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Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BAL KAN Yl E R N Ó  könyvnyomdájába küldendők.

Jönnek a szociálisták.
Húsvéti kongresszusán a szociálde

mokrata párt ezt a jelszót adta ki az 
agitátoroknak: Ki a talvakba. Elhatározták
ezen a kongresszuson, hogy teljes erővel 
veti magát a falvak népére az agitátorok 
hada s az általános választói jog jelszava 
alatt lángbaboritja a nép szunnyadó indu
latait. Aratásig még elég idő van gondol- j 
jak — aratásra talán lehet már valamit j 
csinálni. Jó lesz hát ha figyelemmel kisérjük 
í z agitátorok falusi munkáját.

A szociál demokrácia eddig csak az I 
igazi élet proletariátusából toborozta a maga 
katonáit. Ez a meleg ágy jól tenyésztette a 
belevetett magot. Nálunk is nagy erőre ka
pott a nemzetközi szervezet. Előbb a dema
gógia fegyverével dolgozott, később a terrorral. 
Két segítő társa volt a munkások lelkűidé
ben : az elégületlenség és gyávaság. Az 
elégedetlenek járszalagra kerültek, a gyávák 
igába. Ma már a nemzetközi szocializmus 
nagy szervi erővel, jelentékeny anyagi esz
közökkel, kitanult agitátorokkal dolgozik. A ; 
sajtószabadság és gyülekezési jog talaján 
vetvén meg lábát: a közszabadság biztosí
tékainak oltalma alatt támad a nemzeti és ; 
társadalmi alapok ellen. Jó neki minden 
eszköz. Külföldön gyalázza a hazai viszo
nyokat, hogy részvétet keltsen. Idehaza 
ölelkezik az ellenünk törő nemzetiségiekkel.

TÁRCZA

Tavaszi dal füzfasipon.
Zöldül már a iüzfa,
A héja is hámlik,
Falu fakó poétája 
Üj sip után vágyik.

Mindannyiszor uj sip,
A h ányszor az égb ől 
Lelket nyer a föld. a tavasz 
Friss leheletétől.

S szegény ódonhangu 
Falu poétája,
Füzfasipját évröl-évre 
Fújja, fujdogálja . . .

Ne ócsároljátok . . .
Ne kicsinyeljétek.
Helye van a végtelenben 
Minden parány lénynek.

I
S őneki ne volna,
Aki lelkét adja 
A tavaszi dalversenyhez
Keresetlen hangba* ?

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendv'déki Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12  fillér. 

Nyilttér sora 50 fill.

Vezérei egymás után jutnak jól jövedelmező 
polgári állásokhoz, megtöltik a betegsegélyzö 
pénztárakat s a pártadó filléreiből zsebeiket. 
Idönkint sztrájkokat rendeznek, teljesen 
ügyelem nélkül a nemzeti termelés érzékeire 
és időnként munkátluuságra kényszerítenek 
ezernyi embert, hogy hatalmukat fitogtassák. 
Sztrájkpolitikájuk a munkás sorsát nem 
javítja, mert a mint a munkabér 30 per
centtel emelkedik, az élet 60 percenttel | 
megdrágul.

Ezzel a furasággal nem érik be. Adó
fizetőknek táborába akarják bevonni a 
falvak népeit is, de ez a törekvése a szo
ciáldemokráciának rendkívül nehezen megy 
többféle oknál lógva. Legfőbb oka az, hogy 
Marx tétele a földbirtokra vonatkozóan 
megbukott. Az ipari életben a nagyüzemek 
csakugyan felfalják a kicsit, akár a mező
gazdaságban a kiszüranek lerjednek világ
szerte. Azonkívül a magyar paraszt nem 
akarja közös tulajdonná tenni a földet, 
ellenkezőleg minden törekvése az, hogy ö 
vállíassók tulajdonossá. A paraszt szerezni ; 
akar. Ezt a vágyat a szociáldemokrácia nem 
élesztheti a termelési eszközök társadalmo- 
sitásával pedig egyenesen elriasztaná a 
parasztot. A falvak népe előtt tehát a maga 
igazi jelszavaival elbukott.

Érzi ezt a szociáldemokrácia s ezért a

megfogni a falvak népét. Ebből a hazug
ságból hamar kiábrándultak. Majd odazsu
gorodott össze a parasztnak szánt szociáliz- 
mus. hogy felcsigázták a munkabéreket. 
Rövid másfél év alatt közel ezer különféle 
szakszervezet jött létre a mezőgazdasági 
munkások között, s faluról falura jártak az 
agitátorok. Sikerült is a falvak nyugalmát 
feldulniok, mert a mai nép könnyen hisz. 
Szerencsére azonban hamar bizalmatlanná 
is válik.

A felizgatott nép hevülete hamarosan 
eltűnt, s miután a befizetett pártadóárt az 
ugrató beszédeket elegendő ellenszolgálta
tatásnak nem találta, a nép otthagyta aprán
ként a szakszervezeteket és munkába állott. 
A törvénytelenül működő szakszervezeteket 
a belügyminiszter sorra feloszlatta. Így tört 
le a szociáldemokrácia a falvakban !

Most megint kísérleteznek, próbálnak. 
A milliónyi magyar föjdesnép meghódítá
sának álma csak nem hagyja nyugodni 
őket. Megint kiadták a jelszót: Ki a 
falvakba!

De most már, okulva a múltakon, 
még inkább résen lesznek a nemzeti társa
dalom s a hatóságok, s a tervezett sáska- 

: járást el fogják hárítani tudni.

falvak népe számára uj jelszavakat gyárt. 
Előbb a földosztás jelszavával igyekezett

Fújjad hát, csak fújjad, 
Bátran, rajta! rajta!
Addig amig és úgy, ahogy 
Isten tudnod adta.

Szép, fölséges zene,
Kis sípod zenéje,
Hogyha a szív ütemein 
Emelkedik égbe,

S a s z ív  ütemein

nagyon szerettünk, szeretjük örökké s feledni 
nem tudjuk többé soha, még akkor sem, ha elha
gyott bennünket, hát még ha hűséges volt a 
koporsóig ?

Régen volt, de mintha ma lett volna. Az 
élet ezernyi változata, bája, gyönyöre elfoglalja a 
küzdő embert, de tiszta perceiben, a mikor a 
magáé s a bensőjébe néz, akkor előtűnik a régi 
kép, s minden azé! Az ilyen csöndes őszi alko- 
nyaton a szobám némaságában szinte hallom az 
édes hangot s a homályban megjelenik előttem a 
bájos alak, akihez hasonló nem volt s nem is 
lesz soha.

Földről égbe szállva,
Beleolvad a mindenség 
Harmóniájába.

Hirdetve a földhez 
Szerelmét az Égnek,
Ki nem hagyja, hogy itt végkép 
Meghaljon az élet!

A. F.

Émlékezés.
Amikor az ember megöregszik, vagy leg

alább is készül már reá, legjobb volna, ha nem 
is tudna visszagondolni a fiatal korára. Az idő 
gyorsan elsuhan felettünk, meghozza a ráncokat, 
megtöri a szemünk fényét, mindent megváltoztat 
s finom szürke porával eltemette még a pirami
sokat. Miért, hogy elménk és szivünk megmarad 
a réginek? Miért van, hogy akit valaha egyszer

A fényes estély, ahol megláttam először. 
Minő csodaszép volt. Alig mertem közeledni hozzá. 
Aztán sokszor láttam. A szivemben föllángolt az 
ennek a tiszta lángnak a sugarai beragyogták őt, 
észre kellett vennie, meg kellet éreznie. Amint a 
virág felsőbb hatalom rendelésére fordul a nap 
felé, úgy fordította ö tekintetét reáin, talán nem 
is rám, hanem a tiszta, mindenható, végtelen 
nagy láng felé, amelyhez hasonló nem gyulád föl 
mindenkiben, amelyhez hasonlónak tündöklése és 
melege még nem érte öt.

Aztán jött a nagy küzdelem. Diadalmaskod
tunk mindenen. Ellenségeinket legyőztük és nem 
törődtünk semmivel . . .  Az emlékek megrohan
nak. Csodásak, varázsosak, elbűvölök, hatalmuknak 
nem lehet ellenállani. Mintha itt volna vélem most 
is, mintha számolnánk a napokat, amikor majd 
elmegyünk a kis falusi kápolnába . . .

Az ajkam kicserepesedik a vágytól, a szi
vem dobog, lázban égek, a vérein tombol, mint a 
vulkán, a menyország itt a földön már enyém lett.

T is z te le tte l k é r jü k , k ikn ek  e lő fize té se  le já rt, a n n a k  sz ives m e g u jitá s á t .
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Csak egyszerűen k é rjü k  m egjelenni.
Báli és egyéb mulatságokra szóló meghivdkrn 

ezt írja, e/t az okos kérelmei intézi a hölgyek
hez a rendezőség. A mondatnak ugyan rossz 
magyarságu a stilusa, de annál jobb, nemesebb a 
célzata.

Bárcsak érvényesülne ez intelem a családi 
szokásokban, a szoktatás révén a családi nevelés- . 
ben. Mert hisz családok jóléte, családfők Lékéje, 
nyugalma, a társadalmi munka számára kedv, , 
jóakarat sarjadzanék ki az okos takarékosság 
nyomában. S amikor szó esik a fényűzésről, leg- 
főképen a hölgyeket éri a vád. Asszonyokat és 
leányokat egyaránt, pedig ök legtöbb esetben nem 
a keresetükkel, ham ui a takarékosságukkal járul
hatnak a családi élet fen tartásához; Sajnos, hogy i 
ma már a fényűzés abban a rétegben is, amely 
csak adósságból csinálja azt, oly mély gyökeret i 
vert, hogy azt lerontani alig lehet. Mert hisz túl- ! 
költ ma már mindenki. A hivatalnok, kereskedő, | 
iparos, még a cseled is

Ősin, ízlés, divat, remek szabás érvényesül- ! 
bet drágaság nélkül s a női báj, üdeség, ifjúság, I 
széliéin érvényesülhet akkor is. ha nem mutatko
zik minden bálban, estélyen, összejövetelen uj 
keretben. Mekkorát fordulna a világ, ha szépeink \ 
nem abban iparkodnának felülmúlni egymást, hogy 
kinek fényesebb, változatosabb az uj toalettje, 
hanem abban a kedves és kívánatos hiúságban 
vetélkednének, hogy ki tudja a női bájt és szel
lemet a nemes egyszerűség eszközével is hódí
tóvá tenni.

Azt panaszoljuk, hogy mulatságainkból, tár
sas össszejőve telinkből hiányzik a hangulat, a 
társadalmi cgybeforrásnak a melegsége. Igaz is 
e z ! De hiszen a toalettok drágák, ragyogók, újak 
majdnem egylöl-egyig. Hat ennek nincs meg az ; 
egyenlösitö ereje ? Hogy is volna, mikor a feleség, 
a leány lelki tükrében igen sokszor ott sápad a 
férj, az apa szomorú kétségbeesett képe, a sok 
aláirt váltónak, kifizetetlen számlának a rajza. 
Gonosz vidámság az, amely ily áldozatok árán is 
gondtalanul vigad. — Felre tehát a divattá vált 
fényűzéssel. Kérje minden rendezőség az egysze
rűséget s kövessék ezt a hölgyek összetartva, 
szövetkezve. Meglátják, mennyivel vidámabb lesz : 
a férfiak, az apák, a várományos völegényjelöltek 
arca az olcsó, de ízlésességében oly szép egysze
rűségnek a láttára. Jöhet akkor több mulatság , 
egymás után és nem öli meg a vagyat a ruha
kérdés, nem öli meg a vágy kielégítése a családi ; 
jólétet, s leszen hangulat, vidámság, magyaros 
jókedv s ez a miliő a iegcsalhatallanabb tényező 
a társadalmi egységositésre.

Szívleljük meg tehát a jóindulatú felhíváso
kat. Legyünk öltözékünkben egyszerűek!

MURASZOMBAT, 1 9 0 9 .____  _______

Körülöttem némaság, magány és felette sötét, 
leszállt éj. Észre se vettem a gyönyörteljes má
morban. De mi ez? . . . egyedül vagyok. Jönnek 
más emlékek . . . igen . . . Hiszen mindennek 
vege . . . Más a való . . . Kiment örökre. A 
ményországból szállt ide alá s magával hozta az 
ég minden szépségét, gyönyörét. . .  de elment és 
el is vitte. Látom a halottas ágyon, amint félig 
lehunyl pillája alól még ki villan csudás szemének 
fénye . . .  az utolsó pillantás rám, az örök búcsú.

A sírja ott domborul a hegyek között a 
temetőben s fehér márványára hullatom könnyei
met. L'gy érzem, mintha csillapodnék, hiszen ve
lem van mindig. Bárhová forduljak, hármiképen i 
kéressem a vigasztalódást, csak hozzá térek ismét 
vissza. De az velem van, ha a reá való emléke- 1 
zés oly gyönyörű, mire keressek vigasztalást ? . . .

Az emlékezésnek csodás hatalma van, de 
vigasztalása lehetetlen. Csalfán varázsolja ide elém ’ 
eltűnt alakod a szép időket, de aztán aunal 
kegyetlenebbül tépeli szét a valóval a vigasztalás 
gyönge futyolát, amivel a sebeket kötüzgette.

Mi marad azután?
Keresem, kutatom s gyötrődve forgatom 

magamban, hogy mi volna hát, ami nckom vigaszt 
hozna. Keresem, de nem tudom megtalálni. Sivár
ság és kietlenség, ami elém tárul. A szivemet 
csak sajgatja az emlékezés is, mórt tudom, hogy 
én már többé sohasem látlak téged én drága 
egyetlenem . . .

Ha az ember megöregszik, nem jó vissza
gondolni a fiatal korára, amikor még remélt . .

N e m e sk é ri K is s  Jó zsef i

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

h í r e k .

Nyári vigalom .
A muraszombati önk. tűzoltó-egylet nagyobb 

szabású nyári tánczvigalmat rendez folyó ovi 
augusztus hó 20 ún, vagyis Szent István napkor 
a várkert előtti .Gesztenyés* ligetben, kedvezőtlen 
idő esetén Dobrai János .Korona* vendéglőjében.
A mulatság programmját nem adta közre, azt 

helyesen — meglepetésül tartja a közönség 
számára. Annyit azonban sikerült megtudnunk, 
hogy a programúi nagyon szórakoztató és sok 
kellemes és derűs kaczajt fog kicsalni a jelen
levők ajakából. Az előkészületek serényen folynak, 
a vigalmi bizottság mindent cl követ, hegy a 
nagy közönségnek egy kellemes napot nyújtson. 
Tekintettel arra, hogy ez a nyári saisonnnk egyet
len általános mulatsága, hiszszük es reméljük, 
hogy a nagy közönség is oda lóg hatni, hogy 
úgy erkölcsi mint anyagi siker fogja derék tűz
oltóink vállalkozását koszoruzni, kik arra érde
meket is szerezlek. Meghívójuk ekképen szól.

A muraszombati önkéntes tüzolto-egy- 
iot“ 1009. augusztus hó 20 án a .Gesztenyés 
ligetben, kedvezőtlen idő esetén Dobrai János 
.Korona" vendéglőjében szórakoztató meglepe
tésekkel egybekötött zártkörű nyári tánczvigal- 
mat rendez. Kezdete délután 4 órakor. Belépő 
d ij: Személyjegy 1 kor., családjegy 3 korona. 
Egyenruhás bajtársak a belépő díj felét fizetik. 
Szives feiüifizetéseket köszönettel fogadnak és 
hirlapiiag nyugtáznak. A zenét a híres Pankaszi
J. ezigányzenekara szolgáltatja.

Gróf Matzenauer Károly pártosfalvai föld- 
birtokos, Libéria köztársaság rendkívüli minisztere 
és az orosz czári udvarnál acereditált követe, a 
tegnapi nap folyamán Muraszombatban tartóz
kodott.

—  Pósfay P on grácz járásunk köz- 
tiszteletben álló föszolgabírája, f. hó 17-én 
kezdi meg 6 hétre terjedő szabadságidejét. 
Távolléte alatt a helyettesítési teendőkkel 
Horváth Pál 1b. főszolgabíró bízatott meg.

— K érelem . Ez utón is azon tisz
teletteljes kérelemmel fordulunk — különö- I 
sen Muraszombat város nagyérdemű közön- j 
ségéhez, hogy a f. évi augusztus hó 20-án 
tartandó mulatságunk erkölcsi és anyagi 
sikeréhez — miután a mulatság egyik 
programmpontja tombola sorsjáték — tom
bola tárgyak küldésével is járulni szíves
kedjék. A tombola lárgyakal folyó évi 
augusztus hó 19 ig dr. Somén Lajos fő
parancsnokhoz kérjük küldeni. Midőn mu
latságunkra ez utón is meghívjuk a nagy
érdemű közönséget, annak minden egyes ■ 
érdemes tagját, kérjük azokat, kiknek a 
külön meghívók szétküldésekor tévedésből 
meghívót tán nem küldöttünk volna és arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek ez iránt az 
egylet főparancsnokságához fordulni, mely 
azokat rendelkezésre bocsátja, mert min
denkit szívesen látunk. Tisztelettel

. A muraszombati önk. tűzoltó-egylet.
A casinó rendkívüli közgyűlése. A mura- 

szombati casinó elavult alapszabályai helyett Pós
fay Pongrácz a casinó fáradhatatlan tevékenységű 
elnöke uj és modern statútumokat készített.’ Eze
kéi még a tavaszi közgyűlés elfogadta és jóvá 
hagyás végett felterjesztettek a belügyminisztérium
hoz. Valamelyik ifjú fogalmazóeskának a kezébe 
kerülhetett a dolog, mert a minislcrium pótlást 
rendelt cl, nevezetesen kifogásolta, hogy a tagdí
jakat a közgyűlés állapítja meg, és azt kívánta, 
hogy ez az alapszabályokban foglaljon helyet, i 
aminek az a természetes következménye hogy 
amennyiben a tagdíjakat felemelni vezy 'változ
tatni kell, alapszabály módosítás válik szükségessé.

A referens fogalmazócska hatalmi iultengésben 
szenvedett, mikor ezt a zöld határozatot hozta, 
mert ez az egyesületi autonómia határozott meg
sértése. Beleavatkozás olyan belső ügybe, amihez 
a miniszternek semmi köze sincsen. De hát inog 
lévén ez a fura határozat, engedelmeskedni kellett 
s ezért rendkívüli közgyűlésre volt szükség. A 
közgyűlésen, mely vasárnap d. e. 11 orakor lolyt 
le Pósfay Pongrácz elnöklésével - a tagok szép 
számban jelenlek meg, s tudomásul vélték az 
elnök előterjesztését a minister határozatát ille
tőleg es az alapszabályokat akként módosították, 
hogy már ezekben foglaltatik benn a fizetendő 
tagdíj nagysága. Jelentést tett továbbá .az elnök a 
casinó berendezőbizottságának működéséről, és 
egyben sajnálattal constatálta, hogy az építkezé
sek befejezetlenségc miatt dacz.ua annak, hogy a 
berendezés készen van és szállításra vár, a ca-ino 
mégsem foglalhatta még el szép helyiségeit.

Horváth Pál ti), főszolgabíró szabadságáról, 
melyet Szcntgotthárdon töltött f. hó 14-en vissza 
érkezett, s újra elfoglalta hivatalát.

Dr. Hajdú Imre közegészségügyi felügyelő 
szombaton Muraszombatban tartózkodott.

Juravetzky Ferdinand hangversenyének 
jövedelméből a Muraszombati keresztény jótékony 
nöegylelnck 7 koronát és a Muraszombati izr. 
nöegyletnek ugyancsak 7 koronát volt szives 
adományozni, amelyért a kot egyesület elnöksége 
ez utón köszönetét fejezi ki.

Dr. Klein Adolf vízi eadvai trachoma orvos 
a napokban súlyos operátiot állott ki. Másfél hó
nappal ezelőtt a nyarán veszedelmes antrax 
keletkezett. Dr. Klein Adolf bajával Radkcrsburglm 
ment, ahol Kaniniizer dr. megoperálta. A műtét 
azonban nem hozta meg a gyógyulást, mire dr. 
Klein Muraszombatba jött s itt vetette magát alá 
egy újabb műtétnek, melyet dr. Skrilecz Mihály 
végzőit. A súlyos sebészi beavatkozás ezúttal 
kitünően sikerült s a derék orvos ma már min
den veszélyen túl van. Beteg ágyát a kórházban 
sokan keresik fel. különösen sok vigasztaló láto
gatást kap Yizlcndva vidékéről.

— A C asinó  régi bútorai. Tudva
levő dolog, hogy a Muraszombati Casinó 
uj helyiségbe költözvén, újólag rendezkedett 
is be. Ennek folytán a régi bútorok eladásra 
kerülnek. A Casinó most meglévő és eladásra 
szánt felszerelése a következő tárgyakból áll:

10 drb szék (Thonet).
1 drb Karosszek.
2 drb négyszögletű keményfa kárlyasztal.
2 drb gömbölyű keményfa kártyaasztal.
1 olvasó asztal, hosszú.
1 drb kördiván, vörös plüss.
1 drb könyvtárszekrény.
4 drb servirozó asztal.
2 drb álló fogas.
2 drb fali logas.
4 drb vöröss plüss függöny.
I drb mosdó.
4 drb köpőcsésze.

Ezek a tárgyak szeptember 1-én délután 
2 órakor a Casinó régi helyiségében nyil
vános árverés utján el fognak adatni.

Járásbíróságunk aibirói állasának betöl
tése. Már körülbelül másfél hónapja annak, hogy 
dr. Szász Eerencz kir. törvényszéki bíróvá ki- 
noveztetett s ezen idő óla helye még mindig nincs 
betöltve. Dr. Szász volt albiránk a büntető és 
hagyatéki ügyekben dolgozott, mely ügyekben a 
vakáczió alatt oly nagy számban érkeztek be
adványok a bírósághoz, hogy igazán nagy szük
sége lenne már a bíróságnak uj munkaerőre. 
A közel jövőben a kinevezés minden bizonynyal 
meg lóg történni s mint beavatott helyről érte
sülünk. a 32 pályázó közül, kik a muraszombati 
kir. járásbíróságnál aibirói állásra pályáztak, leg
több kilátása van Szentkirályi Sándor helybeli 
bírósági jegyzőnek, ki első helyen lett felterjesztve, 
dr. Szász jegyzőnek, ki lelonleg a pécsi kir. itélö 
táblához van tanácsjegyzökénl berendelve s dr. 
Szlávy Elemér esztergomi járásbirúsági jegyzőnek.

Hangulatok képek. Dr. Csongor Ger
gely Csáktornyái ügyvédjelölt, jeles tollú író ezen 
a czimon egy kis kötetet bocsátott közre. A ritka 
szellemességgel megírt apróságokat a szerző maga 
adta ki. Aki kellemesen akar szórakozni olvassa 
el a könyvet. 3 koronát kell érte fizetni.



Tűzoltó mulatság Mártonhelyen. Négy 
napi borús esős nap ulán vasárnap gyönyörű 
ra8y°C0 napra virradtunk. Általános volt a nézet, 
hogy a martonheiyi tűzoltók jól imádkoztak. Ezen 
a szép ragyogó vasárnapon tartották ugyanis nyári 
mulatságukat, amely mindenkor a vidék legsike
rültebb ünnepsége? közé szokott tartozni. A Vezér
fele vendéglő tágas udvarát szépen feldiszitették, 
elkerítették, a pajta alatt nagyszerű tánezhelyet 
rögtönöztek, hozattak elég jó czigányt, Vezér 
uram finom borait ütötte csapra, a konyhán besü
töttek egy csomó kacsát, libát, egy egész süldó ■ 
malaczot, egy borjut és igy felkészülve várták a 
közönséget, Es nem hiúba vártak, mert 0 órára 
már megtelteit a majális helyisége. Testületileg 
vonultak ki a Muraszombati Tűzoltók, s a kör
nyék iutolligentiája is igen szép számmal volt 
képviselve. A nagy ünnepség rendezésének terhe 
Keresztúri Kálmán főparancsnok széles vállain 
nyugodott. Derekasan segítettek neki munkájában 
a mártonhciyi fiatal urak Dauer Ede és Siftár 1 
(iéza. A ladi patroncssc a mulatságnak Keresztúri j 
Kaimánné volt, aki a sátorokban ahol confeltit, ! 
képeslapot s több efféléket árultak, a főfelügyeletei i 
gyakorolta. Persze sok mindenfele bohóság is volt : 
a közönség szórakoztatása e/.éljából. Lepény falás, I 
zsákfutás, eonfetti és szerpentin csata világposta, 
tü/iját' k. 7 óra tájban elkezdtek tánczolni. Amint 
a színes lampionok kigyulladtak még pezsgőbb 
lett az éiel s a jókedv oly fokra hágott, hogy 
nem csak ifjú leánykák, bakfisok és delnők, ha- j 
nem menyecskék, sőt hat gyermekes marnak és 
ja vakom beli szál maözvegyek is kedvet kaplak a 
tánezra es járták vígan a ropogós csárdást. A 
martonheiyi tűzoltók büszkén gondolhatnak vissza ! 
sikerükre s meg is érdemlik azt.

A rcndezőbizoltság a következő elszámolást 
küldte be :

A martonheiyi önk. tűzoltó-egylet f. é. aug. 
8-án tartott nyári láncvigalma alkalmával befolyt, 
helcpti dijakból 174 K . tVlülíizelésekböi 124 K. 20 
fül. az áruházból 104 K. Összesen 402 K. 20 fii 1. 
Kiadas löt) K. 42 íill. marad tisztajövedolem 241
K. 88 fillér. Feíülfizetfek: l»i. Somén Lajos, 
haltyandi önk. tűz. c. U —10 K, dr. Skriícez Mi" 
h.ily 7 K. 20 fiil., parlosfalvi önk. líiz. eTAj K." 
80 fül, Reieli Ignáez 5 K. ifj. Kubai- József, 
Czipotl János 4.20 4.20 filller. Kühár István, 
Horváth László 3.40- 3.40 fillér. Kovát-; István 
3.20 fill. Dauer testvérek 3 K. ITníaricS" Jfffíos 
2.60 fill, Wolfart Lajos, dr. Czifi János, Turk 

Kovács Kére néz. Pu-zTái József 2,40 -2.40 • 
íill. Horváth Géza 2.20 fill., alsómoráei önk. tűz. 
egylet, Hiúm Sándor, Denczik János, Grosz Samu, 
Dalkányi Ernő, L)ol#:ai János. Kühár János 2 -2 K, 
Porkoláb Gyula 1 TTTly.'" Patkói Tivadar Mihr 
Lajos, Horváth Mihály, Jónás János. Jónás Lajos, 
Neinecz János, Kohn Lipót, Pinlarics János, 
Dómján Mihály, Kohn Albert. Külöp János, Czüger 
Hugó. Szép János, Czifier József Pátkai Ödön. 
Horváth Iván, Zelkó Miklós 1.20 — 1.20 fill.. Ma 
lacsies József, Kischer Lajos, Terplán Jenöné, 
Gáspár István 1 - 1  K, Braun Alajos, Horváth j 
Károly 80- K) íiii., Meszarics István. Simon Géza 
70—70 fill.. Ilolczmann Ferencz, Daradics István. 
Meolicz Mihály, Kardos József, Hartinaim Ferenc, 
Fallik Károly. Darharics István, Gregor János; 
Stevancsccz András. Szlepccz György, Slevauécz , 
Antal, Dittrich Gusztáv. Lainscsak Ferenc. Szlepee 
Alajos. Novak István, Csiszár János, Vratarics | 
Iván, Zelkó József, SzccsKó József, Dauer János. 
Vorer József, Miholicz Kálmán. Gumilár János, 
Norsics Ferencz 60—60 fill.. Fejes N., Dodánccz 1 
Ferencz. dr. Scliiek József Freygang Lajos, Lejkó 
István, Bükvics Ferencz, Meixuer Mátyás, Győri 
Kálmán. Pozvék Fülöp, Paurics Máté, Czipott j 
József. Kreiner József. Csiszár Lajos, Németh 
Sándor, Molitorisz Jenő, Hituper Ferencz. Dcrva- l 
rics Mihály, Gorcsán Iván, Raibar Miklós. Sinkécz 
Mátyás, Küzmits Mátyás, dr. Brandicu Sylvius, 
Adanits János, 40—40 fill., Kacsó Ferencz. Lük 
Ferencz. Meixuer Vilma, Rálkai Lajos, Kühár j 
Károly, Sághi Paula, Gvörek József és Walpatics 
Lajos 20—20 fillér.

E nemes szivü adakózóknak hálás köszönet
tel mond az egylet.
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Muraszombat interurban telefonja. A ke-
reskcdelemügyi ininisterium még az év elején kelt ! 
rendeletével megengedte, hogy Muraszombat bekap
csol tassek az interurban hálózatba, de nem enge- | 
délyezte a Wien—Trieszti vonal mentén fekvő 
állomásokban a bekapcsolást. Most Árvái Henrik 
kérelmére ez is megengcdlctett. Ezután tehát j 
beszélhetünk akár Laibachba vagy Triesztbe is 
de csak úgy — ha lehet.

Jegyzőválasztások A folyó hó 12-én j 
C s e n d I a k o n megtartott segédjegyzö választás ! 
alkalmával Simon Géza, városunk adótárnokának 
fia választatott meg egyhangúlag a rendszeresített 
segédjegyzni állásra, ki megválasztása előtt a 
muraszombati főszolgabírói hivatalban volt ki
segítőként gyakorlaton. - - V a s h i d e g u t o n 
pedig Szabados Dezső választatott meg segéd- 
jegy zönek.

Vadászat. A muraszombati vadásztársa- I 
ság f. hó 15-én tartja meg első vadászatát a j 
mezővári és alsómoráczi határban a szokásos : 
kedélyes megnyitással együtt. Bár az idei tél elég 1 
kedvező volt a vadállományra, még mindig találni ! 
egész kifejletlen foglyokra s apró nyulakra, mely- I 
nek folytán csak erősödik azon meggyőződésünk, 
hogy a vadászati tilalmat augusztus hónapra is J 
ki kellene terjeszteni.

Vihar a környéken. Járásunkban s a 
Stájer határon a múlt héten óriási vihar dühön- j 
gölt. Az ítéletidő már este 8 óra felé kezdődött \ 
s kora hajnalig tartott, ügy Muraszombatban, ! 
mint i járás többi részéin többször beütött a 
villám, azonban kárt sehol sem telt. Regedében 
azonban. Imi három házba ütött be a villám, 
mind a három házat fel is gyújtotta.

Jegyzői értekezlet Öriszentpcteren. A 
szentgotthárdi járás jegyzői folyó hó 12-én dél- 
után Öriszenlpéteren rendes közgyűlést tartottak, 
melyen járásunk közigazgatási tisztviselői és i 
jegyzői közül is többen vettek részt. Az értekez- , 
let végeztével a jókedvű társaság sikerült kis 
tánczmulatságot rögtönzött, mely ki világos ki- 
virrudlig tartott. A zenét Pankaszi J.zenekara szolgál
tatta a tánezoló pároknak.

— A tűzoltó majális meghívói. Muraszombat
ban mindenütt a haladás kétségbe vonhatatlan i 
jelei mutatkoznak. ,És mégis mozog a föld“ 
mondotta Olajos Sándor collegünk, amikor a 
Casino készülő helyiségeit latta. Bizony mozog. 
Megmozdult a helybeli nyomda is, mert a tűzoltó i 
mulatság meghívóit már olyan kivitelben állította 
elő, hogy az akármelyik nagyvárosi nyomdának 
büszkeségére válnék. Először került ki ezúttal a 
nyomdából liáromszinü nyomás, ami már u hely- , 
beli nyomdaipar bizonyos fejlettséget bizonyítja.
A nyomda szép és dicséretes munkát végzett, j  
amelyért elismerés illeti.

Vasúti clgázolás. Tolvaj Ferencz sáli 
lakost Sáltól körülbelül egy kilométernyire el- 
ütötte a Muraszombat felé robogó express, úgy ; 
hogy koponya törést szenvedett. Sérüléseivel a j 
járási közkórházban ápolják. Állapota reménytelen.

— Csendélet Szentsebestyenen Zsöks Lajos 
szentseheslyéui korcsinárost bátyja, József, miután 
neki hitelben bort adni nem akart, elverte. Mint 
hírlik, á verekedésnek nemcsak ez volt a kizáró- i 
lagos oka. hanem asszony is volt a dologban, i 
Régi igaz közmondás a hogy: Cheréhez la femo. I

A Mura halottja. Pénteken délután Bár- 
kóczon a Mura folyó partján foglal a toskodók észre
vették. a hogy a viz árja egy női hullát sodort a ; 
folyó közepén levő füzesbe. Azonnal értesítették 1 
a véletlenül Barkóczon tartózkodó dr. Skrilecz i 
Mihály orvost, aki az emberekkel csónakba szállt ! 
és a hullát partra hozatta. A már pár napig víz
ben levő holttest egy 45—50 év körüli nő hullája. 
Ingében S. J. monogramm volt. Kilétéről semmi 
adat sincsen. Az orvos rendőri szemle után a j 
hullát eltemetik.

Uj gőzmalom. Siftár Lajos muraszombati 
molnár jelenleg vizerörc berendezett malmát gőz
malommá fogja átalakitaai.

L o p á s. Vathi József muraszombati lakos 
a Turk-féle vendéglőben borozás közben többféle 
evőeszközt zsebre vágott s miután az általa párt
fogásba vett tárgyakat eltüntette, feltűnés nélkül 

■ a távozás himes mezejére akart lépni. Jött azon
ban a nemezis a pinezérek személyében, kik a 
bűvészeit mutatványt észrevették s a tettenkapott 
vendéget átadták a csendörségnek. Vathit a 
csendörség lopás kísérlete miatt jelentette fel a 
muraszombati kir. járásbíróságnál, ahol most 
ellene a büntető eljárás folyamatba van téve.
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A káposzta veszedelme. A káposztatermelő 
gazdákul és kertészeket figyelmeztetjük, hogy 
roppant sok káposzta lepke van, most rakják le 
petéiket a káposzta leveleire, ha le nem szedetik 
a petéket, úgy a hernyók hamarosan tönkre teszik 
a káposzta termésüket.

A Divat.
— A Divat Ujság-ból. —

Furcsán vagyunk mi divattudósitók! Mi csak 
a kalendáriumot nézzük, beszélünk tavaszról, 
nyárról; tanácsolunk a kánikulára, mert hiszen 
most annak kellene lennie, pedig most, a mikor 
ezeket a sorokat írom, inkább hideg van, mint 
meleg. Dehát mi meg nem állhatunk, nekünk 
sietnünk kell az idő kerekével, el kell mondanunk 
minden idénynek a maga divatját, mert egyszerre 
csak, alig hogy egyet-kettőt fordulunk, itt lesz az 
ősz s akkor már a sorját váró sok hímzett 
batiszttal s egyéb, a nyárra szánt szövettel 
mi lesz ?

Mi fázunk s az a ki a francia tengerparton 
nyaral, csudadolgokat beszélhet az ott uralkodó 
fényűzésről, különösen a társas összejöveteleken, 
estélyeken, melyeken már-már a jövő idény elö- 
hareosait láthatjuk. Legnagyobb szerepe jut ebben 
a fényűzésben a mindenféle fajta esipkenek. Van
nak ruhák, amelyek egészen velenezei csipkéből 
vagy sanliiltülböl készülnek. A csipke mintája 
aranyszállal van körülszöve; az irlandi csipkét 
viaszgyöngygyel varrják ki, meg slrassz gyöngy
gyei, mert valóságos művészi hatást lehel ezzel 
elérni.

Különös nagy fényt űznek köpenyekben. 
Majd minden ruhának meg van a megfelelő kö
penye. Legkedveltebb anyaga a diszküpenynek a 
sima, hímzett tiill; a selyemmuszlik hímzéssel és 
berakott csipkével, az arany- és ezüst mintázatú 
kínai krep. A belseje selyem sifon vagy gáz két
szeresen, háromszorosan egymásra rakva, néha 
még pliszés is. Szinte tanulmányozni kell az ilyen 
köpenyt, hogy végre lássuk, tulajdonképpen miből 
van összeállítva.

A tengerparti kalapok türhetöek nagyság 
tekintetében, már esak a szél miatt is. Vannak 
panamakalapok lágy, tarka fátyolszövettel diszitve; 
más kalapok egészen be vannak vonva toile de 
jony-val; meg mások csipkéből és hímzésből 
vannak összeállítva, inig a diszök megegyezik á 
ruháéval. A durva, egyszínű szalmafonásu kala
pok szalag- vagy szárnytoildiszszcl különösen ked
veltek utazásra s a tengerparti sétákra.

Ünnepélyesebb alkalmakkor megint csak a 
nagy kalapokat látjuk, melyeket a tavasz hozott: 
óriási terjedelmű fonnák ezek, mélyen benyomva 
a fejre. Legújabb formájuak, melyek baloldalt 
merészen fel vannak hajtva, de jobbról majdhogy 
a vállat nem érintik. Ezeknek a kalapoknak a 
dísze leginkább toli, göndöritellen structoll, me
lyet a francziák „pleureuses*-nck nevez és olyan 
toll tüzékek, hogy valóságos kis vagyont képvisel
nek. Egy nagyon elegáns bárónén az utolsó 
deauvillei futtatáron zöldfonásu finom szalmakalap 
volt. ilyen bokrétába kötött halványzöld pleureuses- 
diszszel. Szakértők 1500 frankra becsülték a 
kalapot.

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

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 
i könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 

óríiig a titkári hivatalban, — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 

: óvodában.
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Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságálluk j. leül az itl ábrázolt

T>FAFF
1 név nagy arany
I  betűkkel van kiírva.

Kgy varrógép beszerzésénél ne ügyel
jünk kizárólag az árra. mert egy silányabb 

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

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 

rr-'TW ir  szándékszik, vá- 
laszszon egy

P faff varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A PfalT varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járassa! egye
sülve. rendkívüli tartósaggal bírnak.

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

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

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

100 drb dohány mogren- 7 Q  
delési blanketta ____ fillér.

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Hordó eladás.
Uj és használt transzport-hordókat 

(ajtó nélküli) és ászok hordókat (ajtóval) 
budapesti, kőbányai, budafoki és különböző 
vidéki nagy választékú készleteinkből azon
nali és későbbi átvételre legolcsóbban szál
lítunk Bor és bordó forgalmi vállalat: 
Schwarz és Fábián, Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körut 35. Telefon 116—27. Kitűnő 
beszerzési forrás termelők és viszont el- : 
ár isitók részére.

K ö z v e t í t é s  d i j a z t a t i k l

Ki szép a ka r lenn i SssfflS,
A  r á 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 hfilgypor 1 korona, nagy 2 korona

K inek őszü l a h a ja  Aranka baj
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszőkitöt 1 iiveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában
, "«r ■  M í n t s e k  G é z a  v"iá6s"*iii.tH.ni.
készítőnél tóriumában

Kecskemét.
6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

Tisztasága 30.000 koronával 
szavatoltatik.

váltódij és eddig öszszesen 138 kor. 90 fill.-ben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Gedö- 
udvaron végrehajtást szenvedettek lakásán leendő 
megtartására

1909. évi augusztus hó 17-ik napjának
délelőtti 11 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnák meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaitatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLI. t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára is
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1909-ik évi augusztus 
hó 5-ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bír. végrehajtó.

A  konyhában ás házban
mindent, am i ogj'kitaUbM i mo»h»t4 é  * 
tithutó, cnekia

schicht szanasszappanául
tiM titannk. E MAppan óvtiaedeken á t fo lytatott 
tehatA  én Ulkiism erete* tauulmátiyor.ánnak 
eredm énye. M osoereje ren dkívüli, szavatolt 
tiszta  0* ment minden káron keverektól. Gond 
n élkül használható tellát minden tisatitáei 
célra, még o tt is, hol kóziVnséges szappa: 
telm ondja a szolgái atot vagy különös gondosság 

szükségeltetik.

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

420 1909. végr «z.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a, illetőleg az 1908. évi XI,I. 
t. ez. 19. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombaü kir. járásbíróságnak 1908 
évi Sp. I. 255/6. szánni végzése következtében 
Olajos Sándor ügyvéd által képviselt .Delvas
megyei Takarékpénztár r.-t. javára 600 kor. s jár. 
erejéig 1908. évi dcczcmbor hó 30-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1140 
koronára becsült következő ingóságok, u. m. lovak 
és szekérből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1908. évi V. 410 4. számú végzése foly
tán 600 kor. tőkekövetelés, ennek 1906. évi 
október hó 1. napjától járó 6°, 0 kamatai 1 a# »

‘ Védjegy „Horgony? *

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

pótléka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek bizonyult 
köszvenynél, osúznal és meghűléseknél, bedörz-
................... sülősképpen használva. ................... .

F ig y e lm e z te té s . Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ós csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a R ichter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, KI 40és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Tőrük József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter lyogyszertára 12 „Arany oroszlánhoz".

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

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők. 

Magyarorszag és Ausztria

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

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

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

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

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

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

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

2 B a lk á n y i E rn ő . 2
• tulajdonos.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


