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Életbelép a kivándorlási törvény.
A kivándorlási törvény folyó évi szep

tember hö elsején éleibe lép. Hat fejezetből 
áll. Legfontosabb része a rendeletnek az 
ötödik fejezet. Ez azt a fontos társadalmi 
szervid ismerteti, amely hivatva lesz társa
dalmi utón hazánk legvérzöbb sebét, a 
kivándorlást enyhíteni.

Kz a társadalmi szerv a kivándorlási 
tanács, amely• megalakul közép pontilag és 
a vidéken is s mindenütt a helyzethez illő, 
a kérdés egész egyetemét átölelő program- 
mot állapit meg. a helyi körülmények sze
rint. amely a ránk zúdult uj szociális ve
szedelmet talán elhárítja rólunk, azt a 
veszedelmet, melyet görnyedve érez gazdag 
és szegény: a nemzeti vérvesztesség kö
vetkeztében beálló gazdasági termelés drága, 
elviselhetetlen voltát.

Azt hisszük azonban, hogy a hatósá
goknak a kivándorlás enyhítésére irányuló 
munkáját csak az esetben kisérheti teljes 
siker, ha a társadalom nagy érdeklődéssel 
fog az uj feladathoz járulni és sikerére szé
les körben közremunkálkodni. Abban a 
jóleső hitben vagyunk, hogy éppen a 
társadalomnak a munka vonalába való 
állítása, — ha ugyan a társadalom kellő- 1 
módon fel ismeri azt a szinte hazamentő 
célt, amely munkára hívja — segíti majd 
megorvosolni a nemzeti veszedelmet.

Egy dolog mindenesetre vigasztaló. 
Amerika tiltó táblákat állít föl oda, azokra

a helyekre, ahonnan a beözönlés állandó. 
Európának a kivándorlást nehezítő intézke
déseivel, párhuzamosan Amerika is hasonló 
és komoly intézkedéseket tesz a bevándor
lás tneggállására. ügy tetszik nekünk, hogy 
Amerika ide-oda hasonlít az olyan buda
pesti villamos kocsihoz, melyre a kalauz 
kiukasztani készül a „Megtelt" táblát. Hogy 
ez igy van, idézzük az amerikai Szabadság * 
cimü lap feltűnő helyen közölt következő sorait:

Már több Ízben hírül hoztuk, hogy a 
mióta Williams az ur Ellis Island szigetén, 
a kivándorlók iránt nincsenek elnézéssel és 
ha azok nem felelnek meg a törvény : 
követelményeinek, visszaküldik ökot régi j 
hazájukba.

Sohasem figyelmeztettük honfitársainkat , 
komolyabban, mint figyelmeztetjük most, 
hogy a lehető legjobban megfontolják, mi
elölt útra kelnek az Egyesült Államokban. 
Szól pedig ez a figyelmeztetésünk nemcsak 
azoknak, kik önként, saját akaratukból in
dulnak el hazulról, hanem azoknak is, kik 
az Egyesült Államokban élve. vagy itt 
megtelepedve, hozzátartozóikat hozatják ki.

Bármilyen testi fogyatkozással birjon 
valaki, ha péld. vak, sánta, béna. púpos, 
— szenvedjen, sérvben vagy valamely más 
betegségben — a bevándorlási hatóság 
kérlelhetetlenül visszaküldi. De kizárja és 
visszaküldi abban esetben is, ha nincsen 
anyagiakkal kellőleg ellátva.

Egyébként mi már hetek óta utalunk 
az ekként megváltozott viszonyokra és az ,

ezzel kapcsolatos, mindinkább sűrűbben 
előforduló deportálásokra. Azok tehát, kik 
jóindulatú tanácsunkat nem szívlelik meg 
és könnyelműen útra kelve, ideérkezésük 
alkalmával bajoknak és kellemetlenségeknek 
vannak kitéve, önmaguknak tulajdonítsák 
az ily káros következményeket.

Ebbböl a kis szemelvényből és abból 
a körülményből, hogy a kivándorlók szige
tén. az Ellis Island nevű vesztegzárban ez 
idő szerint háromezer olyan kivándorló 
várja sorsát, akiket a szigorú bevándorlási 
biztos nem engedett partra szállani — meg
állapítható, hogy a kivándorlásra vonatkozó 
hirdetett szigorúságnak a fele se tréfa. 
Amerika pozitív intézkedésekkel korlátozza 
a kivándorlást mindaddig, mig a szenátus 
előtt lévő törvényjavaslat az Amerikában 
követelt nagyobb biztosítéki alap és 12 dol
láros fejadó behozásával, amúgy is lehetet
lenné teszi a kivándorlást. Mondanunk sem 
kell, hogy a munkaadók érdekeinek ezek a 
rendelkezések nem tetszetösek: az amerikai 
szén-, petróleum-, pénz- és egyéb királyok, 
akik az olcsó munkabérek következtében 
szívesen beleegyeznek abba, hogy a szená
tus a törvényt meghozza. Ám súlyos gaz
dasági okok és az erős közvélemény kiküzdi 
ezt bizonnyal a milliárdosok ellenére.

Ne várjunk azonban összetett kézzel, 
hogy mit tesz megmentésünkre Amerika, 
hanem érző szívvel és szeretettel maga ;i 
társadalom induljon munkára, hogy honfitársa
inkat itthon tartsuk nemzetünk erősítésére.

TÁRCZA

Az öngyilkos szerelmes.
Irta : Nemesdfalvi.

Kgy négy emeletes bérház harmadik emele
tén. egy kis hónapos szobában lakott K. Géza 
joghallgató.

Géza, egy szegény, jóravaló. derék vidéki 
hivatalnok egyetlen gyermeke volt s lángeszével 
már a középiskolában bámulatba ejtette a taná
rait es a szülei néhány jóakaró tanácsára elha
tározták, hogy mindenáron kiképezendő a legfelső 
fokig.

És elkezdődött, mint ilyenkor elkezdődni 
szokás, a nagy zsugoriság. A cselédet elküldték s 
azontúl az összes házi teendőket az asszony 
végezte. Az apa pedig a hivatala mellett mellék- 
munkákat vállalt s sokszor éjjeleken keresztül az 
Íróasztalnál görnyedt. És az igy összekuporgatott, 
összegyűjtött garasokat mind Géza tanulása 
emésztette meg. De nem hiába. Géza mindenhol, 
mindenben a legelsők között volt s a siker a 
szegény szülőket szinte mámorossá tette. Most 
már semmi áldozattól sem riadtak volna vissza. 
És lassanként kezdtek adósságokat csinálni, mert 
az egyre növekedő kiadásokat végre másként nem 
győztek fedezni.

Már csak egy év az egész. Attól a pár száz 
korona kölcsöntül nem szabad visszariadunk, 
mondogatták az utolsó évben. Azután már majd 
megszűnnek a gondjaink.

És talán valóra is váltak volna az öregek j 
álmai, ha a szerelem utói nem éri Gézát is, ép 
ebben az évben.

Kgv utazás alkalmával megismerkedett egy 
színésznővel akibe halálosan szerelmes lett.

Azután sokszor találkoztak. Eleintén csak az 
ulczán, de később Géza a színésznőt magához is 
meghívta.

És a nagyon okos, komoly íiu, a nagy gon- ' 
dolkodó, egyszer elfelejtett gondolkozni . . .

Pár heti turhékolás után a színésznő ólma- ; 
radozni kezdett. Ha pedig néha-héha unalmában j 
jött. a fiú részéről, a panaszos kifakadások. ! 
szemrehányások napirenden lettek, amivel a ! 
s/.iiiésznőt csak még jobban olidogenitctto inagá- j 
tói. És egysier csak végleg elmaradt egy szó j 
magyarázat, egy belli írás nélkül.

És a komoly büszke fiú most már ismét | 
gondolkozott.

Megalázták és ez most már csak annyiban ; 
maradjon ?

De hát mit tehetett? Ö is csak olyan volt, : 
mint u többi gyáva, szerelmes diák, akit meg- j 
csaltak, de azért mégis szeretett.

Égy ideig csak várt és remélt. Hátba vissza- i 
jön. Hiszen hányszor esküdözütt, hogy szereti, | 
imádja, mint az Istent.

De csak hiába várt. S mint veszni érezte a . 
reményét, lassan megérlelődött benne a halál 
gondolata.

Egy viharos december délutánján a szokott
nál is borussabb nyomottabb, elkeseredettebb ke
déllyel tért haza Géza s amint hazatért azonnal 
papirt vett elő és a következő levelet irta :

Kedves Barátnőm I
Mielőtt itt hagynám ezt a nyomorult vilá

got, ezt a siralom völgyet, még egyszer irok. 
írok, mert ha a halálomat tudomásul veszi, még 
azt találja gondolni, hogy magáért haltam meg. 
Pedig dehogy ! Meghalok, mert nem tartom az 
életet érdemesnek arra, hogy éljek.

Azért, hogy igy van nem vádolok senkit. 
Ha valakit vádolni akarnék, egyedül azt vádol
hatnám, aki teremtett.

Igaz. — maga itt hagyott olyan csúfosan, 
ahogy még egy cseléd se hagyja ott a szere
tőjét. S hogy én még ezek után is szeretem 
magát, az az én legnagyobb szerencsétlenségem.

Én a legszerencsétlenebb teremtménye va
gyok a teremtőnek. Az Isten nagy érezni és 
gondolkodni tudással ruházott fel és egy érzé
ketlen, gondtalan életet élő nő karjaiba kerül
tem, aki csak addig gondolt reám, mig látott. 
És az a gyáva s z í v , az a bút okozó huslömeg 
mégis csak szeret, szeret és szeret! Mig végre
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MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE
AUGUSZTUS 1.

Nyomor és becsület.
Egy áilás nélküli tanár ti/, koronát lopott 

egy kólától. A következő napon nagy és általános 
volt a társadalom felháborooása : .Diplomás em
ber lopott!* Mintha a diploma oltaná az ember 
szomját, csilapitaná éhét. Voltak olyanok is. a 
kiknek honi a morális felhördülés adta szájába c 
fölkiáltást. Ezek a társadalom nyomorúsága fölött 
jajgattak, összecsapták a közöket s ilyen sza
vakra fakadtak :

— Istenem, Istenem! Milyen nyomorúság! 
Szorgalmas derék ember, hosszas, keserves mun
kával, véres verítékkel tanári diplomát szerez és 
nem kap állást, semmiféle állást. És éhezik és 
szomjazik. És kénytelen lopni! Hát érdemes dol
gozni, fáradni, tanulni ? llát érdemes ? A pályák 
túlterheltsége . . .  a szellemi preletárius . . .  a 
diploma értéktelensége . . .

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy az ckképen 
fölháborodók is nagyon szellőztették az esetet cs 
ezzel még inkább reá sütötték a tolvaj bélyegét. 
Ez azonban természetesen csak emberi finomság 
és humanizmus volt.)

A fölháborodások azonban a hasonló ese
tektől eltérően, nem érlek véget a felháborodá
sokkal. A Magyar Otthon nevű szálloda fölaján
lotta, hogy a tanárnak, amíg állást kap, lakást és 
ellátást ad. Egy vidéki földesur hajlandó arra, 
hogy levigye a birtokára gazdálkodni, az Újlaki 
Téglagyár pedig kettőezer négyszáz koronás állás
sal kínálta meg.

Ugy-e most az következnék, hogy igy foly
tassuk :

— Szegény tanárnak hát lopnia kellett, a 
nevét meg kellett hurezolni és — ez a legeivisel- 
hetetlenebb — közrészvélnck kellett kitennie ma
gát, hogy ezután állást kapjon.

De mi nem igy folytatjuk.
Sőt még csak nem is őrölünk azon, hogy 

inie: a társadalom erkölcsi gondolkozása meny
nyire emberi lett már, nem taszítja ki a testi 
szükségletek parancsoló szavának hatása alatt 
megtévedetteket, hanem igenis módot ad arra, 
hogy cxistcnciát teremtsenek maguknak. Így sem 
folytatjuk. A társadalom által meghurcolt és a 
társadalom által nemesen ismét .fölemelt' tanár 
ugyanis — nincs sehol. Nem ment le a vidékre 
gazdálkodni, nem hivatalnokoskodik téglagyárban 
és nem ült be a Magyar Otthonba. Nyilván akké- 
pen okoskodott, hogy abba a társadalomba, amely 
öt megrugta, meghurcolta, tehetetlenné tette s 
amely most kész nagylelkűen megbocsátani azt a 
bűnt, hogy nem halt éhen, abba a társadalomba 
ö nem tér vissza. Mert az idevaló visszatérés 
csak módosítása a kiközösítésnek. A becsület, a 
társadalom ítélete az egyén ethikai értékessége 
fölött. A társadalom ítéletét olyan esküdtszék 
hozza, melynek a tagja én meg ö, meg a Fehér,
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a szeretettnek lesz az áldozata és a boncoló
asztalra kerül.

Ne higyje nem vagyok örült. Csak nincs 
álmom, nincs illúzióm. Olyannak látok mindent, 
amilyen. Díszletek nélkül pedig az élet a leg- 
elriazztóbb látvány.

Maga, de csakis maga tépte széjjel az 
életem díszleteit!

Géza.

A levelet megcímezte, lezárta, azután elő
vette azt a parányi kis revolvert, amit csak nem 
rég egy ismerősétől kapott.

Egy erőteljes durranás, amit egy zuhanás 
követelt, azután kibugyant a piros meleg vére és 
a padlón szélfolyva, megaludt.

Ugyanabban az órában, valahol egy kis 
vidéki város egyik épületében, a barátságos szo
bában, a kemeneze mellett egy öreg házaspár 
beszélgetett.

— Már csak félév, — mondta az öreg 
ember.

— Igen, még félév, azután már megszűnnek 
a gondjaink — mondta az asszony.

Aztán elhalgalott mind a kellő s lélekben 
mindegyik látni vélte a szép, magasra nőtt, ko
moly okos fiút Gézát.

u Kovács, a Nagy, a Kis meg a lobbi. Ezek 
maguk adják le az Ítéletüket, szavazatukat nem 
számláljuk össze.

És az Újlaki Téglagyár, a Magyar Otthon es 
a névtelen vidéki földesur mcgboesájthat, de a 
.Társadalom". azaz a Fekete, a YVcisz, a Kiss 
és a Kovács örökre eszébe tartja, hogy a köny
velő ur vagy a praktikáns ur egyszer izé . . . 
hogy is mondjuk . . . lopott . . .

Kovácsné meg fogja kérdezni :
— Mond Kovács, meghívjuk azt a (mond

juk) Kerekest?
Mire, Kovács vagy azt mondja, hogy igen, 

vagy azt mondja, hogy nem. Ha igent mond, ezt 
a legvünk felvilágosodottak!“ lelkiállással cse- 
lekszi. És ha Kerekes ur eljön, tüntetőén, vagy 
kitüntctöen ? átöleli és kezet fog vele s ezzel a 
szóval azt kiabálja Kerekes fülébe :

— Látod, én nem nézek arra, hogy te lop
tál ! Én megbocsájtok!

Vagy pedig (és ez még becsületesebb) azt 
mondja Kovács ur, hogy :

— Lelkem, ezt a Kerekest én nem hívom 
meg. Ez lopott.

És Kerekesen örökké rajta marad az : .ez 
az a Kerekes . . . "

Aki a társadalomban él, szüksége van a 
becsületre. Legalább annak a társadalomnak a 
becsülésére, amelyben él. Ez a becsülés áz egyén 
társadalmi értéke. Érték, amely ha elértéktelenedik, 
egyben meg is semmisül, többé teljessé nem lesz. 
Ezt az értéket a közérzés állapítja meg. Ha el
veszett (jo keresztény szokás szerint) az egyénnek 
módjában áll a társadalom .bocsánatát* meg
nyerni. Ez annyit jelent, hogy a társadalom uj 
értékkel ruházza fel. így tanitolta a középkorban 
az önmegalázás önkinzását hirdető és bünbocsá- 
natot ígérő egyház.

A bocsánat csak megtürést jelent, nem 
értékadást. A társadalmi létezés nem megtürést, 
de bccsülést követel. A tanár, aki tíz koronát 
lopott s akit a fölháborodás vagy az .ember- 
szeretet* nevében világgá kürtőitek, ennek a tár
sadalomnak a megbecsülését elveszítette. Fel
ismerte ennek a jelentőségét és nem fogadta el 
az értéktelen bünbocsánatot.

F ig ye lm ez te tés  a p e ro n o s p o ra  e lle n  
v a ló  véd ekezésre .

Az országszerte rohamosan fellépett pero
nospora ellen való védekezésre, amely most leg
jobban a fürtöket támadja meg, s amelynek pusz
títását népünk kolerának neve/., az album szak
közeg a következő figyelmeztetéssel inti a szőlős
gazdákat a haj orvoslására.

A hazánkban jelentkezett peronospora bán- 
talom ez évben való rohamos terjedésének oka 
egyrészt a betegség fejlődésére igen kedvező idő
járásban (esőzés, kivált erős záporesök utáni 
melegebb, szélcsendes, borongós napok vagy nap
szakok páráiéit levegője) másrészt pedig a per
metezés és rézkénporozás elmulasztásában ke
resendő.

A betegség fellépését, ha nem is teljesen, 
de meg lehetett volna akadályozni, ha a perme
tezés és porozás a virágzás elölt végeztetett 
volna, elég korán, mint ezt a védekezési útmuta
tás megszabja ; — akkor t. i. mikor a virágok 
még bimbóban voltak és a fürtök mint tömörebb, 
kupalaku képződmények még felfelé irányultak, a 
levelek pedig aránylag még gyérek s kicsinyek 
voltak és nem takarták el a fürtöket.

Ez a időszak, illetve fejlődési állapot azon
ban most már elmúlt és a baj továbbterjedése 
csakis szorgalmas rézkénporozassal akadályozható 
meg. A porozás azonban most már, mikor a 
lombozat sűrű és a növekedni kezdő bogyókat 
legnagyobbrészt levelek takarják, egyszerű módon 
nem végezhető elég sikerrel, mert a kil'uvott por 
nem juthat a fürtökhöz az azokat elfödö leve
lek miatt.

Ez okból a porozás most már legcélszerűb
ben akként volna végzendő, hogy a porozó mun
kás előtt egy nagyobb gyerek egy villa alakú, de 
hosszabb nyelű rúddal (hogy a villát kezelő gye
rek a porfelhőn kívül állhasson) a beporozandó 
töke leveleit félrclmjlitja s igy közvetlenül a töke 
azon részén történhetik, ahol a fürtök el vannak 
helyezve.

Nem szabad azonban elbizakodni, hogy a 
toljesilelt porozással eleget tettünk, még az ősei
ben sem, ha a baj terjedése látszólag szünetelne,

mert a betegség csirája olt lappang a fürtben és 
a fürt körül és növekvő bogyókat nagy előszere
tettel fertőzi meg.

Ezért a porozást 2 hetenként ismételni kell, 
nehogy a szépen fejlődő bogyók később — julius 
végén, vagy augusztus elején — a közben jelent
kező fertőzések folytán leszáradjanak. Ha pedig 
közben az eső lemosta a port, természetesen 
meg kell ismételnie a porozást megint. Csakis az 
ismételt s figyelmes rézkénporozás által hári.lható 
el a fürtök nagyobb pusztulása, de csak az eset
ben, hu a rézkénpor ténylt*g a fürtökhöz, illetve 
a bogyók közé is bejutott.

Ne ijedjen meg a gazda, ha azt tapasztalja, 
hogy az első porozás után még mindig megbete 
gedö és kiszáradó bogyókat lát. Ez a jelenség 
nem azt mutatja, bogy a védekezésnek nem volt 
hatása, hanem azt, hogy az ilyen bogyók már a 
porozás előtt meg voltak fertőzve. A már fertő
zött bogyókat meggyógyítani nem lehet, csakis a 
még érintetlenek védhetők meg rézkénporozás 
által attól, hogy megbetegedjenek.

A porozást akkor is sikerrel lehet folytatni, 
ha az időjárás nedves; sőt legsikeresebb korán 
reggel, mikor a fürtök még harmatosak, mert a 
rézkénpor a nedves bogyókra jobban tapad, s 
védőhatását is jobban kifejtheti.

H Í R E K .

— S ze m é ly i h ir. Gróf Batthyányi 
Zsigmond járásunk országgyűlési képviselője 
családjával e hét elején a horvátországi 
Klenovik nevű birtokára utazott, ahol négy 
hetet szándékozik tölteni.

— G r ó f  S z á p á ry  L á sz ló  v. b. t. t. 
muraszombat illusztris földesura komoly 
veszedelemben forgott a múlt szombaton 
délután. Automobilon Badkersburgból Mura
szombatba utazott, rajta kívül nemeskéri 
Kiss Pál volt államtitkár, neje, kis leánya, 
gróf Stürgh radkersburgi kerületi kapitány 
feleségével foglaltak helyet az automobilon. 
Útközben vihar érte utói az utasokat, ez 
elöl menekülendő, az automobil fokozott 
sebességgel haladt Muraszombat felé. A ha
tárnál a vihar tőből kicsavart egy nagy 
jegenyefát s azt az automobilra dobta. 
A sofför szerencsére nem vesztette ei lélek
jelenlétét, pillanat alatt fékezett s ennek 
volt köszönhető, bogy az úttestre zuhanó 
fa az automholilt nem zúzta össze, hanem 
csak súrolta. Szerencsére a benn ülőknek 
nem történt semmi baja. Az akadályt a 
közeli házak lakóinak segítségével elhárí
tották az útból s bár az automobil sulyosan 
megsérült, mégis lassan folytathatták az 
utat Muraszombat felé.

Hozdovics Antal műszaki tanácsos, a 
szombathelyi államépilészali hivatal főnöke, pén
teken hivatalosan Muraszombatban időzött.

| id. M o s t  R u d o lf.  | Mura
szombat község legnagyobb családja került 
gyászba. Meghalt idősb Most Rudolf, a köz
tiszteletben álló Most család feje. Szerdáról 
csütörtökié virradó éjszakán hirtelen rosszal
lót fogta el az öreg urat s rövid idő alatt 
kiszenvedett. Szivszélütés érte. Id. Most 
Rudolf a régi Muraszombat társadalmának 
volt nevezetes alakja. Övé volt a Korona 
szálloda, amelynek falai között abban az 
időben is a község egész közélete lejátszó
dott. Ö csinált hajlékot az igazságszolgálta
tásnak, amely házában egész a legutóbbi 
időkig megmaradt. Mikor üzletét abban 
hagyta, akkor sem vágyott pihenésre, hanem 
nagy birtokainak kezelésébe fogott. Igen 
tevékeny és munkás életei élt, a pihenést 
sohse kereste s a nyugalmat most a kö
nyörtelen halál hozta meg neki. Elhunyté
ról családja a kővetkező jelentést adta ki.



Ozv. Most Kczsöné szül. Friodl Johanna ; 
és gyermekei, úgy a maguk, mint az összes 
rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel 
jelentik a felejthetetlen legjobb férjnek, apának, 
nagyapának, testvérnek és apósnak Most Rezső 
földbirtokos urnák szivbcnulás következtében 
rövid szenvedés után életének B8-ik. boldog 
házasságának 44 ik évében f. évi július 28-án 
este * 4 11 órakor történt gyászos elhunytál. A 
megboldogultnak hűlt tetemei f. hó 3J-án d. u.
4 órakor fognak a rom. kath. egyház szertar
tásai szerint a gyászházban beszenteltetni és a 
helybeli rom. kath. templomban július hó 31-én 
délelőtt Vall órakor fog a Mindenhatónak be- 
mutaltatni. Áldott legyen emléke és örök béke 
lengjen a drága hamvai felett. Most Mari lérj. 
Höics Beláné. Most Emília férj. Kaschinger 
Gyözöné, Most Rudolf, Most Jusztinja félj. 
Kleinrath József. Most Gizella, Most Lajos, 
Most Antónia férj. Kováts Arthurnc mint gyer
mekei. Most Ferencz, Most Mária férj. Rosen- 
kranz Károlyué, Most Kiírnia férj. Haám Gyu
láim, Most Amália férj. Geröly .lenöné mint 
testvérei. Böles Béla. Kaschinger Győző, Klein 
rath József. Kováts Arthur mint vejei. dr. Bölcs 
Gyula, Bölcs Málesi, Bölcs Ilonka, Kaschinger 
Margit, Kaschinger Irén. Kaschinger Gizi, 
Kaschinger Bözsike, Kleinrath Jóska. Kleinrath 
Gizi, Kleinrath Kálmán. Most lluska, Kováts 
Arthurka, Kovás Tiborka mint unokái.

Közgazdasági tevékenységének tere a Dél
vasmegyei Takarékpénztár volt, amelynek 
mint egyik nagy részvényese és igazgatója 
szerepelt. Az intézet igazgatósága is gyász- 
jelentésben emlékezik meg halottjáról a 
következőképen:

A Dél vasmegyei takarékpénztár részvény- 
társaság- fájdalommal jelenti id. Most Rudolf 
urnák mint egyik alapitó és igazgatósági tag
jának folyó évi július hó 28-án 11 órakor tör
tént elhunytál. Muraszombat, DK)!), évi július 
hó 21). Az igazgatóság.

Temetése pénteken délután 4 órakor 
ment végbe. Óriási közönség jött össze a j 
halottas házhoz, melynek soraiban ott 
láttuk Muraszombat község egész intelligen- 
tiáját. Kevéssel 4 óra előtt kiemelték a dí
szes érczkoporsót az udvaron felállított 
emelvényre, s nemsokára megérkezett a 
papság. A temetési szertartást Szlepec János 
plébános végezte, Zrínyi Károly bellatinczi 
plébános, Szakovits József. Csárics József 
Íx íhitmczi, Horváth Lörlncz muraszombati, 
Katiik Károly vizlendvai káplánok, és Skii- 
lecz Béla piarista tanárjelölt segédletével. ' 
A koporsót és a halottas kocsit a köszönik 
egész erdeje borította. A szertartás befejezése 
után hosszú vonalban indult meg a menet 
a temetőbe, ahol a papok rövid imája után 
leeresztették a koporsót a sirgödörbe. A 
gyászoló család iránt széles körökben, mély 
részvét nyilvánult meg. A sürgönyök és 
részvétnyilatkozatok özönével érkeznek a 
mélyen sujtott özvegyhez. A koporsói a kő
vetkező koszorúk ékesítették:

AuFs Wiederseheii Jciiny — Felejthetetlen 
atyánknak Mari és Béla — Felejthetetlen atyánk
nak Mili és Vidor — Felejthetetlen atyámnak i 
Budi Felejthetetlen atyánknak Jus/.ti és Pepi | 

Felejthetetlen atyámnak Gizi — Felejthetetlen ■ 
atyámnak Lajcsi — Felejthetetlen atyánknak Tóni | 
és Arthur —  Drága Jó nagyatyánknak Gyula, j 
Málesi és Ilonka — Drága jó nagyatyánknak ! 
Margit. Irén, Gizi és Bözsike — Drága jó nagy- 
atyánknak Józska, Gizi és Kálmán — Drága jó 
nagyatyámnak lluska — Drága jó nagyapánknak 
Arthurka és Tiborka — Felejthetetlen bátyámnak 
Lm ma — Viszontlátásra Mártim — A jó Rudolf 
bácsinak Károly, Róza es Miczike Kedves 
Rudolf bácsinak — Letztcn Gruss Familic Kováts 
-  Bulié sanft Péntek és családja — Horváth 
Bál és családja — Mély részvétünk jeléül Olajos 
Sándor és neje — Kedves bácsinak Miklós és 
Miczi Jó kománknak Slebicli és neje — Őszinte 
részvétünk jeléül dr. Czifrák és neje - Schwoin- ■ 
hammer János és családja — Dübrentcy Antal és 
neje -  Részvét jeléül Bohrai János és neje - 
Szepesi Gusztáv.
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—  A mai hangverseny. Juravotzky Fcrdinlnd 
a berlini opera baritonistájának hangversenye I 
iránt széles körökben nagy az érdeklődés. A 
kínálkozó ritka műélvezet alkalmát mindenki meg ; 
akarja ragadni, ami nem is csoda, különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy Muraszombaton az idei 
nyáron igazán nem volt még semmi. De még ha . 
telve lettünk volna is művészi eseményekkel akkor 
is elsőrangú élvezetnek kínálkozik a hangverseny. 
Juravetzky Ferdinánd jó nevű énekes. Előttünk 
fekszik egy csomó lapvélemény, amelyek mind 
igen hízelgőén nyilatkoznak ének inévészetéröl. A 
Berliner Tagblatt, a Reichspost, a Münchener 
Zeitung a Leipziger Auzeiger, a Bielitz — Bialaer 
Auzoiger az Ostschlesische Deutscher Zeitung, a 
Ciliiben megjelenő Deutsche Waelit, és végül szü- 
kebb hazájának sajtóján körmendi és szentgotthárdi 
újságok, mind hasábos ismertetéseket szentelnek , 
Juravetzky művészetének. A mai hangverseny j 
élvezetes programmja még egy igen érdekes 
számmal fog bővülni. A művész megzenésítette 
liatal poétánknak Saáry Jenőnek .Álom* cziinü 
szép költeményét, mely lapunk múlt számában 
megjelent, és ezt is el fogja énekelni. Hogy pedig 
a műélvezet után még egyéb szórakozás is legyen, 
azt is megsúghatjuk, hogy a fiatalság a hangver
senyt követöleg tánezra fog perdülni, és igy a 
concertböl még majális is kerekedik.

— Meghívó. A Mártonhelyi Önkéntes Tűzoltó- 
Egylet PJOÍ). augusztus hó 8-ikán helyben, Y'ezér 
József kerthelyiségében, saját pénztára javára | 
műsorral egybekötött zártkörű nyári tánczvigalmat 
rendez. Kezdete délután 4 órakor. Bclépö-dij: 
Személyjegy 80 fillér, családjegy 1 kor. 00 fillér. 
Egyenruhás tmjtársak a belépö-dij felét fizetik. 
Szives felülfizctések köszönettel fogadtatnak és j 
hirlapilag nyugtáztatnak. Jó ételekről és italokról | 
gondoskodva van. A zenét a híres Pankaszi Jenő j 
czigányzenekara szolgáltatja. Kedvezőtlen idő ese- j 
tón fedett helyiségek állanak a közönség rendel
kezésére. Műsor : Diszfelvonulás, zsákfutás, lepény- 
falas, világposta, tombola játék. Confetti és szer
pentin sátor. Görögtüz tűzijáték.

—  Rendkívüli közgyűlés. A muraszombati 
Casino választmánya f. évi augusztus hó 8-án 
délelőtt 11 órakor a Casino termében rendkívüli 
közgyűlést hivott egybe, melynek tárgysorozata 
a következő: 1. Alapszabály módosítása. 2. Je
lentés az uj helyiség berendezéséről. 3. Esetleges 
indítványok. A Casino elnöksége kéri az igen t, 
tag urakat, hogy a közgyűlésről ez utón szíves
kedjenek tudomást venni, miután külön meghívó
kat nem bocsátanak ki.

—  Tánczkoszorucska. Merkl József váro
sunkban is kedvelt pápai tánelanitó vasárnap 
fejezte be itteni táncztanfolyamát, mely alkalom
mal a Bohrai vendéglő fényesen kivilágított ter
meiben mulatsággal egybekötött tánezvizsgát tar
tott. A tiutóztanfolyamon résztvettek s a szülőkön 
kívül igen sokau jelenlek meg a mulatságon s 
valóban kedélyes szórakozásban is volt részük.
A megnyitó zene után a [növendékek bemutatták j 
az egybegyölt közönségnek a tanfolyam alatt 
tanult különféle tánezokat, amelyekkel nagy sikert 
arattak, különösen tetszett a palotás és a gentry 
boston. Ezután a növendékek nevében Békássy 
Margitka formás beszéd kíséretében köszönte meg 
a táneztanitö fáradozásai s átnyújtotta egy hatal
mas csokor kíséretében a tanítványok ajándékát. 
Később általános lett a táncz, amelynek csak a 
késő hajnali órák vetetlek végett. Szünet alatt 
vilagposta volt, a melyen az első dijat Saáry 
Katicza, Saáry József vezető járásbiró bájos 
leánykája nyerte ineg.

Jelen voltak: Ascher Samuné (Csendlak), 
Békássy Ernöné, Bittermann Tivadarné, Danyi 
Gáborné (Kisesány) Győri Kálmánná, Hirschl 
Paula, Kacsó Ferenczné, Lázár Jánosné, Malacsics 
Józsefné, Meixner Mátyásné, Prahits Józsefné, 
Pollák Józsefné, Saáry Józsefné, Simon Józsefné, 
özv. Szabó Kálmánná, Tcrplán Jenönő és YY’ol- 
farth Lnjosné.

Leányok: Aschcr Hermin, Ascher Ella, 
Békássy Irénke, Margitka és llus, Benkovich Irén 
(Beklesin), Hajdinyák Gabi, Halbarth Elza, Lázár 
Ilonka, Luthár Ilonka (Barkócz), Malacsics Yrilma, 
Meixner Miéi, Pollák Emília és Irma, Prahits 
Juliska és Katalin, Reich Hermin (Barkócz), Saáry 
Katicza és Simon Etelka.

— Elöljáróságunk figyelmébe! A napokban 
több oldalról panaszt vettük, clse hittük volna, ha 
meg nem győződünk annak való volta felül. A 
panasz ugyanis olyan volt a ir.it hihetetlennek 
kellett, hogy tartsunk. Arról van szó, hogy a
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temetőben legeltetnek. A kegyeletnek ilyen durva 
megsértése, önkénytelenül erősebb szókat tol fel 
ajkainkra. Halottaink szeretetünk sírját, a mit 
igyekszünk a hála, a szeretet megnyilatkozásának 
külső jelével elhalmozni, emlékköveket állítunk fel, 
virággá! ültetjük be a sirhantokat gondozzuk 
örök nyugvó helyüket, most legelésző marhák 
tapossák össze, lelegelik a kegyelet virágait. Fel
kérjük Elöljáróságunkat, hogy ezt a lehetetlen 
állapotot szüntesse be, büntesse meg a legeltetö- 
ket s gondoskodjék arról, hogy jövőben ilyen szé
gyenletes dolog ne történhessék meg.

— Nagy vihar Szombathelyen. Szerdán dél
után nagy vihar vonult el Szombathely felett. 
Felhőszakadás szerű zápor esett, mely több helyen 
áradásokat okozott. Sűrűn villámlott, dörgött az 
cg s egyik villám becsapott a bábaképzö iotézet 
egyik kéményébe, azt meggyujtotta, de szeren
csére a zápor hamarosan eloltotta a tüzet s a 
gyorsan elörobogó tűzoltóságnak nem akadt dolga. 
Az áradat a szombathely—pinkafői vicinális vasút 
pályatestét több helyen elmosta úgy, hogy az nap 
a vonatok közlekedését csak átszállással bonyo
líthatták le.

— Jégeső Stájerországban. Nagy jégeső 
pusztított szombaton Stájerország, velünk határos 
részein. Körülbelül tyúktojás nagyságú jégdarabok 
estek, .sőt többnek súlya a fél kilogrammot is 
meghaladta. A rettenetes katasztrófa Stájerország 
egyik legszebb és legtermékenyebb vidékét alig 
pár pillanat alatt negyven kilométer hosszúságban 
és öt kilométer szélességben teljesen elpusztította. 
A jégeső Frieduu kerületben okozott legtöbb kárt. 
Az egész környék a szomorú pusztulás képét 
nyújtja, a gabonaféléket az óriási jégeső a földbe 
temette, a mezők s a rétek úgy le vannak verve, 
mintha hadakozó hadseregek vonultak volna raj
tuk végig. A mezőn legelésző marhák közül 
többet agyonvert a jég, a házak fedeléről a szó 
szoros értelmében mind leverte a fedöcserepet. 
A kár az eddigi számítások szerint sok millió 
koronára rúg. Járásunkat is érte a vihar egyik 
szárnyesapása, Y'éghely környékét a jégverés el
pusztította, sőt a vármegye más részeiből is 
érkeznek jégkár jelentések.

— A kis szökevény. Rózsás arczu, kék sze
mű gyermeket kísért be a tótkereszturi cseudőrörs 
a szolgabirósághoz. Nagy baj történt, a fiatal 
deliquenst csavargáson értek Gesztenyés község
ben, szigorú szolgabiró vallatta a fiúcskát, hová 
való, mi a jövendő célja. A gyermek vallott, mint 
a parancsolat, neve: Y’idovich József 13 éves 
Sant Barbaria születésű. A közel múltban szülei 
egy héten belül elhaltak s községének bírája 
tanácsára nyakába vette a világot, hogy kenyeret 
kapjon. Kenyér kereset közben fogták el s azért 
áll most a törvény előtt, A jóképű fiacska elő
adása meglágyította a jólelkü szolgabiró szivét, 
nem büntette meg a kis csavargót. Sót pártfogá
sába vette, megkérte járásunk köztiszteletbe álló 
írnokát Kolossá Pista bátyánkat, hogy alkalmazza

| gazdaságában a hazátlan árvát. Szolgabiránk jóindu
latától elragadtatva tovább ment bőséges ebédben 
részesitette a fiút, s csak azután engedte uj állo
mása helyére. A jó cselekedet kellemes tudatába, 
naponti kérdezősködött az uj gazdánál az egész 
szolga bíróság a védencz felöl. Mind mai napig 
megnyugtató, kielégítő volt a válasz. Tegnap 
azonban fordulat állott be, keserves arczczal 
állított be a hivatalba Pista bátyánk, s harmincz 
év óta az első panaszai fordult főbírónkhoz, s 
általános consternutió közepette jelentette, hogy 
a hivatal védeneze eltűnt, s eltűnését néhány ház 
körüli tárgy kisérte. A törvény merev paragrafu
sának jő szivü őrei talán átsiklottak volna az 
eseten, de első a kötelesség s ma már, ha kellet
lenül is, de nyomozzák, a rozsás arcú, kék szemű 
fiúcskát.

— Szükség esetén zseblámpa. Nagyon sok
szor megtörténik, hogy egy szál gyújtóért sok 
pénzt adnánk ha volna — gyufa. A szabadalma
zott szivar- és czigaretta-gyujtó — esetleg zseb
lámpának is használható — ezen kellemetlen 
helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze
ténél fogva, csak egy nyomás kell és teljes gyertya 
fényt ad. Ezen különlegesség kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombatban.

—  Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
• „Az uj bortörvény- és az uj bortörvény érteimé- 
{ ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
! Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat,
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Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
vnlódiságáiink jeléül n/. itt ábrázolt

T)FAFF
név migy arany 

belükkel van kiírva.

Egy varrógép beszerzésénél ne íigyel- 
jimk kizárólag az árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz. mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásárolni  
szándékszik, vá- 
laszszon egy

PfafiF v a r r ó g é p é t
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A ITalT varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű es csöndes járással egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnék és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A PfaíT varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak. varrnak, foltoznak es hí
meznek — szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok és gyárosok 
részére.

A kerületi •mintaraktár Postl János órás 
házában van Muraszombat, ahol a venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

átszitáljon 
I M inisük féle

0 km értékű  rendelésnél i

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

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

ban javításra szorul. Czim :

Schwarcz Ad. Arnold
téglagyáros A lsó lendva.

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 rn ő  könyv- és papír* 

kereskedésében Muraszombat

Tisztasága 30.000 koronával
szavatoltatik.

A konyhában és házban
ndent, ami egyáltalában m osható és tisa- 

titható, csakis

schicht szarvassza ppanával
fittü n k. E szappan évtizedeken á t fo lyta to tt 

bnhaté és lulkiisnikretes tanulm ányozásnak 
eiiménye. Mosó ereje  ren dkívüli, szavatolt 
•zta és ment minden káros keveréktől. Oond 

nélkül használható tehát m inden tisztítá si 
a, méij o tt  is, hol közönséges szappan 

felm ondja a szolgálatot vagy kttlönös gondosság 
szükségeltetik.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ki szép akar lenni Min

A  r a n k a -C r é m e t.
Egy tégely á ra  1 korona, nagyobb rózsa színben  2 korona. 
A ranka szappan  70 fillér, A ranka m ozsdó víz 1 ko rona. 
A ranka hölgypor 1 ko rona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a haja
ifjitót 1 üveg u ta s ítá ssa l 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon  A ranka hajszökitő t 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
K apható M uraszom batban llö lcs Héla gyógyszertá rában

M intsek G éza ‘“i"1™ ■készítőnél tó rium ában
Kecskem ét.

som agolás é s  szá llítás.

Kávéház megnyitás.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé- | 

get, hogy a mai kornak megfelelő

újonnan átalakított
kávéházamat Muraszombatban folyó hó 24-én ' 
megnyitottam.

Pontos kiszolgálásról bátor vagyok 
nagyrabecsült vendégeimet biztosítani.

Midőn ezt a n. é. közönség szives 
tudomására hozom, tisztelettel kérem nagy
becsű pártfogását.

Mély tisztelettel

Boros Benő,

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán 

s hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 
Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Bérbeadó ház.
Muraszombatba, Kiskanizsa-ulczában a

S z e r e d y  f é le  h á z
azonnal is bérbeadó; 3 szoba, konyha, 
éléskamara, fürdő szoba, favágó szín üs 
föl kort. Teljesen magán lakás. Bővebbet 

B a n k ó  V i k t o r  
tulajdonosnál, a vasúti vendéglőjében Mura 
szombat.

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

Muraszombatjárás községeinek
—— névjegyzéke

Feltüntetve: a községek uj el
nevezése AUC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda é s  
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 kilométcrenkint.

A ra

10 f i l lé r

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

100 clrb dohány mepen- 7 0  
delési blanketta _

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

■ V éd jegy: „ H o r g o n y t4 *

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

pótleka
egv régjónak bizonyult háziszer, m ely m ár sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvenynél, osuznal és m eghűléseknél, bedörz-
................... sütésképpen használva. ..... .

F ig y e lm e z te té s . Silány ham isítványok m iatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, m ely a „Horgony*1 védjegygyei 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csontagolva. Ára üvegekben K —.80, K I .40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

P r á g á b a n ,  E lisabethstrasse 5 nea. ^

Novák József okleveles kőműves mester
Muraszombat.

Ajánlkozik bármely vidéken nagyobb és kisebb 
építkezésekre, úgy kívánatra modern építkezések tervei és 
költségvetések készítésével jutányos árak mellett szolgál.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


