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Népiskoláinkról.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

jövő évi költségelőirányzatát tárgyalták a 
múlt héten a közoktatásügyi minisztérium 
költségvetési bizottságánál.

Örvendve tapasztaljuk, hogy évről-évre 
erősbödik az az irány, a mely a népiskolai 
közoktatás teljes államosítására törekszik. 
Ezt az irányt, melynek mi minden kor 
hívei voltunk, a függetlenségi és negyven- 
nyolczas párt hangoztatja a legerélyeseb
ben, de nem nehéz belátni, hogy a kor
mánynak is ez a programmja s hogy 
Wlassics miniszter a legnagyobb követke
zetességgel halad a kitűzött czél felé.

Az egész magyar kultúrpolitikának 
sarkköve voltaképena népiskolaés ennélfogva 
ez egyszersmind a magyar államháztartás 
költségvetésének legfontosabb tétele. A fe
lekezeti és nemzetiségi népiskolák nem 
biztosítják a nemzet jövőjét. Ezt a tételt 
felesleges hosszasan bizonyítani. Az egysé
ges államnyelv szükségességét minden ma
gyar kell hogy belássa. Ezer év hagyomá
nyai, ezer év dicsősége csak úgy biztosít
hatók újabb ezer évre a magyar állam szá
mára, ha magyarrá válik nyelvben és ér
zelemben annak minden fia. A hol a nem
zetiségi elv és ezzel együtt az önállóság és 
külön politikai terület megszerzésének

érzete megerősödik, ott hiába fognak ke
resni a magyar haza iránt szeretetet és 
ragaszkodást.

Vagy azokról, a kik mint a pánszláv 
tótok, nem átallják még a megdicsőült Er
zsébet királyné emlékét is meghurczolni 
a magyarsághoz való vonzalma miatt; 
azokról, a kik a minden szlávok egységet 
hirdető cárok aiczképét függesztik ki is
koláikban; azokról, a kik térképeiken ho
nunk majdnem egy harmadát Romániába 
kebelezik be; azokról, a kik az illír biro
dalomról álmodozó Mohor kiadványait ter
jesztik a nép között: várhatjuk-e, hogy a 
hazánk hü polgárokat, derék magyar em
bereket nevelnek?

És mindezek állnak ép úgy a nemzeti
ségek mint egyes felekezetek által fenntar
tott iskolákra, mely utóbbiak oly gyengék, 
hogy nem tudják megakadályozni az egy
házak kebelében megfészkelt állam- és ha
zaellenes törekvéseket.

A felekezeti iskolákat védelmezők fő 
érve, hogy az állami oktatás útjában van 
a vallási és erkölcsi nevelésnek, csupán 
nemzetiségi üzelmeik eltitkolására való 
rágalom vagy pedig a tulságba vitt vak
buzgóság rémlátása.

A tudomány maga általános, azt nem 
szabályozzák egy vallásnak tantételei sem.

A hit- és erkölcstan tanítására pedig az 
állami iskolák tanterve kellő súlyt fektet 
és sehol sem merült fel eddig panasz, 
hogy ezek növendékei hátramaradtak volna 
vallásuk ismeretében vagy morális tekin
tetben.

A nemzetiségi iskoláktól egyáltalán nem 
lehet várni, hogy segítsenek minket a ma
gyar kultúra kiépítésében; a felekezeti Is
kolák ebbeli működése pedig nem áll kellő 
ellenőrzés alatt az egyházi főhatóságok ré
széről és sokszor a tanító leghazafiasabb 
törekvése is kárbavesz, midőn a pip a 
szószékről közönyt vagy ellenséges indula
tot hirdet a magyarság iránt és ezt tettei
vel is bizonyítja.

Ily körülmények között elsőrendű ál
lami érdek parancsolja a népnevelés teljes 
államosítását, a mi mellett szintén első
rendű feladat a hit- és erkölcstannak taní
tását minden vallás hiveinek a legtelje
sebb mértékben biztosítani és a vallásta- 
nitók fontos és szép működését hathatósan 
támogatni. A világi tárgyak tanítói a leg
távolibb czélzással se igyekezzenek a gyer
mekek szivét hitök ócsárlása vagy vala
mely más felekezet tanainak marasztalása 
által saját vallásuktól elidegeniteni, de azt 
se engedjék meg, hogy a különböző fele- 
kezetüek egymást kerüljék vagy gyűlöljék,

1 „ M ű k  n  W  t a j i .

Üdvözlet a Vöröstengerröl.
A vármegyénkből származó Wilfinger József 

társszerkesztőnknek testvér öcscse ez idő szerint 
az egyedüli magyar liitküldór, ki mint I. b. Ürge 
Ignácz utóda útban van Chinába ós e hó vége feló 
remél állomására érhetni, egy több tekintetben ér
dekes, kedves levelet irt a Vöröstengerről Illés 
Ferencz kanonok ur ő nagyságának, volt plébánosa 
és vezetőjének, melyet alább közlünk némi rövi
dítéssel.

A derék magyar misszionáriusnak, ki — mint 
apunk olvasói előtt ismeretes — folyó évi julius 
hó 17-én szenteltetett áldozárrá és 18-án mondotta 
Gráczban első szentmiséjét, már zsenge korában 
táplált legforróbb óhaja nemsokára teljesedik- 
„Édes anyám", mondá már tanuló korában szülő
jének, „én csak úgy égek a vágytól, hogy a pogá- 
nyoknak Chinában hirdethessem az evangéliumot". 
És ime ezen szent óhaj az isteni Gondviselés imá
dandó rendelkezése szerint ma már közel áll a 
megvalósuláshoz. Wilfinger József ugyanis minden 
emberi számítás ellenére már aug. hó elején vette 
a párisi generális atya rendeletét, mely igy hang

zott : Siessen útlevéllel ellátva Parisba, hogy a 
13-án útnak indulandó hajón Chinába mehessen.

Ügyei rendezése végott és hogy édes hazáját 
ismerőseivel együtt még egyszer és talán utoljára 
láthassa, aug. 4-én eljött Szombathelyre, hol dr. 
Károlyi Antal alispán ur ő nsga és a tok. árva
szók nagy előzékenységgel a kért bizonylatot és az 
apai örökséget csakhamar kiszolgáltatá, a miért 
itt a nyilvánosság utján is köszönetét szavaz a 
nagy reményű ép oly buzgó, mint rendkívüli kedves- 
ségü apostoli kitküldér.

Másnap, miután városunkban több helyen lá
togatást te tt, visszatért a gráczi zárdába. Grácz
ban útlevelét megkapván, és Bécsben a chinai con- 
sulnál láttamoztatván, már 8-án útban volt Páris- 
ba, onnan pedig Marseilba, hol 8 társával — mind
nyájan Szent Vincze szerzetének fiai — bajéra ült 
a hosszú útra induló kedves hazánk- és megyénk fia.

ígérete szerint már Parisból irt, eltelve hálás 
érzelmekkel a jó Isten ós jótevői iránt, most pedig 
a Vöröstengeren aug. 22-én kelt levelet küldött 
Illés kanonok úrhoz. A ligle állomáson aug. 2í)-én 
feladott levél szept. 18-án érkezett rendeltetési 
helyére.

Az érdekes levél a következő:
„Az első hét szerencsésen folyt a tengeren, öt 

perezro erőt vett ugyan rajtam a tengeri betegség

de sikerült ezt legyőznöm. Nagy ugyan a hőség, 
hogy az izzadás nagy csöppökben mutatkozik a 
homlokon és valószínű, hogy annak néhánya ezen 
levélpapírt is áztatni fogja; de ez nem akadály 
arra, hogy az adott Ígéret a többszöri Írásra nézve 
ne teljesittessók.

Még eddig minden jó ment és mi vígan va
gyunk: 8 missionárius (7 franczia és egy magyar 
lazarista) ós 5 irgalmas nővér, mert mi azop az 
utón vagyunk, mely az életbe vezet és azon aka
runk is maradni, hogy a dunaiaknak is hasonló 
szerencsét vigyünk-

A vidék, a melyen az Ön Jóskája van, neki 
igen rokonszenves és úgy érzi magát, mint otthon. 
Az é jt-a -h a jé  födélzetón töltjük, ezután a hajó- 
teremben a szent misét szolgáljuk el és örvendünk, 
ha az isteni parancsnak megfelelőleg: „in sudore 
vultus tűi vescoris pane tuo“ mint testileg, mint 
lelkileg a veritékcseppek közt erősítve és edzve.

A múlt éjjel egy utazónak pakróczát és ván
kosát vévé el a háborgó tenger, mely hullámaival 
a második fedélzetig csapkodott fel. A mig ez 
történt, én egészen nyugodtan aludtam, ós csak 4 
órakor, mint rendesen, ébredtem fel azon gondo
lattal: „Jam lucis orto sidere Deum precemus 
supplices" s i. t. a reggeli' elmélkedéshez kezdve 
és a szont miséhez készülve á nap megszentelésére.
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_ rossz cselekedeteket minden vallás
egyaránt elitéli, az erényt egyaránt dicséri 

‘ és magasztalja. Erkölcstanában minden 
. vallás ugyanazon alapon nyugszik, szó
lok az eddig nálunk bevett felekezetekről
_ és még részleteiben is annyira egyező.
hogy a tanitó midőn büntet, dorgál vagy 
dicsér, bátran hivatkozhatik minden tanu
lónál vallása tanaira. — Minden, nálunk 
bevett vallás az ember- és felebaráti sze
retet tanítja és hirdeti. A hol a vallás- 
tanitó hivatása magaslatán áll, ott nem is 
lesz nehéz a világi tanítónak a lelekeze- 
tek közti békét fenntartani. Lépjen fel szi
gorúan, a hol a más hitüek kigúnyolását 
vagy üldözését tapasztalja és tegyen je
lentést ily esetben felettes hatóságánál, 
mert a hiba ilyenkor legtöbbször a vallás- 
tanitó eljárásában keresendő? — Ügyeljen 
fel a hitélet ápolására s teljes szigorral 
sújtva a vallási kötelességet. — Egyszóval 
tegye a tanitót e nehéz kényes téren pár
tatlanná felvilágosodottsága s óvakodjék 
attól, hogy valamely túlzó irány szolgála
tába szegődjék. — Ha e tekintetben a 
helyes utat megtalálta, hasznos eredmé
nyekre számíthat tanítványai erkölcsi ha
ladásában.

Ilyen elvek követése mellett lehetetlen, 
hogy teljesülne a felekezeti iskolák párto
lóinak aggodalma. Az állami népiskola a 
vallás és erkölcs őre és ápolója lesz s 
ezenfelül magyarrá teszi a népet minden 
izében.

Dr. Khál Elek.

A „MuraKombat és Vidéke" ajándéka 
előfizetői számára.

A  kisebb vidéki lapok köől egyetlenegy sínes , 
amely megelőzné lapunhat az előfizetőink risztre  
nagy áldozatok árán kieszközölt kellem es m eg
lepetésben. M egszeleztük t szűkre a z  » Otthon*-t 
a »M agyar Sza lon* külön kiadását, e pompás 
folyóiratot, mely g a zd a g  sz  p irodalm i tartalm ával 
és remek képeivel bábán nevezhető a z  elsőnek ha
sonló m agyar vállalatok közt. E  vállalat czélja 

pótolni a  százezer számban hazánkba özönlő külföldi 
és különösen német képes folyóiratokat.

A  „Muraszombat és Vidéke" előfizetői 
az „Otthon" ez. képes havi fo lyóiratot 
1808. október havától kezdve, ha ebbeli

A hajón mi sem hiányzik. És ha egy vasda
rabbal fejemet beütnék, mint az épen ma délben 
esett meg, a mikor, egy vad arabs utas a főpin- 
ezér fejét beüté, úgy a  hajó orvosa azonnal be
kötözné azt. Ezen durvaság a keletiek vérmérsék
letének tudandó be, mely könnyen ingerelhető, 
gyakran minden ok nélkül. Az arabok, nubiaiak 

s más dél éghajlatiak nemosak szívesen lármáz
l a k ,  hanem tettlegességekre is vetemednek. Ezen 
szomorú esemény azonban csak kivételes a mi 
nagyszerű gőzösünkön.

A hajós kapitány tegnap ismét vasárnapi szent 
misét szolgáltatott a felső fedélzeten.

Én tegnap áldoztattam meg hajótermünkben 
négy sz. Ferencz rendű apáczát, kik Birmába a 
bélpoklosokhoz mennek.

A természet daczára némely egyformaságnak 
mégis az Isten osodálandó müve, a mi bámulatra 
ragad. A fata morgana az ő csalódásaival, a hó
fehér egyptomi sótó, a végnélküli puszta, a Suez- 
csatorna, a kőszénberakás, mely a laidi révparton 
ma reggel történt, az éjféli menet a Suez mellett 
a Vöröstengerre való bemenet, a mely a bibliai 
történetre emlékeztet: szóval minden felemel az 
ég, föld és tenger mindonható Urához, ha azt csak 
egy kissé magunk is akarjuk úgy, hogy nem szo
rulok elmélkedősi könyvre, ha maga az Isten a 
er mészet könyvébe ily nagy betűket irt be •

kíván ságu kat a kiadóhivatal tudom ására  
hozzák, teljesen ingyen kapják meg 
és nekünk csupán egy korona kezelési 
költséget, v a g y is  saját k ö ltségein k et  
tartoznak m egtéríteni,

Előfizetőink tehát évenkint tizenkét, pom
pás képekk el d ísz íte tt vaskos kötetet,
melyeknek megszerzési ára egyébként 10 frtot 
tesz k i, a negyedévi 1 korona k ezelés i
kö ltség  fejében, vagyis oly csekélységért kap
nak, hogy az a  nyújtott kedvemény értékével sem- 
ben számba sem jöhet.

Reméljük, hogy lapunk ez áldozatkészsége az  
olvasó-közönségnél visszhangra ta lá l és a z t a kö
zönség, melynek érdekeit m ind ig  szivünkön viseljük  
a z  eddiginél nagyobb nr'rvkcn lesz kegyes párt
fogolni.

Jelentkezések a kedvezmény igénybevételére /. 
v i  november hő i-ig  történhetnek, akár a kiadó- 
hivatalban, akár a  szerkestőségnél, a z  /  kotorta 
kezelési-költség lefizetése mellett. A g  * Otthon *-t a 
jelentkezőknek bét mentesen fo g ju k  megküldeni.

A  szerkesztőség.

Jegyzőkönyv,
felvétetett Muraszombatban, 1808. szeptember hó 28-án a 
„Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület" évi rendes 

közgyűléséről.

Jelen voltak: Fóliák Pongrácz, Takács R. Ist
ván, dr. Czipott Zoltán, Sinkovich Elek, Wilfinger 
Károly, dr. Szilárd Lipót, dr. Geigor Vilmos, Fe
hér Sámuel, Fürst Ödön, Simon József, Sinkovich 
Dénes, Kollárs Lipót, Kollárs Ferencz, Sámson 
József, Háry Lipót, Saruga Frigyes, Hunyadi Nándor, 
Zvér Mátyás, S. Fehér Ilona, Takácsné-Kammer- 
mayer Irma, Tőkéssy Izabella, Steindl Ilermin, 
Csapli Irén, Kolossá Margit, Hima Sándor, Keresz- 
tury Kálmán, Kováts István, Slaukovich János, Kolos
sá Ferencz, Feichtenberger Károly, Kondor Ferencz, 
Horváth Lajos, Skrábán Iván, Buzetti János, Völgyi 
Ferencz, Fliszár János (Bodóhegy), Krajczár Sándor, 
Siftár Károly, Káply Kálmán, Gíiál Lajos, Fiiszár 
János (Tótkeresztur), Gorgorecz Sándor, Vucsák 
Sándor, Bodnár András, Bozsányi Mihály, Ivuzmics 
Iván, Bakó János stb.

T á r g y .
I.

Elnöki jolontés az egyesület működéséről.
Pollák Pongrácz elnök örömmel üdvözli a szép 

számban megjelent tagokat, akik tömeges megje
lenésükkel tanúbizonyságát adják az egyesület 
iránti meleg érdeklődésüknek.

Ezután szép szavakban emlékezik meg, Erzsé
bet királynénk őfelsége gyászos elhunytával nem
zetünket ért megrendítő csapásról és inditványoaza, 
hogy az egyesület legmélyebb fájdalmának é# rész
vétének jegyzőkönyvileg adjon kifejezést, továbbá,

A hajón minden fellelhető: elég zene, elég 
élelmiszer, még a czicza sem hiányzik, sőt még 
fecskék is utaznak velünk és pedig utijegy nélkül. 
Egyik fiatal barátom, kinek én már Baselban fel
tűntem, épen nem rég kézzel fogott egy ilyen ván
dor madárka utitársat.

Ha az emberekkel eszólyesen bánunk, úgy 
könnyen feltűnés nélkül tarthatunk nekik bitvédő 
és erkölcsi előadásokat, a mint ez épen tegnap 
este is sikerült. Ezen neme az apostolkodásnak 
majdnem az egyedüli mód ezen előkelő és müveit 
uraknál, hogy Őket a lélek, Isten és mindenre, a 
mi ezzel összefügg, emlékeztesse. így te tt sz- Ignáez, 
Xav. Ferencz, Viucze és az ón Gábriel Já; oson:.

(Ezután néhány ismerőséről névszerint is meg
emlékezik a fiatal missionárius s igy fejezi be 
levelét:)

Egyébként legszivesebb üdvözletemet küldöm 
minden levelemmel minden, de mindenkinek Szom
bathelyen, sőt egész magyar hazámnak.

Oh id ő ! miért késztetsz engem a levél bezá- 
rásáraV Azonban legyen meg Jézus és Mária szent 
nevében !

Leghálaadatosabb
Walfingcr József,

apostoli mittziondrivs.

hogy felséges királynénk, a nemzet őrangyalának 
emlékére felállítandó szobor költségéhez az egye
sülőt 20 koronával jáiüljön és azonkívül a tagok 
utján őzen czélra gyűjtést indítson.

Az elnök szavait a jelenvoltak meghatottan 
állva hallgatták és indítványait egyhangúlag el
fogadták.

II.
Elnök bejelenti ezután, hogy a múlt évi áp

rilis hó 17-ón ta rto tt alakuló közgyűlésen megvá
lasztott tisztviselők az egyesület ügyeinek vezeté
sét annak idején átvették, s működésűket ezideig 
tagok gyűjtése vette első sorban igénybe, a mire 
az országos magyar és Szombathelyi Nemzeti 
Szövetség egyidejű szervezkedése némileg béní
tóan hatott ugyan, mindazonáltal örömmel hozza 
tudomására a közgyűlésnek, hogy újabban 12 ala
pitó, 104 rendes, és 49 pártoló, és igy összesen 
175 tagot sikerült gyűjteni, a mihez hozzáadva az 
előbbi tagok számát: 133-at, az egyesület ez idő 
szerint összesen 308 taggal bir.

III.
Megemlékezik elnök az egyesület vagyoni ál

lapotáról. A vagyon 744 frt 44 krból állott, a 
moly összeget 346 frt 45 krral szaporította a dr. 
Czipott Zoltán vezetése alatt rendezett nyári mu- 
mulat8ág, a melynek fényes sikoreért a rendező
ségnek jegyzőkönyvi köszönet nyilvánítását indít
ványozza.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
Az egyesület vagyonának ez idő szerinti állaga 

a tagdijaknak az alaphoz való csatolásával:
1. takarékpénztári betétekben: 1264 frt 21 kr.
2. készpénzben: . . . .  86 frt 7:í kr.

Összesen: 1350 frt 94 kr.
IV.

Előterjeszti továbbá elnök, hogy az egyesület 
a folyó évben 40 iskola, 2 olvasókör részére, Bel- 
latincz- és szent-gotthárdi járás területén kiosztott 
3109 drb könyvet 202 frt 7 kr értékben; a baty- 
tyándi- és mezővári olvasókör 38 frt 10 kr ára 
könyvet kapott.

V.
A „Muraszombat és Vidéke“ ezimü lap tulaj

donjogának megszerzése tárgyában elnök bejelenti, 
hogy a lap tulajdonjoga a gazdasági egyesülettől 
ismételt kisórlot daczára megszerezhető nem volt, 
miórt is a választmány 1899. január 1-tŐl kezdő- 
dőleg egy uj lapnak „Muraszombati Lapok" czim 
alatt leendő megindítását határozta el.

Takács R. István, Sinkovich Elok, Hunyady 
Nándor Ó6 di. Czipott Z dtán  hozzászólása után 
a közgyűlés a választmány határozatát jóváhng)C- 
lag tudomásai vette és a lap megindítása, a szer
kesztő kijelölése és az államsegély kérelmezésével 
a választmányt bízta meg.

VI.
Elnök jelenti továbbá, hogy a választmány 

elhatározta, miszerint a névmagyarosítás ügyét is 
felveszi programmjába, a hazafias érzelmű lelkész 
urakat az anyakönyvi kivonatok ingyones kiállítá
sára felkéri és ha ez eredményre vezet n névma
gyarosítás érdekében mozgalmat indít, a kérvónye- 
zós és bólyog költségeket pénztára terhére el
vállalja.

A közgyűlés a választmány ezen határozatát 
helyeslőleg tudomásul vette.

VII.
Ezután bejelenti elnök dr. Khál Elek egyesü

leti titkárnak ezen állásáról való lemondását, a 
melyet nagymérvű elfoglaltságával indokol.

A közgyűlés a lemondást tudomásul vette és 
a titkári állásra egyhangúlag Sinkovich Klek szol- 
gabirót választotta meg, aki e megbízást elfogadta.

VIII.
Simon József egyesületi pénztárnok a lefolyt 

évben a bevételek és kiadások főösszegóről száma
dását előterjeszti, mely szerint az egyesület bevé
tele 1796 frt 30 kr, kiadása 445 frt 36 kr. volt 
s igy a tiszta vagyon:

1. takarékpénztári betétekben 1264 frt 21 kr.
2. k é szp én z b en ...............86 frt 94 kr.

Összoson: 1350 frt 94 kr.
IX.

A számvizsgáló-bizottság nevében Sinkovich
Elek bejelenti, hogy a pénztárnak számadásai á t
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vizsgálta tv ón, teljesen rendben találtattak, miért 
is indítványozza, hogy a közgyűlés a fentartandók 
fentartása mellett pénztárnoknak a felmentést 
adja meg.

A közgyűlés a felmentést egyhangúlag megadta.
X.

Az 1899. évi költségelőirányzatot és munka- 
programmot Völgyi Ferencz ismertette és azt a 
közgyűlés megjegyzés nélkül helybenhagyta és 
elfogadta.

XI.
A közgyűlés elhatározta, hogy jövő évi köz 

gyűlését a választmány által meghatározandó idő 
ben Muraszombatban ta rtja  meg.

XII.
Miért is a tárgysorozat letárgyaltatott és in

dítvány be nem adatott elnök a kellően össze
hívott és határozatképes közgyűlést befejezettnek 
jelentvén ki, a közgyűlés az elnök éltetésével; be
záratod Kmf.

Wiljinyer Károly, Pollák Ponyrárz,
s . - t i t k á r .  e l n ö k .

Hitelesítik:
Dr. Szilárd Lipát,

Schlankovich János.

H í r e k
— A dom ányozás. Nagy méltóságú gr. Szá- 

páry Gézáné ő excellentiája minden évben úgy ez 
úttal is a „Katii. Kör“ részére 100 frtot volt 
kegyes adományozni. Fogadja a katholicizmus ügyét 
mindig szivén viselő grófné nagylelkű adomáuyá. 
é tt ez utón is hálás köszönetünket. S z l e p e c z  
J á n  os, egyl. pénztáros.

— Fejedelm i vendégek  érkeztek a napok
ban a Itadó-család répczaJaki kastélyába. Vilmos 
német császár legidősebb nővére, a "szászmeiningen 
nagyherczegnő, valahol megismerkedett Radó Kál
mán leányával, gróf Pozadowskynéval és őt igen 
megkedvelvén, azon óhajtását fejezte ki, hogy sze
retné ismerni a magyar mágnásasszonyokat s ez 
óhajtás következménye a répczelaki látogatás, ahová 
a nagyherczegnő és férje okt. 2-án érkezett s 
ahonnan kirándulásokat is tettek. A nagyherczegi 
pár magyarországi mutatása után Sinaiába utazik 
a román királyi pár látogatására.

— Jótékon yság. Nagyméltóságu gr. Szá- 
páry Gézánó ő excellentiája a kér. jót. nőegylet 
ozéljaira ez évben is kegyes volt 100 frtot adomá- 
njozni. A jó tett nem szorul dicsérotre.

— F igyelm eztetés. A muraszombati gaz
dasági fiókegylet tudatja tagjaival, hogy szuper- 
foszfát és ammoniákszuperfoszf ltot még mindig 
raktáron tart, elsőnek ára 6 frt, utóbbinak pedig 
5 frt 60 kr. A vevőközönség gondoskodjék zsákok
ról, mert a mostaniakat, a műtrágya keresztül 
rágta. Gyümölcsfákra még mindig lehet előjegyezni 
az egyesület irodájában. A jövő héten megkezdődik 
az oltványok kiadása. Egyúttal figyelmeztetjük az 
egylet tagjait, hogy tagdijaikat mielőbb fizessék 
be, mert csakis azok kapnak a jövő évre szóló 
naptárt, kik eme kötelezettségüknek eleget tettek,

A v á l a s z t m á n y .
— V onattó l e lgázo lt tehén. A múlt 

vasárnap este Grácz-felé robogó gyorsvonat Kis
unyom és Egyházas-Rádócz állóinál ok között a 
nyílt pályán egy tehenet elgázolt, mely a sötétben 
tévedhetett oda.

— Csodagép. Egy Somorjai Ferencz nevű 
szegedi ember oly csodás szerkezetű gépet talált 
fel, mely egyszerre szánt, vet és boronái. A gép
ről szakértők kísérletek után úgy nyilatkoztak, 
hogy teljesen beválik.

— Uj trachom a-járvány orvos. A belügy
miniszter a viz-lendvai miniszteri trachoma-járvány 
orvosi állásra a tótkeresztari körorvossá megválasz
to tt Dr. Szilárd Lipót helyébe Dr. Klein Adolf 
orvostudort rendelte ki. Ki állását már el is foglalta.

— Uj czég . Neumann Zsigmond, Neumann 
Sorau a helybeli Neumann Adolf köztiszteletben 
álló kereskedő két fia és göllei Inselt Jenő Buda
pesten bank és gahonabizományi üzletet alapítottak. 
Örömmel üdvözöljük az uj czéget!

— A  körm end-ném etujvári vasú t épí
tése a szept. 30-án teljesített közigazgatási bejá
rás után tényleg megkezdődött.

— A katonák vaosorája A hadügyminisz
térium rendeletet adott ki, a mely szerint 1899. év 
január 1-től kezdve, hetenkint öt napon, fejenkint 
és naponkint egy krajczárt számíthatnak f. 1 a ka
tonai alosztályok, mely összegből a katonák meleg 
vacsorájának költsége lesz fedezendő. Ezen az 
összegen felül a hét két napján ^kedden és pénte
ken) a pénzzel meg nem váltható főzelékkonzervet 
kapja a katonaság. Az összeg az érkezési pénz 
növelésére s természetben kiszolgáltatandó vacsora 
előállítására fordítandó. Az étkezési pótdijak a le
génység kezéhez való fizetése csak kivételesen en
gedhető meg. Az egyes csoportokra bízzák, hogy 
rendelkezésre álló pénzösszeghez mérten, esetleg 
az étkezési pénzmegtakarításokból és a legénységi 
zöldséges kertek hozadékából, naponkint a legény
ségnek vacsorára levest vagy főzeléket, illetőleg 
tésztát szolgáltassanak. A főzéshez szükséges fát 
szintén 1899. január 1-től kezdve számíthatják fel.

— Téli menetrend. A m. kir. államvasutak 
vonalain f. évi okt. 1-ón a téli menetrend lép életbe, 
melynek minket érdeklő főbb változásai a követ
kezők: A kis-czell—boba—ssáktornyai vonalon be
szüntetik Kis-Czell és Zala-Egerszeg között a Zala- 
Egerszegről reggel 5 óra 54 perczkor Ivis-Czellre 
és onnan este 6 óra 10 perczkor Zala-Egorszegre 
induló személyvonatot: — Az ukk—tapolozai vona
lon beszüntetik az Ukkról reggel 7 óra 56 percz
kor Xapolczára induló vegyes vonatot és helyette 
egy uj vegyes vonatot hoznak forgalomba, mely 
Ukkról reggel 6 óra 50 perczkor indul és Tapol- 
czára délelőtt 8 óra 18 perczkor érkezik. — Leg
közelebb különben részletes menetrendet melléke
lünk lapunkhoz.

— Á rtalm as-e a c zigare tta?  Annyi 
gáncs, annyi kicsinylés éri a szivarozók részéről 
a karcsú kis czigarettát. Pedig ez olyan szelíd kis 
jószáguak tűnik a vaskos, barna levélbe sodort, 
pocakos gyűrűs hősök között Szép és kedves, a 
czigarettázó ilyennek ismeri; szapulták, hogy ártal
mas,veszedelmes, tönkre teszi a tüdőt. Ha sápadt 
a férfi arcza: ráfogják, a czigarettától, rá intenek 
ellenségei mindenkit, hogy szakítsanak \ele; a 
pokolba kívánják a kedves, karcsú ártalmatlan kis 
czigarettát. Mert ártatlan, nem veszedelmes. Ko
moly tudósok keltek védelmére, hogy visszautasít
sanak minden méltatlan, rosszakaratú gáncsot. Ki
derült, hogy a cigaretttában is egyedül a dohány 
az ártalmas. Tőgyük fel, hogy egy czigarettázó 
ember naponként 25 czigarettát sz ív  el, 25 cziga- 
rettához kell 0.8 gramm papiros, amely lassan 
elhamvasztva 0.96927 gramm hamut ad. Föltéve, 
hogy a hamu vas-, réz-, ólommész-, ultramarin- és 
silicium-részeket s ehhez hasonlókat tartalmaz, 
akkor 0.8 gramm papír hamujából 0.000128 gramm 
réz- és ólomoxid képződik. Ha ez mind a tüdőbe 
ju t is, — ami éppen nem valószínű — akkor is 
25 évig szívhat az ember naponkint 25 czigarettát, 
hogy egy grm. ólomoxidot szedjen a tüdőjébe

G S A R N O K -
Fővárosi divatlevél.

—  A  D i v a t  U j s á g - b é l .  —

Az ősz oly csodálatosan szép és oly rendkívül 
hosszúra nyúlik, hogy szinte megakasztotta a téli- 
őszi divatot előkészítőket szorgos munkájukban. 
Senki sem akar vagy nem mer még újat rendelni. 
Mindenki a nyári ruháit siet még elviselni és bol
dog, hogy nem kénytelen még a zord telet bevezető 
hűvös őszszel törődni. Alig látni itt-ott egy őszi 
ruhát. Ami mégis már uj, az csaknem mind leb- 
benyes derékkal készült, mintha az asszonyok meg
unták volna csípőjük formáját mutogatni. A lebbeny 
hol a sokat emlegetett formába vágott fodor, hol 
podig a régi frakklebbeny formájában kísért. Elől 
csaknem nyitott az előbbi is, a két csücske kerekre 
van vágva. Ez a kopekre levágás különben igen 
általános, a menuyiben nemcsak a derekak lebbe- 
nye, de az őszi-téli zsaketteké, sőt a köpenyek 
leeje is újabban mind ilyen formán készül.

A derék akár egészen szoros, akár bluzderék, 
elől mindig nyitva van és szép kis fehér hajtásos 
vagy pliszó vagy csipkés smizettet enged látni.
A smizett vagy mellfodor arra való, hogy. a leg- 
egyszeiübh ruhát is kedvessé, kecsessé, tetszetőssé 
tegye. Kevésből ügyes kézzel többrendbelit is ké
szíthetünk magunknak nem éppen nagy fáradság
gal. A magas gallér a hűvösebb idővel ismét elfog
lalja eddigi helyét, de már nem olyan szolidan 
védi a nyakat, fület a hideg széltől, mint eddig, 
mert számtalan cakkokra vagy patricskákra vagy 
fülecskékre széthasogatva ágaskodik fejünk fölé* 
Igaz, hogy az igy támadt nyílásokat bőven tömi 
a sürü selyem, krep és csipkebodor, amely az ilyen 
gallérba belülre van fércelve. A ruhák díszítésén 
eddig nem láttunk semmit, ami az eddigitől nagyon 
eltérne. Zsinórpánt vagy hímzett disz az utczaiakon, 
csipkebetét, csipke rátétfigurák, a melynek alá a 
ruha szövetétől elütő színű selymet vagy atlaszt 
férczelünk, fodrosra ránczolt keskeny szalag, sifon- 
bodrocskák, gyöngy- és pillangódisz a könnyebb, 
díszesebb ruhákon. Ami a formát illeti, attól tar
tok, hogy a toldott fodru szoknya vagy a csak 
diszszel jelzett vágott fodor innen-onnao valóságos 
tunikára fog átalakulni. Pedig de kár! Semmi sem 
emeli úgy az alakot, mint egy szép, a földig hulló 
szoknyaforma. Hiába, a divat mindig csak a magas 
termetüeknok kedvez, mintha kicsi termetüek nem 
is volnának a világon.

Egyet azonban már lehet látni és ez az, hogy 
az idei téli divat nem lesz oly egyhangú sötét, mint 
ezelőtt, ezt pedig leginkább az élénkebb színezetű 
koczkás szöveteknek fogják köszönhetni, melyeket 
nemcsak blúzokra, hanem házi és délelőtti sétáló 
ruhákra is bőven fognak alkalmazni, még a téli 
óvadra szánt meleg köpenyszövetekre is alkalmaz
zák elmosódó színekben a koczkás mintát. A leg
nagyobb pompát az idén a téli köpenyeknél a 
bélésfélékbou fogják kifejteni. Ami nehéz brokát 
a divatból kiment, azt most mint a köpenyekre 
alkalmazzák bélésnek. Őszre mindig a köpeny 
színéhez legjobban álló színeket választják bélés
nek. A foketókhez az erősobb színezeteket, a barna, 
sötétzöld és szürkéhez a gyengódebb, rózsaszint, 
kéket, millefleurt. A szétváló olejü, kerekre vágott 
köpenyek mellett erősen tartják magukat a hátul 
testhez álló köpenyek. Kivált idősebb asszonyok, 
akik nagyobb súlyt fektetnek a kényelemre, mint 
a divatosságra, sokkal jobban szeretik az ilyeneket 

Hanem egy szó mint száz, igaz, hogy alig 
van még tiszta fogalma az embernek róla, hogy 
milyen lesz az őszi- téli divat, azért kár is róla 
sokat beszélni. Mire legközelebbi levelemet intézem 
kedves szép olvasóimhoz, remélem, több mondani 
valóm lesz.

Ida.

irodalom.
A  m agyar nép tö r té n a te .  A magyar nép

nek ezer esztendős küzdelmeit, melyet szabadsága
kivívásáért folytatott, e küzdelem hatalmas és 
órdekfeszitő fordulataival együtt, nagy művészet
tel írja le Benedek Elek. „A magyar nép múltja 
és jelene" czimü munkájának első kötetében, mely 
épen most jelent meg. Benedek Elek egész irói 
pályája tulajdonkóp nem volt egyéb, mint előta
nulmány e műhöz, melybe nagy szivét, erős hazafias 
érzését, a népnek közvetlen megfigyólósen alapuló 
ismeretét és stilmüvészetét lelkesedéssel önthette 
bele. Valóban szivéből irta meg a könyvét. Ujjong, 
ha csak egy lépéssel közeledik a szive szerint 
szeretett köznép szabadsága kivívásához, s minden 
bukás, minden veszteség fájó érzettel tölti el ke
belét. Az egész könyvön végighúzódik tárgya iránt 
érzett forró szeretető. Közvetlen hang, egyszerű 
előadás, igazi népies könyvvé avatják müvét. Az 
érzés megnyilatkozásának ez az őszintesége müvé
nek egyik kiváló tulajdonsága. Ez különbözteti meg 
munkáját a tudákoskodó történetíró munkájától, 
mert ő nem adatoknak kihüvelyezését a  régi poros 
aktacsomókból, hanem a fejlődés, a történeti egy
másután megértését és tiszta szemléletes előadását 
tai tóttá szeme előtt. Képeket rajzol, melyeket lelki 
szemeivel szinte látott, annyira belemerült a múlt
nak tanulmányozásába. S bár feladatánál fogva 
csak azt kereste, hogy mikép változott korról-korra 
a nép, a történeti viszonyok pontos és hü megraj
zolását 8 a históriai szellemhez való következetes
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ragaszkodást müve másik kiváló tulajdonságának 
kell elismernünk. Míg a háttérben a magyar tör
ténelem ragyogó képekben vonul fel előttünk, a 
maga összefüggésében következetesen megrajzolt 
történetet alkotva, — az előtérben ott all mindig 
a nép, mely eg\ boforr az ország sorsával, érez. szen
ved, fejlődik és hanyatlik akként, amint változik 
a sorsa az édes hazának, melyhez bü marad, 
melynek eszméje mellett mindvégig kitart, s ha 
fellázad is keserves terhei alatt, nem teszi azt 
soha a haza eszméje, hanem a nemesség elnyomói 
ellen. Igen érthető ilyetén felfogásban, hogy ezt a 
becsületes érzésű népet miért fogadja testvéréül a 
jelen század haladó eszméinek hatása alá került 
nemesség is, s a könyv utolsó képe, mely a ne
mes és paraszt kézfogását ábrázolja, a kötet esz
mevilágát szimbolizálja: itt a szabadság! A ma
gyar nép szabadságának ötvenéves születésnapját 
jubiláltuk ez évben, ennek az emlékéi e alkotta 
meg Benedek Elek ezt a szép könyvet, mely ez 
ünnepélynek legbecsesebb s legmaradandóbb em
lékét képezi. A könyvet az Athenaeum r.-társaság, 
mint kiadó, szebbnél szebb képekkel díszítette, 
melyek nyomon kisérik a szöveget, értelmezik, 
megvilágítják, szemléletessé teszik azt. Különösen 
ki kell emelnünk a színes mümellékleteket, melyek 
hírneves művészek történeti jeleneteket ábrázoló 
festményeit pompásan sikerült színes fénynyoma
tokban mutatják be. Az első kötet ára diszkötós- 
ben 8 frt.

P á r i s i  D iv a t  Most, mikor a divat annyi 
újat, szépet s hellyel-közzel annyi eredetit és fan
tasztikusát, szinte jelmezszerűt alkot, most még a 
legjobb ízlésű hölgynek is szüksége van egy oly 
tanácsodéra, ki a választást mindenben megkönnyítse. 
A „Párisi Divat“ az, ami e szerepet legjobban 
betölti; a  hölgyek részint azért tartják nélkülözhe
tetlennek, mert a legújabb dolgokkal ismerteti meg 
őket! részint mert a legszebb dolgoknak is a leg
olcsóbban, legpraktikusabb módon való beszerzésére 
tanítja meg a hölgyeket. E czélokat szolgálják az 
eredeti párisi képek, melyek a nagy szabóczégek 
műtermeiben fölvett fényképek után készülnek, to
vábbá a kimerítő magyarázat, a mintaivek, a pá
risi és londoni divatudósitások s végre a lapot betöltő 
czikkeken és képeken kívül, még a szerkesztői üze
netek rovata, melyben az olvasók minden kérdésre 
kimerítő választ nyernek, úgy hogy a takarékos, de 
jóizlésü hölgyközönség azon óhajtása, hogy aránylag 
kevés költséggel is igazán elegánsan legyen úgy 
ruházata, mint asztala és egész háztartása, — akkor 
valósulhat legjobban, ha útmutatásért a Párisi Divat
hoz fordul. A „Párisi Divat" előfizetési ára egy 
negyedévre 2 frt. A „Pesti Hírlap"-a 1 együtt 4 frt 50 kr.

N y iltté r.)
* Az e rovat alatt közlött<$ért nem vállal felelőséget a szerk.

Selyem damaszt ”
Henneberg-seljein 45 kitol ' 1 Irt t;'< krig méterenként, 
a legdivatosabb szövés, szili t nintá/.i'.o.in. Privát-fogyasz
tóknak póstabér és vámmentesen valamint házhoz szál
lítva, m intákat pedisr postafordultával küldenek. Heti- 
üeberír (*. selyeingvarai ,cs. és k. udvari szállító) Zürichben.

Magyar levelezés. Svájcába kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó. 5

Vasúti menetrend
Grácz—Szombathely

regg. regg. regg. este
G rá c z ...................................  5.424.50 8.10 G.lg
G yanafalva.........................  7.53 5.1910.54 8.15
Szent-Gotthárd.........................  8.04 5.4411 oo 9.36
R á tó t ....................................  8.16^.0911.26 9.25
C s ák án y .............................. —.— 6.2511.36 9.44
K örm end..............................  8.33 6.4611.50: 9.55
Egyh.-R ádocz.................... —.— 7 05 12.í>4 10.17
Kis-Unyom ......................... — 7.23 12.18 10.xO
S z o m b a th e ly .................... 9.01 7 4012.31 10.24

Szombathely—Grácz

Szombathely . . 
Kis-Unyom . . 
Egyh.-Rádócz 
Körmend . . .
Csákány . . . 
Rátót . . . .  
Szent-Gotthárd . .
Gyanafalva . . 
Gráczba érk. d. e.

regg. d. u. d. u. este
6.061—Í3.16 6. 9 
6 .1 9 1 .1 8 3 .2 9 -.-  
6.33 1.363.42—.— 
6.48 1.57 3 56: 7.25 
7.03:2.21,4.091—.— 
7.122.344.18 7.40 
7.323.074.36 7.24 
7.533.364.53 8.04 

10.25|4.—17.35; 9.59

g u d a p e  s t—G yőr—S z o m b a th e ly

Budapest . . 
Győr . . . 
Kis-Czell . . 
Sárvár . . . 
Vép . . . , 
Szombathely .

regg. regg. d. u. d. u este
6.50 8.50 1.45! 2.20 9.55

11.37 4.41 5.30 2.36
6.15 1.52 6.02 8.49 4.32
7:10| 2.25 6.25 9.34 5.06

2.51 — —I 0.07 5.31
6.10 3.04 6.52;10.23 5.44

Szombathely—Győr—lludapest.

Szombathely 
Vép . . 
Sárvár . . 
Kis-C>ell . 
Győr . 
Budapest .

d n. regg. d. u. este éjjel
4.—1 9.O8I 12.39 11.— 2.50
4.19—.— i 12.52 11.14 3.06
4 55 9.33 1.16 11.41 3.36
5.46 10.01 2.21 12.24 4.36

ll 1.284.37 4.581 3 .- |M).47 
2.05J7.15 9.20| 7.35| 1.25

Szombathely—K őszeg.

regg. d. e.* d. u. este
Szotnbatholy...............................  6.45111.0013.1517.05
Német-Gencs m. h. . . .  7.01jl 1.15'3.31 7.21
Lukácsháza ra. h ..........................7.18 11.31(3.48:7.38
K ő s z e g .......................................7.31.11.43|4.01|7.51

Kőszeg—Szombathely.
regg. d. e.* d. e. d. u.

K őszeg............................................4.55.8.05111.5114.26
Lukácsháza m. h ......................  8 088.1912.044.40
Német-Gencs m. h. . . . 5.248.3512.204.57
Szombathely..................................5.3ü|8.50|l2.34)5.12

*) Csak kedden és pénteken közlekedik.

H I R D E T É S E K
felvétetnek

e lapok kiadóhivatalában.

H irdetések.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1*81 évi I.X 
t. ez 102. vj-a értelmében ezennel kö/.hi.ré tcs/.i. 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság \ 1’. .-1 számú 
végzése folytán Posztl János muraszombati lakés 
végrehajtató javáraLovenyák János benedeki lakos 
ellen 112 frt 62 kr. tőke, ennek 1894. évi decz 
hó 23 napjától számítandó 8%  kamatai és eddig 
összesen 42 frt 82 kr. perköltség-követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 310 frtra becsült 2 ökör, 1 telién, 
1 üsző és 1 szekér-bői álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az V. 123/98. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Benede
ken alperes lakásán leendő eszközlésére

1808- év o k tóbe r hó 17-ik napjának 
délelőtt 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. ez. 107. t$-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1898. évi okt. hó 6 
napján.

T ótth M iklós.
kir. bírósági végrehajtó.

Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság, Alsó-Lendva.

H I R D E T M É N Y -
A t. ez. közönség tudomására hozatik, hogy alulírott intézet

fö ld b irto kok ra  10 e gé sz  5 0  évig  terjedő
törlesztési kölcsönöket

e s z k ö z ö l .
A feltételekre vonatkozó bővebb felvilágosítással szolgál az

Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár.

Felhívás egy szerencse kísérletre
a m. kir. kormány által engedélyezett

l a r m U l i r M
Csak 100.000 sorsjegy létezik s ezekre 50.000 nyeremény esik.

■ Tehát minden második sorsjegynek nyernie kell.-
A legszeroncsésebb esetben a főnyeremény

1.000,0: korona.

A hivatalosan m egállapított 1-sö osztályú betét a következő:

egy egész eredeti torsjegy ára .
» fél ..............................

B frt  : egy eegyed eredeti sorelegy ára . d frt  50 kr. 
3 „ | „  n y o le z id . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  »  75 „

Fiion sorsjegyek kaphatók:

A .SCM ÉH , B . és F IÁ N Á L , ,
M U R A S Z O M B A T B A N .

Újházi Miksa, rom od* t
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