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A katholikus templom építés.
Lopunk egyik mull számában jelen

tettük olvasóinknak, hogy gróf Szápáry 
László v. h. t. t. Kegyur jogtanácsosa dr. 
Goszthonyi Mihály budapesti ügyvéd utján 
milyen nevezetes bejelentést tett a templom 
építés költségeinek biztosítását illetőleg. 
Lnnék a fontos dokumentumnak nyomán, 
és mert Takáts László az országház mű
építésze elkészült a templom terveivel és 
gipsz mintájával, a templom épilö bizottság 
e hó 7-én ülést tartott, amelyen a bizottság 
örömmel és lelkesedéssel vette tudomásul 
a Kegyur nyilatkozatát, megállapította ennek 
alapján a további teendőket, és atapos bí
rálat alá vette a Takáts László által bemu
tatott terveket és a mintát.

A gyűlés lefolyásáról részletes tudósí
tást ad, az alábbi

J e g y z ő k ö n y v
felvétetett Muraszombatban 1909. évi július 
hó 7-én a muraszombati rom. kath. hit
község templomépitö bizottságának üléséről.

Jelen vannak :
Szlepecz János plébános egyházi, Pós- 

fay Pongrác/ főszolgabíró világi elnökök, 
dr Ivanóczy Ferencz kanonok-esperes, dr. 
Skrileez Mihály. Bácz János, Antauer József, 
Lai nscsá k József, Takáts K. István, B titkol 
Tivadar muraszombati, Cziglár Iván borhidai, 
Schweinhammer János urad. tiszttartó 
battyanfalvai templom épitő bizottsági tagok, 
Takáts László műépítész budapesti lakos.

Elnöklő Szlepecz János plébános az 
ülést megnyitván, miután .innak szabályszerű 
összehívását és határozatképességét meg
állapította volna bejelentette, hogy gróf 
Szápáry László kegyur megbízottja Osterer 
Karoly szabályszerű meghívás daczára az 
ülésen nem jelent meg.

1. Midőn a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Schweinhammer János és Antauer József 
tagok kijelöltettek volna elnöklő plébános 
bejelenti, hogy 1909. márczius 7-iki hatá
rozat alapján gróf Szápáry László kegyur 
ügyvédje dr. Goszthony Mihály utján levél
ben nyilatkozott, hogy ,i templom építés 
céljaira kötelezett hozzájárulást megadja és 
folyósítja, mihelyt a templom építés kivitele 
biztosíttatott és a hitközségi hívek aláirt 
vagy kivetett, önkéntesen adományozott 
járulékait a templom építés céljaira teljesen 
befizették.

Az épitő bizottság kegyur meghatal
mazott ügyvédjének hozzájáruló kijelentését 
örömmel és köszönettel fogadja és ezzel a 
templom építés ügyét biztosítottnak tekinti

2. Elnöklő plébánus bejelenti, hogy 
Takáts László műépítész a múlt ülés hatá
rozatának megfelelően, az uj templom váz
lattervét elkészítette és ezt a szelvényrajzok
kal, a templomot kisebbített gypszmintában 
bemutatván, azt a fárabeli hívek megtekint
vén, kedvező fogadtatásban részesítették.

Takáts László műépítész ezek után a 
templom vázlattervét részletesen ismertetvén, 
azt a templom épitő bizottság az igényeknek

és kivánalmaknak megfelelőnek találván, 
egyhangú határozattal a kivitel céljaira 
elfogadja és megbízza műépítészt, hogy a 
részletes kiviteli terveket és a 120,000 
korona összegnek megfelelő költségterveket 
elkészítvén, azokat 1909. évi november hó 
1-ig az épitő bizottságnak jóváhagyás végett 
bemutassa.

Egyúttal műépítésznek a templom ügy 
buzgó szolgálataiért az épitő bizottság kö
szönetét fejezvén ki, felkérte műépítészt, 
hogy a bizottságilag elfogadott vázlattervet 
gróf Szápáry László kegyur Ö Exellentiájá- 
nak a grófi Oratórium kiviteli módozatainak 
megállapítása czéljából Budapesten mutassa 
be és egyben az építő bizottság kijelenti, 
hogy a templom építési terv tekintetében 
gróf kegyurnak az általános elrendezést 
nem érintő kívánságait és változtatásokat 
lehetőleg íigye lembe venni hajlandó.

Elhatározza az épitő bizottság, hogy a 
battyanfalvai gróf Batthyány család részére 
is Oratórium tervezését és kivitelét a 
mennyiben az uradalom az ezzel járó 
költségtöbbletet a kötelezett hozzájáruláson 
felül biztosítani hajlandó -  megvalósítja.

3 Megbízza az épitő bizottság Szlepecz 
János plébános elnököt, hogy a templom 
ügyben az Oratórium kérdésében, valamint 
a régi templom lebontása folytán az isteni 
tiszteletek czéljaira a temető kápolnájának 
igénybe vétele érdekében kegyur gróf urnái 
az épitő bizottság nevében közben járni 
szives legyen.

ócska ké-

TARCZA 

A leány szív.
irta Skrileez István

Történetünk a szomszéd faluban, Mártonhe- 
lyen veszi kezdetét az 1600 évek azon szakában, 
a midőn a jelenlegi templom hozzátarlózandósá- 
gaival a protestánsok birtokában volt, befejezését 
pedig Konstantinápolyban közel az arany szarvhoz 
nyeri.

A mártonhelyi papiak hatalmas, 
mén vei már vagy három napja az; 
okádták a füstöt, a fehérnép egész serege sürgő- 
lödött-forgolódott, a sok összehordott szárnyast 
pedig már jóformán el sem tudták helyezni.

A templom elolt felállított díszkapun is már 
vagy egy hete dolgoztak. Jtt volt a falu apraja- 
nagyja. Bérlők Julcsa, a kis bir<> oldalbordája 

- egyszersmind a falu hírmondója 
gon tolmácsolta, hogy kisbiró ur már 
szigorú parancsot, miszerint a környék

az ötvenöt nem haladja meg. hivatalvesztéssel fog 
sujtatni.

A falu komám asszonya, a sánta kovács- 
megtörné hozta a legújabb hirt, ugyanis hogy 
ökörsütés lesz és 50 a kő bor csapraverve a szom
széd Balázsék nagy kertjében.

Ila véletlenül idegen vetődött volna a faluba,

nagy han- 
megkapta a

hát legalább is azt gondolta volna, hogy király
választásra készülnek, pedig csak a nagytiszteletii 
uram szépséges Piroskájának lakodalma lesz a

Három vármegyében sem volt párja Piros
kának, volt is kérője sok is, előkelő is. magának 
a főispánnak fia is, de Piroska szive csak Belé
nyesi Jóskához húzott, mert hát már gyermekko
rukban is a lakodalmas |áték közben Piroska voll 
mindig a mennyasszony, Jóska meg a vőlegény 
és ugv következett a többi násznép.

Tiszteletes uram ugyan jobb szerette volna 
a főispán fiát vejéül látni, mert mégis-csak na
gyobb a família, no meg főispán is lehet még 
abból a fiúból, de végre is engedett tiszteletesné 
asszonyunk szavára es Piroska óhajára, úgy 
hogy a hőt vármegyére szóló takadalom határ
idejéül október hó 6-át tűzték ki.

Két héttel ezelőtt lovas és gyalogos posták 
száguldlak a szélrózsa minden irányában, meg
hívták a vármegye összes notabiftásait, sőt a 
rettenthetetlen nagykanizsai pasát is összes aga
ival mindenesetre a nagy ünnepély fényének

A meghívás azonban Ali pasát nem találta 
a legjobb kedvében, mivel legutóbbi ütközete a 
horvátokkal balul ütött ki ugyannyirn, hogy félő 
volt a dolog, vájjon nem-e selyem zsinór lesz 
ezen szégyenletes kudarcának jutalma ?

Összeránczolt homloka azonban derülni kez
dett és az előtte remegő küldöncnek mogveregetvo 
vállát 10 drb. aranyat nyomott a markába. Leg

titkosabb tanácsosok sem tudták mire vélni ezt a 
gyorsan keletkezett j<> kedvét, de még kevésbé 
megsejteni ördögi gondolatát.

Megvirradta nap október hó 6-ára. Fellobo
gózva és felvirágozva volt az egész falu, ott volt 
már disz ruhában a megye fő es alispánja es a 
többi nagyok s talán meg is kezdődött volna már 
a szertartás, ha nem várják a mindenható pasát.A türelmetienkedés a legmagasabb fokát 
érte el, a midőn egylovas küldönc/ jelenti, hogy 
Mczövár felöl lovas csapat vágtat, a fegyverek 
csillogásából Ítélve biztosan a pasa jő. Három
szor dördült el a hetven mozsár, a fő- és alispán 
lóhátra kaplak, tiszteletes uram pedig Piroskájával 
felült batárjára, hogy a lovas csapat elé járulva 
üdvözöljék a hatalmas urat,

Az első pillanatra is csalódás érte az előkelő 
deputátiót, a mennyiben a csapat élén nem a 
pasát, hanem egy’ fiatal török katona tisztet 
találtak, ki illően mpgköszönvcn a szives fogad
tatást egy levelet nyújtott át. A mig nagytiszteletü 
urunk eíhalaványodva olvasta a pasának „eb 
vagy-e kutya" kezdetű levelét, addig az ifjú tiszt 
Piroska által nyújtott és a pasának szánt bokré
tával karcsú derekát is átkapta és a következő 
pillanatban, még mielőtt felocsúdott volna a tár
saság, nyergébe ültetve vágtatott vissza felé a 
csapattal egyetemben.

Volt erre sirás-rivás a faluban. Hetykébb 
legények üldözőbe akarták venni őket, de végre 
is mindenki félt a pasa megtorló haragjától, így 
tehát nem történt más, minthogy a lakodalomból
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4. Az épitő bizottság 1909. márczius 
7-iki elhatározását fentartván, a templom- 
építés megkezdésének határidejét ezúttal is
1910. év tavaszi időszakára tűzi ki.

5. A bizottság határozatilag kimondja, | 
hogy a tervekbe felvétessék azon intézke- i 
dés, hogy a régi templomot ;iz építési vál
lalkozó lesz köteles lebontani, az összes 
anyagok azonban a hitközség tulajdonában 
maradnak.

0. Az épitő bizottság 1907. deczetnber 
20-iki határozatának II. pontja alapján ha
tározatilag kimondja, hogy Takáts László 
budapesti lakos műépítésznek a templom 
végleges kiviteli tervezetének és költség- 
vetésének elkészítése és az összes műveze
tésért az építészmérnök egyesületnek 1905. 
évben érvényben levő díjtáblázatában foglalt 
dijakat állapítja meg és fizeti ki, habár a 
templomépités az uj díjszabályzat érvényes
ségének idejében. 1910. évben kezdődik is.

7. Továbbá elhatározza az épitő bizott
ság, hogy a templomépitésnél vasbeton 
szerkezetet atkalmaz, ezen vasbeton munka
tervek és költségvetések elkészítési dijának 
megállapítását azonban későbbre tartja lenn 
és felkéri Takáts László műépítészt, hogy a 
tervezési költségekre nézve saját szakértője, 
valamint más szakértő vállalkozóktól kiírás 
utján beszerzendő árajánlatokat a bizottság
nak bemutatni szives legyen.

8. Az uj templom belső berendezési 
terv és módozatainak művezetővel egyet
értő ig  leendő megállapításával a bizottság 
dr. Ivanóczy Ferencz kanonok-esperes és 
Szlepecz János plébános urakat bízta meg.

9. Azon reményben, hogy a hitköz
ségi tagok a templomépités ügyét elősegí
tendők, az építéshez szükséges kavics és 
homok anyagok önkéntes szállítására haj
landók lesznek, az épilö-bizottség felkérte 
világi és egyházi elnököket, hogy ezen 
irányban a hívek között az adományok 
gyűjtését indítsák meg.

tőrt rendezlek, mert bizony Piroskáról végkép 
lemondtak ezek után. tudta mindenki szegénykének 
sorsát, apjára, anyjára pedig szivszaggató lehetett 
az a tudat, hogy előkelőén és erkölcsösen nevelt 
leányukból ezúttal hárem hölgy lesz.

A csapat Kanizsáig meg sem állott, itt is 
rövid pihenés után személyek és lovak felváltása 
után Konstntinápolyha voltak menendők, mert Ali 
pasa a szultán haragját és a nap-nap után várt 
selyem zsinórt ezzel a pompás virágszállal akarta 
kikerülni.

Piroska határozott kívánságára, vagy mond
juk kérelmére ismét az ifjú török tiszt volt a 
csapat vezetője, a drága kincs őrzője, mert úgy
mond az legalább nyelvén tud beszélni, meg ugy- 
látszik Piroskának szivecskéjévcl is.

Csinos (in is volt. Torontáhncgyci születésű 
magyar és mint ilyen lépett he a török hadse
regbe. A vérpiros fez alól kikandikáló szőke haj
fürtök, a lesütött arcból erősen kirívó kék szemek 
valami gyerekes képet nyújtottak, hal szeme 
felett behegedt sebforradás pedig bizonyos érde
kességet kölcsönzött az egész arcznak. Különben 
is egy germán typus keleti öltözetben maga is 
érdekes. Termete közepes, bár szokatlanul magas 
szárú lovagló csizmái nyúlánkká tették alakját, 
széles mellén csillogó kis Ozmán rend pedig 
mintha mondani akarná, hogy ebben a halai, 
gyermekes testben már férfi lélek lakozik.

Felesleges mondanunk, hogy Piroska minő 
keserves pcrczckel élt át, elrabolva övéitől, elra
bolva, vőlegényétől az esküvő napján, kit oly 
forrón szeretett és mindezekhez az a borzasztó 
bizonytalanság jövőjét illetőleg.

Miután egyéb indítvány nem tétetett, 
a jegyzőkönyv felolvastatott, elfogadtatott 
és aláíratott.

Kmf.
Szlepecz János s. k. Postay Pongrácz kplébános, világi elnök,egyházi elnök

Hitelesíti:
Schweinhammer János s. k.

Antauer József s. k.

A gazdakör választmányi ülése.
A gazdakör választmánya f. hó 3-án délután 

a titkári hivatalban ülést tartott, a melyen gr. I 
Batthyány Zsigmond járásunk országyülesi képvi
selőjének, elnöklete alatt részt vettek: Pósfay • 
Pongrácz. Bácz János, Horváth Lajos. Vertes 
Sándor. Minisek Gáspár választmányi tagok, dr. , 
Vratarits Iván egyesületi ügyész, Takats R. István 
titkár, Malacsics József pénztáros, Kacsó Ferencz 
és Kichler József s. titkárok.

Gróf Battyány Zsigmond elnök az ülést meg- ; 
nyitván felkérte Takáts K. István titkait jelenté
sének előadására,

Titkár a választmány tudomására hozta, 
hogy u Földmivelésügyi Miniszter a gazdakörnek 
200 ezer darab megtermékenyített fogas süllő 
ikrát adományozott a sárdi tógazdaságból, az 
egyesülőt pedig a németujvári haltenyé.'.zdeböl 
egymélcrmázsa egynyaras pontyot vásárolt, hze- 
ket aztán Pósfay Pongrácz v. tag barkóéi halász- 
területén gondosan el is helyezte s remélhető. , 
hogy közvizeink bclmlasitásának e tényész kísér
let fogja képezni alapját. Bcjenti továbbá, hogy 
a magas kormány a járás gyümölcsészetének elő
mozdítására 400 korona államsegélyt utalt ki. Az j 
ennek elleneben kiosztott gyümülcscsemctek átvé
telét igazoló községi bizonyitványok pedig felter- , 
jesztettek.

A Földmivelésügyi Miniszter Ur által adó- i 
mányozott 1500 koronás államsegélyre vonatkozó . 
miniszteri leirat felolvastatván, abból kitűnt hogy | 
a Miniszter az idei télen tartott gazdasági isme- j 
retterjesztö előadások és háziipartanfolyamokrúl I 
szóló szárszámadásokat egész terjedelmükben ; 
helybenhagyólag elfogadta.

Felolvastatott a m, kir. Honvédelmi Minisz
ternek ama körrendeleté, melyet a közös hadse
reg tényleges állományú legénységének a gabona 
és takarmány, a szőlőművelés munkálatai, a szü
ret és a kukuricza törés, továbbá a selyemhernyó 
tenyésztés különleges munkálatai idejére való 
szabadságolása tárgyában a törvényhatóságokhoz 
intézett.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE”

Szivccskéjo, azonban mintha egy kis gyógy
irt kapott volna sebére a fiatal tiszt társaságában, , 
sőt rövid 24 órai egyiittlét után megszerette.

Minden utógondolat nélkül kezdte összoha- 
sonlitgatni vőlegényét mostani szerelmesével s • 
úgy találta, hogy eltekintve külsejétől is, lágyább j 
minden szava, mosolya csábos, ölelése gyengédebb 
és mégis oly erős, hogy a legkisebb érintésére is i 
megremeg, csókjai nemcsak az ajkak érintkezése, i 
hanem mintha lelkét akarná belelehclni, szóval ! 
regényekben oly sokszor olvasott boldogságot i 
érezte megvalósulva, egyezeréjszakát, a mit Jóska i 
nem tudott számára megteremteni, egy uj világba i 
jutott hová Jóskája öt vezetni nem tudta.

Piroska szörnyű sorsát tudta már, hisz szc- , 
rclmese tudomására hozta, hogy a szultán 324-ik 
felesége lesz. Szörnyű tudat, s talán nem érte ! 
volna meg azt, hogy lássa Kouslantinályolyt, ha j 
szerelmese nem vigasztalja, hogy lesz alkalom 
találkozniuk néha-néha, bár a dolog fölötte ve- ! 
szélyes és csaknem kivihetetlen.

Konstantinápolynak tengerparti erődjében i 
kora reggel 12 ágyú dörgés jelezte, hogy az j 
aranyszarv melletti téren nagy ünnepély lesz két ! 
akasztás és egy nyilvános megkorbácsolás.

Zsúfolásig megtolt a tér, bárom lövés és ott | 
látták iógni a rettcnbetetlen kanizsai pasát és egy ; 
csinos töiök tisztet, majd hat pribék egy mezite- 
lenre vetkőzött nőt hurczolt a térre, hol 25 kor
bácsütés kiállása után fclholtan vitték a kórházba. 1

Lgy fonnyadt szirmiai rózsát hozott Piroska 
Törökországból haza, a mártonhelyi temetőben j 
temette el azt, hűségesen gondozta sírját meg- ! 
hagyva, hogy az a hely legyen egykoron az ö • 
nyughelye.

JÚLIUS 11.

A megyei állatbiztosító szövetkezet tárgyában 
a választmány elhatározta, hogy ezen üdvös intéz 
móny létesítését minden tekintetben támogatni 
fogja.

A vakokat gyámolitó országos egyesület 
dunántúli fiókegyletének gondnoksága felkéri 
gazdaközönségünket, hogy a vak embertársaink 
által készített keféket, seprűket vásárolja

Elhatározta továbbá a választmány, hogy az 
idei állatdijazását Bodóhegyen szeptember bő első 
hetében lógja megtartani, a mely időpontot a gaz
dasági kerületi felügyelőnek előzetesen bejelenti. 
Kimondotta aztán, hogy az állam által kitűzött 
200 korona első sorban az üszők, másod
sorban a tehenek díjazására lesz fordítva. A bikák 
díjazása az egyesület pénztárából lesz fedezve. A 
bíráló bizottságba beválasztanak : gróf Batthyány 
Zsigmond elnök, Pósfay Pongrácz, Jimkunr San 
dór, Nemes Miklós, Schweinhammer János. Italoz 
Aladár, dr. Skrileez Mihály, Kübár József, Vrata 
rits Iván, Békássy Ernő. Bácz János és Takáts 
R. István titkár.

Takáts R. István a választmány tudomására 
hozza, hogy a m. kir. Földmivelésügyi Miniszter 
Verik Gergelyt jelölte ki szőlészeti clönuwikásnak, 
miután azonban nevezett a hozzá fűzőit várako
zásnak egyáltalán nem felel meg s ellene pana
szok tömegesen érkeznek, kéri a választmány 
fegyelmi intézkedését. A választmány beható lar 
gyalás után a kerületi felügyelőség utján a Föld 
mivelesugyi Miniszter Urnái nevezett elhelyezéséi 
kérelmezi s helyébe Fiiszár Ferenc/, vaslaki vin
cellért ajánlja.

A jövő évben a gazdakör fennállásának 25 
éves évfordulóját óhajtja megünnepelni, «■ célból 
Muraszombatban a járás egész mezőgazdaságát 
és iparat felölelő kiállítást szerelne rendezni.

Takáts R. István titkár ajánlja a kiállítás 
színhelyéül a várkerl elölii teret, hol a szarvas- 
marha, ló, sertés, baromfi és szőrme nyúl kiállí
tás lenne, az állami iskola termeiben pedig ter
mény és ipari kiállítás lenne, az állami iskola 
udvarán a gyárosok által küldendő gazdasági 
gépek találnak elhelyezést.

A rendező bizottságot a következőkép állí
tották össze :

Elnök : gróf Batthyány Zsigmond: Titkárok : 
Takáts R. István, Kacsó Ferenc és Ricbtcr József. 
Tagok: Kovács István, dr. Vratarits Iván, dr. 
Skrileez Mihály, dr. Czifrák János, Nemes Miklós, 
Junkuncz Sándor, id. Kirhisch Ferencz, Békássy 
Ernő. Balcz Aladár, Schweinhammer János és 
Vogler József.

Az előkészítő munkákat azonnal folyamatba 
tették s a kiállítás rendezését úgy a vármegyei 
központi egyesületnek, mint az illetékes Miniszté
riumnak bejelentik, a honnan egyszersmind a 
felmerülő költségek fedezésére rendkívüli segélyt 
kérelmeznek.

Végül elhatározta a választmány Mintsek 
Gáspár v. tag indítványára, hogy vidékünkre egy 
bolgár kertészt hozat a ki aztán ellátna Mura
szombat és vidékét a szükséges kunyhaveteiné- 
nyekkel.

( - Ó . )

A m a g ya rn ye lv i b iz o t ts á g  d ö n té se
A magyarnyelvi bizottság Kedden délután 

Szombathelyen Herbst Géza alispán elnöklete 
alatt ülést tartott, a melyen az iskola látogatások
ról adtak számot és megállapították azon tanítók 
névsorát, a kik a vármegye magyarnyelvi jutal
mazására a legérdemesebb.

A bizottság igen nehéz sok tapintatot igénylő 
munkát végezett s döntése általános megelégedést 
keltett. Örömmel konstatálta a bizottság, hogy 
a magyarosodás a nemzetiségi illetve az idegen 
anyanyelvű vidékeken rohamosan tért hódit, a 
magyar kultúra a vármegye minden zugában helyt 
kér magának. Bennünket kétszeresen érdekül a 
bizottság döntése, mert hisz epén nálunk a mu
raszombati járásban tapasztalta a bizottság azt a 
kitűnő eredményt, melyet veiidnyclvü népünk a 
magyarosodás téren elért. Őszinte elismerés hang
ján kell ezért megemlékeznünk azokról, a kiknek 
munkásságának köszönhető e fényes eredmény 
járásunk derék hazafias tanítóiról. Az ö szakava
tott kezeikbe vau letéve járásunk jövő nemzedé
kinek nevelése s megnyugtatással nézhetünk a 
jövő elé, tekintve az eddigi sikeres ügybuzgó 
működésüket.

A körúton résztvett összes bizottsági tagok 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az összes
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mc:,rv i/sgall iskolák es Óvodákról, és sajnálkozá
sukat fejezték ki, hogy nem tudnak, nincs mód
jukban oly jutalmakat adományozni, mely a lani-
I.• U:it méltán megilletné.

A bizottság a tanítok számára 12) ús 100 
koronás jutalmakat állapított inog.

S/ás/.lms/.koronás jutalomban részesüllek : 
i .-is/.ar János muraszombati r. kath. Csiszárné 
Óla -/v Torka muraszombati állami. Ilicbtcr József 
muraszombati allami. I itan lvan murahalmosi 
.illáim. Tónika Gizella murahalmosi állami. 
Willinger Károly korongi állami és Kolozsvári 
Fori'inv. mezővári állami tanítok illetve tanítónők.

S/aszkorona jutalomban részesültek: Fülöp 
Jenő muraszombati r. kath., Kocsár Károly vas- 
liidegkuti r. kath., Molitorisz Jenő muraszombati 
állami. Hátkai Ödön andorhegyi állami tanítók.

A megvizsgált varmegyei óvoda két óvónője 
részére 1H koronás arany jutalmat állapított meg 
a bizottság es pedig Fenusz Maria cscndlaki és 
Spraus/.ky Anna vashidegkuti óvónők számára.

Elismerését fejezte ki a bizottság Molitoriszné 
lola l.tij/a mezővári, 1’akatsné Kammennayer 

Irm - Nagy Uó/.sika muraszombati állami óvó
iul az óvodájukban tapasztalt dicséretes 

, . ládástul.

K I S E K .

Rogács Ferencz dr . a szombathelyi sze
li t i.t n m e lelki igazgatója több napi szabadság- 

.lej-: Csendiakon töltött-.
Egyházmegyei hírek. A megyés püspök 

g\ti.i/ii:> -ye papságának soraiban járásunkat 
eg a> alábbi személy változásokat esz- 

;• : Káplánokul küldettek : Hartal József Yiz- 
I Kuziyf.ilvára Az uj aldozárók közül 

F Feiencz Feisölendvára, Fallik Ferencz
\ .-udvara lo.alettek si-gedlelkészekiil.

Uj kataszteri becslo biztos A kataszteri 
uigyeióség a Szombathelyen székelő vas- és 

/ ii.ivilim- gyei bi t-sín biztosok munkakörét most 
0- /1->ttu be. a muraszombati járás becslési mun
kálatait Hürchner László kataszteri becslö biztos

— Primicia és lakodalom. Ritka szép csa
ládi ünnepély folyt le vasárnap Fallik Károly 
. saiádjában. Fia, Ferencz az nap mondotta első 
mi'é|-i . -anya K mlia pedig ugyanaznap ment 

,. első szent mise i . y 1 i - ességgel
ment végbe. Rengeteg nép jött he a nevezetes
alkalom i a .  A jelenlevő hívek száma 4000-re
tehető. Nuncsali  a templom udva ra volt zsufolá-
sig de még a gesztenyésben is ember ember
hátán ulnugott. Kijött az ujmisés számos pap-
társa is és iig Vogrinesies B<ildizsár cseren-
csóczi. Z l l h  v i Karolt heilatiiu zi. IJ.igári János
pere»tói Csár ics József vizhiindvai pléba-
nosok ' :s több káplán. Az ujmises manudoktora
Szlepcc z János helybeli pléhánori  volt Horváth
Lőrinc/ káplán és Skriieez Ifi•ia kegyesrendi
tanárjelölt .-••gédkeztek. Az evange Imái felolvasása
után a szósz.‘kre ment dr. Bogácsi Ferencz sémi-
náriumi lelki ig•izgató es magas szárnyalása be-
szedet :mondott a papi hivatásról. mely a jelen-
levőket melven meghatotta. Bősztidei vend nyel-
ven is elmondótta. Az ujmise vt•géziével áldási
osztott a •. ujmisés pap, ami a rengeteg nép miatt 
déli 1- óráig eltartott. 1 órakor nagy ebéd volt 
az örömapa házánál. A takarékpénztári épületek 
udvarán hatalmas sátor alatt volt terítve. Délután 
5 órakor volt az esküvő. Hosszú kocsisorban vo- 
null fel a násznép a templomba, ahol az ujtniscs : 
pap, a menyasszony fivére szép beszéd kíséreté
ben áldotta meg a frigyet. Tanuk voltak Schnell 
János és dr. Somén Lajos. Este nagy lakodalmi 
vacsora volt a sátruk alatt, amelyen Muraszombat : 
közönségéből igen sokan vetlek részt. A gazdag 
éteksor után a fiatalság tánezra perdült és járta 
reggelig.

Nyári mulatság. A muraszombati tanuló 
ifjiiság az előző évekhez híven az idén is kodé- j  
lyesse vidámmá óhajtja lenni a szünidőt s e cél
ból különféle mulatságokat rendez a miknek fény , 
pontja h nagyszabású tánezmuiatság lesz. mely f. 
hó 18-án fog lezajlani Muraszombatban Az elő
készületek már lázasan folynak, a rendező bizott
ságnapok óta pernianentiában van, hogy a nagy
arányú mulatság sikerét biztosítsa. A kedélyesnek i 
Ígérkező táne/.vigalomra ez úttal is felhívjuk kö
zönségünk figyelmét bizonyára jól fognak mulatni,

annyival is inkább mert tánezosokban nqm les/, 
hiány. A rendezőség a következő incghivóti bocsáj- 
totta ki : Meghívó ! A muraszombati tanuló ifjúság 
1909. évi július bó 18-án Vusárnap a Dobrai-féle 
vendéglő termeiben jótékonycélu zártkörű nyári 
tánczmulatságot rendez. Kezdete estu 8 órakor. 1 
Személyjegy 1 K. Családjegy 3 K. Feliijfizetése 
két köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk.
A meghívókat a napokban fogják szétküldeni.

Tűzoltó mulatság. A mártonhelyi; önkén
tes tűzoltó egyesület f. évi augusztus hó $-án dél
után Mártonhelyen Vezér József jóhirü vicndéglö- 
jébeu saját pénztára javára tanczinulalsúgot ren
dez, mely confetti csatával és világ postával lesz 
egybekötve.

Táncziskola. Merkl József: volt újpesti 
jelenleg pápai nálunk is előnyösen ismert tánoz- 
tamto a Dobrai-fele vendéglő nagytermében egy 
4 hetes táneztanfolyamot nyitott a hol a táncolni 
vágyó ifjúság a legújabb modern tánezokat 
(gentry boszton stb.) a legkönnyebben sajátíthatja j 
el. Szívesen constatáljuk, hogy a népszerű tánc- ! 
tanító vállalkozását siker koronázta, esténként j 
egesz # tömege a tánezoló ifjúságnak látogatja 
iskoláját.

Gyógytanfolyam a beszédhibában szenve 
dök részére. A beszédhibások részére itt helyben 
kezelés tanfolyamát óhajtván létesíteni, felhívom 
a beszédhibában szenvedő gyermekek szülőit, 
valamint felnőtteket, hogy a tanfolyamon való 
részvételi szándékukat - további intézkedésemnek 
leendő megtétele céljából velem 15-ig bezáró
lag közölni .szíveskedjenek, Eredményesen gyugy- 
kczcltctnek általában mindennemű beszédhibák a 
fok minősége szerint rövidebb, vagy hosszabb idő 
alatt. Dadogás, hebegés, a pöszebeszéd minden 
faja, hadarás, beszéd nehézség, hysteriás-, neuras- 
téuias-. traumás neurosis s a nehéz hallás kapcsán 
jelentkező beszédzavarok stb. NIeinesdfalvi József 
beszédhibák szaktanára.

Egy milliárd. A trieszti általános bizto
sító társulatnál (Assicurazioni Generáli) biztosított 
tőkék állaga elérte az egy Milliárd (ezer millió) 
korona összeget. Ez az első eset, hogy egy inagy. 
osztr. intézet ily állomáuvt képes felmutatni, 
amilyent különben csak nagyon kevés európai biz
tosító társaság ért el eddig. Ezen eredmény nagy- 
fontosságú közgazdasági eseményt képez, mert ez 
egyrészt biztosítási intézményünk versenyképessé
gét, másrészt pedig azt a nagy bizalmat igazolja, 
amellyel a közönség ezen legnagyobb biztosító 
társulatunkkal szemben viseltetik. Bővebb felvilá
gosítással mindenkor készségesen szolgál Hartner 
Karoly fia ezég Muraszombaton.

Kuruzslás Muraszombatban. Városunkban 
négy orvos és egy gyógyszertár van. Ugylatszik 
azonban, hogy Pucher Fercucznc szül. Veiesics 
Jozefa muraszombati lakos közegészségügyünk 
ezen intézményeivel nem igen lehetett megelé
gedve, mert különféle gyógyszertárakból derüre- 
borura vásárolt és hozatott mindenféle orvosságo
kat s azokat úgy helyben, mint vidéken a hozzá 
fordulóknak, őket megvizsgálván, jó pénzért el
adta. Hogy azonban az általa rendelt orvosságok 
a pacienseknek meg ne árthassanak, a különféle 
orvosságokat valamennyit összevogyitette s ezen . 
vegyülékkel boldogította a járás lakóit. Kuruzs- 
lásért feljelcntetctt.

Uj világítás. Tegnap este egy uj fajta 
rendszerű világítást mutattak be nagyobb társaság 
előtt, mely hivatva lesz a légszesz és villanyvilá
gítást (m'iIoIuí. A rendkívül praktikusan construáit 
egö minden lámpára használható. ninc£ gáz fej
lesztés, robbanás kizárva, béltisztitás mellőzhető.
1 liter petróleum ily rendszerű lámpáknál Ifi 
uráig elégséges. Fénye mtensiv, szép fehér. Ke
zelése rendkívül egyszerű, kevesebb gondozást 
igenyel mint a legegyszerűbb lapos egójü petró
leum lámpáé. Az izzó fény egüket már evek óta , 
használják a magyar állam vasutaknál a mit a 
több százra menő elismerő levelek is igazolnak.
A gyár képviselője Csapiár József Wien Vili. 
Kochgasse No 3. három napig tartózkodik váro
sunkban a Fliszár-féle vendéglőben a hol a vilá
gítás megtekinthető s ugy teljes szalon függő és 
álló teljesen felszerelt lámpák, mint meglevő 
lámpákra szerelhető égők jutányos gyári áron 
megrendelhetők.

Trachoma veszedelem. Járásunk föszolga 
bírája jelentést tett az alispánnak, hogy a mura* , 
szombati járásban a trachoma betegség veszedelmes 
méreteket öltött. Eddig 715 betegről van a ható
ságnak tudomása. Fokozza a veszedelmet az a ,

körülmény í-, hogy a tótkereszturi orvosi körben 
kezelést nélkülöznék, miután ott a trachoma 
orvosi állás szervezését a belügyi kormány meg
tagadta Föbiránk a baj sürgős orvoslását kérte.

Tűz Veleméren. Szakáll János veleméri 
gazda lakháza fala mellé elhelyezett zsuppszal- 
inától nevezettnek egész háza, takarmánya s gaz
dasági eszközei leégtek. A tűz akként keletkezett, 
hogy a gazdának IJ éves kis lánya az utón gyufát 
talált és azzal a ház mellé elhelyezett szalmát 
játékból meggyujtotta.

Tolvaj kocsis. Márkotán Elek kocsisnak, 
ki Horváth Pál helybeli ügyvéd szolgálatában áll, 
a mull hó 23-án éjfél felé ismeretlen tettesek 
összes ruhaneműit, fehérneműit, kalapját és csiz
máit ellopták, ugyanekkor ellopták Horváth Róza 
cselédnek ládájában tartott készpénzét is. A gyanú 
Gerencsér Vendel volt kocsisra irányult, aki 
ismeretlen helyre eltávozott s mint u nyomozás 
megállapította vagy Petesháza, vagy pedig Buda
pestre menekült. A nyomozás erélyesen folyik.

Jókedvű fuvaros. Preisz. Adolf mezővári 
lakos Erustuin Lajos ugyanoltani fuvarosnak 71 
koronát adott azon czélból, hogy a regédéi vasúti 
állomásról két láda szappanját váltsa ki és szál
lítsa lakására Mezövár községbe. Közben Erustciu 
Lajosnak jókedve kerekedett s a megbízással mit 
sem törődvén, a Preisz Adolf által neki adott 
pénzt elmulatta. A jókedvű fuvarost sikkasztásért 
jelentették fel s a nyomozás során beismerte azt, 
hogy a neki adott pénzt elmulatta. Védelmére jó 
kedvét hozta fel.

Fiatal bünós. Múlt évi november havában 
Czipóth István kismalnási lakos istálójából egy ló 
pokrócz, folyó évi április havában pedig kamrá
jából egy kalapács eltűnt. Ugyanezen évben Ofsze- 
nyák István pajtájából 4 mérő szecskát Czipóth 
Miklós es Czipóth Ferencz kistnálnási lakosok 
udvarából pedig egy tyúkot loptak el. Ugyancsak 
lába kelt Kozics Mátyás vászon lepedőjének is, 
melyet istálójában hagyott. A nagyszámú tolvajlás 
felkeltette a tettes személye iránt az illetékes 
csendörség érdeklődését, mely a bűnöst ki is 
nyomozta Bonko János 15 éves kisinálnási suhanc 
személyében, ki az összes bűncselekményeket be
ismerte. Gonosz tetteiért a bíróság fogja felelős
ségre vonni.

Szerencseden asszony. Cigiár Ferdinándné 
szül. Püvár Katalin cselédnek, ki a Széchenyfa 
községhez tartozó polánczi majorban lakott, betért 
két ismeretlen asszony, s elmondták, hogy mala- 
ezokat akarnak vásárolni. Cziglárné gondolta, 
hogy jó vásárt csinálhat kihívta a két asszonyt s 
mivel volt neki négy malaeza eladó megalkudott 
az asszonyokkal, kik darabonkiut 10 koronát 
ígértek a malaczokért. Az alku hamar megtörtént 
s az asszonyok kifizették a malaczok árát s 
eltávoztak. Cziglárné a pénzt nem ismerte, s csak 
az asszonyok távozása után kezdett rajta gondol
kodni. hogy nem e csaptak be öt, s egy arra 
menő kisleánytól megkérdezte, hogy jó pénz-e az, 
mivel neki a malaczok árát az asszonyok meg
fizették. A kis lány aztán felvilágosította, hogy a 
pénz ugyan jo, de csak 20 korona, épen fele, 
mint i malaczok vételára. A tettesek személye 
iránt a nyomozás folyik.

Verekedések. A Felsölcndva és Völgyköz 
községek közötti útvonalon Pelczer István és neje 
szüi. Szukics Francziska kuzmai lakosok össze
vesztek Spilák Ferencz es neje Kapósa Maria 
völgyközi lakosokkal. A szóbeli czivakodásból 
utóbb verekedés támadt s a két czivakodó házas
pár jól helybenhagyta egymást, Kalina József 
szécheuykuti vendéglős Gorcsán Iván ncmcsdi 
korcsmáros korcsmájába tért be mulatni. Mulalo- 
tozása közben Pintarics Vince mártonhelyi kovács- 
mestert üvegekkel, poharakkal és botjával ugy 
megverte, bogv ez utóbbi súlyos sérüléseket szen
vedett. amiért Kalinát fel is jelentette a mura- 
szombati járásbíróságnál.

A D ivat.
— A Divat Ujság-ból. —

Bár az időjárás mind mostanig szcszclycs- 
kedett, a kalendárium szerint és most talán csak
ugyan, a kánikula beköszöntött. Mögöttünk a rém 
hosszú „ idény"; lezajlott már minden hazai és 
nemzetközi verseny és mindenki, u ki csak teheti, 
menekül a zajos, poros fővárosból, hogy egy pár hétig 
a jól megérdemelt pihenőnek adja oda magát.
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Vannak, akik még nyáron sem a csendes, 
magányos helyeket keresik, ahol békés elvonult
ságban erősíthetnék a télen s a hosszú tavaszon 
nagyon is megerőltetett idegeiket. Mennek utazni 
külföldre, valóságos vándorútra, pihenés nélkül, 
egyik zajos helyről a másikra is élveznek, hogy 
hogy aztán annál fáradtabban jöjjenek vissza és 
kezdjék el az életet, ott, ahol itthon elhagyták. 
Mások a zajos fürdőhelyeket, látogatottal)!) ten
geri vidékeket keresik és ezeket mind nem csupán 
azért sajnáljuk, mert hosy nincs igaz pihenőjük, 
hanem mert hogy nincs igaz pihenötük, hanem 
mert hogy még fokozottabban terheli őket az 
öltözködés, divat sok ezer gondja.

Azoknak, akik a nyaralás könnyebbik, kelle
mesebb részét választják, a csendes pihenést, 
elvonultságot, nem kell sokat tanácsolnunk, hgy- 
két könnyebb és melegebb ampirszabásu köntös 
megfelel a házban s az erdei sétákon is. Egy 
szürke kabátos ruha hozzávaló nehány egyszerűbb 
s díszesebb blúzzal; esököpeny, sportsapka és 
egy csinosabb, de a világért se tvllas kalap, tel
jesen elég fölszerelésnek.

Aki utazni inegyen, kétféle van : olyan aki 
látni és olyan, aki láttatni kíván. Az előbbi meg
elégszik egy-két utazóruhával s néhány tiszta 
blúzzal. Az utóbbi fölkeresi a külföldi előkelő 
szállodákat, részt vesz a tabló d'hautcokon s 
akkor aztán megértjük, miért érkeznék olyan höl
gyek, akik alig maradnak három-négy napig egy 
helyben, óriási ládákkal, bőröndökkel. Legalább 
háromszor napjában öltöznek és ök ez élvezetnek 
nevezik.

A díszesebb ruhák formáját illetőleg a mo- 
roving-koré s a középkori mintáké a győzelem, 
természetesen beleillesztve a XX. századba és a 
mi ízlésünkkel összeegyeztetve, emi által eléggé 
tetszetős lett. De festői hatása is van egy ilyen 
dúsan tele hímzett pánczélszerü deréknak. Leg- 
elegánsabbak a könnyű íulár ruhák, melyek min
den alkalomra megfelelnek, vagy a teljesen tele 
hímzett fehér vásznnruhák, csakhogy a hímzés 
rózsaszínű, világos- vagy sötétkék, ami nagyon 
erdekes és tetszetős. Am aki a tiszta fehéret 
szereti, megmaradhat a mellett; feltétlenül Ízléses 
elegáns lesz mindig.

— Divat Újság minden hónapban kétszer 
jeleink meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküldéssel, két korona 
2Ő fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva 
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Hökk 
Szilárd-utca 4. sz. házában van.

' !

A mosás akár a táncz, -
Fáradságba nőm kerül,
Bohloht szap p ant ha használsz, 
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana
csodálatos, h a th atós tisztitóerejét 
sajátszorü előállításának «*s a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságot és veszödséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és inunké 
Tisztasága 3 0 .0 0 0  koronával 

szavatoltatik.

s

Védjegy: „Horgony!

A LiuimenL Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótleka
effy régiónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta !«g)ohh fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedörz- 

.......  süléiképpen használva. ...................
F ig y e lm ez te té s . Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richter gyígyszertára u  „Arany onszlinhaz",

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

iá n , Elisabethstrasse 5 neu. j'j
[indeonapi szétküldés. í \

100 clrb dohány megren- 7 f l  
dőlési blanketta

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
beu Muraszombat.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványakat, 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 1 
óvodában.

Vendéglősöknek
nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR
VÉNY" és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 
Kapható: B alkányi E rnő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök szamára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek
... : névjegyzéke •

Feltüntetve: a községekx uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda cs 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható: B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkureskedésében Muraszombat. ~

Ara

10 f i l lé r

használjon 
I Mintsftk-fétaKi szép a ka r lenni Min

A r a n k a -C r é m e t .
Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korona, 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó viz 1 korona. 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a h a ja  S S ;
ifjitöt 1 üveg utasítással 2 korona.

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

.ugX.a M intsek G éza vegyészeti loborn• Ikészítőnél t7oriumában
Kecskem ét.

G korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás. j

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Könyvkötészet Muraszombatban.

Mély tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy könyv- és papir- 
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 szakmahoz tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb 
aranyozást és művészi mondirozást. dobozokat és passepartout is.

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

Mély tisztelettel

2 Balkányi Ernő. 2tulajdonos.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


