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A kivándorlás
iV. S .) Oly an n yira agyon ankettezték 

iiankettezlék m ár széles e hazában a 
ki\ uulorlás nagy ügyét, hogy tollforgató 
embernek a leghálátlanabb thém a ina m ár 
e kérdéssel foglalkozni.

Úgy vagyunk vele többé kevésbbé, 
mint a socialism u ssal. Alig pár éve még a 
a socialism u s ellenségei azzal a banális 
frázissal próbálták háborgó lelkiism eretüket 
megnyugtatni, hogy „a jó zan  m agyar m u n 
kást a külföldi tévtauok nem tudják meg- 
széditeni." A fővárosi színházak m űsorában 
divatossá lett a  „C ucilista“ , kiket aztán a 
fölisztelendö ur n éhány hazafias szava a 

' bánat és  m egtérés ú tjára terelt. S  ez alatt a 
Caronia, a  K arpathia és a Gun ard Line 
sok száz h a jó ján ak  fedélzete hem zsegett a 
kivándorló m agyar m unkások ezreitől.

A socialism u st is agyon toloncolták, 
agyon fényképezték s  m a rövid egy évtized 
után azt hallottuk, hogy m agyarország kor
mánya proklam álja az á ltalános választói 
jogot.

A kivándorlás ügye nem  politikai kér
dés. Nem lehet politikai pártok ó cska je l 
szava, tehát elposványosodik. E lőször agyon
hallgatták. Csak nagyon kevesen a gondol
kodók közül, kik rátették kezüket az elgyen
gült nem zet ellankadó ütő erére, döbbentek 
meg s kétségbeesett kiáltással dörögték a 
hatalm on lévők fü lé b e : Videant C onsu les!

Hegedűs Lóránt fáradhatlan búvárko
dásai közepette rám utatott a nem zetsorvasztó 
ba j szim ptom áira. S  legutóbb W olfner Pál, 
a fiatal tudós, gyönyörű essay jéb en  legköz
vetlenebb tapasztalatairól adott szám ot. 
Mindakét tudós objektíve kim utatja szám 
szerűleg is azt a nagy sum m át, am it a 
kivándorló m agyarok évente hazaküldenek. 
S  akit a  szam ok m eg szed jen ek , az a nagy 
sum m ák h allatára joggal kiált fel, hogy 
mit agitálunk a kivándorlás ellen, hisz a 
beözönlő pénz, u j friss erőt hoz a nem zet 
vérkeringésébe, fellendíti gazdasági életün
ket. De a két tudós lerán tja  a  leplet a 
kivándorlás következtében keletkezett par
cellázó bankok és m agánosok szédelgéseiről. 
Kzek a nyilván a nép kizsarolására kelet
kezett, uzsorázásra  praedestinált intézm é- 
i yek oly hallatlanul felverték az ingatlanok 
árát, hogy vagy lehetetlen a hazatérő em 
bernek földet vásárolni, vagy húszszoros 
pénzen kénytelen m egvenni hitvány pár 
hold földet. Hát hol itt a  jó tékon y hatása 
a beözönlő tö k é n ek ? Meddig nézzük tétle
nül,  hogy a nép véres verítékkel szerzett 
fillérét e lra b o ljá k ?

A törvény telállitja  a  kam atm axim um ot, 
hát kérdjük, hol a  törvény a birtok uzsora
ellen ?

Amerikából legutóbb vészhirek érkeztek. 
A m unkások ezrei jö ttek  vissza, a kikötő
ben ezer és ezer nagy rem énynyel elindult 
em ber kesereg betevő falat nélkül csalódot
tan, megtörve. Járásu n k b a  is egyre másra 
érkeznek haza a csalódottak és m egcsaltak. 
És e szom orú m em ento mégse csüggeszt. 
Az elkeseredettek, a nyom orultak ú jra 
koldus botot vesznek kezükbe, s tengerre 
m ennek abba a jo b b  hazába, hol a  m un
kának becse és értéke van.

Pedig m ekkorát csalódnak. A term észet 
m egboszulja  m agát. A tulproduktió szom orú 
k ö v e t k e z m é n y e i  keservesen éreztetik 
hatásukat.

M iham ar megfordul a je lszó  h azánk
ban : Kevés lesz az eszkim ó és sok lesz a 
fóka. A mi szom orú m unkás viszonyainknak 
meglett az a gyakorlati eredm énye, hogy a 
m unkabérek n em csak türhetökké váltak, 
hanem  a nagy ipari állam okkal is kiállják 
a versenyt.

A törekvő, a  becsületes m unkás ma 
m ár itthon is m egtalálja m egélhetésének 
forrását, a  szerencsevadászok pedig hadd 
m enjenek .

A magyar m unkásnép sorsa m a m ár 
sokkal kedvezőbb, sem hogy sorsán  könnyí
teni nem  tudná. A kivándorlás az öngyil
kos fegyvere. A képzelt munkás ma m ár 
megérzi és felism eri a nem zetek életének és 
életerejének Achilles sarkát s  ha kell oda- 
szur, de m egvívja ju ssát.

Munkára hát jó  u r a k ! Félre m ost az 
ankettekkel és bankettekkel. Hordjuk ú jra 
körül a  véres kardot e hazában, m ert ki 
tudja mire vezet ez az eröpazarló processus, 
ki tudja, hogy a kivándorlók gon
dolnak-e még arra, hogy visszatérjenek 
abba a hazába, mely ö értük mit se tett.

Járásu nk  vezető em bereitől joggal elvár
ju k . hogy nem csak akkor m ennek a nép 
közzé, mikor törvény hatósági bizottsági 
tagságra feljogosító voksokra van szükség, 
hanem  m ost a veszély idejében.

Fel kell világosítani a  népet. Le kell 
rom bolni a  csábítók, az ügynökök rajzolta 
légvárakat, meg kell és meg lehet e já rás  
népét győzni arról, hogy az a tengerentúli 
ország kizsarolja , kiszipolyozza vérüket 
elsorvasztja  testüket, és meg kell a  népet 
tanítani arra, hogy

A nagy világon e kívül 
Nincs számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze 
Itt élned, halnod kell.

Deczember hónapban minden uj előfizetőnek 
m utatványszám képen lapunkat ingyen küldjük meg, 
aki január hó l étől a rra  előfizet. Negyedévre 
I kor. 50  f ,  félévre 3  kor. Tanító és községi biró 
uraknak, ha egész évre előfizet, 4  korona.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

A nőegylet közgyűlése.
A m uraszom bati jó tékony keresztény 

nöegyesület hölgyei 2 4 -én  tartották éves 
közgyűlésüket Batthyány Zsigmondné grófné 
elnöklete alatt. A jótékonyság angyalainak 
összejövetele volt e gyűlés, mely a 
könyörület, az irgalom és em berszeretet 
jegyében folyt le. A Mindenható áldása ki
sérje  a  derék honleányokat, kik ideális 
buzgósággal működnek közre a legeszm é
nyibb czél m egvalósítása érdekében, kik az 
em beriség legnagyobb ellenségével, a  kiáltó 
nyom orral veszik fel a harezot, segélyt 
nyújtva annak, aki sorsának m ostohasága 
folytán arra rászorul. A közgyűlés beszá
m oló ja volt az elmúlt esztendőnek. Kár, 
hogy az egyesület tagjai közül oly kevesen 
voltak je le n , mert nem csak a tagdijak pon
tos fizetésével kell a  jó tékonyságot gyako
rolni, hanem  az érdeklődéssel és az ügyek 
intézésében való részvétellel is segélyére 
kell lenni e szép és nem es intézm énynek.

A közgyűlés lefolyásáról telvett jegyző
könyvet s a  magvas titkári je len tést, mely 
Takátsné Kainm erm eyer Irm a igen je len tős 
m unkája, az alábbiakban közöljük.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvéve a gróf Szápáry Gézáné önméltósága 

védösége alatt álló „Muraszombati Jótékony 
Keresztény Nöegylet,“ 11)07. évi nov. hó 25-én, 
az áll. óvodában tartott rendes közgyűléséről.

Jelen vannak gróf Batthyány Zsigmondné 
Öméltósága elnöklete a la tt: Olajos Sándorné 
alelnöknő, Bölcs Béláné. ftberl Róza, Faschinger 
Gyözőné, özv. Horváth Györgyné, Horváth Camilla, 
Hunyadi Sándorné, Lázár Jánosné, Meixner Má- 
Lyásné, Nemes Miklósné, dr. Sómén Lajosné, özv. 
Sch. Fehér Ilona és Takátsné Kamermayer Irma 
titkár.

T á rg y :
1. ülnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztáros jelentése,
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1907/8. évi költségvetés megállapítása
0. Indítványok.
1. Gróf Hatthyány Zsigmondné elnöknö szives 

szavakkal üdvözli a megjelenteket s az ülést 
megnyitja.

II.Titkári jelentését az alábbiakban terjeszti b e : 

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Alig néhány napja, hogy az egész ország 

| ünnepelt. Ünnepelt nemcsak a katholikusság, ha
nem minden nemes érzésű, minden ideális gon
dolkodású keresztény ember.

Ünnepeltek a templomokban, az iskolákban, 
az egész keresztény társadalomban. Á legszebb, a 
legfenköltebb ünneplések Pozsonyban a régi koro
názó városban folytak le. Az ünnepi hangok inog
ható akkordjai még alig némultak el Még fülünk
ben cseng egy név, melyet minden magyar nő 
áhítattal ejt k i: Szent-Erzsébet! Szent-Erzsébet 
nevétöl visszhangzik az egész ország s úgy vélem 
nem kezdhetem titkári jelentésemet méltóbban, 
mintha Szent-Erzsébet emlékezetének szentelek 
néhány pillanatot.

Vend nyelven a z  á g . e v . h itv . e g y h á z i é n e k e s  k ö n y v  (P e s z m i K n ig a ), m e ly  
k a p h a tó  B a lk á n y i E r n ő  k ö n y v -  é s  p a p ir k e r e s k e d é s é b e n  

M u r a s z o m b a to n  és  A ls ó le n d v á n ,
m egjelent.
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Nem hiszem, hogy volna magyar nő, ki ne 
ismerné árpádházi Szent-Erzsébet életének • meg
ható részleteit, sok szenvedését, végtelen szánal
mát a szenvedők, a szegények és szerencsétlenek 
iránt. A nemes lelkű nő egész élete az irgalmas 
cselekedetek és jótékonyság gyakorlásában me
rül ki.

Egy király leány, a ki nem irtózik a legmez
telenebb nyomor látásától. Felkeresi otthoná
ban a legszánalmasabb szenvedőket, a legundort 
gerjesztőbb betegeket, azokat ápolja, gondozza. 
Elosztja köztük ékszereit, ruháit, hogy abból 
kenyerei, fát vegyenek s mikor a paloták fényes 
ünnepségein kellene megjelennie, nem teheti, mert 
nincs, megfelelő ruhája. Nem tűrhette, hogy mig 
embertársai éheznek, fáznak, ö fényben, pompá
ban éljen. S ki egész életét a szegényeknek áldozta, 
végül maga is elhagyatva, szegénységben hal meg. 
Kora, környezete, melyet a humanismus szelleme 
még át nem lengett, nem értette meg s jótékony
ságáért üldözte, ostorozta. Mindnyájunk előtt 
ismeretes a „Rózsacsoda" legendája. Midőn Szent- 
Erzsébet kötényében alamizsnát vitt szegényeinek, 
szembe jött vele férje s durván rárivallt: „Mit 
viszel a kötényedben ?" Erzsébet elhalványodva 
azt felelte: .Rózsát." S széttárva kötényét abban 
csakugyan rózsák voltak.

Pozsonyban a Szent-Erzsébet emlékünnep 
alkalmával, az ottani színházban a „Rózsacsodát" 
élőképekben mutatták be, melyhez Zichy Géza 
gróf irt előszót. A meghatóan szép prológot szives 
engedelmükkcl felolvasom.

Üres a kamara.
Hitvesem Erzsébet!
Szegények miatta 
Kifosztja cseléded.
Áldott a jóttevés,
De sok a mi sok,
Ha te úgy folytatod,
Mi leszünk koldusok !
Megrémül Erzsébet,
Fogadja, Ígéri.
Szegények kenyerét,
Majd maga kiméri, 
kötényét megrakja,
Kenyérrel, étellel 
Koldusok lakába 
Sietve úgy megy el . . .
Mi volt a kötényben 
Azon a nagy napon ?
— Irgalom !
Mi volt a kötényben 
Mely csodák helye lett ?
— Szeretet!
S ura, hogy kérdezi 
Erzsébet igy szóla !
„Rózsa “
„ügy legyen" szólt az Lír 
S bámulva szemlélik,
Köténye rózsától 
Piroslik, fehérük 
Oh ! te szent hazugság,
Te ne légy átkozott.
Erzsébet botlása 
Erényre változott 
S  e rózsák illata 
Átszállt a világon,
Erzsébet áldása 
Nyugszik e virágon.

Előttünk, magyarok előtt az Erzsébet név 
kétszeresen szent, kétszeresen áldott. Szent- 
Erzsébetröl megemlékezve, lehetetlen, hogy eszünk
be ne jusson az a m á s i k  Erzsébet. Volt nekünk 
egy sokat szenvedett, áldott jó  királynénk, ki 
bennünket magyarokat különösen szeretett. S ez 
a m á s i k  Erzsébet bár még szentté nem avat
ták, előttünk mégis, máris szent.

Ugyancsak a pozsonyi ünnepségek alkalmá
val Zichy Géza gróf „A két Erzsébetéről szóló 
költeményében többek közt ezt mondja :

Meghalt rideg szegénységben,
Családjától elhagyatva,
Koldusoknak, szenvedőknek 
Pártfogója, édes anyja.

Szól a pápa : „Szent ez asszony j 
— Szól a császár: „Koronázom!"
Arany födi minden csontját,
Hire át fut a világon.
S mig harangok csengek-bongnak.
Szolid lelke főidre leszáll.
„Adakozzál, adakozzál:“

Szent-Erzsébet! Szent-Erzsébet!
Nézd a magyar koronánkat!
Töviskoszoru van benne 
Odafonta a sok bánat.
Töviseit takargasd be,
Rózsák puha levelével.
Ne szenvedjen jó  királyunk,
Legyen boldog nemzetével !
Égi rózsát tépegetni.
Segít néked még valaki.
Az a másik Jó Erzsébet, —
Jaj, hogy égbon szokott lakni.
Olyan puha lesz a párna,
Melyet ketten megcsináltok,
Hogy maga az Isten mondja :
„Ez a munka legyen áldott!"

Kit ne lelkesítene két ily nő nemes példája 
a türelem és a jótékonyság gyakorlására. Az 
egyik egész életén át csak tűrt, csak szenvedett, 
a másik meg enyhítette a szenvedők bánatát, az 
éhezők, a nyomorultak fájdalmát.

Minden nő, ki a szegények nyomorán eny
hít, a szenvedők, az Ínségesek fájdalmát csillapítja, 
szóval irgalmas cselekedeteket végez, már azon 
az utón indult el, a melyen Szent Erzsébet egész 
életén át haladt. S ha sikerül egy darab szívesen 
adott kenyérrel egy könyüt letörülnünk, nyomá
ban öröm fakad,, moly a jótékonyság földjének : 
szivünknek virága, illatos rózsája.

A muraszombati kér. jót, nöegyesület, mely 
szintén a jótékonyságot tűzte zászlójára, szerény 
erejéhez mérten az elmúlt évben is igyekezett 
kitűzött czélját megközelíteni. Hogy az mennyire 
sikerült, annak megítélését a m. t. közgyűlésre 
bízzuk s kérem legyenek szívesek elmúlt évi 
munkánk rövid jelentésben összefoglalt vázát 
néhány pereznyi figyelmükre méltatni s bennünket 
szigorú; de őszinte bírálattal irányítani.

És most áttérek tulajdonképeni jelentésemre. 
Az elmúlt évben 5 választmányi ülést tartottunk. 
1906. november 28-án tartott ülésünkön elhatá
roztuk, hogy a „Muraszombat és Vidéke" czimü 
lapban megjelent, a faluról bejáró szegény iskolás 
gyermekeknek meleg ebéddel való ellátását sür
gető közlegényből kifolyó közgyűlési határozatnak 
érvényt szerzünk. A dr. Schick Ferencz aljárás- 
biró és ifj. Horváth Pál tb. föszolgábiró urak által 
felvetett eszme keresztülvitelére egy bizottságot 
küldtünk ki. melynek tag jai: Olajos Sándorné, 
Rölcs Üéláné, dr. Czifrák Jánosné, Antauer Jó- 
zsefné, ifj. Horváth Pálné, Kaesó Ferenczné, 
Lázár Jánosné, özv. Sch. Fejér Ilona s Takátsné 
Kammermayer Irma, kik vállalkoztak, hogy házról- 
házra járva, gyűjtenek a szegény gyermekek 
részére ebédet.

A tagok a gyűjtést négy csoportban végezték.
I. csoport: Dr. Czifrák Jánosné, ifj. Horváth 

Pálné és Kacsó Ferenczné, kik a plébánia laknál 
kezdve a Fő-utczán végig egész a Rerke családig 
gyűjtöttek.

II. csoport: Antauer Józsefné és özv. Seb. 
Fehér Ilona a Regédéi-, Leadva- és Vár-utezában.

III. csoport: Lázár Jánosné és Takáts R. 
Istvánná Bokor-utcza és Kiskanizsa.

IV. csoport: Olajos Sándorné és Rölcs 
Béláné Mező-, Derék- és Korongi utcza a Regédéi 
úttal s a Piacz-tértöl határolt utczákban keresték 
fel a családokat.

A gyűjtés a lehető legszebb sikert eredmé
nyezte, alig volt család, aki az ebéd adás alól 
kivonta magát. S igy mintegy 100 gyermek iésze- 
sült meleg ebédben.

Egyesületünk 1900. november 25-én tartott 
közgyűlésén elhatározta, hogy minden hónap első 
szombatján Dobrai vendéglőjében teaestére jön 
össze. A teaestély czélja nem annyira a jövede
lem fokozása volt, mert azt a 10 filléres belépő
díj mellett nem is remélhettük, hanem inkább az 
egyesület iránti érdeklődés fokozása, a tagok 
egymás közötti érintkezésének megkönnyítése s 
igy a társasélet fellendítése. Az eredmény itt is 
teljesen kielégítő. A tagok ugyan néha kisebb

számban jelentek meg. de általában élénk, kodé 
lyes és elég látogatottak voltak az esték. Egyik 
teaestélyen Fehér Mariska szép éneke s Horváth 
Camilla ügyesen előadott monológjával kelleme- 
meglepetést szereztek a nagy számban megjelent 
tagoknak. Ennek hatása alatt legutóbbi ülésünkön 
elhatároztuk, hogy ezentúl teaestéinket mindéi, 
alkalommal egy kis programmal fűszerezzük. 
A rendezéssel Kacsó Ferenczné, özv. Sch. Feln-r 
Iloné s Takáts R. Istvánná tagokat bíztuk meg.

Az elmúlt év teaestéink egyikét megjelen 
sével megtisztelte gróf Batthyány Zsigmond őrs, 
képviselőnk Öméltósága is

Az esték összesen 100 koronát jövedolmez- 
lek egyesületünk javára. S igy mind az erköHsi. 
mind az anyagi sikerrel meglehetünk elégedve.

Egyesületünk havonta rendesen 26—80 sze
gényt részesít havi 2 —12 koronáig terjedő s e g é l y 
ben. Vannak szegényeink, kikel már az egv« - ü l e l  
fennállása óta segítünk s van olyan, aki már üsz- 
szesen 720 korona segélyt élvezett. Érdekes az 
alábbi statistika, melyből meglátjuk, hogy egye
sületünk fenállása óta mennyit költött segélyekre.

1893—4 587 korona 90 fillér
1 8 9 4 - 5 753 20 „
1895—0 827 50 ..
1896- 7 091 00 ..
1897- -8 835 98 ..
1898—■9 986 „ 90 .
1899—900 803 „ 27 „
1 9 0 0 - 901 894 „ 80 „
1901—902 949 40 ..
1 9 0 2 - 903 1049 —

1 9 0 3 - 904 997 80 „”
1904 -905 884 40 „
1905 900 934 08 „
1900 907 805 * — „

óta egyresülc tünk fennáll összesen
korona 59 fillért fordítottunk a szegények segé
lyezésére.

Az elmúlt évben rendkívüli segélyt, 30 koro 
nát adtunk egy súlyos betegségben szenvedő fő
iskolai hallgatónak, akinek részére még özv. Sch. 
Fehér Ilona, Takáts R. Istvánná, Horváth Camilla 
és Loncsár Mariska összesen 149 kor. 70 fillért 
gyűjtöttek s ezzel lehetővé telték neki, hogy 
fürdőre utazhassák. Ott sikerült is lábbaját annyira 
gyógyitlatni, hogy tanulmányait folytathatja.

A Budapesti Szent Erzsébet egylet felhívást 
küldött hozzánk, melyben egyletünket a pozsonyi 
Szent Erzsébet emlékünnepen való részvételre 
szólítja fel.

Egyúttal egyesületünk eddigi működéséről 
kért adatokat. Az adatokat pénztáros segítségével 
összeállítva, elküldtük. Az ünneplőkhöz való csat
lakozást illetőleg jelentettük, hogy egyesületünk, 
amennyire mint keresztény és nem tisztán kath. 
nöegylet teheti, örömmel csatlakozik az ünnep
lőkhöz s szívesen hódol Szent Erzsébet emlékeze
tének. Hiszen egyesületünk ugyanazon eszmék és 
czélok szolgálatában áll, amelyek Szent Erzsé
betet előttünk nagygyá és halhatatlanná tették. 
Az ünnepély napján, november 19 én gróf 
Batthyány Zsigmondné elnöknö Öméltósága a kö
vetkező sürgönyt küldte Pozsonyba :

A muraszombati jótékony keresztény nő- 
egylet, mely céljaiban, a jótékonyság gyakorlá
sában a kath. nöegyletekkel teljesen azonos, a 
a Szent Erzsébet emlékét ünneplőknek meleg 
üdvözletét küldi.

Tagjaink száma körülbelül ugyanannyi, mint 
tavaly volt. Egy-kettő eltávozik s jönnek helyűdbe 
újak. Van összesen 3 alapitó, 3 pártoló és 107 
rendes tagunk.

III. Óz. Sch. Fehér Ilona pénztáros jelen 
tése következőképpen hangzik :

1900—907. évben befizetett tagdijak :
Aczél Józsefné 7,20. Antauer Józsefné 0.— . 

Bácz Jánosné 4.80, Berke Mihályné 24.—. Boro- 
vits Adolfné 4.80. Bittermann Tivadarné 6 .— . 
Bölcs Béláné 12.—. Bölcs Amália 0 .—. Bruncsics 
Istvánná 4.80. Dr. Czifrák Jánosné 12.— . Csiszár 
Jánosné 7.20. Csiszár Lajosné 4.80. Czipott 
Józsefné 4.80. Czipott Miklósné 6,— . Dobray 
Jánosné 9 (ÍJ. Éberl Róza 0.— . Ernst Sándorné
4.80. Fiiszár Józsefné 4 80. Friskics Ivánné 0 .—. 
Fekete Geröne 4 .—. FafíTik Károlyné 0 .—. 
Faschinger Gvözöné 12. L. Freygang Lajosné
4.80. Gombossy Anna 1,50. Gumilár Mihályné 
— .80. Hess Paula 4.80. özv. Horváth Györgyné
7.20. Hvrváth Kamilla 4.80. Györy Kálmánná 9 -  . 
id. Horváth Paine 6 .—. ifj. Horváth Pálné 0 .—. 
Horváth Lászlóné 10.—. Horváth Ivánné 4.80.

Egy jó házból való fiú tanoneznak felvétetik Kardos József kereskedésében Muraszombat.
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I1;ü iinann Ferenczné 4.80. Iloyer Istvánná 4.80.
|h vady S.imlornó 12.- . Jónás Ferenczné 6 .— .
K >s 7.20. Kirhisch Ferenczné ti.—
K Jo/sefné 4.80. Kocsvára Isvanné 4.80.
|\. Fr: '-li'V.né 7,20. Kolossá Istvánné 7.20.
K Ida 4 8 ). Kónya Petemé 6 .— . Kazár
I 4.80. Kováts Istvánné 6 .— . Kuzma
A., duó 4.80. Kühár Anna 4.80. özv. Kühár 
j  '-né 6 . . Lázár Jánosné 6. - - .  Lejkó Fe- 
, né 4.80. Lonesár Mihályné 4.80, Leitner 
j, liié _5. . Metzker Irma 4.80. Meixner
M. Misiié 7.20. Mintsek Gáspárné 4 80. Meolicz 
M lyne ti. Metlgyesy Amália 7.20. Nemes
• , .sné 12. Novak Alajosné G.— . Novak 

-il'né 4.80. Nagy Mihályné 4.80. Olajos Sán- 
(1; né 12. l’ozvék Fülöpné 4.80. Pósfay l'on- 
tr, r/.né 6 - . Pósfay Ida (>. . Pojbics Józsefné
7 j ) .  l'o'Ztl Jánosné 9.60. Péterka Ferencné G -.
I ik Hoz na 4.80. özv. Pintér Miklósáé 7.20
li a Istvánné 7.20. Saáry Józsefné 7.20. Simon 
J< sefné 7.20. Schnell Jánosné 7.20. Szőke Ist- 
v ne 4.80. Stevanetz Andrásné 4.80. Schilling 
II, i ti. . özv. Sch. Fehér Ilona 7.20. Or. Schiek

né 180 . Siflár l^ajosné 4. —. Sokál Józsefné 
i. Slebich lgnáené 7 20. özv. Szabó Kálmánná

7.20. Szűkíts Istvánná 4.80. Stevanetz Nándorné 
li. Szeredv Józsefné 4.80. Szakonyi Jenöné 4.80. 
8/akonyi Edith 4.80. Takáts R. Istvánné 7.20. 
T«»i‘-k Kinőné 12.— .Török Elemérné 6 .— Tónika 
Gizella 2.80. Turk Józsefné 4. -. özv. T. Faludi 
Vilma 4.80. Vénis.s Margit férj. Imrey Györgyné
7.20. Vida Józsefné 4.80. Vörös Jánosné 4.80. 
Zsálik Vinczéné 12.— .

Pártoló tagok: Bagáry József Mártonholy, 
dr. Ivánocy Ferencz Csendlak, dr. Skrilec Mihály 
Muraszombat és dr. Somén Lajos Muraszombat.

Egyéb jövedelmek ; 1. Töke kmfiat 159‘50 K.
2. Árvái Henrikné adománya 24. K. 3. Ado- 
i: nmy 12.34 K. 4. Mezőgazdasági bank ajándéka 
20. - K. 5. Teaesték jövedelme 100.— K.
5. Vegyes visszatérülés 5. K. 7. A tagok évi 
járulékai 639, ..- K. 8 . PénztármaradvánV 1905/0. 
évről 285.25. Összes bevétel 1245.09 K.

Összesítés:
Bevétel: 1. A tagok évi járulékai G39.— K. i 

2. Ajándékok G1.34 K. 3. Egyéb jövedelmek és | 
J!M)5 ti. évi pénztármaradvány 544.75 K. 4. Alap- 
vagyon G300. — K. Összeg <545.09 K.

Kiadás: l. Szegények segélyezésére 739 K.
2. Szolga fizetés s vegyesekre 72.— K. 3. 1906/7. 
évi pénztármaradvány 380*09 K. 4. Takarékban 
elhelyezett vagyon 0300 K. Összeg 7545 09 K.

Muraszombat, 1907. november 22-én.
Nemes Miklósné, özv. Sch. Fehér Ilona,

s. pénztárnok. pénztárnok.

IV. A számvizsgáló bizottság jelentése 
igy szól:

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Van szerzncsénk jelenteni, hogy a mura

szombati jó t kér. nöegylet pénztárkönyveit és az 
! 91)6 7  évi zárszámadását pénztárát megvizsgáltuk 

teljesen rendben találtuk, miért pénztárosok 
részére a szokásos felmentvény megadásál kérjük !

Muraszombat, 1907. nov. 22-én.
Takáts R. István. Kováts Istvánné.

V. Az 1907/8. évi költségvetést kövctkozö- 
ppen állították össze:

Költségvetés az 1907/8. évre :
Bevétel : 1. Tagdíjakból 400.— . 2. 2300 kor. 

iiptöke évi kamata 115.— . 3. Az 1906/7. évi 
pi iiztármarudvány 380.09. összesen : 895.09.

Kiadás: 1. Rendes segélyre 500. -. 2. Kend- 
ki . üli segélyre 200.—. 3. Szolga fizetésre 40. .
4. Vegyesekre 155.09 összesen 895.09.

Özv. Sch. Feliér Ilona pénztáros jelenti, 
hn/v gróf Batthyány Zsigmondné óméit, a gyűlés 
előtt 100 koronát adományozott az egyesületnek. 
Mi a közgyűlés hálás köszönettel vett tudomásul.

VI. 1. Az indítványok során szóba került, 
Imi, v miután a tagok az egyesületbe csupán 3 évi 
küii lezettséggcl léphetnek be s a tagsági kötele
zi ég ezen idő előtt csak halálozás, eltávozás 
víi teljes elszegényedés esetén szűnik m eg: a 
tu, ,knak időelötti kilépését nem fogadjuk el s a 
tü,/sigi dijak beszedését nagyobb szigorral esz
k ö z ü k .

2. Tárgyalta a közgyűlés a , Budapesti Szent 
Erzsébet Egyesület" felhívását, melyben egyesüle
tü n k  czimének Szent-Erzsébet Egyletére való 
át változtatására szólít fel. A közgyűlés azon in
dokolással, hogy egyesületünk jelenlegi ezune,

annak jellegét és célját nagyon világosan fejezi 
kí, a regi czim megtartása mellett szavazott.

3. A teaestéket rendezőbizottság jelenti, 
°"y az simult estén az idő rövidsége miatt a 

mii-or i I maradt, de már a kővetkező és a többi 
teaestén igen érdekes programúi fogja az amúgy 
is kedélyes, házi estéket kellemesebbé tenni. 
Gróf Batthyány Zsigmondné elnöknö Öméltósága 
is kijelenti, hogy egy-két estén szívesen résztvesz. 
mit a közgyűlés nagy örömmel fogad. Elnöknö 
Öméltósága jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Nemes 
Miklósné és Horváth Camilla tagokat kéri fel s a 
közgyűlést bezárja.

Kmf.
Gróf Batthyány Zsigmondné Takáts R. Istvánné

elnöknö, titkár.
Hitelesítem :

Nemes Miklósné s. k, Horváth Camilla s. k.

H Í R E K .
Dr. Ivánoczy Ferencz kunonoki 

installatiója deczem b er hó 5-én röggel 9 
órakor fog végbem enni Szom bathelyen  a 
székesegyh ázban .

A bíróság jövő évi ügy beosztása. Saáry 
József kir. járásbiró, a vezetése alatt álló bíróság 
ügybeosztását a következőleg rendelte el.

Saáry József intézi el az elnöki ügyeket, a 
sommás pereket P—Z betűig és perújításokat 
A - -O-ig. fizetési meghagyásokat, egyezségi ügyeket.

Dr. Sehick Ferencz Sándor intézi a sommás 
pereket A—O-ig, a perújításokat P —Z-ig és az 
összes végrehajtási ügyeket, azonkívül helyettes 
vizsgálóbíró.

Aczé! József intézi el a telekkönyvi ügyeket 
és a polgári megkereséseket,

Dr. Szász Ferencz intézi a büntető ügyeket, 
vizsgálóbíró, a hagyatéki ügyeket és a polgári 
vegyes ügyeket. Melléje lesz beosztva Szentkirályi 
Sándor aljegyző. Az uj ügybeosztás január 1-én 
lép életbe.

Uj muraszombati óvónő. A Tóháti Ilona 
áthelyezésével megüresedett muraszombati óvónői 
állást a közoktatásügyi miniszter áthelyezés utján 
Nagy Hőzsika kisasszonyai, a mezővári óvónővel 
lapunk kedves tollú munkatársával töltötte be.

—  Kormány segély a járás i gazdakörnek. A 
m. kir. földmivelési miniszter a napokban értesí
tette a járási gazdakört, hogy a téli/ tanfolyam 
segélyezésére 600 koronát, a nyilvános előadások 
költségeire 300 koronát utalványozott. Értesülésünk 
szerint a Gazdakör idei tél folyamán is fog isme
retterjesztő előadásokat tartani a felnőttek okta
tása czéljából Ezen előadások részletes program in
ját lapunk legközelebbi számában közölni fogjuk.

—  Némethy Ferencz csendőrszázados pénte
ken városunkban időzött és megvizsgálta a mura
szombati csendőrörsöt.

—  Halálozás. Súlyos csapás érte Szent
királyi Sándor járásbirósági aljegyzőt, Édes atyja. 
Szentkirályi Sándor, Győr város tekintélyes polgára 
hosszas betegeskedés után elhalálozott.

—  Nem tanácsos a férjet a korcsmából ha
zahívni. Az összes asszonyok és anyósok okulására 
adjuk e szomorú történetet, melyből meglehet 
tudni, hogy milyen tragikus sors ért egy menyecs
két, amiért arra a merészségre szánta el magát, 
hogy a korcsmában mulató férjét haza hívja. Tör-

| tént pedig az eset Veleméren, ahol a múlt vasár
nap este Sós Mihály uram egy parázs muriba 
keveredett. Többen valának együtt vig cimborák, 
ettenek és ittanak, sokat ittanak, de mégis szé
pen diseréten ment a mulatság. Alig verte el az 
éjfélt az öreg harang, tehát még úgynevezett gye
rek idő volt. mikor Sós Mihályné aszony, leány 
nevén Antal Klára, beperdült a korcsma ajtón, 
és szép szóval kérlelte mulató élete párját, hogy 
immár jöjjön haza. Antal Klára rá emelte urára 
beszédes tekintetét, fekete könyes szemeinek suga
rával lágyan simogatta az urának a bortól im
bolygó termetét, de hiába. Sós Mihály nem a 
szemét, hanem a széket emelte Antal Klárára, 
aki a csapás elöl csak úgy tudott menekülni, 
hogy kiugrott a korcsma .ajtón. Sós Mihály ez 
incidens daczára tovább mulatott s mivel 1 óra
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felé megelégelte a mulatságot, haza ment. A férji 
méltóságán ejtett sérelem csak most hozta igazán 
dühbe Sóst s amint feleségét megpillantott, még 
mielőtt eri belekezdhetett volna a prédikácziójába, 
jól elverte, úgy hogy szegény Klára 18 napig 
gyógyuló sérüléseket szenvedett s most feljelen
tette urát a járásbíróságnál. Sós Mihályt ugyan a 
bíróság elfogja Ítélni de nyomatékos enyhítő körül
mény lesz az, hogy az asszony a korcsmából 
akarta urát hazahívni és megzavarta csendes mu
latozásában férjét, aki egyébként ritkán szokott 
eljárni hazulról.

—  Az ajánlott levél. Egy elcserélt ajánlott 
levél dolgában nyomoz a hatóság. A péterhegyi 
postára egy Stuttgartban feladott ajánlott levél 
érkezett Balek József Nádorfa 53 sz. czimmel. A 
postamester e levelet szabályszerű kézbesítés 
végett ki adta a községbirónak, aki szintén Balek 
József névre hallgat, csakhogy nem az 53 sz. ház
ban lakik. Az 53. számú Balek József aki szatócs, 
már régóta várt levélre Amerikából s miután nein 
kapott irt egy chikagói bank stuttgarti fiókjának, 
hogy miért nem küldi a várt levelet. A stuttgarti 
bank fiók erre miután a levelet tényleg elküldötte 
megreklamálta a dolgot s ezen eljárás során 
kiderült, hogy a kérdéses levelet, melyben a 
stuttgarti bank szerint 1350 kor. készpénz is volt 
nein az igazi czimzett hanem maga a kézbesítést 
végző bíró aki szintén Balek József, vette át s a 
vevényt is ö irta alá. Az eljárás Balek József 
ellen megindult, de a másik kárvallottt Balek 
Józsefre nézve aligha lesz valami kedvező ered- 
ménynyel, mert ajánlott levélbe voltaképen nem 
szabad pénzt küldeni.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküdéssel két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budaposten, VIII., Bükk 
Szilárd-utcza 4. sz.

A pró hirdetések .

Házi nyálak rendkívül olcsón eladók és pedig 
2 drb. belga óriás nyúl, 2 drb. orosz prém nyúl, 
2 drb. süldő belga óriás nyúl, és 5 drb. süldő 
orosz prém nyúl. Megkeresések a gazdakör titkári 
hivatalhoz intézendök.

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.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Meghívó.

A muraszombati Takarékpénztár 
Részvénytársaság.

1907. évi deczember hó 14-én
d. u. 2 órakor Muraszombatban saját helyi
ségében.

rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre a társulat részvényesei azon 
figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy a 
rendkívüli közgyűlésre részvényeiket, illetve 
meghatalmazásaikat, magukkal hozni szíves
kedjenek.

T á rg y :
Az alapszabályok 3. §-ának módosítása, illetve 

a részvénytőkének 120000 koronáról 240000 koro
nára való felemelése iránt előterjesztett igazgató- 
sági javaslat tárgyalása határozat hozatal. 

Muraszombat, 1907. november 30.
Kováts István s. k.

igazgató.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.



655. és 644/1907. végr. sz.

Á rve rés i h irde tm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a élteimében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szentgotthárdi és czelldömülki kir. 
járásbíróságnak 1907. évi Sp. I. 125/3. és 303/3. 
számú végzése következtében dr. Varga Gábor és 
dr. Rosenthál Fülöp ügyvédek által képviselt Szent
gotthárdi Takarékpénztár r.-t. és Rosenthál Lipót 
javára, Czelec Ferenc alsőcsalogányi lakos ellen 
31.350 kor. és 345 kor. 24 fill. s járulékai ere
jéig 1907. évi szeptember 6 és augusztus hó 28-an 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 2656 K-ra becsült következő ingó
ságok, u. m .: lovak, szekér, eke, taliga, borona, 
sertés, malacz, tüzifecskendö. szecska metsző, 
tehén, ökörtinó, üszötinó, borjú és gözcséplö- 
gépekböl álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907-ik évi V. 340/2. és 403 2. számú 
végzése folytán fent felsorolt tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátralévő követelések es járu
lékaik erejéig Alsócsalogányon Czelecz lerencz 
lakásán leendő megtartására

1907 évi deczember hó 4 -ik  napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség ; 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1907. évi november 22.
SZABADFFY JÓZSEF, I

kir. bir. végrehajtó.

MURASZOMBAT, 1907.

Védjegy: „Horgonyt4

A Límment. Capsici comp., 
a Horg tny-Pain E z p e ile r

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek bizonyult 
köszvénynél, osuznál 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 K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.
DlRicliter gyógyszer ára az „H iány nrcszlá.ih z ",

P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu.
Mindennapi szétküldés _____________

3634/1907. tkv. sz.

Á rve rés i h irde tm ény.
A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Schudi Ferencz 
végrehajtatónak dr. Czifrák János muraszombati 
ügyvéd ügygondnok által képviselt ifjú Siesse! 
Ferencz végrehajtást szenvedett elleni 2(X) kor. 
tőkekövetelés. 49 kor. 78 fill. peri, 12 kor. 70 
fii1, végrehajtási és 1 6 .kor 80 fill. árverés kérvé
nyezési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
Ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint telekkvi 
hatóság területén levő. a vizlendvai 19. sz. tjkv- 
ben A. I. 5. 9. 21. 28. sorsz. 175. 280. 902. 
(1121. 1122. 1123) hrsz. 26. házsz. birtokból 
ifjú Stessel Ferenczet illető V2 részre 372 kor. 
50 fillérben megállapított kikiáltási árban az ár
verés elrendeltetik s arra határnapul

1907. évi deczember 10 (tiz e d ik ) napjának 
d. e. 10 órájára Vizlendva község házához 
kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10%-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapirok-

bán a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap aluli 
fizetendő az árverés napjától számítóit 5°/0 ka

rinatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.
Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide

jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
..rák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Vizlendva község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint tkkvi hatóságnál, 1907. évi szeptember 15.

Dr. Schick, kir. albiró.

»MURASZOMBAT ES VIDÉKÉg _ _

Mesés szép lesz
m inden hölgy

v iS /ffóle 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:

M in ts e k  G é z a
Kecskem ét.

DECZEMBER 1.

K ossuth F e re n c z  lev ele !
TEK BALÁZSOVICH SÁNDOR gyógyszerész 

urnák
SEPSiSZ EN TG Y ÖKG Y.

„Csuzos bántalmaknál az „ INDaSZESZ “ 
bedörzsölése jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveg 
gél küldeni.

KOSSUTH FERENCZ.
Számos előkelőségek és orvosok igazolják, 

törvényesen védett székelyhavasi
hogy i

M  f  \  /f"V évi naptárak a legna-
I víg  gyohb választékban

kaphatók B alkányi 
E rn ő  könyvkereskedésében Muraszombat.

I N D A S Z E S Z
gyógyfű sósborszesz

lesjobb szernek bizonyult a test és izmok edzésére. 
Üdit és frissít. Megóvja a testet a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyuró-kenö kúra) felette 

ajánlatos

. Leghatásosabb szer csuz, köszvény, rheuma, fej
fájás, nátha, influenza, tagszaggatás és min

dennemű meghűlésből eredő bajok ellen.
A székelyhavasi „INDASZESZ" össze m in  t. \ 
tendő közönséges sósborszesz készítményekkel, ;.,.
Ivek egyszerű sznszkeverékek, holott az „INDA 
SZESZ" székelyhavasi gyógy füvekből előállított és 
hatásában felülmúlhatatlan gvógyfü sósborszesz. Egy 
üveg székelyhavasi „ÍNDASZESZ" fölér 10 üveg 

közönséges sósborszeszszel.

Készíti Balázsovich Sándor gyógyszerész 
Sepsiszentgyörgy. A lörvényesen védett 
székely havasi . .IN D A S Z E S Z *  kapható 
2  és i koronás üvegekben minden gyógy
szertárban, valamint M u ra s  zo m h a tb a n

FÜRST A. FIA cégnél.

Újévi és karácsonyi a j á n d é k t á r g y a

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy

k a rá cs o n y i és ú jév i ünnepek alklmára
vásárolt remek kivitelű arany és ezüst ékszereim s mindennemű pontosan 
szabályozott óráim megérkeztek.

Ezeket bármely bel- vagy külföldi ezég áruival versenyt tartva, 
bámulatos olcsó árban árusítom.

Tisztelettel özv. Hartmann Frigyesné.
M ert az e lv e m : Kevés haszon, nagy fo rg a lo m !

T e s s é k  r ó l a  m e g g y  ő z ö d  ni !

tV a '

y r MUSCHONG-BUZIAS-
FÜRDÖ'

ú jo n n a n  berendezve
S Z E N S A V -M U V E K
kartelen kivül szállítanak azonnal bárm ily mennyiségű tér

V

mészetes vegyileg legtisztább folyékony

S Z É N S A V A T
rasokbol szódavizgyártáshoz. vendéglősöknek

a világhírű buziás 
fürdői szénsavfor-

egyéb ipari czélokra 
Legkiadósabb természetes szénsav.

A Budapest székesfővárosi vegyészeti s élelmiszer 
vizsgaló intézet 1907. évi 4615. sz. vegyelemzési bizonyít
ványának kivonata: „Szaga és ize rendes. Szénsavtartalma: 
99'57°/o — A vizsgált folyékony szénsav ezek után a köz
egészségügyi követelményeknek teljesen megfelel és magas 

szénsavtartalma alapján igen jónak minősíthető.*

Felvilágosítással készségesen szolgál: Muschong-buziasfür- 
döi szénsavmüvek és ásványvizek szétküldési telepe 

Sürgönyeim : Muschong, Buziásfürdö. Buziásfürdőn. Interurban telefon 18. sz.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


