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Kisipari képtelenségek.
F'.en czim alatt vezérczikket ir ojsfyik 

kanizsai laptársunk, melyben szemére veti 
■*z ottani építő iparosoknak tartózkodó 
álláspontját, őket okozza a beállott pangá- 
M it i;: « pitö iparral összefüggő iparágakban. 
M. a múlt évben ugyan ily helyzetben 
voltunk mivel az előtte való évben a sok 
ipari strájk nem csak az iparosokat béní
totta meg, de az építtető gazdákat is telje
sen elkedvetlenítette a sok igazságtalan és 
ok nélküli strájk. Sajnálattal látta az iparo
sok vergődését: egyik másiknak a küzde
lemben való elvérzését.

Ez okozta a múlt évi teljes pangást; 
és a kijózanodás szerencsére hamar beállott; 
munkásaink is belátták a képtelen liarcz 
káros voltát, úgy, hogy ez évben kis váro
sunkban amerikai módon indult meg az 
építő ipari élei.

A fő és mellék utczákon egyaránt 
mozgalmas az elet az építő iparban, és meg
vagyunk győződve, hogy szomszédunkban 
is igy be fog állani a kijózanodás.

Csodáljuk, hogy laptársunk mindjárt a 
nagyiparosok után áhítozik. Tessék elhinni, 
hogy az a kis iparos sem tud a levegőből 
megélni, mert a magyar kisiparosnak tudva
levőleg tőkéje nem igen van, és ha csak 
némi kis haszonra van kilátása, bizony 
szívesen vállal munkát, sőt épen az a leg

nagyobb hibája, hogv számítani nem tud 
és i'gvmás szájából veszik ki a falatot, és 
mikor látja, hogy 'számításában tévedett, a 
munka minőségének rovására végzi a vállalt 
munkát. A mi közönségünk az oka annak, 
ha egy önérzetes iparosztály nem tud ná- i 
lünk kifejlődni, itt nem jót hanem csak 
olcsót keres mindenki. Az az iparos, aki 
azzal az eltökélt szándékkal lép az élet 
küzdelmes porondjára, hogv tiszteséges 
utón, becsületes jó munkával akarja kenye
rét megkeresni, csakhamar kerek alá kerül.

A szerencsétlen bukott iparost és ke
reskedőt azok nézik ezután le legjobban, ! 
akik őt előbb csak azért támogatták, mert 
haszon nélkül harácsolta munkáját és áruját.

Volt alkalmunk rövid idő előtt egy ily 
bukott iparosüzlet végeladásánál tapasztalni, 
hogy minő pocsékolás történik az áruban; 
nemcsak egyes emberek jelentek meg örven
dezve az olcsóságnak, de még hivatalok is : 
ott voltak, ott ahová jóizlésü ember is csak , 
kényszerűségből megy — ha ugyan megy.

Nem helyeselhetjük sehogyse ha foly
ton kis iparosainkat ütik verik. Ö csak | 
kisrészben oka, ha nem tiyl zöldágra ver
gődni mert még nem elég intelligens és 
nem eléggé önérzetes. A mi közönségünk
ben van a nagyobb hiba, mert ép úgy 
mint laptársunk, mindjárt a gyáros után 
epedezik, ö is a szomszédba szalad még 
oly dolgokért is, amit otthon is megkaphat.

Azt hiszi ha öt garassal olcsóbbért kap 
valamit, az öt boldoggá és szerencséssé 
teszi, pedig a mi régento igazság volt, az 
ma is az: Olcsó húsnak hig a leve.

Hányszor hallottuk ép olyanoktól, kik 
a helyi iparosra, ha lehetne még a napot 
sem engednék sütni, hogy ilyen meg olya
nok a tapolezai iparosok, feledik, hogy ép 
ők ennek okai. kik támogatás helyett foly
ton gáncsolják ; teledik, hogy mily akadá
lyokkal kell egy iparosnak megküzdeni; 
feledik, hogy a törekvő iparos nem stag
nálhat, iparát fejlesztenie kell, áldozin^kell 
érte, hogy megállhassa a versenyt és^Tiogy 
megbízóit kielégíthesse; ne olcsó ipar után 
kiabáljunk, hanem támogassuk a tisztessé
ges és jó iparost, mert különben a magyar 
iparosnak befellegzett.

Juravetzky hangversenye.
Az ugorkasaison nagy városban is rém 

unalmas dolog. Olyan tehetetlen időszak az, 
amelyben semmi más nincsen, csak .uborkaérés. 
Sőt némelykor, mint például a mostani szárazság 
esetén, még az sincsen, mert az uborka sem nem 
nő, sem nem érik. Faluhelyen persze meg ugor- 
kább ez az évad, mert jokora porral és bütetlen 
italokkal van súlyosítva. Bizony a mi falunk 
nyara, épen nem idillikus. Ha az ember végig 
megy az utczán majd megfullad a portól, ami 
miatt még este sem lehet ablakot nyitva tartani. 
De hát hiszen nem interpellatiól akarunk mi Írni 
a községi elöljárósághoz, hanem hangverseny

TÁRCZA

Hatvan év előtt.
— Emlékezés a szabadságharezra. —

Kitörölhetetlen bétákkal van beleírva Euró
pa hadviseléseinek történetébe a szabadságharc 
téli hadjárata, ameiv 184Ü. januárjában kezdődött 
és Budavára bevételével végződött. Január hava 
arról nevezetes, hogy Görgei zseniális vezénylete 
alatt sikerült a dunántúli hadseregnek a felső
magyarországival egyesülni. Ez egyesülés persze 
nem ment könnyen. Számos ütközetben kellett 
legyűrni az osztrákokat, akik végre is kénytelenek 
voltak kitakarodni az országból, hogy aztán orosz 
segítséggel térjenek vissza. A magyar hadsereg 
kilenc hadtestből állott

Ezekbe a hadtestekbe voltak beosztva a 
különböző lova.-,, tüzér, műszaki és egészségügyi 
csapolok, önkéntesek, szabad légiók és .1 többiek, 
összességükben pedig a magyar kombattans sere- 
- • alkották, melynek legjelentékenyebb tényezője 

VII. hadtest volt Görgey alatt, mely az osztrák 
határon legelőször került .-zenibe a Windischgrátz 
r-apataival. A csapatok szervezkedese nagyjában 
inar megtörtént. A honvéd zászlóaljak kétszázon 
(eüíi állottak és egyre vonullak a harctérré, hogy

elesett bajtársinkat pótoljak. A teli hadjárat ennek 
ellenére meglehetős balszerencsével kezdődik. 
Mészáros Lázár hadteste megütközik az osztrá
kokkal. A magyar sereg áll 12.000 emberből és 
28 ágyúból, az osztrák Schlick vezénylete alatt 
8000 emberből és lő ágyúból. Mégis a magyarok 
veresége akkora, hogy az osztrákok három halott
jával és huszonkét sebosüitjévei szemben három
száz halottat cs ötszazhuszonhárom foglyot veszí
tettek.

Egy másik csapatában, a laredliban. melyet 
ugyancsak Schlick ellen vivőit a magyar sereg, a 
Mészáros helyébe jövő Klapka fényes sikert arat. 
Az osztrákok betöréseinek hírére a kilenc hadtest 
az ország különböző pontjain készen várta az 
ellenség támadását. így állott a hadra kelt sereg 
ügye, mikor a kormány január 1-én Pestről elme
nekült és január 2-an tartott haditanács Görgei 
feladatává tette a Yácz irányában val ) elvonulást, 
majd l.ipótvár felmentését. Énnek az utasításnak 
az volt a célja, hogy az ellenség íigyelrnét elte
relje a Debreczcnbe vezető úttól. Görgey azon
ban nem az utasítás szerint járt el, mert Ipoly
ságnál Có: ies, Verebeiyne 1 Simunies által támad- 
tatott meg - ha tovább folytatja Lipótvár ostro
mát, harmadik oldalról is tűz közé került volna. 
Ennélfogva mást határozott. Mindenáron el akarta 
érni a feldunai és a tiszai sereg egyesítését, 
ennélfogva a bányavárosoknak vette útját, ezeket 
elfoglalja az ellenségtől és két részre osztott sere

gének egyesülését Boszterczebányára tűzi ki. 
Aulich azonban, aki az egyik hadosztályt vezette, 
igazán válságos helyzetbe jutott. Nem birl az 
ellenséges zár miatt előre hatolni. Görgei olyan 
merész lépésre határozta el akkor magát, aminöt 
Napóleon szokott a végveszély elölt elkövetni. 
Meghagyta Aulichnak, hogy a Szkalkán keresztül 
vezető hegyi ösvényén és egy bedőlt aiaguton, 
melyet Rákóczi eger-utjának szoktak nevezni, 
vezesse át a sereget.

A vállalkozás vakmerő volt és nagyon koc
kázatos, de teljesen sikerült. A sereg szépen ki- 
siklolt az ellenség körmei közül és Beszterczebá- 
nyán megtörtént az egyesülés. Mivel Görgei min
denáron a tiszai sereggel való egyesülésre töre
kedd t, seregét ismét kel részre, északira és délire 
osztotta. Lipto, Szepes, Sáros és Abauj megyéken 
keresztül viszi útját. Az egyesülés helyéül Lőcse 
volt kitűzve. Guyonl Iglónál meglepte ugyan az 
ellenség, de sikerült visszaüznic. A hadi történe
lemben szinte páratlanul álló visszavonulás között 
február 4 cn és 5-én a hadtest összes csapatai 
szerencsésen Lőcsére értek. Az utközi epizódok, 
fáradalmak és küzdelmek könyvre való külön 
kötelet tennének, ki, ha részletesen el akamók 
mondani. Egyik nevezetes momentuma volt ezen 
bravúros hadidnak Windischgrátz amaz ajánlata, 
inelylyel Renkey kapitány utján Rózsahegyen 
kínálta meg Görgeit. hogy t. i. játsza át az ö 
kezere a sereget, ezzel szemben ö teljes amnesz-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. Influenzaelten számtalan tanát és orvos által naponta aládva Mlnthogv értéktelen utánzatokat <s kínálnak, kérjen mindenkor
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tudósítást! Az ugorka «ai-on «'?s az ezzel kapcso
latos dolgok azért jutottak eszünkbe, mert a mi 
nyári évadunkban mostanában ykyan művészi 
esemény történt, amilyenek a fővároson november 
hónapjaiban is sensatio számba mennek.

Nem úgy értjük, hogy Juravetzky Ferdmánd 
a kiváló énekes, olyan elsőrangú ember, hogy 
Parisban, Berlinben, Becsben is esemény számba 
menne az ö fellepte, hanem csak azt akarjuk 
mondani, hogy a mi viszonyainkhoz képest ez a 
hangverseny, egy novemberi grand saisonbcli 
estének felelt meg.

Kot vérbeli amatőr művészember társasá
gában, dr. Sissovits Miklós körmendi ügyvéd és 
Malhiasz Arthur szentgotthárdi tanár közreműkö
désével rendezett Juravetzky Ferdinánd, a múlt 
vasárnap este concertet.

A Dobrai vendéglő étterme, ahol a hangver
seny volt, majdnem egészen megtelt. Féltünk, 
hogy nem lesz publikumnak, egyrészt mert a város 
egyik legnagyobb családja csak a közel múltban : 
került gyászba, aztán meg sokan távol voltak és J 
végül a saison ugorkasága is aggasztott bennünket. 
De hát mindezeknek daczára szépen meglelt a 
terem, s az egybegyült közönség nem bánta meg, 
hogy eljött.

A hangversenyt Juravetzky kezdte meg 
Leoncavalló Bajazzók-jának Prologjaval. Az álta
lánosan ismert szép dalt gyönyörűen énekelte. A 
közönség egyszeriben meggyőződött róla, hogy 
rutinos énekessel van dolga, aki rekedtségéből 
eredő •indispositiójál remekül tudta leplezni. Alig 
érzett meg hangján, hogy huruttal küzd. Reporlo- 
irjat is jól válogatta meg. Legnagyobb hatást 
Löewe: Tóm dér Reimcr balladájával érte el. 
Lnnék a gyönyörű zeneműnek minden szépsége 
érvényre jutott Juravetzky előadásában. Mesteri 
hangkezelése, mesés piánoi, és érzelmes előadása 
nem maradtak hatás nélkül. A közönség lelkesen 
tapsolt.

Egy újdonság is szerepelt a műsoron. Jura
vetzky lapunk múlt számában olvasta Saáry Jenő
nek Álom ez. költeményét. Az ifjú hadimnak 
lendületes poémája megihlette a művészt, és a 
szép versre gyönyörű zenél kompronáll, amelyet 
el is énekelt. [így a vers mint a zenéje nagyon 
tetszeti, s a közönség annyira tapsolt, hogy Jura- 
vetzkynek meg kellett ismételnie előadását. Saáry 
Jenő ugylátszik nemcsak szorgalmas jó tanuló a 
kadét iskolában, hanem ügyes tollú poéta is, 
akinek nem egy csinos verse forog közkézen.

Mathiasz Arthurt ismeri már Muraszombat 
közönsége. A telivér zenészemberek közül való, 
mestere a gordonkának, a hangszerek legbájosab- i 
bikának. Bach-lól, Schumunu-töl és Tschajkovsky- 
tól játszót! egy-egy szép darabot, majd szívhez 1 
szóló magyar nótákat csalt ki a mélabusan zengő 
hurokból. Nagy sikere volt és a közönség meleg i 
szimpathiával tüntetett a népszerű tanár-művész i 
mellett.

MURASZOMBAT, 1900.

tiát és gondtalan megélhetést biztosit számára. : 
Felelet helyett elküldöttc Görgői a váci kiáltvány ! 
egyik példányát s azzal folytatta tovább az útját.
A lőcsei egyesülést egy kis tüntetésre felhasználta 
Görgei. A titsztikar számára fényes bált adott 
Lőcsén, hogy ezzel felvillanyozza a polgárságot, 
nehogy azt higyjék, hogy mintha menekülő, vagy 
reménye vesztett csapat volna az, mely a nemzet 
ügyét védelmezi.

Lőcséről egyenesen Kassa felé indította had
testét Görgei, még pedig oly formán, hogy .1 két 
ul közül az egyiket, a hernádit tüntetésre hasz
nálta, a másikat vagyis az eperjesit, melyen ellen
séggel kellett találkoznia, az előnyomulás folyta 
tására. Meg mindig válságos helyzet volt. Előtte 
is ellenség, a hátamögötl is, kénytelen volt tehát 
az eperjesi utat használni, ahol szintén számítania 
kellett ellenségre. Az Eperjesre vezető ul egyik 
legnagyobb pontján fekszik Branyiszko, melyet az 
osztrákok i.-. megtámadhalatlannak tartottak, Görgői 
Guyon hadosztályát rendelte Branyiszko bevételére 
Igazi katonai-virtussal indult meg az ütközet. Egy 
nappal előbb még Lőe=en táncoltak a hadtest 
tisztjei és azon módon felbokrétázva és “/.állagok
kal feldíszítve, miket szerető kezek tűztek válla
ikra, most a halál táncára indultak, hogy itt is 
győzelmet kíséreljenek. Guyon 4(t00 emberrel és 
tizenegy ágyúval indult el Branyiszko megvételére. 
Nem sokat bizhatotta sikerben, mert a hadosztálya 
nagy részét tót legénység alkotta s ezek közül is

A zongora kíséretet dr. Siseovits 
látta Pl azzal a diskrét elegentiávnl «•* szakavaInti- 
saggal, amely öt annyira jellemzi. 0 valóban ki- 
séri. s nem akart sem az énekes sem a eellis <» • 
föle kerülni. A hangverseny végén neki is kijutott . 
a tapsból, amit bízvást megérdemelt.

Olyan fá ra d t vo ltam
(Micikének.)

I.
Olyan fáradt voltam!

Hosszú utat mentem : mellem ülő ködben 
Sivatag vidéken nagy messziről jöttem.

Olyan fáradt voltam!
Nagyon fájt az élet, dideregtem nyáron.
Nem heviiit a lóikéin tavaszi sugáron.

Olyan fáradt voltam !
Önmagámtól féltőin; rég meglelt a pohár. 
Varjusercg kísért, baljóslatú „kár, kár*.

Olyan fáradt voltam!
Szürke hétköznap volt minden ünnep nékem. 
Már sírni se tudtam : elfeledtem régen.

II.
Már nem vagyok fáradt!

Mióta szemednek rám ragyog sugara,
Azóta az éict már nekem is drága.

Már nem vagyok fáradt !
Éveinek súlyát nem tudja a váltam,
Mióta ily csuda talizmánt találtam.

Már nem fáj az élet!
Zivatarok, vészek jelzik még a pályám.
De vihar nyomán már hizlal a szivárvány.

.Már nem vagyok fáradt!
Megint tudok *sirni, mióta szeretlek :
Ünnepel és gyászol harmata szememnek.

Pável Ágoston.

H Í R E K .

Főúri vadászat. Gróf Széchenyi 
Tivadar a m últ héten megkezdette a foglyá- 
szatot. A négy napos vadászaton a főúri 
házigazdán kívül részi vettek: g róf Batthyány 
Tamás, ifj. g róf Széchenyi Tivadar és dr.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE”

a 33 es 14 zászlóalj, mint u leggyávábbak cso
portja általánosan gúnynak voltak kitéve. Guyon 
azonban érthető szavakkal adta tudtul szándékát.

-- Dupla lénungot kap, aki előre tör, kar
tácsot. aki futni merészel.

Meg kellett érteni a parancsol, annyira vilá- i 
gos volt s dicséretére legyen mondva a derék 
hadosztálynak, olyan jól megértette, hogy a lehe
tetlennek látszó feladatot a legszebb sikerrel 
oldotta meg A harc kezdete es lefolyása egyike 
volt a legerdekesebb manőverezésnek, melyben az 
ügyességnek, ravaszságnak és katonai leleményes
ségnek mind nagy szerep jutott. Volt akkor a 
Guyon táborában egy Coronidesz nevű guorilla 
főnök, aki azzal a kéréssel járult Guyon ele, 
hogy adna neki egy zászlóaljat, mert ö kezeske
dik róla, hogy azzal az ellenséget megkerüli - a 
győzelmet ezzel megkönnyíti a magyaroknak. Kellő 
igazolás után Guyon rendelkezésére bocsájtóttá 
Coronidosznek a kért zászlóaljat, csupán az volt 
feltétlenül kikötve, hogy röppenlyülövcsse jelt ize, 
mikor feladatát teljesítette. Ez a Coronidesz nevű 
guorilla-főnök ugyanis nagyon jól ismerte a kör
nyék legrejtettebb zege-zugát is, mivel korábban, 
mint mérnök ö mérte fel a Branyiszkni hegyeket. 
Coronidesz egy utász, zászlóaljai, egy század tiroli, 
egy század l’jházi féle vadászszai, két ágyúval és 
vagy tiz huszár trombitással megindult tehát a 
furcsa kalandra Guyon ezalatt az ellenséggel 
szemközt és az oldalukban felállította seregét és

Czifrák János. Aggatokra került -  daczára 
„ kedvezőtlen időnek 3(10 drb fogoly 
és 42 drb fiirj.

| v r a t a r it s  iv a n ~1 Dusán arat a halál,
a múlt bélen eltemettük a város egyik legérde
mesebb polgárát, most pedig Vratarits Iván, dr. 
Vratarits Iván ügyvéd • des ap, •
Kisszomhat község derék és tekintélyes birtokosi 
költözött <•! az élők sorából. K hó 2 án reggel 
Slavoniából hazajövet a vonaton szivs/éiíiüdés 
érte Vratarits Ivánt s a különben életerős egész
séges ember másnap szerető fia és Kanizsán itt 
leánya karjai közölt Nagykanizsán meghall. \ 
család intézkedésére a holttestet haza szállítottuk. 
Csütörtök délelölt 11 órakor a vonat hozta meg 
a koporsót, melyet a vasúti állomáson a esaiad 
tagjai, a hivatalos személyek és nagy s/ainhan 
összejött közönség várt. Halottas kocsira óm é’ •: 
a díszes érczkoporsót és haza vitték Kisszombati).:. 
ahol felravatalozták. A temetés aznap délután 
4 órakor történt meg. Már három óra tájban 
valóságos népvándorlás indult meg a halottas ház 
felé. Muraszombatból és a környékbeli falvakból csak 
úgy tódult a nép. Megjelent a temetésen majd
nem a járás egész inlelligenliája gróf Batthyány 
Zsigmond országgyűlési képviselővel az élén. 
Fontban 4 órakor kihozlak a koporsót az udvarra 
és megkezdődött a szomorú szertartás. Kováls 
István muraszombati ág. cv. lelkész megható 
beszéddel bucsuztatta el Vratarits Ivánt. Különö
sen kiemelvén az elhunytnak azon nagy érdemeit, 
a melyeket a muraszombati gyülekezet megala
pítása körül szerzett. Idána Hmm Sándor also- 
moráczi lelkész tartott emelkedett hangon vend 
nyelvű beszédei. AziilVm feltettek a halloltas 
kocsira a koporsót, amelyet a koszorúk egész 
egész özöne boritolt s kivitték a közeli temetőbe, 
ahol Porkoláb Gyula ballyándi lelkész mondott 
szívhez szőlő búcsúbeszédet. A halálesetről a 
család és a Mezőgazdasági Bank, amelynek az 
elhunyt egyik alapitója es haláláig igazgatósági 
tagja volt, a következő gyászjelentéseket adta k i: 

Alulírottak fájdalomtól megtörtén jelentik, 
hogy a legjobb férj, atya. nagyatya, Vratarits 
Iván földbirtokos, volt ímeyebizotlsági tag. a 
imuuszomhati ág. evang. g ülekezel fögondnoka 
Nagykanizsán folyó hó 2-án szivszélütós folytán 
hirtelen elhalt. A megboldogult hült tetemei 
haza szállíttatván. Kisszombalban folyó hó 5-én 
délután 4 órakor fognak az ág. evang. hitvallás 
szertartása szerint az örök nyugalomnak át
adatni. Kisszombat, 1909. augusztus 3-án. 
Skri’ccz Anna a megboldogult neje. Özv. Vra-
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várta a Coronidesz jeladását. Rövid idő múlva 
ez is megtörtént. Coronidesz két üres hordóba 
belelövelett az ágyukkal, melyek iszonyú moraj! 
okozlak. A tiz huszár erre belefujt trombitájába 
és folytonosan a riadásl fújta. A legénység pedig 
teljes torokból ordított:

Előre 1 Irány az ellenség I 
Pokoli zűrzavar keletkezeti az ellenséges 

táborban, a Cordineszck rettenetes lármája zavarba 
hozta őket, az ágyuk borzasztó bömbölése, de 
még jobban a huszárok állandó rohamfuvása. 
Nem tudlak elképzelni, mi 1 • •!i -1. Lgy vélték, hogy 
egész hadsereg támadt ellenük, mely elöl is, 
hátul is tü/.bc kergeti őket. Meri az adott jelre 
Guyon csapatai is előre törtek s hogy a lelkesülés 
el no hagyja a seregei, a tábori pap, Erdőssy 
Imre buzdította őket. Kc/.éhen a magasra tartott 
teszületlel bátorította a katonákat tót nyelven • 

Klóré liaim i Nem hagy el bennünket az 
Isten Mienk lesz. a győzelem.

A Mikovényi-feio zászlóaljnál mutatkozott 
csak bomlás, de Guyon az ismert Görgei-féle 
recipével gyorsan segített a bajon. Knrtácsesal 
közéjük lövetett. Tiz közlegény és egy tiszt halva 
maradi a harezmezőn. A tótoknak most mégis 
őszökbe jutott, hogy mégis jobb lesz a dupla 
lénung, mint a kartács, nem is gyáválkodtuk 
többé. A br anyiszkoi begy csúcsáig egy rendkívül 
hosszú szerpentin út vezetett, mely éppen huszon
két kanyarulaton tett a hegy csúcsáig. Hozzá
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i.MÍts Islvánne a megboldogult édes anyja. 
D'-. Vralaril- Iván. Yraturits Lajos fiai Yratarils 
A- im !orj. lüihár Jánosnc. VTatarits Franciska 
l*,;í I llan l*tvánn«\ Vnilarits Juliska férj. Kiolt 
' 7 '-fné, \  rat iiils Ka'-oima leányai.Kiibar Ilonka 

>1. Vratarits Ivanue menye. Kiihár János, Tilan
István. Kreft J. •zsof vejei. Kiih;"• Gizella , Kiihár
Ilonka, Kubái' Fen, Kiihár Jolánka, Kiihár
Janika, Kiihár Mariska, Titán fduska, Kreft
József 1írnokai.

A Muras zombati Mozogaz. la.-ági Bank
Rész véiiytái>as..ig fájdalommal jelenti Vratarits
tvan urnák mint egyik alapit.* és igazgatósági
tagjának tolyu évi augusztus hó 2-án történt
elhunyt.át. Mm aszombat, 1909. augusz tus hó
3-án. Ar. igazg:ittosag.

Feíiilfizetés Bölcs Béla gyógyszeres?, a 
Juravetzky hangverseny alkalmával belépő dijának 
mrgv.iiiá- i fejében 4 koronát volt szives a pénz
tárhoz küldeni, mivel a művész a jövedelem egy 
részét jótékony czélra szánta.

Sztáry Ferencz meghalt. K! sem akartuk 
i• iiiin a noru \alo-ago!. hogy jó öreg .'•/.tary 
Ferencz. az. örökké vidám, trehis bodóhegyi 
erdes/.-inérnök, a kitűnő vadász pajtás nincs 
többé. Kiköltözött ö is abba a szebb hu/.aba. 
ívikat vesztettünk benne. Egy arany szívó jó 
embert, akit mindenki szeretet! es megbecsült. 
Megbecsülték rilka tisztessége.- mivoltáért, szeret
ték azért a jóízű kedélyességéért, amelylyel mindig 
felvidította a társasagot. Hogy mennyire talpig 
derek ember volt, legjobban bizonyítja ez a kis 
alábbi nekrológ, amelyet egy barátja küldött be 
hozzánk :

Sztáry Ferencz hűlt tetemei július 31-én 
délután ti órakor tétettek örök nyugalomra a 
bodóhegyi r.*m. kath. temetőben. A megboldogult 
-'.amottevó es kedvelt alakja volt közéletünknek, 
idegen föld szülte, de szívben, lélekben magyarrá 
vált s itt óhajtott megpihenni. Szive arany volt, 
gondolkodása intelligens, latköre tag (különösen a 
természettudományukat böngészte előszeretettel), 
érzése gyengéd, modora kedves és előzékeny. Egy 
igazi emberbarát szállt vele sírba. Szegényül halt 
meg. pedig gyűjthetett volna vagyont, úgyis mint 
körjegyző es mint gyakorló mérnök, ö  azonban 
sohasem élt az alkalommal, sut a mije volt, azt 
is mindig örömmel megosztotta. Jo kcdélyhnngu- 
lata semmi körülmények közt el nem hagyta. 
Jellemző c tekintetben, hogy mikor balszeme 
világát elvesztette, azt mondta: most legalább 
célzásnál nem kell balszememet behunynom. 
Ilii barát, jó vadásztárs. Isten veled !

Rögtönzött tanczmulatság. Juravetzky dal- 
estéi yc után, a szép szama közönség együtt 
maradi és vígan vacsorázott. A czigánys/.ó meg
hozta a jókedvet és a fiatalság csakhamar mo
zogni érezvén maga alatt a földet táncra perdült. 
A közigazgatás deli gyakornoka, dr. Krennor István

kell még venni, hogy a hegy iióval-jcggel befagyva 
sikamlós lejtőkkel a támadónak majdnem lehetet
lenné tette a rohamszerű előnyomulást, a védőnek 
ellenben a legkedvezőbb helyzetet biztosi tolta. A 
császáriaknak a legnagyobb mértékben e tekervé- 
nyes ut nyújtott előnyöket. Minden kanyarulatnál 
védöe-apatok állottak s ha gondoltuk is kom.-ny 
küzdelemre, arra éppen nem számítottak, hogy 
ideálisan kedvező pozíciójukat elveszthetik. Pedig 
elvesztették, mert honvédek rohama, különösen az 
els.i három kanyarulatnál olyan erős volt, hogy a 
menekülő csapatok a többit is megzavarták. Innen 
kezdve a sikamlós ul miatt nehezebben ment 
ugyan az üldözés, hanem olt voltak segítségül az 
gyű tolta . lkat. A

további r«*sze kö/tudoma-u. A honvédek kiverték 
az osztrákokat, elfogták ágyúikat es egy csomó 
katonájukat s most már akadály nélkül vonulhat 
tak Eperjesre. Február 10-ín mcglöitént aztán 

. I . en - .
képeni célja : a feldunai hadtest Kassára érve, 
egyesülhetett n tiszai hadtesttel. A Görgey altul 
véghezvitt hátrálás nemcsak Kossuthot és a kor
mányt lepte meg, mely nem tudta jó ideig, hogy 
ni erre tűnt el. hanem rendkívül meglepte az 
osztráko:.at is. Olyan zseniálisan siklott ki vesze
tve* helyzetéből, hogy ezzel a teli hadjáratával a 
hadi történet egyik legkiválóbb fegyvertényét haj
totta végre, melyet katonai iskolákban ma is 
tanítanak.

kirúgta maga alól a gyepet, oda lejtett a szép 
• 'siary Katiczü elé. s utc/.a neki. elkezdte ropni a 
csárdást, amelyet a cigánybanda elkeseredetten 
pattogtatott. Csak hamar általános lett a tánc?.. 
Sok volt a legény, hál nem csoda, hogy -jól ment 
a dolog. Meg barom órakor hajnalban is járták.
Sol a fáma azt beszéli, hogy voltak olyan részt
vevői is a mulatságnak, akik még délelőtt 10 
órakor is tánozoitak, igaz hogy nem a Dobra inai 
és nem a hangversenyen jelenvolt hölgyekkel, 
hanem a Kémény fele vendéglő saletlijában az 
ule/ár.M borral becsalogatott vindisekke,!. Ez egyéb
ként mindegy. Fő a zene és a rithinikus mozgás! j 
Ez pedig mindakcltö megvolt.

A járásbíróság épülete A muraszombati 
járáshiro-ag uj palotajanak építkezését legközelebb | 
megkezdik. Az építkezési versenytárgyalás utján I 
adták ki s a iugelönyösebh ajánlatot Láng ignátz i 
szombathelyi jó hírű épilési vállalkozó adta, 
akivel a kincstár a szerződést meg is kötötte. !
A dr. Bitscher Samuval kötött szerződés érteimé- | 
ben a telek csak szeptember 1-én megy ái ugyan ' 
a kincstár birtokába, de Láng Ignácz már előbb - 
szeretné megkezdeni az építkezést s azt hisszük, 1 
hogy ennek a tervnek dr. Ritscher Samu nem 
fog semmi akadályt gördíteni az utjáha.

Köszönetnyilvánítás. A Muraszombatban 
vakácziózó diákok .i mull ho 18-án tartott tánc/.- : 
vigalmuknak tiszta jövedelméből 105 kor. 40 l’.-ért ! 
adlak az Erzsébet királyné szobor alapra. Azért a ! 
nemes lényükért a derék diákoknak ez utón mond • 
köszönetét a szobor bizottság.

Járásunk Nimródjai. Lapunk zártáig járá- j 
sulikban a következők váltottak vadászjegyei: 
gróf Széchenyi Tivadar, ífj. gróf Széchenyi Tiva
dar. gróf Batthyány Vilmos, gróf Batthyány Béla, 
gróf Batthyány Tamás, Györy Kálmán, Kollárs | 
Lipút, gróf Szápáry László, Osterer Karoly, Bagary 
József, Szmodis János, K ercsin ár Sándor, Horváth i 
László, Frankó Árpád, Bodnár András, Szépe i 
Kálmán, Tiba Gyula, Aezél József, Novak József, 
id. Varga János, Korcsmái István, Korcsmár ' 
Péter, ijedek Ferenc/, Obál Mihály, Dravecz Jó- 1 
zsef, Rojkó János, Jauk József, Jaiik Mihály, 
Vidákovies Béla, Csápár Ferencz, Szeredy Viktor, i 
Burtáky János, Antal József, lícresztury Kálmán, : 
Yeegli György, Székely János, Hildcbrandl György, 
Karisch Fritz, Fricsz Karoly, Kosehár Ferencz és 
dr. Czifrák János.

Gyanús halálozás. Balaicz Józseféé szül. 
Balogh Katalin velcméri iakos folyó ho ü-en reg
gel minden előzetes betegség nélkül hirtelen 
elhunyt. Előző este még jóízűen vacsorázott, míg 
éjjel rettenetes gyouiorgüi esőkről panaszkodott, s 
mielőtt hozzátartozói orvosért küldhették volna, 
iszonyú kínok között hirtelen elhunyt. A gyanús 
körülmény k között lóriéul elhalálozást Yolemér 
község elöljárósága bejelentette a szolgabiresag- 
nuk, honnan dr. Kreuner István közig. gyük. és 
dr. Skrilecz Mihály körorvos szállták ki a rendőri 
liuliavizsgalat teljesítése végett annak kinyomozá- 
sára, hogy mi okozta a halállal végződő súlyos 
betegséget, s nem e valami bűnténynek vagy jár
ványnak következménye a hirtelen elhalálozás.

Csalódott kivándorlók. Alig múlik cl nap, 
hogy a belügyminiszter ne adjon hirt Vasir.egye 
alispánt hivatalának olyan Vasvárinegyóbül Ame
rikába vándoroltukról, kik reményükben csalatkozva, 
letörve, pénz nélkül a külföldi konzulok támoga
tásával juthatnak csuk haza kis falujukba. Ezek
től aztán — ha lehet — behajtják a nekik úti- : 
költségre előlegezett összegei, lógnap ismét 4 
ilyen leirat érkezett, melyek lleinrieh Ferencz 
csopinei, Fiirst Mihály jánosházi, Huszár Ferenc j  
vasvári és Frantsits Frank e>.szaiónuki kivándorol ; 
lak szomorú csalódásairól adnak .számot. A kiván
dorlási 'az azonban csak egyre fokozódik.

Szeles körben ügyeimet érdemlő rendeletét i 
intézet tegnap a belügyminiszter Vasvármegye ■l 
alispáui hivatalához, A rendelet felhívja a törvény- I 
hatóságot, hogy a kivándorlás céijábúl útlevelet ; 
koró te’eki.. k különösen két körülményt hozzanak 
tudomására.

Az egyik az, hogy az Északamerikai Egye
sült Államok bevándorlási biztosa a legszigorúb
ban végrehajtja az Egyesült Államok bevándorlási 
törvényének azt a rendelkezései, hogy az utasokat 1 
csak akkor bocsájlhatja partra, ha legalább 20 i 
dollár készpénznek és a rendeltetési helyükig 
szoló vasúti jegynek birtokában vannak.

A bevándorlási biztos felhívást is tétetett 
közzé, hogy azok, akik a bevándorlási törvény i 
követelményeinek mindenben meg nem felelnek, !

óvakodjanak a kivándorlástól és idejüket és 
pénzüket ne fecséreljék a kiutazásra, mert kímélet 
nélkül visszautasítják őket.

A másik körülmény, amelyre a miniszter 
fölhívja a figyelmet, az, hogy az Egyesüli Államok 
ipara és gazdasága még mindig sínyli az 11)07. 
évi nagy gazdasági válságot, es annak következ
tében igen sok a munkanélküli ember. Súlyosbítja 
ezt a körülményt az i«, hogy az 1909. év első 
felében igen sokan vándoroltak ki Amerikába, 
ahol munka nélkül járkálnak és kilátás sincs 
arra, hogy a közel jövőben nagy muukásszük- 
seglet lesz.

— A jó szappant arról lehet felismerni, hogy
vízben könnyen oldódik es igy a ruha szennyjét 
i* könnyen oldja. Éppen azért a könnyen oldódó 
, Szarvas”-jegyű „Sehieht”-szap;»anért szívesebben 
fizetünk egy fillérrel többet, mivel sokkal kiadó- 
sabb, min azt olcsóbb szappan. Kérjünk mindig 
„Schichr-szappant a .Szarvas- -jegygyei, melynek 
tisztaságáért 25.000 koronával szavatolunk.

Nyári szórakozás A forró kánikulában, 
midőn a úgy a higany, mint a/, emberek hó és 
vurméséklotc a legmagasabb pontra száll, szokat
lan módón szándékozta két icndvaneinesdi tégla
gyári munkás a nap perzselő melege folytán fel- 
bevált hőmérsékletét lehűteni. Prosznyék Iván 
napszámos es Geruzi Ettove olasz, földmunkás 
valami csekély nézeteltérés következtében ósszc- 
szolalkozlak, de miután vend és olasz nyelvű 
szóváltásaikat egymással megértetni nem tudták, 
kézzelfoghatóiag, majd pedig fütykösökkel igye
keztek egymást leütni és iehütni. Czéljukal elértek; 
mert felhevülve lefülelve*, a dutyiban priecscn 
ülve, érzik maguk jól lehűlve.

Vegeladás. Raasz Samu muraszombati 
lakos a szerencsétlen végű özv. Porgesz Adolfné 
rövidáru kereskedését átvéve, abban egy héten át 
tartó végeladási tartott. Miután a végeladás 
tartására hatósági engedélye nem volt, a 
törvény áthágásáért a helybeli szolgabirói hiva
tal megindította ellene a fenyitö eljárást.

A tiz forintos Az Osztrák és Magyar 
Bank 1901. szeptember hó inásodiki hirdetményé
vel bevont 1880 május elscji kelettel ellátott tiz 
forintos bankjegyeit, amelyeket a bank föintézetei 
és fiókjai ez idő szerint meg becserélnek, ez évi 
augusztus 31-ikc után sem becserélésre, sem 
beváltásra cl nem fogadnak és c nap után a 
banknak az említett bankjegyekkel szemben való 
minden kötelezettsége megszűnik.

Szükség eseten 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 hasznaiható ezen kellemetlen 
helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze
ténél lógva, csak egy nyomás kell és teljes gyertya 
fényt ud. Ezen különlegesség kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedeseben Muraszombatban.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen boldogult kedves férjem, illetve 

szeretett jó atyánk elhunyta alkalmával velünk ér
zett igaz részvétükért fogadják hálás köszönetünket.

Muraszombat, 1909, augusztus hó.

Özv. Most Rudolfne és gyermekei.

") K rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit ti. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
keket. virág állványakut, 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 uz állami 
óvodában.Krónikás.
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Minden egyes
P F A F F  v a r r ó g é p

valódiságnak j.-láiil az >11 áhrózoll

DFAFF
1 név nagy arany

belükkel van kiírva

Kev varrógép beszerzésénél né figyel- 
iírnk kizárólag az árra. meri egy silányabb 

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

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 
szándékszik, vá- 
laszszon egy

P faff varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

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

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

A PfalT varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak, — varrnak, foltoznak és 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.

használjon ; '■ 'ntsok-fél*Ki szép a ka r lenn i Sii!
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 víz 1 korona, 
Aranka hftlgypor 1 korona, nagy 2 korona.

K inek őszü l a
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hujszökitöt 1 üveg 1 kor. nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszert árában

M i n t s e k  G é z a

U 0  j o  használjon 
I l d J C t  Aranka baj

készítőnél tóriumában
Kecskemét.

6 korona értékű rendi-lésnél ingyen csomagolás és szállítás.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE1

A mosás akár a tánez,
Fáradságba nem kerül,
S oh loh t i ir .p p s n t  ha haszn.•!•• •, *
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana
csodálatos, h a th a tó s  tisztitóorojét 
HHjátszóra előállításának és n leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
ki választásának köszön i.

Schicht szarvasszappana
kíméli n kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságot és veszódségot 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 

Tisztasága 3 0 .0 0 0  koronával 
szavntoltntik.

’ Védjegy: „Horgonyt*

A Liaiment Gapsici comp., f 
a Horgony-Pain-Expeller "

pdtlekr T,
(>gy régiónak bizonyult náziazer, mely már sok B  
év óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek bizonyult ■  
k&szvénynél, estim ái és meghűléseknél, bedörz-
.......... ....... sülősképpen használva. .....................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony** vodjegygyel 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagoiva. Ára üvegekben K — .80. KI.40 és K2.—
„  úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

0T Richter gyógyszertára u  „Arany Druzltnluil”
P r á g á b a n ,  Eiisabetostrasse 5 non. 

Mindennapi szétküldés. I
1  A  A  t,rb dohány megren- 7 0 f i llö r .
I v / V /  delési blanketta -

Kapható: Bal kan yi Ernő papirkereskedésé- 
ben .Muraszombat.

■ ---------------— -------------------------
Magyarország és Ausztria

v a s ú t i  t é r k é p e
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

’

2 K ö n y v k ö té s z e t M u ra s z o m b a tb a n . 2

Mély tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy könyv- és 

kereskedésemet, úgyszintén könyvnyomdámat helyi könyvkötészettel 

igényeinek teljesen megfelelöleg Muraszombatban is

papir- 

a kor

be ren dez tem .
Ez által e tekintetben is gyorsabban fogom mélyen tisztelt megrendelőimnek 

nagybecsű rendeléseit kielégíteni.
Elvállalok e szakmához tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb 

aranyozást és művészi mondirozást. dobozokat és passepartout is.

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

nagybecsű pártfogását.
Mély tisztelettel

2 B a lk á n y i E rn ő .
tulajdonos.

2

2709/1908 sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati m. kir. adóhivatal 

ezennel közhírré teszi, hogy regi bútorai, 
úgy m in t: irósztalok, szekrények, álló író
asztalok, állványok

1909 augusztus 15-én d. u. 2 ó rak o r
el fognak adatni.

Felkéretnek a venni szándékozók, hogy 
a k itűzött időben a hivatalban megjelenni 
szíveskedjenek.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

-------------------------------------------------------------------------------1
N o v á k  Józse f o k le ve le s  kő m ű v e s  m e s te r

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.


