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A jövő társadalma.
Nemrégen ogy szokatlan hangú és 

tartalma beszédet mondott Wekerle Sán
dor: a magyar társadalom jövőjéről
beszélt. Tőle, a számszerű tények, száraz 
valóságok emberétől hallani ilyesmit nem 
mindennapi érdekesség. Azt talán mon
danunk sem kell, bogv Wekerle véralkatánál, 
hivatásánál, foglalkozásánál, tapasztalatainál 
fogva sem tartozik, nem is tartozhatik az 
optimista, a naiv, a vérmes a hiszékeny 
lelkek közé. Első sorban finánctalentum, ö 
szedte rendbe meglehetősen zilált finaneián- 
kat, tehát reáliákért hevülö pozitív szellem. 
És ez a reális gondolkozás, ez a pozitív 
szellem nem látja oly sötétnek jövendőnket, 
a minőnek sokan nagy deliciával rajzolják 
és prognosztikálják.

Tudja jól, hogy jelenünk, a ma, ame
lyet olyan kínosan morzsolunk, meglehető
sen sivár és meglehetősen rögös, bálja 
mindazokat a gátakat, a melyeket utunkba 
ellenségeink építenek és azokat is, a melye
ket magunk építünk utunkba. Tudja, hogy 
a mi egéh/éhen sem  nagy és nem is túl
ságosan erős társadalmunk, jobban meg
oszlott, több felé tagozódott, mint a hogy 
a megoszlá.-l. a széltagozódást politikai, 
társadalmi, gazdasági viszonyaink föltétele-
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v‘lk- hogy haladásunk, megizmosodá
sunk, útjában a leghatalmasabb ellenségek 
n(*m az°h. akik határainkon kívül állanak, 
nem is azok, akik halárainkon belül szepa- 
ratisztikus törekvéseknek élnek, hanem mi 
magunk magyarok, a politikai magyar nem
zet gerince és éltető ereje.

Wekerle azt is megmondta, hogy mi
ben látja ó garanciáját annak, hogy eljutunk, 
ha válságok, ha nagy erőmegfeszitések 
árán is oda, ahová törekszünk. Az olcsó 
moralisták, az utszélen lebzselő bölcsek 
nem tudják eléggé ócsárolni társadalmunkat 
és nincs olyan alávalóság, a melylyel meg 
ne vádolnák társadalmi intézményeinket, 
kivált pedig a kaszinókat, pedig a magyar
ság konzerválásában és propagálásában 
fontos szerepel játszott a társadalom és 
becsületes munkát végeztek a kaszinók. A 
kaszinóknál nincs alkalmasabb terrénum a 
különböző, a széthúzó társadalmi elemek 
összeolvasztására. A társadalmi erők tömö
ri lését végezték a kaszinók eddig is, amig 
ez a törekvés nem volt szándékos és 
öntudatos.

Wekerle azt ajánlja, hogy tovább is 
Széchenyi ideáját tartsuk szemünk előtt s 
az ö törekvései megvalósításán fáradjunk. 
Nemcsak az ö hite, de hite mindazoknak, 
akik a viszonyokat objektíve nézik, hogy

most jött el igazán az ideje Széchenyi 
programmja megvalósításának. Azoknak, 
akik már szeretnének pihenni, akik már 
babérjaikon hevernének, talán nem kellemes 
annak hallása, hogy dolgoznunk kell vérrel 
és verejtékkel, hogy hozzá kell szoknunk 
az egyáltalán nem könnyű önfeláldozáshoz; 
de hát sohasem volt más a világ sora. Ha 
akarjuk, a mit Széchenyi megjövendölt, 
hogy Magyarország nem volt, de lesz, nincs 
olyan ár, amit érte sokalhatnánk.

Az adóreform.
Az egyenes adó törvényjavaslatoknak kép

viselőházi tanácskozása elé súlyos aggodalommal 
tekint az ország közvéleménye. Az aggodalmakat 
az a körülmény idézi fel, hogy az üzleti körök 
indokoltan tartanak attól, hogy az uj adó törvé
nyek lényegesen fokozni fogják a kereskedőknek 
és iparosoknak már jelenleg is csak nehezen 
elviselhető adó terhét.

Elismerjük, hogy az üzleti körük által han
goztatott óhajok egy nem is nagyon jelentékeny 
része, a pénzügyi bizottság tanácskozásairól nyil
vánosságra jutott hírek szerint, teljesült. De az 
üzleti érdekkörök által előterjesztett óhajoknak 
legjelentősebb sorozata még mindig nem talált 
meghallgatást, holott ez utóbbiak a közgazdasági 
érdekek szempontjából életbevágó fontosságúak.

Nem hallgathatjuk el azt az erős meggyőző
désünket, hogy az egyenes adók tervbe vett
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Kellemes tévedés.
Kuiic- Józsefet teljesen kielégítette az az 

állás, mit a m m l elfoglalt. Még innen volt a 
harmincon, mikor árvaszéki ülnök volt. Természe
tével teljesen megegyezett az a lomha meguyug 
látó érzés. Iiogv neki a gyámsági törvényen kívül 
semmi egyébbel nem kell {vesződnie. Szelidebb 
lelkét mindig kellemesen zsongatta az a gondolat, 
hogy hivatása az árvák érdekét megvédeni. Meny
nyivel szebb, nemesebb foglalkozás ez. mint teszem 
az árvákat kifosztani.

Apja Korics Mihály, nyugalmazott számtartó 
volt, ki 40 évi szolgálattal nemcsak tisztességes 
nyugdíjra, de tekintélyes magánvngyonra is telt 
szert. A beavatottak azt beszélték, hogy leányá
nak. Józsának 40 ezer forint hozományt szánt. 
Több gyermeke nem volt.

A öreg számtartó beteg felesége miatt min
den esztendőben fürdőre járt. Természetesen 
Józsát is magával vitte. Hátha akad valaki a für
dőn . . . hátba olt kerül az igazi . . .  A gondolko
zásnak ebben a módjában a szülök olyan egyfor
mák. mint — bocsánat a kifejezésért — a tyúk
tojások.

Utoljára Hévizén voltak, hol Józsának tid- 
varlúk lekinlotúben jclonlös sikere volt. Néhány I

iiatal fürdővendég s néhány Keszthelyen állomá- ; 
sózó honvédhuszár tiszt állandóan körülötte 
settenkedett.

A regényíró szemével nézve, Józsa nem volt 
szépség. Túlságos molcttsége. szabálytalan vonásai, 
kissé rekedtes hangja szinte kizárta, hogy a fan
táziában izgalmas szerelmi históriák hösnö- 
jeként szerepeljen. Szerencsére az élet nem 
olyan akadékoskodó, mint a remény. Mondjuk 
egyszerűen, az élet okosabb: megalkuszik, ki
egyezik. És ezt okosan teszi. Az udvarlók teljesen 
egyetértettek abban, hogy Józsa barna, lelkes 
szeméből annyi értelem sugárzik, hogy tekin
tetbe véve az öreg szám tartó előnyös vagyoni 
helyzetét, bárki is habozás nélkül a lábaihoz 
omolhat.

Ezt maga Józsa is tudta és gyakran nem 
minden keserűség nélkül tapasztalta, hogy az ud
variok milyen alaposan vannak tájékozva u papa 
nagy tejgazdasága es fejős tehenek száma felöl. 
Nem egyszer szomorúan konstatálta, hogy a tehe
neknek a hátán kell neki a boldogság révébe 
jutni.

— Ez igy van — konstatálta az okos 
leány — a papa jóformán azért dolgozott egész 
életében, hogy az én férjemnek legyen bőséges 
költőpénze . , .

Mikor augusztus utolján hazajöttek Hévízről, 
Józsa József bátyjának hűségesen beszámolt az 
iszapos források környékén telt tapasztalatokról.

Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti'a köhögést váladékot, éjjel* izzadist

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ H ó e k e*1 e re d e ti cso m a go lá st.

F. I f iott m án  n - 1<« R or h e  A  Co ;í5 a *e l (Svájc)

Meg kell jegyeznem, hogy a szclidlclkü 
árvaszéki ülnök rajongóan szerette kis tömzsi, 
okos húgát. Most is áhítattal hallgatta a legjelen- 
téktclencbb részletet is. mely bugának szórakozá
sával vonatkozásban állott. Egyik rövidebb pauza 
után Józsa pajkos mosolylyal mondotta:

— Igaz a, majd férjhez mentem.
— Ohó! — kiáltott közbe József.
— Igen, — folytatta Józsa. — az egyik 

udvarló egészen komolyan kijelentette, hogy mihelyt 
titkár lesz, eljön és oltárhoz vezet.

Az árvaszéki ülnök egészen komolyan vette 
a dolgot.

— Mihelyt titkár lesz, — ismételte — hát 
most micsoda ?

— Fogalmazó.
— Hol?
— A minisztériumban.

— Melyikben?
Józsa felkaczagott.
— Odáig nem jutottunk, hogy azt is meg

vallotta volna. Egyébként csak azért említem, 
mert az illető jól ismer téged.

— Ugv ? Hogy hívják ?
— Nagy Jenőnek.
Az árvaszéki ülnök felugrott örömében. A 

legjobb barátom. Te, Józsa, ez az egyetlen fiú, 
a kihez őszintén, komolyan ragaszkodtam. Imád
tam ! De meg is érdemli!

— Igazán?



reformja a kereskedelmi és ipari érdekek sérelme 
nélkül nem vihető keresztül.

Az üzleti köröknek legégetőbb kívánságai : 
1./ Hogy a kereseti adó maximális bevétele lcg- 
fölebb 20 millió koronában kontigentálandú. 2./ 
hogy a kereseti adó kulcsa 5°/0-ról 30/ö-ral leszál
lítandó. 3./ A kercscii adó alapja az előző 3 év 
átlaga alapján állapítandó meg. 4./ Az adóalapból 
úgy a kereseti, mint a jövedelmi adónál az összes 
állami, törvényhatósági és községi adónak s pót
lékoknak levonása megengedendő. 5./ A töke és 
járadékadó lOVo-os kulcsa szállittassék le az 
eredetileg kilátásba vett 5-%-ra.

Azok a szempontok, amelyek a pénzügyi 
bizottság többségéi különösen a tökekamatadó 
leszállításának mellőzésére indították, helytállóknak 
nem tekinthetők. A bizottság többsége ugyanis a 
vállalatokba helyezett tökék állagának fokozott 
mérvű szaporodását várja a betétek után fizetett 
kamatadó [magasságától. Ezzel szemben tény az, 
hogy a kamatadó túlzott magassága eddig sem 
hatott a megtakarított tőkéknek részvény vásár
lásba való fektetésére, s igy az adónemek régi 
magasságában való megtartása sem fogna az 
eddigi helyzeten változtatni.

A pénzügyi bizottság továbbá igazságtalan
ságnak tartotta tökét kevésbbé megadóztatni, mint 
a földet. De vájjon a föld igazi jövedelme meg 
lesz-e adóztatva 10°/o-ka), amint ezt a bizottság 
a töke valódi s cl nem titkolható jövedelmével 
szemben helyén valónak tartja ?

A pénzügyminiszter a törvényjavaslat indo
kolásába „hitelpolitika [érdekeknél fogva8 ez adó
nemek megszüntetését is kívánatosnak látta, de 
ettől eltérően beérte azzal, hogy legalább ez adó 
kulcsát leszállította. Ezzel elege., lett egy régi, 
jogos kívánságnak. Reméljük, hogy a képviselőház 
e tekintetben méltányolni fogja a pénzügyminisz
tert eredetileg vezérelt indokokat.

MURASZOMBAT, 1909.

H Í R E K .
M á r t iu s  15. A magyar szabadság 

újjászületésének napját — bár ma kevés 
okunk van a szabadságnak örülni — a J 
muraszombati Casino is, hagyományos szo
kásához képest, megfogja ünnepelni. A szo
kásos estély keretében fognak a nagy nap 
ról megemlékezni, amelyen ének, szavalat 
és melodráma lesznek. A Casinot a rende- j 
zésben a muraszombati Dal- és Zenegyesü- ; 
let élén elnökével, dr. Skrilecz Mihálylyal, 
támogatja. A Casino reményli, hogy a hazíias 
ünnepélyre a közönség nagy számban fog ' 
megjelenni.

— Esküszöm! Nem akarok sokat mondani, 
de büszke lennék, ha sógorom lenne . . .

— Lám, lám . . ,
József elragtatással folytatta:
— Józsa, ha te úgy ösmernéd, mint é n ! 

Ha tudnád, micsoda közjogász.
Józsa közömbösen vont vállat, jelezvén, 

hogy a közjog csak igen kis mértékben imponál 
neki. József lelkesedéssel folytatta :

— Igazi tudós, a mellett szerény, ki egy
szerűen letagadni képes érdemeit. Te, nekem most 
is Jenő az eszményképem . . . Azt mondod, hogy 
a minisztériumban van, ez tévedés, tudtommal a 
közalapítványi igazgatóságnál van, de ez mellékes.

— Rám nézve egészen mellékes, — mon
dotta Józsa — nem érdekel ez az ur.

— Lehetetlen! — kiáltotta.
És szomorúan tette hozzá.
— Milyen kár! Ah, Józsa, ha úgy ismernéd, 

mint én. Milyen szive van annak a fiúnak és 
mennyi esze! Emlékszem, hogy valami francia 
tudományos munkát fordított, amit jól megfizettek. 
És tudod mit tett a pénzzel?

— Elköltötte.
— Ohó, a bátyja özvegyének küldte az 

utolsó garasig. Képzeld, egy fiatalember, a fő
városban, hol minden lépés költekezésre csábit, 
hol soha sincs elég pénze az embernek . . . meg
vonja magától, ócska télikabátban jár, hogy bő
kezűen segélyezhesse sógornőjét . . .  De ez semmi.

— No, már ez valami, — mondotta Józsa 
hirtelen komolysággal.

— Czipott Zoltán dr. volt muraszombati 
járásorvos, közéletünk egykori vezéralakja, hosszabb 
tartózkodásra Muraszombatba érkezett.

A magyar nyelvi bizottság felhívása.
3118. szám. 19909. Tárgy: Néptanítók jutalmazása j 
a vm. magyarnyelvi alapból. A muraszombati es 
szentgotthárdi járások főszolgabíróinak, valamint 
a szombathelyi, körmendi, németujvári, felsööri és 
kőszegi járások főszolgabíróinak. A 21604/9- sz. 
szabályrendelet 5 §-a értelmében a magyar nyel
vet sikeresen tanító néptanítók jutalmazása tekin
tetében a folyó évben elsősorban a muraszombati 
és szentgotthárdi járások nem magyar ajkú közsé
geiben működő néptanítók vétetnek figyelembe s 
a többi járási néptanítók csak az esetben ha a 
sorra került néptanítók javadalmazása a magyar 
nyelv alap ez évi jövedelmét ki nem merítené, 
Utasítva főszolgabíró urakat, hogy e körülményt 
járásaik torületén hirdessék ki, a különösen a nem 
magyar ajkú községek népiskoláinak iskolaszékével 
és tanítóival oly felhívással közöljék, hogy a 
mennyiben iskoláikban a magyar nyelv kellő 
sikerről tanittalik vagyis ha hitelesen ajánltatik, 
hogy a tanító az összes kötelező tantárgyakat az 
egész tanéven át kizárólag magyar nyelven taní
totta, iskolája növendékei a tantárgyakat magyarul 
tanulták és megértették a nélkül, hogy az által 
bármely tantárgy háttérbe szorittatott és az álta
lános taneredmény csökkent volna, — kellőleg 
felszerelt kérvényeiket az iskolaszék és főszolga
bírói urnák véleményével ellátva hozzám 1. év 
április hó 15-ig beterjesszék. Megjegyzem, hogy a 
főszolgabíró urak, mint a kir. tanfelügyelő ur és 
az illetékes iskolai hatóságok hivatalból is ajánl
hatnak arra érdemes néptanítókat, de az esetben 
is a szabályrendeletben megkívánt adatokkal fel- j 
szerelve kell lenniük. Az ilyképpen beérkező kér
vények és ajánlatok alapján a népnevelő és ma- j  
gyarnyelv bizottság az egyes iskolák vizsgálata ; 
iránt intézkedni fog. Felhívom lek. urakat, hogy | 
ézen kiválóan hazafias ügyben szokott bugalom- I 
mai és figyelemmel járjanak el és a néptanítókat ; 
a mennyiben iskolájuk állapota őket arra minősíti l 
pályázatra buzdítsák és ezen törekvéseikben hat
hatósan támogassák. Jelen rendeletéin pontos | 
végrehajtásáról f. évi április hó 15-ig jelentést 
várok. Szombathely, 1909. évi február hó 17-én. 
Herbs Géza sk. alispán.

— Megjutalmazott körjegyző. Lapunk egyik- 
múlt számában megírtuk, hogy Rozgonyi Antal j 
csendlaki körjegyző milyen sikeres aktiot indított 
oly irányban, hogy a takarmány Ínség által sújtott ! 
vidékek lakosságának adója clcngedlcssék. Amint 
ismeretes, a derék jegyző tevékenységének meg , 
lett a kívánt eredménye. Most arról ad hirt csend- j 
laki tudósítónk, hogy az érdekelt községek lakos
sága, méltányolva a jegyző közhasznú munkássá
gát, elhatározták, hogy felajánlják neki az elen
gedett összeg 4#/o-át. Küldöttség adta tudtul ezt a

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

— Hallgasd csak meg a következő esetet, 
melynek szem- és fültanuja voltam. Kis korcsmába 
jártunk étkezni. A korcsmárosné özvegyasszony 
volt, a leánya elég csinos . . . Erről a leányról 
sok mindenfélét mondottak, de mi tudtuk, hogy 
tisztességes leány, csak kissé szabad modorú. 
Egyszer egy ur, könyvelő volt, valami komisz 
rágalmat terjesztett róla. Jenő rendreutasitotta s 
mikor ez szemtelenül megismételte a rágalmat, 
Jenő olyan lovagiatlanul bánt el vele, hogy annál 
lovagiasabbat én sohasem láttam . . .

— Miit telt? — kérdezte Józsa.
— Megverte. De alaposan, Gsihi-puhi! 

Ahol érte.
— Érdekes.
—- Mi, én magam is azt hittem eleinte, hogy 

valami vonzalmat érez a korcsmáros leány iránt. 
Szó sincs róla. Jóformán nem is beszélt vele, 
csak a legszükségesebbet, de nem engedte, hogy 
valaki egy védtelen leányt . , . Érted ?

— Értem . . . Azaz mégsem . . . József — 
mondotta a leány — reám ez a te Jenő barátod 
egészen más benyomást tett. Én raffinált hozo
mányvadásznak néztem s a szerint bántam is vele.

— Lehetetlen!
— Ismételtem, úgy van, raffinált . . . Kép

zeld, úgy akarta feltüntetni a dolgot, mint aki 
tisztán személyemhez vonzódik. Szerelmet vallott, 
házasságot Ígért, de megkért, hogy ne szóljak egy 
szót se szüleimnek . . , Bántó, visszatetsző arro
ganciájában azt képzelte, hogy fülig szerelmes 
vagyok belé s hogy ezentúl egyebet sem fogok

MÁRCZIUS 7.

meglepett jegyzőnek, amelynek szónoka hang
súlyozta, hogy nem dijjazm kívánják a jegyző 
működését, hanem elismerésük es hálájuk jeléül 
vegye Rozgonyi a községek c határozatát.

— Muraszombat viz alatt. A múlt hét egyik 
napján, kedden egy kis próba árvíz volt Mura
szombatban. A sok hó ami napok óta esett a 
hirtelen be állott enyhe idő következtében olva
dásnak indult, s a város egyes helyein valóságos 
árvizeket teremtett. Ilyenkor látszik meg a rende
zetlenség teljes hiánya. Nincs a vármegyében még 
járási székhely, ahol e tekintetben olyan szégyen
letes állapotok volnának, mint Muraszombaton. 
De nem is hisszük, hogy még cgv községi elöljáró
ság volna, amely olyan lanyhán kezelné a köz
dolgokat, mint a mienk. A községbirúró! — akit 
igen derék jóravaló embernek ismerünk — már 
egyszer megmondtuk véleményünket. Neki nem 
lehet rossz néven venni, hogy a modern városi 
administratiot nem érti. De a jegyző azért van 
mellette, hogy az tegyen és alkosson. Horváth 
László jegyzőnek a képességei meg vannak ahhoz, 
hogyan kellene a várost adminisztrálni, és egy 
kissé olyan formát adni neki, hogy a kullur em
ber is jól érezze magát benne, de vagy a képvi
selőtestület nem adja meg neki a szükséges esz
közöket, vagy pedig ö maga közömbös ezek iránt 
a dolgok iránt és kényelemszeretetből nem akar 
ilyen irányban dolgozni. Ha a képviselőtestület 
nem támogatná törekvéseit, akkor felebbezze meg 
azokat a határozótokat amelyeket az ö haladási 
ezélzó javaslataira hoznak. De ha viszont a 
jegyző a hibás, akkor meg a képviselőtestület 
üssön a körmére, és követelje meg tőle, hogy 
dolgozzék. Mindezek pedig most azért jutnak 
eszünkbe, mert a város képét látva igazán elke
seredik az ember közállapotaink felett. Az állami 
iskola és a Hirschl-félc emeletes épület előtti 
kiszélesedett gyalogjárón valóságos tenger van. 
Legalább 30—40 cm. magas a viz, és meglehető
sen nagy területen. Szinte fájdalom nézni, hogy 
az iskolás gyermekek hogyan gázolnak keresztül 
ezen a tengeren. Avagy az Adanics-félc péküzlet 
előtt és a Skerlák-utcza végén Réterkával szem
ben kell megnézni milyen világ van ! És minden 
azért mert a havat senki sem takarította, és nem 
volt hatóság, amely a közönséget a hó eltakarítá
sára kötelezte volna. Majd a jó Isten eltakarítja. 
De ahol hordatták is a havat ott sem volt köszö
net benne, mert például az összes havat a séla-

tenni otthon, mint számlálni a perceket, mikor 
eljön, hogy keblére vonjon.

A jóíelkü árvaszéki ülnök Jcsüggedten rázta 
a fejét.

— Józsa, — mondotta erős meggzözödés- 
sel, — te azt az emberd hibásan Ítélted meg.

Két héttel később Korics József minthogy 
ép akkor vette ki vakációját, felkereste Nagy Jenő 
barátját a közalapítványi igazgatóságban. A két 
barát öröme őszintén meleg volt, József alig várta, 
hogy elmondhassa jövetele célját.

— Édes Jenő, — kezdette, — te megkérted 
húgom kezét.

— Én? — csodálkozott Nagy Jenő.
Igen tudom, hogy szigorú titoktartást 

kértél tőle. De az ilyen titkok rendesen kipattanak.
Nagy Jenő jóízűen mosolygott.
— Ez igazán mély titok, — mondotta, — 

én tudniillik sohasem láttam a húgodat.
— Jó. jó, — idegeskedett az árvaszéki 

ülnök, — hát Hévizén.
— Soha színét se láttam Hévíznek,
— Már engedjél még . . .
— Esküszöm, hogy soha.
József álmékodva nézett barátjára.
— Soha ? — kérdezte ?
— Soha ? — hangzott a határozott válasz.
ügy? Annál jobb . . , Akkor az egy másik

Nagy Jenő volt, valami shvihák . . .  És te tar
tozol a neved becsületének azzal, hogy megismer
kedj húgommal.

— Tartozom ?
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térre hordták. Hadd érjék ott a tavaszig! Nem 
ártana ide egy telj hatalmú város rendező kormány
biztost küldeni, aki azután nem esak a hótakaritás, 
de egyéb takarítások dolgában is rendet csinálnia.

— A kórházi választmány e hő 9-én d. u. 
fél 2 órakor ülést tart.

— A vegyeskar állandósítása. Akaratlanul is 
a feminismus győzelmét, a nők erősségét és a fér
fiak gyengébb voltát jelenti az a körülmény, hogy 
Dalegylet kebelében két legutóbbi alkalommal oly 
kiváló sikerrel működő vegycskart, a Dalegylet 
vezetősége, a hölgyek szives beleegyezésével 
állandósítani kívánja. Ez az idők jele. íme ki
csinyben a nagy küzdelem képe. A férfikar kissé 
gyengének bizonyult, hclibük lép a szép leányok 
és asszonyok egy bájos serege, akik szorgalma
san járnak próbára, figyelemmel tanulnak, szót 
fogadnak a karmesternek, és végeredményben 
nagyon szépen énekelnek. Most már, alig 6 heti 
éneklés után, még pianokat is tudnak énekelni.

K ére lem  a  Z b o ra y  k ö nyv  e lő 
fiz e tő ih e z . Több oldalról hallottunk pa
naszt, hogy az előfizetők Zbáray Aladár 
Utolsó könyvét még most sem kapták meg. 
Lapunk szerkesztősége eszközölte annak 
idején az előfizetők gyűjtését dr. Tonelli 
Sándor (Budapest, Zichy Jenö-u. 4. sz.) 
felkérésére, aki mint a „Magyarország44 
munkatársa s Zboray barátja, az elhunyt 
költő árvái javára több barátjával egyetem
ben a kötetet sajtó alá rendezte és kiadta. 
Nagyon restelljük, hogy a november végére 
igéit könyvek egyrészét még most sem 
kapták meg az előfizetők és szives elnézé
süket kérjük, mert a dolog hibánkon kívül 
történt. Felkérjük azonban mindazon t. 
előfizetőket, akik a könyvet még mindig 
nem kapták meg, legyenek szívesek ben
nünket értesíteni. Mi azonnal és a legeré
lyesebben fogunk az illetékes helyen eljárni, 
kogy a könyvet mindenkinek haladék nél
kül elküld jék.

Az egyházmegye yyásza. Sákovits József 
újhegyi plébános helyettes, aki nemrégen hasonló 
minőségben Dagonyán működött a múlt héten 
meghalt.

- Kitüntetett csendőrök. Olvasóink még 
bizonyára élénken emlékeznek arra a nagy tüz- 
biztositási panamára, amelyet most egy éve lep
lezett le a csendőrség. Derkeháza volt a köz-

— Igen, ha r.eki nem. hát nekem, a mi 
regi, igaz barátságunknak . . . Mindössze hat órai 
utazásról van sző, gyorsvonaton. Ezt nem tagad
hatod meg tőlem.

Három óra múlva együtt ültek a gyorsvonat 
kupéjában, Szép nyári est volt, mikor a régi 
számtarlói lakba érkeztek . . . József bemutatta 
húgának, ki egyedül ült a verendán, barátját.

— Kedves Józsa, elhoztam az igazi Nagy 
Jenőt. . . .  Ha megismered, kénytelen leszel clis- I 
merni, hogy nem minden Nagy Jenő egyforma . .

A leány, mikor kezet szorított a fiatal em
berrel mélyen elpirult.

— Annyi sok szépet hallottam ön felöl, — 
mondotta némi zavarral.

— A Jóskától, ugy-e V Nagyon hálás vagyok 
barátomnak érte. De megvallom, hogy mégis jobb 
szeretném, ha személyes tapasztalatok alapján 
szerezne felölem jó véleményt.

— Magam is, — mondotta Józsa nyílt tekin
tettel. . . .

— Sőt én is, — toldotta meg József, mint 
a ki elkerülhetetlennek tudja, hogy ez a két lélek 
megérti egymást. , . . A fejlemények már egy 
hét múlva igazat adtak neki . . . Jenő megkérte 
Józsa kezét. Meg is kapta. . . . József homlokára 
ütött.

— És mindezt — mondotta, annak a 
haszontalan Nagy Jenőnek köszönhetjük . . .  Az 
Isten éltesse. —

Zöld i Márton.

pontja annak a nagy társaságnak, amely a biz
tositó intézetek megkárosításával üzletszerüleg 
foglalkozott. Ezt a panamát Szitár József mura- 
szombati járásörmester, akinek ügybuzgalma és 
nagy nyomozó képessége közismert, fedezte fel. 
A bűneset kiderítésében buzgó segítőtársa volt 
Rosinann István cs. őrmester. A két csendőr 
altiszt 6 hétig folyton, éjjel-nappal ebben a szö
vevényes ügyben dolgozott. Most megkapták 
jutalmukat, a miniszter nyilvánosan megdicsérte 
működésűket.

A muraszombati Dal- és Zeneegylet ez
évi rendes közgyűlését a mai napon d. u. 4 óra
kor tartja, az evangélikus iskola termében.

Helyreigazítás. A lapunk múlt számában 
a Dalárda mulatságról közöli tudósítás legvégére 
egy sajtóhiba csúszott bele. Egy általános tiszte
letnek örvendő férfi név mellé, valami — eddig 
kiderithctlen módon -— két betücske került oda. 
Dr. Vratarits Iván, nevéhez hozzá szedték a „né" 
belüket, s mivel ez a szó a tudósítás ama részé
ben volt, amely a mulatságon jelenvolt asszonyok
ról számol be, a nyájas olvasók, hirtclenébcn azt 
hitték, hogy vagy a szerkesztő bolondult meg. 
vagy dr. Vratarits házasodott meg úgy, hogy arról 
senki semmit nem tudott. Sem az egyik sem a 
másik eset nem következett be. Szerkesztőnk nem 
bolondult meg, dr. Vratarits pedig nem — nősült 
meg, Hizony nem! Ismét elmúlt egy farsang, s 
nemes barátunk, akit az Úristen is férjnek terem
tett, még mindig nem hajtotta fejéi a házas éld 
jármába. Ledig mostanság erősen hirlclt minden
felé, s egyszer másszor már ugylátszolt mintha a 
dolog komoly fordulatot vett volna! Ratkol Tiva
dar és Dodnár Dandi már mélabus tekintettel 
nézlek össze és a pohárba, a férjek már készí
tették kárörvendö mosolyaikat, de a nagy sensatió 
csak nem akart bekövetkezni. Izidor a szedő 
gyerek, bizonyára ezeket a válság, illetve házasság 
híreket hallhatta, mikor az Iván név mellé oda
szedte a „né“ belüket. Isten bocsássa meg neki 
a tévedést. Ezek után pedig, hogy a hibát helyre
igazítsuk ezennel kontstatáljuk, hogy dr. Vratarits 
Ivánné nem volt a mulatságon, illetve, hogy 
ilynevü asszonyság ez idő szerint Muraszombatban 
és Vidékén még egyáltalán nincs, de valószínűleg 
— lesz. Ámen.

- -  Elveszett vadászkutya. Horváth László 
muraszombati központi körjegyzőnek elveszett egy 
aranysárga szőrű, mind négy lábán fehér vonalú, 
feltűnő sovány vadászkutyája. A megtalálója illő 
jutalomban részesül. A kutyát Cézárnak nevezik.

— A sötétség áldozata. A múlt hó 26-án az 
esteli vonattal érkezett városunkba Nasitz Hugó a 
Stollverk-féle cacao gyár utazója, aki már több
ször megfordult Muraszombatba s mint ilyen 
tudja, hogy a Plcssán keresztül egy gyalogul ve
zet a városba, amelyet a vasútról gyalog bejövő 
közönség rendesen használni szokott. Nasitz Hugó 
mostani megérkezése alkalmával is ezen a gyalog 
utón akart bejönni a városba. Alig ment azonban 
pár lépésnyire, amikor is a sürü sötétségben nem 
látván kellően az utat, az árokba zuhant és kezét 
törte, ügy vagyunk értesülve, hogy a kárvallott 
utazó, akinek egy kéztörés meglehetős összegű 
kárt okoz, be fogja perelni a várost, amelynek 
kétségtelen kötelessége az utakat világítani. Kü
lönösen a vasútról a városba vezető utat. A mai 
jog gyakorlat mellett szinte biztosra vehető, hogy 
a várost a kár összegben marasztalni fogják. Ezt 
pedig az adófizetőknek kell végeredményében 
megfizetni, mert a városnak más jövedelme, mint 
a póladó nincsen. Reméljük azonban, hogy ezúttal 
ki fog törni a város közönségéből a jogos felhá
borodás és felelősségre fogja vonni azokat akik
nek mulasztása tolytán volt sötét a vasúti ut. Itt 
említjük meg, hogy Dobray János vendéglős a 
múlt napok egyikén, midőn a hajnali vonalhoz 
ment ki, épen igy járt. Beleesett az árokba, neki 
azonban komolyabb baja nem történt.

— Meghívó. A „Muraszombatjárási Gazda
kör" választmánya f. évi márczius hó 8-án, hétfőn 
délután 3 órakor a gazdakör hivatalos helyiségé
ben ülést tart, melyre a t. választmányi tag ura
kat tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat : 1. Titkári

jelentés. 2. Jelentés a háziipari tanfolyam, a mun
kás gymnasium és gazdasági előadások lefolyásá
ról. 3 Az 1909. évi munkaprogramm megállapí
tása. 4. A közgyűlés, idejének helyének és tárgy- 
sorozatának megállapítása.

Muraszombat, 1909. márczius hó 1.
Takáts R. István s.k. Gróf Batthyány Zsigmond s.k. 

titkár. elnök.

— Nagyböjti könyvecskék Igaz ugyan, hogy 
az ájtatos lélek templom és szertartások nélkül 
is mindig fel tud emelkedni teremtőjéhez, a tem
plom, a szent mise s az ünnepi szertartások 
mégis egészen más hangulatba ringatják, Isten 
leikéhez sokkal közelebb viszik az embert, mintha 
elvonulva, profán helyen csak magában imádko
zik. A szent mise s a szertartások minden szava, 
minden mozdulata nagy jelentőségű eseményekre 
emlékeztet; felújítja világrenditő, uj világot te
remtő történelmi mozzanatok gondolatát; jelen- 
való, szomszédos, szinte érzékelhető eseményekként 
állítja elénk az Ur Jézus életének szent és még 
a rágondolás által is megszentelő részleteit. Ne 
fogjon tehát senki nagy ünnepek megöléséhez 
azon események átgondolása nélkül, melyekre az 
ünnep vonatkozik. Az ünnep úgy lesz lelkünkre 
igazán hasznos, ha lelkünk előtt újra lejátszódnak 
ez ünnepelt tények s mi bele illeszkedve azon 
sodrába, örvendezünk örömleljcs fordulatára s 
együtt búsulunk szomorú változataival. Az ünnep 
igy megülve, át meg át hatja szellemünket; ki
lúgoz lelkűnkből sok fogyatkozást s az erős fel
buzdulások, nemes szándékok magvait hinti az 
imádságok és erénygyakorlatok által megmunkált 
lélekbe, Vezérkönyvecskék nélkül azonban bajos 
az ünnepeknek ilyen lelki épülést biztosító meg- 
ülése s ezért hasznos és sok hivő háláját bizto
sitó munkát végzett a Szent István Társulat, a 
mikor a húsvéti ünnepekre egész sor ilyen köny
vecskét adott ki. Kiadásában megjelentek s a 
Szent István Társulat könyvkereskedésében meg
rendelhetők a következő ilyen természetű munkák : 
Szent keresztuti és más ájtatossági gyakorlások 
Jézus Krisztus kínszenvedéséről és haláláról (stá- 
cziós könyv) kötve 20 fillér. — Gyónási köny
vecske katholikus gyermekek számára. Irta Dreher 
Tivadar, kötve 3G fillér. — Nagyheti szertartások. 
A nagyheti szertartások és egyházi ájtatosságok, 
magyar és latin szöveggel, különféle kötésekben 
3‘20. 4’40, 5‘20, 7 és 8 korona. — A nagyheti 
szertartások. Irta dr. Valnicsek Béla. Tartalmazza 
az egyházi szertartásoknak és azok jelentőségének 
magyarázatát Virágvasárnaptól Nagyszombatig és 
énekeket a föltámadási körmenethez. Ára 12 fill,

A D iva t.
— A Divat Ujság-ból. —

Még hóval terhes fölöttünk a levegő, a téli 
sportoknak szenvedéllyel hódolunk, az erős fagy 
ellen meleg bundákkal védekezünk, s a divat 
krónikásának már a tavaszra készülő újdonságokat 
kell felkutatnia, hogy jó előre beszámolhasson 
híveinek arról, vájjon mi újat. meglepőt tartogat 
számunkra a divat szeszélyes istennője ?

Tudnivaló, hogy a divat minden uj ötletét 
hosszú tanácskozás, megbeszélés előzi meg az 
arra hivatott vagy már arra nevelt irányadó em
berek között, az eszmék és ötletek metropolisá
ban, a divat székhelyén: Párisban. És a mikor 
már kimerítettek egy-egy időre mindent, vissza
térnek a régiek viseletéhez, azt a kor raffináltabb 
ízlésének megfelelően átjavitják s az ó-világ meg
hódol előtte éppen úgy, mint meghódoltak előtte 
nagyanyáink, mikor még a párisi divat friss volt 
és uj s a szó teljes értelmében eredeti. Csodálni 
való-e, ha néha elfárad azoknak a képzelete is, a 
kik folyton az újat hajszolják s átengedik a dol
gokat annak a bizonyos természetes átmenetnek, 
a mely a túlzott irányt helyesebb, észszerűbb 
mederbe viszi.

Úgy észleljük, a tavasz ebből a föltevésből 
indul ki, nem hoz semmi meglepőt, de mérsékel 
mindent, a mit az ősz és a tél túlzásként produkált.

Az öltözetek tapadó, simulékony szövetből, 
vékony nagyon finom posztóból készülnek. Sza
lonokba a fényes, utcára inkább a fénytelen posztó 
való. A szabás szinte kivétel nélkül direktoár és 
princessz. Tagadhatatlan, és a szabiisi mód rend
kívül előnyös, főleg, a magas alakoknak kedvez, 
de nem hátrányos az alacsony növésüeknck sem.

Újdonság a kabát-ruha, az úgynevezett robe- 
manteau, a mi a blúzokat teljesen kiszorítja.
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Egyben-szabott, kényelmes, célszerű viselet. Utcára 
kitűnő szolgálatot tesz. Egyetlen dísze a zsinór 
és a gomb, de az előbbi teljesen egyszerű alkal
mazással.

A szoknya egyébként szűk. Reméljük, ez a 
szabás most már inkább engedni fog, semhogy 
még szükebbre váljék, A forma igy is annyira 
érvényesül, hogy ez már sok esetben igazán a 
jó ízlés rovására megy.

Hogy a kalapokról is szóljunk: itt észlelhető 
leginkább az a bizonyos „átmenet". Már nem 
egészen nagyok és látni feltűnő kicsinyeket is. A 
legtöbb és a legáltalánosabbb csak éppen hogy 
keretet ad arcnak, alacsony, vagy pedig szinte 
bele esik a fejbe, mint egy fclforditolt fazék. Ez 
utóbbi ízlésesnek éppen nem mondható.

— Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküldéssel, két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Kökk 
Szilárd-utca 4. sz. házában van.

Lakás bérbeadás.
Felsőlendván, a templom mellett 
egy üzlethelyiség, hozzátartozó 2 
szoba, pince, padlás és fás kamrá
ból álló helyiség azonnal is bérbe 
adó. Értekezhetni Zsöks Józseffel 

Felsőlendván.

h c í j c i  h:isznalj'"1

készítőnél
K e c s k e m é t.

tóriumában

•» korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

„Az ember tragédiája"
remek

képes levelezőlapok.
Kapható: B a lk á n y i E rn ő  könyv- és papír- 

kereskedésében Muraszombat.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"_____ MÁRCZIUS 7.

Még azokat is, akik éveken át mást hasz 
náltak, meghódította a valódi

E R Ő
sósborszesz,

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

Őre az egészségnek, fertőtlenít, erősít és edzi az 
izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan mint szájvíz, 
haj- és börápolószer.

Szükséges minden háztartásban.
Kapható mindenütt 30  fillér. 40  fillér. I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld utánvét

tel vagy a pénz előzetes beküldése után
K O S M O S  la b o ra tó r iu m , G Y Ő R .

Kapható mindenütt.

S zö lö o ltvá n y , a m e rik a i és hazai 
vesszöe ladás i h ird e tm é n y .

,\ najíymcllóságu Földmivelésügyi Minkteriuni 
60900/189G. számú szokványrendclele szerint

válogatott első osztályú simu és gyökén .
Ripária-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvessző, valamint ugvanily alanyokra nemesi- 
lett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és cscmegefaju
gyökeres fás es 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  
k e z e lö s é g e ,

TAPOLCZA (a Balaton mellett)

Ki szép aka r lenni £ £ &
A r a n k a - C r é m e t .

Kgy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korona. 
Aranka szappan 70 fillér, Aranka mozsdó viz 1 korona. 
Aranka liölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a
ifjitót l  üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszőkitöt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

.u«y.a . M i n t s e k  G é z a  ‘•‘•kymwsülahm

2061 L *L i

' Védjegy: „Horgony!4 ‘

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain E x p e lie r

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdaloincsifapító szernek bizonyult 
koszvénynél, osuznal és meghűléseknél, bedorz-
.... ...... ■•••«••• söló'képpen használva ••••■••........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dob.izba van 
csomagolva. Ára üvegekben K -.80, K 1.40 és K2.- 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
D£ Richter győyyszerléra az „Arany troszláéoz",

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

Ke. jv'iiser-fele
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

i  . i  » •  kaphatóik alu lírott gvóirv-
C Z U k O r k d i  szertárban. Ki ezen

köhögés elleni 
tkezik saját ikát figyelembe nem v 

ellen. — Kaiscr-féle .Mcll-Caramella‘ ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajái;.<dt szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen 
R R f i n  l*r*) k°szönö bizonvitványokkal ig;. .1 ,a 
\ J \ j y J \ J  őzen szerliathatóságát.Ezen kitűnő gy >gy- 

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 és 40 fillér, adagja 80 fillér
Kapható Muraszombatban B ö lc s  Béla 

gyógyszertárában.

S3BS2 i5>

Magyarorszag és Ausztria

vasúti térképe
legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán 

s hivatalnokok, különösen vendéglősök számára 
Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Aranka haj-
A helyi érdekű vasúttal összekötő 

iparvasut megnyíltával aBattyándi tégla.
k itűnő  nyers anyagú s jó i  é g e te tt

fali-, kút-és c s e ré p - té g la  bármely  vasúti  á l l o m á s r a  
olcsón szállítható.

A  muraszombati állomáson külön raktár
és rakodóhely.

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

Bővebbet: I&atkol T ivadarnál Muraszombat.

LEGNAGYOBB SZÖLÖ0LTVÁNYI5KÖIA
AZJÚtAMI FELÜGYELET MEILETT LÉTESÜLT

MILLENNIUM, 
TELEP
NAGYŐSZ
TOnONTÁL M.

TERJEDELME 500 KÁT. HOLD 
KÉSZLET SOK MILLIÓ 
ÁRJEGYZÉK INGYEN

Ezelőtt!

Most

ilaki elrontotta a gyomrát, elvesztette 
rdett s éhből kifolyólag gyomorégésé, 
"h elhízott. kényiclen voll az undorító 
.szitálni, melyeket igen gyakran gyomra nen

■tvágyát vagy székszorulásban 
;vomorfájdalma. 'agy fejfájása 
cü kövéreket, pi lulákal. teákat 
Ulrt meg s azokat ki is hányta.

MILLENNIUMTELEPEN-VETTEM

szükségtelen magát sanyargatni, mert az

I N D A - C U K O R K A
ize a legkellemesebb, 
menynél sokkal jobb. Nem 
még csecsemőknek is adhat 
bármily erős székrekedése i 
vagy óra alatt meg* 
gyomra kitünően fog
................... sz Ha gye
megszünteti azt Azok, 
ideig használják remis, 
kitűnő hatását Szóval 
ségünk al pját a gyom
ütőinket és italokul » a ™ ,  mögé,nesz,ve, ver alakjel,„„ ,  te.lbc juttaljil, azér 

ailEndoan lnda-cukorkat s akkor gyomrunk mindig remiben lesz

K ap h ató  m in d e n ü tt!

pedig minden eddig létező hashajtó és gyomorjavitó készit- 
sak felnőttek, de a gyermekek is igen szívesen beveszik s 
Ha evés előtt megeszik 1 vagv 2 darabka Inda-cukrot akkor 

•se is van azt görcsök és erölködési' fájdalmak előidézése nélkül 1 
műtéti lla pedig evés után bevesz 1 darabka Inda-cukrot, akkor 
emészteni s étvágya hatalmasan fog gyarapodni és székszorulása 
noregest savanyu felbölögést érez. 1 darabka Inda-cukor azonnal 
kik túlságosan elhíztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy bizonyos 
eresen az Inda-czukorkát s rövid idő alatt tapasztalni fogják aouak 
az Inda-cukor a legjobb gyomorszabálvozó Minthogy pedig egész- 
»r rendes működése képezi, mert ez veszi fel a táplálkozásra szánt 
'kát megemésztve, vér alakjában a testbe juttatja, azért használjunk

'NEM A <%
MILLENNIUMTELEPEN-VETTEM

Készíti:
A ra  egy  te k e rc s n e k  (10 d r b )  4 0  f i l lé r .

icpsiszentgyörgyi Korona gyógyszertára és székelyföldi gvógyter-
BALAZSOVICH SÁNDOR mékeket feldolgozó szaklaboratóriuma, SEPSISZEXTGYÖRGY.
K ö z é p p o n t i r a k tá r :  B u d a p e s t, V ili., J ó z s e f -u tc z a  3 5  37.

Nyomatott Balkányi Erim gyorssajtóján, Muraszombatban.


