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Kesergő hangok.
(Cz.) A Muraszombatban székelő Vend

vidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
múlt szombaton tartott választmányi ülésén 

- melyről lapunk más helyén lesz szó — 
Pósfay l'ongráez főszolgabíró, az egyesület 
agilis elnöke, keserű szavakban adott kife
jezést abbeli és nem alaptalan aggodalmá
nak. hogy a társadalom közömbössége és 
a pártolás mindinkább feltűnőbb hiánya 
előbb utóbb válságba fogják sodorni a 
Veudvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
letet s ebben azt az intézményt melyet vend- 
ajkú népesség által lakott területén, a ma
gyarosodás legelőkelőbb és legtevékenyebb 
faktora volt. Panaszos szavakban mutatott 
rá az elnöklő főbíró arra a szomorú hely
zetre. amelybe az egyesület jut, s letenni 
készül elnöki tisztségét, mert nagy ambi- 
tióját. mely az egyesület minél intenzivebb 
ténykedésében keres megnyilvánulást, nem 
tudja kielégíteni.

Súlyos és igaz vád ez a magyar társa
dalommal szemben. Lesújtó kritikája annak 
a nemtörődömségnek és hanyagságnak, 
mely fájdalom a magyar ember nemzeti , 
betegsége.

Szebb és nemesebb ezél, nagyobb és ! 
fenségesebb feladat, mint a magyarság esz
méjét szolgálni, magyar ember előtt nem 
lehet. Mikor a mi elődeink sok évekkel 
ezelőtt megalakították a V. M. K. E-t, illetve 
a derék tanítói kar kebelében szakosztályi 
minőségben működő magyarositó törekvé
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seket, egy önálló egyesületté tömörítettek, 
ez a hazafias czél lebegett szemeik előtt s 
ezen magasztos feladatok megoldását tűzték 
ki maguknak.

Es az uj egyesület erőre kapva, hatal
mas szárnycsapásokkal emelkedett felfelé, 
és igazi központja lett mindazon törekvé
seknek, amelyek e vidék megmagyarositá- 
sát czélozták. A kezdeményezők lelkesedé
sét kétségen kívül igen hevitette az a körül
mény, hogy itt, az egyesület működésének j 
terrénumán, nem bizonyult hálátlan és \ 
eredménytelen munkának a magyarosítás, 
mert a mi népünk fogékony a magyar cul- 
turára, szívesen fogadja és veszi be a ma 
gvar szót, könnyen tanul és szivében leiké- j 
ben magyarnak érzi és vallja magát. Nem 
ismeri, vagy legalább is nem akarja ismerni 
a nemzetiségi kérdést, a magyar haza ma
gyar polgára akar és tud lenni.

E nép között tehát érdemes a magya
rosítással foglalkozni és itt az egyesület 
tud eredményeket felmutatni, amint hogy 
nem egy sikerre tekinthet vissza.

Annál elszomoritó’̂ L tehát az a jelenség, 
melynek Pósfay Pongrác kesergő szavakban 
adott hangot. Lelohadt a lelkesedés, szűnő 
félben van az érdeklődés. És ez nagy bűne 
járásunk intelligeutiájának : Tény az, hogy 
élet viszonyaink jelentősen megváltoztak, 
szomorúan igaz, hogy a megélhetés küz
delme mindig jobban előtérbe lép, de az 
az eszme, mely a V. M. K. E. zászlójára 
van Írva, még akkor is pártolást és odaadó 1 
támogatást követéi, ha áldozatok árán

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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tehetjük is meg azt. Amint, hogy bármilyen 
sorsban is éljünk kenyérre meg lakásra 
kell jutni, azonképen kell hogy jusson a 
haza oltárára is. Mert a világ minden poli
tizálásánál is nagyobb hazaíiság a magyar 
eszme ilyeténképeni szolgálata, amidőn 
idegen ajku testvéreinket nyelvükben is 
magyarokká akarjuk tenni.

Nem akarjuk hinni, hogy a helyzet 
tényleg oly sötét lenne, amint azt a gyűlé
sen hallottuk. Elképzelhetetlennek partjuk, 
hogy ebből az intelligentiából, mely intellec- 
tualis erejét nem egyszer mutatta már 
meg, teljesen ki halt volna a magyar 
lörekvősek iránt való lelkesedés. A leányzó 
nem halt meg csak alszik.

Meg vagyunk róla győződve, hogy a 
muraszombati járás társadalma nem engedi 
válságba jönni az egyesületet és szorosabban 
tömörül annak zászlaja alá.

De nehogy félreértessünk kijelentjük, 
hogy mi nem vészharangot kongatunk, 
olyan veszedelem, mely a vég közeledtét 
jelentené, hála a magyarok Istenének nin
csen. Csak kevés a támogatás, a tagok 
száma fogy s ezzel az egyesület ereje gyen
gül, mert a magyarosodást sem lehet szép 
szavakkal, megcsinálni, ahhoz is pénz kell. 
És ez a nervus rerum lesz évente keve
sebb. De nem kételkedünk benne, hogy ha 
a közönség figyelme újólag felhivatik az 
egyesületre, a régi érdeklődés ismét feléb
red, s a V. M. K. E. áldásos mükökését 
nem fogja megakasztani semmi sem.

TARCZA.

Őszi ének.
Ilyenkor ősz felé oly elhagyott a tájék, 

mindenki oly árva, mindenki temet. Emlékszel 
erre a versre ? Nem is olyan régen, én írtam. 
A!;kor is ősz volt komor ősz. liervadás mindenütt, 
a lehulló levelek elmúlásról beszéltek, a halvány 
kis ibolya alig, alig bontogatta szirmát, már is 
eili ivadt. Amerre jártunk tar gályák szegték be 
utunkat, a vad gesztenye árnyas koronája szomo
rúim bolongatott s a természet nagy halódása 
hirdette a szomorú enyészetet, a halált, a 
hervadást.

És én akkor irtain neked, hogy szerellek. 
Az őszi fellcgck komor árnyát elkergette szivem
ből az a dal, egy lángoló érzelem beleesapott a 
hervadásba s azt dalolta, hogy nincs liervadás, 
•nert csak a busák, a szomorúak sírnak az elmu- 
láson, de akik szeretnek, azok örök tavasz ragyo
gását látják a fel-felbukkanó őszi verőfényben is. 
S azóta idő telt, jött a lel zordon viharja, a nyár 
perzselő sugara és én egyre azt a tavaszi ragyo
gást érzem. Újra visszacsendül az az első dal, 
uioly neked szólt s édes zsongása azt súgja ne
kem, hogy én most is úgy, nem, most egyre 
jobban szeretlek.

lJoiondos érzés ! Nézd a világ folyását. Trónok 
dőlnek össze, koronás királynő leszáll a trónról, 
otthagy hirt, nevet, dicsőséget, fényi ragyogást s 
kezét, szivét adja egy csekélyke parvenü lovag
nak, mert szeret. Nézd amott messze, messze 
fcJlobban egy lobogó láng, vérbe fojt álmot jövőt 
merész tervet, mert szeret.

Hát van szerelem ! Hallgassatok el ti közönyt, 
hidegséget alTektáló üres lelkek, mert ez a szent 
érzés csudákat müvei, pozdorjává tör minden 
kishilüt.

Sokan csalódnak, mert sokan csalnak. Ennek 
a szent érzésnek is vannak lelkiismeretlen kútárai, 
akik kiszipolyozzák egy ártatlan lélek színes álmát, 
aztán kifosztva, kirabolva otthagyják a nemes 
zsákmányt. Ezek a szerelem bűnösei. De vájjon 
melyik érzést nem lehet profanizálni ? És mert 
gyikosok vannak, ne merjek élni és mert rablók 
vannak, ne merjek vagyont gyűjteni és mert lelki
ismeretlenek vannak, ne merjek szeretni?

Nem, akik igazán szeretnek, azok nem 
csalnak. Ahogy a Napóleonokból nem lesznek 
orvtámadók, gyávák, a Komcókból, Azrákból sem 
lesznek csalók.

Akik szeretnek, azok boldogok. Az élet ezer 
és ezer csapása közt, a prózai élet halál ha rcz 
elkeseredett tusájában nem talál vigaszt, reményt, 
aki nem szeret. A szerelem a remény, a jövő.

El-elbolygok néha embertársam közt. S a

sok sivár lélek közt boldognak tudom magam, 
mert szeretek. 11a lclkcmen néha nap erőt vesz a 
bánat, a csüggedés, elém varázsolom újra a te 
képed, ártatlan arcod édes ragyogása melegséget, 
bátorságot önt belém s elmúlik a bánat, úgy 
érzem, hogy a világ, csatáját tudnám megvívni 
érted és veled.

Hát ne csüggedj a hervadáson. A lehulló 
levél, a zörgő haraszl nekünk nem az elmúlásról 
regél. Künn zúghat a szél, dermedhet a hideg 
fagyasztó zúzmarája, hadd járjanak köztünk a 
busák, a csalódottak és megcsaltak, mi az enyé
szetben a megújhodást látjuk. Lobogó szerelmünk 
ragyogó lángja bevilágít a kétes félhomályba s 
eloszlik a köd, bizonytalan felleg.

Akik szeretnek, nincsenek egyedül a vadon 
pusztaságban som. Hadd zúgjon körötted a tomboló 
vihar, hadd üvöltsön a vásári lárma, te csak kövesd 
azt a  mindeneket boldogító s oly keveseket meg
látogató, reményt, tiszta érzést árasztó és ápoló 
bolygót, mit szerelemnek hívnak.

Ilyenkor ősz felé, oly elhagyott a tájék ! S 
én mégis a tavaszi napfény ragyogását érzem 
szivemben, lobogó szerelem zsongitó lángja ke
resztül járja lelkemet s tudom, érzem boldog 
vagyok, mert szeretek ! Oh szeress te is, hogy 
boldog légy ! Hisz úgyis oly kevés a boldog em
ber e világon.
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A V. M. K. E. választmányi ülése.
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye- 

sülct választmánya a múlt szombaton d. u, 3 
órakor Pósfay Pongrácz elnöklésévcl az állami 
iskola egyik tantermében ülést tartott, amelyen a 
választmány tagjai közül a következők vettek ! 
részt: dr. Gzifrák János, dr. Geiger Vilmos, 
Kovács István, Lippay Vendel, Polgár Sándor, 
Kuzsa Ferencz, Takáts H. István, Vértes Sándor, 
Wilfinger Károly és dr. V'ralarits Iván.

Pósfay Pongrácz elnök üdvözölvén a meg
jelenteket, az ülést megnyitotta s előterjesztései- 
nek során előadta, hogy Vasvármegye ez évben 
600 korona segélyt utalványozott az egyesületnek 
és indítványozta, hogy a választmány javaslata 
alapján a kö> gyűlés mondjon köszönetét Vasvár- 
megyének e nemeslelkü adományáért. Klóadta, 
továbbá, hogy az egyesület a múlt tanév végével 
nagymennyiségű jutalomkönyvel osztott szét a jó 
előmenetelü és magaviseletü tanulók között, hogy 
Wilfinger Károly egyesületi titkár ez évben is 
19 vend gyermeket helyezett el magyar vidéke
ken, akik teljesen megtanulták a magyar nyelvet 
és végül bejelentette azt is az egyesület múlt évi 
határozatának értelmében, az egyesület nevében 
Vértes Sándorral együtt közben járt a vármegye 
alispánjánál, hogy a törvényhatóság a tanítói 
fizetés felemelése kérdésében állást foglaljon.

Ezután a tagdíj hátrálékok ügyében tett j 
jelentést s ennek kapcsán elhatározta a választ
mány. hogy a behajthatatlannak mutatkozó hát
ralékok törlését fogja a közgyűlésnek javasolni, j 
a behajthatókat pedig perlés végett kiadta dr. j 
Gzifrák János egyesületi ügyésznek, kit azzal is 
megbízott, hogy Újházi Miksa ellen fennálló kö- ; 
vetélést is hajtsa be.

A nagyszámú tagdíj hátrálékok és a közön
ség érthetetlen közönye keserű panaszra késztette 
az egyesület ügybuzgó elnökét. Sötétnek és re
ménytelennek látja a jövőt s mert a szükséges 
anyagi eszközök hijján az egyesület nem tud 
megfelelni hivatásának s a tétlenség és mozdu
latlanság az ö ambitióját nem elégíti ki, azért a 
jövő évben megválni szándékozik az elnöki 
állástól.

A választmány, mely tudatában van annak, 
hogy Pósfay Pongrácz személyében milyen kiváló 
erőt és vezetőt bir természetesen hallani sem 
akart a lemondásról s a tagok nagy bizalmának 
Takáts R. István és Vértes Sándor kifejezést is 
adtak s felszólalásaik nyomán elhatározta a vá
lasztmány, hogy Pósfay személyéhez és elnöksé
géhez feltétlenül ragaszkodik annál is inkább, 
mert az egyesületnek szüksége van oly erős kezű 
és agilis vezetőre.

A pénztári jelentésből megtudjuk, hogy az 
egyesület vagyona jelenleg 6342 korona 60 fillér.
A jövő évi költségvetésbe a bevételeket és ki
adásokat 1150 koronára állítottak be.

Kováts István indítványára kimondotta a 
választmány, hogy a magyar isteni tiszteleteknek ! 
könnyebben való általánosithatása czéljából az 
egyesület magyar énekes könyveket fog az egyes , 
egyházak között kiosztani. Elhatározta továbbá a 
választmány, hogy a vallás és közoktatásügyi 
kormánytól segélyt fog kérni.

Dr. Gzifrák János indítványára kimondották, 
hogy az újévi üdvözléseknek az egyesület javára 
leendő megváltása tárgyában mozgalmat indítanak 
meg s a kivitellel az indítványozót bízzák meg, 
Dr. Vratarits Iván javaslatára elhatároztatott, 
hogy Sági János battyándi tanító ötven éves 
jubileumán, mely november 12-én lesz megtartva, 
az egyesület küldöttségileg fogja magát képvisel- j 
tetni. Ezzel az ülés bezárult.

Újévi üdvözletek megváltása.
Mozgalom a V. M. K. E. érdekében.

Vezető czikkeiyünkben és a V. M. K. 
E. választmányi üléséről irt tudósításunk
ban is megemlékeztünk arról, hogy ezen 
nagy és nemes czélu egyesület pártolása 
mindinkább lanyhább lévén, az anyagi erők 
hijján nem tud oly működést kifejteni, 
amilyen kívánatos volna. Az egyesület érde
két szivükön viselő férfiak sokat tanácskoz
nak azon, mikép lehetne jövedelmi forrásokra 
szert tenni, a közönség nagyobb mérvű ; 
megterheltetése nélkül. Eme tanácskozások I

során felmerült, egy eszme amely könnyen 
keresztül vihető voltánál fogva alkalmasnak i 
találtatott arra, hogy általa némi jövödelemre 
legyen szert az egyesület. Ez az újévi 
üdvözletek megváltása az egyesület javára, 
melynek mibenlétét az alábbiakban ismer
tetjük.

Régi szokás és inkább conventio és 
udvariassági forma, hogy az évforduló alkal
mával ismerőseinket, egy borítékba zárt b. 
u. é. k.-val szoktuk felkeresni.

Ezt a conventiot akarja a V. M. K. E. 
a maga javára gyümölcsöztetni Az újévi 
gratulatiók ugyanis pénzbe kerülnek.

Nagyáltalánosságban véve a számítást 
megállapíthatjuk, hogy a névjegy kerül 2 
fillérbe, a boríték szintén 2 fillérbe, a bé
lyeg 2, 6 illetve 10 fillérbe, aszerint amint 
valaki nyitva vagy lezártan, helybe avagy 
vidékre küldi az üdvözletei. E három-féle 
árból az átlag 6 fillért tesz ki. Ekként egy 
üdvözlés a megírás munkáját nem számítva 
10 fillérbe kerül. Ezeket a 10 filléreket 
szeretné az egyesület magának.

A dolog gyakorlati kivitele igen egy
szerű. Beszüntetjük a névjegyen való gra- 
tulálás és hirlapilag tétetjük közzé, hogy 
összes ismerőseinknek ezen az utón kívá
nunk boldog uj esztendőt, fáradságunk és 
költségünk megváltása czimén pedig egy 
bizonyos összeget juttatunk a V. M. K. E. 
czéljaira.

Az egész dolgot, a V. M. K. E. vá
lasztmányának felkérése folytán lapunk a 
Muraszombat és Vidéke fogja lebonyolítani. 
A kérdést egészen uj esztendőig mindig 
szőnyegen fogjuk tartani úgy. hogy a járás 
intelligentiája a legteljesebb mértékben tudo
mást szerezzen róla.. Az uj év előtt megje
lenő számunkban pedig leközöljük mind
azoknak neveit akik az üdvözlés e módját 
elfogadták, annak megemlítésével és nyilvá
nos nyugtázásával, hogy ki mily összeggel 
váltotta meg a külön gratulálás sokszor 
terhes kötelességét.

Az egyesület nem akar pumpolni s 
távol áll tőle a közönség megsarczolása. 
Csak a ténylegesen és egyébként és kiadni 
szokott összeget kéri magának, számolván 
arra, hogy a közönség lesz annyira haza
fias, hogy egymásnak elengedi az egyesület 
kedvéért és czéljaira a külön üdvözlést.

Ep ezért mintegy direktívát akartunk 
mutatni, midőn hozzávetőleg megállapítot
tuk, hogy egv-egv üdvözlés átlag 10 fillérbe 
kerül. Mindenki annyiszor 10 fillért adjon, 
ahány gratulatiot elküldene. Ez természete
sen nem azt jelenti, hogy e mérték szerint 
kell eljárni. Mindenki annyit ad amennyi 
neki tetszik. Ilyköp esetleg még megtakarí
tást is lehet eszközölni.

Tisztán a nagyközönségen múlik tehát, 
hogy ez az idén megvalósuljon. Nem kell 
hozzá más, mint lemondani a régi conven- 
tionalis szokásról. Senki se higyje, hogy 
esetleg megitéltetik, avagy apprehensióknak 
lesz kitéve, mert hisz mindenki ismerni 
fogja már ez intézményt és azt hisszük 
mindenki szívesen is veszi tudomásul a 
hírlapi gratulatiot, ha ezzel elősegítheti a
V. M. K. E. magyarositó törekvéseit.

A jelen negyedév kezdetével Muraszombat és 
já rá s a  n. é. közönségét lapunk előfizetésére kér
jük fe l, mely negyedévenként I K 50  fill.-be kerül. 
Egyúttal tisztelettel kérjük lapunk megrendelőit, 
kiknek előfizetése le já rt, annak szives meg
újítására.

A kiadóhivatal.

OKTÓBER 6.

Képviselőtestületi gyűlés.
Elénk érdeklődés mellett folyt le községi 

képviselőtestületünknek csütörtök délután 5 óra
kor megtartott gyűlése.

Nem is csuda, a közgyűlés napirendjén a 
község legvitálisabb érdekét érintő ügyek voltak, 
melyeknek megoldását már régóta lázas érdeklő
déssel várjuk. S képviselőtestületünk meg is tette 
a tőle telhetőt, most már a felsőbb hatóságon 
múlik, hogy a legradikálisabb megoldással méltá
nyolja községünk jogos kívánalmait s ne gördít
sen akadályokat tervének kivitele elé.

A csütörtökön megtartott közgyűlésen meg
jelentek : Lainscsák József városbiró. Horváth 
László körjegyző és a képviselőtestületi tagok 
közül: Árvái Bernát, Bácz János, Berger József, 
dr. Geiger Vilmos, Hartmann Ferenc. Horváth 
Pál, Ralkol Tivadar, dr. Vratarits Iván.

A napirend első pontja a vasúti hozzájáró 
ut kérdése volt. Ezen, immár tengeri kígyóvá 
nőtt kérdés a folytonos át- és visszatolások köz
ben teljesen elcsépeltté kezd válni. Községünk 
képviselőtestülete már számtalan határozatában 
kifejezést adott annak, hogy egyetlen sétaterét 
kelté vágni nem engedi, s ragaszkodik a Nemecz 
féle telek kisajátításához, mert szépészeti, köz
egészségügyi szempontokból is fontos érdek, hogy 
az a rozzant viskó végre eltűnjön a földszinéröl.

Vasvármegye alispánja valószínűleg puhitási 
kisérletkép leiratot intézett a községhez s nyilat
kozatot kért arra. nem volna e lehetséges u 
hozzájáró utat a Nemecz-féle telektől egy 50 mé
teres hajlással, a Plesza átszelésével elkészíteni, 
mert a kisajátítás esetleg nehézségekbe ütközik.

Képviselőtestületünk azonban a legcsekélyebb 
hajlandóságot se mutatja arra, hogy egyetlen köz
terét az építési vállalat kedvéért tönkre silányitsa 
és elhatározta, hogy olyan értelemben ir fel ismét 
és utoljára az alispánhoz, hogy ragaszkodik e 
tárgyban eddig hozott határozatához, mely a köz
ség érdekeinek egyedül felel meg, a sétateret át
szelni nem engedi s a mennyiben az alispán a 
korábbi határozatokkal szembe helyezkednék s ;i 
régi tervet a község ellenzése daczára mégis meg
változtatná, úgy a község kijelenti, hogy egyetlen 
közteréből egy talpalatnyi földet sem bocsát az 
építési vállalat rendelkezésére. 8  egyben az 
alispánt sürgős intézkedésre kéri.

Reméljük, e bátor és jogos fellépésnek meg 
lesz a várt eredménye.

A tárgysorozat második pontja a csatorná
zás kérdése volt. E tárgyban oly értelmű határo
zatot hozott a képviselőtestület, hogy felkéri az 
alispánt miután a mostani elavult tervek alap
ján az általános csatornázást keresztül vinni nem 
lehet, arra vállalkozó nem akad — hogy a köz
ségi képviselőtestület meghallgatásával készíttessen 
a kultúrmérnöki hivatal által uj csatornázási tér 
veket, melyek a mai tényleges állapotoknak meg
felelnek. Amennyiben erre az alispán hajlandó 
nem volna, úgy a község saját költségén fogja a 
terveket elkészíttetni.

Ezután előadó körjegyző ismerteti a községi 
virilisták névjegyzékét, mely szerint a legtöbb 
adófizetők: gróf Szápáry László 3042 K 30 f, 
dr. Lamtn Antal 2319 K 60 f. Árvái Henrik 989 K 
J 6 f, Dobrai János 688 K, Rerger József 686 K. 
dr. Vratarits Iván 550 K 28 f, Szlepecz János 
513 K 44 f, dr. Skrilecz .Mihály 454 K 70 f, 
Horváth Pál 452 K 70 f. Mintsek Gáspár 439 K 
78 f, dr, Gzifrák János 312 K 74 f.

Ezekulán a közgyűlés tárgysorozata több 
apró jelentéktelen illetőségű ügy elintézése után 
kimerült.

H Í R E K .

O k t ó b e r  6 .

Megálljatok egy perezre! Némuljon el 
ez az ócska zsibvásár, hallgasson el a vá
sári lárma, hangfogót a hegedűre! És 
sírjatok és zokogjatok és emlékezzetek. A 
magyar Golgotha nagy megújhodása napján 
imádkozzatok buzgón és áhítattal a magya
rok hatalmas Istenéhez, aki büntet és 
jutalmaz és fogadjátok meg hűséges eskü
vel, hogy ezt a napot nem feleditek el!

Te boszuló daemon csattogtasd csak 
hatalmas szárnyaidat s a rejtelmes sulio-
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gásböl hadd törjön ki a boszu, a soha el 
ju'in m.ulú nagy boszu!

A bitófából a szabadság rózsafája nyi
tóit ki. 13 aradi vértanú ártatlanul kiön
tött vére termékenynyé áztatta ezt a vérrel 
öntözött földet s higyjük és reméljük, hogy 
ez a föld még elmondja egyszer nagy sza
vat s visszadörgi a gyilkosoknak nagy 
jussát, mert a nagy eszmét eltemetni, vérbe 1 
fojtani, legyőzni lehet, de megölni sohasem, j

S  a 13 aradi vértanú halála egy nagy 
eszme, egy nagy tanítás: a szabadság 
apothezisa. A mi szabadságunk, ami erős 
várunk, ami nagy jussunk nem múlhat el 
az idők tengerében, legyőz mindent a pok
lokat ledöntő hatalmas ereje.

A gyenge korok apró gyermekei csak 
élni tudnak a hazából, de az a dicső 
Tizenhárom meg is tudott halni a hazáért.

Az aradi vár Golgothája lelt a magyar
nak, a bitófa szinboluma. Az a nemzet, 
melynek Tizenhárom lia kész egyszerre a 
halálra, az nem veszhet el.

Azért ne gyászoljunk október hatodi
kam hanem a büszke dac ragyogása hir
desse arcunkról, hogy nekünk nem szégyen 
n hitóla és nem fenyegetés a halál, mert j 
ha jönni kell, hát hadd jöjjön még egy ! 
Arad, s lesz még magyar, aki halni tud és | 
halni fog a szabadságért.

—

— G r ó f  S z á p á r y  L á s z ló  v. b. t. t.
a mai napon hosszabb tartózkodásra Mura- ; 
szombatba érkezett.

Halálozás. A szombathelyi egyházmegyé
nek ismét gyásza van. Egy derék pap, Mazaly 
Sándor szt.-benedoki plébános költözött el az j 

elök sorából e hó 1-én. Élte delén ragadta el a  j 
könyörtelen halál a derék férfiút, aki járásunk ; 
egyik köztiszteletben álló alakja volt. Haláláról j 
rokonsága és a muraszombati esperesi kerület 
papsága a következő gyászjelentést adta ki.

A muraszombati esperesi kerület papsága 
és a rokonok fájdalomteljes szívvel jelentik, 
hogy fötisztclendő Mazaly Sándor szt.-benedoki 
plébános a ha doklók szentségeinek ájtatos fel
vétele után f. hó 1-őn éjjeli 10 órakor élete | 
-Ib ik. áldozópapságának 21-ik éveben az Úrban 
elhunyt. A megboldogultnak hült tetemei f. hó ‘
4-én d. e 9V* órakor tartandó engesztelő szt. i 
miseáldozat után fognak szcntbcnodcki sirkerl- 
bcn eltemottetni. Szt.-Benedek, 1907. október
2-án. R .  I .  I \  A rokonság. A  muraszombati i 
esperesi kerület papsága.

Temetése nagy részvét mellett 4-én d. e. 
ment végbe. Nemcsak plébániájának hívei, de , 
messze vidékekről is össze sereglett a nép a 
derék lelkipásztor végtisztességére.

K o s s u th  L a jo s  s z o b r a  K ö r 
m e n d e n . Derék szomszédaink nagy ünne
pet ülnek. Ma leplezik le Körmenden a 
gloriozus idők legnagyobbjának szobrát. 
Ma október hatodikait, a szabadság vérbe- 
fojtusának emlék napján az ország figyelme 
oda szegzödik Körmend felé. ahol a sza
badság lángszava felébresztöjének, hirde
tőjének és megvalósítójának emlékét ünnep
ük. Az a monumentális alkotás hirdetni fogja 
Kossuth Lajos szellemének uralkodását, 
hirdetni fogja a honszeretet gloriozus hatal
mat, de hirdetni fogja a késő utódok külö
nösen Körmend hazafias és áldozatra kész 
polgárainak soha el nem múló háláját és 
kegyeletét.

Együtt ünnepel az ország. Ott lesz a 
kormány, a törvényhozás, a vármegye 
küldöttsége. A vármegyei függetlenségi párt 
testületileg vesz részt a szobor leleplezésen, 
melynek keretében Muraszombat független
ségi érzelmű polgársága is küldöttségileg
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rójja le a hála és kegyelet adóját gróf 
Batthyány Zsigmond országgyűlési képviselő 
vezetésével.

Vadászat dr. Lamm Antal nagybérlőnél.
A múlt vasárnapon tartotta meg dr. Lamm Antal 
a muraszombati uradalom nagy bérlője a halmosi 
és borhidai erdeiben az első őszi vadászatot, 
amely kitünően sikerült. A vadászaton a házigaz
dán, nején és nővérén, Lamm Katikán kívül részt 
veitek: Batthyányi Zsigmond gróf orszgy. képvi
selő, ifj. Batthyány Zsigmond gróf, Bodnár Endre, 
Boros Arthur, dr. Czifrák János, Horváth Géza, 
Kovách tüzér kapitány, Klcinrath József, Nemes 
Miklós, dr. Somon Lajos, dr. Stiehel Antal orvos, 
dr. Skrilocz Mihály, dr. Vratarits Iván. Terítékre 
került 8  özbak, 3b nyúl, 7 fáczán kakas. Vadá
szat után Véghelyen fényes ozsonát szolgáltak fel.
A vadászatra hivatalosak voltak még, de elfoglalt
ságuk miatt meg nem jelenhettek gróf Szápáry 
László v. I). t. t. és Kodolich Oswald radkersburgi 
polgármester.

Mihály napja. Nevezetes nap ez Mura- ; 
szombatban. A járás egyik legnépszerűbb embe
rének, dr. Skrilocz Mihály körorvosnak névünnepét 
szoktuk e napon megtartani. Bitka ember dicse
kedhetik azzal, hogy nincsen ellensége. E ritkák 
közül való ö. meri öl mindenki szereti. Lekötelező 
modora, szcrctctro méltó egyénisége és kiváló 
qualitúsai, mindenek bccsülését és szcretclél biz
tosítja számára. Az ünneplők között az első, a 
muraszombati dal és zeneegylet volt, amelynek | 
dr. Skrilocz az elnöke. A névünnep előestéjén, a 
megfogyott, de meg nem tört dalárcsapat meg
jelent az elnök lakásán s dallal köszöntötte őt. ! 
A nóták közben dr. Czifrák János intézett hozzá 
üdvözlő beszédet, melyre az ünnepelt meghatót- j 
tan válaszolt. Másnap a gratulansok egész serege i 
kereste fel a derék orvost, s barátai és tisztelői j 
szép emléktárgyakkal kedveskedtek neki. A hagyo
mányos névnapi áldomása, csak hétfőn volt inog, | 
amikor a névnapon számos barátja és tisztelője 
jött el öt ünnepelni. A kedélyes poharazáz köz- j 
ben a dalárda énekelt. A társaság nevében Aczél j 
József kir. albiró köszöntötte fel, egy szépen , 
sikerült, lendületes toasztban a járás közkedvelt i 
Miskájál, és sok jót szépet kívánt neki. A felkö- 
szöntö után — melyre az ünnepelt válaszolva, ! 
barátait éltette — megkezdődött az öröm pohár j 
körútja és tartott majdnem reggelig.

— Lányok ö r ü lje te k ! Valami nagy 
újságot mondunk a muraszombati járás j 
híres szép leányainak és asszonyainak. Bál ! 
lészen a farsangon még pedig nagy! A vend- í 
vidéki magyar közművelődési egyesület fog 
egy nagyszabású tánczmulatságot rendezni 
a tél folyamán, felbuzdulva azon a nem 
mindennapi sikeren, melylyel a most két 
éve rendezett nyári ünnepélyen elért. Köze
lebbi részleteket erről a nagy aránya ma- ; 
latságról még nem közölhetünk, de azt 
máris jelezzük, hogy a bál eszméje, egy j 
általános közóhaj követelménye, amely j 
körülmény már is biztosítja a sikert.

Eskü és fogadalom a vasutunknál. Vas- | 
utunk alkalmazottai és pedig a 3 éven túl szol
gálatban levők az esküt, a rövidebb idő óta al
kalmazásban levők pedig a fogadalmat az uj 
szolgálati rendtartás értelmében csütörtökön tették 
le dr. Rupanovich Sándor máv fogalmazó kezébe. 
Az aktusnál megjelentek Turcsányi Zoltán mér
nök és Szabó Oszkár állomásfőnök.

— Petáncz magyarsága. A Tapolczai Lapok
40-ik, múlt vasárnap megjelent számában az 
alábbi közlemény látott napvilágot: /

— Gyönyörű magyarság. A petánci savanyuvizes 
üvegeken olvasható az alábbi ékes magyarsággal 
fogalmazott csalogató felhívás : .Törvényes jegyoltalom. 
Sokféle elismerési levelek, más között Lapponi tanár
tól, az ö Szentségének házi oxvostól.* Vakulj magyar! 
Ez a nyomtatvány sem Magyarországon készült: szó- ; 
gyen gyalázat a szép magyar nyelvet ennyire elcsúfí
tani, germanizálni, de azért jó  izüen isszuk a petánci 
vizet, mert hát magyar.
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Mindenekelőtt konstatáljuk mi is, hogy a 
mennyiben tényleg ilyen ékes magyarsággal szö
vegezőn irás található a czimkén, ez nincsen 
rendjén s reméljük, hogy Petáncz ura, kit mi jó 
magyar embernek ismerünk, sietni fog e hibát 
— mely nyilván tévedés követkeménye — orvosolni.

De ezek után kénytelenek vagyunk laptár
sunkkal szemben Potáncz magyarságáért síkra 
szállni. Az idézett közlemény ugyanis olyan for
mán ir, mintha Petáncz csak névleg volna ma
gyar, szívben és szellemben pedig nem. Ámbár 
Vogler József, a forrás derék tulajdonosa* nem 
szorul arra, hogy mi megvédelmezzük, de a 
hasonló téves feltevések elkerülése végett szüksé
gesnek tartjuk mégis hangoztatni, hogy Petáncz 
igenis magyar. Tulajdonosa Vogler József minden 
izében magyar ember, aki magyarul érez és gon
dolkodik s aki magyar voltát épen ott a határon 
10 lépésnyire Slyria földjétől nagyon is kimutatja 
és érezteti. De nemcsak érzelmeivel mutatja ma
gyarságát, hanem vállalatának kezelésével bizo
nyítja is azt, mert termékeit mint magyar vizet 
hozza forgalomba, becsületet szerezve ezzel is a 
magyarságnak.

— K öztisztaság i m izé riá k . Egy kis
séta M uraszom bat utcáin, m eggyőz b ennün
ket arról, hogy itt a  köztisztaság nagyon 
is ázsiai állapotban van. Ennek egyik két
ségtelen föoka, hogy nincsen csatornázás s 
igy a szen n yvizek  mind az utcza árkába 
fo lynak, dögletes bűzt terjesztve mindaddig, 
inig egy jótékon y záporesö ki nem  tiszto
gatja  azokat. Ily körülm ények között term é
szetesen arra kellene ügyelni, hogy az utcai 
árkok beszen yezödése lehetőleg elkerültes- 
sék. C sakhogy épen erre ügyelnek legkeve
sebbet. Tudom ásunk szerint a helybeli 
m észárosok hentesek és vendéglősök otthon 
ölik le sertéseiket és borjúikat, am i a leg
határozottabban tiltva van. A község azért 
csináltatott drága pénzen  vágóhidat, h ogy a 
levágásra kerülő állatok ott és nem  m ásutt 
ölessenek le, m ert köztisztasági és közegész
ségi szem pontból az sem m i esetre sem  
lehet közöm bös, hogy ezek  a vágatások 
bent a községben történjenek. Ezen a 
szem ponton kívül m ég figyelem be veendő 
az is, hogy ez által a város egy tetemes 
jövedelem től fosztatik m eg, mert a vágó
hídon dijak fizetendők, am elyek a várost 
illetik, akik tehát a törvény határozott 
tilalma ellenére otthon vágnak, azok jo g ta 
lanul m egrövidítik a várost és közegészség 
ellen cselekm ényt követnek el. Értesülé
sünk szerint ezeket a dolgokat a hatósági 
orvosoknak kellene ellenőrizni. T eljesen  
érthetetlen előttünk, hogy m iért nem  telje
sítik ebbeli kötelességüket és mért nézik  el 
az ilyen szabálytalanságokat. Elvégre azért 
kapják hatósági orvosi fizetésüket, hogy 
valam it a közért is tegyenek. R em éljük 
azonb an, hogy m ulasztásuk csak véletlen s 
a jövőben  teljes energiával fognak fellépni 
és szigorú büntetést kérnek m indazok 
ellen, kik a közegészség és köztisztaság 
ellen vétenek.

— Uj iskola. A szentsebestyéni ág. ev. gyü
lekezet ritka áldozatkészségének adta tanujelét. 
A múlt vasárnap Porkoláb Gyula battyándi lelkész 
elnöklete alatt tartott értekezleten ugyanis egy
hangú lelkesedéssel elhatározta, hogy iskolát épit, 
mert a jelenlegi állapotokat már tovább tűrni 
nem lehet. Gyermekeik nagy része ugyanis nem 
tud iskolába járni, mert a létező kath. iskola túl
zsúfolt s igy Battyándra kellene menniök, ami 
télviz idjén igen nagy fáradtság az iskolaköteles 
gyermekeknek. Ezen a helyzeten akar a derék 
gyülekezet segíteni, ami annál is inkább dicsé
retre méltó, mert a gyülekezet kevés tagból áll 
s igy nagy terhet vállalnak magukra az egyesek.

— Változás a postán. Sokál Irén és Varga 
Irma, kik eddig a helybeli postahivatalnak voltak 
kiadónöi postahivatalunkból eltávoztak s helyüket 
Gazsy Margit és Janka foglalták cl.
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— Tanító gyűlés. A -Vasmegyei általános 
tanitó-cgyesület muraszombati járásköre“ ez év 
őszi sorrendben LXIII. rendes gyűlését 1907. évi 
október hó 24-én délelőtt 9  órakor a muraszom
bati áll. óvodában fogja megtartani, melynek 
tárgysorozata: 1. A múlt körgyülés jegyzőköny
vének felolvasása. 2. Klnöki jelentés a kör féléves 
állapotáról. 3. Gyakorlati előadás Tóháti Ilona 
óvónőtől. 4. Értekezés: „Aki a gyermeket jól 
neveli, szent kötelességet teljesít a hazának" 
Molitorisz Jenő muraszombati áll. tanitótól. 5 
Könyvtárnok jelentése, ti. Tagsági dijak beszedése. 
(A tagok felkéretnek, hogy eddigi hátrálékaikat 
okvetlenül törleszteni szíveskedjenek.) 7. A jövő 
körgyülés idejének, helyének és tételeinek kitű
zése. 8. Indítványok. ‘ Ugyanakkor tartatja a V. 
M. K. K. évi közgyűlését is.

— Buziásfürdö uj tulajdonosa, Muschong 
Jakab, modern berendezésű szénsavmüveket állí
tott fel, melyek rendeltetése a buziásfürdö világ
hírű szénsavforrásokat kiaknázni és természetes 
folyékony szénsavat szállítani mindennemű ipari 
ezélokra. Miután ezen szénsavmüvek karlellen

Emeleten külön bejáratú 
bútorozott nagy szoba kiadó 
Pollák József pékmesternél 
Templom-utcza.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. —  Kapható 
B a lk á n y i E r n ő  papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, 
tű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó
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Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 2 0  fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Mesés szép lesz
m i n d e n  hölgy

féle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70  fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

kívül vannak, bizonyos, hogy mindenki igyekezni 
fog természetes, vegyileg legtisztább folyékony- 
szénsavat beszerezni és későbbi szükségleteinek 
czéljaira is biztosítani s igy nem lehetetlen, hogy 
a vállalat nagyszabású berendezese dacára, későn 
érkezett megrendeléseket nem lesz képes esz-

Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat. K i l ó j a  12 f i l l é r ,  ő kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

M in ts e k  G é z a vegyészeti labo
ratóriumában

K e c s k e m é t.

közölni.

Apró hirdetés.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

H IR D E T É S E K .

Tíinnnpy jó házból való 
l a n u u t z  felvétetik Hart-

ner Károly Fia vas-, vasáru és 
fűszer üzletében Muraszombaton.

M U S C H O N G - B U Z IA S -
F Ü R D Ő I

ú jo n n a n  b e r e n d e z v e

J * .

SZENSAV-MUVEK
kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű te r 

mészetes vegyileg legtisztább folyékony
l  a világhírű buziásS Z É N S A V A I fürdői

rásokból szódavizgyártáshoz. vendég
lősöknek és egyéb ipari ezélokra  

Ö s s z e  n e m  t é v e s z t e n d ő  
mesterségesen előállított, kevésbé k i

adós szénsavval.
Megbízható, szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás!

B u z iá s f ü r d ő i  á s v á n y -  s g y ó g y v iz e k
1 i és Va literes üvegekben.

Szív  , vese- és hólyagbántalmaknál utói nem ért gyógyhatás.
Első rendű asztali víz!

Felvilágosítással készségesen szolgál :
M u s c h o n g -b u z iá s fü r d ő i  s z é n s a v m ü v e k  és  —  
á s v á n y v iz e k  s z é tk ü ld é s i  te le p e  B u z iá s fü r d ő n .  
Sürgönyeim Muschong, Buziásfürdö. Interurban telefon 18. sz.

szénsavfor-

Védjegy: „Horgouy:*

A  Liniment. Capsici comp., 
a H organy-Pain E x p e lle r

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok- 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
Részvénynél, osúznál és meghűléseknél, bedörz-
.... ...... sülősképpen használva. ............... ......... .
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get 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.

DlRichter gyógyszertára az „Arany arosztánliaz'
1‘ r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu. 

_ _ _ _ _  Mindennapi szétküldés.

I I  Falusi iskolások könyve Irta: Győrfi János. Kapható Bal- 
kanyi Ernő könyv- és papirkeres

kedésében, Muraszombat.

r

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható Ba l k á ny i  Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva. 
Legfinomabb levélpapírok doboz

ban és csomagonként.

! a -

Iskolai könyvek és nyomtatvá
nyok, iró- és rajzszerek, iskola 
=  táskák és szíjak =

Kapható

B a lk á n y i Ernő
könyv- és papirkereske
désében M uraszombat.

Js>
Megjelent és minden uta
zó részére nélkülözhetet

len kézi könyv a

kapható Balkányi Ernő
I v l l  IIIC IIC U  C I1U  könyvkereskedésében

— Muraszombat. Ara 4 0  f.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


