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Az úrbéresek 32.000 koronája.
Lélekemelő jelenet játszódott le a hét 

elején a m uraszom bati községbiró házánál. 
Ekkor érkezett meg ugyanis az a 32.000 kor., 
am elyet M uraszombat községe űzetett egy
néhány polgárának, a volt úrbéreseknek és 
ezek jogutódainak a m uraszom bati vásár
tartási jogért. A volt úrbéreseknek nevezeti 
községi polgárok komoly ünnepi díszbe öl
tözve jelentek meg erre a nevezetes alka
lomra. arezukra kiült a nem es elhatározá
sok és nagy cselekedetek véghezvitelét 
megelőző iáz pirossága, egyik-másik öröm 
könnyeket is morzsolhatott szél szemeiben. 
És e szörnyű meghatottság méltó is volt a 
pillanat nagyszerűségéhez, m ert ott nem 
kisebb dolog történt, mint az, hogy a volt 
úrbéresek és a derék utódaik valamelyik 
lángkebiü vezető em berük hazafias szózatá
nak hatása alatt spontán lelkesedéssel fel
ajánlották a kapott 3 2 0 0 0  koronát egy 
M uraszombaton létesítendő polgári iskola  
ezé Íjaira.

És amikor megcsendült az a hazafias 
éljenriadal, melyet e nem es elhatározás e 
puritán kebelekből kiváltott s a mikor Lain- 
Kcsek Józset községbiró, Horváth Pál, Sker 
Iák László, Vújecz György, Mintsek Gáspár 
Barbarics János és még néhány vezérférfiu 
társaságában egy nagy táskába bepakolták 
a szép kék hasú bankókat, hogy azt a 
község pénztárába vigyék, mondom , akkor, 
am ikor az egész jelenet a legfenségesebben

kezdett kialakulni — akkor felébredtem .
Mert ezt a lelkes jelenetet, a  puritán 

lelkű hazafiak e nem es felbuzdulását én, 
fájdalom, csak álmodtam s a szép álomból 
csúnya rideg valóra ébredtem. Az egész 
álomból csak annyi a valóság, hogy a volt 
ui béresek tényleg megkapták a vásárjogukért 
a  32.000 koronát. Minden egyéb csak puszta 
álom, naiv ábrándozóknak csalóka álma, 
m ert bizony azt a 32.000 koronát az utolsó 
fillérig felosztották maguk közölt azok, akik 
valamely jogezimen arra igényt tartottak.

A helyzet jelen állásában m ár kétség
telenül joguk volt ehhez a felosztáshoz s 
most m ár késői dolog volna a tulajdonjogot 
vitatni de a kérdés ilyetén meg
oldásának a láttára mégis megtelik a szivem j 
keserűséggel. Ez a pénz, akárki akármit 
mondjon, olyan talált kincs, Ezt tényleges ; 
vagyonnak senki komolyan nem vehette és 
nem is vette. Ezzel senki sem lett gazda- j 
gabb és ennek hiányát senki sem érezte. 
Mert az egy-két nagyobb birtokoson kívül a 
nagy résznek alig ju t pár korona belőle. 
Ezek a pár koronák a kis emberen abso- 
lute nem segítenek, hanem  a korcsmárosok 
jövedelm ét fokozzák egy-két napig, a kevés 
szám ú nagyobb birtokosok százkoronái 
pedig nem jelentenek észrevehető vagyon
gyarapodást. És végeredményben önmaguk 
tizeitek önm aguknak, mert a  32.000 korona 
kölcsönnek a kamatait ők is megfizetik 
pótadó alakjában.

És ilyen körülmények között nem lett 
volna e szebb, üdvösebb és hasznosabb ezt 
az összeget, amely szétforgácsolva semmi, 
de együtt igen tekintélyes sum m a, valamely 
közczélra áldozni? Muraszombaton m ár 2 
év óta folyik a mozgalom egy polgári vagy 
reál iskola létesítése iránt. Micsoda örökös 
('üdéket állítottak volna ezek az urak maguk
nak, ha a 32 000 koronával például ennek 
az iskolának az alapjait vetik m e g ! Milyen 
hálára kötelezték volna le önmaguk iránt 
az egész községet! És az elismerés és hála 
felemelő érzetén kivül nem csinálták volna-e 
sokkal nagyobb hasznot önmaguknak is, ha 
egy olyan közintézmény létesítését segítik 
elő, amelynek erkölcsi és anyagi előnyei 
tagadhatatlanok.

Súlyos m ulasztás terheli e tekintetben 
a vezetőket, a szóvivőket, akik után a nép 
mdui. Ezekben kellett volna annyi intelligen- 
tiának lenni, hogy a pillanatnyi előnyt nem 
tekintve, m aradandó értékű dolog létesíté
séért agitáljanak! Be hiszen ehhez a gon
dolkodás módhoz szokva vagyunk Mura
szombaton. Nem is csodálkozunk rajta , csak 
kesergünk felette! Sok víznek kell még 
lefolyni az öreg Murán, amíg ez a szellem 
innen kipusztul. És talán sohasem is fog 
kiveszni, m ert még az ifjabb generátióban 
is vannak makacs conservativ elemek, a 
melyek nem látva túl az orrukon, a mara- 
diság sötétjében h andabandáznak ! Szinte 
halljuk azokat a heves szóáradatokat, a 
melyek jelen Írásunk nyomán, a perifériákon
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Kolaricsék ebédje.
Irta P á l G é za

Sohasem nyaraltam én máshol, mint a Mura 
partján és a /t hiszem nem is fogok a Balaton 
vagy lenget parijára vágyódni, bármennyire vinné 
i- f< az Úristen a dolgomat. Van egy kis falu 
itt a Mura ménlén ahol én minden nyáron rövid 
öt hot alatt 8 10 kilói hízom, vagy legalább is
annyit, amennyivel odafönt a fővárosban egy 
éven át lefogyok, az idegeim pedig, amelyek ide
jövetelemkor vékonyak és gyengék, mint egy 
finom mii hajszál, három-négy hét alatt már 
valóságos zongora hurrá alakúinak al. S az ilye 
lén eredménnyel tökéletesen meg vagyok eiegedve.

Mikor a nyár végén melankolikus hangulal- 
1 an vissza n< gyek Pestre, bámuló és az gy >gt 
sárguló kollégáimnak soha ol nem árulom, hogy < 
hol szedtem össze magamat ennyire, mert a 

. . y&ron eljönnének ók is és idővel
telefont, szerkesztőséget, újságokat, dákot, pikkoio , 

ét slb. hoznának ide és egyszerre vége volna 
az én egyszerű, természetes és nyugodalmas 
nyaralásomnak, ami nyitja az én testi. lelki nyári 
megerősödésemnek. Van meg egy dolog, ami szin- | 
lén nagyban hozzájárul a főváros kavarodásában 
megrongált egészségem helyreállításához, s ez az, 
hogy vidéken családi ebédre vagy vacsorára szóló

meghívásokat elvből el nem fogadok, amióta a 
Kolaricsék ebédjébe majdnem belehaltam. Nem j 
akarok csak úgy clsiklani. a bús emlékű ebéd : 
tanulságos története fölött, mint Bleriota La-Manche : 
csatorna fölött, elmondom hát részletesen a tör- j 
ténetet, hadd okuljanak rajta mások is.

Szokatlanul meleg volt az a júliusi vasárnap, 
amelyen, mint tapasztalatlan és naiv fővárosi j 
ember, rosszat nem sejtve, derűs jókedvvel indul
tam Kolaricsék ebédjére. A nap nyilván azt hitte, ! 
hogy a Szahara fölött tartja napi sétáját, oly po
kolian forrón tűzött le a falura. Könnyű ptke 
mellény, lustre kabát, tornász nadrág volt rajtam, 
mikor .) poros utón, úgy 11 óra felé Kolaricsék- 
hoz ballagtam, s a könnyű, szcllős ruha dacára 
úgy csurgóit rólam a veritek az utca porába, 
mintha egy gőz-öntöző kocsi leltein volna.

Egynegyed tizenkettőkor Kolaricsné szemé
lyesen jelentette, hogy a szalonban terítve van. 
Engem a Juci es Fi(i köze ültettek, akik a leg
szebb és legédesebb leányok voltak, akikkel va
laha sorsom összehozott; az öreg Kolarics az 
asztalfőn ült. mellette a felesége, szemben velem , 
a háziúr édesanyja izzadott, aztán sorban követ
keztek a kis Kolarics fiuk számszerint hatan •— 
akik eleinte nyilván tőlem való félelmükben 
moccanni sem mertek, később azonb olyan 
visítást vittek véghez, hogy a kedves F^vel való 
társalgásom lehetetlenné vált, amit őszintén saj
náltam, mert a Fifi olyan aranyos vont amikor 
beszelt és nevetett, hogy egyre édlesebbnok 
találtam.

Meg kell vallanom, hogy igen lobbanékony 
természetű agglegény vagyok s igy, ha tél köze
pén Grünland legzordabb részén, egy jéghegy 
tetején ültetnek a Juci és Fifi közé, ott is kelle
mes melegség járná át minden részemet s igy 
nincs mit csodálni azon, hogy én Kolaricsék káni
kulai ebédjén cl voltam rá készülve, hogy hőguta 
következtében halok meg néhány percen belül.

Ily viszonyok között ogv óriási tálban forró 
párolgó levest hozott be Kolaricsné önagysága, s 
elsősorban engem tisztelt meg azzal, hogy mély, 
egy liter tartalmú tányéromat színig megtöltötte 
levessel, amely minimum 95" 0 celzius meleg volt. 
A többiek nagy fuj tatások közepette megkezdték 
a leves kanalazását, nekem nem lévén praxisom 
a fujtatásban, úgy igyekeztem a levest mestersé
gesen hűteni hogy sót tettem bele: a só olvadása 
hot köt le ; nagy örömmel kanstaláltam, hogy 
levesem tényleg lehűlt némileg, de csak akkor 
mikor a sótartó egész tartalma már levesemben 
volt.

Leheletlen volt azt a levest tovább enni, 
Le is tettem a kanalat.

Ekkor azonban olyan tiltakozás harsant fel 
körülöttem, mintha huszonöt zulukaffer tiltakoz
nék az ellen, hogy őket forró olajban megfőzzék.

„Éhesen akar távozni." Nem ízlik neki a mi 
főztünk, cs hasonló harci kiáltások hangzottak el.

A levest meg kelleti ennem. Alig nyeltem le 
az utolsó kanál levest, olyan dolog történt, amelyre 
csak fogvacogva fogok visszaemlékezni még akkor 
is, amikor fekete szakállam már hófehér leszen.

T is z te le tte l k é r jü k , k iknek  e lő fize té se  le já rt, a n n a k  sz ives m e g ú jítá s á t.
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levő korcsmák borgözös levegőjében sarjad - 
zanak s amelyekben a sárga földig legyalázzák 
a prislekeket, akik az ö jogos tulajdonuk, apaik 
verejtékével szerzett jussuk ellen törnek! 
De azért az igazság csak igazság marad.

Azután meg az a bizonyos „a p á in k  
v e r e j té k é v e l  s z e r z e t t  j u s s " sem olyan 
egészen tiszta dolog. Úgy tudjuk, hogy 
ehhez a vásárjoghoz a község mint ilyen is ; 
jogot formált, mert állítólag a Szápáry ura- 
dalom nem nekik, hanem a községnek adó- 1 
mányozta ezt a jogot. Amint hogy józan 
észszel ezt nem lehet máskép elképzelni.

Az úrbéresek joga olyanformán alakul
hatott gyakorlattá, hogy a föurbéres urak I 
lévén a község tanácsában, szépen a ma- ; 
gukénak minősítették ezt, nekik jobban 
esvén mint a községnek, s nem volt senki, 
aki a falu érdekeit képviselte volna.

Egyszer aztán valami lelkes férfiú, 
akinek a közérdek előbbre való volt, el- j 
kezdte ezt az ügyet évekkel ezelőtt pisz
kálni. Ráakadtak az adománylevélre, amely 
szerint a község kapta a jogot és nem az ; 
úrbéresek. Mégis indult a per s mikorra az 
okiratnak perdöntő szerepe jutott volna, 
egyszerre csak eltűnt. Nyomtalanul elkalló
dott szőrén-szálán s a község nem tudta , 
az ö igazát bizonyítani, egyezségileg at kel
lett engednie a jogot az úrbéreseknek, mivel 
a gyakorlat folytán félig elbirtokolták azt.

Most azonban már késő a kesergés! 
Napirendre kell e fölött is térni, mint sok 
más egyéb felett. Szép és dicső dolog lett 
volna, ha ezt a pénzt egy polgári iskola 
czéljaira adják. Egy ilyen iskolára égető 
szükség van. Megmutatta ez az esemény, 
hogy mennyire el kelne ide egy kis intelli- 
gentia és az ezzel járó felvilágosodottabb 
felfogás, tágabb látókör. Ez már a második 
közpénz, amely a benszülöttek kezén úgy 
felosztódott. No de sebaj! Azért majd ha a 
prislekek jól neki fognak, talán mégis meg 
lesz az iskola.

MURASZOMBAT, 1909. ______ _

Az történt, hogy a háziasszony ujl»ó* megtöltötte 
tányéromat levessel s egyúttal kijelente, hogy 
örökre megharagszik, ha öt megsérteném azzal, 
hogy a levest meg nem eszem.

Türtőztettem belső felháborodásomat és rövi
den kijelentettem, hogy lehetetlen dolgot kívánnak 
tőlem.

Csakhogy az édes kis Fiíi olyun bájosan 
csicseregte el, hogy az ö kedviért egyem meg a 
levest, mert különben soha de soha többé nem 
áll szóba velem ; és hol van az a fiatal agglegény, 
aki meg nem rémülne a szörnyü fei i yegotéstöl, 
hogy egy bájos, ennivaló kis teremtéssel többé 
nem fog eszméket cserélhetni.

Nekifogtam a levesnek. Nyelven összeégett, 
megdagadt, gyomrom feszült mint egy automobil 
pneumalik, diónagyságu veritek cseppek gördültek 
végig homlokomon nagy dübörgéssel. Most már 
éreztem, hogy valószínűleg áldozata leszek Kola- 
ricsék vendégszeretetének.

Azaz nem is a vendégszeretet áldozata, mert 
miután egy egész libát két csirkét és huszonhét 
kovászos uborkát saját jószántamból elfogyasztot
tam észrevettem, hogy itt vagy gonosz tréfát 
űznek velem, amelyen holnap már az egész járás 
kacagni fog, vagy bűnös merénylet készül egézsé- 
gém esetleg életem ellen.

Az öreg Kolarics közben egyre töltögette 
]>oharamat jó hüs, sajátterinésü borából és bár 
nemcsak tagja de buzgó agitátora vagyok az 
alkohol ellenes ligának, mohón hajtogattam fel 
sorba a poharakat, amit antialkoholista barátaim ;

H Í R Ü K .
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Pletyka.
Az emberiség legnagyobb bűne, leg

undokabb szokása és legbrulalisabb gyönyö
rűsége a más igazi vagy koholt bajának, 
kellemetlenségének szájrul-szájra adása. Kö
zönséges nyelven pletykának hijják a cul- . 
túr ember e szörnyű lelki foltját. Ronda, 
piszkos dolog és olyanformán kiirthatatlan j 
mint a poloska. Csak akkor pusztul el, ha j 
a házat lerombolják, a bútort elégetik. A 
pletyka is csak akkor szakad ki az ember
ből. ha már örökre rnegnémult a nyelve.

Csúnyák is vagyunk mi voltaképen 
emberek! Olyan rettenetesen, önzőén van 
berendezve lelkületűnk szerkezete, hogy szi
ves örömest hallunk felebarátunkról valami 
kellemetlent és szinte kábító gyönyör bi- 
zsergeti a hátunkat, ha ezt tovább adjuk. 
Mindenkinek a hibája ez, csak a fokozatok
ban van kiilömbség! Egyik ember csak 
ártatlan emberszólásokban mulat, a másik 
gyilkos méreggel vonja be nyelve végit és 
minden lebelete vészes. Ezek mindig az í 
existentiúk tönkre tevésében utaznak. És j 
milyen kéjjel' u taznak! Hogy vigyorog a 
pofájuk, mikor rosszat mondhatnak valakiről! !

Egy egészen friss senzatió adja toliam 
hegyére é keserű tónust. Riasztó példája a j 
pletykának és annak a romboló hatásnak, | 
ami a pletyka nyomán kél. Egy fiatalember 1 
elutazott hazulról. Elment négy egész napra. 
Máskor sohasem szokott utazni, mindig 
inegült a helyén. Egyebekben egy végtelenül : 
csendes jámbor ember, aki senkinek sem j 
vetett még életében. Most egyszer elutazott. 
Azt mondta később, hogy leány nézőben I 
volt. Történetesen vele utazott egy asszony- 
rokona is. És mert négy napra ment el, 
hát ami kis pénzé volt, azt is elvitte ma
gával. Es Íme mi történik! Harmadnapra 
már szállt-szállt csendesen a levegőben egv 
kósza hír. hogy ez az ifjú férfi ellépett. 
Söl nemcsak egyedül ment, hanem párosán, 
tehát szökött. Eleinte csak suttogva mond

atéit fognak bocsátani, ha tekintetbe veszik a 
nngy hőseget és » negyed kiló sót, mit a/. első 
levesben elfogyasztottam Azt akarom ebből kihozni, 
hogy egyrészt a/. alkohol másrészt a Juci és Fiíi 1 
észbontó pillantásai, mellyel biztatásukul kísértek, 
annyira mej örltsk ellenállásomat, hogy tökélete
sen ki voltam szolgáltatva, a sárga pirosra süli 
récéknek, amelyek a csirkék után következtek.

Az azután történt dolgokra már csak hal- 1 
ványun emlékszem vissza ; ettem récét, amelyet , 
Fiíi maga sütött nekem, ha pedig azt a másikat 
meg nem ettem volna Juci három hétig busult 
volna, mert azt viszont ö sütötte nekem. Volt 
olyan réce is, melyik a kis 5 éves Pistike szerint 
az ón kedvemért született a világra. A Kolarics 
család együttes biztatása már oly magas fokra 
hágott, hogy attól kilenc megcsökönyösödött 
paripa menten megindult és száguldó táltosként 
rohant volna előre.

Az ebód végére nem emlékszem, nem lehe
tetlen, hogy végül úgy tömtek libacombokkal és 
sertés karajokkal, ahogy a libát szokás kuko
ricával.

Harmadnap reggel tértem magamhoz. Kis 
nyaraló szobámban fi—8 ismerős néni sürgőit- j 
forgott ágyam körül. Jeges borogatást laktak 
fejemre és mellemre. Legalább is 41 fokos lázam 
lehetett. Csakhamar megtudtam, hogy az orvos 
szerint reménytelen az állapotom, épp ezért a 
tisztelendő ur már ellátott az utolsó kenettel

ták az emberek, azután mind hangosabban, 
végre már pokolian ordított az egész 
közvélemény. Az orditás hatása elhallatszott 
már messzire. És mert az ifjú ember keres
kedő is, hamarosan megjelentek a hitelezők 
is. Negyednapra már minden oldalról perel
ték, az idéző leveleket hivatalos emberek 
függesztették ki az ajtajára, a holtja már 
kész prédája volt mindenkinek, amikor végre 
azon a napon este, midőn legjobban tom
bolt a pletyka, szépen megérkezett. A ren
des utón vonattal jött, mert elvégezte a 
dolgát.

Hát most tessék kaczngni uraim és 
hölgyeim! Most tessék tovább pletykázni 
vagy pedig inkább restelkedjünk? Minden
esetre szégyelni fogjuk magunkat s aki 
közülünk a meghurczolt fiatal emberrel 
találkozik, tán el is pirul, de hát azt a nagy 
erkölcsi és anyagi kárt, amit ez a mende
monda egy ártatlan embernek okozott, ki
fogja megfizetni?

— G r ó f  S zá p á ry  László  v. b. t. t.
a hét elején Muraszombatban tartózkodott.

F e s z t/ Á rp ád  M u ra szo m b a t
ban. A magyar festőművészet -egyik disze, 
Feszty Árpád, a nevéről elnevezett hatal
mas körkép zseniális alkotója, vasárnap és 
hétfőn Muraszombatban tartózkodott mint 
Szápáry László gróf v. b. t. t. vendége.

— F ő ú ri v a d á s z a t .  Gróf Széchenyi 
Tivadar v. b. t. t., nagzbirtokos, vasárnap 
fogolyvadászatot tartolt a halmosi mezőn, 
a melyen a főúri házigazdán és fián, ifj. 
Széchenyi Tiyadar gróf, cs. kir. kamarás, 
huszárfőhadnagyon kiviil résztvett dr. Czif- 
rák János. Másnapra is volt vadászat tervbe 
véve, de ezt a kellemetlen idő miatt nem 
lehetett megtartani. Aggatékra került l l f i  
drb fogoly.

A Castnoi b ú to ro k  árverése.
Lapunk egyik korábbi számában már hirt 
adtunk úrról, hogy a Casino. miután uj 
berendezést kap, régi bútorait nyilvános 
árverésen eladja. Ez az árverés szeptember 
hó 1-én d. u. 2 órakor lesz a Casino régi

Első szavaimmal ügyvédei kértem. A nénik 
megdöbbenve néztek össze.

Bizonyára végrendeletet akar diktálni, sut
togták.

Ügyvéd ur - -  szóltam - - a szobámba siető 
kiváncsi fiskálishoz, még a mai nap folyamán 
tőgyen feljelentést a Kolarics család ellen és pe
dig szándékos emberölés kísérlete miatt.

A kitűnő iigyviSd, aki jól ismerte a Kolarics 
családot, komor arccal hozzám lépett, megtapo
gatta literemet, miközben órája másodpercmutató
jának járását figyelte, aztán forró homlokomra 
tette tenyerét és végül csak ennyit mondott 
hangosan :

„Már félrebeszél szegény.*
Jeges borogatást rendelt még a nyakamra 

aztán csendes léptekkel távozott.
Kel hétig tartott rnig kihevertem Koiaricsék 

barátságos obédjot. Pörre persze nem került a sor.
Azóta sok viz folyt le a Murán, év-év után 

eljövök a Mura partjára s úgy Imlloni, hogy a 
derék vidéki háziasszonyok még mindig libáknak 
tekintik kedves vendégeiket s úgy tömik őket a 
családi lakomákon, hogy a szerencsétlen vendég, 
ha nem tud kellő energiával szembeszállni a 
kinnlgatásoknak, az ebédtől koldul vagy három 
hétig. Mondom csak ugy másoktól tudom mind
ezeket, mert nem volt az a csábító asszonyi 
mosoly, amely engem a Koiaricsék ebédje óta 
elcsait volna, egy barátságos családi lakomára.
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helyiségében, amely alkalommal asztalok, 
székek, fogasok, egy nagy könyvtárszekrény, 
egy kördivány és több apró bútor fog árve
résre kerülni.

— A v a s ú t i  h o zzá já ró  u t. Nem a
tengeri kígyóvá lett Pleszán keresztül veze
tendő s még mindig a jövö zenéjét képező 
leendő hozzájáró útról, hanem  a most meg
levőről akarunk egyel-m ást elm ondani. Ez 
az ut m ar most. amikor még nyár és száraz 
idő van. olyan botrányosan rossz, hogy 
azon a  közlekedés alig lehetséges. Az utóbbi 
időben vasutunk áruforgalm a rettentő módon 
m egnövekedett. Délelőttönként hosszú sor
ban állnak a gabonával megrakott szekerek 
a raktár udvarán és ezek valamennyien 
hangos szózal áldják — de nem nagyon 
áhitatosan — azt, akinek a hozzájáró utat 
jókarban fenlartani kötelessége volna, A kór- ; 
ház északi része mellett elvonuló úttesten 
m áris csülökig gázol a ló a dagadós sárban, 
óriási lukak vannak a  csapákban s nehe- ; 
zebb járm űivel egyáltalán nem lehet köz- ; 
lekedni. Nem tudjuk, hogy kinek a köteles- \ 
sége ezt az utat hm tartani, de elsősorban 
a község dolga volna, hogy ennek a bot
rányos állapotnak elejét vennék. Csodáljuk, 
hogy a bírónak meg a központi jegyzőnek ! 
nem  ég ki a szem ük a szégyentől, mikor 
ezt az u tat látják, m ert elsősorban még.'s j 
csak a község szégyene. A legutolsó rongy ' 
faluban nem tűrnének meg ilyent. A község . 
bírónak feltétlenül m ódjában van ezt meg
csináltatni. rendelje ki az igás erőt erre a 
czélra. Ha pedig a község nem tenne j 
sem m it, úgy a szállító közönség és Mura- ■ 
szom bat község jó hírneve érdekében a 
szolgabiróságot kérjük, hogy segítsen a ! 
bajon és ne engedje meg, hogy a rossz 
tiozzajáró ut miatt m ásutt adják fel az j 
árukat.

Színészet Muraszombatban. Egy é\. pihe- I 
nos után Tha'hi papjai, papnői és egyéb tartozékai j 
ismét ellátogatnak hozzánk. Kiss Árpád szinigaz- ! 
gutó jön szeptember 1-én úliitólag kitűnően s/.e - • 
vezeti dráma, operetté és népszínmű társulatával j 
s a Dob re' éttereirhen fogja felütni sátorát a i 
szinha". kedvelők legnagyobb örömére. A me’l ; 
napokban járt itt a té-sulat Litkáru,'Halász Alfréd 
a helyhatósági engedély kics/közlése és a bérlét i 
gyűjtése ezé Íjé bú!. Daczára annak, hogy ez idő j 
szerint majdnem egész Muraszombat gyászban j 
van, a bérlet gyűjtés mégis igen jó erednény- 
nvel járt, amennyiben körülbelül 30 bérlő jeleni- 1 
kezelt A titkár ígérete szerint, igen élvezetes 
színházi estékben lesz részünk, mert a társulat 
viszonylagosan elég jó erőkből áll s csupa első  ̂
rendű újdonságot fog színre hozni. A zenekart, i 
— amint ez már ilyen kisebb rangú vidéki lársu- , 
latoknál szokás egy zongora fogja helyettesi- j 
leni. Közönségünk m-idenesetre jól teszi, ha pár- \ 
tolja a színészeket és leszállítván nagy igényeit, 
megelégszik olyan előadásokkal, amilyeneket egy 
ilyen kis faluba jövö társulat produkálni tud. 
Elvégre a Nemzeti színház személyzete nem jön 
Muraszombatba. A fö az, hogy egy őszi estét j 
mégis kellemesen eltöltünk. S ezzel pártoltuk a | 
sok nehézséggel küzdő magyar színészetet s meg- I 
vetettük az alapját annak; hogy amikorra alkal- 
masabb helyünk lészen, jobb és nagyobb társula- : 
tót kaphassunk.

Halálozás. Egy sokat szenvedett asszonyt I 
mentett meg a mindent kiengesztelő halál kin- i 
jaitól. Néhai való Pintér Gézának, Muraszombat I 
egykori vezéralakjának özvegye, Horváth Ida. Hor- j 
váth Pál ügyvéd leánya halt meg e hó 26-án a . 
muraszombati kórházban. Ür, Pintér Miklós mura- ! 
szombati ügyvéd édes anyját gyászolja az el- !

. m u r a s z o m b a t  é s  v id é k e -

hunytban. A halálesetről a család a következő 
gyászjelentést adta ki :

Alulírottak az összes rokonság nevében 
mélyen lesujtvu jelentik a szerelő édesanya, 
leány és nagyanya, özvegy Pintér Gézáné szül. 
Horváth Ida úrnőnek hosszas, kínos szenvedés 
s a halotti szentségek njlatos felvétele után 
élete 46-ik évében folyó hó 26-án történt jobb
létre szenderülését. A drága halott hült tetemei 
folyó hó 27-én délután 4 órakor fognak a hely
beli kórházból a rom. kath. egyház szertartása 
szerint az örök nyugalom helyére kisértetni. Az 
engesztelő szent miseáldozat folyó hó 28-án 
reggel 1 a 9 órakor fog a Mindenhatónak bemu- 
tutlatni. Muraszombat, 1909. évi augusztus hó 
26-án. Horváth Pál, Rosenkrantz Anna szülői, 
Mi” git férj. Breu Kálmánná, Erzsi férj. Jurcsó 
Rczsöné, Miklós, Elemér, Ilona gyermekei. Most 
I onka, Skerlák Géza, Skerlák Magda, Skcrlák 
József, Jurcsó Oszkár, Jurcsó Hedvig, Juresó 
Jolán unokái.

Temetése a kórház halottas kamrájából e hó 
27-én ment végbe nagy részvét mellett. A szer
tartást Szlepecz János plébános végezte nagy 
segédlettel. Óriási közönség k sorté utolsó útjába 
a kiszenvedeti urnőt, aki valamikor ünnepelt szép- 1 
sége voll Miiraszvmbatnak s aki boldog emlékezetű j 
férje oldalán előkelő szerepet játszott városunk j 
társadalmi életében.

K öszönet. F. augusztus hó 20-án: Szent : 
István napján rendezett nyári ünnepélyünk erkölcsi 
és anyagi sikeréhez hozzájárulni kegyesek voltok: 
dr. Sómén Lajos és neje 100 db. Csiszár János 
és neje 4 db, Czipott József, Kaflik Károly és 
neje. Meixner Mátyás és neje, Novak Alajos és ! 
neje 3 - 3  db, Horváth János és neje 2 db. j 
Koudila Lajos 2 db. tombola tárgygyal.

Heküldtck: önmltsg. gróf Szápáry László 
50. K, Faschinger Győző, Kováts István 4— 1 
K, Bölcs Béla, dr. Brandieu Sylvius, Kolossá 
István írnok, Eek Wegscheider 3 -3 K, Balkányi 
Ei.iö, Barbarics János, Miholies János, Péterka 
Ferencz, Schwarcz Izidor 2- 2 K, Mayer János, 
dr. Schicii F. Sándor, Völgyi Ferencz 1—1 K. 
Összesen 83 korona.

Felüllizettek: dr. Czifrák János 7.— K, , 
Árvái Henrik, Kemény Mór, Vezér József, 5—5 I 
K, dr. Vályi Sándor 4.— K, Obál Mihály, Ősz- , 
terei- Károív, Posfay Pongrácz, dr. SLrilecz Mi- i 
hálv, Sávéi János, Székely János és Vilmos 3—3 
K, Boros Benő, Fürst Ödön, Fischer Lajos, Hart- 
mann Ferencz, Istenes István, Kcresztury Kálmán, 
Külics István, Lamscsák József, Lainscselc József 
szabó. Nemecz János, dr Ritscher Samu, Török j 
Ernő, Wolfarth Lajos 2 — 2  K, Mártonhelyi ü .  t. j 
egylet 1 50 K, Antauer József, Báez Jánosné, j 
Benézik István, Benézik Lajos, Berger Vilmos. 
Bodnár András, Braun Alajos, Czipott József, . 
Czipott Miklós, Özv. Czipott Rezsőné, Csiszár 
Lajos. Daucs Lajos, Eberl Róza és Angola, Sch. : 
Fehér Ilona, Fiiszár József korcsmaros, Fiiszár j 
József asztalos. Frimcl Józsel, Frankó Nándor, 1 

Geiger Arthur, Győri Kálmán, Heimer Ignácz, í 
Hoflmann Manó, Horváth László, Horváth Lőrinc, 1 
Horváth Jánosné, Hunyadi Sándor, Jónás Lajos, j 
Kardos József, Kodila Antal, Koczén János, özv. j 
Kovács Károlyné, Kelecsényi Miklós, Kühár István, 1 
Kreiner József, Laval Nándor, Lejkó Ferenc, Marics | 
János, Mészáros István, Morvái Antal, Morgenstern ; 
Rudolf, Nemes Miklós, Neumann Adolf, Németh i 
István, Norcsics János, Pulii István, Pósfay Ede, • 
K:rnbauer Sámuel, Schnell János, Schwarc Adolf, j 
Skcrlák László, Stevancsecz Nándor, Stevancsecz ] 
Antal, Steril Zsigmond, Szlepec János, Takáts K. j 
István. Terstyánszky Kálmánné, Vezér Géza, | 
Viijecz György, Züger Alajos, Zsilavecz Ferenc/, i 
Rehn István 1 1 K, Fiiszár Ivánné —.60 fill.,
Freigang Lajos, Fürst Ödön, Fiiszár József, 50—50 
fillér, Ádanics János, Antauer Lajos, Bitterman 
Tivadar, Gaber János. Kazár Imrénó, Lük Ferenc. 
Vratarits József. Weindorfer Ferenczné 40—40 
fillér. Bükvics Ferencz, Csáky István, Frankó 
Kálmán, Pintarics István, Pécsek Cecília, Steva- 
nécz Anna, Y'örös Lajos 20—20 fillér, Norcsics 
Ferencz. Persa János 10—10 fillér, összesen 
140.40 fillér.

Mérlegünk tehát ekként alakul: Befolyt di
jukban 329.50 fill., felülfizettek 140.40 fill., Leküld
ték 83 kor., tombola és elárusított tárgyakért 
befolyt 180.54 fill., összesen 733.44 fill., Összes 
kiadások nyugták szerint 448.64 fill. Marad 284.80 
fillér.
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összes nemesszivü adakozóinknak, valamint 
a tombola lapok és egyéb tárgyak eiárusitásával 
igazán serényen buzgólkodott hölgyeinknek, úgy 
mindazoknak, kik bárminő módon igyekeztek 
ünnepélyünk fényét emelni és sikerét biziositani, 
különösen gróf Szápáry László ur önagyméltósá- 
gának, ki Osterer Károly főerdésze utján a be
rendezési tárgyak nagy tömegét bocsájtotta ingyen 
rendelkezésünkre, Hartner Károly Fia ezégnek, 
mely szintén igy állott rendelkezésünkre és a 
többi nemes léleknek, ez utón is igaz és mély 
küszönetünket jelentjük. A .muraszombati önk. 
tűzoltó egylet* megbízásából: dr. Sömen Lajos 
főparancsnok.

— Vásár. A múlt héten Muraszombatban 
megtartott országos vásár forgalma igen csekély 
volt. A környékből kevés állatot hajtottak fel. s 
az áruforgalom is korlátolt volt. A rossz vásárt 
járásunk népének gazdasági munkálatokkal való 
elfoglaltsága okozta.

— Rozoga bürü. A patakok partjait egymás
sal összekötő kis gyp'ogpa"ó sok helyen rossz 
állapotban van jérásu'ikban, de a sok rossz átjáró 
között is e'ső helyen áll a Siftár Lajos mura- 
szombati mo'ná" mo*ma mögötti, a márkusházi 
patakon keresztül fektetett bürü. Felhívjuk ezen 
rozoga, igazán életveszélyes alkotmányra az ille
tékes hatóságok figyelmét, mert ez már első 
lépésnél borzasztóan inog, ferdén áll s a karfát 
is a jó Isten kegyelme tartja, úgy hogy a napok
ban arra já-ó-kelök a hasukat lógták ncvettükben. 
mikor bírósági^ • érdemes végrehajtóját megpü'an- 
tották, ki Istennek ajánlva lelkét, az első lépés 
után átfogta keze rel a bürüt s azt meglovagolva 
tudott csak a túlsó parira átjutni.

— Szélhámos Vasmegyében. A szekszárdi 
szőlészeti cs borászati főfelügyelő ma értesitette 
Vasvá»rnegyét, hogy a megye területén valami 
szélhámos já**, aki Tus Antal néven szerepel és 
a főfelügyelőség kiküldöttjének adja ki magát. 
Ezen a czimen a szőlősgazdákká1 megvendégeltéli 
magát és a vendégszeretet azzal hálálja meg, 
hogy ellop mindén kezeögyébe eső holmit. A ha
tóságok megtették az intézkedéseket a szélhámos 
kézrokeritése végett.

— Az idén nem lesznek ellenőrzési szemlék.
A közös hadügyminiszter rendelete értelmében az 
idén az ellenőrzési szemlék nem tartatnak meg, 
a tartalékos hadkötclczcttek legnagyobb örömére.

Szükség esetén zseblámpa. Nagyon sok
szor megtörténik, hogy egy szál gyújtóért sok 
pénzt adnánk ha volna — gyufa. A szabadalma
zott szivar- és czigareUa-gyújtó — esetleg zseb
lámpának is használható ezen kellemetlen 
helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze
ténél lógva, 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 értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkcrkedésében Muraszombat.

Nyilttér.*)

Nyilatkozat.

Négy napi távoliét után haza érkezvén, leg
nagyobb bámulatomra arról győződtem meg, hogy 
városszerte megszökésemnek Ilire terjedt el. A leg
mélyebb felháborodással utasítom vissza e gálád 
rágalmat. Én üzleti ügyekben voltam kénytelen 
elutazni s cszcirigában sem volt elszökni. Üzle- 

, tem iránt vevő közönségem olyan bizalommal 
! viseltetett, hogy a megszökésre nem volt és nincsen 
1 semmi okom.

Midőn tehát ezen alaptalan híreszteléseket 
, ezennel a leghatáMozottabban megczáfolom, kérem 
i t. üzletfeleimet és vevő közönségemet, hogy a 
I jelen nyilatkozatomat tudomásul venni s az eddigi 
i elvek mellett továbbra is változatlanul vezetendő 

üzletemet nagybecsű támogatásukban részesíteni 
szíveskedjenek.

Muraszombat, 1909. augusztus 27.
Kocsvara Kálmán s. k.

*) E rovatban közlőttekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Előfizetések a kiadóhivatal czim ire küldendők.
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H ordó elad ás.
Uj és használt ajtó nélküli boros, 

szeszesz, káposztás és gazdasági célokra 
szolgáló hordókat mindenféle nagyságban, 
előnyös fizetési teltételekkel legolcsóbban 
szállít esetleg bizományba ad Bor és hordó 
forgalmi vállalat: Schwarz és Fábián, Buda
pest, VII., Erzsébet-körut 35. Telefon 116—27. 
Legolcsóbb beszerzési forrás termelők és 
viszont elárusítók részére.

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

MURASZOMBAT, 1909.

Á r v e r é s i h ird etm én y.
A muraszabályozási munkáknál hasz

nálhatatlanná vált anyagok úgymint 
m in tegy  7 m m  régi rongykö té l é s  

7-5 m m . ó c sk a  vas
f. évi szeptember hó 2-án d. e. 10 órakor 
a muraszabályozási szertárnál Barkóczon 
önkéntes árverés mellett el fognak adatni.

Az elárverezendő tárgyak a szertárnál 
megtekinthetők.

Az eszéki m kir folyammérnöki hivatal 
Muraszabályozási építés vezetősége 

Gillyén Sándor kir. mérnök.

210tí/1909. tkv. sz
Á rverési h ird e tm é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közlűrré teszi, hogy Fiiszár József mu
raszombati lakos végrehajt,tlónak Sebük János es 
neje Kolossá Anna pártosfalvai lakos végrehajtást 
szenvedettek ellen 100 kor. tőkekövetelés, ennek 
1'JOS évi október 21 töl jaró 5° o kamatai. 28 kor. 
80 fül. peri,7 kor. S0 fill. végrehajtási es 12 kor. 
30 fill. árverés kérvényezési költségek kielé^iíeae 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
bíróság mint tkvi hatóság területén lévő pártos- 
falvai 20 sz. tjkvben A. I. 3., 20 34.. 35 sor
170.. 1377., 1699., 1700 hisz. ingatlanból Sebük 
János és neje Kolossá Annát l>. 31., 3*>., 36 sor 
a, illető 64 128-ad részre 110 koronában, az u. 
o. 70 sz. tkvbcn A + 1 sor 449 hrsz. ingatlanból 
nevezetteket B. 10., 13.. 14 s. a illető 4 s-ad 
részre 49 koronában. A + 2 sor 450 hrsz. ingat
lanból nevezetteket illető 4 * ad részre 58 koro- 
nábaii, A f  3 sor 451 hrsz. ingatlanból nevezet
teket illető 4Vad részre 08 koronában, A f  4 
sor 453 hrsz. ingatlanból nevezettek* ‘ illető * s ad 
részre 284 koronában, az A + 6 sor 454 hrsz, 
ingatlanból nevezetteket illető 4 s-ad részre 24 j 
koronában, az u. o. 72 sz. tkvbcn A I. 1 sor 
492 hrsz. ingatlanból nevezetteket illető B. 8.,
12.. 13.. s a. 4 s-ad részre 28 koronában, A t  

•2 sor 493 hrsz. ingatlanból nevezetteket illető 
4/s ad részre 38 koronában A + sor 494 hrsz. 
ingatlanból nevezetteket illető ‘.'s-ad részra 44 
koronában, A + 4 sor 458 hrsz. ingatlanból neve
zetteket illető ‘/s-ad részre 32 koronában, A f  5 
sor 439 hrsz. ingatlanból nevezetteket illető4.s-ad 
részre 14 koronában A + 6 sor 440 hrsz. ingat
lanból nevezetteket illető 1 s-ad részre 108 koro
nában, az u. o. 147 sz. tkvbcn A r  1 sor 456 
hrsz ingatlanból nevezetteket illető ’/2-eit részre 
46 koronában, az u. o. 202 sz. tkvbcn A f  1 sor 
455 hrsz. ingatlanból nevezetteket illető 24/128-ad 
részre 31 koronában és az u. o. 4 sz. tkvben 
A I. 1—8 sor 84.. 85.. 176, 177., 179., 729„
730.. 736 hrsz. 11 sz. baz ingatlanokból nevezet
teket B. 2., 3., 4 s. a illető 256 512-ed részre 
571 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1909. évi szeptember hó 10 (tizedik) napjának, 
d. c. 10 órája Pártosfalva község házához ki- 
tüzetett azzal,hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
a kikiáltási ár 1 s-ed illetve 2 3-nd, részen alul 
eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10° 0-»- __________

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Árverezni szándékozók tartozunk a hantit- 
„ér zt készpénzben vagy óvurlekkepcs értékpapírok 
bán a kiküldött kezeihez letenni, avagy »•>»»* » 
bíróságnál előlegen elhelyezéséről szoló e n í n ie i -  

vényt áiszolgáitatm.
A vetúiár 3 egyenlő részletben 3 hónap •••••"

fizetendő az árverés napjától számított .» *» ’u-
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál. *

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
„rák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál es | 
Pártosfalva község házánál megtekinthetők 

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendo. 
Muraszombat, 1909. junius 1. A kir. járás

bíróság. mint tkkvi hatóság.

Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jóiéul az itt ábrázolt

FAFF
név nagy arany 

bőtökkel van kiírva.

Egy varrógép beszerzésénél ne figyel
jünk kizárólag az árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van !
kitéve, bizonyta- I
tanul dolgozik és 
csekély működés- ! 
női több kőii , t I 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás i- 
tcsz.

Ki igazán öl
esén vásáro ln i 
szándékszik, vá- 
las/.szon egy

PfafF varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

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

Minden részek u 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 miutaraktár Postl János órás j 
házában van Muraszombat, ahol a venni j 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

to_________ __ ____

Irodámban alkalmazok egy 
vendül és gépírni tudó írno
kot, PetriK Gyula alsólentívai 

ügyvéd.

N O V A K  J Ó Z S E F
o k l e v e l e s  k ő m ű v e s  m e s t e r  

M  u r a s z o m b a t .

Ajánlkozik bármely vidé
ken nagyobb és kisebb épít
kezésekre, úgy kívánatra mo
dern építkezések tervei és 
költségvetések készitéséveI 
jutányos árak mellett szolgál.

--------
Védjegy; „Horgonyt* " V I

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

pótléka
egv régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év* óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek bizonyult 
köszvenynél, osuznál és meghűléseknél, bedörz-
............ . sütésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgonyt védjegygyei 
és a Richter régjegyzéssol ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richlcr syioysterlira 11 „Arany crssilarhoz",

P r á g á b a n ,  F.lisabetbstrassa 5 nea.
Mindennapi szétküldés. V

i  jobb házból való felvé-
l l l d b  tetik egy fűszer üzletbe 
Kramberger Johan urnái 

Regedében. (Radkersburg)

Ki szép akar lenni !Z£‘&
A r a n k a - C r é m e t .

ügy tégely ára-1  korona, nagyobb rózsa színben 2 korona. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó víz 1 korona. 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

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

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszőkitőt l  üveg 1 kor, nagy 2 kor 
Kapható: Muraszombatban Bölcs üéla gyógyszertárában
. M i n t s e k*eszitonoi tóriumában*

K ecskem ét.
•> korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás ős szállítás.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázóló-szer puha p;adtő számára.

K ei l-féle viasz-kenőcs ttömény padló számára.
Ke i l-féle fehér „Glasur“ fénymáz 90 fillér.
K e i l-féle arany-fénymáz képkei eleknek 40 fillér.
K e i 1-féle szttlmukalap-fiesték minden színben.
K o i ii-fele legfinomabb czipö erem 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch er B. é s  fia  cégnői M u ra sz o m b a t.

Nyomatott Baikányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


