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A legújabb muraszombati tem
plomról.

Nagy sor ;t házépítés*. Tutija, aki pró-
!>;ilt:lí : mennyi gomlolat. eszme merül fel,
a m egoklá-nak mennyi akadálya akad, mig

i'.i Tü a ' v  .

• ■ házikó m.gépül. .Mennyi- 
<‘z egy templom ''m-gcsiná- 
'•ási szériát tások köwlelmc-

■ ű kívül igen ;;ou körülmény irányítja az
(Ilit)'é rt: leszen belső
mim len eszköz e, hogy az a templom a
vállasós áhítat ke*!' s fonlos tényezőjévé
lég vi•n, hogy ;i7 . Isten háza“ a vallásos
h . . se ti és méltó képe lehessen. Végül persze
mim iiv.t a remi j, a hi-
vek |Ó lg/,sé"e nézetei sót ízlése
szab ál yozzák.

Múlt ülést •n határozott a róm. kath.
Din {>lom épitÖhizottsága az uj templom épi-
tŐSe ügyében. I£'  ;u  a be nem gyűlt és —
begyülendö adományok is úgy engedik, 
nemsokára igazán templomváros lesz Mu
raszombat.

Kimondom röviden az okokat, amelyek 
az épilöbi/ottság határozatát indokolják.

Sok vita, alapos megfontolás után 
hozta az épitöbizoltság három évvel ezelőtt 
azt i határozatát, hogy az uj templom a 
réginek lehető felhasználásával a mostaninak 
helyén épüljön.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS.
Kiadó:A Vendv déki Magyar Közművelődési Egyesület. 
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A mai s a jövő kor gyermeke nem 
siet többé házával a templom köré, ahol 
a középkor embere oltalmat keresett.

.Muraszombat szaporodó lakosságát nem 
a föld jövedelme, hanem csakis gyümölcsöző 
ipari intézmény fogja eltarthatni. Ez az 
intézmény s nem a templom fogja a lakos
ságot maga köré gyűjteni és a város terü
leti fejlődésének irányát megszabni.

A mig messze fekvő községek népe 
az itteni templomra van utalva, költség 
szempontjából sem ieiiel Muraszombat ér
deke két rk. temp ón lentartása és nem 
lehet célja uj templomát egy kezdetleges 
városrész ipari zajába helyezni. Mert ha a 
templom a városfejlődésnek hűlt tényezője, 
akkor szebb, alkalmasabb és olcsóbb helyet 
a mostaninál bajos volna találni számára, 
ahol iskola, papiak és pályatest között 
messze jövőben is szabadon, elszigetelten 
marad a róm. kath. templom. Ezért kedve
zőbb, ezért szebb és ezért indokolt az 
épitöbizottság régi határozata.

Ugyancsak három éves határozat az, 
hogy a régi templom lehetőleg föntartandó.

Az a kérdés már most mi és hogyan ? 
A XIII. században, a mikor pld. Olaszország 
örökbecsű falfestményekkel diszitette gótikus 
templomait, hazánk egyes vidékein a kis 
falusi templomok falán naivan szép festmé
nyekkel remekelt egy-egy piktor. Északmagyar- 
ország után Vasmegye leggazdagabb ilyen

emlékekben. (Márlonhely. Velemér, Túliak 
s tb ) Ilyen emléket rejt a mi sekrestyénk 
is, amelyet a műemlékek bizottsága tej telelt 
ki a sok százados meszelés alól. Müértéke 
nem világra szóló. De a mi régi emlékein
ket a sok háború s a nagy nemtörődömség 
csaknem mind elpusztította. Ezért tartandó 
fönn a mi magyar szempontunkból ez a 
sekrestye! Annyival inkább, mivel a jelen
legi szentéllyel együtt az uj templomnak 
igen hatásos és nagyon használható kápol
nája (esetleg temetkező hely) lehetne.

Költség szempontjából megmarad a 
torony alsó része egész támrendszerével 
együtt.

A lulajdonképcni uj templom a mai 
szentély elé kerül; a mostani templom 
tengelyében.

Kis templomot kevés eszközzel is ked
vessé, széppé lehet tenni. Muraszombat 
kath híveinek azonban legfőbb érdeke, 
hogy a templom legalább 1800 2000 
templomlátogatónak adjon helyet. Ilyen 
nagy templom megépítésénél a rendelkezésre 
álló 120,000 koronával csakis a legnagyobb 
egyszerűség es takarékosság lehet a föelv. 
Dacára ennek a külső és belső hatást az 
arányok helyes megválasztása, a tömegek
nek a célnak megfelelő ügyes csoportosítása 
föltétlenül biztosíthatja s a templom belse
jének ügyes, tervszerű továbbképzése nagy
ban fokozza. Költség szempontjából, hogy

T A R C Z A

A frázisok birodalmából.
í.

Ir*. Nemesfalvi.
A frázisoknál; nagyhatalmuk van az emberek 

fölött s kiva11*■ -1 kulatgatásaiii: czeija főleg az. 
hogv egy i gy foui'»sni>h h.-lliinöbb, tekintélyesebb, 
felkiipntlubb és végtől fogva polgárjogot nyert 
frá/dsnak megtudjam eredetet, szer/.öjet. aki leg
először használta ; mikor és miért használta V 
mórt mindebből az is kiderül, mi volt annak a 
frázisnak iegei-ö értelme változott-e az.őla, önké
pén kapta esetleg újabb jelentéséi ? Van ugyanis 
tön!) olyan  frázis, mely késői)!), tehát most már 
átvitt értelemben vétetik és valami hasonló dologra 
alkalinazlalik. Lássunk '-gy-kél frázist.

Az. aratási és cséplési időszakban, midőn 
igen sok gabonát, szabnál hordanak össze .. - 
gyakoriak » tüzesetek, sokszor olvassuk az újság
hírek között azt. hogy a v ö r ö s  k a k a s  rá 
s z á l l o t t a  k ö z s é g r e, a háztetőre és nagy 
károkat okozott. A vörös kakasnak e leszállása u 
tűzvészt jelenti. Ennek a frázisnak eredétől egy
szer a kővetkezőket olvastam. Némely nemet 
vidékeken, szent Flórián és Alhanász mellett sz.

Vid vértanút tekintik a tűzveszélyek ellen való 
mennyei patronusnak, akihez folyamodni szoktuk.
A néphit úgy képzelte, hogy ez a szent őrködik, 
vigyáz a községek felett és távol tudja tartani a \ 
a tűzi veszedelmeket. Ezt a néphitet azután úgy ' 
ábrázolták egyes festők, hogy sz. Vid alakja ! 
mellé, a hóna ala egy vörös kakast festettek, a 
kakas ailal az éberséget, a lángvörös színnel 
pedig a tüzel jelezvén. Midőn tehát a vörüs kakas 

; elszáll onnét a háztetőkre, ez tüzet jelent s arra ' 
i figyelmeztet, hogy a szenthez nem elég szorgal- 
! másán imádkoztak s az emberek sem voltak , 
; eléggé kakuséberségück.

A társadalomnak, főleg a mainak, sokféle 
I hibái között nem legkisebbik az, hogy egyesek és j 

családok az anyagi erejüket felülhaludó életmódot 
j folytatnak, fényűzésük, házi berendezésük, ruhá

zatuk pompája, elegáns fogatjuk és feltűnő költe
kezés által mások felett kitűnnek s igy előkelő, 
gazdag, nagy voltukat fitogtatják. Ezekről szoktuk 1 
mondani, hogy na gy  l á b o n  c i nek .  A nagy 
Iáhon élni frázisnak, mint látjuk, átvitt értelme 
van, miután sokszor nagy lábon élnek olyanok is, 
akik egyébként pici lábakkal dicsckcsznek. Eredc- 

i tileg azonban a „vivre sur un grand pied* szó- 
i tásmúdot betüszerint érlellek éppen Francia- 
i országban, ahonnét ez a frázis máshová is 
j ollerjedett.

Godofréd, Anjou grófja, korának legszebb és 
i legszellemesebb féríia volt. Csak a jobb lába

hüvelykujján volt egy hatalmas kinövés, mely az 
egész láb alakját elrontotta és neki nagy fájdal
makat okozott. Hogyan segített magán V Hosszú, 
felfele hajlott orrú cipőt viselt, hogy elfödje lába 
hibáját. A népszerű, elmés, gazdag gróf ezzel 
akaratlanul egy uj divatnak lett szülöapja. Mág
nások, hercegek eleinte az iránta való kedvesség
ből, hogy no restelkedjék, utánozták öt és egészen 
2 labnyi hosszú cipöorrot viseltek; ezeket meg a 
közpolgárak követték, de ezek már lti centi
méterrel is megelégedtek. A cipöorr hosszúsága 
jeléül szolgált a rangnak, a magas állás- és 
vagyonnak. Az ilyen meglehetős otromba divat 
ellen állást foglaltak; terjedését Német- es Spa
nyolországban V. Károly császár ismételt lila
lommal akarta megakadályozni, de a nép soká 
nem engedett. S mikor hosszú idők múlva a divat 
megszűnt, akkor is fennmaradt a n a g y  l á b o n  
é I n i frázis annak jelzésére, hogy valaki igen 
költekező életmódot folytat, vagy épen a takarón 
túl is nyújtózkodik.

A jó módnak, bőségnek kifejezésére alkal- 
i zni szoktuk a frázist, t e j b e n ,  v a j b a n  
f ü r ödn i .  Ez nem olyan történeti frázis, mintáz 
előbb leirt, hanem inkább csak vonatkozással a 
hasonló szólásmódokra, keletkezett. A fürdő egyén 
mindenekelőtt körül van véve az illető folyadék
kal. melyben fürdik ; nyakig van abban. A fürdés 
a testre jóleső, gyógyító, frissítő, erősítő hatással 
van s mivel egészséges testben lakik az egészsc-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
etler számtalan tanár és orvos által naponta a|ániva 

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor
..ffonke" ereden CnúmetgoláaL

F. H olfn i»nn*L á R o rh e  A  (  o. B sse l (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvosi rendeletre f  Ryöey«ertArsk- 

han — Ara Üvegtokját 4.— korona
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ii templomnak a léglaboltozatnál olcsóbb 
vasbeton födémé lehető jutányos lehessen, 
a templom három hajós lesz. kereszthajóval.

A föszentély az említett kápolna elé 
kerül; a főoltár fölött áttört ivsor enged 
bepillantást ebbe a gyéren világított, esetleg 
sirkápolnának, keresztelő kápolnának is igen 
alkalmas kápolnába. A főoltáron és a ká
polna oltárán kívül még két oltára van a 
templomnak.

A föbejárónál mély előcsarnokból jutni 
a templomba s a karzatra; még két bejá
rója lesz a templomnak, valamennyi úgy 
elhelyezve, hogy a templom gyorsan kiürít
hető, huzatmentes legyen.

A déli oldalon van a sekrestye; mel
lette a Szápáry grófok oratóriumának föl
járója; maga az oratórium a sekrestye 
fölött a fö szentélyre és kápolnára nyílik. 
A fö szentély másik oldalán Jesz egy elő
csarnok fölött a battyánfalvi grófok 
oratóriuma.

E csoportosítás a helyi szükségletek 
összes kívánalmait kielégíti. (A templom 
körülbelül 22 m széles, 40 m. hosszú.) 
Ezért fogadta el azt az építő bizottság a 
jövő évi építkezés alapjául.

Ugyancsak takarékossági szempontból 
a templom külseje román stilra emlékeztető 
egyszerű, komoly, értékesebb részletképzés 
csak egyes hatásosabb pontjain (föbejáró, 
föoromzat) lesz. A templom képét az egész 
tömeghez illő nagy torony egészíti ki, amely 
az oratóriumnak festői csoportjából emel
kedik.

Több hatásos eszköze lesz a belső ki
képzésnek (a nagy színes ablakok, föszentély), 
de hogy ez a belső színtelen fakó kép, 
avagy művésziesen szép lesz-e, az persze 
Szápáry László gróf önagyméltósága kegyes 
jó indulatától, a hívek áldozatkészségé
től függ.

Mielőtt tettre kerülne a dolog, minden
kép érdekes és szükséges volt megtudni, 
hogy mi rejlik a templom — alatt. Régi 
fakó okiratok, sírboltokról adnak hirt. A 
kutatások igazolták ezen adatokat.

Az Írott adatok szerint a szentélyben a 
Keresztury család két sírboltja volt. Az

gos testben lakik az egészséges lelek ; közvetve a 
fürdés a lelket is felderíti, az egész embert bizo
nyos kellemes érzéssel, könnyedséggel, elégedett- 
béggel tölti el. Különféle módokon es célokból 
történték és történnek a fürdések. Déltirolhan a 
köszvériygyógyitásra s/onafürdöt használnak, de 
szárazon. Az illetői jó illatú szénával köriilhányják, 
de ezalatt mulattatják, bogv el ne aludjék, mert 
a szénának kábító ereje van. Van homok, iszap
fürdő, lég- és napfürdő. Mária Antoinettc fürdő- j 
vhébe mezei liliomokból, babérlevélből, vad leven
dulából és majoránból kifőzött levet öntöttek.

Madame Fallien busz font földieper és két 
font rnálnancdvct lett fürdőjébe. John Law eme- 
rikai államférfié illatszereket és 100 tojássárgáját 
használt egy egy fürdéshez. A büszke Csejte vár
nak hatalmas asszonya, Báthory Erzsébet leány 
vérben fürdőit, amiért azután, mikor kiderült, 
hogy körülbelül 000 leány esett áldozatául, élet- ; 
fogytig tartó fogházra ítéltetett, melyet a saját 
várában kellett ellöltenic.

Voltak mások is, kik kényeskedéshö! gaz- I 
dugságuk fitogtatá.sára, érzéki élvezetből, vagy az ' 
egészség megóvása címén borfürdöket, mályva- : 
fürdőket vettek, a fürdővízbe rózsavizet, dinnye- j 
nedvet, mandulatejet, tojássárgát, gyógyfüveket ; 
tettek. így vált köztudattá, hogy a fürdésnek jó 
hatását fokozni lehet s ezt tehetik a vagyonos j 
emberek, mivel a Szentirás is az egykori Kanaán : 
földjét tejjel és mézzel folyónak mondja: keletke
zett ez a hasonló kifejező t e j b e n  v a j b a n  i 
f ü r ö d n i .  Jelenti pedig a kényelmet, jóiétet és 
a földi javukban való bővelkedóst.

egyik az oltár baloldalán van ; üres, csupán 
nyomai láthatók benne egy korhadt és el
távolított koporsónak, a másikat nem sike
rült meglelni. A faltönneléke.k azonban 
igazolják a föltevést, hogy á második sírbolt 
a jelenlegi főoltár építésekor (amelynek ide
jét most még nem tudni) útban volt s 
ugyanazért be is temették, akkor üríthették 
ki a meglevőt is.

A jelenlegi sekrestye alatt is temetkez
tek valamikor, amit a talált csontváz marad
ványok igazolnak.

A bejárótól balra a korongi I.ippich 
család sírboltja van, valamivel nagyobb, 
népesebb is. Egy férfi és 2 női tetem s 
több koporsó törmelék van benne. A leg- 
utólszor temetett koporsón világosan olvas
ható a reá festett évszáin: 1741. okt. 3.

A templom bejárója közelében van a 
gróf Szápáry csalad sírboltja (3 m. bosszú, 
3 méter széles 2 néter inéi: •. fe iö ipjára 
az 1733. évszám van vésve; a sírbolt egv 
gyermekkoporsót rojt Domieel Mária Szá
páry felírással, valószínűleg 1714 év-számmal.

A templom kijelölt helyéhez sok ke
gyelet is fűződik teliát.

i.

A muraszombat-alsólendvai vasút.
A muraszombat alsólcndviu vasul ügye

társzéli vasút építési körébe az Alsólondva-—Léte
méi vonalrcsz is bevonassák. Miután azonban ezt 
vásuti engedélyes ellenzi, a zalavármegyei érdé 
k öltség  határozottan kivauja, hogy az Alsólondva 
Muraszombati vasúttal egyidejűleg a Muraszom
bat -Stájer határszélig és innen Radkorsburgig a 
vasul egyszerre kiepi tessék, miután Alsolcndva 
vidékének közgazdasági szempontból eiső sorban 
u Rudkcisburgi összeköttetésre van szükségé.

0: f Batthyány Zsigmond a zalavármegyei 
érdekeltség elnökének véleményeim:: csatlakozik, 
miután a muraszombati járás gazdaközönsegének 
is cisörendü érdek* , hogy a termény és állal ki
vitel a Stájerországi összeköttetés révén oiömoz- 
dittassék. amit indokol azon körülmény i-. hogy a 
Stájerországi éidekeltség a magyar határtól Rád- 
kershurgig terjedő vonulrészl saját költségén 
hajlandó kiépítem.

Pósfay Pongrácz fószolgahiró a tervbe veti 
vasutak kiépítését esak azon esetben tartja bizto
sítottnak. lm az Alsólondva- • Muraszombati és a 
Muraszombat -Stejor határszéli vasul költségéi 
külön gyűjtéssel biztosíttatnak, mert az utóbbi 
\ ra nézvt Mui mii

896 é . ta fiiatok szei int. <•-'iik igen
kevés hozzájárulást ajánlott, még masreszt ezen
vonal Zala es Vasv.irrntg yek, ,t magyar es osztrák
kormányok és a es és kir. s/.:i|j. déli vaspálya
társaság hozzájumia>nt is kívánván ez aJial a
tárgyalások hosszabb időt igényéinek és a Mura
szombat Alsóleud. ai vasul kiépítését is hátrál
tatnak.

rekmteltol azonban iíitm, hogy a ra-lkcrs- 
burgi összeköttetés a gazda közönségnek erdeke 
ben aü. : azt nemcsak u zalavármegyei nagvuhb 
érdekeltség, de a muraszombati u/ielvilág egy 
része is: kívánja, indítványozza, hogy

ismét egy lépessel kőzeteim jutott a megvatosu- 
lashoz. Mu11 vasárnap délben Barthalos István 
pápai ügyved a vasul engedélyese értekezletre 
hívta össze az érdekeltséget, melynek lefolyásáról 
az alábbi jegyzőkönyv számol be.

jegyzőkönyv.
Felvétett Muraszombatban 1ÍH)0 évi július 

hó 11-én d. e 10 órakor a Muraszombati Casino 
helyiségében az Alsólondva Muraszombat, eset
leg Regédé illetve Yashidegkulig tervezett h. e. 
vasul erdőkében megtartott értekezletről.

Jelen vannak: Gróf Batthyány Zsigmond 
elnöklete alatt az alsólendvai érdekeltség részéről 
Hajós Mihály, Matuss Lajos és Fóliák Emil. a 
muraszombati érdekeltség részéről dr. Vralarits 
Iván, dr. Geiger Vilmos, d.-. Czifrák János, Klein- 
rath József. Saáry József, Olajos Sándor, Török 
Ernő, dr. Geiger Arthur, Pósfay Pongrác. Lanscsák 
József Viijeez György. Faludi János, Meixner 
Mátyás, Must Rezső, Árvái Henrik. Ratkol Tivadar, 
Takáts R. István, Junkunez Sándor, Miholicz 
János, Fürsl Ödön. Fasehingcr Győző muraszom
bati lakosok, és Barthalos István vasúti enge
délyes.

Elnöklő gróf Batthyány Zsigmond az ülést 
megnyitván felkérte az értekezletet, hogy a sző
nyegen forgó vasutügy kérdésében a végleges 
intézkedéseket és e czéiból Barthalos István vasúti 
engedélyes előterjesztését tegye meg.

Barthalos István a vas- és zalavármegyei 
érdekeltség korábban hozott egyértelmű megálla
podása alapján bejelenti, hogy az első sorban 
kiépítendő alsólondva muraszombati és az utána 
létesítendő Muraszombat —Stájerország határszeléig 
részére engedélyezett h. é. vasútra szükséges 
törzsrészvények gyűjtéséhez az összes nyomtatvá
nyokat elkészítette, azokat a gyűjtés ezéljuira 
bemutatja, egyben bejelenti, hogy i /.en vasútvo
nalakat .saját költségén nyomjelezletni. a terveket 
és költségvetéseket elkészíttetni lógja, miután 
rendelkezik mindazon erkölcsi és anyagi eszkö
zökkel, amelyek a 3ö " Vnak megfelelő törzsrész- 
vények jegyzése esetén a vasút kiépítését bizto
sítják.

Midőn bejelenti még, hogy a pénzügvi mű
veletre vállalkozni hajlandó pénzcsoport is ’legkö- 
zclolili megkezdi a vasul forgalmi adutok gyújtó- ' 
síi. felkéri az. értekezletet. Irogy a gyűjtések iránt 
a szükséges intézkedésekéi legye meg. kijelentvén 
hogy az Alsólondva- Utenyu- Nagykanizsai vasut-
lerve: ezen érdekeltség körébe ............... , lányos-
nek nem tartja. 1
.... . , A vármegyei érdekeltség részéről Hajós 
Al'l.aly elnök azon kívánságának adott kifejezést 
bogy az Alsolcndva-— Muraszombat -Stejor ha- |

1. az 190S. szeptember 12-iki muraszombati,
.1.. 1909. ápri . eJla • , .
12-iki iilsi.,( ndvai közös értekeztetek határozatainak

irtásával i * dendva Mu nbal 
részt a Muraszombat Köhida esetleg vashidegkuti 
vonalra a nyomjelzés egyszerre hajtassek végre,

2. a törzsrészvény gyűjtések azonban mind
két vonalreszre ugyanakkor, de külön határozatok
kal eszközöltessenek.

I'.zeu eljárással a kel vasútvonalnak együt
tes kiopitése sem lesz kizárva, ellenben ha egyik 
vagy másik vonalreszre a hozzájárulás összehoz
ható nem volna, ez nem gátolná a másik, bizto
sított vonalrész azonnal kiépítését. A junctiin fel
állítását ezen alapon hátrányosnak tartja.

Ur. Geiger Vilmos járásorvos- a korábbi ha 
'•! ! dókat tekintve az iránt I 
irányú megállapodást, hogy egyrészről az Alsó 
lendvii Muraszombat, másrészről a Muraszom
bat—Kadkershurgi vonalrószekre nézve junctim 
felállítását tervezik-e ?

Pósfay Pongrácz főszolgabíró fentebb elő
adott indokainál fogva a korábbi halározatok 
fenntartá át a nyomj* Izés és törzsré i 
léseknek egy időben való végrehajtását tartja 
ezéiszerünek, mert oly nehézségek merülhetnek 
lel, amelyek junctiin felállítása esetén az egész 
vasúti terv kivitelét veszélyeztetheti, vagy lega
lább is évekre elodázhatja.

*,r- Vralarits Iván csatlakozik gróf Batthyány 
Zsigmond és Hajós Mihály áltál előterjesztett ve 

1 il Ihoi
kuk a lapján az Alsólondva—Muraszombat es Mu- 
ra ■ Í« ■ tsut ■ gyi tt( - kiépité
set. es e czéiból junctim feláliitásíit óhajtja.

Barthalos István engedélyes ennek folytán 
kijelenti, hogy amennyiben az Alsólondva Mura 
-ríuLÍ'.1 , vasútvonalra szüksége•

kor°na hozzájárulás bizlositlatik, 
mindkét vasútvonalnak kiépítésére hajlandó.

Hosszas tanácskozás és többek hozzászólása 
nt.u: az értekezlet Pósfay Pongrácz véleményevei 
szemben elhatározza.

1. hogy korábbi határozatait hatályon kivid helyezi,
2. az Alsolcndva- Muraszombati és a Mura

szombat- Stájerország határáig esetleg Yushideg- 
'*u ig vezető h. é. vasutak együttes kiépítését 
Kívánja és e czéiból junctimot állít fel,

. a nyomjelzés és törzsrészvények gyűjtését 
ezen értelemben kívánja végrehajtatni és* felkéri 
vasún engedélyest, hogy a törzsrészvény gyüjlese- 
lm/. szükséges nyomtatványokat ezen módon elké
szíttetni, s az érdekeltségek elnökeihez juttatni 
szíveskedjék.



Ihirlhnlos István a nyomtatványok újbóli \ 
. ikos/.itését macára vállalván olhatáro/.óilott végül,
• >>gy .1 kot vasútvonalra szükséges öü(MKM) ko- 
!"• 'na érdekeltségi hozzájárulásnak ‘ « részét a 
,!Í ;vannt‘gyei os ’.4 részét a Muraszombat vidéki ' 

.■ • *11*U»’!*'-• g fogja az érdekeltség arányában viselni.
M’udi'/.en iiulurn/.ulnknt gróf Hattiivam  Zsig  t 

u n r á  eindk kihirdetvén az értekezletei bezárta.

MURASZOMBAT, 1909.

A T ű z o ltó  E gyesü le t n é. T a g ja ih o z !
\ hosszt! álomból 1*1 ébredt és im m ár . 

telin* kész M uiászom báli Ünk. Tűzoltó Ellve- 
• ilet jelen felhívás kapcsán kéri i. t. tag
ja 11. hogy :i m últ évben önken t vállalt 
köt» b‘'.ett'éahe.z képest az 1908 évre. szóló 
ti korona tagdijai. az. egyesület pénztaiába 
befizetni szíveskedjék.

M ulasztást követett el az egyesület, 
hogy a tavalyi évben nem szedte be a 
tagdíjakat. - ennek következtében most egy 

keli a köz n -■■ gt t zakh tni,
• . • un következmény 

\ ,  m*m is zaklatnék t tagjainkat ha a 
■ nem | .......sóin

| I u ■ -■ dek Ezért
létesüli ünk.  liz éu-tn' k feltételeit, a beren
dezkedést és kellő fidszurelest kellett hizto- 
s ita f iink ami oly költséget errUményezet, 
hogy nincsen m ódunkban i-cy krajcz.ár jö- 
vedeii inról sem  lem ondani.

Ezért tiszteletin kérjük tagjainkat, 
Kegyeskedjenek u Künk a ;un lasz.iást me.g- 
hoe.-atani. az I9«>s. évi t ’gdijat befizetni 
és tudom ásul venni, hogy ez évhen kétszer 
kell alkalm aliankoé uink. Az. 1908. évi tag* 
dijai, a (> koronát szedjük most. az 1909. 
évi tagdíjat 2 részletben, 3 kor. szeptem ber 
és 3 koronát novem berben.

iiazafias tisztelettel

Az Önk. Tűzoltó Egylet választmánya.

Sóhaj
Szépséges szolid őst, bűvös-bájos este 
Font a magas égen ezer fénylő csillag 
Zug a malomkerék, csobban, csacsog a viz. 
Regényes ki- köp te, cmlekemlie bivtak.

Hűvös-bájos esl«* . . . bűbájos leányarc, 
Haiovánv szép szende, áltrándos. angyali 
Szivemben csengnek meg a te piciny ajkad,
A ti* piros ajkad dallamos hangja.

És ha sötét szemed olykor reám velőd. 
Édes-bus érzésben reszketett meg szivem.
Azóta a képed, én úgy mint az. árnyék,
Bárhol járjak, követ és körüliéiig híven.

Hogyha lágy s/.ollö súg s megrezzen a csalit, 
Megrezzenek én is, és visszafordulván 
Gyorsan nézek körül, h iúnkon, kutatón:
Mintha könnyű léptid halk neszéi hallanám.

Óh, azóta képed folyton üldöz engem —
De nem. nem.nem üldöz,hisz bensőmben hordom! 
S Ián azóta édesb, vigabh az. élelem .
Nem tudom : avagy tán azóta oly zordon V

Úgy vésődött orcád ide a szivembe,
Miként márványköbe a bús emlékirat,
Mely egy zöld hant felelt, kint a temetőben 
Egy* drága halottat, megtört reményt sirat.

És siratlak én is, ah. mert hallottam vagy, 
Légy bár magad képe a pezsgő életnek,
Óh, én meg.-iratlak könnyező lelkűmmel.
Meri csak egyet tudok : gyászollak, szeretlek!
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Hisz jö a feledés, enyhítő fel 
S hont majd telkemre sűrű sötét fátylát — 
Nem, ne I Én lelépem, en leszakítom azt.
Mert éu téged mindig, mindig látni vágylak.

Letépem a kötést a hegedő sebről,
Vérezzen az újból, égjen, sajogjon csak. 
Gyulladjon ki ismét; hisz szép halált hal az, 
Aki ily kínosan, ily édesen halhat.

Óh. miért is kellett tégedet meglátnom?
De nem. de nem - áldlak. áldlak ezért Isten, 
Áidlak azért, hogy ö. az ö kedves képe 
Itt él, a Ilii szivünk legesieg mólyiben I

Mégis . . nehéz sóhaj töt föl a keblemből: 
Miért is kellett öl en édes istenem —
Miért is kellett téged, le gyönyörű lányka,
Óh, miért is kciiett léged megismernem V

Saáry Jenó

H I R E E .

egyik korcsmából aztán garázda muga- 
niialt hamarosan kitessékcllék őket az

ratrn. Az 
viseleti
utcára. F.ITelcUi bősz haragúkba belekötöttek

*»gy

ir Lapunk mai számáért 
/ló la volté te miatt Kacsó

Szerkesztőségi
d:\ C/ifrák János szerié 
Ferenc/, a lolclö**.

Személyi hir U* rnbardt Rezső soproni 
13-án vá-

roscüivl'iiii = dó zott, a hol a gazdakörrel tárgyalt, 
ma* nap pedig a g •' Szá-árv László völgyesi és 
bokráesi szőlőit tekinlc!te meg.

Eljegyzés Kréméi József muraszombati 
órás és Ékszeres/ a múlt héten jegyeit váltott özv. 
Martinaim Frigyosné úrnővel.

Eljegyzés néhai l’aminer Rezső batlyándi 
tanító icanyát Gizi .lat eljegyezte Kous/. István 
budapesti vendéglő'.

Köszönetnyilvánítás Egy magát megne
vezni nem akaró ajándékozó egy mezörondöri 
kihágás ügyből megítélt bir.-ág összegül 3 koronát 
egvesiiletűnknek adományozott miért is fogadja 
^ószönetünket. A Vendvidcki Magyar Közművelő
dési Egyesület nevében Sehnell János sk. pénz 
tárnok.

Hivató vizsgalat Pósfav Pongrác* járá
sunk föszolgalmája u folyó hóban a szokásos hi
vatal vizsgalatokat a j'-gyzóségoknél a következő ; 
napokban lógja megtartani: 12-cn Vaslndegkuton, 
19-en Párlnsiaivan. 23 án a muraszombati vidéki, 
jcgyzöségnel és 30 án i’erestón,

Pályázati hirdetés A Simon József szom 
hathelyvidéki körjegyzővé történt meg választásá
val megürült va.dndogkuti segédjegy/.öi állására, 
járásunk föbiraja palvá/atot hirdet. Évi fizetés 10Ö0 
kor. és 200 kor. lakbér. A törvényes kellékekkel 
felszerelt kérvények 1 *H ». augusztus (i áig adan
dók be a fö

, 3-án délei 9 ói . \
degkuton a jegyzői irodában.

A jegyző egylet választmányi ülésé. Já
rásunk körjegyzői egyesülete f. Iió 15-en Mura
szombatban a Dobrai-féii vendéglőben ülést tar- 

i tolt, melyen többek között elhatároztuk, hogy az 
: idei nagy gyűlési július hó 18-án Tóiké rész túron 

fogják megtartani.
üj óvoda Battyándon. Vasvárinegyci tör

vényhatósága Rattyándon uj óvodát épített. A 
községgel a lelek átengedése tárgyában javában 
folynak a tárgyalások.

Tánczkoszorucska. Merkl József táncz- 
lanitó tanfolyamát f. hó 25-én zárja he, mely 
alkalommal a Itolnai vendéglő feldíszített termei
ben táuczkoszorucskát tart. A kedélyesnek ígér
kező mulatság iránt már most is nagy az 

| érdeklődés.
-  A martonhelyi tűzoltó mulatság Lapunk 

! múlt számában megemlékeztünk arról, hogy a 
j mártonhelyi tűzoltók augusztus hó 8-án^ nagy 

nyári tánczvigalmat rendeznek. A mint értesülünk 
: az előkészítő munkálatok már nugvban folynak, a 

•lén Vezér Géza főparancsnokkal 
elkövet, hogy a mulatság minél fénye- 

sikorüljön.
Hosködö czigányok. Kovács József és 

Horváth István boriiidai illetőségű czigányok f. Iiö 
4 én Muraszombatban alaposan feltöltöttek a ga-

békeson .sétáló közönségbe, sőt egyikőjük 
konyhakést veit elő s mindenkit leszurással fei 
getett. A nagy patáliára figyelmessé lett a 
dörség s a hosködö faraó ivadékokul letartóztatta.

kést elvette s b< kist rU a ki zigazg H isi 
fogházba. Kovács József hamarosan elszenderült 
a pricscsen, Horváth István azonban mód felett 
megharagudott személyes szabadságának veit 
m< gsérti sén - < Ibi im k sál >. bútorait bősz dü
hében összetörte. Egy Kovácsot, mint Horvától 
szigorúan megfogja büntetni a szolgabiróság. az 
utóbbit még a hazai ipar nem remélt pártfogá
sáért külön kitüntetésben is lógja részesíteni.

• A kadarka. Kei • keresz
túri lakos a múlt hét egyik szép délutánján jócs
kán heboro/gatotl az egyik tólkereszturi korcsmá
ban. A bőven beszedett kadarka később lökködni 
kezdte, minek következtében éktelen jókedve 
támadt s hazafelé ballagva nyitott zsebkéssel a 
markában tele torokból futta, hogy ..ez az utca 
végig sáros, olt lakik a comisárus.* Jó sorsa, 
vagyis inkább a kadarka a csendőr laktanya elé 
taszigáltu. a hói a ju kedvű atyafit hamarosan 
lefülelték.

Feljelentett kivándorló szállítok A tótko-
rcszluri csendőrörsnek leitüul, hogy egyik másik 
géí/.tenycsi gazda túl sokai jár stájerbe fuvarba: 
múlt ho 21-én a cirkáló járőr az utón megállí
totta Hitupcr István és Tomim Ferencz geszte
nyés! gazdák szekerét a kik többnyire katona 

lány . . t k » sem
pes/.ni haláron s a kik mindannyian Amerikába 
‘-/.érették volna kivándorolni. E tilos cselekményért 
fdjo-ieniutték őket a- szoigabiroságboz.

Léghajó. Kedden a korai délutáni órák
ban éri ki s iálv »nyl olt része irosunk «gyik 
másikának. Felhárom óra tájban a várkert felelt 
egy hatalmas sárgás barna léghajó jelent meg, 
melynek kosarában kél katonatiszt foglalt helyett. 
A léghajóból később ballasztot doblak ki, mire a 
léggömb tekinteljes magasságra emelkedett, a hol 
egy légáramlat gyorsan ragadta magával Szenl- 
gotthárd felé. A mint crlesülesünk a léghajót 
Marburghan bocsátották lel s Wiener Neustadlbuu 
szállott le.

Tűzeset Múlt hét szerdáján Vasnyirosen
kigyuladt Skrilecz Mátyás gazdának a háza s 
rövid időn belül gazdásági épületéi is elhamvadtak, 
A kár nagy mert biztosítás révén csak 1000 ko
rona térül meg. A tűz keletkezésének oka isme
retlen.

K ö z g a z d a s á g .
A kőszegi fele motoros eke Büszkék lehe

tünk arra, hogy magyar ember találta fel azt a 
motőros eket, mely egész gazdálkodási rendszerün
két rövidesen megfogja változtatni s mc ilynek segé
lyével az eddiginél sokalta olcsóbban jóval nagyobb 

•termeseket lógunk elérni.
Kőszegi nek szabadalmazott ekéje nem is any- 

nyira eke, mint inkább kapáló gép, amely tetszés 
szerinti melységben oly finomra műveli el a földet, 
hogy kertben kapával sem lehet jobban elmüvelni. 
Szerkezete annyira egyszerű, hogy semmiként sem 
lehet összehasonlítani azon gozeke koloszusokkal, 
melyek újabb időben a legkülönbözőbb rendszerek
ben hozatnak forgalomba. Egy hosszúkás asztalhoz 
hasonlítható, amely négy szeles talpú kereken mo- 
■ g lőre. A is: tál el van el áh i s el

ülső részen van elhelyezve a kis méretű benzin- 
' inolór, a mely óránként kb. V* korona ára benzint 

fogyaszt működés közben. A motor állal kifejtett 
i eró áladatik részint pedig a kerekeknek s a gép 

előre vitelére használtaik fel részint pedig a kapa- 
. szerkezetnek, mely a gép hátsórészén az asztallap 

alatt nyer elhelyezést. Ezen kapaszerkezet forgásba- 
hozatalával egyidejűleg a gép is előre halad, a kapák 
pedig a felszántott földrészletet annyira elaprózzák, 
hogy az apró borsó, mogyoró nagyságba hull vissza 
eredeti helyére. De sót a gép mütrágyaszőróval 
is el van látva, a műtrágyát a kupák közé szórja 
be, a melyek olymódon keverik azt össze a föld- 

! dél, hogy annak mindén részében egyenletesen ta
lálható az fel, tehát az egészen fiatal növényt épen 
úgy táplálja, mint a fejlödöttet gyökerzettel bírót. 
Ez magában véve is rendkívül nagy előnye a gép
nek, mert a Szupcrfoszfut alkalmazása ina már 
minden gazdaságban nélkülözhetetlen, közönséges 
ekével való alászántása pedig nem a legjobb, eljá-



MURASZOMBAT, 1909. MURASZOMBAT ES VIOfiKE
JÚLIUS 18.

rás, mert az eke egy rétegben teszi le a műtrágyát, 
amelynek hasznát tehát csak akkor veheti a nő 
vény, ha gyökérzete odáig jut.

A Kőszegi féie eke azonban nemcsak a mű
trágyát szórja ki, de cgyszrsmind a vetögepot is 
maga húzza, egyetlen ténykedésével tehát meg
szán (ja a talajt, beleszórja a műtrágyát és el is vett.

A Kőszegi ekével való szántás tehát rendéi 
vül egyszerű és olcsó. A gépészen kívül egy em
berre van szüksége, nem kell utána vizet, szenet 
hordáim, ami magában véve is igen nagy megta
karítás, pedig ára is kb. csak egylmrmada annyi, 
mint a gőzekéé. Szántani pedig ugyanannyit szánt, 
mint egy kettösrendszerü gözeker egy egy és egy 
fél holdát óránként. Kerül pedig egy hold felszáll 
tilsa a gép amortizációjával együtt 5 V* koronába 
holdankint.

Az őszi vetéssel elért eredmények még nem 
állanak rendelkezésünkre, tavaszi vetésnél mintegy 
20-25 terméstöbbletet igér a közönséges ekével 
végzett szántással szemben.

A f. évi augusztus havában Mezőhegyesen 
megtartandó ekeversenyen fogja csak meglátni 
a magyar gazdaközönség, hogy mit nyert a Kösz- 
szegi-féle ekében. A németek már tudják megbe
csülni e páratlan értékű találmányt s a Kőszegi 
szabadalmát németország részére már meg is vet
ték, s most kezdik gyártani Berlinben.

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 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.

Egy 5 lóerős cséplőgarnitura
1200 koronáért eladó. A szekrény még 
teljesen jó karban van, a lokomobil azon- i 

bán javításra szorul. Czim :

Schwarcz Ad. Arnold

S z é c h é n y k u t o n  (Pekmezon) egy 
miimalom. 2 hengerre, 2 köre és köles- 
morzsolóra berendezve, továbbá egy teljesen 
uj nagy lakóház téglából építve, uj tégla 
gazdasági épületekkel, belsőséggel, 25 hold 
szántó és rét birtok és 22 holdnyi cr^ö- 
iilelöség, akár együtt, akt"' részletenként 

Venni szándékozók jelentkezhetnek: 
d r. V ra ta rits  Iván ügyvédnél Muraszom
batban, vagy H e g e d ű s  A la jo s  tulajdo
nosnál Széchénykuton.

1 A kir. járásbíróság 1010. évi fa szüksé- 
l,.t0 75 5. a fogház helyisége 2 2 ;5 . köbméterben 
állapíttatván meg, mely erdei méter <51 és bükk- 
f ;ban értve, mint ilyen, kémény tűzifa mennyiség- 
I -II lesz ez Í - ;lhtai!tl-• a vm hilko /o áltál.■>. Fent kitelt 7 5 -5  e -  2 2  5  köbméter luxa. 
I mák fele 10 köbméter 1000. évi dcezemher 1 > ,g. 
» másik feie 40 köbméter pedig 1010. évi szép. 
lem bér 1-ig  szállítandó kifogástalan imnöségbuu

udvarára.
3. Ezen tűzifa szállításra a netáni ajánlat

1909. é ig tu 14-ik
órájáig adható be a kir. jár.v;bíróság vezetőjénél.
vagy pósía utján küldhető ugyan oda.

4. Bánatpénz gyanánt az ujálolt mennyiség I  
értékének megfelelő 5° o készpénzben, vagy állami 1 
letétekre alkalmas értékpapirokhan 1909. évi I  
augusztus ho 14-ik napjáig illetve 14-ik napjának I

ái ásbiróság vezetőjénél I  
v.endo le, esetleg postai utón küldhető be.

ttbai aj nlal tevő i
jelölni köteles, hogy a fent jelzett mennyiségű es I  
minőségű fát minő árban fogja szállítani.

(1. Az ajánlat el, vagy el nem fogadásáról |  
ajánlattevő ajánlatának ter-öbb hoiven t-irtent I
jóvál ■ yá ?a ........ sülő fog ' est nyel

Az árlejtésre vonatkozó részletes feltételek J 
■ incl, a hivatalos . rák I

alatt tudhatok meg.
Muraszombat, 1009. évi ji-:ins 11 ú  napján. I

Saáry k:r. járásim

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyző i, ügyvédi, jarásbirósagi
és magái • hivataloknak, községi
b írá k n a k , vendéglősök és magáno-
soknak m•iküiozhetellen iilm u lati

Muraszombatjárás községeinek
===== n é v je g y z é k e

Feltüntetve: a községek uj el 
nevezése ABC rendben, távoiság 
Muraszombattól oda és oda es 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta-

A ra

10 f i l lé r

téglagyáros A lsó lendva.

Magyarország és Ausztria

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

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

251/900.
MEGHÍVÓ.

A szentgotthárdi kerületi munkáshizlositó 
pénztár 1900. évi juiius 25-én reggel 8 órakor a 
községház tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre u közgyűlési kiküldöttek ezennel 
meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. A pénztár székhelyének Körmendre való 

áthelyezése feletti határozathozatal.
2. A közgyűlésen megjelent vidéki kiküldöt

tek készkiadásainak megtérítése feletti liatnrozat- 
hozatul.

Kelt Szentgotthárdon, 1909. évi juiius hó 12.
Az igazgatóságJ e g y z e t .  Ha a kiküldöttek a közgyűlésen határozatképes számban meg nem jelennek, ugv folyó évi augusztus hó 1-én délelőtt 8 órakor ugyanazon helyiségében és ugyanezen tárgysorozattal uj közgyűlés tartalik s ez tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes

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

pótleka
egy régjónak bízói, ült háziszer, mely m ár sok 
év óta !eg]ot>b fájd&i&mcsillapító szernek bizonyult 
köszvenynél. osuznal és meghűléseknél, bedörz-
.................... sölésképpen használva...........................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve- 
got fogadjunk el, mely a „H orgony' vóyj ;gygyel 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. A ra üvegekben K -  .80, K 1 .40 és K 2. - 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

OlRichler gyógyszertára u  „Arany nrgszlinlio!",
P r á g á b a n ,  Elisabeth6trass« 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

A muraszombati kir. járásbíróság vezetőjétől.
1909. El. 80. szám.

Á rle jté s i h ird e tm é n y .
A muraszombati kir. járásbíróság hivatali 

j úgy fogház.i helyiségeinek 1910. évi fűtésen? S/.ük- 
ség<̂ s tűzifa szállításának hiztositására az 5;\S59 
1889. . M M. rundulnt 1J- 15. §§-„j

: “Zfl,ncl "Y'Uanos púIy.uHtut hirdet, .„elvnek , , 
túri lapjául

1909 évi augusztus hó IS-ik napjának
delnlütl 9 óráját n kir járáshirósái- vor.ctaiúiiek 
hivatalos helyiségéhe I. emelet kitűzi.

zási illetménye kilométerenkint. 

K apható: B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkereskedésében Muraszombat. =

Ki szép akar lenni .
Aranka-Crémei.

■•.gy tégely áru 1 korona, nagyobb rózsa sziliben 2 kon na. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka muzsdó w/. 1 korona. 
Aranka híHgvpor 1 korona, nagy *2 korona.

Kinek őszül a h a ja t ; ' ’

Ki gyönyörű szőke hajat akar
l: • ' nika hajszökitöt 1 ü

M in ts e k  G é z a  i,. .
tóriumai':

K ecskem é t.
? k o ro n a  é rték ű  ren d e lé sn é l in gyen  c so m ag o lá s  és szállítás.

kész.

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

kiadott b e je le n té s i ia p o k . 
Kapható: B a lkány i E rn ő  könyv- és papír- 

kereskedésében Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtój.ián, Muraszombatban.
Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.


