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Nemzeti népnevelés.
Irta : Halasz Ferencz min. t;iu.

Nyelvben és érzületben egységes ma
gyar nemzeti állam! Kz a főcél, amely felé 
miiulaimyiunknak okos tervszerűséggel, s z í
vó s  kitartással tülekednünk kell. Azt :i 
tennészrbnlla csodás keretet, a mely szép 
hazánkat a kárpátok bérceivel és a Duna- 
Dráva hullámaival körül övezi, be kt*ll töl- 
tenünk testvéries érzelmű, egymást meg
érteni Indó magyar nemzettel.

Ma ezt a célt elérhetjük, ezer éves 
fennállásunk örök időkre biztosítva van. 
Ha azonban bábeli nyelvzavar és ellensé
geskedés dúlná tovább is közéletünket, 
menthetetlenül szétziillünk, más nagy nem- 
zelmoloehok zsákmányaivá leszünk.

Ámbár az alkotmányos korszak beállta 
óta letelt 4o év alatt népoktatásunk kétség
telenül nagy arányokban fejlődött, mégis e 
téren bizony még nagyon sok a tennivaló. 
Kiég, hacsak azt említem, hogy a magyar 
anyaországban a bal éven felül való népes
ségnek még mindig íís.ti" "-a nem tud Írni, 
olvasni és hogy az anyaország népességé
nek jó 40" »-a nem beszéli az állam nyelvét.

Pedig az elvitázhatatlan, hogy nemze
tünk jövőjét egyéb más tényezők mellett 
csak úgy biztosíthatjuk, ha a nép millióit a 
magyar hazafias irányú és a közéletre is 
kiható népnevelésben részesítjük.

. Idős szerkesztő: D r. C Z IF H A K  JÁ N O S .

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

íiróf Apponyi Albert vallás- és közok
tatásügyi miniszter, áthatva a ncmzeli irá
nyú népoktatás nagy fontosságától, korsza
kos jelentőségű népoktatási törvényeivel 
biztosította, hogy bizonyos idő múlva az 
ifjú nemzedék nemcsak az .írás olvasásban, 
de az állam nyelvének ismeretében és 
ha/aiias szellemben is kifogástalan készségre 
és érzületre fog jutni.

Apponyi gróf kormányzásának súly
pontját a nép művelésére fordítja; és alig 
három évi minisztersége alatt oly eredmé
nyeket ért el, amelyek a legvérmesebb re 
ményeket is felülmúlják.

Megalkotta a nem állami elemi népis
kolák jogviszonyairól és a községi és fele
kezeti néptanítók járandóságairól szóló 1907. 
évi XXVII. t.-cikkol, amely minden iskolától 
az államellenes irányzatok kerülésén felül 
még azt követeli, hogy a magyar címernek 
és zászlónak, a magyar történeti emlékek
nek és ezek révén a hazafias szellem pozr 
liv ápolásának tért ny isson; hogy az állami 
nyelv tanításában eierje azt a minimális 
eredményt, mely az 1879: XV11I. t.-c. 
szándékának megfelel és ezzel a nemzeti 
összeforradás ügyét szolgálja; és hogy a 
tanító, a magyar király, magyar haza és 
magyar alkotmány iránti hűségét esküvel 
megerősítse. A tanítói fizetés kiegészítésére 
nyújtott állami segély feltételéül pedig még 
azt kívánja a törvény, hogy minden állam

Nyilttér petit sora 50 fiit.

segélyes iskolában a magyar nyelv, szám
tan, a magyar földrajz, magyar történelem 
és alkotmányiad a miniszter által kiadott 
tanterv szerint és az általa jóváhagyott tan
könyvek segítségével tauittassek. A törvény 
végrehajtása érdekében gondoskodott Ap
ponyi miniszter az állami felügyelet haté
kony kiterjesztése felöl, és nincs kétség az 
iránt, hogy ezen törvény által a magyar 
hazafias irányú népnevelés terjesztésében 
néhány év múlva igen örvendetes eredmé
nyeket lógunk tapasztalni. Itt megemlítjük, 
hogy a községi és felekezeti néptanítók 
fizetésének kiegészítésére az állam az 1909-ik 
évben már 8 és fél millió koronát tordit.

Másik nagy alkotása Apponyi m iniszter
nek az állami elemi népiskolai tanítók illet
ményeinek szabályozásáról és az allami 
népiskolák helyi felügyeletéről szóló 1907. 
évi XXVI. t.-cikk. Az állami népoktatás 
hazánkban elsőrangú kultúrpolitikai ..elei.tő
séggel bir n- rt az Midig' táp i* ' V  ' 
uyesen igazolták, hogy az egységes nugyar 
nemzeti allam megteremtésében a> állami 
népoktatás egyike a  leghaíhatósabb eszkö
zöknek. A közoktatási kormányzatnál tradi
cionális elv, hogy sehol nem erőszakolja 
az állami népoktatást, amely önmagától is 
oly népszerű és vonzó erővel bir, hogy 
községeink vetélkedve kérelmezik népokta
tásuknak állami kezelésbe való vételét. Az 
állami népoktatásnak nagyarányú fejlődését

TÁRCZA.

Egy tolvajcsiny.
Jancsi barátom mesélte el egy vén, nya

kúról I betörő a vizsgálóbírónak kilimö betörési 
szimatolt ki. de nem volt képes egv maga végre
hajtani. mert nem oly ügyes lakatos, mint én va
gyok. Kgy a főváros közelében levő vidéki bank
ról volt '/(>. Igazgatója gazdag, s rajta kivid csak 
egv l\ová< - nevű pénztáros és egy szolga állt a 
banknál alkalmazásban. Este korán zártak. A kis 
vidéki helységben csak egy éjjeli őr volt, egy 
öreg legény, ki éjjel körüljárt az ntezákon, hu 
véletlenül el nem aludt, s az őrködésről meg nem 
feledkezett. Az ósdi pénzszekrényt könnyen nyil- 
halonak tartottuk; Jancsi még csak Inzmentesiiek 
se. legkeveshbe a betörésnek ellenlállóiiak vette. 
,\z irodahelyiség ajtaján közönséges biztonsági 
lakai lógott, amelyről Janesinak rég volt már 
vias denvomata : a hozzávaló álknlesot is elkészí
tene es kipróbálta már. Kgyik este végre akartuk 
hajtani tervünket, mert Jancsi kipuhatolta, hogy 
az. igazgató aznap a fővárosba utazótI.

Amikor alkonvodoll, a esunya időjárás miatt 
alig lehetett valakit látni az utczán; korán fogtunk 
leliái a munkánkhoz. Jancsi künn állt < - : a 
b:\nkirodavnl s/.emb'M rejlö/ót; el, - az éjjeli

bakler közeledte esetén macska nyávogást kellett 
utánoznia, a mihez pompásan érteit.

Kn bementem a helyiségbe, bezártam magam 
után az ajtót és kézi lámpám fényénél megkísé
reltem a pónzszekrenyt kinyitni. Alig dolgoztam 
öl perezig. amikor hallom, hogy valaki kizárja az 
ajtót és belép. Szörnyen megijedtem. Már a ke
zemen éreztem a bilincseket, annyira meglepőd
tem. s éppen e meglepetés hatása alatt lámpásom 
teljes fényét az ajtó felé irányítottam. A belépő 
a bankigazgató volt.

Azt bitiem, segélyért fog kiáltani, de az öreg 
ur szemeit rám meresztve <-sak ezt kérdezte : Ki
csoda ön?

„S kicsoda ön?" kérdezem én viszont. Ha 
a/ embei valami kérdés állal zavarba liozulik. 
legjobb, lm viszont kérdez, ezáltal zavara e lp á r 
tolására idol nyer.

„Kn a bankigazgató vagyok;* mondd az 
igazgató, ..valami baja történt a zárnak?*

Mini a villám ezikkázott át agyamban egy 
eszme emelve, „Kovács ur nem tudta már ki
nyitni a zárat és elküldött, hogy javítsam ki.*

„S hol van Kovács ur?“
„Hazament, de mindjárt ill lesz. Addigra is

„í gy. úgy hál csak folytassa a munkáját. 
Kn is n o- rég <-szrevettem, hogy » zár nehezen 
jár. V ö! . •••/ V

„Az ilven zári legalább egyszer évenkint 
rendesen meg kell olajozni,* válaszoltam.

„Nos hát, dolgozzék csak!*
„Kngedje meg . mondám s második jó 

eszmém támadt. „csak nem folytathatom jelen
létében a munkát, hiszen nem is ösmerem. Azt 
mondja, hogy bankigazgató. S ha nem az ? Várni 
fogok most a kinyitással, inig Kovács ur eljön."

„Kz tetszik nekem," volt az öreg m elégiil- 
ten adott válasza, „ön vigyázatom He bebizonyí
tom önnek, hogy tényleg a bankigazgató vagyok. 
Íme," leveleket vett elő zsebéből, _itl \ 
zám intézett levelek.*

„Ezeket Írathatta, hogy 
embereket," mondtam gyanakodva.

„Ez is igaz. Nos tehát, akkor még jobban 
be kell bizonyítanom, hogy nem vagyok betörő." 
Kinyitotta pénzes lárezájál és egy csomó bank 
jegyet szedett belőle elő. „Betörő nem visz annvi 
pénzt magánál. Ma vettem lel a fővárosban .

mentegetőzve, „most már nyugodtan folytathatom 
a munkámat. Persze rosszul megy a rossz világí
tásnál. Szívesebben jönnék holnap reggel.*

„Nem, riem! Reggelre nyitva kell lennie a 
pénzszekrénynek. Majd én tartom a lámpát.*

Köszönettel elfogadtam az ajánlatot, s me
gint hozzáfogtam a munkához. Mit gondolhatott

Tiidí.b9tegsóg3k, hurutok, szamár- 
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ K o e k e “  e re d e ti csom agolást..

| \  f tflo ifinann -L a  R o e h e  A t  o. B a s e l  (Svájc)
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mi sem igazolja nyom atékosabban, mint 
az az adat. hogy ezelőtt 13 évvel, 1805. 
évben csupán 1 5 0 0  állami tanítónk volt, és 
akkor az állami oktatásra csupán 4 millió 
korona költség lord ihatott, inig az 1901). 
évi állami költségvetésben, az ez év őszén 
megnyíló nj állami iskolákkal együtt 7 ezer 
állami tanító illetménye van felvéve, és az 
állami oktatás összes költségei 15 ,s33.5 1 5 
koronára rúgnak. Meg kell em lítenem, hogy 
ezen rendkívül nagy emelkedés legnagyobb 
aránya épen Apponyi gróf kultuszm iniszter 
korm ányzásának idejére esik. Hz az egy 
körülm ény Is fényesen igazolja, mennyire 
szivén viseli Apponyi gróf az állami nép
oktatást azon egyedül helyes értelem ben, 
hogy m indenütt, ahol a  községi, vagy más 
felekezeti iskolafenntartók össze lejükből 
nem  képesek, vagy más okokból nem akar
nak a m agyar állam érdekeinek megfelelő 
népoktatást létesíteni és fenntartani, oly he
lyeken az állam vonul be mint iskolafenn
tartó, és az állam nagy erkölcsi és anyagi 
erejével biztosítja a valláserkölcsi alapon 
nyugvó m agyar nemzeti népnevelési. Meg
említem, hogy az állami elemi népiskolák
ban im m ár félmillió tanköteles részesül ok
tatásban. Azt csak futólag említem, hogy 
a /  1907: XXVI. t.-c. az állami tanítókat 
állami tisztviselőknek minősítette és szá
mukra a mi anyagi viszonyainkhoz mérten 
olyan javadalm azást biztosított, amely a 
müveit nyugat nem  egy nemzetével kiállja 
a versenyt. Szociális szem pontból nagy fontos
sággal bir Apponyi m iniszter harmadik nép
oktatási törvénye az elemi népiskolai ingye
nességéről. Ennek* a . törvénynek, amely 
ez év szeptem ber hó 1-én lép életbe, az a 
célja, hogy az elemi népiskolákban a tanítás 
teljesen ingyenes legyen, vagyis hogy a 
tankötelesek semmiféle címen tanítási dijat 
m* fizessenek. Az általános tankötelezettsé
get népoktatási alaptörvényünk m ár 40 év 
e-ötl kimondta, mégis sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy tanköteleseinknek csak 
7 'ró  százaléka já r  iskolába és igy hatszáz- 

•rnél több tanköteles oktatás nélkül nő

• i ' Mir-i ? Kii álkulcsok és fúrók segélyével 
- ■ lein a pénzes szekrényt, tulajdonosa világit

\z öreg általában igen kedves ficzkó volt.
• i.: o>smestérségről beszélgetett velem, anioly- 
I '• konyátok, diesértc ügyes és gyors muu- 

: ' - megkérdezte, mi a bérem,
\ ósdi. régi szerkezetű zár hamarosan ki 

volt nyílva. ..Kendben van.” bólintott holyeslöleg 
az öreg nr, „most bolebelom a pénzt és mehetek 
haza. Kovács inra nem kell várnia, jöjjön.” Ment 
és kinyitotta az ajtót.

-Kérem, igazgató nr,” veiéin ellan, „ csak 
nem szabad a pénzszekrényt itt nyitva hagynunk.* 
Iákkor Jancsit nyávogni hallottam kint; harmadik 
eszmém támadt:

...Mondja meg legalább az éjjeli őrnek, ha erre
felé jön. hogy különösen jól ügyeljen a helyiségre."

.Helyes.” bólintott fejével az igazgató, 
-hálom, hogy éppen erre jön.” Odahívta a bakteri, 
megmagyarázta neki a dolgot és jó borravalót 
ígért neki a helyiségre való gondos őrködésért.

„Kgy pillanatig csak.” kértem, a mikor az 
igazgató he akarta zárni az ajtót, „bent feleltet
tem egy szerszámot,” - szempillantás alatt ismét 
a pénzes szekrénynél voltam es a csomó bank
jegyet villámgyorsasággal eltüntettem a zsebemben 
„igy. most már minden rendben van.” Udvariasan 
köszöntve távoztam, kevés vállalva találkoztam 
Jancsival és félórával később az éjjeli vonattal a 
fővárosba utaztunk.

Az egész dologról azonban semmise került 
az újságokba. Az öreg nr valószínűleg szégyellő 
elmesélni az esetet: eléggé gazdag is volt. hogy 
a veszteséget elviselje.

fel. Ezen tűrhete tlen  állapot egyik okát a 
tandijszedésben is kell keresnünk. Apponyi 
m iniszter tehát azon elvből kiindulva, hogy 
az általános (aukötelezettséggel egyáltalán 
nem fér össze, hogy az ezt teljcsilö szülő
től az iskola tandíjat szedjen, megalkotta az 
elemi népoktatás ingyenességéről szóló tör
vényt. A tandíjból eddig befolyt évi jöve
delmet. amely összesen 3 400.000 koronát 
tesz, ezentúl bizonyos feltételek mellett az. 
állam fogja az iskolafenlartóknak kárpótolni. 
Reméljük, hogy az ingyenes népoktatás 
jelentékenyen fokozni fogja az általános 
tankötelezettség érvényesítéséi.

Ugyanezen törvényben gondoskodott a 
m iniszter az elemi népiskolákban szerve
zendő ifjúsági könyvtárak felöl és e tekin
tetben a  küllöldi államok népoktatási ren 
dezését lelülmulta.

M indezen törvényeknek szerves kiegé
szítőjéül szolgál az a törvényjavaslat, melyei 
Apponyi m iniszter a mull nyáron a  gazda
sági népoktatás rendezéséről a  képviselöház 
elé terjesztett. Ezen javaslat szerint a gazda
sági népiskolának az a czélja. hogy a 13 
lő  éves. m indkét nembeli tanulókat eddigi 
ism ereteikben megerősítse és továbbképzé
sük mellett a gazdaság egyes ágaiban oly 
mértékben begyakorolja, hogy a link mint 
leendő földmivesek. okszerüleg kezelhessék 
birtokukat vagy mint gazdasági m unkások 
keresetképességüket fokozzák ; a  lányok pedig 
mint jövendő gazdasszouyok és családanyák 
a m unkakörükbe eső gazdasági ágakban és 
háztartásban megkivántató tudnivalókkal 
m egismerkedjenek s a főbb leendőket el
sajátítsák..Nem szükséges bővebben indokolni, 
hogy a gazdasági népoktatásról szóló tör
vény, amelyhez hasonló törvény még nincs 
a civilizált állam okban, éppen hazánkban, 
ahol a  nép túlnyom ó zöme földmiveléssel 
foglalkozik, úgy közgazdasági mini szociális 
és népm üveiödési szem pontból elsőrangú 
jelentőséggel bir.

lm ez Apponyi gróf harmadfélévi mi
niszterkedésének törvényhozási eredm énye. 
Ezeknek jelentőségét még az is fokozza, 
hogy nem zetünk az általános választói jog 
behozatalával korszakos átalakulás előtt áll. 
Mennél inkább kiterjeszthetjük népoktatási 
törvényeink végrehajtásával a  hazafias szel
lemű és a közéletre is kihaló népmüvelö- 
dést, annál biztosabban haladhatunk elő a 
legkiterjedtebb választói jog  melleit is a 
magyar nemzeti állam konszolidációjában.

A nem zeti irányit hazafias népnevelési 
Apponyi m iniszter a tanköteles koron lul is 
biztosítani és terjeszteni kívánja az iskolán 
kívüli oktatás rendezésével. Az erre vonat
kozó munkálatok folyam atban vannak.

Ha még azt megemlítem, hogy Apponyi 
minisztersége alatt a kultusztárca költsége 
több mint 30 millióval emelkedett, kim utat
tam, hogy a hazafias irányit népoktatás 
terén Apponyi m iniszter rövid korm ányzása 
ideje alatt többet tett, m int am ennyit a 
legvérmesebb rem énnyel is várhattunk.

Az egységes m agyar nemzeti állam ki
építésére a népkultnra biztosan meg van 
alapozva. Ez utón haladva, s ha még a 
többi tényezők is harm ónikusan közrem un
kálnak, — a  második ezer év dicsősége 
biztosítva van.

A kórházi választmány ülése.
Járásunknak  kétségtelenül a kórház a 

legnevezetesebb intézm énye. Hite, neve 
m essze túlszárnyal e szűk vidék határain  s i

távoli megyék és idegen országok betegei 
jönnek ide enyhülést szerezni hajukra. Hz a 
m inta intézm ény a  fejlődés m inden alap- 
feltételével bir s újabban ismét hatalm asan 
bizonyítja he életképességét. Nagy költség
gel olyan beruházásokat létesít, amelyek 
módot fognak nyújtani arra, hogy eddigi 
hirneve ismét öregbedjék, sikerei gyara
podjanak. A mull szom baton tarto tt gyűlés 
ennek a hatalm as fejlődési aktiénak meg
adta  a szentesítést. Ezen az ülésen hirdette 
ki Pósfay Uongrácz. hogy a belügyi kor 
m ány hozzá járu l a nagyarányú építkezé
sekhez és jóváhagyja a  tervbe vett újításokat.

A fontos gyűlésről tudósításunk a kö
vetkező :

A nmraszouduiljárasi alapítványi közkórház 
a limit szombaton Pósfay Pongrác/, elnöklete 
•dal! népes választmányi ülést tartott a kórház 
irodájában, amelyen a/, elnökön kiviil jelen vol
tak: ilj. Horváth Pál h. elnök. dr. Geiger Vilmos 
főorvos. Jnnkmicz István gondnok, Árvái Kermit. 
Kácz János, dr. Gzifrák János, Jnnkuncz Sándor, 
Kovács István, Olajos Sándor, dr. Kitsrher Samu 
és Szlepecz János.

Elnök megnyitván az ülést, rámutatott azon 
fontos tárgyakra, amelyet ez ülésen el kell intézni, 
majd üdvözölvén a megjelenteket, előadja, hogy 
az elhalt Motzker Mátyás és Sinkovicli Kálmán 
helyett a vármegye törvényhatósági bizottsága 
Takáls I’,. István és Yogler György tagokat vá
lasztotta he a gondnokságba.

Ezután jelenti az elnök, hogy a kórház imdt
1908. évi betegforgalma jelentékenyen emelkedett, 
amennyiben gyógykezeltem 920 beteg 26.155 
ápolási napon. 1907-ben 66-tal kevesebb volt a 
beteg, az ápolási napok száma pedig 2357-te! 
több 1908-ban. mint volt az előző évben. A beteg
forgalom e nagy emelkedése kétségtelenül a kór
ház mintaszerű vezetésének az eredményt', amely 
dr. Geiger Vilmos főorvos és dr. Skrileez Mihály 
orvos sikeres működését dicséri. A kórház bevi 
tel.' volt 42.429 kor. 36 fillér, kiadása pedig 
42.341 kor. 36 fillér, maradvány 88 korona.

Eoglalkozott ezután a választmány az élelmi
szerek beszerzésének kérdésével. A li<zl szállításra 
vonatkozólag Aselier K. és Eia ezég ajánlata tar
tatván legelőnyösebbnek, a szállítást a választmány 
ezen ezégnek adta és elhatározta, hogy 3 évre 
megköti vele a szerződést. A bús szállításra vo
natkozólag a gondnokság elismeréssel vette tudo
másul Dobrai János abbeli ajánlatát, liogv a 
kórház részére a husi a mindenkori napi árnál 
10 fillérnél olcsóbban fogja szállítani.

Több apróbb kérdés elintézése után rátért 
a gondnokság az építkezés ügyének tárgyalásán. 
Mindenekelőtt felolvasztott a miniszteri leirat, 
amely a tervbe vett építkezést megengedi, a be
mutatott építési terveket némi jelentéktelen módo
sítással elfogadja, és megengedi, hogy az alapok 
felhasználása után sziikségleudö 80000 koronát a 
kórház kölcsön vegye, beleegyezvén abba, hogy 
évenként 5<HK) korona felvehető legyen a költség
vetésbe ezen kölcsön a ortizatiojára. Végül 
miniszteri rendelet az ápolási dijakat I kor. Üli 
fillérben állapítja meg.

A leirat nagy lekescdést kellett és a választ
mány elhatározta, hogy legmélyebb köszönetéi és 
a belügyi kormány iránti báláját az igazgató 
alkalmas módon tolmácsolja.

Elhatározta a választmány, hogy az építke
zésre árlejtést hirdet és azt kellőleg'közzé teszi. 
Az árlejtési hirdetményi, melynek a törvény ren
delkezései szerint kell készülnie, Takáls László 
műépítész, az épülőtök tervezője fogja megszer
kesztem. Az építkezés műszaki ellenőrzésére az 
állam építészeti hivatal fog felkerülni.

A költségekre 80000 korona törleszléses köl
csönt vesz fel a kórház a Muraszombati Takarék- 
pénztártól. A rendelkozé-re álló alapokkal együtt 
az egész beruházás 105.1 MHt koronába lóg kerülni. 
Eihatározta továbbá a választmány, hogy ezen 
összeg keretén belül az egész kórházat vízveze
tékkel és Csatornával látja el, továbbá ben lid 
gaz világítást vezet be. s utasította az építészeti 
bizottságot, hogy ezen kérdést tanulmányozza.

Ezután elnök dr. Czifrak János és Szlepecz 
János tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére felkér
vén az ülést bezárta.
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A sas.
Ina : Bállá Miklós.

Nehéz. felhő feküdt a béivoroinra.
Nyögött aliilla a sülül vadon.
Az őszi szól siramos harsonája 
Allalstivölt a larloll falvakon.

A völgybe hajló </.ikla csúcsos orma 
Megmozdul lassan, méllóságlele 
Ks mini a felhő: szétterülve hosszan 
Kinél kcdik a végtelen fele.

Most meglcheg. Irányai változtatja 
S megáll a légben s/.iklaniereven,
.Majd hirodalmái köriilkuvarogva 
Allalsnhan a lmja völgyeken.

Ks hirtelen, miként a/, égi villám.
Hatalmasan, mint "/.éivész gondolat 
('.sáp lefelé mérlicllen légi utján 
Zsákmányra lelve lenn a fák alatt.

Messzire liallik szárnya suhogása 
Olt lenn remegve száguld szét az őz :
Varjú, holló esalára kfhii gyáva.
Tovarebben, hisz tudja, hogy ki győz! . . .

Egyszerre rsak hatalmas dörrenéstől 
Lesz hangossá az órjás rengeteg.
A sziklafal százszor mennydörgi viasza 
Ks hangjától a föld is megremeg.

Sokáig harsog végig a haláron.
Soká pereg még nyomán a levél.
Mig ö*/.i jussát visssza foglalhatja 
S tovább süvölt a bűvös őszi szel . . .

. . .  A lég királya ott fekszik a porban 
Ks diadallal nézi a vadász.
A haldokló, bár végperceit éli 
Mozdulatára éberen vigyáz.

Kinyújtott karma készen áll a liareru 
S noha sebéből patakzik a vér :
A végső cseppig magát nem adja 
Ks jaj annak, ki most hozzája ér! . . .

. . .  A távol falu estharang bugása 
Halkan szűrődik át a lombokon.
Madár elül és a futó vadaknak 
Nvugalinas enyhét kínál a bokor.

A hold megindul mérhetetlen útjára 
S ezüst fényét a tisztásra veti.
Hol a hulló lomb - lágy harangs/ó mellett 
A végtelen királyát temeti . . ,

H Í R E K .

L a p u n k  j e l e n  s z á m á n a k  s z e r 
k e s z t é s é é r t ,  tekintve hogy szerkesztünk, 
ő r. Czillák Ján o s  hivatalosan távol van, 
dr. Vosits Zoltán n r a felelős.

A n ö e g y le t  „ H ö lg y e s té ly e “. 
Lapunk m ull szám ában  közreadtuk azon 
kiváló műkedvelő zenészek és énekesek 
névsorát, akik a február T-iki hangversenyen 
közrefognak m űködni. Kz a névsor mosl 
m ég bővül, am ennyiben dr. Gzifrákné Ber
zsenyi C arola énekelni fog Csiszár János 
zongorák isé re te mellett. A díszes meg
hívókat. am elyek méltóan sym bolizálják a 
szép ünnepélyt és annak  hum ánus czélját, 
m ost nyom ják és legközelebb szétküldik. 
Aki tévedésből nem  kapna és igényt formál 
rá, az lorduljon a rendezőséghez.

Újévi üdvözletek megváltása czimén Ba- 
gárv X. János perestói r. k. plébános pótlólag 2 
koronát küldött a Vendvidéki Magyar Közművelő
dési egyesületnek.

Eljegyzés. Dr. Biró Balint kiskőrösi ügy
ved jegyet váltott Murahalmoson folyó hó 7-én 
özv. Kondor Ferenc/.né szeretőire méltó kedves 
leányával. Klluskával.

Esküvő. Varga Ferenc/, dóbrouaki kör
jegyző hétfőn, r. hó 11 -én tartotta esküvőjét 
Loncsár Mariskával.
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Kinevezés Kirhisch Ferenc/, oki. tanítói 
a vall. és közokt.-ügyi miniszter Zsidahegvre az 
állami iskolához kinevezte. (írntulálunk.

Esküvő. Krausz l.ajos körmendi kereskedő 
I hó 27-én tartja esküvőjét I leimer Sárikával. 
Hcimer Ignác/, helyheli kereskedő hájos és kedves 
leányával.

Mulatság. A Tol keresztáron mull évi no
vember havában alakult dalárdaegyesület f. évi 
február hó 3-án este i órakor hangversennyel 
egy bekötőit lánc/, vigalmai rendez a Szakály-fele 
vendéglő nagytermében. A 40 tagú rcndczöbizolt- 
sag lázas tevékenységét fejt ki. hogy az estélyen 
megjelenő, s az egész járásitól megjelenésüket 
már mos! megigerö vendégek minél jobban erez
zek magukat. Az ifjú egyesület megalakulásáról 
mar adtunk hírt lapunk hasábjain, s örömmel 
látjuk életképes működését. Igen szép, változatos 
műsora vau a hangversenynek, s az ezt követő 
táuczmiilatságon a szombathelyi Vadas-banda 
lógja a láiiezoló pároknak a zenét szolgáltatni.

A muraszombati kórház kibővítése A mu
raszombati járási alapítványi közkórház igazgató
sága a kórház egyemeletes trachoma és fertőző ! 
pavilonjainak és egyemeletes gazdasági épületé
nek felépítésénél az összes munkálatokra verseny
tárgyalást hirdetett, melyben a pályázni kívánók 
f. é. február hó 20-áig vehetnek részt.

Sorshúzás. Folyó hó 15-én történt meg 
a sorshúzás a muraszombati járásban 1888. évben 
született l-sö korosztályú hadkötelesek részére, a 
járási főszolgabíró elnöklete mellett az összes 
körjegyzők és községi):rák jelenlétében a Bohrai 
nagy vendéglőben. Az első korosztályú hadkötele
sek részéről sor alá kerül 587, a Il ik korosztályúak 
közül 384, inig a Ill ik korosztályúak közül 301-en 
állnak sor alá.

— Munkás gymnasium és előadások.
Vasárnap, január 17-én d. e. 11 órakor szabad 

előadást tart a gazdaság köréből Szenteli Dezső 
gazd. tanár az állami iskolában.

Kedden, január 19-én esti 8 órakor az állami 
iskolában előadás lesz a .Francia forradalom 
és reactio korá-ról és „Budapestéről. 

Csütörtökön, január 21-ikén. esti 8 órakor a 
Fiiszár vendéglőben „Budapest és a technika 
csodáidról.

Pénteken, január 22-én 8 órakor este a az állami 
iskolában a „Szabadságharc“-ról.

Felülfizetések A hattyámli kosárfonók 
1908. évi deczembor 27-én tartott lánczmulatsá- 
gán a következő fel ül fizetések folytak be : Porko
láb Gyula, dr. Vratarit- Iván Muraszombat 3 3 
kor. Kázar Imre Muraszombat, Horváth Lajos, 
Steril Arnold. Vlaj Ferenc/. Hónain. Benézik Iván 
Falud I 1 kor.. Csaplovits Ferenc/. 80 f, Fiiszár 
János. Lukács Sándor (>() (>U f. llauxser József 
Czvetkó Lajos Muraszombat -50 50 f, Vrularits 
Lajos Kisszoinhat. Jónás Lajos Muraszombat, 
Jónás Sándor Márkusháza. Kühár Károly. Jónás 
József llónnfö. S/.ecsko Iván, Szoesies János Mar- 
kusliáza. Kardos Jó/srl Miiraszomhat, Hirscbl N. 
Barkncz. S/.ecskó Kálmán Leboinér, Hirscbl Kál- 
Man Muraszombat, Sági Paula. Kühár István, 
Koczén Ferenc/. B«'»nufö, Paiinner Bezsöué 40 40 
fillér. Mihr Lajos Muraszombat, \'arga Ferenc/., 
Kühár István. S/.ecskó Iván, Kerécz LeopobJ 
Márkusháza. Fiiszár Ferenc/. 20 20 f, Barbarics 
Katalin 8 fillér. A hogyüli előfizetésen kosárfonó 

, szerszámok szereztettek he. Fogadjak a fel ül fizetők 
• a kosárfonó ifjak hálás köszönetét.

Titkos kivándorlók. Járásunkból, unnak 
j minden részéből az Amerikába való kivándorlás 
I nagy méreteket öltött. .4 minden áron boldogulá

sukat keresők, kik ezt Amerikában remélik elérni 
igen sokszor meg nem engedett utal es módot 
válás. íanak, csakhogy céljukat minél előbb elérjék. 
Köztudomású dolog, hogy mire az illetékes ható
ságoktól az egyes egyének utlevele megérkezik, 
az illetők már régen az újvilágba vitorlázlak. De 
igen sokan vannak, kik útlevelet nem is kérnek, 
hanem anélkül szöknek ki a határon. Mint tudo- 

: másunkra jutott, a kivándorolni akarók jelenleg 
Bégedé felé veszik utjokal. Leginkább Sál és Pé- 
terhegy állomásokon szállnak vonatra, Battyándon 
loszállnak. bőimét éjjel gyalog mennek Hegedébe, 
ji igy Salzburgon keresztül irány változtatásokkal 
útlevél nélkül, s minden feltartóztatást elkerülve 
jutnak ki Amerikába. Midőn az illetékes hatóságok 
figyelmét erre felhívjuk, egyrészről a közérdeknek 
leszünk szolgálatot, másrészt azonban azon bol
dogtalanoknak is, kik boldogulásukat minden áron 
az uj világban keresik, de többnyire meg nem

találják. Legmegfelelőbbnek tartanánk, ha a 
régedéi állomáson ogy-k -l a német, magyar és 
vond nyelvet értő titkos rendőr ügyelne fel a ki
vándorolni akarókra, mert másképen az amúgy is 
nagy arányokat öltött kivándorlást, mely az ors/.agra 
nagy gazdasági veszélyt hozhat, megakadályozni 
nem vagyunk képesek. A sürgős intézkedés ez 
ügyben már azért is szükséges volna, mert a ki
vándorlók még a szentgotthárdi járásból is erre 
veszik Htjukat.

Czigányok garázdálkodása. Szent-Benedek 
környékén már napok óta egy több tagból álló 
c/.igánv banda garázdálkodott. Számos betöréses 
lopást követtek el és különös előszeretettel dézs- 
málták meg a borpiuezéket. I lováth Ferenc/, őrs
vezető és Horváth György csendőr már 3 nap óla 
keresték és üldözték a vakmerő czigányokal, amíg 
megtudták őket fogni. Az vezette a csendőröket 
nyomra, hogy megtaláltak egy tűzoltó csákányt, 
amely a muraszombati ürházból veszett cl s amely
nek eltüntetésével ugyancsak czigányokal gyanú
sították. A karavánt, mely 20 tagból állott s 
nagyobbára a Baranyai és Horváth nevű c/.igáuy- 
családhoz tartoznak, Szent-Benedek határában 
fogták el a csendőrök és behozták részben a 
jáiásbirósig részben a szolgabiróság fogházába.

Melyik a legjobb budapesti napilap. Kire 
a kérdésre már megadta a helyes választ a kö
zönség. a mikor oly nagy arányban csoportosult 
„Az Újság" körül, hogy ez az újság ma a leg
elterjedtebb valamennyi között. Azt a pályát, a 
mit a régibb lapok harmincz esztendő alatt fu
tottak meg. „Az Uj-ág" rövid öl évi leim óllá- 
alatt nemcsak, hogy megjárta., hanem lal is ;-zar- 
nyalla es folytonos emelkedése s/.iuto káprázatos 
fejlődést biztosit ennek a közkedveltségü, egyetlen 
előkelő nagy magyar napilapnak. Herceg Ferenc, 
Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma Andor, 
Mikszáth Kálmán föniunkatársakon kívül olyan 
újságírói garda szolgálja „Az Újság*-ot, a minö
vel egyetlen egy hazai lap sem rendelkezik és 
ennek, valamint annak a gondosságnak, mclylyel 
(jajári Ödön és Ágai Béla „Az Ujság-ot szerkesz
tik tudható be az a magas előkelő színvonal, 
mely „Az Ujság"-nak, sajátossága és a mclylyel 
semmiféle más hazai lapvállalat nem vetekedhe- 
tik. „A/. Újság’ állandó heti melléklete A Gyer
mek és az Asszony egyik az apróságok, másik a 
Magyar úri asszonyok kőiében szinte a rajongá
sig köxkedveltségüek. „Az Újság" előfizetési ára 
1 bóra 2 kor. 40 fillér, negyedévre 7 kor. félévre 
14 kor. egész évre 28 kor. Megrendelő cím. „Az 
Újság" Budapest, Bákoezi-ut 54.

És mégis igaz. hogy a legjobb, logmeg- 
bizbalólib háziszer a valódi „Krö-sósborszesz". 
Kzl hullani mindenkitől, aki egyszer kísérletet lesz 
vele. Oly ideálisan szerencsés összetételű sós- 
borszesz ez, amelyet mindazok, kik az „Krö-sós- 
borszes/.M lelték meg állandó háziszernek, mél
tán nevezhetik az egérzség őrének, nemcsak 
azért, mert páratlan erősítő hatásával cd/.i a tes
tet, hanem mert tömérdek cselben szolgál csilla
pítón!. „Krö-sósborszesz* 30. 40 fillér, 1 és 2 
koronás üvegekben mindenütt kapható. Postán 10  
kis üvegei 3 koronáért küld utánvéttel vagy a 
pénz előzetes beküldése után Kosinos Labora
tórium, Győr.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
in. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Szénát és erő takarmányt közvetít a gazda
kör, ha nz iránt megkeresik.

Szöllötelepitök figyelmébe. A gazdakör érte
síti a gazdaközönségei, hogy azok a kik gyökeres, 
fás, simazöld oltvány vagy gyökeres Biparia Por
tafissal óhajtják területeiket telepiteni, azok for
duljanak Verik Gergely szőlészeti munkavezetőhöz 
a ki az anyag beszerzését, és annak okszerű tele
pítését a siker biztosítása mellett vállalja el.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11 12
óráig a titkári hivatalban. - A Dunántúli Köz
művelődési Kgylct könyvtára pedig vasárnap dél
előtt 11 —12 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.
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M eghívás.

A M u r a s z o m b a t i  T a k a r é k p é n z tá r

rendes évi k ö z g y ű lé sé t
1909 év február ho 2-án délután 2 órakor

fogja M uraszombatban, az intézel helyisé
gében megtartani, melyre a társulat rész
vényesei azon ligyclmeztetéssel hivatnak 
nuíg, miként a közgyűlésre részvényeiket 

illetve meghatalmazásaikat magukkal 
hozni szíveskedjenek.

1. A

2. A közgyűlési jegyzőkönyv lűtHisitésérr 2 
tag választása.

3. Az igazgatóság és a leliigyelü-bizoltság 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és az osz- 
lalék megállapítása.

4. Az igazgatóság- és a léliigyelö-bizollság- 
nak az IltJH. évről adandó végleges felmentés.

5. Kselleges indítványok tárgyalása.
Kelt Muraszombat, 100b. január ti" lb-án.

K o v á ts  Is tván ,
igazgató.

R e m e k

képes levelezőlapok.
Kapható: B a lk án y i E rn ő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

M eghívó.

A M u ra s z o m b a t i  M e z ő g a z d a s á g i  B a n k  
R é s z v é n y tá r s a s á g

X. évi ren d es k ö z g y ű lé sé t
1909 ev február hó 7-en délelőtt II órakor az 

intézet saját helyisegében tartja meg.
melyre a l. részvényesek azzal hivatnak 
meg. hogy alapszabályaink értelmében rész
vényeiket illetve megbízásaikat ~  ma

gukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 

és a jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés lialározntképességének meg
állapilása.

3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 
l'.MIS. évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a 
liszla nyeremény felosztása iránti határozat.

4 Az igazgatóság  és  a felü gyelő -b izo ttság  
részére  P.HIS. évre a vég leges  fe lm en lés m egadása .

•). Felügyelő-bizottsági 3 rendes és 2 póttag 
választása 3 évre.

ti. Az alapszabályok 17. $-a értelmében be
érkezett indítványok tárgyalása.

Mmasz.... bál. 11HKI. január hó IC,.

Ba" ! É -
JKIiY/.FX A/.

s "k  a k«-re>k tö rv é n y  IÍIK. $$ a .•rte lin éh cn  a közgyű lést
i k i leszin kzöleg IS napon át az int 

. azok a rés/.vénvusok ;

részvény a közgyűlést, n e« 
zali jog személyesen vagy más ré 
talinazott által gyakorolható Unsz s 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki 
sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal Ili ró részvényes, akár térti, akar nö gyakorolhatja, 
de megkivánlalik. hogy részvényesi minősége . közgyűlési

r*ik törvényes képviselőjük által, hahár azok nem rész-

Kerületi képviselőt keres
egy régi elsőrendű, minden biztosítási ága

zató! művelő biztosítási intézel

Muraszombat részére
Csak meghízható, fizeléskípcs egyének vagy 

cégek ajánlata lesz tekinlelbu véve. 
Iráslieli ajánlatok a .V A SM EG Y EI 

N A PL Ó " politikai napilap kiadóhivatalának 
Szombathelyre küldendők-

Meg azokat is. akik eveken at mást liasz 
náltak. meghódította a valódi f fERŐ
sósbo rszesz ,

Szükséges minden háztartásban.
K a ph a tó  m in d e n ü tt 3 0  fillér. 4 0  fillér. I és 2 

koronás üregekben
Postán 10 kis llv( . i 3 ironáérl küld utánvét

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

Kapható mindenütt.

Kossuth Ferencz levele:
T e k . B a lá z s o v ic h  S á n d o r

gyógyszerész urunk
Sepsiszfiiitgyörgy

..(',-ii/ ms bánlalimiknál az Indaszesz' 
bedörzsölése jó balásunak iiiulalko/otl. 
Kérem legyen szives mikéin három üveggel 
küldeni.'

Kossuth Ferencz

S zá m o s elő k elő ség ek  és  orvosok iga
zolják . hogy a törvényeden védett sz< •kely- 
liavasi

IN D A S Z E S Z
gyógyfű sosborszesz legjobb szernek bizo
nyult a lesi és izmok edzésére, ídil és 
Irissil. Megóvja a leslest a hideg káros be 
folyásától. Másságéhoz (gyúró- keuö-kuraj
feletli a já n ln lo Leghatásosabb s;

eredő bajok ellen. \ s/.ekelyhava-, ..Inda- 
szesz" ii.-s/c iipiii |p>.r-/tpndö más sósborszesz 
készítményekkel, melyek egyszerű szeszkeve- 
rekek. Imii.n jiz Indaszesz' székelyhavasi 
gy• 'így'bivekböl “li'iállilolt és hálásában l'eliil- 
nittllial,itl.-in gyngyszerkülí'mlege.sség fű sós- 
borszesz Kgy üveg székel y Int vasi .. Indaszesz ~ 
Iliiéi- 111 iivég közönsegps SÓsbors/eszszel.

Készíti líalázsovieli Sándor gyógysze
rész. Sepsisztíiitgyőrgy. A törvényesen védeti 
s/.i lv lyliavasi .Indaszesz kapbali 2 és | 
koronás üvegekben az országban mindenütt.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

i k -

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém M uraszombat és vidéke n. é. közönségével lisztelettel 

tudatni, hogy Muraszombatban (Leinlva-uleza, Vüjecz-féle ház) mai kornak 
teljesen megfelelő berendezéssel

épület és géplakatos műhelyt
nyitottam.

Külföldi nagyobb gyárakban szerzett gyakorlatom feljogosítanak arra, 
hogy magamat a leglelkismeretesehben ajánljam szakmámhoz tartozó épiilot- 
és géplakatos munkára.

A nagyérdemű közönség nagybecsű pártfogását kéri

Bratinscsák János,
épület és géplakatos. (

LEGNAGYOBB SZÖLÖOLTVÁNYISKOLA
AZ Ali AMI FELÜGYELET ME1LF.TT LÉTESÜLT

i M I L L E N N I U M ^ w ^  

TELEP
NAGYŐSZ
TOPONTÁL M.

TERJEDELME 5D0NAT.H 
KÉ5ZLET SOK MILLI 
ÁRJEGYZÉK INGYEN

MILLENNIUMTELEPEN VETTEM
T « h a  

MILLENNIUMTELEPEN VETTEM

u

"cL

—

t  =
cd
a -  j

“-TaC zz

-09 |  | J
•o

‘c?

> * c l
s09 £ymm = E

N
o

l•3 pj r
%

X ) SZ
O S ü SÍ

• a T — :0 u

~  - | &
bio B- —

Ü J -LaC ~ 1

Nyomaton Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszom batban.


