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A V. M. K. E. választmányi ülése.
A v e n d  n a p tá r  ügy.

A ‘Vendvidék! Magyar Közművelődési 
Egyesület választmánya 12 én ülést tartott, 
melyen a választmánynak csak kevés tagja 
jelent meg. Ezen ülésről ezúttal az elnök
ség maga számolt be, mert az arról telvett 
jegyzőkönyv hiteles másolatát küldötte be, 
amelyet az alábbiakban szóról szóra a kö
vetkezőkben adunk közre.

Jegyzőkönyv.
Felvételei! Muraszombatban 1909. fobr. 

hó 12-én a vendvidéki magyarosi tó közművelő

b ő l

Pósfay Pongrácz elnöklete 
Húsa Ferencz titkár, Takáls H. István 

Kováts István ev. lelkész, dr. Geiger • 
Vilmos, Schnell János. dr. Rilscher Samu, 
Molitorisz Jenő és Csiszár János választ
mányi tagok.

Elnök az ütósl megnyitván, miután a meg
jelent tagokat üdvözölte és a jegyzőkönyv hite
lesítésére Kováts István es Schnell János tago
kat felkérte volna, a tárgysorozatra kitűzött 
iig' eket bocsátotta tárgyalás alá.

I Elnök bejelenti, hogy a deczember hó 
30-ki határozat 4-ik pontja alapján Barkócz. 
Korong, .Muraszentes, Csendlak. Muralialmos, 
Köhida. Vnshidegkut. Cörhegy, Halálfalva, Pe
resló. Seregháza. Ilegyszoros, Vizlendva. Kuzma 
es a felsölendvai iskolák tanítóit azon tanon- 
ezok összeírása és bejelentésére felkérle. akik 
az iskolai szünidőben egyesületünk támogatása 

magyar nyelv gyakorlati elsajátítása

A választmány ezen intézkedést tudomá
sul veszi és a további eljárással, a költségek 
utalványozásával az elnököt bízza meg.

2. Kováts István és Takáls István választ
mányi tagok a limit ülés 3. pontjában foglalt 
megbízatásnak megfelelve, bejelentik, hogy meg
állapították azon magyar szövegű vallásos és 
hazafias könyvek és füzeteket, amelyek a vár
megye magyar nyelvi bizottságának f, évi vizs
gálata alkalmával a magyar nyelvben szorgal
mat tanúsító tanonezok közölt egyesületünk 
részéről kiosztandók lesznek,

A választmány a bizottság javaslatát egy
hangúlag elfogadja és elhatározza, hogy 500 
korona erejéig a következő könyveket lógja az , 
elnök utján kiosztatni:

1. Rom. kath. imakönyvek.
2. Stampay-féle enekkönyv.
3. Gyuralz-fele lelkivezér.
4. .Magyaróvári énekkenw.
5. Világi füzetek.
(>. Iparosok füzeteit.
7. , Jézusom örömöm* czimü rk, könyvet 

Varga Domjántól.
3. Pósfay Pongrácz elnök előterjeszti, 

hogy az 1008. deczember 30-ki választmányi 
határozat 5. pontjában nyert megbízás folytán 
a szombathelyi egyházmegye úttal k adott „Ka 
lendar- és a Szenlgollhárdon Wellisch által 
kiadott „Dober Pajdás“ czimü vend kalendá
rium 1909. évi naptárait Kolozsvári Ferencz 
választmányi tag állal átvizsgáltatván, tapasz
thatott, hogy:

t. a Szentgotthárdon megjelenő 
Pajdás- czimü naptár tarialma ellen és: 
nem forog fenn, azaz az itteni vend nyelvnek 
megfelelően van szerkesztve;

2, a szombat helyi egyházmegye által ki
adott naptár hazalisaggal ellenkező köziemé- í 
nyékét nem tartalmaz, ezen naptárban vannak ; 
ugyan az itteni magyaros vend kiejtéshez min- ! 
deuben nem alkalmazkodó szavak, általános
abban azonban ezen naptár is érthető módon ! 
van szerkesztve és csak azon körülmény von- 1 
ható kifogás alá, hogy a naptárakban a vásári 
jegyzékben es a 71—73. lapon az 1885. év 
előtt alkalmazásban volt vend helységnevek 
használtatnak, ennélfogva indítványozza, mi
szerint a választmány mondja ki, hogy :

a lapoknak ezen tényállással és a vá
lá s  z t in á y h a t á r o z a t á v a l  is e l l en- !  
kozö.  a szombathelyi egyházmegyei naptár ! 
elleni „pánszláv* stb. támadó kifakadásait nem i 
osztja és csak azon óhajtásának ad kifejezést, I 
hogy a vend naptárak a vallásos rész mellett j 

írásmód szerint hazafias irányban és l 
helynevek

A választmány elnök indítványát egyhangú 
határozattal elfogadja és ennek a lapokban 
való közzétételével, valamint az iránt is az 
elnököt bízza meg, hogyj illetékes helyen a vend 
naptárnak hazafias iránvbati vah 

közben járjon.*
. szándékát, hogy a 

ások biztosítása
Egyben fenlartja azoi 

megfelelő anyagi liozzáj:

naptárakat bocsát közre.
Egyéb tárgy vagy indítvány ne 

elnök az ülést bezárta.
A jegyzőkönyv felolvasta tolt s lielyben- 

fiiralott.
Kmf.

RUSA FERENCZ s. k. PÓSFAY PONGRÁC «. k.
titkár, c i  lök.

Hitelesíti:
SCHNM.I. JÁNOS s. k. KOVÁTS ISTVÁN s. k. 

A kivonat hiteléül:
PÓSFAY PONGRÁC,

Tekintettel a tekintendőkre és arra, 
hogy azt a bizonyos társadalmi békét még 
áldozatok árán is fenn kell tartani, dacára 
annak, hogy a V. M. K. E. ezen vissza
vonulása nincsen kedvem szerint, még sem 
tettem volna semmiféle megjegyzést a gyű
lési határozatra, ha annak egy kitétele 
erre nem kényszerítene.

A fenti jégyzőkönyv 3. pontjának 4-ik 
bekezdése igy kezdődik :

„a lapoknak éten tényállással és a választmány 
h a t á r o z a t á v a l  i s  e l l e n k e z ő  stb támadásait 
nem osztja------stb.

Nem arra helyezem a súlyt, hogy a 
választmány a lapok nézeteit oszja-e vagy 
sem, hanem azon ütközöm meg, hogy a 
fentebbi jegyzőkönyv azt állítja, hogy ebben 
a naptár kérdésben elfoglalt álláspontom, 
amely lapom január 10-iki számában látott 
napvilágot, a választmány határozatával 
ellenkezik.

Én nem félek a felelősségtől s ha vala
kiről valamit irok vagy mondok, annak 
consequentiáit mindig kész vagyok viselni, 
nem is akarom szavaim vagy tetteim valódi 
értelmét elfordítani de unnak határozott 
ki teleülésével, liogv abban a naptárban 
igenis vannak hazafiatlan részek 
alább megmondom majd, hogy mit találok 
hazafiatlannak benne — kénytelen vagyok 
a jeg yző kö n yv i deklarátióval szemben 
kijelenteni, hogy tudósításom nem ellen
kezett a választm ány határozatával, 
abban nem az én egyéni véleményem, 
hanem a választm ány nézete és állás
pontja jutott kifejezésre.

Én az 1909, évi január 30-án tartott 
választmányi ülésen —- a melyen sok ide
gen volt jelen —- nem vehettem részt, 
mert ugyanaz nap és másnap vadásztam 
gróf Széchenyi kegyelmes urnái. Meg is 
feledkeztem a gyűlésről s csak 2-án este a 
Casinóban találkoztam az egyesület egyik 
vezéremberével, akivel e naptár ügyben 
többször tárgyaltam már s kérdeztem tőle, 
hogy mit határozott a választmány. Neve
zett barátom — aki pedig az egyesület 
körül jól szokott informálva lenni — rövi
den elmondotta nekem a választmány hatá
rozatát, amely abban culminált, hogy az 
egyesület actiót indít a naptár ellen és pedig 
akként, hogy szerkesztet egy jó hazafias 
tartalmú naptárt katholikus és lutheránus 
szelleműt, de amelyet a magyar hazafiság 
fog áthatni. És egy bizottságot is választott, 
amely a kérdést bővebb tanulmánytárgyává 
fogja tenni.

Való igaz, hogy fenti barátom ezeket 
a szavakat: „pánszláv*, „hazafiatlan irka 
tirkau sem maga nem mondta sem az 
egyesület határozataképen nem említette, 
de édes Istenem ez már a Stylus és nem 
a lényeg dolga. Ez már az újságíró — hogy 
úgy mondjam — technikai munkája. Mi
dőn úgy lesz tárgyalva egy kérdés ahogyan 
ez a naptár ügy kettőnk között tárgyaltatott, 
i lidöu én annak tartalmát, illetőleg olyan 
i iformatiokat kap"1- mint amilyeneket kap
u in , akkor mint • <.ear ember csak a ke
serű kifakadás hangja.) és csak a támadás 
hangnemében irhatok azok ellen, akiket 
hazafiatlansággal most nem először vádoltak.

Én tehát — a nélkül, hogy mosa
kodni akarnék — ismételten vagyok kény
telen kijelenteni, hogy nem irtani a vá
lasztm ány határozatával ellenkező . an
nál kevésbbe, mert annak még a lehetősége 
is ki van zárva, hogy az az úri ember, 
aki engem infnrinált, ne a tiszta valóságot 
mondotta volna.

Ennyit tartottam szükségesnek errö 
elmondani, saját álláspontom tis

Siroliit
Emeli az étvágyat és a testsúlyt. megazOn- 
te ti 'a  köhögést, váladékot, éjjeli izzadíst

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár^s orvos állal naponta alánlva 
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Mivel pedig m ár benne vagyok a naptár 
ügyben és mert fennebb megígértem, leszek 
bátor még egynéhány megjegyzést fűzni az 
eddigiekhez, kijelentve, hogy amit elm on
dok tisztán a saját véleményem, és senki
nek a felelőssége alá nem akarok és nem 
fogok bújni.

Én amit irtain a naptárról, a saját 
észlelésem alapján amelyhez nem keil 
vendül tudás irtain, és azt fenntartom. 
Én ugyanis a saját magam megfigyelése 
folytán irtain azt, hogy a  vend naptárban a 
helységnevek vendül vannak, s fenntartom 
ma is abbeli állás pontomat, hogy ez haza
fiadat) dolog.

Állítólag ez a  naptár azért készül már 
évek óta, és azért adja ezt ki az egyház- 
megyei nyomda Szombathelyen, hogy ellen
súlyozza azt a hatást amit a Szvéli Mohor 
kiadványai keltenek. Ez szép ellensúlyozás! 
Magyar törvény van, amely parancsolúlag 
előírja, hogy Magyarországon csak egy féle 
helységnév van, a magyar. Egy magyar 
ellenes irányú nyomtatványt csak nem lehet 
úgy ellensúlyozni, hogy a magyar törvény 
által tiltott dolgokat Írunk bele. Ebben van 
a hazafiatlanság! Mert azt nem tartom ér
demnek. hogy a naptár szövegéből hiány
zanak a magyarság elleni lázitó czikkek! 
Hisz akkor becsuknák a szerkesztőket! 
Ennél jóval több prudentiával dolgoznak a 
naptár megcsinálni.

Elismerik, hogy a  Szveti Mohor naptár 
és annak többi kiadványa ellensúlyozásra 
szorul, sőt ezt vállaljak is. Legalább ez van 
hivatalosan mondva. Fiát hol van abban a 
naptárban egy sor is, amely magyar irányú, 
magyar érzelm ű! Mert a szláv eszmék ellen
súlyozására fene mód kevés dolog az, hogy 
nem szidják a magyart, hogy nem buzdí
tanak a  szláv eszmék befogadására! Ha 
valóban ellensúlyozni akarnának, akkor im á
nak magyar történelmi vonatkozású, magyar 
tárgyú czikkekel. magyar szentekről, magyar 
kegyhelyekröl. Szent István, Szent Imre és 
Szent László történetei elég vallásos anyagot 
adnak. Buzdítanának egy kis haza szeretőire, 
ism ertetnének meg a  néppel magyar kiváló
ságokat. férfiakat vagy intézményeket, szó
val látná az ember, hogy a vallási tendentia 
mellett magyar érdeket is szolgálnak, am int 
ezt a Szent István társulat naptárai teszik.

De mindezekről egy szó sincsen a 
naptárban, ellenben vannak vend helység
nevek. amelyek mellett a magyar csak zár
jelben van.

Nagyon kár volt tehát a V. M. K. E.- 
nek ezt a fentebbi ártatlansági bizonyítványt 
kiadni erről a naptárról, amelyről maga a 
jegyzőkönyv is azt jegyzi meg óhaj képen, 
hogy Imza/ia s irányban szer  késztessék . 
Miért nem óhajtja  a V. M. K. E. választ
m ánya a „M uraszombat és V id ék éirő l, hogy 
hazafias szellemben legyen szerkesztve. Mert 
ezt m erőben felesleges volna óhajtani!

Tudom ásom  szerint a V. M. K. E. ez 
időszerűid elnöke Pósfay Pongrácz t. bará
tom, a  béke kedvéért hathatósan közre 
működött abban, hogy a jegyzőkönyv ebben 
a form ában született meg. Mikor békét 
akart, jól cselekedett, de kissé nagy árt 
adott azon csendességért, amelyből addig, 
amíg ez a naptár őszintén meg nem ma
gyarosodig  úgy is csak vihar lesz megint. 
Pósfay egy emberöltő óta dolgozik e járás 
m agyarosításán. Fiatalabb éveiben harezias 
kedvvel vezette azt a  küzdelmet, amely a 
m agyarositas és liberalismus jegyében folyt 
le. Nem biszszük, hogy most deresedö fej
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jel, m egroppant volna benne az a nagy 
energia, amelylyel a magyarság ügyéért 
síkra szállt. Úgy vesszük észre, csak této
vázott egy kissé és egy gyenge pillanatát 
használták fel arra, hogy ezt a  teljes vissza
vonulást jeieiuö békeokm ánvt világra hozza.

Tudjuk és megvagyunk győződve róla, 
hogy legvérmesebb reményekkel eltelve várja 
az 1910. évi naptári, amelyről ö azt hiszi, 
hogy abból csak úgy csepegni fog a m a
gyarság. Adja l>ten, hogy reményei teljese
désbe menjenek. Ez esetben én  leszek a 
legelső, aki Canossát fogok járn i s fedetlen 
fővel közeledem a nap tár szerkesztőihez 
bocsánatot kérni tőlük. Elmegyek hozzájuk 
s csekélységem teljes elismerését fogom 
nekik nyilvánítani olyan lényükért, amit 
cselekedniük voltaképen kötelességük, mert 
m int m agyar emberek, akik a m agyar haza 
földjén és földjéből élnek, tartoznak magya
rul érezni, gondolkodni, cselekedni és nap
tárt szerkeszteni. De én, daczára annak 
hogy kötelességet teljesítenek csak, mégis 
elismeréssel adózom  nekik, m ert a múlthoz 
képest haladást és javulást látok rem ény
beli állásfoglalásukban!

Ez azonban még mindig csak a jövő 
zenéje! En nem tudom meg fog-e jelenni 
ez a nap tár m agyar szellem ben szerkesztve 
a jövő évre! Nem tudom hol keressem  a 
garantiát. Nem tudom kik a szerkesztők, de 
tekintve vallásos irányát és azt, hogy az 
egyházmegyei nyom dában adják ki, és mert 
a főtiszteiendö Clerus érezte m agát m egtá
madva. azt kell hinnem, hogy e tiszteletre 
méltó testület tagjai közül kerül ki a szer
kesztő. A vendvidék, lelké&zkedö papságából 
pedig többen tagjai a S zv é ti  Mohornak, 
ezon egyesületnek, amelynek hatását állító
lag ellensúlyozandó szerkeszlödik a szóban 
orgó naptár. A Szvéti Mohor 1909. évi 
„Koledár“-jának 134-ik lapján inegvagyon 
Írva, hogy Sákovic József. O&ztovics József 
bellatinczi káplánok, dl*, lvanóczi Ferenc,z 
iissinai dékán, Lenarsich Mirkó ugyanoUatii 
káplán, dr. Bogács Ferencz a szombathelyi 
sem inarium  jelenlegi spirituálisa, Bednarik 
Rezső felsőiéndvai plébános, Stercin Blasius 
nyug. kath. tanító, Klekl József szentsebes- 
tyéni plébános, Borovnyák József vashideg- 
kuti plébános, P. Glassich Egyed a  híressé 
lett vasvári barát tagjai ennek a slavoíil 
egyesületnek. Reményiem, hogy a naptár 
szerkesztői nem ezen urak közül valók ! . ,  
Mert aki a Szveti Mohor tagja, az bizonyára 
nem akarja ennek hatását ellensúlyozni.

És amig járásunk több lelkészét találom 
a Szvéli Mohor tagjai között, addig a Vend
vidék! Magyar Közművelődési Egyesületnek 
a  járás kalli. papságában egyetlen tagja 
sincsen. Istenben boldogult Gáspár Ferencz 
volt m uraszom bati plébános volt haláláig a 
tagja, Keresztúri Vincze felsöszölnöki plé
bános ina is tagja, a többi kevés, aki tagja 
volt m ár ezelőtt 10 évvel kilépett. Én azt 
a  furcsaságot hallottam, hogy azért léptek 
ki akkoriban a papok, m ert m egtámadták 
őket és panslávizm ust fogtak rájuk. Szerény 
nézetem  szerint ezt a rágalm at megczálo- 
landó, inkább a Szveti Mohóiból kellett 
volna kilépni és nem a magyarositó egye
sületből.

Amig tehát a Vendvidéki kath. papság 
nem csak szám ban, de súlyban is tekintélyes 
része m a is tagja a Szveti Mohornuk, amig 
maga, az esperesség feje. dr. Ivanóczy ez. ka
nonok nemcsak sajat szem élyében tag, de oly 
nevezetes tevékenységet fejt ki az egyesület 
érdekében, hogy furájának 07 hive tagja a
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Szvéli M obornak, addig kevés reményem 
van arra, hogy az 1910 ik évi nap tár szel
leme megváltoznék a m agyarság javára.

Dr. Czifrák János.

■_______ FEBRUÁR 21.

A Casinó közgyűlése.
Rendkívüli elénk érdeklődés mellett tartotta 

a Cusino ez évi r. közgyűlését 18-án d. u. •'> 
órakor saját helyiségében. A tagok szokatlanul 
impozáns számban jelentek meg, aminek oka bi
zonyára a tárgysorozat főbb fontos pontja volt.

A közgyűlésen Pósfay Pongrácz elnök elnö
költ. A jegyzőkönyvet Döbrenlev Antal titkár 
vezette. Elnök megnyitván az ülést a Casinó tag
jait üdvözölte s jogyzököny hitelesítőkul felkérte 
Szlepccz János. Schwcinharnmer János és dr. 
Pintér Miklós tagokat.

A tárgysorozat első pontja elnöki előterjesz
tés volt. amelyből megtudjuk, hogy a Casinónak 
jelenleg 6ö bel* és 31 kültagja van.

Ezután az uj alapszabályok tárgyalására ke
rült a sor. A közgyűlés minden vita nélkül, csak 
némi styl.uis módosítással elfogadta a Pósfay 
Pongrácz einök által készített alapszabályokat, s 
azokat kormány hatósági jóváhagyás czéljából fel
terjeszteni rendelte. Ugyancsak elfogadta a köz
gyűlés a Házszabályokat és a könyvtárszabály alot 
is. A közgyűlés dr. Czifrák János inditvái vára 
köszönetét 
Ívok

Az alapszabályok letárgyalása után, a köz- 
bérletére tért ál, s olvastatván 

amelyet a Casinó választ
mánya Dobrai Jánossal kötött, a közgyűlés 
helyeslőkig vette tudomásul a szerződést és jóvá
hagyta azt, mégis Aczél József indítványára föl
hívta a választmányt, hogy keressen módot arra, 
hogy Door&i János* a szerződésnek bekeblezését 
is megengedje.

Az uj helyiségek berendezésének kérdésében 
a választmány határozata ellenére aként határo
zott a kögyülés. hogy a Pósfay Pongrácz, dr. 
Czifrák János, dr. Geiger Vilii;.;.; és dr. Vralarits Iván 
tagokból álló bizottságnak felhatalmazást adott, 
hogv rendelkezésre álló töke keretén belül sza
badon vásárolhatnak. A választmány csak 40OO 
kor. erejéig adott felhatalmazást.

A pénztári jelentés .szarint, a Casinó kész
pénz vagyona 5937 kor. 88 Fillért tesz ki. A fel
ment vény Bodnár András pénztárosnak megadatott. 
A jövő évi költségvetés megállapítása során kide
rüli. hogy ;i fokozottabb igényekkel szemben a 
Casinó eddigi bevételei nem nyújtanak kel ló fede
zetet, miért is a tagdíjnak, 4 koronával leendő 
felemelése válik szükségessé. A közgyűlés ezt a 
csekély tagdíj emelést ellenvetés nélkül egyhangú-

helyiség bér 
szerződés,

Elhatározta a közgyűlés, hogy márczius l ö d  
megünuepli s a rendezésre folkérettok dr. Czifrák 
János, ur, Skrilecz Mihály, Tukáts R. István.

Az indítványok során olvastatott a Mura
szombati Dal- és Zene-egylet átirata, amelyben 
arra kéri a Gasinot, hogy uj helyiségében is 
adjon neki helyei. Aczél József ellenezte a kére
lem teljesítését, de a nagy többség az elnök és 
dr. Czifrák János által elfoglalt azon állásponton 
volt, hogv elvileg semmi akadálya sincsen annak, 
hogy a Dal- es Zene-egvesülel a Casinoban 
helyei kapjon, a részletkérdések megvitatását pedig 
a választmányra bízták.

Következett a tisztujitás. Elnök nem esett 
választás alá. A többi tiszti állásokat egyhangúlag 
a kövei kezűleg töltötték he: titkár Döbrontey 
Antal, háznagy Aczél József, könyvtáros dr. 
Schwciger Albert, helyettese dr. Krenner István, 
pénztáros Bodnár Endre. Választmányi tagok : Árvái 
Bernül. Bölcs Béla, dr. Czifrák János, dr. tíeiger 
Vilmos, Kováts István, dr. Vratarits Iván. Ezzel a 
közgyűlés a haza és elnök éltetésével véget ért.

Közgyűlés után fél 8 órakor társas vacsorára 
gyűltek össze a Casinó tagjai. A vacsorán 50 tag 
vett részt. Az asztalfőn dr. Geiger Vilmos a lakoma 
ünnepi szónoka iilt, mellette a Casinó elnöke 
Pósfay Pongrácz. A pecsenye után felállóit dr.
Geiger Vilmos és egy eszmékben gazdag, rendkí
vül ötletes beszédet mondott, amelyet helyszűke 
miatt csak jövő számunkban közölhetünk. A tár
saság hatalmasan megéljen ‘/te a szónokot, aki 
után Pósfay Pongrác/, emelkedett szólásra s meg
köszönvén dr. Beígérnek a szép beszédet u Casinoi 
összetartásra ürítette poharát. A társaság a legke- 
délycsobb hangulatban sokáig együtt maradt.
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H Í R E K .
—  A h a j lé k ta l a n  j á r á s b í r ó s á g .  A

m m ászom  báli járásbíróságnak e perczben 
még nincsen biztosítva a jövendő lakása. , 
Két év múlva lejár a jelenlegi szerződés, s 
úgy vagyunk értesülve, hogy a háztulajdo
nos. id. Most Rezső nem adja tovább bérbe 
a  kincstárnak. A háztulajdonos ezen h a tá 
rozott kijelentésének következm énye az a 
felhívás, amelyet Saáry József vezető járás 
biré kibocsájlolt, a melyben sok muraszom - ; 
báli ház és telek tulajdonost, még magát a 
községet is* felhívja, hogy tegyenek ajánlatot ! 
a járásbíróság elhelyezését illetőleg. A járás 
biró ur 14 napos határidőt szab, s ezen 
idő alatt kéri nyilatkozatra a telek és ház- ! 
tulajdonosokat. Hogy a felhívásnak lesz-e | 
és m inő eredm énye, ezt igazán kíváncsian ; 
várjuk. A kincstár m int mindig, ezúttal is 
szűkkeblű. Garasoskodik. A polgároknak 
kegyetlenül kell fizetni az adót, és rengeteg 
illetéket, közterhet, de a kincstár az fukar
kodik. Szinte nevetség szám ba megy, hogy 
pld. az ilyen bérleti szerződéseknél szigo
rúan  megkövetelik, hogy a bérbeadó lerója 
a szerződés bélyegét, holott m indenütt a 
bérbe vevő szokta ezt tenni, de m ert a 
kincstár nem  fizet illetéket há t a másik 
félen vasalja be. A m uraszom bati háziurak 
igen jól teszik, ha a kincstárral is megfizet- 
lettik a/.t a  rendes bért, am it más szegény 
em bernek kell fizetnie, és nem engednek 
különösen akkor, m ikor a kincstár szerfölött 
nagy igényekkel lép fel és olyan lealázó 
szerződéseket szokott kötni. Az igazságügyi 
bevételekből, am it t. i. bélyegből beszed a 
kincstár, azon valam ennyi biráját fényesen 
dotálhatná, s minden bíróságát valóságos 
palotában helyezhetné el. Hanem a kincstár 
nyerészkedik a polgárok pőréiből.

A belügyminiszter Titán Iván umrnhalmosi 
áll. tanítót, a cscudlaki anyakönyvi kerületbe he
lyettes annyakönyvvezetövé nevezte ki.

Nagy idők élő tanúi. Az 1848 4'.)-iki 
szubadsúgharcz katonai közül már csak négyen 
vaunak életben járásunk területén. Ezek Fehér 
Mihály 8.‘{ éves Muraszombat. Császár Korcncz 
80 eves (iynuafa. Sági Jáoos 78 éves Baltyánd 
és Bo/.sck Péter 77 éves Halmosfő.

Köszönetnyilvánítás. A muraszombati ta
karékpénztár egy iskolai hurinonium beszerzésére 
40 koronát volt szives adományozni a murahal- 
mosi állami népiskolának, mely nemeslelkii adó- ; 
mánváert ez utón fejezi ki hálás köszönetéi a 
gondnokság nevében Titán Iván áll. tanító.

Az ipartestület mulatságának jövedelme.
A február 13-án tartott ipartestületi mulatság 
tiszta jövedelmének hova fordítása tárgyában a 
rendezőség azt a határozatot hozta, hogy amennyi
ben az ipartestületi ház 1 éven belül épülni kezd 
akkor a jövedelmet ezen ház czóljaira adják. 
Ellenkező esetheti a jövedelem egy alakuló Ipa
roskor ezéljuira fog adatni. A mulatságon felül
fizettek :

l)r. Ritscher Samu, dr. Somén bajos. Bölcs 
Béla 5 —5 kor. Pikó Sándor, dr. Skrilecz Mihály, 
Goszlonyi János 4—4 kor. dr. Vratarits Iván. 
Kühár István, ifj. Kühár József 3—3 kor. Düh- 
rentei Antal, Horváth Lőrinc/., Neumann Adolf, 
Braun Alajos, Pálfi István, Kühár János, Kirn- 
bauer Samu, Meszarics István, Csacsinovils Imre, 
Honossá József, Kemény Mór, Schwarcz Izidor, 
Medgyessy Amália, Békássy Ernő, dr. Geiger Vil
mos, dr. Geiger Arthur. dr. Pintér Miklós, Balog 
János, Szép János, P rkes Mihály, HolTinami ; 
Maró, llirsclil Ferencz, ürk József. Titán István. 
Beim István, Rajbár Miklós, Balkánvi Ernő, 
Külies István, Vezér József, 2—2 kor. Paurics 
Máté, Fiiszár József vendéglős, Fiiszár József 
asztalos, Fisclier Lajos. Ilartmami Ferencz, Csi
szár Lajos, Lutiiár Szidónia, Reich Ignáez. ifjú 
Gredár Antal, Bodnár András, N’cmecz János, 
Grégor István, Jónás János, Benkó Iván, Gergorics 
István, Lejkó Ferencz, Knéz István, Pollák Sán

dor, Lainscsck Ferencz, Faschinger Győző, dr. 
Brandieu Sylvius. Pintarics István, Debelák Má
tyás, Tóth József. Mihr Lajos, Bralinscsák János, 
Árvái László. Malacsics József, Gombócz János, 
Molitorisz Jenő. Novak János, Skerlák László. 
Gangli szemlész. Barbarics János, Horváth Ferenc, 
Kocsviira Kálmán I — 1 kor. Norcsics János 60 fill. 
Czipott József 50 üli. Tudora Etelka, Donossa . 
Alajos, Kühár Károly 40—40 fill. Anlauer Lajos 
20 fillér.

Fogadják u nemos szivü adakozók a rende- ' 
/.őség köszönetét.

Érdekes könyv jelent meg, címe : Életünk j 
és nemünk. Irta. Aszlányi Dezső. A munka cím
lapján azt liirdeti hogy megoldotta az összes , 
nemi problémákat és ezek között uz oly fontos 
és érdekes kérdést: a fiú vagy leány kérdését. A ! 
szerző állítása szerint az tisztán számadatok alap- ; 
ján teljes bizonyossággal előre meghatározható, \ 
hogy mikor születik az anyának fiú- vagy leány- j 
gyermeke. A szerző óriási horderejűnek tartja felfe
dezését, mert úgy véli. hogy az egész társadalom 
a jövőben ezeknek az elveknek alnpján helyesen 
fogja a férfiak és nők egymáshoz való számará
nyát meghatározni. Ezenkívül még több érdekes 
tételt magyaráz a szerző, felmenti az összes 
szexuális vádlottakat, az öreg korukban szerelőmre 
gyulokat, stb. s minden állításánál bizonyítékokra 
hivatkozik. A szerző munkáját nem száraz tudo
mányos hangon, hanem élvezhető érdekes modor
ban adja elő. A munka ára 5 korona, kapható 
minden könyvkereskedésben, vagy a pénz előze
tes beküldése ellenében bérmentve küldi meg a 
„Modern Irodalom' kiadóhivataln, Budapest. VII., 
Rákóczi-ut 85.

— A Háziorvos czimü népszerű egészségügyi 
folyóiratnak legujabbi, felmári száma tartalmának 
gazdag változatosságánál és érdekességénél fogva 
széles körökben a legnagyobb érdeklődés tárgyát 
képezi. Nincsen benne semmi túlzás, mikor azt i 
mondjuk, hogy „a Háziorvos* ezzel a számával j 
szinte önmagát múlta felül. Érdekesebb köziemé- 1 
nvei közül különösen kiemeljük Dr. Kovách Ala
dárnak. a budapesti önkéntes menlöegycsület 
igazgató főorvosának. A jégből mentés teknikája. 
Dr. Jassniger Károly szakorvosnak, Az érelmesze
sedésről, Dr. Ilazslinszky Hugó székesfővárosi m. 
kir, államrendörségi orvosnak, A fehérfolyásról, 
Molnár M. Lajosnak. A horbélymühelyck veszedel
mei, Frank József m. kir. állatorvosi főiskolai 
tlmársegédnek. Anyatoj és dajkatojröl, nemkülön
ben Dr, Kemény Ignáez es, és kir. törzsorvosnak.
A gyermekek nemi felvilágosítása czimü czikkeil.
A kurázslásról, valamint a tárczarovatban a mull 
számban mógkezdott. Neineskcvc czimü ezikkek- i 
i:ek igen érdekes folytatásai továbbá a Beteg- ' 
ápolók Rovatában Vlcsek Pál közleménye; a Kór- : 
dósok és feleletek rovata és a Küiönfélék-ben 
megjelenő apróságok különösen változatossá és 
érdekfeszitövé teszik a lapot. Különösen kívánjuk 
hangsúlyozni, hogy a kulturális és emberbaráti 
missiót teljesítő lap melyet melegen ajánlunk 
a müveit magyar olvasó közönség figyelmébe — 
egyszersmind hazafias érzületének is fényes tanu- 
jclét adja, mikoi a Magyar fürdők és ásványvizek 
rovatában a hazai fürdők és ásványvizek ismerte
téseit és propagálását is felvette program injába. 
Hazafias kötelességünk ezt a lapot támogatni, 
melynek különben is olyan csekély az előfizetési 
ára — egy évre 2 korona 40 fillér — hogy a 
legszegényebb anyagi viszonyok között élő család 
is megszerezheti. A Háziorvos szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapesten, VI., Andrássy-ut 27. sz, 
alatt van. Mutatványszámos szívesen küldenek.

A  D iv a t.
— A Divat Újság-ból. —

Javában benne vagyunk a farsangban. A 
sok bál, estély, vendégnap egymást követi: min
denki mulat, szórakozik, mintha sohase is virradna 
ránk a hamvazú szerda és örökre eltűntek volna 
az élet egéről a felhők, melyek az idők változását 

'jósolják. És talán azoknak van igazuk, a kik hir
detik. hogy „az ember csak egyszer él* . . . Mu
lasson hát a ki fiatal, a kinek ebben igaz gyö
nyörűsége telik. Annál is inkább, meri régidétől 
fogva mindig a farsang volt az, a mikor egy
másra találtak a fiatal szivek és sokszor volt a 
bálterem egy-egy emberpár jövendő boldogságá
nak a megteremtője.

Hogy lakodalom is sok vau igy farsangkor, 
az is csak természetes, és a babona szerint, az a

házasság, a mely farsangkor köttetett, vidám és 
derűs lesz mindenkoron.

A Divat Újság mai száma erre gondolva, 
egypár nagyon szép menyasszonyi ruhát mulat be 
olvasóinak. Érdekes, hogy a mostani divat meg
szüntette a menyasszonyi ruhának a merevségét 
is és nemcsak a formában, a mi jelentékeny do
log. hanem az uszály hosszúságában is alkalmaz
kodik a divathoz. Minden lágy szövedék, a milyen 
a kínai krepp, selyemkasmir, ripszselyem (epinglé), 
liberti, selyemmarkizett stb. nagyon alkalmas arra, 
hogy még kecsesebbnek tüntesse fel a menyasszony- 
nck amúgy is megnyerő alakját. A menyasszonyi 
ruhának legszebb diszi a csipke, főleg, ha valódi 
és mintegy családi értékkel bir.

Valamikor az volt a szokás, hogy a meny
asszonyt megfésülték az esküvőjére úgy, hogy 
azelőtt soha, aminek az volt az eredménye, hogy 
teljesen megváltozott az arcának jellege és ez 
nem mindig volt előnyére. Ennek ellenében most 
a legegyszerűbben s legtermészetesebben tűzi fel. 
Az már, hogy az arcára ereszti-e le, vagy kétol
dalt félre tűzi, teljesen egyéni Ízlés és szabályt 
erre szabni nem lehet. Ám az feltétlenül szép, 
ha hátul egészen az uszály hosszában lóg le a 
fátyol.

Ma' számunkban van néhány csinos, fiatal 
leánynak való ruha, mely bérmálásra is alkalmas. 
A bérmálás komoly, lélekemelő szertartásához 
csak a minél ünnepélyesebb egyszerűség illik, a 
mi természetesen nem zárja ki azt, hogy azért a 
divatnak megfelelő is legyen. A kasmír, pamutba- 
tiszt, markizett és sevió, mind nagyon alkalmas 
erre a célra, melyhez még hozzávehetjük a múlt 
és a fehér hímzett batisztot.

Nagyon korai dolog lenne, ha már most 
akarnánk a jövendő tavaszi divatról beszélni, de 
annyit elárulhatunk már is, hogy a kabátos ruhá
nak nagy vetélytársa akad a princessz ruhában. 
Párisban már az ősszel is lehetett ilyen princessz 
szabású ruhát látni az utcán, mely leginkább bár
sonyból, posztóból és sevióból készül. Természe
tesen rövid és bár egyelőre még kissé szokatlan, 
<le tagadhatatlanul csinos.

A Divat Újság olvasói minden divatidény 
közeledtekor elhalmoznak bennünket a kérdéssel: 
mi lesz a blúzzal *? Egyelőre, a mikor utcán és 
szalónban a princessz ruháé az elsőség, valami 
nagy tere a blúznak nincs és nem is lehet. De 
viszont annyira célszerű és kellemes viselet, hogy 
csakúgy egykönnyen nőin igen nélkülözhetnénk. S 
hogy niinél tovább megmaradhasson a divatja, 
megteremtették a mideres szoknyát, melyet aztán 
a blúzzal egészítenek ki, a mi utazásra is nagyon 
alkalmas és célszerű.

Bizonyos, hogy a jövendő divat is szép lesz, 
mint a hogy szép a mar most kialakult s eleinte 
olyan ijesztőnek teltszett divat. S hogy kialakult, 
az a mindinkább finomult ízlésnek a sikere. Höl
gyeink nagyrósze nem indul vakon a külföldi 
„remekek" után és most már nincs is egyéb a 

! mi kívánatos lenne, csakhogy tegyenek le .. nagy 
! fényűzésről és igyekezzenek az egyszerűséggel 
I párosítani a jó Ízlést.

- -  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ara nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküldéssel, két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk 
Szilárd-utca 4. sz. házában van.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 

! rn. ruha. posta, burgonya kosarakat, fonott szé- 
! kékét, virág állványakat, gyümölcs tartókat stb. 
í seprőket jutányos olcsó áron árusít.

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

Szénát és erő takarmányt közvetít a gazda
kör, hu ez iránt megkeresik.
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Felsőlendván, a templom mellett 
egy üzlethelyiség, hozzátartozó 2 
szoba, pince, padlás és fás kamrá
ból álló helyiség azonnal is bérbe 
adó. Értekezhetni Zsöks Józseffel 

Felsőlendván.

{m\  I„{ ni ser-féle
Rregenz Vorarlber köhögés elleni

kaphatók al.ilirc.tt gyógy- 
L / l I l v O  I í v e l i  szertárban. Ki ezen
_______________________  köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vetkezik saját egészsége 
ellen. Kaiser-féle .Mell-Caramella* ezukorkák
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hunit és gégt rekedtség ellen 
C C / ’N/'X drb köszönő bi/.onvitványokkal igazolja 
s J s j y J K J  | i . , | | , a l . . s a g a l . K z é i i  k i l f i n ö  g y n g v -

hatásn ezukorkáknak
csomagja 20  es 40 fillér, adagja 80 fillér
Kapható Muraszombatban B ö lc s  B é la  

<>yóLrvszertárában.

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

E R Ő
sósborszesz,

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

Őre az egészségnek; fertőtlenít, erősít és edzi az 
izmokat, fájdalomcsillapító Páratlan mint szájvíz, 
baj- és börápolószer.

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 Y Ő R .

Knpható mindenütt.

Ki szép aka r len ni is ,
A ra n k a -C ré m e t.

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa szinbuu 2 koron*. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó víz 1 korona. 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a h a ja  is ? -
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszőkitöt 1 üveg 1 kor. nagy 2 kor 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

.us,í» M i n t s e k  G é z a  *en<1“ “ ;«'»•«
készítőnél tóriumában

K e c s k e m é t.
6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Asztalos tanulónak
felvétetik egy jó házból való fin

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

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járásl.irósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen nliniitatú

Muraszonibatjárás községeinek
===== névjegyzéke

Feltüntetve: a községek ttj el
nevezése AHC rendben, távolság 
.Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik j 
és annak utolsó postája, lakosai- ; 
nak száma. A bírósági kiküldött ! 
és végrehajtó napi dija és uta- , 
zási illetményé kilométorcnkint.

Kapható; B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
—  papirkereskedésében Muraszombat. =  i

S z ö lő o ltv á n y , a m e r ik a i és h a za i 
v e s s z ö e la d á s i h ird e tm é n y .

A nagy méltóságú Földtnivelésfigyi Ministeriuin 
6UÜCJÜ/1890. számú «zokványrendeleté‘ szerint 

válogatott első osztályú sima ős gyökeres
Ripária-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra nemesi- | 
tett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és csemegefaju
gyökeres fás és zöldoltványok

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

B a d  á c s  o n y  v i d é  k i  S z ő l ő t e l e p  
ke ze lő sé g e ,

TAPOLCZA (a Balaton mellett).

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

RT-J'ia iotí
I k i
i y . .P '  iHT- Védjegy: Horgonyé

|  A Liniment. Capsici cciap.,

I a Horgony-Pain-Espeller
pátiék:.

egy régjónak bizonyult húziszer, mely már sok 
év óta legjobb íájdalomcsii apító szemek bizonyult 

köszvér.ynél, osúznal és meghűléseknél, bedörz-
............. •■*•••• sölé képpen has/.uálva ..... ....... .

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ős csak olyan üve
get fogadunk el. mely a .Horgony'1 védjogvgvel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dóimba vau 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80. K 1.40 és K2. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest
01 Richter syógysitrlira a; „Arany crnsilíshz ',

P r á g á b a n ,  Elisal>et'is<r;tsse ő neu. 
Mindennapi szétküldés.líssw k s ; i

Battyándi tégla. A helyi érdekű vasúttal összekötő 
iparvasut megnyíltával a

A ra

10  f i l l é r

k itűnő  nyers anyagú s jó l  é ge te tt
fali-, kút- és cserép? tégla bármely vasúti  á l lo má s ra  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön raktár

és rakodóhely.

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

Bővebbet: R atkol Tivadarnál Muraszombat.

Ezelőtt
támadt, vágj 
vagy keserűv

Most

lm valaki elrontotta a gyomrát, elvesztette ótv; 
szenvedett s ebből kifolyólag gyomorégése 
nagyon elhízott, kénytelen toll az undorít, 

izet használni, melyekéi igen gyakran gyomra n

agy székszoruiáshau 
gvouiorfAjdHlma, vagv fejfájása 
iv.fi kövéreket, pi lulakal. teákat 

in tűrt meg s azokat ki is hányta.

cükséglelen igát s lert az

I NDA- CUKORKA
ize a legkellemesebb, hatása pedig minden eddig létező hashajtó és gyoniorjavitó készít- 
menynél »kknl jobb. Nem csak felnőttek, de a gyermekek is igen szívesen beveszik s 
meg csecsemőknek is adható. Ila evés előtt megeszik 1 vagy 2 darabka Inda-cukrot akkor 
bármily erős székrekedése is \nn. azt görcsök és erölködési fajdalmuk előidézése nélkül t 
vagy óra alatt megszünteti. Ha pedig »»*és után bevesz 1 darabka Inda-cukrot, akkor 
gyomra kitünően fog emészteni s étvágya hatalmasan fog gyarapodni és székszorulása 
sohasem lesz Ila gyomorégést savanya felböfögést érez, 1 darabka Inda cukor azonnal 
meg-ziinteli azt Azok. kik túlságosan elhíztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy bizonyos 
ideig használják rendszeresen az Inda-czukorkát s rövid idő alatt tapasztalni fogják annak 
kitűnő hatását Szóval az Inda-cukor a legjobb gyomorszabályozó Minthogy pedig egész
ségnek al pjál a gyomor rendes működése ké| ezi, mert ez veszi fel a táplálkozásra szánt 
ételeket és italokat s azokat megemésztve, vér alakjában a testbe juttatja, azért használjunk 

állandóan Inda-cukorkát s akkor gyomrunk mindig rendben lesz

K a p h a t ó  m i n d e n ü t t !
A ra  egy te k e rc s n e k  (10 d rb )  4 0  f i l lé r .

K ész íti: sepsiszentgyörgyi K orona g yógyszertára  é s székelyföldi gyógyter-
BALAZSOVICH SÁNDOR '" ék ek e t feldolgozó szaklaboratórium a, SBPSISZEXTGYÖRGY. 

K ö z é p p o n t i r a k tá r :  B u d a p e s t, V ili., J ó z s e f-u tc z a  3 5  - 37.

LEGHABYűEB S Z á L Ö O L T V á í i Y I S K ö L Á
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TELEP
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t o r o n t a l  m .

TERJEDELME 550 KÁT. HOLD 
KE5ZLET sok millió 
árjegyzék INGYEN
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, .Mura.-zunibaU.aii.


