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Röszler Károly beszámolója
a  t a k a r m á n y in s é g  a c t ió ró l .

Igaz ugyan, hogy az időközben tartott 
szakosztályi és igazgató választmányi ülésen 
részletesen elmondtam mindazt, a mi a 
takarmányliiány és takarmányinség enyhí
tése érdekében történt, mégis miután egy 
jegyzőkönyv keretébe nem lehet mindazt 
lelvenni a mit sokan talán tudni akarnál iák 
és miután másrészt különösen kisgazda tár- 
-link közül találkoznak sokun olyanok, akik 
azt hiszik, hogy a vasmegyei gazdasági 
egyesület a nagy- és középbirtokosok érde
keit szolgálja első. sorban, Iiát szükségesnek 
tartom a takarmányinség aktióját teljes 
részletességgel ismertetni és hiszem, hogy 
annak elolvasása után t. kis gazdatársaink 
egészen máskép fogják megítélni a vasme
gyei gazdasági egyesület működését.

Lássuk tehát, hogy miként is .történt ! 
a dolog. A mull év nyarának vége felé, 
mikor a tarlós szárazság káros hatása 
ijesztő mérvben mutatkozott a vármegye 
minden községébe, a t. körjegyző urakhoz 
felhívásokul és aláírási iveket küldtünk szét, 
hogy ez ivek alapján tájékozást szerezzünk, 
hogy a nélkülözheti*”’ állatállomány eílaiSá
sára kinek mennyi os milyen takarmányra 
volna szüksége.

Ezen szétküldött ivek lassankint vissza 
érkeztek és pedig a legtöbbje azzal a rövid 
válasszal, hogy sem eladó takarmány, sem 
olyanra szükség nincsen, mert a gazdák 
nagy része úgy segített a haján, hogy álla
tainak egy részét eladlak. Időközben azon
ban e. látszólag megnyugtató válaszok elle
nén! hol innét, hol onnét sűrűén merültek 
fel panaszok, hogy a takarmány oly kevés 
a vármegye némely vidékein, hogy még a 
szükséges és nélkülözhctlen állatállomány j 
sem lesz eltartható, igv különösen nagy i 
volt a panasz a muraszombati, szentgott
hárdi, körmendi és czelldömölki járásokban. 
Ennek folytán szükségesnek tartotta egye
sületünk felhívni a földmiveiésügyi Minister 
figyelmét ezen sajnálatos állapotra már 
csak azért, mert az ország más, a száraz
ság által sújtott vidékein a segélyezés aktiója 
megindult és felkérte, hogy ha nem is egé
szen, de legalább részben vegye fel Vasvár
megyéi a takarmányinség által sújtott vidé
kek sorozatába, részesítse a támogatásra 
szoruló kis gazdákat segélyben, a várme
gyébe érkező takarmány küldemények után 
pedig eszközöljön ki szállítási kedvezmé
nyeket.

Ennek a felterjesztésnek eredménye is 
volt. A földmiveiésügyi Minister kiküldte 
Belzeviczy Zsiginond központi állatié nyész-

lési felügyelőt, a ki az itteni állettenyésztési 
felügyelővel beutazta az Ínségesnek jelzett 
vidékeket. Jelentésének megtétele után le
iratban értesítette a Minister 11 r egyesüle
tünket, hogy a muraszombati és szentgott
hárdi járásokat egészben, a körmendi járás
ból pedig Hegyhátszentmárton, Hegyhát- 
morácz, Szöcze, Orimagyarósd, Viszánk- 
szentjakab, Szaknyér, Ispank, Kisrákos, 
jánosfa, Pankasz, Nagyrákos és Szatla 
községeket felvette az Ínséges vidékek soro
zatába és hajlandó e vidékek kis gazdáit 
bizonyos mérvű segélyezésben részesíteni, 
egyben pedig megbízta egyesületünket és a 
muraszombati járási gazdakört, hogy a 
segélyezés aktióját indítsa meg.

E megbízatásnak úgy a járási gazda
kör. valamint egyesületünk karöltve a ke
rületi állattenyésztési felügyelővel a legna- 
gyobb szorgalommal, lelkiismeretes gondos
sággal megfelelt. A gazdakör kiküldöttei, a 
kerületi felügyelő és csekélységem körjegyző- 
ségröl-körjegyzösőgre járva beutaztuk az 
Ínséges vidékeket, ott élőszóval kimerítő 
részletességgel elmondtuk a segélyezés 
igénybe vételének módját. Nem hallgatha
tom el, hogy ez utazásaink közben itt is, 
olt is meglehetős szomorú tapasztalatokat 
szereztünk. Akadt nem egy helyen, nem 
egy kis gazda hallgató a ki kicsinylöleg

TARCZA.

A halvány Misó.
li la : Petrásevich Géza.

A (Haltéi- Márton korcsmája szokatlanul 
hangos. A falu felé néző mind a négy ablaKa ki 
van világítva. A sugarak bevilágítják a korcsma 
elölt elterülő deleiül; a muzsika meg 
hallatszik a túlsó oldalra. Itt van a fal 
nagyja, kántorostul, bíróstul. Olt 
mik. mert Pepi, a szép zsidó lány. tartja 
lakodalmát.

Szólt a zene, a csillagok ragyogtak, a szellő 
bús dalokat hozott felénk, inig meg nem érkezett 
a vacsora idő. Asztalhoz üllek, csend lelt s ekkor 
a kertek alatt a nádas mocsár felöl kihallatszik a 
furulyaszó.

Mis... szegény Misó! Ahonnét nyári estén
ként a rézkigyó füttyentéseit szoktuk meg, onnét 
a nádas tornáról most a te furulyaszód hangzik. 
Ömlik, árad a lágy, a bús rezgés; megtölti a 
levegőt bánattal, érzéssel, csodálattal, könnyel, 
szeretemmel . . . Csak a beteg picziny kanári, a 
párja vesztett fülemüle s szerelmi vágytól égő 
i uhánalos pacsirta tud úgy szólni, mint ahogyan 
kóseréi!. dalól, busul, imádkozik a le furulyád! 
Ilyenkor hogy virít sapadl orraidon a liaMI s«|P 
liili.ir bazsarózsája s hogy liheg horgo kehied, 
lüktet Iáitól hajszolt halarány véred!

Kiállt még a 
hallgatják

köny csordul ki még az öreg
Mert hisz ugy szereti Misót!

lenki.
lehetett

is a zsibongás s 
hosszú lót legénynek , fordult 

Hallgatják, hallgatják 
Mártonnak is 

ugy szereti Misót! Ugy 
réti mindenki, a Lajos is,' a Pepi is 
Nem lehet. Pepi, n zsidó lány soht 
Zaskvara Misóé, a beteg tót legényé.

Vége n vacsorának, Újból megkezdődik a 
zsivaj, a muzsika, a tánez. És újból folzokog a 

furulyája. De nem a nádasban, nem is az 
le alatt, hanem a mi udvarházunk udvarán.

Olt ül a szomorú, halvány legény az udvar 
közepén az ö régi fatönkjén. Nem néz se jobbra, 
se balra, csuk a könye buli a furulyára. Melléje 

a legény elhallgat. Lehajol hozzám,

- -  I ifi, én magát egyszer megbántottam.
Nem, Misó, engem sohasem bántottál meg. 

— Egyszer, jókedvemben a bortól. 
Kiértettem szándékát. Óvatosan előkeritettem 

hoztam Misónuk bort. Ugy 
ben, hogy ez a beteg legény 
gy kis italt.

Felcsillant Misónak a szeme. Megköszönte 
az italt, tarisznyájába gyömöszölte a hozzá dukáló 
szalonnát és dohányt s aztán hirtelen kezet csó
kolt nekem.

Fülig pirultam s elugrottam tőle. 0  pedig 
vontatottan, lassan felkeli; hosszan nézett a (Hát
tér Márton korcsmája leié s aztán elfordult dél
nek. A (lönczöl szekere már magasan járt az

Nagyol sóhajtott Misó •

a kis patak' Áliigrott a kerítésen 
bokrai közt.

Visszamentem a kert végébe s hallgatam 
tovább a zsidó mulatságot. De nem sokáig. Délről 
a Kríván felől furulyaszót hozott a szellő. Azt a 
kimondhatatlan fájdalinu tót juhásznótát, mely 
áthatja a veséket, fakasztja a könyüt, repeszti a 
szivei, melynek nem tud hangot adni semmi más 
szerszám a világon, csak a furulya.

Lclieveredtem a fűbe, néztem a csillagos 
égboltot s könnyes szemmel hallgattam, mint 
hozza felém a lágy déli szellő a Misó nótáját:

Az utas mesgvéjén : 
Öreg juhász vagyok. 
Nehezen járok én.

Ezen a határon 
A jó kakukumdár. 
Nékem juhocskám. 
Nem sokáig szól már.

Misó eltűnt.

Akkor tudtam meg, hogy Pesten téglát 
hord, mikor a rendőri hírek között olvastam, hogy 
leesett az állványról s kórházba került. Meg
látogattam. Csak csont és bőr volt már. Lázban 
égő szeme hosszan tapadt rám s remegve 
kérdezte:

— Hogy van Pepi? Van gyermeke?

Tüdöbotegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen útiatokat is kínálnak kérien mindenkor 
m inu.oB r „ K a t i n "  t r t d e l l  n o m a g o la * !.

v .  H o l f m i n u - l i i  R o c h f  A (S'M

Kapható orvost rendelőire ?. gyógyszertárak'
San. — Ara ttvcfienfclet 4.— koron.
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nyilatkozott a miniatűr, a kiküldöttek jó 
szándékáról és aki bizalmatlansággal, ellen
szenvvel íogadta nyilatkozatainkat, sőt mi 
több, ezzel meg nem elégedve többi gazda
társait is lebeszélni igyekezett arról, hogy 
a kínálkozó segélyt igénybe vegyék. Ezek a 
jó emberek abban a téves bitben voltak, 
hogy talán az államnak, az egyesületi ki
küldötteknek tesznek jó szolgálatot azzal, 
hogy ha a tetemes összegre rugó állami 
segélyt igénybe veszik. Hogy ezek rosszaka
ratból. tudatlanság avagy bizalmatlanságból 
alapos tévedésben voltak, az kétségtelen, és 
hogy nem jó  szolgálatot tettek, sem önm a
guknak, sem akárhány más gazdatársuknak, 
a ki szavaiknak hitelt adott, az bizonyos.

Szerencse mégis, hogy az Ínségbe ju to tt 
kis gazdák nagy többsége átérezte nyom o
rúságos helyzetét, készséggel ragadta meg a 
alkalmat, hogy nyom orának enyhítésére 
igénybe vegye a kínálkozó segélyt. E törek
vésük közben elismerésre méltó módon és 
buzgalommal támogatták őket az illető ke
rületek körjegyzői, a kik m agukra vállal-ák 
nemcsak a  szükséges takarmányfélék össze
írását, hanem  azok fáradságos munkával 
járó  kiosztását is.

A vasmegyei gazdasági egyesület és a 
muraszom bati járási gazdakörhöz beérke
zett szükségleti kimutatások alapján a ko- i 
vetkező takarm ányféléket kaptak a m ura- 
szom bati járás kis gazdái:

Tótkcreszturi körjegyzőség 144 q korpa i 
11158.40 korona,

Mártonhelyi körjegyzőség 10.40 <| korpa. 21 í 
.| M('lassít 15290.50 korona.

Urdombi körjegyzőség 3181 2 q korpa j 
4554.55 korona.

Pártosfalvi körjegyzőség 949 q korpa 12825.10

Csendlaki körjegyzőség 321 p korpa 4333.50 
korona.

Muraszombati (központi) körjegyzőség 533 
q korpa, 201.0 q szalma 8273.90 korona. |

Péterhegyi körjegyzőség 5701 2 q korpa ; 
7495.50 korona.

Battyándi körjegyzőség 9201 2 q korpa, 35 
q szalma. 50 q Melassit. 2 q répaszelet 12078.12K.

Muraszombat (vidéki) körjegyzőség 420 q 
korpa, 50 q Melassit 5710. korona.

_

.Megnyugtattam, hogy Pepi 
már két fia is van. 

Elfordult fejét a párnába temette s ugv

Megnyugtattam szegényt. Pepi várja öl; na
gyon szeretné látni.

Jól esett neki a vigasztalás. Megígérte, hogy 
mihelyt felgyógyul, vissza megy falujába, kézéi,t 
veszi újból régi furulyáját.

ősz felé járt már az idő. mire haza kerül
tem a Kríván tövébe. De azért veröfénycs, szép 
nyári napok jártak. A marha-, juhállomány még 
kin volt a havasi legelőkön s csak vasárnap vető
dött be egyik-másik pásztor, hogy a heti elemó
zsiát beszállítsa társainak.

Alig fújtam ki az ni 
az erdőbe s szint

ittam a szomorít, bágyadt né

fáradalmait, kimentem

Nem tudtam tovább menni 
Megbúvóit egészen a reg nei 
Egy kis csend s utána újból 
dal zokog fel a furulyán:

„Móniid meg, édes lelkei 
Szerettél-e engem ?
Ha szerettél engem,
Miért hagytál el engem V

régi

l

ki tovább. Megragadtam Dezső 
karját: Barátom, ki ez a furulyás?

Dezső szomorúan legyintett a kezével:
Egy fiatal, beteg juhász. Beleszeretett ■ 

egy zsidó lányba, a ki férjhez ment az orra elölt. j

Szontsebestyéni körjegyzőség 435 q korpa
308.85 q szalma 7578.85 korona.

Bodóhcgyi körjegyzőség 732.46 q korpa, 
593.5 q szalma. 10 q Melassit, 14 q répaszelet 
11263.92 korona.

Felsőlendvai körjegyzőség 181.3 q korpa
2593.85 korona.

Yashidegkuti körjegyzőség 111 q korpa 
1509.60 korona.

Összesen 0672 q korpa, 321 q Melassit, 
1138.95 q szalma, 10 q szelet, 95469.79 korona. t

A töbni vidékek kel együtt •etiat vég- j 
eredm ényében a mai napig mikor az Ínség 1 
iktió befejezéséhez közel áll 12030 <| korpa, 

526 q Melassit, 147S q szalma, 16 q szá- ' 
iiioil répaszelet ju to tt az ínségbe ju tó it kis • 
gazdáknak. E takarmányfélék összértéke | 
tehát a 168718 K 38 fillér után 30 száza- j 
lék segélyben fognak részesülni a kis gaz- 1 
dák. a mi ez idő szerint 50615 K 51 fillér, j 
tehát egy ilyen tekintélyes összeg ju tó it a ! 
kisgazdáknak, a mi talán mégis egyik cl 
nem  tagadható bizonyítéka annak, hegy a j 
vasmegyei gazdasági egyesület nem a nagy 1 
birtokosok, hanem  a kis gazdák érdekeit ! 
szolgaija első sorban.

Végül őszinte bálával és elismeréssel : 
kell megemlékeznem a  m uraszom bati járás 
főszolgabirájának Pósfay Pongrácz urnák 
fáradtságot nem ismerő közrem űködéséért, 
inelyiyel lehetővé lelte a nyújto tt segélynek í 
igazságos m egadását és felosztását és külö
nös köszönettel adózom a m uraszom bati : 
járás gazdakör tisztviselőinek, a kik ennek j 
a sok m unkát igényelt aktiónak lebonyoli- ! 
tásában hathatósan  segítségemre lenni szi ; 
vesek voltak. Röszler Károly.

A Hölgy Estély.
Lezajlott a nagy esemény. Meg volt a Höl- ; 

gyek Estélye. Lezajlott abban a káprázatos miliő- i 
ben amelyről már hetek óta beszéltek a járás 
minden társaságában. Rendkívül fenyes erkölcsi 
és anyagi siker a rendezőknek, egy feledhetetlen 
est emléke a résztvevőknek: ez a Hölgy Estély ! 
legjobb kritikája,

De kezdjük eiején a tudósítást. Az estély ■ 
utolsó előkészületei már a múlt csütörtökön kez-

Eíbujdokoll a szerelmes legény s most visszajött 
betegen, meghalni.

— Hisz ez akkor a Zuskvara Misó?
— Ö, szegény:
Lágyan, álmadozön. elbalóan szolt a furulya- 

szó s egyszerre, hirtelen, minden átmenet nélkü1 
cles ftitiyonté^be fwt. Egy fájdalmas söhajtás-'zerü 
fütty, s aztán csend, halálos csend.

Mindkettőnkben elállt a lélegzet.
A legelésző juhok felvetik fejüket, s valami 

bánatos gyerm etcssol szál tónak a málna
bokor felé. Oda törtél a kőt boöár Igény i=. 
Odaér a/, egyik, keresztet vet magara, s leidre 
borul a bokor mellett. A másik is azt teszi. Azu
tán hirtelen fciáliauak, kezükbe veszik baltájukat, 
s mennek az erdőségnek.

A tövises galagonya, ragadós szederbokor 
nem akadály ilyenkor. Lihegve törtetünk n bokor 
felé

. . . Ott fekszik ellőtünk szegény .Misó. Be 
van hunyva a szeme, le van eresztve fáradtan a 
karja. A málnabokor siirii lombja árnyékba borítja : 
arczát. Csendesen alszik, csak a szája szélén 
játszadozik keserű mosoly. Hosszan kinyujtózva a 
puha pázsiton s mellette egyetlen vigasztalója: 
furulyája. M<;g a halál sem választotta el őket.

Jöttek a juhászgyerekek. Fiatal ágakat, lom- i 
bős galyakat hoztak magukkal. Szépen megcsinál
ták az ágyat s rá fektet lék a szegény halottat. I 
Tüszőjébe dugták furulyáját, letakarták szépen 1 
zöld galylyal: aztán letérdeltek két oldalt a lába 
mellé, s uiimádkozták a Miutyánkot.

A juhok meg olt .bégettek körülöttük.
Ilyen volt a halvány Misó temetése . , .

delüket vették. Az építkezés ugyanis nagy felada
tot rótt a rendezőségre, amennyiben ruhatárnak 
való alkalmas helye nem volt. így csinálták azu
tán az épülő félben levő ház egyik terméből egy 
rögtönzött nagy termet deszkákból és fenyögalyak- 
ból, amelyben 2 kályha volt felállítva. Itt kapott 
elhelyezést a ruhatár, sőt a nagy helyiseghiány 
miatt, még étkező és mulató közönség is került 
ide c deszka a<koimáiiyba, amiért el is nevezték 
hamarosan ,Tóli kelnek“-nek.

Vusárnap reggel felállították a 7 m. hosszú 
és 5 métci széles dobogót, amely majd a fél ter
mel elfoglalta. A rendes vasárnap d. előtti söröző 
közönség árnulva szemlélte e nagy alkotmányt.

A délelőtt 11 óra 8 perckor érkező vonattal 
jöttek a körmendi Dal- e-= zeneegyesület tagja 
Köpi Béla elnökük vezetése alatt. Fogadásukra 
megjelentek a pályaudvaron dr. Cxifrák János, 
Csijzár János, Fiilöp Jenő. Horváth Lőrinc, Molito- 
risz Jenő, B.iehler József, Török Ernő, Woi far Ji Lajos.

A mikor a vendég dalosok a kocsikból ki
szállónak dr. Czifrák János a Hölgy Estély ren- 
dczöbizoltsága és a Muraszombati Dal- és Zeuo- 
egyesiilet nevében üdvözölte néhány szóval a 
kedves vendégeket, akikuet; nevében Köpi Béla 
elnök, körmendi ág. ev. lelkész talpra eseti be
szédben válaszolva megköszönte a szives fogadta
tást. A beszédek elhangzása után a körm adiek 
elénekelték csinos jelégéjüket, amely után bevo
nullak a városba. A nagy számú vendégsereg 
bevonulása városszerte élénk érdeklődést keltett.

Este már jóval 8 óra előtt gyülekezni kez
dett a közönség. Mire a hangverseny kezdetét 
vette már szorongásig megtelt n két térén*. Meg
jelent az estély védnöknője Batthy ányi Zsigi ioudné 
grófnő is akinek a rendozöLizotlság hatalmas bok
rétát nyújtott át. Ott voltak közéletünk ki ünösé- 
gei teljes számban, sokur. járásunkból sőt még 
Bellatinczról és Alsólcndvárói is

A hangverseny Rábai Zsigmond Prologjával 
ko/.dödötí. Az ismert nova költő ezúttal is szépet 
és maradandót alkotott. E'ulán vette kezdetét a 
voJ’aképen: hangverseny. A körmendiek tudós 
papja Kapi Béla. a dalárda elnöke, frakkba öltözve, 
a felolvasó asztalhoz ült. És elkezdte mondani, 
az ö csodálatosan szép zengő nyelvén a magyar 
zene történetét. Mikor megállt, akkor rákezdclt 
az énekkar, vagy a zenekar, avagy mindakettö 
együtt, vagy pedig egy-egy szép hangú sólisla. 
Emil a gyönyörű dologról voltaképen egy báli 
tudósítás keretében nem is lehel kritikát írni, 
mert ez valami igazán iünemény-szerü és hatal
mas alkotás. Maga a gondolat is kitűnő, meg
szerkesztése és kivitele pedig határozottan elsőrendű. 
Mint soh.slák Bonau Lipót, Németh Gyula és Pungur 
Ignác tűn;. k ki. akik a magán szólamokat u oglepő 
preczisilással adták elő. A férfi karok tömörek, 
hatalmak, a vegyeskarok szépek voltak. A zenekar 
elismerésre méltó módon játszott.

Az érdekes zeuetürU n -i előadás irp.jubb 
korszakát, a halamms íejlódésn k indult magyar 
nüu.1'dl dr. C/ílrákue Berzsenyi (.‘.arola interpre
tálta. lius/ka Jenő Farka* Imre. Tarnay Alajos 
egy-egy remek kis dalát adván elő megkapó köz- 
vetlensegge: és énekbeli intelligentiával. Elöidásá- 
nak nagy hatása volt, kot ráadást is kellett adnia.

A közönség, daczára a teremben uralgó 
rémes hőségnek mindvégig feszült érdeklődéssel 
hallgatta a gyönyörű hangverseny minden egyes 
számát, és sűrű tapsokkal jutalmazta az előadókat.

A hangverseny végező?vei inog kezdődött a 
táncz. Közben a hölgyek szorgalmasan árulták a 
virágot es a sorsjegyeket A tárgy-sorsjáték húzása 
éjfél után 2 órakor volt nagy érdeklődés mellett. 
A főnyeremény Weiner Salamonnak jutott, a 
második nyereményt Szász Ferenc/, dr., a harma
dik tárgyal pedig Füiöp Jenő nyerte meg.

Az estély mérlegét még ezidöszerint pontosan 
megállapítani nem lehet, mert minden adat nem 
áll még a rendezőség rendelkezésére. Az eddigi 
nyers bevétel 1026 K 33 fillér, eddigi kiadás 387 
K 85 fillér, amelyben már minden nagyobb szá
mot tevő tétel benn foglaltatik.



A jclenvolt hölgy.:!; névsora a következő: 
Asszonyok: Árvái llenrikné, Batthyány Zsigmondné 
grófné, Bitterinann Tivadarné, Berger Béláné, 
Berger Vilmosné. Bölcs Béláné, dr. Brandieu 
Sylviusné, (Csiszár Jánosné, Csepregi Ferenczné 
(Heilatinc/.), dr. G/.ifrák Jánosné, Dührentei Anlulné, 
Fekete Gézáné (Gnniesa), Faschinger Gyözöné, ö/.v. 
Seh. Fehér Ilona, dr.Geiger Vilmosné, Győri Kálninn- 
né, özv. Hess Paula. Hirschl Adclfné, özv. Horváth 
György né. Hilharth llenrikné, özv. Imrey György né, 
Junkiincx .Sándorné. Kapi Béláné (Körmend), özv. 
Kondor Ferenczné, Kacsé Ferenczné, Kolossá 
Islvánné. Kirbisch Ferenczné, Kardos Józsefné, 
Kardos Jenöné. Kotschy Józsefné (Alsólendvu), 
Lá; ár Jánosné. Markó Islvánné (Körmend), .Me
gye sy Amália, Me'xner Mályásnr*. Mády Púiné 1 
{Ahólendva), Nemes Miklósáé. Olajos Sándorné, 
l’ó:lay Pongráczne, Kuttkai Jgnáczné, özv. ItuiTel 
Jánosné (Szarva-lak). dr. Kilscher Ssmnné, Saáry ! 
.lóz-efné. Schncli Jánosné, dr. Szász Ferenczné, ‘ 
Szóes Lajosné (fjrllalincz), özv. Szabó Kálmánné. , 
Sági Paula (Ballyáud), Szakonyi Jenöné. Takáls 
15. islvánné, özv. Tónika Adolfné, Török Ernöiié, , 
Vogler Györgyin; (Vashidegkut), Vértes Aladárné 
(Gyauafa), Vogrincsics Jánosné. Weiner Salamonné.

Lányok : Batthyányi Adrienné grófnő. Barbor- 1 
esik Kata (Baltyánd),Éberl Kóza és Angola, Fehér i 
Mariska, Gombás Irma (Alsólendva). Hcimer Berta, 
Horváth Gamilia, llalharlh Elza, iiiás Margit. 
Kühár Ilona (Mezövár). Kondor Jolán, Kolschy 
nővérek (Alsólendva), Kolossá Ida. Meixner Miéi, j 
Nyirö Boriska, Neumann Melanic, Nagy Rózsika. 
Pósfay Ida, Pintér Ilonka. Káliéi Torka (Vizlendva), 
Schweinhnnnner Fáni, Tónika Gizella. Vértes 
Etelka, Vogler Miczi (Vashidegkut).

Felüliizeitek: gi\»f Batthyány Zsiginoud ÍH) 
kor. özv. Vogler Józsefné, Fíirst Ödön, dr. Sőmcn 
Lajos. Vidakovicli Béla 10—10 kor. dr. Skrilecz 
MihilyÖ kor. Vogler Györgyue, Mády Pál 0—0 kor. 
Aczel M. József, dr. Pintér Miklós, Balkányi Ernő 
ö—5 kor. Nemocz János, Keresztury Kálmán, dr. 
Czifrák János, Kühár József, dr. Ritscher Samu ; 
4 4 kor. dr, Vratarits Iván, Olajos Sándor, dr.Geiger 
Ai thur, Árvái Henrik. Kocsár Károly, Zrínyi Károly, 
Gangli Kálmánné 8—8 kor. Hunyadi Sándorné, Por
koláb Gyula, Güiriugcr Zsigmond, Kocuván Jánosné, 
Varga Ferenczné, Darvas Foronc*:né, Jónás János, 
Bölcs Béla, Weiner Sálamon, Meszarics István, 
Piacsek István. Balcz Aladár, Varga nővérek. 
Ráfiéi János, Győri Kálmán, Burtáky János, Kal
már Pál 2—2 kor. Fekete Géza, Berger Vilmos, 
Hirschl Adolf, Kardos Jenő, Kardos József. Kocs- 
vara Kálmán. Szepessy Gusztáv, dr. Gciger Vil
mos, Hirschl Lajos, dr. Scliick F. Sándor, Csep- 
regliy Ferenc, Ohál Jenő, Csárics József, Elirenstein 
Albert, Kepies József. Hirschl Kálmán, Mcgyessy 
Amália, Asclicrl József 1 — 1 kor. Hittermami Tiva- 
durné <50 íillér. Fogadják a nemes szivii adakozók 
az egyesület hálás köszöneté!.

Hcndezöi dijjaikat eddig a következő urhöl- 
gyek küldtek be :

Billerinanii Tivadarné, dr. Czifrak Jánosné. 
Olajos Sándorné, özv. Szeredy Lajosné, Kacsó , 
Fuenc/.né. özv. Szabó Kálmánné. Tónika Giziké. 
Kolossá Islvánné. Kolossá Ida, Terplán Sándorné, 
Vogler Károlyné, Zsálik Vinczéné, l’iát-.ck Jánosné. 
özv. Vogler Józsefné. Vértes Etelka, Pósfay 
Pongráezné, Pósfay Ida. Keiecsényi Ferenczné. 
Kelecsényi Mici, Dömötör Déuesné, Kuzmits 
Vilma, Sági Paula. Kuzmits Juliska, Kolusváry 
Fcrcncznc, Győri Kálmánné, Kardos Józseféé, 
Bácz Jánosné, Mcgyessy Amália, G/.< glédy Höske, 
Nyirö Boriska, Kónya Pétcrnó, Tury Józsefné, 
Lippai Vcndelné, Kodila Búza, Czvetkó Lajosné, 
Lázár Jánosné, Meixner Mályásné. Éberl Kóza, 
Éoerl Angola. Török Ernöiié, Sárkány Ádámné, 
özv. Schw. Fehér Ilona, Szercdy Viklorné, Hu
nyadi Sándoré •, Scliia :! !ánosiié, Horváth Lás/iúué, 
Gillyén Sándorné, Hu. i Sándorné, Hiina Jolán, 
Hima Gizella, özv. Baffel Jánosné, Baihorcsik 
Kata, Schlebicli Ignáczné, Saáry Józsefné, Fekete 
Gézáné, özv. Imrey Györgyné, özv. Plesclierné,
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Mintsek Gáspárné, Pozvék Fülöpné, Varga Nővé
rek. Fülöp Jánosné, Mádayné, Balcz Aladárné, 
Antauer Józsefné, Stevancsecz Nándorné, Horváth 
Károlyné, Genur Károlyné, Péterka Ferenczné, 
Bölcs Béláné, Bölcs Málcsi, Czipott Miklósné, 
Siflár Lajosné, Kecskcméty Júlia, özv. Stevancsec 
Jánosné, özv. Szepessy Sándorné, Csiszár Jánosné, 
Szcntho Margit, dr. Scliick F. Sándorné, Most 
Gizus. Most Rezsöné, Fejes Miklósné, özv, Pintér 
Miklósné. Ostcrer Károlyné, Besnyák Lajosné. 
Novak Alajosné. özv. Horváth Györgyné, Nemes 
Miklósné. Horváth Kamilla, Kollárs Islvánné. ifj. 
Horváth Paine. dr. Szász Ferenczné. özv. Kühár 
Jánosné. Gredár Anti Iné. Nagy Rózsi. dr. Skrilecz 
Mihalyné, özv. Hess Paula. Fadik Károlyn*. Klcin- 
ratli Józsefné. Borovils Adolfné. Surányi llennin, 
Kirbisch Ferenczi é. Sztodola Lujza. Sünien 
Ilonka. Sömcn Jánosné, Porkoláb Gvulárié, Ha'sunyi 
Mihálym-. Takál«uc K. L-ma. Fa - c h i : Cyöz őué ,  
Féqusz Ilma. Szőke Islvánné 2—2 koronái.

H Í K E K.
A D a la r d a  e s té ly e  A niuraxzom* 

báli Dal- és Zene egylet nagyszabású estélyre 
készül, amely e lió 21-én lesz a Lobrai 
vendéglő termeiben. Az egyesület férfikarán 
kívül közreműködik egy vegyeskar is, amely
nek soproit és alt szólamát azok a hölgyek 
éneklik, akik a nöegyleti hangversenyen is 
a vegyeskarban szerepeltek. Csiszár János 
szakértelme elég garanlia arra, hogy az 
ének produktiok a  legkényesebb igényeket 
is kifogják elégíteni. Az ének számokon 
kívül műkedvelői színjátszás is lesz Két 
igen sikerült vígjáték kerül színre. Az astély 
részletes program m ját este a  pénztárnál fog
ják kiosztani. A hangverseny után termé
szetesen tánczm ilatság lesz.

A Szarvasiakon 1909. január hó 27-én 
megtartott mulatság tiszta jövedelmét 10 koronái 
a rendezőség a Vendvidéki Magyarosító Egyesület 
javára beküldeni szives volt, mely adományért 
hálás köszönetéi nyilvánítja Pósfay s. k. elnök.

A f ő s o r o z á s .  Megkészült m ár az 
idei fösorozás tervezete. Eszerint Mura
szombaton a fösorozás ápril 24-én reggel 
8 órakor kezdődik, és addig tart atnig meg 
nem vizsgálják az összes állítás köteleseket 
akiknek száma 1274. A fösorozás polgári 
elnök dr. Czifrák János ügyvéd lesz, mint 
sorozó orvos polgári részéről dr. Gciger 
Vilmos járásorvos fog szerepelni.

A k a n iz s a  a ls ó le n d v a i  v a sú t.  
A „Vállalkozók Lapja" a kővetkezőket Írja: 
A nagykanizsa—alsólendvai h. é. v. köz
igazgatási bejárása. A dr. VVessely Tibor 
ügyvéd által tervezett nagykanizsa—alsó
lendvai h. é. v. közigazgatási bejárását a 
kereskedelmi miniszter elrendelte. Az eljárás 
február 18-áu délelőtt 9 órakor kezdődik 
Nagykanizsa város tanácsterm ében. A bizott
ság vezetője Képessy Árpád min. oszt. taná
csos lesz. A szóban forgó vasút hossza 
mintegy 50 kilométer. Mintán a szükséges 
hozzájárulások már együtt vannak a vasul 
létesítése biztosítottnak tekinthető, az épít
kezést valószín ideg a jövő tavaszszal meg
kezdi ötéin .Miklós budapesti mérnök, a ki 
társengedélyese az említett vonalnak.

— Szegény iskolás gyermekek ebedje. A 
miraszomhali kor is/, lény jótékony nőügyied elnök
sége ezúton értesíti mindazokat akik a szegény 
iskolás gyermekek részére ebédet voltak szívesek 
felajánlani, hogy az apáczáknál az ebédosztás a 
mai nappal megszűnvén, hétfőtől 15-étöl kezdve 
a gyei mekok a magáiiházakhoz fognak járni, a l. 
tanito urakat pedig felkérni, hogy a gyermekeket 
beosztani és kioktatni szíveskedjenek.

— Szarvaslaki tánczm ulatság Szarvasiak és 
í* elsólcudva intelligenciája január hó 27-én Szar
vasiakon Bállel-féle vendéglőben zártkörű táncmu
latságot rendezett, melyen az egész vidék intelli

' genciája részt vett. A szép számban megjelent 
előkelő közönséget a rendezőbizottság a körmendi 
elsőrendű cigánybanda hangjai mellett fogadta, A 
táncmulatság este 7 órakor kezdődött. A cigány
banda ropogós megnyitó csárdása olyan lelkesedést 
keltett a táncosok és táncosnők között, hogy a 
nagy táncterem csakhamar a zsúfolásig megtelt, s 
az is maradt mindvégig. A szépen sikerült francia 
négyest ÖO pár láncolta. A kitűnő cigánvbanda 
elbájoló zenéje annyira meghódította a közönséget, 
hogy reggeli 0 óra előtt a vendégek közül nem 
távozott el senki. Már egészen világos volt. midőn 
i Rákóci-induló hangjai mellett távozni készült a 
közönség, miután megigértette a rendezöbizollság- 
gal. hogy a mostani páratlanul kedélyes mulat
ságnak folytatása következik a nyáron.

A belépti-dijat megküldték a következők: 
Horváth Károly, Weisz Dávid, Saruga Frigyes, 
Dbál Mihály 4— I kor.. Grósz Mór, Billler Vilmos, 
4 -4 kor., \\ itz Márton, Bagáry N. János és Csú- 
rics József 2—2 koronát.

f olülfi/.cttek: Lunzer Endre 4 kor., Ádám 
János, Tömöri Lajos. Musits Sarolta, X. N. Ohál 
Lajos, Szoimner József, Kuppán Ferenc 2—2 kor. 
Weisz Samu, Kápli Elemér, N. N. Sparas Ferencné, 
Morgenstern Rezsöne. Morgenslein Dávid, Kob- 
en/.er Ignác/.. Dr. Wappenstein Henrik, Vogler 
Györgyné. Genur Károly, Norcsics Ferenc, Kocsár 
Károly, Obál Jenő és Telkes Endre 1 -1 koronát. 
Fogadják a rendezőség hálás köszönetét. A tiszta 
jövedelem a , V. M. K. E.'-nok szolgáltatott át. 
Telkes Endre.

Vásári tolvajok. A legutóbbi felsölendvai 
országos vasár alkalmával Hackl Oltilia egvszerre 

; csak azon vette magát észre, hogy valaki szerfö- 
i lőtt indiseret módon kotorász a zsebében. Ijedten 

nézett körül, s mert férfi embert nem látott maga 
i mellett, nyomban tisztában volt .azzal, hogy a 
! zsebben kotorászó nőnek, gonosz szándékai lehet

nek. Szóval mindjárt tudta, hogy nem szerelemről, 
1 hanem egyébről van szó. És mivel igy állott az 

ügy. éktelenül kiabálni kezdett, és kegyetlenül 
leleplezte a kotorászol, akinek gyengéd de nem 
szerelmes ujjai Hackl Otliliának 60 koronával lelt 

' erszényét szorongatták. Sebjamls Józsefné, inért 
I ó volt a kiváncsi zsehkutalö, megszégyenülten 

állott a hamarosan egybe sereglett vásári közön
ség elölt. A amit csütörtökön ült felelte törvényt 
a bíróság, s elítélte Sebjanits Józsefnél 7 napi 
logházra. A tolvaj asszony megnyugodott az Íté
letben. — Kovács Anna andorházi leányasszony 
a november 1-én Péterhegyen tartott országos 
vásáron Marianka József sátorrából 2 erszényt és 
1 fésűt eltulajdonított. Kovács Anna ugyan azt 
mondta, hogy ö csak megnézte ezeket a dolgokat 
és szórakozottságból tette azokat zsebre, valamint 
egészen véletlenül történt az is. hogy a sátor 
mellől elkívánkozóit hirtelen. A bíróság azonban 
nem bilié el ezt a védekezést és a múlt csütör
tökön tartott tárgyaláson 7 napi fogházra Ítélte. 
Az Ítélet jogerős.

A ..Magyar Fürdőkalauz' 1909. II. kiadása
szokatlanul díszes kiállításban, a napokban hagyta 
ei a sajtol. Az ügyesen összeállított, könnyen 
Ulekint futó. hézagpótló munka, magyar és német 
nyelven illusztrálva részletesen ismerteti a magyar 
fürdőket, gyógyhelyeket, nyaralótelepeket, sanató- 
nuiiiok.il. víz- és nii.gángyúgyintézeleket, netnkü- 
lömben a hazai ásvány- és gyógyvizeket. Erdős 
József a munka szerkesztője, igazán dicséretes és 
sikeres munkát végzett, amidőn szakavatott tollal 
fis nem mindennapi rutinnal vette kezébe a hazai 
fürdők eddig selejtes irodalmának ügyet, produ
kálván olyat, aminöt eudig sajnálattal kellett nél
külöznünk irodalmunk ezen ágában. A nélkülöz
hetetlen díszmunka szerkesztője valóban megér
demli a legteljesebb elismerést ezen hazafias 
vállalkozásáért, mert a munka hivatva van arra, 
hogy a nagyközönség elölt he yes vi: dúsban 
mulassa be a magyar fürdőkéi és ezáltal gátat 
vessen a magyarságtól a külföld fürdőibe és kül
földi ásványvizekért kiüzöulö sok milliónak. - -  A 
diszniüvet. mely határozott nyeresége irodalmunk
nak. ajánljuk figyelmébe miaden érdeklődőnek, 
különösen pedig azoknak az illetékes köröknek, 
akiknek hivatásuk pangó hazai fürdőink ügyet 
elősegíteni. A díszesen bekötőit munka az ország 
valamennyi vasúti és hajófülkéiben, orvosoknál, 
egyletekben és nagyobb szállodákban nyer díj
mentes elhelyezést. A díszmunkát bárkinek is 

J ingyen küldi meg a „Magyar Fürdőkalauz" kiadó
hivatala, Budapest, Eötvös utca 86. I. 9.

L a p u n k  m ai s z á m á h o z  e g y  n e g y e d  i v  m e llé k le t  v a n  csatolva.
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Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra.

Á ra  2 0  f i l lé r .
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papir- 

kereskedéséhen Muraszombat.

Asztalos tanulónak
felvétetik egy jó házból való fiú

Miholicz János asztalos mesternél
M u ra s z o m b a t.

Egy doboz levélpapír
kiváltképen ha olyan ízléses kivitelű, 
mint a milyen M uraszonbatban, Bal
kányi Ernő pupirkereskedésében kapható j

a legszebb alkalmi ajándék.

í
Még azokat is, akik eveken át mást hasz 

náltak, meghódította a valódi ^

E R Ő
sósborszesz,

mert mindaz*, egyesíti magúban, amit egy igazán jó 
és hatásos háziszertöl várni lehet.

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

Szükséges minden háztartásban.
Kapható mindenütt 30  fillér, 4 0  fillér, I és 2 

koronás üvegekben.
Postán 10 kis üveget 3  koronáért küld utánvét

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

Kapható mindenütt.

4. Az igazgatóság és felügrelöbizottsf'g ki
egészítésére 2 rendes igazgatósági tag választása 
a munkaadók sorából; 4 rendes igazgatósági tag 
választása a biztosított tagok sorából és 3 icndes 
felfigyelőbizoltsági Ingnak a munkaadók köréitől és

! 2 rendes felügyelői »izottsági tagnak a biztosított 
j tagok köréből való választása.

5. Indítványok.
Kelt Szentgotthárd, 1909. január hó 31-én.

A z ig a z g a tó s á g .

JEGYZST. Ha a kiküldőitek a közgyűlésen határo- 
| zatképcs szánban meg nem jelennek, folyó évi február hó 
! 28 én délelőtt 8 órakor ugyanazon helyiségben s ugyan 
i azon tárgysorozattal uj közgyűlés turtatik és ez tekintet 
j nélkül a megientek számára határozatképes

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

gyógyszerész urnák
Sepsiszentgyörgy.

„Csuzos bántál máknál az „ Indaszesz" 
bedörzsölése jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveggel 
küldeni."

Kossuth Ferencz.

Számos előkelőségek és orvosok iga
zolják, hogy a törvényesen védett székely
havasi

IN D A S ZE S Z
gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizo
nyult a test és izmok edzésére. Edit és 
frissít. Megóvja a testest a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz, (gyúró- kenő-kürti) 
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer csuz. 
köszvény. rheuma. fejfájás, nátha, influenza, 
tagszaggatás és mindennemű meghűlésből 
eredő bajok ellen. A székelyhavasi „Inda
szesz össze nem tévesztendő más sósborszesz 
készítményekkel, melyek egyszerű szeszkeve- 
rékek, holott az Indaszesz székelyhavasi 
gyógy fű vekből előállított és hutásában felül
múlhatatlan gyógyszerkülönlegesség fii sós
borszesz. hgy üveg székelyhavasi „Indaszesz" 
fölér 10 üveg közönséges sósborszeszszel.

Készíti Balázsovich Sándor gyógysze
res/. Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett 
székelyhavasi ..Indaszesz* kapható 2 és 1 
koronás üvegekben az országban mindenütt.

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járáshirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáim 
soknak iielkiilözhntellen iilnuilaló

Muraszombatjárás községeinek
= - névjegyzéke

Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó) postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és ula- i 
zási illetménye kilométerenkint. i

K apható: B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkereskedésében Muraszombat. =  ;

Á ra

10 f i l lé r

Meghívó.
A szentgotthárdi kér. munkásbiziositó 

pénztár 1908. évi

rendes közgyűlését
f. évi február hó 21-én d. e. 8 órakor 
tartja a községház tanácstermében, melyre 
a közgyűlési kiküldöttek tisztelettel meg
hivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság jelentése az 1907. év 

Ibik föléről szerkesztett számadások és mérleg 
helyesbítéséről és az 1908. évről.

2. Az igazgatóság részére az 1907. év 11-ik 
felére a felmentvény megadása iránti határozat.

3. Az 1908. évi számadások s mérleg be
mutatása, az igazgatóság részére ffilmcntvény 
megadása iránti határozat.

Köhögés, rekedtseg és hurut ellen ninc

R ét h y ; ^ eU.ro cuko rkán á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-felét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  f i l lé r .
C s a k  R é th y - f é lé t  fo g a d ju n k  e l!

Battyándi tégla.
kitűnő nyers anyagú s jó l

fali-, kút - é s  c s e r é p - té g la  bármely  vasúti

A helyi érdekű vasúttal összekötő 
iparvasut megnyíltával a

égetett
á l l o m á s r a

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön raktár

és rakodúhely.

M a g á n tá v b e s z é lő  B a tty a n d d a l.

Bővebbet: Etatkol T ivadarnál Muraszombat.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.
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