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Pusztuló ereklyék.
Ezelőtt 25 esztendővel, egy m agyar 

m ágnásban gróf Kreilh Bélában nem es és 
nagy gondolat fogamzott meg. F.lbatarozla 
hogy összegyűjti a szabadságliarcz ereklyéit. 
És hozzá látott a nagy m unkához. Lanka
datlan buzgalom m al szedte össze mindazt 
ami a szabadságharcz emlékei közé tarto
zott. vagy ami a halhatatlan Kossuth 
Lajos nevével összefüggött. Ez a gyűjtem ény 
ma egyik legbecsesebb m úzeum a az o rszág
nak. Egy darab  történelem  abból a dicső 
korból, amely M agyarország ú jjá é led é sén e k  
kezdete volt. s amely m ár a históriáé. A 
nagy m úzeum ot gróf Kreitli Béla. aki egész 
vagyonát feláldozta a gyűjtésre, lenn tar
tani nem tudja. Ismételten felajánlotta 
ajándékképen a korm ánynak, de nem fogad
ták el. Szinte hihetetlen dolog, de igaz. 
hogy M agyarországon nem tudják meg 
becsülni a dicső szabadságharcz emlékeit, 
és helytelen loyaliláshól fáznak e gyűjte
m ényt nemzeti kincsként elfogadni, pedig 
ehhez m ár n incsen  köze a politikának, ez 
m ár a história dolga.

Kreith Béla gróf Apponyi Albert gróf
hoz egy m em orandum ot intézett, melyben 
segélyt kér, s a  melyben elm ondja a m ú
zeum  történetet. Szégyenletes dolgok van
nak ebben a m em orandum ban. Lealázó hely
zetünk m egismerése czéljából jónak látjuk 
leközölni az egész Írást, mely szószerint a 
következőleg hangzik.

Nagyméltóságu gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter Urnák!

Mélyen tisztelt Barátom!
Midőn legutóbb a Kossuth Muzeum segélye

zése. esetleg megvétele ügyében hozzád fordultam, 
kérelmemre a/.l válaszoltad, hogy a .nyert infor
máljuk után a gyűjtemény megvétele alig kívána
tos és megfelelő pénzfedezet hiányára tekintettel, 
alig lehetséges*.

Hogy a gyűjteményemről nyert üiformalióid 
tévesek voltak, azt alább kimutatom.

Most azonban, midőn múzeumom fenntar- 
tá.-a már teljesen kimerített, midőn tovább küz
deni képtelen vagyok, a liazaliság diktálja, hogy 
foglalkoznod kell a Kossuth Muzeum ügyével, mert 
ez nemzetünknek egyik legfontosabb ügye.

Ezért itt megismertetem veled múzeumom 
múltját, mibenlétét, gazdagságát, müérlékét stb.

Azt hiszem, báró Holfert Józsefet személye
sen is ismered s tudod, hogy ö az összes osztrák 
történelmi emlékgyüjtemények főfelügyelője, to
vábbá a Kerencz József rend főkancellárja, való
ságos belső titkos tanácsos stb. O legföképcn 
1848 -49-os historikus, kinek az c korra vonat
kozó hatkötetes munkája egyike a Icgalaposab-

Kzeken kívül báró llellcrl kizárólag 48-as 
gyűjtő, ki 1848 óta gyűjti a szabadságharcra 
vonatkozó emléktárgyak;'1, tollút ö az említett 
lulajdonságaiuái ingva valóban a legkvalifikáltabb 
szakember az én

Báró Holfert már 1898-ban 
forintra becsülte az én második, azaz a mai nagv 
gyűjteményemet, midőn az. az 1885-iki kiállítási 
műcsarnokban volt elhelyezve a Stefánia-utón a 
t ierbeaud-pavillonnal szemben.

Három napon át a legnagyobb alapossággal 
szemlélte emléktárgyaimat és azután becsülte a 
jelenlegi múzeumom antiqariusi értékéi háromszáz
ezer forintra.

Az 1848---49-iki ereklyegyüjteménv és Kossuth- 
Muzeum emléktárgyai jelenleg a következők :

1. Kossuth Lajosnak halálát megelőzőleg 
hordott ruhái, sétabotjai, esernyői, kalapja. Azon 
lepedő, melyen meghalt és a másodi 
ravatalozásig letérhették. Ez utóbbi két 
ereklyéi közvetlenül a halál után sürgönyileg kér
tem Rutlkayné Kossuth Lujzától és meg is kap
tam. Azonkívül Kossuth Lajos irólollai és igen 
számos apró ercklyolárgyai.

-J. Kossuth Lajos torinói lakásának majdnem 
teljes és többnyire Angliában készült bútorzata. 
Ezekből a Nemzeti-Muzeumban csak egy ágy, egy 
Íróasztal e- egy karosszék van. Mig az én gyiij- 
toményemben vannak Kossuthnak könyv és ruha- 
szekrényei, asztalok, kredencek. székek, fauleuillek, 
divánok. hilliárdas/.tal. számos állvány stb.

3. Több száz nagy olajfestmény és aquarell, 
részben csatakép és részben 48-as jeleseink 
arcképei.

4. Néhány száz kisebb olajfestmény és aqu
arell, melyek 1848-as c«atajeleneteket és e kor 
jeleseit ábrázoljak.

5. Több ezer nyomatott képek, proklamá- 
eziok. okmányok, köztük Kossuthnak legtitkosabb 
iratai, melyeket tőle magától kaptam.

ti. Fegyverek, magyar, osztrák és orosz fel- 
szerelési tárgyak, kaszák eredeti, vagyis 1848-ban 
készült nyelekkel.

7. Osztrákoktól elvett Imdizásziók, honvéd- 
zászlók, dohok stb. stb.

Ezek felemhlése után iine teljesen eltörpül
nek azok a szakemberek, vagy helyesebben egy 
cseppet sem szakemberek, kik tág lelkiismerettel 
tévesen informállak léged .múzeumomról, anélkül 
hogy azt látták volna.
Múzeumom 2Ö éves történetéből közlöm az 

alábbiakat:
Már negyedszázad elölt érlelődött m. 
az az eszme, hogy az 1848—49-iki

ben-

TÁROZA.

Az erdőn.
Faluvégi korcsmában két erdöör pilyizálgal 

csendesen. A hosszunyaku üvegből módjával szo
pogatják a s/.ivmelegilőt, várva a kilenc órát. Ak- • 
kor kezdődik az erdöjárás.

Hej, Misó -/."I a fiatalabb mégis 
csak jobb arra lefelé. Furcsa görbeország ez a 
tiétek. Erdöre-erdő, a fának levele nincs, csak 
tüske van rajta. Olyan csendes, nesztelen köztük 
a járás. Ha igy éjszaka járom,, azt hiszem, hogy 
a temetőt taposom. Nem erdő ez, Misó! ludja 
Isten, micsoda, csak nem erdő.

Misó mosolyogva, gyöngéd pillantások között 
fel az üveget. Nyelvével csettint ve, élvezi a 

bódito illatot, majd a szemét is behunyja hozzá.
jijiii kezd. Apró kortyokban eregeti le 

hogy tovább érezze tüzet. Azután meg-

Andrisko, ne busulj. Jó itt is az élet. , 
Van kenyér, van pálinka, asszonyod h  idevaló. 
Nem lehet elmenned, Itt maradsz közöttünk.

Az asszony. Misó? Hej. csak az ne 
volna idevaló! Mennék én innen. Elrepülnek, 
mint a madár! Hiszen olyan itt a lélek bennem, i

min Iliit mindig halni mennék. Látod, már az a jó 
szüzdohányom is elfogyott, nincs már belőle, erre 
meg esstk keserű dohány van.

Elhallgat. Lehorgasztott fejjel nézi a pálin
kás üvegei. Majd ellöki magától. A teli üveg fel
billen s tartalma végigömlik az asztalon. Misó 
ijedten tartja a csurgó folyadék alá üvegét, hogy 
megmentse a drága cseppeket.

Nem ital ez, Misó. Méreg ez! Buta leszel 
tőle. Ne igyad, öntsd ki! Jobb ennél a bor. Tán 
nem is tudod, micsoda az? Hogy is tudnád, hi
szen erre csak a pap iszik olyat mise közben . .. 
Más élet van arra mifelénk. Erre dalolni se tud
nak. Fura a beszédetek is. nem tudom én azt 
megérteni. Az asszony is mindig úgy beszél a 
pán velkomozsnivál. Bedig magyarul is megmond
hatnák egymásnak, amit akarnak. Úgyis látom én, 
amit látok.

Elgondolkozik ezen hosszasan. Vágyódó lelke 
elöl eltűnik a kis tót korcsma asztala a tót paj
tással együtt.

A lombos erdőt járja . . .  A levelek lágy 
zizegését, a lombok halk susogását mohón szívja 
fel a lelke. Messze a szálas erdők közül a haza
térő csorda kolompja hangzik feléje.

Felér a Világos oldalára, onnét már belátni 
a völgvet. A holdfény beezüstözi lialovány fényé
vel az'ismerős tájékot. Lement . . . Odalát ép
pen . . . kitűz a tűz fénye kicsi háza ajtaján.

Ott, ott várta az első asszony, az a derék, jó .bi
lis . .  . Onnét már sietett' hazafelé. Csördült 
léptei alatt az avar. Milyen szép is volt akkor az 
élet . . .

— Andriskó, kilenc óra. menjünk már. 
biztatja a gondolataiba elmerült erdöört az öreg 
Misó.

Valinkra akasztják a puskát. Fcitaszitják az 
ajtót, mennek a holdvilágos, havas éjszakába 
járni az erdőt.

Baktatnak a hóban előre, hallgatva lépik egy
más nyomát. Már az erdövágásban csikóidul lép
tük alatt a keményre fagyott hó. — Nagyot dör- 
ren néha az erdő. amint a nagy hidegben ketté
pattan egy-egy fenyő.

Amint felkanyarodiiak a „Mlinár* fele, 
fejszecsapás üti meg fülüket. A első csapást kö
veti a többi, már nem is egy. A sürü csapások
tól harsogva zeng az erdő.

Lekapják vállukról a puskát. A kakasok 
csettenése sejteti, hogy komolyra fordulhat a do
log. Fától-fáig nesztelenül csúszva mennek a tol
vajok felé. Elöl András, a fiatalabb.

Meredten néz előre, a fák sűrűjében a csil
logó holdfény zavarja vizsgálódását. A tisztás sze
léhez ér. Lassan emeli a vállához a fegyvert, 
de ismét leveszi, gondolkozik egy pillanatig, löjön-c, 
vagy se? . . .

T is z te le t te l k é r jü k , k ikn e k  e lő fiz e té s e  le já r t,  a n n a k  sz ives  m e g ú jítá s á t.
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tárgyaküt összegyűjtöm, mivel e nemzeti szem
pontból nagy jelentőségű dologgal szakszerüleg 
nem foglalkozott senki ez országban.

Én a magam által kigondolt mód szerint 
végeztem a gyűjtést és ennek köszönhetem, hogy 
olyan gyűjteményre tettem szert, mely Hclfertként 
páratlanul áll. Süt llelfert kijelentette, hogy még 
az ö gyűjteménye is mögötte áll sok tekintetben az 
enyémnek, pedig Helfert már 48 óta gyűjt.

Az én módszerem abban állott, hogy száz
ezernyi Írott és nyomtatott körlevélben többször 
felszólítottam az összes községeket, az összes 
papokat, az összes tanítókat, hivatalnokokat stb., 
hogy hozzanak tudomásomra minden 48-as em
léktárgyat, melyek létezéséről bárhol tudnak. Kzen 
támogatásukat természetesen képek, könyvek és 
egyéb müvek tisztelctpéldányaival és gyakran 
pénzzel kellett viszonoznom.

Képzelheted, hogy ily módon milyen nagy 
munkába és milyen áldozatokba kerüli az erek- 1 
Ivek összegyűjtése és összevásárlása.

Midőn első gyűjteményem lő év elüli a 
Nemzeti múzeumba jutott, abba akartam hagyni 
a nagy fáradtsággal és áldozatokkal járó gyűjtést, 
de szándékomtól eltérített egy felejthetetlen láto
gatás, amely élelemnek legüunepihh, legbecsesebb 
momentuma volt. 1892 ben ugyanis meglátogattam 
Kossuth Lajosi Torinóban és ekkor varázslatos, 
leírhatatlan benyomás alatt, melyei reám gyako
rolt, fogadalmat teltem, hogy egész életemet a 
Kossuth-kultusznak szentelem és az ü magasztos 
nagy eszméinek lelkes apostola leszek.

Mert hogy milyen érzéseket ébresztett e 
lángszellem azokban, kik látták öt és kik valóban 
látni tudnak, annak leírására nincs szó.

Te nem láttad öt! Wekcrle sem látta, de 
tudom, hogy milliókért nem adnátok azokat az 
emlékeket és azt a benyomást, melyet telt volna 
rátok, ha beszéltelek volttá a nagy halhatatlannal.

éii sokszor álltam szemtül-szemhe vele, mert 
sok napig állandóan a körében voltam.

Ami szabadságvágy, jogérzés, nemzeti öntu
dat élt egy ezredéven át a magyarban, az mind 
egybegyülemletl Kossuth Lajos nagy egyéniségé
ben és példátlan erővel, fenséggel és diadallal 
sugárzott tekintetében, nemkülönben arcának a 
szó erejével ható kifejezésében.

L nagy esemény után a buzgó és nagyarányú 
gyűjtésre főleg az bátorított, hogy Gerlóczy, a de
rék. hazafias polgármester gyűjteményem részére 
díjtalanul ideadta az I88ö. **vi kiállítási műcsar
nokot a városligeti Gerhcaudpuvillonnal szemben. 
Gerlóczy után azonban a székesfőváros elvette a 
múzeumtól az 188Ö. évi kiállítási műcsarnok he
lyiségét.

A székesfőváros akkori polgármestere Szabó 
nevű tanácsnokkal el is jött megtekinteni a gyüj- 1 
temem!, de midőn olt állották a vértanuk számos 
ereklyéi és -znbadsághareunk egyéb szent emlékei 1 
között, igy szóltak ! „Hát mi van itt olyan nagy 
érték, amelyért a fővárosnak érdemes volna egy 
ilyen helyiséget feláldozni !"

Az átelleni fák sűrűje köbölt egyet villan, 
utána éles durranás ver visszhangot az éjszaka 
csöndjében.

András meginog, botolva lép egyet e lő re .. .  
megcsukiik a térde, belelenycrol a hóba. Mered
ten nézi maga elölt azt a fekete foltot, amely 
mindegyre nagyobbodik.

— Andrisko, mi baj? - kérdezi rémülten 
az öreg Misó. Kelj fel ! . ,

Nem lehet, öreg. Gyere, fogd a fejem, 
ne bukjon a hóba , . . Odaát nem gondolkoztak. 
Erős lövés, melyre ment. Gsak már ne itt halnék 
meg . . . Odalent, ott ahol Julist eltemették . . . 
oda temetnének. Öreg cimbora, mond az asszony
nak a tehenet adja el . . .

Égy hördülés, megroppan a test. A lélek ott 
jár már a lombos erdő völgyén, ahol az első 
asszony el van temetve.

. . . Az erdőben futólépések zaja hallatszik. 
Az öreg Misf* felfigyel, megcsóválja a fejét. A 
halott feje alá teszi a táskáját, keresztet vet ma
gára s halkan kezdi:

- - Oce nas ktori si na Nebesi!

Haragomban erre kinyitottam Kossuth Lajos 
egyik szekrényéi, kivettem belőle Kossuth kalapját 
és ezt válaszoltam : „E kalap többet ér az egész 
központi városházánál: mert sem Nagy Lajostól, 
sem Mátyás királytól nincsen fövegereklvénk. de 
Kossuth Lajostól van. Szent István koronáját első 
legértékesebb ereklyénknek tartom, Kossuth Lajos 
kalapját pedig a másodiknak."

Budapestenk két főbb tisztviselője e szava
imra, mint a bibliai gazdag ifjú. elszomorodott és 
hazament de a lu hűséget mégis elvették.

A székesfőváros ezen intézkedéséi mindenki 
megdöbbenéssel fogadta, a sajtó megtámadta érte 
a tanácsot és legelőkelőbb publicistáink : Bariba 
Miklós, Kacziánvi Géza, Bartók Lajos, Beöthy 
Ákos, luczédy László és még sokan emelték fel 
szavukat a lapokban e barbár cselekedet ellen.

Midőn a székesfőváros a volt kiállítási mű
csarnokot a múzeumtól elvette mivel akkor 
még jobb módban éltem - ajándékképen fel
ajánlottam a gyűjteményt a székesfővárosnak azzal 
a feltétellel, hogy hagyja ott a múzeumot ahol 
van, mert nem akartam pár hónapig tártéi hur- 
colkodásuak es romlásnak kitenni a magyar nem
zetnek legszentebb emlékeit.

A tanács nem fogadta el azon indokolással, 
hogy fentartása évi öt-hatezer forinttal terhelné 
meg a fővárost. Hz természetesen nem volt az 
igazi ok. Más. politikai okokban keresendő ennek 
magyarázata.

A főváros után felajánlottam múzeumomat 
\\ Uissics Gyuiu akkori kultuszminiszternek és fel
kértem a múzeum megtekintésére. Ó megígérte, 
hogy megnézi, de nem nézte meg azt soha.

Két nappal a kiköltözködés megkezdési; ! 
előtt újból megkerestem a kultuszminisztert, ki 
ekkor a következőket mondta nekem :

„Kedves Barátom, én a múzeumodat aján- 
dékba sem fogadhatom cl, hogy miért, azl nem 1 
mondhatom meg. Fordulj báró Bánll'y Dezső- j 
hüz, ö a miniszterelnök és jó barátod, ü 1 
elfogadhatja.*

Erre a múzeum ügyében levélben báró Banlfy ; 
Dezsőhöz fordultam, ki soraimra a következő vá
laszt küldte:

Kedves Barátom !
.Sietek veled liicfatni, hogy múzeumod át

vétele tárgyában hozzám Írott leveledre ked
vezően nem válaszolhatok, Nem vagyok uhhau 
a helyzetben, hogy azt elfogadhassam, illetőleg 
átvehessen].

Budapest, 1899. ápr. 27.
Uánlfy Dezső" “

Berzuviczy Albert idejében a Nemzeti Mú
zeumban kértem helyiséget gy ijtemónyem szá
mára, hol a hivatalnokok, örök és szolgák kilu 
koltatása után azonnal el lehelne helyezni azt, 
de azzal utasiltattam . hogy ezek a helyisegek 
sötétek.

Pedig teljesen megfeleltek es keresztül
vihető is lett volna, mivel sehol a világon nem 
találjuk azt, hogy a múzeumok hivatalnokai, szol
gái a múzeumban lakjanak. Ez természetes is. 
mert micsoda állapotok állanának elő, ha például 
ezen alkalmazottak lakásában járványos betegség 
ütne ki. egy olyan középületben, hol naponta 
több ezer ember fordul meg. Vagy ha tűz kelet
keznék konyhájukban, a milliókat érő kincsek 
közelében ?!

Szóval a helyisegeket nem kaptam meg. 
pedig, amint láthatod, a minisztériumodban őrzött 
aktákból is, én már kétszer ajánlottam százezre
ket érő Kossiith-Miizeumomat az országnak ingyen 
ajándékba, de nem fogadtátok el.

Szomorú, hogy a Kossuth Muzeum Magyar- 
országon hajlékot nem kap, inig a német Goetho- 
Mtizenm a magyar Akadémia fényes palotájában 
talál helyet. Fájó, nagy irónia ez. éppen olyan, 
mintha Berlinben a Kossulh-reliquiáknak dísz
helyet juttatnának, de Bismarck- vagy Goelhe 
emlékcknek helyet nem adnának,

Az egész világ legnagyobb embere volt 
Kossuth, de első sorban a mienk.

Bégen elpusztult volna nemzetünk, ha az 
ötvenes években lel nem támasztotta volna Kossuth. 
Egyedül az ö agitáciöi folytán álltak honlilarsaink 
1859. és lSBIi-ban az ellenfélhez és igv kizárólag 
Kossuth ténykedésének és nem Deák bölcsessé
gének folyománya volt a Ii7-iki kiegyezés is.

És mégis a legnagyobb magyar becsülésé- 
ben a külföld jár elöl !

Itthon örökbecsű ereklyéinek melyekhez 
századokon át zarándokolni kellene a magyar- 

i nak — helyet nem adnak.

Söl. engem már megkérdezett iü|,|, maga- 
áliásu, de azért hitvány magyar, imgy miért gyűj
töm még mindig az 1848,49-iki é* Kossuth- 
emléktárgyakat, hiszen nem kell már senkinek.

Az ilyen nzomorult és hitvány '■gvmieknek 
én milscin felelek, szintúgy nem felelek azoknak 
sem, kik téged informáltak múzeumomról.

Ezek után a vármegyéhez, városokhoz, köz
ségekhez, egyesületekhez és magánosokhoz for
dultam. hogy vásárolják a Kossuth Muzeum 
különféle kiadványait, melyeknek jövedelmei az 
Kieklyemuzeum fenntartására vannak szánva. Ezek 
nevei nrnuybctiikke! lesznek bevésve múzeumunk 
márvány-lápján,

Majd összeállítom számodra is. rövid időn 
belül, azon derék varmegyék, városok, községek, 
egyesületek és magánosok névsorát, melyek meg
vásárollak eme különféle kiadváuvokal, hogv lás
sad, kik voltak a legjobbak, akik támogatásban 
részesítették ezzel a múzeumomat nemkülön
ben azokét is. melyek elzárkóztak a pártfo
gás elöl.

A hazafias Szabolesmegye pár hó elöli fel
szólította az összes vármegyei törvényhatóságokat, 
hogy írjanak fel a kormányhoz és hívják fel a 
Kossuth-Muzeum megmentésére. Erre több derék 
vármegye már fel is irt, mely feliratokról engem 
is értesítettek a következő törvényhatóságok:

Alsófehér. Arad, Báeshodrog, Békés, Csnuád, 
Fejeu. Győr. Hajdú. Ilont. .lász-Nagy-Kmi-S/.olnok, 
Koloz.s. I.iptó. M<euii. Nyílra, Pozsony. Sopron. 
Szaboles. Szepes. Szilágy. Tolna. Torda tiany -s, 
l'uróez. Udvarhely, Ugoes;,. (Ing. Zala és Zen 
lén vármegyék törvényhatóságai, továbbá Arad. 
Győr, Komárom. Nagyvárad. Nyíregyháza, Sel- 
meczbnnya és Szabadka sz. kir. városok törvény
hatóságai.

Most pedig jó hazaliságodra köriek, hogy 
jelen beadványom átolvasása után 8000 (nyolc
ezer) forint támogatást tárcád terhére kiutalva- 
nyúzni kegyeskedjél. Azt mondhatod, hogy jelen
leg nines pénz e eélra. Kzl elhiszem. De a Goya- 
képre sem volt pénz es mint értesültem e célra. 
200 ezer korona kölcsönt vettelek fel. Hál minden 
idők legnagyobb emberének: Kossuth Lajosnak 
szent emléke fentartására ne n tudtok áldozatot 
hozni"? Nem Pultok kölcsönt felvenni, hogv erek
lyén megmentsétek az elpusztulástól. Hiszen a 
Kossuth-muzemuérl meg az autiquurius is tízszer 
annyit adna mint a Goya képért! E nemzeti becsű 
kincsekkel szemben közömmel találkozunk az 
egész vonalon. Egyetlen magyar embernek sem 
jut, eszébe, hogy örökösük híján a Kossuth mú
zeumra hagyna valami összeget végreudeletileg 
és igy megmentené azt az clkallódáslöl.

Mellőzz kérlek minden hosszadalmas „szak
értőt , nézd meg magad a múzeumot és győzzön 
meg a világon legqualifiikáltabh 48-as szakértőnek 
es gyűjtőnek, báró Helfert Józsefnek véleménye, 
mert a Kossuth Múzeumot tovább fentartani kép
telen vagyok.

Ezen segélynek megadása nélkül kijelentem, 
hogy a múzeumomat az idei 25 éves jubileuma 
alkalmából a legszomorubb megsemmisülés fenye
geti, ami nemcsak engem, de téged is örökké fog 
vádolni Isten és emberek elölt.

Nemes elhatározásodra hízva a Kossutii- 
Muzetim sorsát, maradtam hazafias tisztelettel és 
hódolattal

Budapest, 1908. október hó.
szolgálatra kész híved: 
gróf K KEIT IC BÉLA,

A Kossulh-Muzeum alapitója.

Apponyi erre a beadványra azt válaszol- 
latla, hogy nem adhatja  meg a  kért 8000 
fii segélyt, inig a  m úzeum om at nem leltá
rozzák. hz pedig e ltarthat öt-hal hónapig is 
es addig a  Kossuth-m uzeum  elpusztulhat, 
ha nem segítenek ra jta  mások. Tehát a 
Goya-képre (egy asszonyarckép) van 200.000 
korona, de a Kussnth-um zeum ra nincsen 
8000 forint!

*

M agyarok! Ugyebár lealázó helyzetben 
vagyunk. Egy nép, amely a m últját nem 
in e ti  megbecsülni, annak vége van ! Mi 
solise voltunk rajongó Kossuthisták, de ez 
a kérdés nem politikai, ez m ár a  történelem 
lapjára tartozik. • Ne engedjük elpusztulni
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ezt a gyűjtem ényt. Menjen segítségre, ez a 
sokat meg adóztato tt társadalom . Adjuk 
össze lillért inkel. hogy az a nem es gróf 
lenn tud ja  tartan i diesöség teljes emlékekkel 
ékeskedő gyűjtem ényét, talán eljön még az 
a  kor am ikor akadnak bátor em berek a 
korm ányon, akik elhárítják a társada
lom vállairó! e nehéz és újabb telhet.

Küldjünk segélyt a Kossutli-muzeum- 
nak (Budapest Vili. N épszínház u. 23.) 
Még csak nem is ingyenbe megy, szép 
könyveket kapunk érte!

A V. M. K. E. választmányi ülése.
Fontos ülést tartott a m últ hó 30-án 

a V. M. K. E. választm ánya, amelyről la
punk múlt szám ában technikai okok miatt 
nem  hozhattunk tudósítást.

Az illésen, mely Pósfay Pougrácz 
elnöklete alatt folyt le. a választm ány tag
jain kívül a já rá s  tanítói és jegyzői karának 
szám os tagja vett részt.

A tárgysorozat elölt Pósfay Pougrácz 
elnök jelentette, hogy Tőtkereszturon meg
alakult magyar dalárdának egy harm őnium  
beszerzési költségeire 50 koronát utalvá
nyozott Kéri a  választm ány jóváhagyását. 
A választm ány elism eréssel nyilatkozott az 
uj dalárdáról, amely bizonyára hathatós 
eszköze lesz a m agyarosításnak és öröm 
mel hagyta jóvá  az elnök intézkedését, sőt 
elhatározta, hogy hangjegyfüzeteket is fog 
az uj törekvő egyesületnek adui.

A vármegyei m agyar nyelvi bizottság 
az 1909. év folyam án já rásunkat is meg
fogja látogatni, hogy m eggyőződést szerez
zen arról, hogy az édes hazai nyelv tan í
tásában minő eredm ényeket értek el az 
egyes iskolákban. Az egyesület a bizottság 
m űködésében részt fog venni s a maga 
részéről is adom ányokkal, jutalom  köny
vekkel kíván a bizottság m unkájának és 
ezéljainak segélyére sietni. E lhatároztatott, 
hogy Pósfay Pougrácz és dr. Czifrák János 
képviseljék az egyesületet a bizottságban, 
T akáts R. István és Kováts István tagok 
pedig felkérettek, hogy válogassanak ös.-.ze 
olyan ifjúsági olvasm ányokat, melyeket az 
egyesület kiküldöttei ju talom képen szét fog
nak osztani a m agyar nyelvben jó előm e
netelt tanúsított növendékek közölt.

Ezután tárgyaltatott á vend kalendárium  
ügye. A választm ány lapunk h íradása 
nyom án —  mély m egbotránkozással vette 
tudom ásul, hogy egy vend nyelven sze r
kesztett naptárt terjesztenek a nép közölt, 
am ely erősen vallási hangnem ben Írva, 
nem csak abban vét a m agyarság ellen, hogy 
a helységneveket vend nyelven Írja, hanem  
egész tarta lm a erősen pánszláv izü, holmi 
szlovén nem zetről beszél, am elyet a m a
gyarok vend-nek neveznek, szóval egy ha- 
zafiatlan irka-firka, amely alkalm as arra, 
hogy m indazt, ami itt a m agyarosi!ás erdő
kében három  évtizeden keresztüli történt, 
tönkre tegye. (Lesz alkalm unk még e nap 
tárró bővebben Írni, akkor m ajd meglátja 
a  közönség, hogy mi van ebben a fü ze tb en !)

A választm ány élénk eszm ecserét foly
tatott e tárgyban, s elhatározta, hogy erős 
aktiót indit a nap tár ellen. Es pedig elha- 
lározta, hogy sajá t költségén szerkesztőt egy 
vallásos irányú naptárt, még pedig egy 
katholikus és egy evangélikus szellem ben 
Írottat, de am elyet tisztességes jó magyar 
hazafias érzés lóg átlengeni, és ezt ingyen 
fogja a  nép közöli kiosztani. A kérdés ta

nulm ányozására egy öt tagú bizottság kül
detett ki, am elynek tagjai lettek Pósfay 
Pougrácz. Takáts R. István, dr. Czifrák 
János, Kolozsváry Ferenc és Vértes Sándor.

Constatálta egyben a  választm ány, hogy 
„Dober Pajtás “ czimen még egy vend 
nyelvű nap tár van forgalom ban, amely 
azonban — daczára annak, hogy a helység
nevek dolgában szintén hibázott mégis 
nem szláv, hanem  jó  m agyar érzelm ű füzet, 
amely amellett, hogy jó  katholikus irányban 
van tartva, nem vét sem m it sem a m agyar
ság érdekei ellen.

Elhatározta továbbá a választmány, 
hogy alapszabályszerü feladatához képest a 
m agyarosítás ügyét minél hathatósabban 
szolgálandó, ezentúl a felnőttek oktatását is 
felveszi program m jába. Evégböl a járás 
külöm bözö községeiben, ahol a nép szíve
sen tanul, tanfolyam okat szervez, ahol a 
lelnötteket fogják oktatni, tovább képezni, 
esetleg a hiányzó elemi ism eretekben része
síteni. A választm ány a tanfolyam ok czél* 
ja ira  200 k o ronát szavazott meg.

H Í R E K .

A „ H ö lg y  e s t é l y “ r e n d e z ő s é 
g é n e k  k ü ld ö t t s é g e  a  v é d n ö k n ő n é l .  A
m uraszom bati jótékony nöegylet által rende
zendő „Hölgy e s té ly  rendezöbizottságának 
küldöttsége a mull vasárnapon tisztelgett 
gróf Batthyány Zsigm ondiénál, hogy a 
gró fűét a védnökség elfogadására felkérje. 
A küldöttséget Olajos Sándorué vezette. 
Tagjai voltak Bölcs Béláné dr. Czifrákné 
Berzsenyi Carola, Eberl Róza, özv. Sch. 
Fehér Ilona, Nemes Miklósné, dr. Som én
l.ajosné. A grófnő a küldöttséget lekötelező 
udvariassággal fogadta, s Olajos Sándorné- 
nak hozzá intézett beszéde után kijelentette, 
hogy a „Hölgy estélyu védnökségét öröm 
mel elfogadja s azon m inden esetre meg 
fog jelenni. A fogadás hivatalos részének 
bevégzése után a grófné fényes ozsonnával 
vendégelte meg a küldöttség tagjait.

Takáts László műépítész, tegnap váro
sunkba érkezett a korház kibővítés és templom 
építés ügyében.

A n ö e g y le t  „ H ö lg y  e s te ly e " .
Lapunk m últ szám ában megírtuk már, 
hogy a nöegylet „Hölgy estélye" nem feb
ruár 2-án, hanem  február 7-én lesz meg
tartva. E term inus változásnak az az oka, 
hogy Pavetics Manó körm endi polg. iskolai 
tanár, jeles hegedűs és zeneszerző, nem 
jöhe t 2-án egyéb elfoglaltsága miatt. A han- 
verseny művészi niveauja miatt a rendező
ség inkább elhalasztotta a m ulatságot egy 
héttel sem hogy Pavetics Manó m űvésze
tét nélkülözni legyünk kénytelenek. Rajta 
kívül előkelő műkedvelők olyan díszes gár
dá ja  fog még közrem űködni, hogy ritka 
m űélvezetben lesz részünk. Részt vesznek 
az előadásban Mathiasz Arthur szentgott
hárdi fügymn. tanár a jeles eellistu, dr. 
Sissovieh Miklós volt kőszegi polgármester, 
aki kitünően zongorázik. Farkas József kör
mendi állom ás főnök a kiváló hegedűs, 
Schnur János  polgári iskolai tanár. Lo- 
rántffy Lajos tanító, Wizi Aladár vasúti hi
vatalnok a körm endi úri zenekar tagjai és 
egy 8 tagú soloquartetl, köztük Benaut 
Lipót, Ném eth Ferencz és Markó István, 
valam enyien kiváló énekesek. Részletes m ű
sort legközelebb közlünk.

Neszményi Dénes járásbirósági írnokot az 
igazságügyi miniszter Körmöczbányára helyezte 
at. benne egy munkás tisztviselőt vészit a bíróság.

A kórházi választmány a tegnapi nap 
fyb auián ülést tartott. Kire vonatkosó tudósítá
sunkat helyszűke miatt csak lapunk jövő számá
ban hozhatjuk.

Egy érdemes jegyző. Csendlakrui szól a 
nóta. Egy 60 éves munkájában megtörött öreg, 
érdemes jegyzőről szólunk.

Mindenki tudja, hogy az idei nagy száraz
ság a járás gazdálkodóit, a tönk szélén- jutatta s 
mindenki a legkisebb segítségei is. nagy hálával 
fogadta. De mennyivel halasabbak lehetnek a 
csendlaki körjegyzőségnek gazdálkodni, kik várat
lan segítségben, adóelengedésben részesültek.

Kozgonyi, ki agg kora dac-zára, munkát és 
fáradtságot nem kiméit, kellemes meglepetésben 
részesítette körének gazdálkodói!. A mull napok
ban küldte le a szombathelyi in. kir. pénzügyi 
igazgatóság az adó elengedésről szóló kimutatást, 
ami nem kis örömet okozott az oltani gazdálkodó 
közönség között.

Rozgonyi, ezen nemes tettével, hálára és 
elismerésre leli szert, mi bizonyára nem is fog 
elmaradni, mert a telt mar önmagái dicséri.

Most lássuk sorban, hogy az egyes községek 
mily adó elengedésben részesültek :

birószek 423 kor. 49 f, borliida 659 kor, 
2> f, Csendlak 4*2 kor. 67 f, Perem-lak 588 kor. 
23 i . Bánfáivá 501 kor. 09 f, Köhida 305 K 49 f, 
Muratüzes 335 kor. 57 f, Murapetrúcz 301 kor. 
34 í. Muravárliely 548 kor. 93 f, Széehenykut 
863 kor. 57 f, Yegholy 263 kor. 51 f. összesen 
5273 kor. 17 f. a kö/.adókból elengedés 597 kor. 
06 f, főösszeg 5870 kor. 23 fillér.

Az idei nagy szárazság az egész Muraúidé- 
kot érzékenyen sújtotta s köztük Korong községet 
sújtotta legjobban. Tudjuk, hogy Korong lakossága 
'-gesz nyáron át ostromolta a körjegyzőséget, hogy 

meg a lépéseket az adó elengedés iránt, de 
volt minden ostrom és kérelem. Nos, édes 

(íyőri Uram, mit szól most hozzá? Úgy látszik, 
hogy Önben a jegyzői érzék annyira vau kifej
lődve, hogy amely munka után koronákat szedni 
nem lehet, az már nem tartozik a jegyzői köte
lességek közzé, végezze azt el a íiiskális. Nagyon 
jól teszi, ha igv is lehel. Wilíinger Károly.

Hó a házak előtt. Muraszombaton az 
embereknek igen kevés fogalmuk van a községi 
köztisztaságról. Itt vígan esik a hó, s a lakók és 
háztulajdonosok meg vigabban ott hagyják a havat 
a gyalogjárón. Ha fagyos az idő, akkor a dolog 
még nem kellemetlen, de a legcsekélyebb olva
dásnál olyan pocsék sár lesz a sok lio nyomán, 
hogy az utczan már kalucsnival is alig lehet járni. 
Nemsokára dereglyék kellenek hozzá, hogy az 
ember valahová el tudjon jutni. Pedig ezen az 
ázsiai állapon igen könyen segíthetne a bölcs 
kupak tanács. Tessék egy szabályrendeletet csi
nálni a gyalogjárok tisztán tartásáról és azt szi
gorúan végrehajtani. Mindjárt rend lesz, s nem 
leszünk kénytelenek nyakig erő sárban sétálni a 
„fő“-ulczán.

Uj találmány. Wilíinger Károly korongi 
áll. isk. tanító hosszas kísérletezés után, egy a 
maga nemeben páratlan bajusz vizet talált fel. A 
bajuszviznek egyszeri használata után. meg a 
legelhanyagoltabb bajusznak is, a legszebb bajusz 
formát meglehet adni, anélkül, hogy a bajusz- 
kötőt kellene használni. Előnye ezen uj találmány
nak az, hogy szagtalan, a bajuszt szárazán tartja 
es a mi a fő, hogy az egyszer megnyert alakot 
egész napon át megtartja. Kezelése a legegysze
rűbb. Egy perez alatt, a legszebb bajusz formál 
lehet előállítani. A nedves időjárás nem föl y ásol ja 
be, mert bármikor, a bajusznak eredeti alakját 
vissza lehet adni a nélkül, hogy újból a bajusz
vizet kellene használni. A szer teljesen ártalmat
lan anyagokból készül. A feltaláló legközelebb 
forgalomba fogja hozni találmányát.

Apró hirdetések.

A miiraszombaljárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u.
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat s ík  
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Szénát és erő takarmányt közvetít a gazda
kör, ha ez iránt megkeresik.
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42011 1908. tkv. sz.
Á rv e ré s i  h ird e tm é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bankó Győző 
ujtölgyesi lakos végrebajtatónak, Bcrtalanies Fe- 
rencz vizlendvai lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 1(50 korona tőkekövetelés, ebből 80 korona 
töke után 1ÍH>7. deezcmber lő-töl, 80 korona töke 
után 1908. január 18-tól járó ő° o kamatai, 53 
kor. 90 fillér peri, 13 kor. (50 fillér végrehajtási, 
továbbá 19(5 kor. töke. ebből 98 kor. töke után 
1907. november 24-töl, 98 kor. töke után 1908. 
évi január 24 löl járó 5° n kamatai, 55 kor. 20 f 
peri. Ifi kor. végrehajtási költség és *20 kor 30 I' 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránt; 
végrehajtási ügyében az ezen kir. jbíróság, mint 
tkkönyvi hatoság területén lévő, vizlendvai 31. sz. 
tjkvbcn A *** I. sor (130., 131., 132., 138.) hisz. 
(5. sz. ház ingatlanra 476 koronában megállapított 
kikiálltási árban az árverés elrendeltetik, s arra 
határnapul
1909. évi januar hó 29 (huszonkilenczedik) napjának
délelőtti 10 órája \ izlendva község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan a kikiáltási ár 1 j-ed részén alul eladatni 
nem fog.

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

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alat- 
fizetendö az árverés napjától számított 5" » kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési felvételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Vizlendva község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1908. október hó 24-én. A kir. 
jhiróság. mint tkkvi hatóság.

Aczél kir. járásbiró.

Köhögés, rekedtseg es hurut ellen nincs jobba

R é thy ;^ '(,crü c u k o rk á n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  fillé r .
^ C s a k  R é t h y - f é l é t  f o g a d ju n k  e l l ^

S z ő lö o l tv á n y ,  a m e r ik a i  é s  h a z a i  
v e s s z ö e la d á s i  h i rd e tm é n y .

A nagyinál töságu Földmivelésiigyi Ministerinm 
6090O 189(5. szánni szokványrendelete szerint

válogatott i*lsö osztályú sima és gyökeres
Riparia-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vndvcsszö, valamint ugyanily alanyokra nemesi- 
lelt. renti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor es esemegcfajii
gyökeres fás es zoldoltványok

úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 
ezen évben imgymennyiségben eladásra.

B a  d  a  c s  o  n y v i d  é  k i S z ö l ö t e l e p  
k e z e lö s é g e .

TAPOLCZA (a Balaton mellett)

P'r. K a is e r - f é le
Bregenz Vorarlber köhögés elleni 

e z u k o r k á i  szertárban. Ki ezen
________________________  köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle .Mell-Caramella" ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés. hurut és gége rekedtség ellen 
C C A A  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 
J  J U U  ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkiknak
csomagja 20 es 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható M uraszombatban B ö lc s  B é la

gyógyszertárában.

Ki szép aka r lenn i SiíSfe.
A r a n k a - C r é m e t .

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa sziliben korona. 
Aranka szappan 70 lillér. Aranka mozsdó viz 1 korona. 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

K inek őszü l a h a ja
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszökilöt 1 üveg 1 kor, nagy d kor 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

M i n t s e k  G é z a  w-™készítőnél toriiiiiiaban
K e c s k e m é t .

K korona értékű reiulelésm l ingyen csomagolás és szállítás.

Még azokat is. akik éveken át mást hasz
náltak. meghódította a valódi

f fERŐ
só sbo rsze sz ,

mert mindazt egyesíti magában, amit egy igazán jó 
és hatásos háziszertől várni lehet.

Ont az egészségnek, fertőtlenít, erősít és edzi az 
izmokat, fájdalomcsillapító Páratlan mint szájvíz, 
haj- és bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban.
Kapható mindenütt 3 0  fillér. 4 0  fillér. I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 l is üveget 3 koronáért küld utánvét

tel vagy a pénz előzetes beküldése után
K O S M O S  la b o r a tó r iu m ,  GYŐR.

Kapható mindenül!.

Postakocsist
keres a pártosfalvai postamester 
megbízható jó bizonyítványok
kal. Jelentkezni lehet személye
sen vagy a bizonyítványok be
küldése mellett a pártosfalvai 
postamesternél 18—50 éves korig. 
A hely azonnal is elfoglalható.

Üzlet m egnyitás.
Van szerencsém M uraszombat és vidéke n. é. közönségével tisztelettel 

tudatni, hogy M uraszombatban (Leudva-utcza, Vüjecz-féle ház) mai kornak 
teljesen megfelelő berendezéssel

épület és géplakatos műhelyt
nyitottam.

Külföldi nagyobb gyárakban szerzett gyakorlatom feljogosítanak arra. 
hogy magamat a leglelkismeretesebben ajánljam  szakm ám hoz tartozó épiilel- 
és géplakatos munkára.

A nagyérdemű közönség nagybecsű pártfogását kéri

Bratinscsák János,
épület és géplakatos

LEGNAGYOBB 5ZQLÖQLmNYI5K0íA
AZ AlLAMI FELÜGYELET MEILETT LETE5ÜLT

MILLENNIUM, 
TELEP
NAGY05Z
TODONTAL M.

TERJEDE’ME 500 K4T. hűlt)
KE5ZU.T SOK MILLIÓ
ÁájLGYZÉK INGYEN

MILIENNIUMTELEPEN-VETTEM
^N E M  A

MILLENNIUMTELEPEN VETTEM
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Nyomatott Balkányi Ernő gyoraaajtóján, M uraszombatban.


