
Muraszombat, 1 9 0 7 . Huszonharm adik évfolyam 43. s z á m . V a s á r n a p , o k t ó b e r  2 7 .

NIu RASZOMBATésV i DÉKE
A „ V e n d v i d é k !  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t "  h i v a t a l o s  k ö z l ö n y e .

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Égés/ évre 6 kor., fél évre 8 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI E R N Ő  könyvnyomdájába küldendők.

A tanítók és a magyarság.
(Cz) Az elm últ hét csütörtökén két 

nevezetes közgyűlés folyt le városunkban.
A Vendvidéki M agyar Közm űvelődési Egye
sület és a  M uraszom bat já rá si tanítókor 
tartották éves közgyűléseiket. Nem először 
történik, hogy e két kiváló egyesület egy és [ 
ugyanazon napon ülésez. Már évek óta van 1 
ez igy és tán nein is a puszta véletlennek a j 
műve, hogy a cuttura e két hatalm as fak
tora külső m egnyilvánulásában is rendsze
resen találkozik.

A két egyesület vezető lérfiai ugyan 
azzal okolják  m eg az egy napon való ü lé
sezést, hogy ezt czélszerüségi szem pontok
ból teszik, m ert a  tagtársakat, különösen a 
vidékieket nem  ak arják  kétszer fárasztani, 
de akik m agasabb távlatból nézik az ese
ményeket, azoknak fel fog tűnni, hogy e 
czélszerüségi elv m ár csak következm énye \ 
annak a m élyreható oknak, mely a mi 
derék tanilói karunk igazi hazaliságában 
leli m agyarázatát.

A tanítók egyesületének kebelében nőtt 
ki a  közm űvelődési egyesület eszm éjének 
cs irá ja . Azok ápolták s  m ikor m ár olyan 
növény lelt belőle, am elyet a meleg házi 
gondozásból a szabad ba lehetett hozni, 
akkor eresztették el magúktól, akkor b o csá
tották szárn yaira , hogy elinduljon pálya
futásán.

A tanítók érdem e a V. M. K. E ., amely 
ma a já rá s  leghatalm asabb kulturtényezöje

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS.
Kiadó:.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
MEGJELEN IK MINDEN VASÁRNAP.

és oszlopa a m agyarosodásnak. És miként 
az anya, ki szeretettel ápolt és nevelt gver- 
inekét aggódva bo csátja  ki a nagyvilágba s 
az anyai s z í v  m élységes és odaadó ragasz
kodásával kiséri még azontúl is, akként 
vannak a mi hazafias tanítóink a V. M. K E.- 
vel, az ö szeretettel felnevelt gyermekükkel. 
Ragaszkodnak hozzá, szem ük még most is 
ra jta  van, vezetőinek többsége kebelükből 
való s  a já rá s  értelm iségének egy része 
sincsen  olyan arányban képviselve az egye
sület tagjai között, mint a tanítók.

Ez az a m élyreható ok, am ely a két 
egyesület együttes üléseit indokolja, sőt 
szükségessé teszi. A tanítókban él a  V. Al. 
K. E., nem csak azért, m ert szám ban is 
tekintélyesen növelik az egyesületet, hanem  
föképen azért, m ert m inden tanító egy-egy 
külön expoziturája és letétem ényese annak 
a hatalm as eszm ének, am elyet a V. M. K. E, 
lobogójára irt. Ök a legtevékenyebb mun 
kásai a  m agyarság ügyének, akiknek m űkö
dése nélkül az egyesület társadalm i téren 
mozgó ak ció ja  csak kevés eredm ényi!yel 
já rn a .

Üdvözöljük a de: ék tanítói kart s a 
Mindenható áldását kérjük működésűkre.

A  V e n d v id é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e lő d é s i  
e g y e s ü le t  k ö z g y ű lé s e .

Csütörtökön délelőtt 11 órakor tartolta a 
V. M. K. E. ez évi rendes közgyűlését, az állami 
óvoda egyik termében Takáts K. István áll. iskolai

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési díj: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
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igazgató, egyesületi alelnök vezetése mellett. Mi
előtt a gyűlés lefolyásáról beszámolnánk, lehetet
len, hogy kifejezést ne adjunk affeletti elkescrdé- 

! sünknek, hogy a mi közönségünk mennyire távol 
óirtja mag át attól az egyesülettől, amely pedig a 
minden magyar ember legszentebb eszméjének, a 

i magyarság eszméjének áll szolgálatában. Onkény- 
telenül is eszünkbe jutnak Púsfay Pongrácznak, az 

i egyesület elnökének kesergő szavai, amelyeket a 
legutóbbi választmányi ülésen mondott s amelyek 
firról szólnak, hogy járásunk magyar értelmisége 
nem törődik az egyesülettel. És igaza volt. Ha 
csütörtökön nincsen tanító gyűlés, ha nincsenek 

; itt benn a magyar kullura e derék harezosai, nem 
lehetett volna megtartani a V. M. K. E. gyűlést. 
Mindössze 7 azaz hét nem tanító tag jelent meg 
c gyűlésen, amelynek pedig valóságos ünnepélynek 

i kellene lenni, valóságos manifestatiúnak a magyar 
j állam eszme mellett. Tódulni kellene ide a tagok

nak, megmutatandó ország világnak, hogy a 
| magyarság oltárán áldozati láng ég, s hogy ünnep- 
i napja van a magyarositó törekvéseknek.

Ez a hidegség, cz a nemtörődömség bántó 
I és kétségbeejtő. A magyar közönség csak a korcsma 
l asztal mellett tud nagyhangú magyar politikát 

csinálni, csak pohárral a kezében lelkesedik. Sze
gyeim kell magunkat az osztrák szomszéd előtt. 
Mit szólnak ezek hozzá, ha megtudják, hogy a 
magyarok annyira a szájukkal hazafiak csak, hogy 
még annak az egyesületnek a gyűlésére sem men
nek cl, amely a magyarositó törekvések közép
pontja és megtestesítője! Valóban igaza volt Pós- 
fay Pongrácznak! Kétségbe kell esni a magyar 

| társadalom nemtörődömségén, mely még ezért az
i

TÁRCZA.

K ülönös fo g ad ás
Egy megye székvárosán átutazván, az ott 

levő öt-hat szálloda egyik legszebbjébe a „Magyar 
király,-ba szálltam. Éppen lisztujilás volt, s az 
egész szálloda zsúfolásig megtelt. Az egész vár
megye alkalmazott, nyugdíjazott és elcsapolt hi
vatalnokai megjelentek, kiváncsi nejeikkel és leá
nyaikkal. Én egy már elöltem ismeretes kistársa- 
sághoz csatlakoztam és azzal indultam mindenféle 
kirándulásokra és mulatságokra. Az egész város
ban alig lehetett étkezési helyre lelni. A „Pano- 
nia*-fogadó zsúfolásig megtelt helybeli és vidéki 
vendégekkel, úgy a lobbi fogadó is. Este pedig 
az összes kávéházak is telve voltak. A mi kis 
túrsiságunk szerencsés volt az „Otthoni-szállodá
ban egy asztalt meghódítani, hol külön lablc 
d’hote t szolgáltak ki nekünk.

Megérkezett a távozás órája. „Holnap gon
dolám halat fordítok a városnak és hazautazom." 
A szolgának utasításokat adva, eltávoztam az 
udvarra; de alig léptem ki az ajtón, egy férfit 
pillantottam meg. ki jobb kezével egy lovat veze
t i  a széles kapun át. Külseje valami közeli 
földbirtokosra vagy gazdaszra mutatott

„Vigyázz lovamra és adjál neki abrakot, 
szólt az idegen a közeledő szolgához, „igazán 
lohalalában jöttünk."

.Sajnálom, uram," felelt a szolga, levéve 
zsíros sapkáját, „nincs sem embernek, sem állat
nak helye, talán odaát a „Sárga csikó“-ban lehet 
niég helyet szerezni."

„A szolga természetesen borravalót kap," j 
folytatta az idegen a .Sárga csikó"- vendég-lőre j 
nem is reflektálva.

„De nincs istálló, kérem alássan. Kérem, az 
ur nem értett! Nálunk nincs valamire való hely, 
mind megtelt," hangsúlyozta a szolga erősen.

„Az állat nemes állat, azt látod, de le de
rék legény vagy, nem félek,“ monda zablyáját a 
legény kezében hagyva. Ezután a vendég az étte
rem felé tartott.

„Ez az ur sokat ön tölti a garatra," töpren
gett a legény, a lovai hosszan szcmlélgetve.

„Vagy síiket," jegyeztem meg én, „de vi- • 
gyázzon az állatra, mert felelős érte."

„Csak nem vehetem az ágyamba," dörrnö- 
gött mérgesem

„Jól van! Nézzen tehát át, vájjon van-e ! 
helye a „Sárga csikó„-ban ? “

Átkozódva követte a szolga tanácsomat, ért j 
pedig visszatértem az étterembe, hogy az újonnan 
érkezett vendéget tovább szemléljem. Éppen szó
váltásba elegyedve láttam a szállodás nejével ki i 
hiába adta tudtára, hogy még csak ágy sincs.

„No nem kívánok annyit. Akár a Kossuth ( 
Lajos utczára, akár a Fő-utra ayilik az ablak, ne- I 
kém mindegy. A Főúton nem zavar a kocsizörej, 
a Kossuth Lajos-utczában nem zavar a mészáro- I 
sok ökreinek bögése, mert süket vagyok."

Egy barátom akkor jött hozzám azzal a hír
rel, hogy az „Otthoii*-nál a grog már az aszta- : 
Ion párolog, .hogy siessek oda, künn már vár a 
társaság többi tagja. Éppen az „Otthoniba értünk. ! 
mikor a rendelt grogot vissza akarták vinni, me- j 
legiteni. De legnagyobb csodálkozásomra a süket 
idegen társam helyét foglalta el és kényelmesen j

iddogálta már a második grogot. Hiába adtuk 
tudtára, hogy az idegenek étkezése az első terem
ben van. F. és L. törvényszéki biró urak hiába 
rángatták kabátjánál, a nagy teremre mutatva : ö 
tiszteletteljesen meghajolva, megköszönte a szívé
lyességet, hogy ö itt nem fog karszékbe ülni. 
Kezembe véve most az „Egyetértésit, összegyön- 
gyolitettem és egyik végét füléhez tartva, a felső 
nyíláson át dörögtem: „Itt zárt társaság van, 
mely bucsuestélyl ad !“

Az idegen előbb rám nézett, majd felket és 
igy felelt : „Jól van, uraim! Ha úgy tetszik, nem 
utasítom vissza ajánlatukat." S mielőtt megaka
dályozhattuk volna, a karszékbe ült, a számomra 
fentartott helyen. Sokat evett és keveset beszélt, 
nem is felelve társaságunk köszöntéseire. Végre meg 
volt elégedve ; intett Mariskának és egy öt forintot 
tett le az asztalra. Mariska vissza akart adni, de 
mérgesen intett, hogy nem követel vissza semmit.

„Jól esett, maradjon a többi borravalónak."
Ezután meghajtva magát, eltávozott. Mi is 

fizettünk és szintén eltávoztunk lakásunkra. Alig 
értünk oda, a pinezér jelenti, hogy az idegen 
elfoglalta szobámat. Ez mégis borzasztó ! Felkér
tem barátaimat, hogy kísérjenek el és szobám 
felé tartottam. Az ajtó el volt zárva, de a kulcs
lyukon át világosság deremgett és bent kényel
mesen sétálgatott az idegen. Csatatervet készítet
tünk, hogyan kell az ellenséget kiűzni; de nem 
juthattunk megállapodásra. Szóval adni tudtára 
akaratunkat, lehetetlen volt süketsége miatt. Elha
tározták megtámadni az ellenséget, mintsem az 
éjjelt a szabadban töltsük. Csak azon töprengtünk, 
vájjon a szobát vagy az ablakot támadjuk-e meg, 
mikor hallottuk a benulevő szavait.
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ideálért sem tud lelkesedni! Hol veszi majd ez a 
társadalom azt az ellenálló erőt, amelyre szük
sége lesz, ha a magyarságáért sikra kell szállni?

Sehol. Mert nincsen ilyen ereje nincs pedig 
azért, mert leikéből hiányzik a fogékonyság az 
i g a z i  hazafias ténykedések iránt. Mi csak lár
mázni tudunk, de tenni nem, mert nem is akarunk!

Egyébként a gyűlés lefolyásáról az alábbiak
ban adjuk részletes tudósításunkat.

Jelen vannak a járás derék és hazafias taní
tóin kívül, — kiknek-névsorát a tanítókor gyűlé
séről irt tudósításunkban látja az olvasó — gróf 
líatthváiiy Zsigmond orszgy. képviselő, dr. t.zitr.ik 
János, dr. Geiger Vilmos, Kacsó Ferencz, Kováts 
István, Porkoláb Gyula és dr. Vratarits Iván.

Elnöklő Takáts R. István bejelenti, hogy 
Pósfay Pongrác* elnök akadályozva lévén a meg
jelenésben, a gyűlést ő fogja vezetni s miután a 
megjelenteket szívélyesen üdvözölte s a jegyző
könyv hitelesítésére dr. Geiger Vilmos es Richter 
József tagokat kérte fel, a közgyűlést megnyitott- 
nak nyilvánította.

A tárgysorozat első pontja az elnöki jelentés 
volt, amelynek kapcsán alelnök előadta, hogy \ as- 
vármegye törvényhatósága 000 koronát adott u 
múlt évben is az egyesületnek és indítványozza, 
hogy ezért a vármegyének köszönet szavaztassák.
A közgyűlés az indítványt elfogadta. Majd előter
jesztette az alelnök, hogy az egyesület a múlt 
tanévben 776 drb. könyvet osztott ki, ami örven
detesen vétetett tudomásul, nemkülönben az egye
sület azon aktiója is, amely a vendgyermekeknek 
magyar vidékeken való elhelyezését czélozlu. Ne
vezetesen a múlt évben Wilfinger Károly ezen 
szép eszme derék megvalósítója, a múlt évben 10 
gyermeket helyezett el Nova, Résznek, Nemesnép, j 
Körmend és Szentgyörgyvölgye községekben s a 
kis vend fiuk már mind jól tudnak magyarul. : 
Eddig 1902-től fogva összesen 105 gyermeket 
helyezett el az egyesület.

Ezután javaslatot tett az elnök a tagdíj 
hátralékok behajtása iránt s javaslatára a behaj
tással dr. Czifrák János egyesületi ügyész bíza
tott meg.

Az elnöki jelentés után, amelyet az egyesü
let tudomásul vett, következett a pénztári jelentés, 
amelynek főbb adatai a következők : Az egyesület 
készpénz vagyona 1005 év végén volt 5827 K. 
30 fill. az 1000 évi bevétel volt 1707 K. 57 fill. 
a kiadás 048 K. 58 fillér, a többlet 818 K. 00 fill. j 
tehát az 1000 év végén a vagyon 0040 korona 
20 fillér.

.Szomorú dolog süketnek lenni!* volt hall
ható .Hogyan védekezzem betörök ellen? Retör
hetik az ajtót és nem is hallom. Legjobb lesz, le 
som feküdni, hanem fegyverrel kezemben sétálgatni, 
minden betörőt fegyveremmel megbüntetni..

Nem mertük megtámadni, félve fegyverétől, 
hogy talán betörőknek tart bennünket, hanem 
visszatérve az „Otlhon“-ba. az egész éjjelt mulatva 
olt tölteni iparkodtunk. A második szobában levő 
pamlagon leheveredve, végre elaludtam; az ide
genről álmodtam, ki fegyverét orrom elé tartotta. 
Alig aludtam rövid ideig, mikor Csehfalvai bará
tom hajamat rángatva fölébresztett. Fáztam szőr- 1 
nyen. a hideglelés bántott, fogaim vacogtak, lábam 
majd megfagyott. Fölkeltem és elkezdtem járni a 
többiek hahotája között. Alig világosodott, mikor 
még egyszer megteázva a .Magyar király"-szállo
dába mentem. Elcsodálkoztam, mikor az udvaron 
az idegent vettem észre, ki éppen lovára ült és 
távozni akart. Mikor megpillantott, rögtön felém 
jött és kezét nyújtotta.

.Bocsásson meg, uram, tegnap alkalmatlan
kodtam, de fogadásból tettem. Egy barátommal 
tegnap fogadtam ötszáz koronába, hogy én itt he
lyet fogok kapni. Sikerült a fogadás, de csak úgy, 
hogy süketnek letettem magam. Hallottam, hogy 
ön Budapesre megy, legyen szerencsém holnap 
reggelire a „Hungária"-bán, hol engemet és bará
tomat megtalálhat. Számolok megjelenésére !"

Ezek után kalapot emelt és megnyergelve 
lovát, a vasúti állomás felé tartott.

Másnap találkoztunk Budapesten, a „Hun
gáriádban és a reggeli kora reggeltől vecsernyén 
túl is eltartott. Alig maradt valami az ötszáz 
koronából, a „Hungária*- és az „Otthon" szállo
dásai láttak csak. mert utóbbi helyen szintén ö 
fizette éjjclezésünk költségeit.

Ezután a jövő 1907. óv költségvetését tár- 
gyalta a közgyűlés s a választmány abbeli javas
latát, hogy úgy a bevételek, mint a kiadások 
1150 koronában irányoztassanak elő, változatlunu 
elfogadta a közgyűlés. .. . .  . . .

Az indítványoknál dr. Czifrák János teu 
három rendbeli előterjesztést. Első indítványa az 
volt, hogy az egyesület kérje fel tanító tagjait, 
hogy ezek az ö községeikben magyar dalos egye
sületeket szervezzenek. Szóló tapasztalatból ismeri 
a magyar dal kulturális hatását és azt az erőt, 
amit kifejteni képes. Minden beszédnél és könyv
nél jobban magyarosit a magyar nóta szivet lelket 
gyújtó hangja. Indítványozza tehát, hogy bízassuk 
meg a választmány a tervezet kidolgozásával, az 
egyesület pedig bocsássa a szükséges hangjegye
ket és vezérkönyveket a tanítók rendelkezésere.

A második indítványt az újévi üdvözletek
nek az egyesület javára leendő megváltása tár
gyában tette. Röviden ismertette a lapunkban 
már felvetett és kellőleg megvilágított mozgalmat 
és a választmány e tárgyban hozott határozatát 
elfogadásra ajánlotta.

Végül még egy téli mulatság tartasara tett 
indítványt, annak szükségét egyrészt a társasélet 
élénkebbé tétele, másrészt az egyesület pénztárá
nak gyarapításával indokolván meg. Az egyesület 
mind a három indítványt egyhangú lelkesedéssel 
elfogadta.

F./.ntán alelnök a gyűlést bezárta.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

A m u r a s z o m b a t já r á s i  á l ta lá n o s  t a n í tó 
k o r  ő s z i k ö z g y ű lé s e .

Ugyancsak csülörtökön délelőtt, 2 órával 
korábban, d. e. 9  órakor gyülésezett a járási 
tanítókor is, az állami óvoda nagytermében Takáts 
R. István elnöklete alatt. Jelen voltak : Csiszárné 
Olaszy Terka, Nágy Ró/sika, özv. Schönviznerné 
Fehér Ilona, Spranszky Anna, Surányi Hermin, 
Takáts R. Istvánná, Tóháti Ilona, Ábrahám János, 
Bazsányi Mihály, Bakó János, Csiszár János, 
Darvas Ferencz, Darvas Aladár, Fenyves Károly, 
Faludi János, Fiiszár János, Fülöp Jenő, Ferenczi 
Boldizsár, Galambos Lajos, Hunyady Nándor, | 
Káply Kálmán, Lippay Vendel, Molitorisz Jenő, 
Nagy Jenő, Norcsics Ferencz, Pammcr Rezső, 
Polgár Sándor, Richter József, Rusza Ferencz, j 
Rátkai Ödön, Sinkovich Dénes, Vértes Sándor, 
Vértes Aladár. Vukán Kálmán, Varga Endre, 
Willfinger Károly. Mint vendégek ott voltak: 
Galambos Lajosné, Kacsó Ferenczné, RigóJánosné, 
Rigó Gizella, Vértes Etelka, Kacsó Ferencz és 
Porkoláb Gyula.

A gyűlést Takáts R. István elnök nyitotta 
meg, szívélyesen üdvözölvén a járás tanítóit és 
tanítónőit, kik ily szép számban seroglctlek egybe.

Az egyesület beléletére tartozó folyó ügyek 
elintézése után Tóháti Ilona muraszombati óvónő 
növendékeivel igen kedves játékokat mulatott he, 
melyet a jelenlevők igaz élvezettel néztek végig.
A jeles óvónő e produktióval a gyermeki kis és 
értelmetlen kedély világ kellő foglalkoztatásának 

I igen tanulságos példáját mutatta be. Majd a kis 
j apróságok kézbeli ügyességét mutatta be, nem- | 

kevésbbé nagy sikerrel. Azok a csöppségek apró 
i kezecskéikkel bámulatosan gyorsan és ügyesen tud- 
I tak kartonlapokból mindenféle tárgyakat előállítani. í 

A közgyűlés mindvégig érdekkel nézte Tóháti j 
kisasszony mutatványait s őszinte elismeréssel 
adózott neki azon fáradságért, melylyel szép 
hivatásának megfelel s c köszönetét még jegyző
könyvileg is megörökíteni rendelték.

Utána Csiszárné Olaszy Torka olvasta fel 
Molitorisz Jenőnek „Aki  a g y e r m e k e i  j ó l  
n e v e l i ,  s z e n t  k ö t e l e s s é g e t  t e l j e s í t  a 
h a z á n a k "  czimü értekezését. A kitűnő dolgo
zatot, amelyet Olaszyné páratlanul szépen olva
sott fel, lapunk jövő számában egész terjedelmé
ben közreadjuk.

A gyűlés pedagógia részének befejezése után 
élénk vitát keltett a jövő évi tavaszi közgyűlés 
helyének megállapítása. Végre is az elnök indít
ványa győzött s a közgyűlés elhatározta, hogy
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jövő évben tavaszszal Póterhegyen fognak tanács
kozni. Egyben felkérték Vértes Aladárt, hogy 
ezen a gyűlésen valamely pedagógiai tárgyú érte
kezést tartson. Vértes meg is Ígérte ezt.

A gyűlés berekesztése előtt Takáts R. István 
meleg szavakban emlékezett meg Völgyi Ferenci
ről, az egyesület volt érdemes elnökéről, aki 
jelenleg betegen fekszik a kórházban és azl in
dítványozta,'hogy a gyűlésből küldöttség keresse 
fel a beteg kartársat, kinek fájdalmát e figyelem 
bizonyára enyhíteni fogja. Az indítványt elfogad
ták s az agg férfiú a kórház termében könnyes 
szemekkel mondott köszönetét az öt felkereső 
kar társainak.

Gyűlés után Takáts R. Istvánná vette at a 
vezetést férje kézéből, egy remek bufettol szol
gálván a tanácskozásban kifáradt és megeiiült 
kartársaknak, akik becsületére is váltak annak a 
sok finomságnak, melyet a derék háziasszony 
magyaros szivességgel kinálgatott.

A hazai ipar érdekében.
Az a nagyszabású mozgalom, melyet kor

mányunk iparunk felvirágoztatása érdekében kez
deményezett, arra készteti a hazai iparosokat, 
hogy a maguk részéröl is mindenképen elősegít
sék a nagy munkát s különösen életrevaló, a gya
korlati kivitelben eredményeseknek Ígérkező esz
mékkel lendítsenek jobb sorsra érdemes iparunkon.

Tudva levő. hogy különösen a gyári ipart 
kívánja a kormány és az iparosvilág is fejleszteni, 
mert manapság — a gőz és villamosság korá
ban — csak a gyári ipar kecsegtethet sikerrel. 
A gyakorlati élet. maga az ipar és a vele pár
huzamosan haladó kereskedelem mutatják meg 
legmegbizhatóbban, mily irányban kell gyári ipa
runkat terelni s melyek azok az ösvények, melye
ken haladva iparunk izmosodását elérhetjük. 
A tapasztalatok gyűjteménye az az Ariadne- 
fonál, mely csalhatatlanul megmutatja nekünk a 
helyes utat.

Azért is tapasztalataim és megfigyeléseim 
után indulva és özektől ösztönözve, oly iparágra 
akarok utalni, mely különösen alkalmas a sikeres 
továbbfejlesztésre. Ez az iparág a textil-ipar, 
melynek a kormányakció tervezetében is kiváló 
szerep jutott.

A textil-ipar terén nehány év óta mód felett 
megnövekedett a kivitel s mig régebben, amikor 
még a belföldi gyártmányokat nem iehetett a biro
dalom határain kívül oly mértékben elhelyezni, 
mint ma, a túltermelés és nagy kínálat következ
tében nem lehetett elérni az áru értékének még 
felelő árt, jelenleg a viszonyok hazai textil-iparunk 
előnyére gyökeresen megváltoztak.

A kedvező helyzet annak következtében állt 
be, hogy a külföld a magyar ’posztögyártmányok 
iránt erősen érdeklődik s azok a küllöldön igen 
sok piaczot meghódítottak. Az osztrákok is, a 
magyarok is annyit exportálnak, hogy a vámbel- 
földön áruhiány mutatkozik, a mi természet
szerűen áremelkedést von maga után. Minthogy 
az áruhiány napról-napra nagyobb mérveket ölt, 
az árak is úgyszólván napról-napra emelkednek, 
Most volna tehát a legalkalmasabb időpont arra, 
hogy magyar textil-gyárak létesittessenek. Fel
virágoztatásuk kétségtelen volna, már azért is, 
mert immár a magyar vevöközönség előszeretettel 
vásárolja a honi ipartermékeket, melyek minő
ség tekintetében nemcsak egyenrangúak a kül
földiekkel, de azokat legtöbbször felül is múlják.

A helyes iparpolitika leginkább a kedvező 
alkalom idejében való megragadásán múlik, mi 
által az ipar jövőjét is kellően biztosíthatjuk. 1m 
tudja, hogyha most az alkalmat elmulasztjuk, ki- 
nálkoznak-o még egyszer ily kedvező konjukturák 
s vájjon az egyik iparágban elkövetett hibánk 
nem boszulja-e meg magát egész ipari életünkön?

Rücklánder Pál

A téli hónapok beálltával Muraszom bat es 
já rá s a  n. é. közönségét lapunk előfizetésére kér 
jük fel, mely negyedevenként I K 5 0  fill.-be kerül 
Egyúttal tiszte lette l kérjük lapunk megrendelőit, 
kiknek előfizetése le já rt, —  melyet a czimsza- 
lagon jelzünk és postautalványt mellékelünk 
annak szives megújítására.

A kiadóhivatal.
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C s a k  egy virágszálat I
Felhívás a jó  szivekhez. —

Virágokkal ékeskedik nemsokára a temető. 
Kegyelctcs szivek viszik el kedveseik sírjára ko
szorúikat s odakint a temetőben megtisztult szép 
emlékek szállanak az elköltözőit felé, akinek sír
jában nyugalmat, az élőkrtok sajgó bánatukra 
enyhülést kérnek az ég Urától.

A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
a halottakra való méla emlékezés e tiszta, főn
kül l hangulatából egy kis részt kér juttatni a 
hakd jegyeseinek, a tüdőbetegeknek. A halott 
ne. ben. akinek sírja koszorúval ékeskedik majd, 
vsak egy virágszálat kér a halál pitvarában lévők 
éh megmentésére. Közel 80.000 ember hal meg 
évente hazánkban lüdövészben, ebben a borzal
mas pusztító betegségben. Legalább a felének az 
életét megmentheti a társadalom részére. És maga 
az egyesület is ezreknek Ígéri visszaadni az éle
tét, ha mindenki, aki a napokban koszorút vesz 
csak egy virágszállal kevesebbet köt koszorújába 
s ezt az egy virágszál árát az egyesületnek 
felküldi.

Moritori vos salutanl.
A haldoklók szólítanak.
Legyen a sírok koszorúja egy virágszállal

egyszerűbb; égjen egy mécsesei a sírokon köve- ! 
-i l)h és ennek árából ki fog gyűlni egy pis- j
lógó élet,

Esd ve kér az egyesület minden jó szivet, j 
váltsa meg mindenki ezt a szent vámot nemzete , 
dicsőségére, özvegyeknek, árváknak, ügyefogyot- i 
taknak könnyei felszáritására.

Aki ezt megteszi, akinek szivében az irga- j 
hun érzete fölfakad: annak halottja tudni fog 
arról. Kegyeletünk szent, megtisztult, nemes tanú- j 
sitása lesz, aki egy ujonan létesítendő szegény- 
£orsu tüdőbetegeket gyógyító népszanatóriumának 
építési tökéje gyarapítására halottak napja alkal
mából adományát eljuttatja.

Ezt kéri az egyesület bizó hittel és remény- j 
seggel,

A József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület

Budapest, IX.. Lónyay-u. 47.
Százezrek kapják még az egyesületnek ezek

ben a napokban egy kis füzetét. Ebben a füzet
ben foglaltatik az adakozásra való fölhívás és 
mellékelve csuloltatott egy postabefizetési lap. A 
füzet értékes, ti imören megirt ismereteket is közöl ! 
a nemzetpusztilu baj. a Lüdövész ellen való véde- ! 
kezesről. Olvassa el mindenki ezt a kis füzetet 
és adja oda másnak is elolvasásra. A füzetke 
utolsó lapja a belügyminiszter engedélyével gyűjtő
éi pót tartalmaz az irgalomadományok összegyűj

tőre. A ki az ezzel járó fáradságot nem sajnálja, 
a  könyörületnek és irgalmasság érzetének adja j 
s/ép bizonyságát. A ki pedig lapunk utján vesz j 
tudomást a jóravaló egyesület szándékáról, az a j 
jő szív küldje el közvetlenül Istennek tetsző adó- J 
Hiányát. Megjegyezzük, hogy az egyesület minden 
hozzá küldött adományt lapjában a Szanatóriumi 
kapókban nyugtáz. A legmelegebben ajánljuk az 
egyesület nemes céljait közönségünk legteljesebb 

elmébe és pártolásába.

G r ó f  B a t th y á n y  Z s ig m o n d
országgyűlési képviselőnk, n ejével együtt a 
múlt vasárnapon Szom bath elyen  tartózkodott 
és részt vett a Tulipán Szövetség és a Ma
gyar Védő Egyesület egybeolvadását kimondó 
gyűlésen, hol is az uj egyesület egyik társ 
elnökévé választatott meg. Csütörtökön pedig 
Muraszombatban volt a  n em es gróf és m eg
jelent a V. M. Ív. E. közgyűlésén, ahol is 
meleg ovatiókban volt része.
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—  M a te k o v ic h  F e r e n c z  csendőr 
alezredes pénteken városunkba érkezett és 
a Járási csendörséget vizsgálta meg.

— Tanitöi jubileum. Ritka szép ünnepre ké
szül a battyándi ág. ev. gyülekezet. Kiérdemült 
tanítójának az agg Sági Jánosnak 50 éves tanítói 
jubileumát készül megülni november 14-én nagy 
ünnepségek köreiében. A gyülekezet ez ünnepélyre 
meghívta a V. M. K. E-t is, mely csütörtökön 

•tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a uszép jubi
leumon küldöttséggel fogja magát képviseltetni, s 
annak tagjaiul megválasztotta Pósfay Pongrácz 
elnöklete alatt dr. Czifrák János, Kováts István, 
Takáts R. István, dr. Vratarits Iván tagokat, ki
jelentvén, hogy bárki csatlakozhatik a küldött
séghez.

— U j évi üd vözletek  m egváltása. 
Mint lapunk más helyén olvasható, a V. M. 
K. E. közgyűlése örömmel tette magáévá a 
választmány határozatát és készséggel járult 
az indítványhoz. E szerint a választmány 
majd annak idején külön felhívással fog 
a közönséghez fordulni, melyben a csatla
kozásra szólítja fel a járás egész intelligen, 
tiáját. A nagy közönség sorából igen ked
vező hangokat hallottunk, különösen a 
részben, hogy az újévi üdvözlések ily mó
don való megváltása sok apprehensiónak és 
kicsinyeskedésnek fogja elejét venni, ameny- 
nyiben nem fordulhatnak elő olyan esetek- 
hogy valaki egyik vagy másik ismerősét 
kifelejtette meggratulálni. Újabban a gyűlé
seken jelen volt egész tanítói kar jelen
tette ki, hogy csatlakozik a mozgalomhoz.

— A dalárda kegyelete. A Muraszombati j 
Dal és zeneegyesület az idén halottak, napjának 
előestéjén november 1-én d. u. 5 órakor elhunyt 
jeleseinek emlékére kegyeletes ünnepélyt rendez 
a temetőben. Gyászdalok előadásával és a kegye
letes megemlékezés szavaival fog a dalárda Pin
tér Géza volt elnökének. Marton karmesternek és 
a legutóbb elhunyt Metzker Mátyásnak sírjánál I 
megjelenni. A gyászbeszédeket dr. Skrilec Mihály ! 
elnök és Kováts István ág. ev. lelkész fogják 
tar tahi’.

—  Iskola látogatás. Dr. Czifrák János az áll. 
elemi iskola gondnokságának tagja pénteken d. e. 
ifteglátógatta áz iskola L- osztályát, melyet Schön- 
viznerné Fehér Ilona, tanít. A gyermekek a 
fonomimika rendszere szerint tamilnak Írni és 
olvasni s a kiváló tanítónő e módszerrel rend- ' 
kívüli sikereket ért el. Alig másfél hónapi tanítás 
.után a gyermekek nemcsak, hogy minden belüt 
ismernek, hanem már össze is tudják kölni azo
kat, ami máskor csak a tanév második felében 
volt elérhető.

—  A v örhen y  még mindig nem szűnt 
meg. Újabban ismét egy gyanús megbete
gedés történt. A legnagyobb elövigyázatot 
ajánljuk.

—  Társas ebéd. A tanítókor közgyűlése után 
a vidékről egybesereglett tanítók délben a Dobrai- 
féle étteremben társas ebédre jöttek össze, 
amelynek során Takáts R. István a tanítókor ; 
elnöke hangulatos toasztban köszöntötte fel kar- 
társait, az egyesületi szellemet és a barátsá- . 
got éltetve. A társaság zeneszó mellett sokáig I 
volt együtt.

—  A V. M. K. E. téli mulatsága tárgyában 
a csütörtöki közgyűlés azt az érdemleges ha táró- i 
zatot hozta, hogy a rendezőség megalakítását a i 
választmányra bízza. A választmány legközelebb 
a tárgyban ülésre jön össze.

— A B u dap esti H itelezői V édegy
let a k tió ja . A bécsi Creditorcn Véréin 
mintájára Budapesten is alakult egyesület, 
amelynek az a czélja, hogy a hitelezők 
érdekeit megójja, különösen az Oly fizetés 
képtelenségek vagy csődök esetén, ahol a 
hitelezők kijátszására való törekvés nyilván-
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való De a hitelezői védegylet azonkívül 
oltalmába is kívánja venni a fizetési zava
rokkal küzdő adóst, amennyiben egyezségek 
megkísérlése végett saját emberét küldi le. 
Újabban a védegyesület működését hatéko
nyabbá s az ellenőrzést élénkebbé akarván 
tenni, az egyes vidéki központokon képvi
seletére ügyvédeket kért fel, kik a Védegy
lettel való állandó összeköttetésüknél fogva, 
folyton tájékoztatni fogják az illető vidék 
visszonyairól a központot s indokolt esetek
ben a nyert meghatalmazás alapján közbe 
lépnek. A muraszombati járás területére 
mégbizottul a Védegylet dr. Czifrák János 
ügyvédet kérte fel.

—  A teher pályaudvar útja. Sokszor szóvá 
tettük, hogy a pályaudvar rakodójához vezető ut 
mily botrányos állapotban van, s midőn ismételt 
sürgetésünknek sem volt foganatja, azt ajánlottuk, 
hogy a közönség forduljon egyenesen a Máv. 
igazgatóságához panaszával. Az Ascher B. és Fia 
helybeli ezég mégis fogadta tanácsunkat s pana
szával közvetlenül az igazgatósághoz fordult, hon
nan a következő levelet kapta.

Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága. 
217120/907. szám D. III.

T. Ascher B. és fiai uraknak Muraszombat.
A muraszombati állomási hozzájáró ut 

állapota iránt f. évi augusztus hó 3-án hozzánk 
intézett irata folytán intézkedtünk aziránt, hogy 
a szóban levő hozzájáró ut zúzott kavicsból 
álló burkolással jó karba helyeztessék, és hogy 
jövőben is kellőképen gondoztassák.

Budapest, 1907. hó 8-án.
Ludvigh elnök.

Nem kételkedünk benne, hogy most már 
meg is csinálják az utat, amely eddig tényleg 
legnagyobb akadálya volt a közlekedésnek.

—  Az elm arasztalt holdvilág. Ez a furcsa 
eset is Muraszombatban történt meg a következő- 
képen. Csütörtökön este 6 órakor egy atyafi a fö- 
utczán ballagott és mivel a legteljesebb sötétség 
volt, beleesvén az utmenti árokba testén bizonyos 
folytonossági hiányokat szenvedett. Legott pa
naszra ment az elöljáróságra, elmondván azt a 
rettentő sötétséget, amelytől egy lépésre sem 
lehetett látni és mivel a sötétséget eloszlatni az 
elöljáróság dolga, kártérítést követelt. Az elöljáró 
hatósági személy bámulva hallgatta a panaszt. 
Lehetetlen,hogy sötétség lett volna,hisz csütörtökön 
holdvilág van, legalább amikor ö, tudniillik a 
hatósági személy, -a korcsmából éjféltájt haza
jött, tele pofával ragyogott e barátságos égitest. 
Meghiszem azt — mondja a sebesült, hogy 
éjfélben már volt holdvilág, de 6 és 7 óra között 
nem, mert a hold csak fél 8  órakor kelt fel, 
addig pedig teljes volt a sötétség. Egyet gondol
kodott a hatóság és kijelentette, hogy miután 
holdvilágos alkalmakkor a község nem tartozik 
világítani, mert olyan szépen és jól, miként a 
hold, ugv sem tudná azt megcselekedni, a hold
nak pedig ez teljesen ingyenes kötelessége, vilá
gos, hogy a hold a hibás, mert későbben kelt fel, 
mint kellene s ezért bűnösnek mondatik ki. Hogy 
azután milyen büntetéssel sujtatott a szende 
fényű, ezüst sugara hold, azt tudósítónknak nem 
sikerült megtudni.

—  Pályázati hirdetmény a tapolezai m. kir. 
vinczellériskolában az 1908. év január 1-én kez
dődő egy éves tanfolyamra való felvételre. Fel
vételi kellékek : 1. Legalább 1G éves életkor be
töltését igazoló keresztlevél vagy katona könyv.
2. írni és olvasni tudást igazoló iskolai bizonyít
vány. 3. Ép, erős, egészséges, s a gyakorlati 
munkák végzésére alkalmas testalkatot igazoló 
orvosi bizonyítvány. 4. Községi erkölcsi bizonyít
vány. 5. Szülők vagy gyám beleegyező nyilatko
zata arról, hogy a felvett tanulót a tanév vége 
előtt az iskolából kivenni nem fogják s kötelező 
nyilatkozat arról, hogy a 6. pont szerint járó 
napidijat pontosan fizetni fogják. Ha a pályázó 
teljes korú ezen kőtelező nyilatkozatot maga tar
tozik kiállittani. G. A felvett tanuló az iskolában 
lakást 6s teljes ellátást kap, s ezért félévi előle
gei részletekben évi 240 kor. tápdijat köteles a 
vincellériskolának fizetni. Szegénysorsu polgárok 
egész vagy fél lápdijmentességgel is vétethetnek 
föl ha szegénységükét hatóságilag igazolják. A
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pályázati kérvényben határozottan kifejezendő, 
hogy a folyamodó mely módon kéri a felvételt t. 
i. egész, vagy fél tápdij fizetésének-kötelezettsége 
mellett, vagy tápdijinenle>sége élvezetével. A fel
vételnél előnyben részesülnek a kik a katonai 
kötelezettségüknek inár eleget tettek vagy attól 
véglegesen felmentettek, továbbá szölpmivelók, 
pinczekezelök, kertészek, kádárok, illetőleg azok 
fiai. Fehérneművel, ruházattal, továbbá iró- és 
taneszközökkel saját költségén tartozik a felvett 
tnnuló magát ellátni. Az egy koronás bélyeggel 
ellátott s a fent említett okmányokkal felszerelt 
és sajátkezülog irt és aláirt kérvények a m. kir. 
földmivelésügyi Ministeriumhoz czimezve f. évi 
november 15. nyújtandó be a vinczellériskola 
igazgatóságához.

—  A Pesti Napló idei ajándéka. A Pesti 
Napló, a magyar napilapoknak ez a Nesztora, 
évek hosszú sora óta arról híres, hogy nemcsak 
igazán jó, tartalmas és változatos újság, melyet 
a család minden tagja élvezettel olvashat, hanem 
minden év karácsonyán nagy fénynyel és pompá
val kiállított értékes ajándékkal is kedveskedik 
olvasóinak. Egytől egyig olyan ajándékkönyvek 
voltak ezek, melyek bármelyike értékre nézve 
egymagában is is felért a lap egész előfizetési 
árával. A Pesti Napló idei ajándéka fényben és 
pompában felül fogja múlni az összes eddigieket, 
cime „ P e t ő f i  A l b u m" ,  Javairók fogják meg
írni a könyv fejozeteit. Tudósok és költők, eszté
tikusok és szépirók alkotják meg bennük Petőfi 
képét. S a képzőművészet remekelve ábrázolja 
benne a nagy költő emlékét. Nagyszabású fest
mények, elsőrangú illusztrációk, kiváló mesterek 
alkotásai díszítik majd e müvet. S a mülapokon 
kívül a sokszorosító művészet egész sor több 
színnyomású képben fog remekelni. E diszos tar
talomhoz méltó lesz a keret. A könyv bekötését 
a magyar iparművészet elsőrangú mesterére bíz
zák. Ezt az uj páratlan diszü ajándékot megkapja 
karácsonyra a Pesti Napló állandó előfizetőin 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól kezdve 
egy évre megszakítás nélkül a Posti Naplóra elő
fizet, illetve aki karácsonyig legalább egy félévi 
dijat befizet és egy további félévi előfizetésre 
magát kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívánatra 
külön értesítést küld e módozatokra a Pesti 
Napló kiadóhivatala Budapesten, IV. kerület, 
Andrássy-ut 27. sz.

A pró hirdetések .
20 métermázsa kerti széna és sarju eladó 

Hunyady Nándor állami tanítónál Kőhidán.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt I I —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.

Védjegy: „Horgonyt4 *

A  Liniment. Capsici comp., 
a H o rg o n y P a in -E x p e ile r

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedörz-

..........  sülősképpen használva. .............. .
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony*4 védjegygyei 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

OlRicliter gyógyszertári az „Araay oroszlónluz"',
P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse h  neu.

Mindennapi szétküldés. ___________

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártől feljebb. —  Kapható 
Balkányi E rn ő  papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

pr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

i  ■ > • kaphatók alulírott gyógy-
e z u k o r k a l  szertárban. - Ki ezen
_________________________  köhögés ellem ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle „Mell-Caramclla* ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen ■■ =
C n / I K  drb köszönd bizonyítványokkal igazolja 
Q jC T + y J ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 2 0  és 4 0  fillé r, adagja 8 0  fillé r.
Kapható Muraszombatban B ö lc s  B é la

gyógyszertárában.

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Á r a  2 0  f i l lé r .  Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, 
t ű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat. K iló ja 12 fillér. 5 kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

Tanoncz felvétel.
Egy jobb házból való fiú 

felvétetik tanoncul Czipott József 
divatárus üzletében Muraszombat.

Mesés szép lesz
minden hölgy

világhírtféle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 7 0  fillér. Araidia mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a  készítőnél:

Mintsek Géza ve*yészeti líib0'raloriumábiin
K e c s k e m é t .

■4 évi naptárak a legna-
I  gyobb választékban

kaphatók Balkányi  
E r n ő  könyvkereskedésében Muraszombat.

Üzlet áthelyezés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Közép-utczában levő órás és ékszerész 

üzletemet e  h ó  2 0 - á t ó l  k e z d v e  a Fö-térre, Csornai-féle házba helyeztem át.
Egyúttal a  nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlom dúsan felszerelt rak

táromat, ahol mindennemű ni óra, ékszer és látszerészeti czikkek =  
versenyképes árban poulos kiszolgálás mellett jótállással kaphatók.

Amerikai zsebórák, drbja csak 5 korona.
Pontos szolgálati zsebórák 7 koronától feljebb.

Ébresztő órák 4 koronától kezdve.
Modern gépekkel és műszerekkel felszerelt javító műhelyemben minden

nemű óra- és ékszerjavitások készíttetnek jótállás mellett.
N. é. közönség bizalmát s pártfogását továbbra is kérve.

Tisztelettel Hartmann Frigyes, órás és ékszerész.

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

kartelen kivül szállítanak azonnal bármily mennyiségű te r 
mészetes vegyileg legtisztább folyékony

S Z É N S A V A T
rásokból szódavizgyártáshoz, vendég

lősöknek és egyéb ipari czélokra  
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!

Buziásfürdői ásvány- s gyógyvizek
*/i és >/s literes üvegekben.

Sz ív -, vese- és hólyagbántalmaknál utol nem ért gyégyhatás.
Első rendű asztali viz!

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  é s  “  
á s v á n y v iz e k  s z é tk ü ld é s !  te le p e  B u z iá s fü r d ő n .
Sürgönyeim : Muschong, Buziásfürdö. Interurban telefon 18. sz.

V

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


