenről értesülve várta a megszökött fél 
vonalot.

Mit volt mit tenni, a mozdonynak vissza 
kellett menni Pétcrhegyro s elhozni az ott maradt 
másik fél vonalot, az utasokat és vonatkísérő 
személyzetét.

Ennek a kis tévedésnek azután az lett a 
következménye, hogy a vonat 8 óra 13 perez 
helyett 10 óra tájban érkezett be Muraszombatba. 
Mi minden nem történhetik egy személyszállító 
vonallal ha az terhet is czipel. Ha tehervonat 
volna, nem kellene tolatni, s ilyen az utasokra 
nézve boszantó komédia nem fordulhatna elő.

A m u r a s z o m b a t i  d a l-  és  z e n e e g y le t 
h a n g v e rs e n y e .

Ma egy hete tartotta általános népszerűség
nek örvendő dalárdánk idei farsangi estélyét A 
Dobrai öreg terme zsúfolásig megtelt érdeklődő 
közönséggel, amely igaz gyönyörűséggel hallgatta 
a jól sikerült hangverseny minden számát. Első
nek a férfikar mutatkozott be Thern Károlynak 
Nem  t u d o m  én  mi  a b a j o m  czimü hatásos 
müdalát és Belhovennek A r a n y  n a p  b ú c s ú t  
intesz czimü karát adván elő. A műsor második 
száma egy vígjáték volt. S á r i  n é n i  czitnrael 
Szerzőjével adós maradt a műsor, A czimszerepet
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Saáry Józsefné vezető járásbiró neje játszotta. 
Szereplése meghaladja a dlilettantismus mértékét. 
Már megjelenésével hangos derültséget keltett, 
lévén igen sikerült frizurája és toiletlje, beszédje 
pedig a tökéletes vidéki nyárspolgárnő beszéde 
volt. Játékával határozott nagy sikert aratott. 
Méltó partnere akadt Csiszárné Olas/.i Torkában, 
aki a sok leányos mamát játszotta előkelő rutinnal, 
sokszor keltve hangos derültséget egy-egy mondásá
val. Leányai Horváth Camilla, Somén Ilonka. Fehér 
Mariska, Nemes Miklósné, Nagy Rozika és Tónika 
Gizella mind igen szcmrevalók voltak és jól játszották 
kis szerepeiket. A műsor harmadik pontja Hofer 
Károly na k a híres pécsi dalárda egykori jeles 
tenoristájának T a r k a  m a d á r  czimü dala volt, 
amelynek soló részét zümmögő kar kisérettel dr. 
Czifrákné Berzsenyi Carola énekelte. Majd ismét 
egy vígjáték következett. Ugyancsak szerző nélkül 
szerepel a műsoron. Az egérfogó a czime, s sze- j 
replöi közül első sorban Tóth Netti érdemel em
lítést, aki nagyon szépen játszott, nemkülönben 
Meixner Miéi is igen szépen értelmesen beszélt, s | 
kis szerepében jó volt Nagy Rózsika. A férfi j 
szereplők Fülöp Jenő, Rúzsa Ferencz és Molito- ! 
risz Jenő szintén jól játszottak. A darabon sokat | 
nevetett a közönség. Végezetül vegyeskar produk- | 
tio következett, amely igen szépen sikerült. A I 
karok betanítása Csiszár János érdeme.

Hangverseny után vacsora, majd pedig tánc ! 
következett, amely a reggeli órákig tartott.

A jelen volt hölgyek névsora a következő : j 
Árvái Henrikné, Bácz Jánosné. Biltermann Tiva- I 
darué, Bekássi F.rnüné, dr. Brandieu Sylviusné, í 
Bölcs Béláné, özv. Czifrák Jánosné, dr. Czifrák j 
Jánosné. Csiszár Jánosné, Döbrentey Antalné, i 
Faludi Jánosné, özv. Seb. Fehér Ilona. Fehér 
Mariska, Faschinger Gyözöné, dr. Geiger Vilmosné, j 
Gilyén Sándorné (Barkócz), Győri Kálmánná, özv. I 
Horváth Györgyné, Horváth Camilla, ifj. Horváth 
Pálné, Horváth Lászlóné, Hallósi Erzsók (Bar
kócz), özv. Hess Paula, Junkuncz Sándorné, Klein- 
rath Józsefné, Kühár Ilonka (Mezövár), Kacsó 
Ferenczné, özv. Kondor Ferenczné, Kondor 
Jolán, Kirbisch Ferenczné, Knzmics Juliska 
(Battyánd), Most Gizella, Meixner Mátyásné, 
Meixner Miéi, özv. Moizinger Jánosné, Matánnő 
M, Szidónia, Moretzky Simonné, Nyirö Boriska. 
Nagy Rózsika, Nemes Miklósné, Neumann Mellus. 
Olajos Sándorné, Ostcrer Károlyné, Pósfay Pon- 
gráczné, Pósfay Ida, Pintér Ilka, dr. Rit«cher 
Sománé, Rultkay Ignáczné, Saáry Józsefné, Schnell 
Jánosné, dr. Szász Ferenczné, Surányi llcrmin 
(Urdomb),dr.Sömen Lajosné,Sőmen Jánosné, Sőmen 
Ilonka, Schweinhammer Fáni, özv.Szabó Kálmánná, 
Sztodola Lujza (Mezövár), Túri Józsefné (Bellatincz), 
Takáts R. Istvánná, Török Kinőné, özv. Tónika 
Adolfué, Tónika Gizella, Tóth Netti (Battyánfalva), i 
Vértes Etelka (Lrdomb), Wolfarlh Lajos né. Virág 
Dánielné, dr. Vratarits Ivánná. Zsálik Vincéné, Zsi- 
lavecz Anna, Silberniann Samuné.

11a valaki e névsorból kimaradt, bocsánatot 
kérünk. Emlékezetből állítottuk csak össze a 
neveket és igy nem volna csoda, lm valakit el
feledtünk volna.

HI HEK.
Márczius 15. Hagyományos szokás szerint 

az idén is mcgünnepli a Casino a magyar szabad
ság újjá ébredésének nevezetes évfordulóját: 
inárlius idusát. A Dal- és Zcnocgylettel karöltve 
hazafias emlékünnepélyt rendez, amelynek műsorra 
ének, melodráma szavalat és egy ünnepi szónok
lat fog szerepelni.

— f  Báró Lippe Béla. A távol Karinthiából 
szomorú hir jutott el hozzánk . . . Egy ifjú daliás 
magyar huszár kegyetlen tragédiájáról szólt a hir. 
Báró Lippe Béla a Karinthiában állomásozó 6-ik 
hászárezred fiatal rokonszenves hadnagya, akit 
nálunk is többen ismertek, február 23-án éjjeli 
V2I2 órakor Klagenfurtban szivszélülés következ
tében hirtelen meghalt. Az ezred több tisztjével 
együtt résztvett a húshagyó keddi álarezosbálon, 
s olt javában tánczolt és mulatott, mikor egy
szerre '/* 12 órakor egy kürtáncz közben rosszul 
lett. Kivezették a teremből, de mire az előcsar
nokba értek egy jajszó nélkül összeesett és meg
halt. A derék lovastiszt tragikus sorsa általános 
részvétet keltett mindenfelé. Muraszombatban is

ismerték öt. Szerkesztőnkhöz és családjához régi ba- j 
rátság köteléke fűzte. A 1905. nyarán környékünkön | 
tartott dandár gyakorlatok alkalmával sokáig volt itt 
az ezred, s báró Lippe Béla kellemes modorával 
sok jó barátot szerzett magának. Azóta többször 
volt Muraszombatban, legutóbb Sylveszter estéjén ; 
látogatott el szerkesztőnkhöz, és részt vett a ! 
Casino mulatságán is, és vígan tánczolt reggelig. ! 
Szegény fiú nagyban készült a balkáni háborúra. 
Minden levelében irta, hogy már alig várja a ! 
mozgósítást. Haláláról II. Vilmos Würtenborg ; 
király a nevét viselő 6. huszárezred tisztikara 
külön gyászjelentést adott ki. Temetése pénteken i 
délután 3  órakor volt Klagenfurtban a csapatkór- j 

ház halottas kamrájából. A temetés nagy katonai 
dísszel, s óriási közönség részvételével ment végbe. !

Röntgen sugarak a kórházban. Ezt a fon
tos a gyógyászatban szinte már nélkülözhetlen j 
találmányt fájdalommal nélkülözi a mi kórházunk. 
Agilis orvosai hiába tettek czideig hivatalos lépé. ! 
seket, a mindenható felsöbbség még a most tervbe 
vett nagy beruházásokból is kihagyta a Röntgen ké
szüléket. Az orvosok most társadalmi utón akarják 
azt beszerezni, s agitatiót fognak indítani, hogy 
néha napján a sok társadalmi adózás közepette, 
valami erre a humánus czélra is jusson, mert 
sok szenvedőt lehet kinzo bajától hamarább és 
biztosabban meg szabadítani, lm a mindent meg
világító Röntgen sugarak fénye esik a beteg 
testre. A Délvasmegyei Takarékpénztáré a kezde
ményezés dicsősége. Ez évi feleslegéből ez jutta
tott először erre a czélra 40 koronát azzal a 
meghagyással, hogy az a kórházban, mint Röntgen 
alap kezeltessék. A kórház igazgatósága az alábbi 
sorokban köszöni meg a takarékpénztár jótékony
ságát :

Köszönetnyilvánítás ! A délvasmegyei taka- 
rékpéztár R. T, az 1908 évi nyereményéből 40 
koronát volt szives a muraszombati közkórház
nak adományozni azon czélból, hogy ezen összeg 
egy majdan beszerzendő, Röntgen készülék 
beszerzésére megindítandó gyűjtés alapját ké
pezze és Röntgen alap ezimen kezeltessék, 
fogadja ezért a Dél vasmegyei takarékpénztár 
hálás küszönelünket. A muraszombati közkórház 
igazgatósága,

— A telefon mizériák. Laptársunk a .Vas- 
varmegye* egyik múlt számában szóvá telte azokat 
a botrányos állapotokat, amelyek a telefon körül 
mutatkoznak. A „Vasvármegye* felszólalásának az 
volt az oka. mert ismételten meg történt, hogy 
amikor velünk beszélgetett egyszerre csak java 
beszélgetés közben kikapcsoltak. Ez tudvalevőleg 
rettentő módon borzasztó dolog. A hírlapi közle
mény nyomán megindult vizsgálat constatálta, 
hogy ismét mi tettük a panaszt, amint hogy ren
desen mi szoktunk a telefonba mennydörögni, ha 
valami nincsen rendén. Ez a vizsgálat valószínűleg 
hibásnak talált valakit, mert a tegnapi nap folya
mán egy névtelen kártyát kaptunk, amelyben valaki

| kegyetlenül gorombáskodik velünk, és azt ajánlja, 
bogy ne fájjon nekünk a telelőn, hanem söpörjünk 
a magunk portája elölt. A névtelen levél kifogás
talan ortográfiával és slylussal Íródott és Szombat
helyen lett postára téve, Nyilvánvaló, hogy az a 
hibás közeg irta, akit a mulasztás miatt megdor
gáltak. Pedig jobban tenné az illető, ha a telefon 
kezelésben gyakorolná magát, mert ezentúl nem 
lesz olyan csekélység amit ne hoznánk nyilvános
ságra. Minket ilyen névtelen levelekkel nem lehet 
megijeszteni!

— A muraszombati közönség és a hangver
senyek. Már ismételten tapasztaltuk, hogy a mu
raszombati hangversenyek vagy egyéb előadások 
közönsége vagy nem tudja vagy nem akarja magát 
úgy viselni az előadások alatt, amint az jó neve
lésű emberhez illik, Szomorú jelenség ez és külö
nösen a férfiakra szól, akik a széksorok mögötti 
állóhelyeiken vígan társalognak. A terem melletti 
Casino helyiségből pedig valóságos zsivaj hallat
szik ki olykor-olykor. Nagy tiszteletlenség gz azon 
műkedvelők iránt, akik mindig áldozatot hoznak 
amikor szerepelnek, és bántó a közönség azon 
részének, amely akarna és szeretne figyelni. A 
muraszombati férfi nép e viselkedése — akit nem 
érint ne vegye magára — hogy enyhén szóljunk: 
ízléstelen. Leszoktatni őket csak egy módon lehet
séges és ez az ha az illető műkedvelő előadó,

amint meghallja a beszélgetést, egyszerűen abba
hagyja előadását és vár a inig a publicum ke
gyeskedik lecsendesedni. Ez drasztikus szer lesz, 
de használni fog.

— A Casino berendező bizottsága pénteken 
d. u. 5 órakor Pósfay Pongrácz elnöklésével ülést 
tartott, amelyen beható vita és a beérkezett 
ajánlatok szigorú mérlegelése után azt határozta, 
hogy megkéri Takáts László Budapesten lakó 
földinket, akinek jó Ízlése ismeretes, hogy dr. 
Czifrák Jánossal egyetemben a szükséges beren
dezési tárgyakat Budapesten válaszszák ki, alkud
janak meg egy megbízható gyárral vagy bútoros
sal s miután azt az alkut véglegesítés végett ter
jesszék a Casino választmánya elé.

— A muraszombati Dal- és Zene Egylet évi 
rendes közgyűlését márczius hó 7-én fogja meg
tartani az evangélikus iskola tantermében. Az 
egylet tagjait ez utón hívja meg az elnökség.

— A pornográfia ellen. Ismeretes az a küz
delem, amelyet a Magyar Közművelődési Egyesü
letek központja a pornografikus irodalom kiir
tása czéljából megkezdett. Mindennek daczára c 
szennyiratok szerzői és kiadói tovább folytatják 
szemérmetlen mesterségüket s ponyva termékeik
kel elárasztják a vidéket is. Nálunk Muraszombat
ban dicséretre méltó fogadtatásban részesült egy 
ilyen pornografikus küldemény. Vagy 30 drb sze
mérmetlen tartalmú füzetet küldött egy fővárosi 
ezég a helybeli Balkányi-félc könyvkereskedésbe. 
A derék főnök üzletvezetője által c szoméremsértö 
hitvány ponyva füzeteket nyomban vissza küldette 
Budapestre. Csak dicsérettel említhetjük meg 
e teltet, mert a nevezett üzlet a közerkölcsiség 
szempontjából lemondván arról a nem megvetendő 
haszonról, amit a könyvek eladásából kapott volna, 
méltán számíthat azon jók elismerésére, akik a 
pornografikus irodalom letörésén dolgoznak.

— Halálozás. Városunk egy régi érdemes 
polgára, Porges Adolf rövidáru kereskedő balt meg 
szerdán délelőtt. Hosszú betegség után és sok 
szenvedéstől váltotta meg a halál Porges Adolfot. 
Temetése pénteken volt nagy részvét mellett. Ha
láláról a muraszombati Chcvra-Kadisclm elöljáró
sága, amelynek az elhunyt egyik oszlopos tagja 
volt, külön gyászjelentést adott ki.

Köszönet. A muraszombati takarékpénztár 
évi tiszta nyereményéből 100 koronát, a délvas
megyei takarékpénztár 00 koronát, a muraszom
bati mezőgazdasági bank 50 koronát volt ^kegyes 
a muraszombati ág, hitv. cvang. templomra ado
mányozni, a mely jótékony adományokért, a ne
vezett intézeteknek ez utón is hálás köszönetét 
mond az egyház község elöljárósága.

— Esküvő. Országi) Kálmán alsóledvai tanító 
a múlt szombaton vezette oltárhoz özv. Jónás 
Ferenczné, szül. Murlasics Máriát. Az esketési 
szertartást a menyasszony nagybátyja, Schápy 
József nagynardai plébános végezte.

— Esküvő. Boros Benő kávéháztulajdonos a 
jövő hó 17-én fogja oltárhoz vezetni aráját Heimer 
Malvin kisasszonyt, Heimer Ignácz polgártársunk 
leányát.

— Köszönetnyilvánítás. A „Hétfői asztaltár
saság* az általa f, hó 20-án rendezett tánczinulat- 
ság jövedelméből 10 koronái volt szives adomá
nyozni a muraszombati állami iskola szegény 
tanulói részére, mely nemes cselekedetért ez utón 
is hálás köszönetemet nyilvánítom Takáts R. István 
igazg. tanító.

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
ni. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig vasárnap dél
előtt 11—12 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.
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Még azokat is, akik éveken át mást hasz 
náltak, meghódította a valódi

E R Ő
sósborszesz,

mert mindazt egyesíti magában, amit egy igazán jo 
és hatásos háziszertöl várni lehet.

Őre az egészségnek, fertőtlenít, erösit és edzi az 
izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan mint szájvíz, 
haj- és bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban.
Kapható mindenütt 30  fillér, 4 0  fillér, I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld utánvét

té! vagy a pénz előzetes beküldése után
K O S M O S  la b o ra tó r iu m , G YŐ R.

Kapható mindenütt.

Kossuth Ferencz levele:
T e k . B a lá z s o v ic h  S á n d o r

gyógyszerész urnák
Sepsiszentgyörgy.

„Ouzos bánlalmaknál az „Indaszesz* 
bedörzsölése jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem bárom üveggel 
küldeni.*

Kossuth Ferencz.

Számos előkelőségek és orvosok iga
zolják, hogy a (örvényesen védett székely-

INDASZESZ
gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizo
nyult a test és izmok edzésére, üdít és 
frissít. Megóvja a testest a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyúró- kenö-kura) 
felette ajánlatos. Leghatasosabb szer csuz, 
köszvény. rheuma. fejfájás, nátha, influenza, 
tagszaggatás és mindennemű meghűlésből 
eredő bajok ellen. A székelyhavasi „Inda- 
szesz* össze nem tévesztendő más sósborszesz 
készítményekkel, melyek egyszerű szeszkeve
rékek, hololt az .Indaszesz* székelyhavasi 
gyógyfüvekböl előállítóit és hatásában felül
múlhatatlan gyógyszerkülönlcgesség fü sós
borszesz. Egy üveg székelyhavasi „Indaszesz* 
fölér 10 üveg közönséges sósborszeszszel.

Készíti Balázsovich Sándor gyógysze
rész. Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett 
székelyhavasi ..Indaszesz* kapható 2 és 1 
koronás üvegekben az országban mindenütt.

> —  ■ ■ ■■ —4

Réthy^defü cu ko rká n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  f i l lé r .
C s a k  R é th y - f é lé t  fo g a d ju n k  el I

Ki szép aka r lenni S S ,
A  r á n k  a - C r é m e t .

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 koron i 
Aranka szappan 70 fillér, Aranka mozsdó viz 1 korona 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a h a ja
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszökitőt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Méla gyógyszertárában

Úgy a M i n t s e k  G é z a  vegyészeti labora-
készitőnél

K e c s k e m é t.

használjon 
Aranka haj

tori urnában

; korona értékű rendelésnél imrven csomagolás i

83/1909. végr. sz.
Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
EX. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az alsúlendvai kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. j 
I. 328. zz. végzése következtében dr. Chilkó Sándor 
ügyvéd, alsúlendvai lakos javára 1000 kor. s ; 
járulékai erejéig 1908 évi szeptember hó 7-én 
foganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt 
és 1650 kor. becsült következő ingóságok, u. n i: 
lovak, parádés lószerszám és kocsiból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- ; 
bíróság 1909. évi V. 07/1. számú végzése folytán 
700 kor. tőkekövetelés ennek 1908. évi novem
ber hó 14. napjától járó 5% kamatai és eddig 
összesen 23 kor. 80 fillérben bíróikig már meg 
állapított költségek erejéig, Gödörháza községhez 
tartozó Métnck pusztán leendő megtartására 

1909. évi márczius hó 6-ik napjának 
d. c. 11 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érinteti ingóságok az 1881. 
évi EX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés melleit, a legtöbbel Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1909. évi február 22.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir bir. végrehajtó.

S z ö lö o ltv á n y , a m e r ik a i és h a z a i 
v e s s z ö e la d á s i h ird e tm é n y .

A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium 
60900/1890. számú szokványrcndelcle szerint 

válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvcssző, valamint ugyanily alanyokra nemesi
lett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és csemcgefaju
gyökeres fás és zöldoltványok

úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 
ezen évben nagymennyiségben eladásra.

B a d  a c s  o  n y v  i d  é k i S z ő l ö t e l e p  
ke z e lő s é g e ,

TAPOLCZA (a Balaton mellett).

f ----------------------------------------------------- *

pr. Kaiser-féle
Brogenz Vorarlber köhögés elleni

o ' / n l r A i í l r ó i  kaphatók alulírott gyógy- 
C X I I K O L  Í v e l i  szertárban Ki ezen
__________________________  köhögés elleni ezukorká
kát figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen -  Kaiscr-féle „Mcll-Caramclla- c/.ukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen — - -  
R R f l f l  drh köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szer halhatóságát. Ezen kitűnő gyógy
hatású czukorkúkiiak

csomagja 20 es 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható M uraszombatban B ö lc s  B éla

gyógyszertárában.

í Battyándi tégla. A helyi érdekű vasúttal összekötő 
ipnrvasut megnyíltával a

k itűnő  nyers  anyagú s jó l  ége te tt
laii-, k n t - a s cserep-tégla bármely  vasúti  á l lo m á s ra  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön raktár

és rakodóhely.

M a g á n tá v b e s z é lö  B a tty á n d d a l.

Bővebbet: R atkol Tivadarnál Muraszombat.
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LEGNAGYOBB SZBLÖ0LTVÁNYI5K0LA

AZ flLAM] FELÜBYELET MEJLETT LÉTESÜLT
MILLENNIUM 

TELEP
NAGYÜSZ
TOPONTÁL M.

TERJEDELME SÓD KAT.HOLO 
KÉSZLET SOK MILLIÓ 
ÁRJEGYZÉK INGYEN

MILIENNIUMTELEPEN-VETTEM MILLENNIUMTELEPEN VETTEM

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.


