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AL KA N YI E K N O könyvnyomdájába

katholikus templomépités.
Nemsokára egy éve lesz, hogy izraelita 

pi irtársaink vallásuk szent hajlékát ünne
pélyesen fel.iv»" ’ 'VoleMáns véreink ^ . 
plomának lai«u m ár messze kinőttek a 
földből, nemsokára tető alá kerül az épülő 
szent hajlék. Csak a katholikusnak, a leg
nagyobb szánni felekezetitek nincsen még 
temploma. Még sértetlenül áll az a dülc- 
dező szűk és csúnyán meszelt épület, de 
Isten segítségével azt hisszük a közel jövő
ben ennek a rozoga templomnak az omla
dozó falát is megbontja a csákány, hogy 
az eltakarított romok helyén megépüljön a 
díszes és ragyogó nj csarnok Isten dicső 
ség éré és a híveik ezreinek lelki épülésére.

Kedvező szelek dagasztják immár a 
templom építés hajóinak vitorláit és a 
hosszú szélcsend és keserves vajúdás után 
tán mégis biztos révpartra jutunk. A csiig- 
gedésl, amely már harczi kedvbe csapott 
át, a közeli cselekvés, a megmozdulás re
ménye váltja fel s hisszük, hogy mához 
egy évre m ár szinte tető alatt lehet a 
katholikusok templom is.

Négy évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel 
karolták fel a katholikus hívek a templom- 
építés eszméjét. Nevezetes dolog, hogy a 
hitközség áldozatkész hívei önkényt fel
ajánlottak évi állami adóuknnak kétszeresét 
a templomépités czéljaira oly kötelezettség
gel, hogy 1904. év végéig a /t  a templom 
I>é11ztárába belizetik.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ugyanc. uk a gyűlésen megjelent gróf 
Szápáry László v. b. t. t. a templom kegy
ura s a nagyszámú hívők óriási lelkesedése
kö..... '•ette : 'o.,iru» ki. hogy ú g y  imán n y it

j üt* ‘s ezé íjaira, m int
am ennyit a h ívek  összeadnak. Sőt ki
jelentette azt is. hogy am ennyiben a tem
plom ott épülne meg, ahol ö szerelné ugv 
még nagyobb segítséggel is hozzájárulna az 
építkezés költségeihez

A folyó év végével esedékessé válik 
az önkényt vállalt és szent czélu obligatio. 
Az a szent lelkesedés, a mclylyel a  hívek 
ezen hozzájárulásokat felajánlották, remény
leni engedi, hogy a pénzek minden nehéz
ség nélkül be fognak folyni.

Kz pedig annál is kívánatosabb, mert 
a  kegvur, Szápáry László gróf v. b. t. t. 
jogtanácsosa, dr. Goszlhonyi Mihály utján 
azt irta Szlepecz János plébánosnak, hogy 
a kegyelmes ur szigorúan ragaszkodik ama 
nagylelkű Ígéretéhez, amely szerint annyit 
ad a templomra egymaga, am ennyit a hívek 
össze adnak, azonban természetesen ezen 
ígéretet csak akkor b,» ' m ódjában beváltani, 
ha a hívek is űzetlek már, vagyis ha tudni 
lehet, hogy mennyi a befolyt hozzájárulás. 
Nevezetesen dr. Gosztonyi a többek közölt 
i következőket Ír ja :

. . .  A kegyelmes ur ígéretéi természete
sen most is állja, de az általa kilátásba helye
zett összeget csak abban az esetben fogja 
folyósítani, ha az építési töke a többiek által 
már teljesen befizetve lett és előzőleg igazol-
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tátik, hogy a templomépités biztosítva van és a 
terveknek es költségvetésnek megfelelő összeg 
tényleg rendelkezésre áll . . .

Már most tisztán a híveken múlik, 
hogy a templomépités a jövő tavaszszal '
kezdetét vehesse. Ha a hívek önkényt vál
lalt kötelezettségüknek a kitűzött határidőig 
eleget tesznek, akkor a kegvur nagylelkű 
ohligója is esedékessé válik, mert az épít
kezés egyél) feltételei m ár biztosítva vannak. 
Nevezetesen megállapodott m ár az épitö- 
hizottság. hogy hol legyen a templom, 
Takács László műépítész pedig m ár nagy
ban dolgozik a terveken, amelyeknek költ
ségvetése épen annyit tesz ki, amennyi pénz 
a hívek adom ánya és a kegyur nagylelkű
ségéből rendelkezésre fog állani.

A magyar dalért.
A magyar dal kulturális jelentőségét immár 

a legfelsőbb körökben is tudomásul vették. A köz 
oktatásügyi kormány országos énekfelügyelöi állást 
szervezett és erre Haekl Lajos zenetanárt nevezte 
ki, aki az egész ország dalügyével hivatásszerűen 
foglalkozik. Halász Ferencz kir tanfelügyelő átira
tot intézett a muraszombati állami iskola gond- I 
nokságához, amelyben arról értesíti a gondnok
ságot. hogy Huckl Lajos állami felsőbb leány
iskolái tanár legközelebb Muraszombatba jön az 
ifjúsági dalkörök létesítése végett. Takáts K. 
István igazgató válaszában, amelyet alább egész 
terjedelmében közlünk, azt irta a tanfelügyelöség- E 
nők, hogy a muraszombati iskolákban az ének
karuk szervezése felesleges, mert mindegyik isko

TÁRCZA

Megmentve.

Mai
Az erdész bosszúsan dobta liizbo a levelet, 
utrnmdik volt ezen a héten. Mióla elődje. 

*gy jámbor öreg bácsi meghalt, s ö foglalta el 
ícíyél. a vidék vadorzóinak sorsa hirtelen rosszra 
indult. Persze, hogy az öreg ur nem igen moz- 
Jnit ki odújából az ordöcsöszök hamarosan össze- 
szűrték a levet cgnéhány falusi puskással, és pusz- 
ult az (irodalom vadja évről évre, napról-napra. 
Ilikor a fiatalember elfoglalta állását, rögtön 
lyomára jött a dolognak, elcsapatta az őröket és 
•lígtön másokat fogadott fel. akik jobban meg- 
dlották a helyüket. Az előbbiek fenyegetéssel 
ikarlák visszaszerezni elveszett helyüket, sőt egy- 
léhányan annyira szivükre vették a dolgot, hogy 
komoly boszura gondoltak, ha a fenyegetések nem ; 
használnak.

Mindamellett az erdész nem sokat hcdcritclt 
•újuk. Klcinlo igaz, kissé boszantotta a dolog, de 
aztán kezdte megszokni es nőin gondolt semmi 
veszedelemre. Az utóbbi időben azonban, mióla 
i tel beállt, a fenyegető levelek megint véresebb 
laicuivá váltak. ” Már arra gondolt, hogy érte
n i 1, csendörséget. de felhagyott tervével. Hogyan 
liát félne V Nem nem. Sohase mondja senki, hogy

a levél elégelt, vette fegyverét és elindult a falu 
felé vezető utón. Minden második napon be szo
kott menni igy a délutáni órákban, s csak késő 
ese tér haza. Van is rá oka. Kgy szép özvegy- 
asszony lakik ott. akinek még nem telt le a 
gyászeve. de aki máris nagyon szereti a fiatal-

gyáva volt.
Miután némi

Körülbelül két órányira van a falu az 
erdészlaktól, ahonnan ogy keskeny gyalogösvény 
vezet le a sziklás hegygerincről meredeken, olykor 
nagyokat kanyarodva egy-egy hatalmas sziklalömb 
körül. — És köröskörül erdő és az erdő fái alatt 
mindenfelé bú, meg letört zuzmaruleplc gályák. 
Bizony, elég kellemetlen ul, hanem azért ponto
san megjárja minden második nap. Most, hogy 
elhalad «-gy kanyarodénál, eszébe jut. milyen sötét 
lesz itt este, s milyen könnyen beválthatnák bizo
nyos emberek a fcnycgetésökel, egy-egy fatörzs, 
vagy szikla mögé lapulva, ha éppen kedvük tar
taná. Klgoudolkozik, de nem fél. Amilyen hu nar 
jön a gondolat, épp oly gyorsan száll is tova. 
Könnyed léptekkel megy a falu felé, ahol epedve 
várják puha karok és tüzes, perzselő asszonyi 
csók. Nagyon bosszúnak tűnik fel az ut, de végre 
ott van a kis rácskeriléscs udvarban.

És ahogy benyit a szobába, boldogan moso
lyog elébe egy szép asszonyaié. L'gv néz ki ez 
az ébenbaju, Ickcteszcmü nő. aki a látszat ked
véért még mindig gyászruhábau öltözik, mintha 
az ej tündére volna, aki néha megjelenik a ha
vasi pásztorok álmában.

- Margit! . . .

Azután bosszú, boldog percek következnek. 
Színes álmok szövődnek a jövőről; hogy lesz. ha 
majd az erdész felesége lesz és mindig együtt 
lehetnek a fenyöudvaros kis erdészházikábun. Majd 
ha letellik a gyászév. Mert az özvegy rokonaira 
való tekintettel ki akarja várni a szokásos időt.

Mikor a férfi indulni készül, hirtelen eszébe 
jut valami és elsápad. Az a levél! Soha sem félt, 
de most valami különös elöérzcto támad. Kgy 
pillanatra előtűnik képzeletében a sziklatömb a 
kanyarodó fölött, és mintha rózsaszínűvé válnék 
az erdei bú. Mégis menni akar. De az asszony észre
veszi arcán a sápadtságot, és megkísérli hogy ott

Maga rosszul van. ne menjen haza.
Nem nem. Menni kell, akármi történik, én 

ck senkitől.
Furcsa szavak. Az asszony is megsejti, hogy | 

valami veszedelem készül s most már el van tökélve I 
hogy semmi szili alatt sem bocsájtja el Kgy kissé j 
bántja talán a gondolat, hogy egy férfi iltmarad |
Ojjolre :i házban, dn a fóliás erősebb benne, mini | 

S úgyis a l'c 
eresztem el 

Átöleli a férfit, es az marad, csak azt sze
relné még megizoimi a gazdaasszonyának, hogy 
nem megy haza éjszakára.

Olyan jó öreg néni a Tercsi néni, hogy 
nem tudna nyugodni, hu nem volna biztos benne, 
hogy nincs semmi bajom, . .

Az asszony felállt és kiment. Behivatta a 
kocsisát.

T is z te le tte l k é r jü k , k iknek e lő fize té se  le já rt, a n n a k  sz ives m e g ú jítá s á t.
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Iában úgyis kitűnően énekelnek a gyermekek, de 
felhívta a figyelmet a V. M. K. E. azon aktiójára, 
amclylyel a vidéken az egyes községekben nép 
dalárdákat akar szervezni s erre kéri az országos 
énekfelügyelő támogatását. A levél ekkép hangzik: 

Nagyságos Tanfelügyelő Ur!
A muraszombati állami iskola gondnokságá

hoz 1787 1909. sz. alatt intézett nagybecsű át
iratára van szerencsém a következőket válaszolni.

A muraszombati iskolával kapcsolatosán 
semmiféle ifjúsági egyesület nincsen. Kbbcn tehát 
daloskört sem lehet szervezni. Magában az isko
lában, valamint a többi helybeli iskolában amint 
arról nagyságodnak alkal ma volt meggyőződni - - 
az énekoktatás és ezzel együtt a magyar dal 
kultiválásának ügye, hála Istennek, külön szerve
zésre nem szorul. Tanítóink dicséretes szorgalom
mal végzik ezt és a növendékek elég sokat és 
jól énekelnek.

De nemzetiségű vidékünkön a nem magyar 
ajkú, de magyarul szívesen tanuló, jó magyar 
érzelmű népünk között nagy kulturmissiót teljesít- j 
hclnének a magyar dalkörök. A járásunk terüle
tén működő Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület már 2 évvel ezelőtt felvette program in
jába a magyar daloskörök létesítését, azonban 
anyagi erejének elégtelensége folytán nem tudta 
nemes törekvéseit megvalósítani. Nevezetesen 
ismervén a dal magyarosító hatását, azt határozta 
cl az egyesület, hogy azokban a községekben, 
ahol iskola van, a tanító urak közreműködésével 
és azok vezetése alatt dalosköröket alakit. Mivel 
azonban a nép egyszerű gyermekeinek a kar
énekben való kioktatása fáradságos munkával jár 
és mert a becsületes munkát dijjnzni kell, az 
aktio nem vezethetett sikerre, mert nem lévén 
pénz, a tanító urak vállalkozását sem lehetett 
honorálni.

Tiszteletteljes nézetem szerint ezen a téren 
volna Hackl Lajos országos cuekfelűgyelő urnák 
igen szép. és hazafias működési kön- és ezen 
ügynek felkarolása végett örömmel üdvözölné öt 
járásunkban mindenki. Jöjjön el az országos ének- 
felügyelő ur és szervezze a községekben a dalár
dákat, biztosítván a vezető tanító urakat arról, 
hogy fáradságukat és munkájukat a közokratas 
ügyi kormány honorálni fogja olyképen, hogy az 
énekfelügyelö ur évenként vagy két évenként 
eljönne ide meghallgatni az egyes dalárdákat, s 
akik a magyar dalkultiwdus terén jelentős ered
ményeket értek el, azokat megjutalmaz isára és 
kitüntetésre ajánlaná. Maradiam Nagyságodnak 

Muraszombat, 19011. juuius 23. 
kész szolgája

T iikű ts  H. Is tv á n ,
igazgató.

H Í R E K .

Dr Száz Ferencz felmentése. I)r. Luky 
Kristóf a szombathelyi kir. törvényszék elnöke dr. 
Szász Ferencz kir. törvényszéki bírót e ho 27-ével 
eddig viselt állásától felmentette. Uj hivatalát 29 én 
fogja elfoglalni. A népszerű bíró távozása alkal
mával tisztelői tegnap búcsú banquettet rendeztek.

Or. Mesterházy Gedeon Vasvármegye tb. 
főjegyzője az Adriai biztositó társaság szombat- 
helyi föiigynökc a múlt héten pár napot Mura
szombatban töltött.

K ére lem  M u ra s z o m b a t k ö 
z ö n s é g é h e z . A Vas varmegyei Tüzolló 
Szövetség ez évi közgyűlését I hó 29-én 
fogja városunk falai közölt megtartani. Ez ] 
alkalomból a Vármegye alispánjának veze
tése alatt a szövetség sok tagja fog Mura
szombatba érkezni és pedig többen lógnak 
már 28-án este ide jönni. Ezen kedves ven- * 
d égéin knek elszállásolása ti mi kötelezett
ségünket képezi s mi mély (isztelcttel kér
jük városunk érdemes közönségét, hogy 
Muraszombat jó hírneve érdekében is, az 
elszállásolás munkáját nekünk megkönnyí
teni s rendelkezésre álló szobáikat átengedni 
szíveskedjenek. Választmányunk Horváth 
László körjegyző és Rieliter József tanító 
urakat kérte fel arra, hogy az elszállásolást 
eszközöljék s mi tisztelettel esedezünk a 
közönséghez, hogy nevezett urakat nehéz 
munkájukban támogatni és kérelmüket meg
hallgatni szíveskedjenek. Egyben arra is fel
kérjük a város érdemes lakosságát, hogy a 
vasútnál történő fogadtatásnál minél nagyobb 
számban megjelenni és házaikat fellobogózni 
kegyeskedjenek. Hazafias tisztelettel M. Ö.
T. E választmánya.

ügyvedek a Gyermekvédő Liga szolgála 
taban \/. 0. Oy. L. nagyszabású aktiul indított <i 
fiatalkorú bűnösök érdekében. Megkereste az összes 
ügyvédi kamarákat az iránt, hogy tagjaikat szólítsa 
fel a fiatalkorú bűnösök védelmének ellátására. A 
szombathelyi kamara a napokban irt át a helybeli 
ügyvédeknek c tárgyban, felszólítván őket a véde
lem elvállalására.

Esküvő Csütörtökön délután 5 órakor 
tartotta Molitorisz Jenő áll. tanító esküvőjét Szlo- 
dola Lujza mezővári ovonövel az alsómoráczi ág. 
ov. templomban. Tanuk voltak Takáts |{. István 
és Csiszár János. Hima Sándor az esketést végző 
pap gyönyörű heszedi ; intézett az ifjú párhoz.

— János, ugy e te tudod, hol van az er
dészlak ?

— Az. intett, hogy tudja.
— - El fogsz menni a tekintetes ur gazda

asszonyához és megmondod neki. hogy az. ur nem 
mehet haza, mert . . mert egy régi barátjával 
találkozott, a faluban, s holnapig vele marad.

A kocsis köszönt és menni akart, de az 
erdész megállította :

Várjon csak János. Az az ut sikos és 
meredek. A maga hosszú szűre alkalmatlan lenne 
oda ; vegye föl az én kabátomat. Vigye <1 a pus
kámat is, nehogy valami baja essék.

Ahogy a kocsis távozott, le kellett sütnie a 
szemét. Talán rosszal tett V De hisz nem is 
annyira meggondolt cselekvés volt az, mint inkább 
túlhajtott, szinte asszonyos kíváncsiság, ami nem 
számol a következményekkel. Most meg fogja 
tudni, vájjon mi lelt volna vele lm elindul V be
váltják- e azok az emberek az Ígéretüket, vagy ' 
megcsalta elöérzetc *? Annyi bizonyos, hogy Jánost 
nem fogják felismerni, s kabátjáról és fegyveré
ről üt sejlik benne. Nyugtalan lett. bántotta a 
lelkiismereti;. A szép asszony nem bírt kiolvasni 
semmit a szemeiből, faggatni meg nem akarta. 
Azt látta, hogy valami hantja, elkezdett hál ese- 
vegui apró édeskés dolgokat. És az erdész felelt 
is rá, hanem a gondolatai, azok máshol jártak. 
Számítolta az idol és az utal. amit János meg
tehetett.

— Májusban lesz az eljegyzésünk, mondta 
az asszony.

Igen. májusban volt a felelet.
Titokban pedig azt gondolta: János most 

mehet keresztül a hídon a Jaduca fölött,
Es nemsokára rá megtartjuk az eskü

vőnket. én azt hisz .ni szép voröféuyos nap lesz 
az esküvőnk napja.

— Minden bizonnyal annak kell lennie.
— S látta amint a kocsis egy útelágazásnál 

a baloldali gyalogösvényrc tér. Már háromnegyed 
órája, hogy elment.

Meglásd, a virágok akkor fejtik ki legdu 
sabb pompájukat, mert megtelnek a mi szerel
münkkel.

I s a férfi szólt:
Meglelnek a un szerelmünkkel.

Összerazkódolt. Képzeletben János mos 
érhetett a hóval takar! sziklatömbhöz, mélynél 
alján az ut fulkunyarodik. Ebben a pilla náthát 

távoli dörejt hallott. Az asszony észre 
vette, de ö felugrott és vadul maga eh 

IJgy gondolta, hogy most mindenül 
rózsaszínűvé válik a lm a János csepegő vérétől 
l’illunalra elővette lelkiismeretű és majd össze 
zúzta a szivét. A másik percben már az asszonj 
lágy kezének érintését érezte s egészen uj gon
dolatai támadtak.

.. ,la mosl a/- ö vére pirosítaná a havat!
Os.-zehorzadl. Jéghitlcgség futotta át ti lestél: 

Aztán leborul I az erős, a bátor férfi az asszony 
ele. ölébe temette fejét, sirt és nem érzett .sem
mit, csak azt, hogy cl.

Tabery Géza.

— Kettős családi ünnep. Fallik Károly a 
Muraszombati Takarékpénztár derék szolgájának 
családjában a jövő hó 4-én ritka szép kettős 
családi ünnep lesz. E napon fogja fia Ferencz a 
szombathelyi egyházmegye ujonan felszentelt áldo- 
zárja első szent miséjét mondani, s ugyancsak c 
napon lép házasságra Milike leánya Prcsslcr Viktor 
komáromi vendéglőssel. Az ifjú párt az uimisés 
testvér bátya fogja esketni.

Esküvő. Kodila Iván a csondlaki urada
lom ispánja július hó 7 én vezeti oltárhoz, a 
pelei hegyi ág. ev. templomban Sárkány Ádám 
pétorhegyi jegyző bugát.

Kleptomániás asszony Kossuth szoborra 
Szombathelyen történt: Egy üzletben egy előkelő 
minő csipkét lopott. A főnök észrevette és behívta 
a fülkéjébe . Az ttriasszony beismerte a lopást de 
iizzül védelmit. hogy kleplomáeiás és megígérte 
hogy tiz koronát ad jótokon* célra csalt no 'ndh 
inog senki az esetet. A kereskedő erre elébe tett 
egy Kossuth-.zobor alapra szóló gyűjtőivel, a 
melyre a szép asszony karcsú szarkaláli betűkkel 
a következőket irta : Egy bűnbánó asszony ti/ 
korona.

Sikkasztásért jelentetett fel Ernsteiu
Lajos niúczi lakos a helybeli kir. járásbíróságnál 
azért, mert Preisz Adolf mezővári lakos kárára 
71 koronát elsikkasztott. Az eljárás folyamat- 
bán van.

Korcsmái verekedés. A helybeli vasúti 
vendéglőben Vatlv József többed magával botrá
nyos verekedést rögtönzött. Vatty Józsefet hanyag 
szolgálata miatt elbocsátotta a Körmend—mura
szombati vasút szolgálatából s mivel az elbocsáj- 
tott Hado Kálmán és Hoross János kalauzokat 
tartotta clcsapatása okozóinak, részeg fővel nekik 
ment s őket ütni verni kezdte. A megtámadottak 
segélyére több ott időző vendég sietett s csinos 
kis i-sctepaté keletkezett, különösen akkor, midőn 
a Vatty József iránt gyeugédebb érzőim ékkel 
viselkedő Sarotár Verona is bclcogyclcdett a 
harcba. Végre is a Imtárrendórség vetett véget a 
tusakodásnak s feljelentette valamennyi verekedőt 
a imirászombuli szolgabirósagnál, hol' most elle
nük eljárás van folyamatban, melynek befejezté
vel a forró vérű verekedők a fogházban ülve 
fognak lehűlni.

Lopás Képien István muraszombati ille
tőségű csavargó Bankó Viktor koresmárostól 30 
korona értékű felöltőt, a muraszombati közkór
háziéi 2 drb törlő ruhát lopott el. Tettes illetékes 
hatóságának letartóztatás végett a csendőréé" 
állal átadatott.

Borhamisítók italméresi engedélyének el- 
vonása. A borhamisításnak és hamisított bor for
galomba hozatalának lilalmazásáról szálú uj tör
vény a dolog természetéből folyóing, különösen 
szigorúan bánik el a kincstári jogosítványok bir
tokosaival, a ki mérőkkel és a kismértékben való 
elárusítókkal. Ezeket, ha bort hamisítanak, vagy 
hamisított bort hoznak forgalomba, vagy tartanak 
készletben, H naptól ii hónapig tarló elzárásra 
továbbá 10 koronától 100 koronáig terjedő pénz
büntetéssel, végre az italmérési engedélynek tel- 
télien elvonásával sújtja, kimondván még azt is, 
hogy az ilalmerési engedélyi üt éven belül vissza 
nem kaphatják. A kimérök és kis mértékben el- 
árusítók a borhamisítási törvénybe ütköző, kevésbé 
súlyos kihágások miatt is elveszthetik italrnérési 
engedélyükéi. De ezeknél a kihágásoknál nőin Köte
lező az engedély elvonása. A pénzügyminiszter 
most ligyelmozteii a pénzügyigazgatóságokat, hogy 
az ilalmerest anyakönyv függelékoképou vezes
senek nyilvántartást azokról az egyénekről, akik
nek borhamisítás miatt elvont italmérési enge
délye o éven belül vissza nem adható.

Kuiuiyu Kelesei, tsixios es nagy 
kereset érhető el liarisnyakütéssol. A technika leg
újabb vívmányaival felszereli kötőgépek a Icgua- 
gyobh könyedseggnl kezelhetők , gyors munkájuk
kal a legnagyobb igényeket is kielégítik. Egy ilyen 
gyorskotogep beszerzése által mindenki állandó és 
fokozodo könnyű keresetre tehet szert. Gének 
kaphatók, árjegyzéket küld a Kölögépgyárak Ma
gyar Vezerkepviselete, Budapest, VI. Heg 
Sándor utca 24. 11/10.

n végrendelet A közjegyzőhöz beállított 
egy falusi bíró az Őrségből. Szép szál magyar 

csupa élet és jókedv. Annál kellőmetlc- 
hatolt azon kijelentése, hogy végrendel 

kezm akar. Házon, földön, ökrön /
Ságokon h am ar tú lestek, c sak  m ég egy fontos d o 
log volt bálra: az asszony. Izgell-m ozgott a bíró 
ur, végre k ib ü k le :
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— Most inán még az asszonyt kő no elhc- 
lyezni.

t ~ Az rendben van, biró uram, gondoskodva 
v*m oleg jól az asszonyról.

Mcgátalkodottan szegi bálra a nyakát a biró 
nr és szól:

Tasson csak beirni. hogy az asszony ha
lalom lilán a szomszédomhoz menjen feleségül, 
az úgyis özvegy.

— Hát ez mire lesz jó ?
— Csuk lessen irei. világélclcmhcii ellensé

gem volt az az ember.
Féltékeny táncmester. Az alábbi jóízű eset 

egy vidéki városban történt. Dr. G. A. ügyvéd, a 
kit bohém természetéről az egész város ismer, a 
minap fizetni akart egyik ottani kávéházban és 
kivett tárnájából egy ötvon koronás bankjegyet. De 
mielőtt felváltotta volna, a következő melankolikus 
beszédet intézte hozzá:

-  Isten veled, festmények legbájosabbika. te ! 
Isten veled, éli vérző köböllel bocsátlak ki kalan
dos óladra és tiszta szívből óhajtom, hogy bárhova 
vessen a véletlen, viszakerülj hozzám. Bármikor 
jösz is. szívesen látott vendég leszel nálam !

K formás szónoklat után ceruzával ráírta 
a bankóra :

-  „Örök emlékezetül dr. G. A.-tói!“
A bankó ezután tényleg megkezdte ván- 

dorlásását. amit a rideg közgazdászok egyszerűen 
a pénz forgásának neveznek.

Ebben az időben történt pedig, hogy egy 
fővárosi táncmester érkezett a városba, ott lánckur- 
zust nyitott, hogy a kisasszonyok és a fiatal urak 
elsajátíthassák a legújabb bosztonokat. A lánemes- 
ter magával hozta a feleségét is, aki a mellett, 
hogy urának nagyszerűen segédkezett az illem- és 
tánetnnitás művészetében, egyúttal a város arany- 
ifjúságának szivét is hamarosan meghódította, mert 
szó. a mi szó, őnagysága szép és sikkes volt, aztán 
meg a kacérkodást sem tartotta valami égbekiáltó 
bűnnek.

Egy napo i azután egy ismeretlen, harugos 
ábrázatu ur kereste fel dr. G. A ügyvédet az 
irodájában.

' napot! £n Seb midi tánc tanító vagyok.
Ihdyes, de én jelenleg nem szándékozom

táncolni.
— Nem is erről van szó, hanem erről a 

pénzről n i!
— A lánc mester irgalmatlanul összegyűrt 

ölvcnkoronásl húzott ki zsebéből és odatartotta az 
ügyvéd orra elé Dr. G flegmatikusán szólott: ne
kem ugyan hiába tartja az unom alá. Hisz tudhatja 
hogy a pénznek nincs szaga

A tánctanitó félelmetesen üvöltötte:
— Jó, jó! Csuk vicceljen! Feleljen, vallja be 

őszintén, hogyan került ez a pénz a feleségemhez?
— Valószínűleg krujeáronkint spórolta össze.
— És ez az ints rajta, mi? 8 Örök emlékezetül

dr. G. A. túl. Mer talán tagadni?....... Fuj!
A tánctanitó megvető mozdulattal dobta oda 

a bankot az ügyvédhez :
— Itt van vissza a pénze ! ..........A felesé

gemmel, azzal a hűtlen kígyóval pedig majd 
otthon számolok.

Szólt és elrohant.
— Községi villamos telepek létesítése. A

községi villamos telepek létesítése tárgyában a 
belügyminiszter 50.532/111. 1909. szám alatt a 
községek és városokhoz a következő rendeletet 
intézte: Mind gyakrabban előfordul azon eset, 
hogy egyes városok vagy községek a tervezett 
villamos berendezések előmunkálataink, valamint 
a kiírási műveleteknek elkészítésére — szakértő 
hiányában — valamely gyárat kérnek fel s ezen 
művelet képezi azután a versenytárgyalás alapját, 
Ezen eljárást nem tartom helyesnek, mert az 
ekként készített kiírási műveletek rendszerint oly 
kikötéseket tartalmaznak, melyeket csak a ter
vező gyár képes teljesíteni az ö sajátos rendsze
rével. Igaz ugyan, hogy a kiírásban rendszerint 
benufoglaltátik, hogy a tervezettől eltérő tervekkel 
is lehet pályázni, de mindamellett — miként azt 
a tapasztalatok mutatják — a pályázó eégek 
lehetőleg a tervezethez tartják magukat azon 
indokolással, hogy a kiírás alapját képező terve
zetet a kiíró hatóság már cl is fogadta. Ily kiírási 
művelet pedig mindig a tervező cég javára 
hcillcnli a mér eget. Ezen eljárás megváltoztatása 
céljából felhívom a városokat es községeket, mi
szerint a jövőben esetleg létesíteni szándékolt 
villamos berendezések tervezésével es a kiírási 
műveletének elkészítésével pártatlan szakértőt 
bízzanak meg, mely műveletek a kereskedelemügyi

miniszter által műszaki és iparfejlesztési szem
pontból történt felülvizsgálás után szolgálnának a 
közszállitási szabályrendelet ll.§-u:mk figyelembe 
vételével a kiírás alapjául. Ha a kiíró hatóság a 
tervezet elkészítésére szakértővel nem rendelkezik 
s ilyennek alkalmazását pénzügyi viszonyai meg 
>cm engedik, a tervezet elkészítésének valamely 
gyárra való bízása föltétlenül kerülendő s ily 
esetekben *a kiírás alkalmával csupán versenytár
gyalásra való felhívás lesz kibocsátandó. Ezen 
felhívásban megadandó lenne a létesíteni szándé
kolt közvilágítási lámpák száma azzal, hogy a be
rendezés megfelelő nagyságú tartalékot kell, hogy 
magában foglaljon s egyben a hazai ipar védelme 
szempontjából a közszállitási szabályrendelet elő
írásai is kikötendük lesznek. Ezen esetben az 
odaítélésnél a közszállitási szabályrendelet 29. 
§áuak 10. j.ontja lesz szem elölt tartandó, 
melynek értelmében a szállítás vagy munka annak 
ítélendő oda, ki a tervekből ítélve a kiirt 
szállítást vagy inunkat műszakilag helyesen és 
viszonylag legjulányosabbau teljesíti Amennyiben 
pedig a kiíró hatóságoknak a fentiekben vázolt 
kiírási műveletek elkészítéséhez útbaigazításokra 
lenne szüksége, úgy az adatok közlést- mellett 
forduljanak közvetlenül a kereskedelmi múzeum 
igazgatóságához.

— Meghívó A „Muraszombatjai úm Gazdakör8 
választmánya 1909. évi július hó 3-án délután 3 
órakor az egyesület hivatalos helyiségében ülést 
tart. melyre a t. választmányi tag urakat tisztelettel 
meghívjuk. Tárgysorozat. 1 Titkári jelentés a 
folyo ügyekről. 2. A folyo évben rendezendő 
marbadijazás megállapítása. 3. A szőlészeti ebi- 
munkás ügye. 4. A jövő évben rendezendő juhi- 
lenini kiállítás előkészítése. •">. Indítványok. Mura
szombat. 1909. junius hó 20-án\
Gróf Batthyány Zsigmond sk. Takats K. István sk. 

elnök . titkár.

Postakincstar felelőssege. A budapesti kir. 
Ítélőtábla, mint a Magyar Pénzügy jelenti, egy kon
krét eset aikáimáhöl kimondotta, hogy a postalevél- 
hordúk a pénzes leveleket és utalványokat a posta
hivatal utasítása folytán es attól nyert meghatal
mazás alapján kézbesítik és fizetik ki abból a pénz
ből, amelyet a postahivatal ebből a célból levélhor
dóknak átenged. A pénzes levélhordók tehát ebbeli 
szolgálatuk tartama alatt nem egyéni, hanem a 
postahivatalnak azt az átruházott tevékenységet 
végzik, amelyet ez a közönség érdeke és kényelme 
szempontjából ezen közvetlen utón végeztet és a 

- melyet különben a postahivatal volna köteles teljo- 
viteni. A postai levélhordók ezen átruházott hatás
körében nem saját, hanem a postakincstár pénzé
vel rendelkeznek és az akként birlalatwkba jutott 
pénz elveszése vagy jogtalan eltulajdonítása use- 

; tén a kár első sorban is a kincstárt és nőin eze
ket a levélhordókat sújtja es a postakincstár az 
akként elszenvedett kárát ezeken a levélhordó- 

: kon csak az esetre veheti meg. ha azokat gondat- 
! lanság vagy oly szabálytalanság terheli, a mely 
, miatt a kár bekövetkezett.

„Tolnai Világláp tisztelt Olvasóihoz! Szi
ves tudomásukra hozom, hogy a „Tolnai Világlap" 
nagyszerű kedvezményének, a „V i 1 á g t ö r t é n o- 
I e m“-nek I l l  ik kötete is megjelent a szokott 
művészi keretben, akik ezt megrendelni óhatják, 

j legyenek szívesek Halkányi E. könyvkereskedésében, 
akár levelezőlapon, akár személyesen jelentkezni. 
R é g i o l v a s  ó j a a „Tolnai Világlap8-tmk. kik
nek talán kedvük volna a még meg nem rendelt 
„Világtörténelmet8 után rendelni, meghozatom 
egyszerre mind a h á r o ni k ö t e t e  t. Úgyszintén 
a ki ígéretet tesz arra, hogy ezután számonkint 
fogják venni minden héten a „Tolnai Világlapját, 
szintén a fenti kedvezményben részesül. A fent 
érintett tisztelt Olvasók megrendelhetik esetleg a 
„Kelet Csudáit", „Séta a világkörül8 díszes albu
mokat is.

— Egy Gazdasági Szaklapról. Ama hatalmas 
pártfogást, a melyet a földbirtokos osztálytól élvez, 
méltán megérdemli a Pénz és Föld gazdasági szak
lap. mely immár 1Ö éve, hogy fennáll. Azóta sok 
gazdasági lap alakult és tűnt is el nyomtalanul, 
mert nem ölelte fel a gazdaközönség érdekeit, 
mert nem tudott az ország birtokos osztályának 
hasznára lenni. A Pénz és Föld alapos gazdasági 
szaktudással szerkesztett lap, mely a gazdáknak 
jóformán nélkülözhetetlen. Tartalma élénk, válto
zatos és gazdasági útmutatásai közhasznunk. A 
Pénz és Föld az egyedüli szaklap, a mely a 
gazda közönségnek pontos felvilágosítást ad min
denkor olcsó, törlcsztéses pénzkölcsünök meg-

%
szerzési- illetve gyors lebonyolítása tárgyában. A 
Pi-ii/. es Föld kiadóhivatala (Bupapcst, Lázár utca 
1.1) minden érdeklődőnek készséggel küld mutat
ványszámot.

A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg- 
gi-llcii nagy napilapot járatni óhajt, fizess.- elő Az 
Újság o l! Előfizetési árak : Egy évre 2S K. Fél
évi-- 14 K. Negyedévre 7 K. Egy hónapra 2.40 K 
Az Uj-ig terjedelme rendesen 28— 3 2 -3 0  oldal. 
Vasárnap és ünnepnapokon 60—100 oldal. Meg
rendelési czini: Az Újság kiadóhivatala Budapest, 
\ II. kerület, Rákóczi-ut 54 szám.

Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
„Az uj bortörvény" és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

A Háziorvos népszerű egészségügyi 
folyóirat sikere es jutalomdijai „A Háziorvos 
szerkesztősége és kiadóhivatala elhatározta, hogy 
a népszerű közegészségügyi folyóirat iránt való 
minden oldalról megnyilatkozott érdeklődést még 
inkább kielégítse ; miszerint junius hó elsejétől 
fogva a lap pontosan mindig a hó elsején jelen
jen meg. A júniusi szám — mely pontosan junius 
elsején jelent meg, csak úgy mint az előbbiek, 
hemzseg a kiUinöbbnél kitünöbb cikkektől; igy 
különösen általános szenzációt fog kelteni, dr. 
Szántó Manó ismert fővárosi gyakorló orvos és 
közegészségtan tanárnak „A Helyes Pályaválasz
tásiul" megkezdett nagyérdekességü és fontos 
cikksorozatai melyei különösen legmelegebben 
ajánlunk a szülőknek és abituricnseknck figyel
mébe. Éppen ilyen nagy érdekosségü Tábori Kor
nél ismert lóvárosi hírlapíró és Székely Vladimír 
'nagy. kir államrendörségi fogalmazónak a „Pato
lógia szélhámosai" Önámítók dr. Fürst Zsigmond 
gyakorló orvosnak „Reklám" cim alatt megjelent 
nagyobb cikkei és Molnár M. Lajostól „Hogy 
Ápolja" A munkás egészségét. A „Különféle" 
rovatban „A kik az orrukkal látnak" „Az iskolai 
testi fenyítésről" sth. stb. Valamint a fürdők slb, 
stb. ismertetése olyan változatossá és érdekessé 
teszik a lapot, mely a legkényesebb igényeket is 
kielégítheti.

Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy „A Házi
orvos" állal kitűzött bárom, egyenkint ö drb tiz- 
koronás aranynyal jutalmazandó pátyadij iránt 
való pályázat határideje e hó 30-án lejár.

A lap melyet nem győzünk minden müveit 
magyar figyelmébe ajánlani előfizetési dija egy 
évre csekély 2 korona 40 fillér. Szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest VI. kér. Andrássy-ut. 
27. szám alatt van. Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal.

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.. Rökk 
Szilárd-utca 4. sz. házában van.

A p ró  h ird e té se k .

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönségül, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. 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 szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán
os hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű füzetccskc iskola és magán célra. 
A ra  20  f i l lé r .  Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.
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használjon
MinUek-fóln

Kinek őszü l a ha ja

Ki szép aka r lenni !\
A  p a n k a-C rém et.

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korona. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó víz 1 korona. 
Aranka hőlgypor 1 korona, nagy 2 korona

használjon 
Aranka haj-

ifjitót 1 Üveg utasítással 2 korona

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

"ev * M in tse k  G éza "ra4*”1''*bon’'készítőnél tóriumában
K ecskem ét.

6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

P9"* Védjegy: „llorgoiyf* "W l

A Liniment. Capsici comp., 
a HorgonyPain-Expeller

pótleka
egy régjónak bizonyult h.iziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdaloincsil apító szernek bizonyult 
kószvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedörx-
....................  solé-képpen használva. ............. •••••••

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K - .80, K1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
01 Richter lyógysierthra u „Arany oroszlánhoz",

P r á g á b a n ,  Elisal-ethstran.se 5 neu. ■
Mindennapi szétküldés. K
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Kapható: Halkányi Ernő papirker 

ben Muraszombat.
s két lósó-

„MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

V e ndég lő söknek
nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORI ÖR
VÉNY” és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 
Kapható: Balkányi E rn ő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

drb dohány megren- 7 0  miéi-, 
(lelesi blanketta _

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Épületasztalos - segédek
jövedelmező állandó, télen ál is tarló mim 

kát találnak

Müüer Ede építési vállalkozónál
S z o m b a th e ly e n .

Könyvkötészet Muraszombatban.

Mély tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy könyv- és papír- 
kereskedésemet, úgyszintén könyvnyomdámat helyi könyvkötészettel a kor 
igényeinek teljesen megfelelöleg Muraszombatban is

berendeztem.
Ez által e tekintetben is gyorsabban fogom mélyen tisztelt megrendelőimnek 
nagybecsű rendeléseit kielégíteni.

Elvállalok e szakmához tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb 
aranyozást és művészi mondirozást. dobozokat és passepartoul is.

Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, továbbra is kérem 
nagybecsű pártfogását.

Mély tisztelettel

2 Balkányi Ernő. 2tulajdonos.

f  *  T T  it< -»  K  könyvnyomda és könyvkötészet, könyv- és papir-
D d l K d n y i  TI  I I kereskedés. „Muraszombat és Vidéke*4 kiadóhivatala.

Muraszombat.

Elvállalok mindenféle nyomtatványt minden alak
ban csinos kivitelben, jutányos áron. Raktáron 
tartok: Adóslevelet, Adásvevési szerződést, Ügy
védi meghatalmazást. Fizetés meghagyása iránti 
kérvényt, Haloltkémi nyomtatványokat, Zene
engedélyt, Különféle körjegyzői nyomttványokal.

Könyvkötészeti munkákat saját könyvkötészetem
ben még a legkényesebb ízlésnek megfelelöleg 
is készíttetek: imakönyvek, ügyvédi, körjegyzői, 
takarékpénztárak, úgyszintén magánirodák és 
keresdök üzleti könyveit, malomkönyvet stb. stb. 
Mondérozásl legizlésesebb kiállításban elvállalok.

Üzleti, beíró és zsebkönyvekből nagyraktár és minden alakban kapható.

Raktáron tartok minden vallásfelekezet részére 
imakönyveket, magyar, vend és héber nyelven, 
különféle kiadásban és kötésben. Továbbá képes-, 
mese-, szakács-, álmoskönyveket stb. Kívánatra 
bármilyen könyv, nagyobb müvek esetleg hír
lapok megrendelésére vállalkozom eredeti áron.

Papirkereskedésem kiterjed minden e szakmába 
tartozó árusítására; u. m. iskola- és irodaszerek, 
különösen ajánlom a szabadalmazott irómappá- 
mat, egész évi naptárral, finom itatópapiron, mely 
jegyzéknaptárnak is használható. Finom cigaretta 
hüvelyek, lámpionok, crep és selyempapir stb.

Midőn a n. é. közönség eddigi pártfogását őszintén 
továbbra is nagybecsű pártfogásukat.

megköszönöm, egyúttal kérem 

Mély tisztelettel

Balkányi Ernő.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


