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Az 0. K. T. felhívása.
Az Országos Közművelődési Tanács, 

amely, a magyar közművelődési egyesületek j 
központi szerve, már a múlt évben prog- 
raminjába vette az analfabéták oktatását. 
Az irás és olvasás mesterségét, s ezzel a 
magyar nép közművelődésének terjesztését ; 
czélozta ez aktio, amely azonban kevés 
eredménnyel járt. I egalább nálunk nem igen 
volt foganatja a lelkes buzdításnak, amelyet 
a V. M. K. E. bocsájtott ki most egy éve. 
ugyancsak az 0. K. T. kezdeményezésére.

Ezúttal újabb felhívás fekszik előttünk, 
amelyben az 0. K. T. író és tanszereket 
ígér., valamint a buzgclkodó tanítókat is | 
jutalomban kívánja részesíteni. Minden fára- j 
dozásnak meg kell a maga jutalmát kapui, I 
s nagyon helyesen cselekszik az 0. K. T. 
ha ily módon ad nyomatékot hazafias és 
kulturális törekvéseinek. A felhívás a követ
kezőkép hangzik:

1 1 3 5  909 szám.

Igen tisztelL Elnökség !
Az .Országos Közművelődési Tanács* a 

magyarnép tudásának. • műveltségének emefósc 
érdekében a felnőtt magyar analfabéták részére 
írás-olvasási tanfolyamokat szervezett országszerte 
már az elmúlt év folyamán.

Amidőn most ily irányú munkásságát kiter
jeszteni óhajtja, első sorban is azoknak a köz
művelődési egyesületeknek — köztük az igen 
tisztelt Elnökség vezetése alatt álló egyesületnek 
is — a buzgó támogatására számit, a melyek a 
múltban is mindenkor tanujelél adták a szép
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es nemes, kulturális, előre haladásunkul komoly 
eszközökkel szolgáló törekvések igaz szere- 
telének.

A munkában való részvétellel azonban 
nem csupán terheket aka róni az egyesületekre 
az „Országos Közművelődési Tanács,* hanem 
részesíteni akarja azokat abban az erkölcsi 
erönövekedésben is, a mely minden nemes 
ezélzalu munka sikerénél elő áll. Az igen tisz
teli Elnökség vezetése alatt álló közművelődési
egyeséilel működési területéin szervesendö tan
folyamiok analfabeiiái részére ktiidend ít ingyen
tan és írószerek, a tanítók részére ad»mdó tisz-
teletdi.jak kiosztása az egyestíléi neve alatt tör-
tenne a közös műiikál kódú:s esetében.

A mennyiben u jelzett módozatok mellett 
az igen tisztelt Elnökség vezetése alatt álló 
egyesületet segítő munkatársunkul megnyerni 
szerencsénk volna, úgy igen kérjük, kegyeskedjek 
a további immár sürgős intézkedések megtétele 
részletes iostruciok megkülhetése végett becses 
elhatározásukat mielőbb közölni. Hazafias üdvöz
lettel: Budapest, 1909. október hó 21.

Az elnökség.
Ezen körlevelet Pú.'fay Pongrtíez, mint 

a V. M. K. E. elnöke a következő lelhivás- 
sal küldte meg a járás hazafias tanító
ságának.

Ezen felhívási a ‘muraszombati járás 
hazafias tanitó karával azon kérelemmel 
közlöm, miszerint az analfabéták téli tan
folyamát szervezni és eredmény esetén 
egyesületünket e hó folyamán részletesen 
tájékoztatni szíveskedjenek.

Muraszombat, 1909. november hó 2. 
Pósfay Pongrácz elnök.

K éziratok, levelek  s  egyéb  szerk esz tő ség i közlem ények  
lap sze rk esz tő ség éb e  kü ldendők.
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N yilttér so ra  öO fii!.

Most már csak a tanítóságon múlik,
1 hogy tudunk-e és milyen eredményt elérni 
j az anallabeták oktatása téréit.

Az uj vasút ügye.
Lapunk egyik múlt számában bánatos resig- 

natioval irtuk meg. hogy a szépen neki indult 
vasút ügy, alighanem megrekedt. Kátyúba került 
ahonnét alig tudják kizökkenteni. Megírtuk, hogy 
Barthalos Istvánnak, a mi derék engedményesünk
nek olyan feltételeket szabtunk amelyeket ö nem 
teljesíthet, s igy kedvéi ve .tve, nem dolgozik 

i tovább a vasul ügyéért.
Ezt az akadályt mi abban láttuk, hogy. Mu

raszombat község csak azzal a feltétellel szavazta 
meg az 59000 korona hozzájárulást, hogy a vasút 
Regedéig kiépüljön oly képen, hogy az építést 3 
év alatt megkezdik.

Barthalos István akkor azt a kijelentést tette, 
hogy ö ezt a feltételt nem fogadhatja cl, mert 
neki nincs engedélye csak az országhatáráig. Ha 

1 rendelkezésére bocsájtjuk a concessiot és a csat
lakozási engedélyt, akkor szívesen vállal garantiát 
arra, hogy a vasutat megépíti. Mi meg erősen 
vitattuk, hogy nekünk fél vasút nem kell.

Olyan furcsa helyzet állott elő, hogy mindkét 
lelnek igaza volt, s nem tudtunk megoldást találni.

I Ez. és meg egyéb mindenféle mende mondák 
kedvetlenítettek ei a mozgalom vezetőit, s ennek 

i eredménye volt az a pár soros hir, amely minden 
j rövidsége mellett a vasút gyászjelentése volt.

Hála azonban a gondviselésnek, Barthalos 
j István, ez a rendkívül eszes és agilás ember,
! ezen a nehézségen is keresztül törte magát, s 

egy a gróf Batthyány. Zsigmondhoz, mint az érdé-, 
kéltség elnökéhez intézett levélben kijelentette, 
hogy az akadályokat sikerült elhárítania s most 
mar vállalhatja azt a feltételt is, ami' a mi hozzá-

TÁRCZA.

Az országúton.
Irta: Peterdi Andor.

Az augusztusi déli nap fehérre égette az 
országút porát s a vándorlegény, aki Bécsböl 
Münchenbe igyekezet, sehogysem bírta már ezt a 
kegyetlen hőséget. Egy darabig még folytatta 
útját s i ókor messziről megpillantott egy széles 
terebéiyü árnyékos fát. elhatározta, hogy ott 
várja be majd a bűvös alkonyatot.

Néhány percnyi pihenés után kabátja bélé
séből — az volt az éléskamrája — elökotorászott 
néhány szalonna darabot, két karaj barna rozs- 
kenyeret, kinyitotta a bicskáját s hozzálátott a 
falatozáshoz.

Az ebéd nem tartott sokáig. Egy darabig 
belebámult a lombok sűrűjébe s leste, mikor 
mozgatja őket a tovasurranó kóbor szcllöcske, s 
aztán elaludt.

Talán egy órát alhatott, mikor München 
felöl közeledett valaki, s hogy meglátta az alvó 
vándort, oda szólt hozzá sima németséggé! :

— Szervusz testvér! De ö nem ébredt fel 
e megszólításra. Oly mély álomba merült, hogy 
egy ágyulövéssel sem tudták volna fölzavarni.

Ez ismét rászólt!
— Hé pajtás, ébredj, mert rád szakad az 

éjszaka 1

Most fölébredt. Lomhán emelte féi fejét s j 
alig érthetően nyögte:

— Szervusz, hova, hova ? Azután ismét I 
lehanyatlott a batyura.

— Bécsbe tartok — felelt n jövevény s I 
lassan oda helyezkedett a másik mellé.

— Itt kipihenheted magad. Ilyen árnyékos 
helyet nem találsz egész Becsig.

— Jó hely. kellemes hely ez. Egy órára én 
is letelepszem ide. Hounau jösz te? - kérdi 
aztán a pihenő legényt.

— Én, testvér, nagyon messziről jövök: 
Törökországból. Néhány nap múlva Schweizben 
akarok lenni. Hát te honnan jösz ?

— Berlinből jövök.
— Mióta vagy utón?
— Májusban volt tiz esztendeje, hogy útra j 

keltem.
— Hova való vagy ?
— Sziléziai születésű vagyok. Hát te ? j
— Én cseh vagyok. Egy Prága melletti kis i 

faluban születtem, a hentesmesterséget Prágában 
tanultain, mint legény két esztendeig dolgoztam s 
azután meguntam a dicsőséget és világgá mentem. 
Már bejártam egész Európát hat év alatt, azóta ' 
nem voltam Ausztriában, most is csak keresztül 
megyek rajta, s elhagytam, Isten tudja mikor 
kerülök megint ide vissza, — nagyot sóhajtott s 
azzal fejezte be : talán soha!

A szilézai ezalatt előszedte az elemózsiját s 
lassan falatozott.

Messziről egy úri hintó közeledett feléjük. A j

mikor oda ért hozzá, megemelte zsíros sapkáját 
egy kis alamizsnáért. A hintóbán egy fiatal pár 
ült s a férfi meglassította a kocsiját, kivette erszé
nyei s két huszíilléresl dobott a kéregetö sap
kájába.

Néhány másodpere múlva csak a kocsi 
nyomán felcsapott por felhők jelezték, hogy kocsi 
járt errefelé.

- Mennyit kaptál ? kérdezte mohó kíváncsi
sággal a sziléziai. A cseh kinyújtotta a markát s 
megmutatta a pénzt.

— A felét nekem adhatod — szólt a szilé
ziai. Ugv sincs most pénzem s nem szeretnék 
üres zsebekkel a városba jönni.

— Nesze, itt a fele.
A sziléziai zsebrevágta a pénzt s tovább 

szövi aggodalmas szavait:
A városban nem lehet kéregetni. Azok a 

gonosz rendőrök olyan éberséggel ügyelnek ránk, 
mintha csak tisztán miattunk állanának a poszton.

— Éu mindig kifogok rajtuk — folytatta a 
cseh. Egyetlen egyszer csípett el egy gazember 
Hamburgban, amikor egy sajtos boltból kifordul
tam, akkor sem történt semmi bajom. Amikor 
előállítottak, rám szólt a rendőrkapitány, hogy 
tizenkét óra alatt hagyjam e! a várost.. Meg is 
tettem. Három órára rá, már túl voltam árkon- 
bokron, veszedelmen. Nem érdemes nagy város
ban időzni.

Ezután a sziléziai rágyújtott egy cigarettára 
s éppen úgy elnyujtozkodott az árnyékos fa alatt, 
mint a cseh. Nein szólt egy szól sem, fújta a
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járulásunk sincqua nonja. Ily körülmények közölt, 
úgy látszik a vasút ügye ismét jó mederbe tere
lődött.

Mindazonáltal aggodalmunknak kell kifejezést 
adnunk, hogy a legközelebbi múltban történt 
események folytán beállott elkedvetlendés hatása, 
nem lesz-e sokkal érezhetőbb, semmit az kívána
tos volna. Ismeretes dolog, hogy a mozgalom 
nagy lelkesedéssel és ambitioval indult meg. 
Magát Muraszombatot annyira inspirálta a vasút 
ügye, hogy minden ellenvetés nélkül, megajánlotta 
az 59000 koronás hozzájárulást. Ily mértékben 
folyt az agitalio a vidéken is. Ám a meghökkenés 
hatása élénken észlelhető volt, s amint láttuk a 
járásbcli községek Barkócz kivételével alig jegyez
tek valamit. Az illetékes tényezők lelkesedése is 
kevesebb mint várni lehetne. Mindazonáltal a 
reményt nem szabad elveszítenünk.

Egyébként Barthalos István levelében arra 
kérte gróf Batthyány Zsigmondot az érdekeltség 
elnökét, hogy rövid időn belül értekezletet legyen 
kegyes összehívni. Hisszük, hogy az értekezlet 
mielőbb meglesz, s ezen több függő kérdés tisz
tázást fog nyerni.

H Í R E K .

G o n d o la ta im  h a lo tta k  esté jén.

A temető ném a csendjét halottak nap
ján az oda sereglö sokadalom zaja váltja 
fel. A fekete sötétség helyett, mely minden j 
este ráborul a  sirhalmok világára, ezernyi 
mécses fénye tündöklik ez estén. Gyönyö
rűen diszitett sírok között tolong a  nép. 
Hatalmas koszorúk, sok pénzt érő élő és 
művirágok terhétől roskadoznak a keresztek.

És a kegyelet nevében járó kelő tömeg, 
—  nem, rosszul mondtam, a kiváncsi 
tömeg müértö szemekkel birálgatja a sírok 
díszítését, a mécsesek milyenségét és soka
ságát, m agában tippel, hogy mibe kerülhetett 
az a szép koszom ? Megelégedését fejezi ki, 
ha a sirhalom a kertész művészet szabályai 
szerint kellőleg helyre van igazítva, ha szé
pen nyílnak a késő ősz virágai, és ajk 
bigyesztve vonul odább, ha valakinek örö
kös nyugvó helyét nem találja eléggé 
kidiszitettnek halottak ünnepén.

Ez az ajk bigyesztés az, ami e gondo
latokat — am int következnek —  eszembe

vidám füstkarikákat s belebámult a sugaras 
messzeségbe. Ha egy veréb beleröpült a fclötte 
szétterpeszkedő lombok közé, minden gondolat 
nélkül figyelte, amíg ismét tovarepült. A cseh 
ismét elaludt. A sziléziainak is elhamvadt a ciga
rettája s látva, hogy társa milyen jóízűen horkol, 
ő is inegkisérlettc az alvást. Elaludt.

A nap belehajlik az alkonyatba s izzó, bí
boros színeivel elönti a vidéket, A lombréseken 
keresztül szűrödnek a piros sugarak s csókolgat
ják a két alvó vándorember arcát. Mintha csak a 
napalkony aggódna miattuk, hogy az éjszakát ne 
töltsék kint a szabadban, felcsókolja őket zsib- 
basztó álmaikból s küldi őket valamely hajlék alá.

Felébrednek.
— Jól elaludtunk — mondja a sziléziai.
— Isten uccse jó volt — mondja rá a cseh 

s lassan összeszedik cókmókjukat. A batyui vál- 
lukra csapják. Még állnak egy-két percet botra 
támaszkodva a fa alatt s mindegyik a maga útja 
irányában, egyik jobbra, másik balra néz. Aztán 
kezüket nyújtják egymásnak:

— Szervusz!
— Szervusz!
S elindulnak két ellenkező irányban, hátra 

sem néznek, csak mennek-ballagnak az országúton 
cél és ok nélkül, amig a messzeség el nem nyeli 
őket.

Másnap délelőtt beért a sziléziai Bécsbe, de 
csak a külvárosban tartózkodott, mert nappal 
nem volt tanácsos bemenni a városba. Azzal a 
kopott, piszkos külsővel csakhamar meggyűlt 
volna a baja a rendőrséggel. Még itt a kültelken 
is veszedelmes volt mutatkozni az utcán. Betért 
egy kis pálinkamérésbe s ott megbarátkozott egy

juttatja, és toliam hegyére kényszeríti. Ez 
az ajk bigyesztés, amely mindig meg volt 
amióta emberek, vannak, sok sok ezer 
millióba került m á r! Mert tessék meg hinni, 
hogy ebben a hivságos, és hamis ambíci
óval teli világban, a sirdiszitök 95 százaléka 
azért igyekszik halottjának sírját még sok
szor erején felül is felvirágozni is kivilágí
tani, m ert az élők látják és megkritizálják. 
Vagyis nem a halottak emlékéért díszítenek, 
hanem az élők kedvéért. Nem a kegyelet
nek hozzák meg az áldozatot, hanem  azért 
mert mit szólna a  világ, ez az ezernyelvü 
vén asszony, ha az én halottam sírja nem 
volna olyan díszes, mint egy másik em ber 
halottjának a sírja!

Ezért a hiúságért, és nem egyébért 
történik a temetők költséges feldíszítése és 
kivilágítása. Érdekes volna statisztitikát csi
nálni arról, hogy városonként micsoda pénzt 
emészt el halottak napja. Pedig bárm ennyire 
ezer éves traditió is ez, még sem helyes, 
m ert a kegyeletnek, az elköltözött szeretettek 
emlékének másként is lehet áldozni. Más
ként és sokkal tarta lm asabban! Teszem azt, 
ezt a napot ha többet nem az évben, a 
halottam emlékének szentelem. Rá gondolok 
egész nap. Felújítom emlékezetemben az 
együtt eltöltött élet óráit. Azután ha a 
lelkem úgy kívánja elmegyek a templomba, 
s imádkozom a megboldogult lelki üdvéért. 
És ezt mind meglehet tenni anélkül, hogy 
rengeteg pénzt elköltsék. Mert a  sirdiszités, 
és a temető kivilágításában való gyönyör
ködés mellett, igazán kevés gondolat ju t a 
halottaknak. Ott arra néz az ember, hogy 
a mécseseket el ne oltsa a szél, hogy a 
koszorút vagy egyéb díszt el ne lopják. 
Mert a kegyelet ünnepén lopni is 
szoktak, még pedig elég gyakran. Akkor 
aztán az én kegyeletes emlékezésemet 
megzavarja az indokolt bosszúság és méreg.

Lám a zsidók jobban és okosabban 
cselekszenek ebben is. Pedig nekik több 
pénzük van rendszerint, és még se költenek 
el semmit sírjaik feldíszítésére, hanem  úgy 
gondolom van minden évben egy szomorú 
ünnepük, amelynek egész napja az elhunyt

elzüllött szubólcgénynycl, aki alaposan kioktatta, 
hogy hol vannak azok a helyek és intézmények, 
amelyek az ilyen kóbor embert támogatják. Meg
beszélték, hogy délben elmennek a kapucinusok
hoz, ott kapnak ebédet. Addig pedig elkvaterkáltak 
a butikban.

Féltizenkettökor elindultak már, hogy rendes 
időben ott legyenek a kapucinusok kapualjában, 
ahol sorakozniuk kellett, mert csak szép sorrendbe 
kerülhettek a nagy üst mellé, a honnan pléh-saj- 
káhan osztogatja nekik egy fiatal szerzotes a 
levest, húst és főzeléket.

Miro odaértek, már csak úgy zsibongott a 
kapualj a sok koldustól. Az öregebbek elöl tolong
tak, a fiatalabbak hátul öklözték egymást. A belső 
udvar kapuját, ahol a szétosztás végbe megy, 
nem nyitják addig ki, amig a Szent István temp
lom harangja nem üti el a delet. Az udvarból a 
kapualjába egy kis rácsos ablak nyílik s azon az 
elöl várakozók pontosan láthatják, mikor hozzák 
a levest. Néhány másodperc múlva két szakács 
rúdon hozta a leveses katlant s letette az ud#ar 
közepére, ahogy ezt megpillantották az előállók, 
egy moraj zugolt végig a rongyos tömegen.

— Hozzák a levest, a leves jön.
Valaki elöl megtréfálta a tömeget s hátra 

szólt, nyitják a kaput. Erre hatalmas tolongás 
volt a válasz, egy öreg asszonyt majd agyon 
nyomtak a fal mellett; szegény már rimánkodott, 
hogy lemond az ebédről, csak engedjék ki.

— Levegőre, rosszul vagyok, — kiáltotta a 
szegény.

Ki is engedték keserves tülekedések köze
pette. Egy fiatal suhanó hátul elorditotta magát:

— Kidőlt a leves!

hozzátartozók emlékének van szentelve, és 
ezt a  napot a templomban töltik csendesen 
meditálva és imádkozva.

És am int m ondám mi sem a halotta
kért csináljuk a nagy parádét. Minket is a 
hiúság vezet, mert kiváncsi volnék tudni, 
hogy mi lenne akkor, ha mindenki otthon 
tartaná a halottjának földi m aradványait, és 
otthon kellene diszitést és kivilágítást ren 
dezni, csak úgy magányosan, hogy senki 
se látná! Bizony senki sem venne drága 
koszorúkat, hanem  aki szerette a  halottját 
és megbecsüli az emlékét, az szépen elmél
kednék róla és m agába szállna.

De nem akarok frivol lenni és senki 
kegyeletes érzését nem kívántam sérteni, 
m ert tudom, hogy azért elegen vannak 
akik azt hiszik, hogy halottjuk emlékét 
sértik meg, ha nem díszítik fel a sirt. Csak 
azért irtain le a gondolatokat, m ert az 
emberiségnek nagy hasznára válnék, ha a 
kegyeletet más form ában takarékosabban és 
kevesebb luxussal róná le!

Dr. Cz. J.

— Török Elemér a Szápáry uradalom volt 
gazdatisztje vasárnap este nejével együtt ismerő
seinek látogatására Muraszombatba érkezett. A 
népszerű férfiú érkezése általános örömet keltett. 
Tiszteletére barátai kedden este kedélyes vacso
rára gyűltek össze, amelynek keretében meleg 
szeretettel ünnepelték a közülök elszakadt jó 
czimborát.

— Megjött az uj bíró. A három hónapon ál 
üresedésben levő büntető bírói székbe, végre 
beült az ujonnn kinevezett bíró Batta Bertalan 
kir. aljárásbiró. E hó 1-én foglalta cl hivatalát, 
ezt megelőzőleg pedig letelte a hivatalos esküt 
dr. Laky Kristóf kir. curiai biró, törvényszéki 
elnök kezeibe. Szívből üdvözöljük az uj bírót. 
Sok kitartást és türelmet kívánunk neki nehéz 
működéséhez. Szokja meg mielőtt a mi tótsági 
levegőnket, s akkor jól fogja magát érezni 
közöttünk.

—  C sa k  egy v irá g szá la t. Ezen 
poetikus jelszó alatt halottak napján a m u
raszom bati jótékony nöegylet hölgyei gyűj
töttek a  temetőben a  szegénysorsu tüdőbe
tegek javára. Délután 2 órától fogva a

Egy mögötte álló odaszólt neki:
— Ne ordíts, mert kupán ütlek!
I)e a suhanc csak nem hagyta magát.
— Mi közöd hozzá, le éhes! kiáltotta hátra.
Erre a mögötte álló szó nélkül arcul ütötte.
— Nesze hát, ha kidőlt a leves, itt van egy 

nyakleves!
A körülötte állók nagy kacajba törtek ki. A 

Szent István templom harangja megkondult s a 
morajlásból ki lőhetett hallani a kulcs nyikorgá
sát. Nyitották a kaput.

Á vigabbak most igyekeztek jámbor, éheb 
arcot vágni, mert hiszen úgy illik, ha papok elé 
kerül az ember alamizsnáért. Csoportokban enged
ték be őket s az ajtónál megkapták a sajkát s 
tizenkettesével kerültek az üst elé. Ott elmondot
ták a Miatyánkal s kikapták a porciót.

A sziléziai és a szabó mindig egymás mel
lett voltak, végre ők is az üst mellé értek. Csak
hamar készen voltak a ceremóniával és az ebéddel is-

Délután ismét együtt töltötték az időt 
ugyanabban a pálinkamérésben, ahol megismer
kedtek egymással. A szabó vendégszerető ember 
volt, minden pénzét, vagy két koronát ráköltött 
pálinkára a sziléziai tiszteletére.

Estefelé kissé támolyogva a menhely felé 
tartottak. Ott a hajléktalanok 20 fillérért vacsorát 
kapnak és ágyat egy éjszakára A kapu előtt 
sokáig kellett várakozniok. Nem volt még hét óra, 
előbb pedig nem nyitják. A sziléziai és a szabó 
ott is előre tolongtak, s egy öreg ember mellé 
kerültek. Az öreg is fölöntött a garatra, nagyon 
sokat beszélt s a sziléziainak, miután első pilla
natra megnyerte rokonszenvét, elmondotta még a
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nemes szivü hölgyek lelkes csapata állt a 
temető kapujában, s buzgolkodásuknak szép 
eredménye lett. Összesen 76 kor. 28 fillért 
gyűjtöttek össze. A dicséretes munkában 
részt vettek Nagy Rözsika, Nyirö Boriska. 
dr. Sömen Lajosné, dr. Skrilecz Mihályné, 
Horváth Lászlóné, Török Ernöné, Horváth 
Kamilla. Fehér Mariska és dr. Czifrák Jánosné 
urhölgyek. Muraszombat közönsége szépen 
honorálta a hölgyek fáradozását, sűrűn hul
lottak a pénzdarabok a perselyekbe. Egy 
helybeli iparos 2 koronát adott. Pozvék 
Mihály a derék férfiú neve, s azért említ
jük meg névszerint is, mert az ö adománya 
azt jelenti, hogy erre a nemes czélra érde
mes adni. Az ö családjának egy tagja 2 
hónapon keresztül élvezte a József kir. 
herczeg san a tórium egyesület jótéteményét. 
A közönség e példából láthatja, hogy érde
mes czélt támogatott. Ez az érdemes egye
sület évenként sok száz veszendő lelket 
ment meg attól a borzasztó veszedelemtől, 
mely ma fájdalom még erősen pusztít 
Magyarországon.

— Halálozás. Rábl Károly nyug. m. kir. 
honvédszázados. volt felsölcndvai postamester c 
hó 2-án életének 71 évében, 32 évi boldog há
zasság után elhunyt. Haláláról özv. Rábl Károlyné 
szül. Konrád Anna a következő gyászjelentést 
adtu ki :

Alulírott szomorodott szívvel jelenti, hogy 
hőn szeretett férje, Rábl Károly ur. nyug. in. 
kir. honvédszázados boldog házasságának 32-ik 
évében, 71 éves korában Felsölendván 1909. 
november hó 2-án elhunyt. Hült tetemei novem
ber hó 4-én délelőtt 10 órakor fognak a hely
beli r. kath. templomban beszenteltetni és innen 
a helybeli sikerlben örök nyugalomra helyez
tetni. Áldás és béke drága poraira! özv. Rábl 
Károlyné, szül. Konrád Anna.

Temetése 4-én d. e. 10 órakor nagy részvét 
mellett ment végbe. Megjelent a temetésen gróf 
Széchenyi Ti vadamé és leányaival.

— Bokréta ünnep. A kincstár által épített 
járásbirösági palota építkezésnél a múlt szomba
ton délután 4 órakor tartották meg a szokásos 
bokréta ünnepet abból az alkalomból, hogy az 
épület falai elérték a tető magasságát. Az építtető 
kincstár ezen nevezetes alkalomból dupla bért 
fizetett, a vállalkozók pedig a Turk-féle vendég
lőben megvendégelték a munkásokat. Az ünnepélyt 
két hatalmas nemzeti színű lobogó és egy feldi-

származását is. Az öreg eldicsckcdctt azzal is, 
hogy van pénzo nem szorul a koldulásra.

— Mit csináljon az ember egész nap, — 
mondotta, — megölne az unalom, ha nem vennék 
sorra nehány utczát. Elvégre nem ülhetek egész 
nap a pulikban.

— Igaza van, hagyta helyben a sziléziai — 
valamit kell csinálni.

— No ugye, — jnorogta az öreg.
Azután elővette zsebéből a pénzcszacsköját, 

egy öreg harisnyát s ragyogó szemekkel odacsör
gette a sziléziaihoz:

— Látod, van pénzem, nem vagyok én 
olyan jött-inent koldus. Nekem mindig van pén
zem, nem szorulok senkire.

Aztán ismét inge belsejébe gyömöszölte 
a pénzt.

A sziléziai fejében gonosz gondolat érlelő
dött meg és végtelen vágy fogta el az öreg pénze 
után. Úgy nézte az öreg inge nyílását, mintha 
csak a szemével akarná a pénzt onnan kicsem
pészni s izgatta, nyugtalanította az a gondolat, 
hogy a pénz valahogy hozzá kerüljön. A szabó
ról már majdnem megfeledkezett a sziléziai, úgy 
belemelegedett az öreggel a barátkozásba.

Hét óra lett. A kaput megnyitották s nagy 
tolongások közepette a sziléziai az öreg mellé 
került. Egymás mellé kapták az ágyszámot. A 
szabó pedig messze elmaradt tőlük s egész más 
tájra szólt az ő száma.

Odabent szépen megették a rántott levest s 
lefeküdtek. A sziléziai, akit a pénz ma megbabo
názott, nem aludt el. A takaró alól leste sunyi 
szemekkel, vájjon alszik-e mindenki s a szive úgy 
kalimpált a takaró alatt, hogy attól félt, az lesz

szítéit fenyőfa jelezték. Megtartották a lakoma 
keretében a szokásos áldomást, felköszöntvón az 
építtető kincstárt, a vállalkozót, a járásbirót és a 
pallért. Azóta a munka nagyot haladt s a hét 
végével már be is van fedve az épület cserép- 
zsindelylyel.

— Megint elakadt a vonat. Az irta t. lap
társunk, a „Vasvármegye* egyik legutóbbi számá- j 
bán, hogy a Körmend—muraszombati vasúttal a 
viccvasutak száma szaporodott. Hát ez igazság is ! 
Szerdán délután a rimányi parton megint meg
állóit a vonat s csak egy félórai keserves erőlkö
dés után tudta felvontatni terhét a partra. Hiába ! 
hintett a személyzet homokot a gép kereke alá, 
ez csak forgott-forgott, de odább nem ment. 
Végre is úgy segített magán a gépész, hogy 
visszatolatta vagy két kilométerre az egész vona
tot, azután neki szaladt s igy végre feltudott 
vánszorogni. És ez a botrány most nap-nap után 
megesik, de azért tehervonat még sincsen.

— Ébredj magyar a legmélyebb álomból fel
ébreszt pontos járású ébresztő órám darabja 
jótállás mellett 4 és 5 korona. Hartmann utóda 
Kreiner József órásmester Muraszombat.

— Elmaradt népgyülés. A muraszombatban 
dolgozó épitömunkások egyrésze a múlt szom
batra munkásgyülést tervezett a Turk-féle ven
déglőben. Iromba magyar és vend nyelvű plaká
tokon hívták össze az elvtársakat, sőt kilátásba 
helyezték egy budapesti szocialista szónok meg
jelenését is. Még a rendőrhatósági engedélyt is 
megkérték s ezt meg is kapták. Megjött a szónok 
is, elkészítették a korcsma helyiséget is a gyűlés 
czéljaira, megjelent a csendörség is. csak épen a 
m. t. közönség hiányzott. A józan munkásság 
feleslegesnek tartotta a gyülésezést és egyszerűen 
nem jelent meg az összejövetelen, a mely ilykép 
részvétlenség miatt nem volt megtartható.

— A Royal-Orfeum szenzációi. A Royal-Orfeum 
igazgatósága novemberre olyan fenomenális műsort 
állított össze, amelynek látására tódulni fog egész 
Budapest. Szerződtette Hérót, a híres tüztáneosnőt, 
akinek káprázatos produkáciúi világszerte neveze
tesek. Énekes-starja a műsornak Morcaschani lesz, 
a páratlan szubrett-komika s mellettük 16 uj első
rangú attrakció teszi teljessé a hatáson variété részt. 
A Royal-Orfeum színházi műsora 12 uj kupiét, szín
padi tréfát és Dindormé Zsur a legénylakásban eimü 
kacagtató bohózatát hozza, amelynek minap volt a 
párisi Grand Guignolban 300-ik előadása. Nem ke- 
vésbbé mulatságos a Lavcdan kocsis tréfája: Guin- 
mirádlis. Varjas Antal, a Royal-Orfeum a népszerű 
tagja a Cigányverseny tartalmára szabadságot kapott, 
utolsó fellépése kedden, november 2-án lesz. A 
cigányverseny, amelynek kivételes vonzóereje máris 
tömeges elővételben jelentkezik : szerdán kezdődik, 
mindenkor pont 8 órakor. Az első versenyző Kóczé

az árulója. Az álom ránehezedett a szempilláira, 
de ö nem engedte, hogy az álom elnyomja, 
minduntalan kidörzsölte szeméből s neszeit a 
sötétben. Éjfél után érezte, hogy mindenki alszik 
s karját lelógasztotta az ágyról, kissé próbálta 
kinyújtani az öreg felé, de nem érte cl, jobban 
az ágy szélére feküdt s ismét megkísértette kezét 
kinyújtani s ekkor ujjahegyével éppen az öreg 
vánkosát horzsolta. A kezét megint visszahúzta s 
oldalt fordult az öreg felé, szemügyre vette az 
öreg feje alját s észrevette a kabátja csücskéjét, 
ahova az öreg lefekvés előtt pénzét elrejtette. 
Most ismét kinyújtotta a karját lassan s lélegzet
fojtva megfogta a csücsköt s oly iasussággal húzta 
mindig maga (elé, de olyan Iasussággal végezte 
ezt, hogy még éber állapotban sem venné észre 
senki.

Egy fél óra alatt annyira előhúzta a kabá
tot, hogy már bele is nyúlhatott a zsebébe. Most 
lassan kivette a pénzt, belcdugta nadrágzsebébe 
s az izgalomtól kimerülve úgy feküdt, oly mozdu
latlanul, mint egy halott. Szemeit nem hunyta le 
egész éjjel. Virrasztóit s várta, hogy fölkelhessen 
elsőnek s elillanjon a zsákmánynyal.

Már hajnalodon s rettenetes szorongásokkal 
leste az ébresztő harangozást. Az ágyban öltöz
ködött s úgy tervezte, hogy első kondulásnál, 
amikor még mindenki alszik, ö kiugrik az ágyból, 
meg sem mosakszik, csak menekül.

A szürke hajnali sugarak beözönlöttek a 
rácsos ablakokon s az egész nagy hálóterem 
megvilágosodott.

Harangoztak.
A sziléziai fölugrott s kiosont a kapuhoz, de 

az még zárva volt. A szive most a félelemtől

Antal lesz. Hétfőn és kedden délután a mindszenti 
műsor keretében koronás helyárakkal. A molnár és 
gyermeke kerül színre

— A „Budapest" ajándékai évről-évre nagyobb 
feltűnést és érdaklödést keltenek az újságolvasó 
közönségnél és ezrekkel szaporítják az előfizetők 
számát. Ennek ellenében a Budapest azon fáradozik, 
hogy mindig szebbet, jobbat, érdekesebbet adjon és 
bizonyára szenzációszámba fog menni, amit a Buda
pest előfizetői a következő újévre kapnak. Kossuth 
Lajos Emlékalbum leszacime ennek a diszalbumnak, 
melyhez hasonló eddig nem jelent meg a könypiacon. 
írni fognak bele azok, akik szemtanúi voltak annak 
a tusának, amit a nemzet atyja élete utolsó pilla
nataiban vívott és akik előmozdítói voltak annak 
a nemzeti kultusznak, amelylycl kiirthatatlanná tet
ték minden magyar szivéből a nemzet atyjánk 
örök emlékezetét. A vaskos kötetet számos szin- 
nyomatu kép és illusztráció fogja díszíteni, külső 
kiállítás tekintetében igyekezni fog még az eddigi
eket is felülmúlni. A Budapest egyébként a nagy 
lapok között kiváló helyet foglal el, minden rovata 
érdekes, előkelő összeköttetéseinél fogva hírei gyor
sak és megbízhatók, szóval a legmagasabb igényeket 
is kielégíti. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a Budapest kiadóhivatala, Budapest, IV., Sarkantyus- 
utca 3 szám.

— A világhírű .Diadal" hanglemez, 25 cm., 
2 oldalas, 4 koronáért kapható Kreiner József 
órásmesternél Muraszombat.

— A főváros legelső fényképészeti és festészeti 
müintózetéröl. Általános feltűnést keltenek a fővá
rosban azok a gyönyörű, művészi olajfestmények 
és krétarajzok, a melyek a Rafael fényképészeti 
és festészeti müintézet műterméből (Budapest, VII. 
Rottenbiller utca 46.) kerülnek ki. E müintézet nagy

• gonddal és szigorú pontossággal eszközli a vidéki 
j  megrendeléseket és ennek köszönheti, hogy immár 

az egész országban a legjobb hírnévnek örvend. 
Úgy olajfesmtények, mint krétarajzok megrendelé
seket elegendő a fénykép beküldése. Krétarajzok 

j díszes paszpartuban már 6. koronától, színes, olaj,
: vagy aqarell képek 10. koronától feljebb. Eölzetes 
! felvilágosítással és árjegyzékkel készséggel szolgál 

a müintézet. Ajánljuk olvasóink figyelmébe e jó- 
j hirü müintézetet.

— Remek kivitelű uj felvételek jelentek meg 
Muraszobatról Balkányi Ernő kiadásában. A fel
vételek a következő épületekről és a hozzá tar
tozó területről történtek: Izraelita imaház. Vasúti 
állomás. Piacztér. Izraelita imaház belseje. Fő- 
utcza az uj ev. egyház épületeivel, Délvasmegyei 
takarékpénztár. Dobrai szálloda. Gróf Szápáry 
kastély. Minden kép egy teljes egészet képvisel, 
nem iker dolgot. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

összeszorult s már érezte, amint elfogják, ütlege
lik, pofozzák egész a rendőrségig s egészen bele
sápadt a nyugtalanságba. Végre lassan elöcsoszo- 
gott a portás a kapukulcscsal s a sziléziai úgy 
érezte, hogy a menyország kapuja nyílik meg most 
előtto s inig ö remegve áll ott a sarokban, meg
nyílt a kapu s a kapus odaszólt hozzá :

— Ügy meglapulsz itt, mint egy tolvaj.
A lélegzete elállt, nem tudott felelni rá, csak 

nevetett sunyin és erőltetve.
Mikor kiért az utczára. a félelem és a diadal, 

a pénz mámora úgy hajtotta, mint a farkast a 
fölcsapó tűz. Apró zeg-zugos utczákon, kanyaru
latokon át menekült ki az országúira. Ha meg
pillantott egy rendőrt, szemére húzta kalapját s 
magára kényszerítette a közömbösséget s mikor 
elhagyta, elfogták a rettenetes hallucinációk. 
Érezte a rendőr karmait, a mint fojtogatja s 
minduntalan megfordult, mintha hallotta volna, 
hogy:

— Megállj tolvaj!
Nemsokára kiért a városból s szeme meg

pillantotta az országutat. Megkönnyebbült. A or
szágút láttára minden félelme, szorongó érzése 
elpárolgott. Szabadnak érezte magát. Egy darabot 
még ment az országúton, aztán fletért az árok
szélére, egy füves helyen leült, elővette a pénzt, 
megolvasta s amint beleszámolta egyik markából 
a másikba, nagy részvéttel mormogta:

— Szegény öreg, szegény öreg!
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Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jeléül a/, itt ábrázolt

PFAFF
név nagy arany 

belükkel van kiírva.

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

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

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásárolni 
szándékszik, vá- 

-V ;*---- : laszszon egy

F f a if  v a rró g é p e t
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

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

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

A PfaíT 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.

*------------------------------------ *

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

Rét hy ,̂ 'eiefi, cuko rkáná l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utanzata van.

I d o b o z  6 0  Fillér.
C s a k  R é t h y - f é l é t  f o g a d ju n k  el I

f r .  R a is e r-fé le
Bregenz Vorarlber köhögés elleni
-r  n  \  m  n l r  t i  5 kaPhatók a,ulirolt gyógy- C Z U K O  I  i v e i !  szertárban. - Ki ezen

_____ ___________________köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle „Mell-Caramella* ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen - — - --- - — — 
C C r v A  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 
v J O U v  ezen szer halhatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 fillér.

Kapható Muraszombatban B ö lc s  B éla  
gyógyszertárában.

420/1909. végr. sz.
Á rv e ré s i  h ird e tm é n y .

Alulírott bírósági végrehajtó uz 1881. évi 
LX. t.-c. 102.. illetőleg nz 1908. évi XLI. t. e z .  
19. §-n értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muriiszoinbati kir. járásbíróságnak 1908. évi 
Sp. 1. 235/6. sz. végzése következtében Olajos 
Sándor ügyvéd által képviselt „Délvasmegyei Ta
karékpénztár* r. t. javára 600 kor. s járulékai 
erejéig 1908. évi deczembcr hó 30-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1140 
kor. becsült következő ingóságok, u. m : lovak 
és szekérből álló ingóságok nyilvános árverésen 
cladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1908. évi V. 410/4. számú végzése folytán 
600 kor. tőkekövetelés és ennek 1906. évi október 
hó 1. napjától járó 6%> kamatai, 1%> dij és eddig 
összesen 138 kor. 90 lill. bíróikig már megállapí
tott költségek erejéig, Gedöudvar községben végre
hajtást szenvedett lakásán ieendő megtartására 

1909 évi november 16-ik napjanak 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. es 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 felülfoglallatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. , 
évi XL. t.-c. 120. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1909. évi november 2.
SZABADFKY JÓZSEF,

kir. hir. végrehajtó.

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgony-P ain -E xpeller

pótleka
egy régj»oak bizonyult huziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél,
.................  osúznál és meghűléseknél. .................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.
D: Richter gyógyszeriára az „irány oroszlánhoz",

Prágában, Khs.ibt thstrasse 5 neu.

w m m a m m

30 métermázsa pörgye széna 
eladó. Bővebbet Varga József 

Dobronak.

Nem kell külföldről hozatni,
mert náhim ugyanolyan olcsón
vehet Írásbeli jólállás mellett

Inga óta 85 centiiréter m.gas . 1 2  korona
Ugyanez osztrák minőség . . . 1 0  „
Ébresztő ó r a .................................................4 .,
Ugyanez osztrák m inősé g ...........................3 „

Mindennemű órák és ékszerek,
gramafonok és lemezek, szem- 
=  üvegek a  legolcsóbb árban =

HARTMANN FRIGYES UTÓDA

KRE1NER JÓZSEF órásmester
■ ■ M u ra s z o m b a t .  - -

608 1909. végr. sz.
Á r v e r é s i h ird etm én y.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
I X. t.-cz. 102. §-a. illetőleg az 1908. évi XLI. 
t. ez. 19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 1908. 
évi Sp. 11. 215 13. s. több számú végzése követ
keztében dr. Vratarits Iván ügyvéd, mint Rosen- 
berger Albert ügygondnoka muraszombati lakos 
javára 200 kor. és 14 kor. s jár. erejéig 1909. 
évi október hó 11-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 2000 koronára be
csült következő ingóságok, u. m. végrehajtást 
szenvedettnek. Ribás Mátyás és társai részére 
Széchénykut községben a Murafolyóra 63406/1897. 
számú alispáni rendelettel engedélyezett s meg
hosszabbított komp vámszedési jogból, mint kiz. 
kisebb haszonvételi jogból illetősége és az erre 
vonatkozó vizjogra való részesedési jogosultsága 
s magából a kompból, mint szinte ingóságbúli 
illetősége nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1909. évi V. 421 4. számú végzése folytán 
200 kor. tőkekövetelés ennek 1908. évi julius 20. 
napjától járó 5°/0 kamatai és eddig öszszeseu 
127 kor. 58 fillérben biróilag már megállapított, 
költségek erejéig Széchénykut községben a foglalt 
ingók helyen leendő megtartására

1909. évi november hó 15-ik napjának 
délutáni 3 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-ez. 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 fclülfoglaitatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLI. t.-cz. 20. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1909-ik évi november 
bő 2-ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

KOVALD PETER ES FIA
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gőzmosó-gyár

B U D A P E S T ,  VII., S Z Ö V E T S É G - U T C Z A  37.  S Z Á M .

megbízói kényelmét szem ciötl tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ezégét a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

röfög-, rövidáru-, női-, úri-, divatáru, kosár- és játékára üzlete

M U R A S Z O M B A T O NV I D O R  M I K S A
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és vegáruk, 

szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg
bízatást kér a

K o v á id  P é te r  é s  fia cég.

Nyomatott Balkányi Eruö gyorssajtóján, Muraszombatban.


