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Hatvanegyedik tavaszt érjük azóta, hogy 
a nagy Márczius enyhe fuvallata serken 
tette a szabadságért áhítozó lelkeket . . , 

Felvirradt 1848 márczius 15-ikc! Az 
esőre hajló borongós idő szimbóluma volt 
a háborgó telkeknek. A sötét felhőkön küzdve 
áttörő fényes napsugár a küzdés vágyát 
ébresztő lei a lelkesült szivekben. És csak

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. ___________ MEÜJELENIK MINDEN VASÁRNAP.
tek csoportosulva, nemes áldozatkészséggel 
megmentik a Kossuth Múzeumot.

Adjátok össze filléreiteket Kossuth apánk 
és a szabadságharcz emléktárgyainak fent- 
tarthatására és nemes lelkesültségtekkel le
gyetek méltó unnkái a dicső ősöknek.

Ha meghallgatjátok szózatomat a sza
badság mai szent ünnepén és a mull ha
gyományait megmentitek a jövendőnek, 
akkor

Nyilttér petit sora 50 fül.
plom költség kímélés szempontjából czél- 
szerüség és mindennemű közérdekre való 
tekintettel a régi templom helyén épít
tessék fel.

2. Határozatikig kimondja, hogy a 
teplom építését 1910. é v  ta va szá n  m eg 
k e z d i  és későbbi ülésében fog érdémlege- 
sen intézkedni az iránt, hogy ezen kivitel
hez szükséges an yagi eszközök miképen 
biztosíttassanak.

ugyan tettre készen állott a magyar. Mint 
a fékevesztett ár, döntötte romba a sza
badság és függetlenség gátjait.

Csodákat müveitek a Kossuth Lajos 
szavára mintegy földből lejinelt dicső hon
védek. Legendás idők legendás alakjai vol 
tak ők. Ezrek és ezrek lehelték ki csodás 
lelkűket a szabadság áldozatot tárán, meg
vívta a magyar minden idők legfényesebb j 
harcát és eredményül - elbukott a nem
zet. A magyar história egy páratlanul ra
gyogó lappal lett gazdagabb és a magyar 
nép egy lelkében gyökerező reménynyel 
szegényebb.

A nagy korszak letűnt! Szent emlékei 
azonban a múlt sötét ködén át biztatólag 
tekintenek felénk eszményi erejük cselek
vésre lázitja a szunnyadó erőket és a reánk 
maradt szabadságharci emléktárgyak lesznek 
a rugói annak — ha egykor tökéletesen 
befejezzük Kossuth Lajos nagy mester
müvét: a félbemaradt 48-at. Éppen ezért a 
kegyelet és áhitat örökzöldjével kell őriz
nünk a nagy idők örökbecsű relikviáit. 
Forrásai ezek az igaz hazaíiságnak és táp
lálói a szebb jövőbe vetett reményünknek, 
küzdelmünknek.

Megdönthetetlen igazságok ezek és mé
gis mit tapasztalunk?

Korunk mintha távozóban volna a 
nagyhagyományoktól.

Szabadságharci emlékünk leggazdagabb 
tárházának, a tóvárosi Kossuth Múzeumnak 

- mely a nagy Halhatatlan kincseket érő 
relikviáit is magában foglalja küzdeni 
kell léte fenlarlásáért,

Hazafias érzésem azt nem engedi más
nak betudni, mint az illetékes körök és 
társadalom pillanatnyi fásultságának, mert 
jaj volna a nemzetnek, ha ez állandó 
közönv lenne,

Hazánk derék hazafias magyarjai!
Hozzátok szólok honfiúi lelkem egész 

melegével ma, március Idusán. Törjétek 
meg ti a mai fásultságot, legyetek zászló
vivői azoknak a jó hazafiaknak, kik közzé-

„Az ősi önérzet 
Cl uj diadalaiul 
És nőm kell pirulni 
Többé a magyarnak !“

Gróf Kreith Béla.

A templomépitő bizottság ülése.
Tavaszra megkezdik az építést.

Immár közzel négy esztendős gyülése- 
zés után végre a róm. Irath. építő bizottság 
is az alkotás terére lépett. A múlt vasárnap 
a kath, iskola egyik termében népes gyű
lést tartott, amelyen Takáts László műépí
tész. a templomtervek készítője is jelen 
volt. A gyűlést Szlepecz János egyházi és 
Pósfay Pongrácz világi elnökök vezették.

Jelen voltak: Horváth IMI, Ratkol Ti
vadar, Lanscsák József, Takáts R. István, 
dr. Czifrák János, Bácz János, Antauer 
Józsel és dr, Skrilccz Mihály muraszombati, 
Zver Jakab, Horváth János, Lukács Ferenc, 
Kovács István és Schweinhammer János 
tiszttartó fárabeli épitöbizottsági tagok és 
nagyszámú érdeklődő közönség.

Elnöklő Szlepecz János plébános az
1908. deczember 26-an hozott ülés határo
zatát ismertetvén, miután a jelen ülés sza
bályszerű összehívását és határozaíképessé
gét megállapította volna, felhívta az építő- 
bizottságot, hogy mivel az építés czéljaira 
aláirt és kivetett költségek befizetésének 
határideje a folyó év végével lejár, ezek 
behajtása, a tervek elkészítése és egyéb 
szükségletek iránt a tárgysorozat értelmében 
intézkedjék.

Az építő bizottság, miután elnök a 
jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Skrilecz Mihály 
és Ratkol Tivadar tagokat kérte fel, a tárgy- 
sorozalba kitűzött ügyeket és az elnöki 
előterjesztést tudomásul vevén, beható tár
gyalás után a következő egyhangú hatá
rozatot hozta:

1. A bizottság fentartja a kegyur kép
viselőjének jelenlétében egyhangúlag hozott 
azon határozatát, mely szerint az uj tem-

3. E czélból elhatározza, hogy az ösz- 
szes róm. kath. fárabeli híveket a kivetett 
és aláirt építési költség hátralékoknak 1909. 
év deczember hó 26-ig leendő hiánytalan 
befizetésére egyénenként felhívja és a hát
ralékosok ellen a törvényszerű eljárást 
folyamatba teszi; mivel a jogerős hitközségi 
határozat szerint a 2 évi állami adó össze
gét képviselő építési költség befizetésére ki
tűzött 4 évi határidő 1909. év deczember 
hó 26-án lejár és a templomépités ügye 
halaszthatatlannak bizonyult.

Miután továbbá, elnöklő plébános által 
előterjesztett számadás szerint a hívek a 
mai napig 2.5.7/7 kor. .50 fíll.-t fizettek be 
a templomépités czéljaira, a többi uradal
mak is fizetéseket eszközöllek és igy a r. 
kath. hitközség vallásos óhajtásának meg
valósításához mindenki hozzájárul.

4. Az épilöbizottság egyhangúlag elha
tározza, miszerint ezen jegyzőkönyvi hatá
rozatnak közlése mellett tiszteletteljesen fel
kéri gróf Szápáry László kegyur ö Exellen- 
tiáját, miszerint 1905. évi deczember 26 án 
hozzájárulásával hozott hitközségi határozat 
értelmében a templomépités czéljaira köte
lezett járulékot befizetni és ezzel a templom
épités ügyét támogatni méltóztassék.

5. Miután a templomépités czéljaira a 
hívek részéről 00.000 korona  van aláírva, 
illetőleg kivetve, a templom alaptőkéje is
14.000 koronát tesz ki, az önkéntes ada
kozások is jelentékeny összegre fognak 
rúgni, az építő bizottság egyhangúlag el
határozza, hogy a kegyur által kötelezett 
fedezet figyelembe vételével legalább
120.000 kor. ép íté s i kö ltsé g  e ie jé ig  a z  
u j tem p lom  te rvé t e lk é s z ít te t i  és  erre  
T a ká ts  L ászló  m ű ép íté sz  urat e z ú tta l is  
t is z te le tte l  fe lk é r i.

Jelenlevő Takáts László műépítész az
1907. deczember 26-ki ülésen tett kijelen
tése alapján előadja, hogy az uj templom 
vázlatát 1909. év junius 29-ig elkészíteni 
és a bizottság rendelkezésére bocsátani fogja. 
A bizottság a műépítész ajánlatát hálás 
köszönettel elfogadta és az előterjesztendő

Siroliit
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
te ti 'a  köhögést, váladékot, éjjeli izzadást

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenzaellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlvaMinthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 

„ R o e h e "  e re d e ti cn o m a go lá st.

F . I lo f f m a n o - L a  R o e h c  A  Oo B a s e l  (Svájc)

f t R o e h e
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszeitársfc 

han. — Ara Üvegenkint 4.— korona
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vázlatterveket annak idején tárgyalni és a 
részlettervek kidolgozása iránt intézkedni fog.

Midőn Pósfay Pongrácz világi elnök az 
épitöbizottságot és a nagy számban meg
jelent hitközségi tagokat a templomépités 
ügyének szolgálatára buzdította, egyéb tárgy 
hiányában az ülést a határozat kihirdetése 
után bezárta.

A kórházi választmány ülése.
A muraszombati járási Alapítványi Közkór

ház igazgató választmánya e hó 0-én kedden d. 
u. 2 makor a kórház irodájában Pósfay Pongrác 
elnöklete alatt ülést tartott, amelyen részt vettek: 
Árvái Bernát, Báez János. dr. Czifrák János, ifj. 
Horváth Pál, Junkuncz Sándor. Kováts István. 
Kirbisch Fcrencz. Szlepecz János plébános és 
Junkuncz István gondnok.

Elnöklő főszolgabíró üdvözölvén a tagokat, 
mindenekelőtt jelentést tett az építő bizottság 
múlt szombaton tartott üléséről, amelyen a kórház 
kibővítés és uj építkezések munkálatait adták ki 
versenytárgyalás utján Az elnök jelentése szerint 
ez a kiadás anyagilag nem a legfényesebben sike
rült, mert megtakarítást az előirányzott összegből, 
alig tudlak eszközölni. A tárgyaláson jelen volt 
Takáts László műépítész is. A versenytárgyalás 
ercdményekép közöljük az épitö bizottság által 
kiadott communikét a következükben:

A muraszombat járási alapítványi küzkór- 
ház építkezése tárgyában 1000. február 20-án 
tartott versenytárgyalásra beadott 20 ajánlat 
közül az épitöbizottság 1000. márczius 6-án 
tartott ülésén az egyes munkákat következő 
vállalkozóknak Ítélte oda.

Föld- (1238), kőműves- (20,802.80), elhe
lyező- (261*70), vas-(954), facement és szigetelö- 
(004) és boton munkákat (1516*90). valamint a 
meglevő főépület átalakításának, egy gazdasági 
épület lebontásának s egy hullaház építésének 
épitö mesteri munkái: (2047*50) összesen
36004.00 kor. végösszeggel Bagola István szent
gotthárdi és Szenté Lajos szombathelyi építő
mesterüknek.

Bádogos munkát (2031) Dittrich Gusztáv 
muraszombati bádogosmesternek.

Ács- (3032.50) és csercpező (1510) mun
kákat 4542*50 koronával Novák József mura- 
szombati vállalkozónak.

Burkolati munkák (565.50) terarro magyar 
Babitz vállalatnak Budapesten.

Hczagmentés padló munkál (3742*20) Marik 
és társa vállalkozónak Budapesten,

Asztalos-, lakatos- és mázoló munkák 
(14,199.10) Csiszár Lajos asztalos mesternek i 
Muraszombaton.

A parafakömunkát elhagyta; a vasbeton 
munka hét vállalkozóját pedig uj szükehh körű
versenyre hívta fel.

Ezen előterjesztéseknek tudomásul vétele 
után, előadta még az igazgató, hogy a kórház 
részére szükséges 80000 koronás törlesztése* köl
csönt. miután az sehol - mi volt megkapható, 
igen előnyös fel túléld: mellett a „Muraszombati j  
Takarékpénztár* adta meg, s az erre vonatkozó 
okiratot, a gondnokság tagjai már alá is írták. A 
választmány jóváhagyólag vette tudomásul a be
jelentést.

Egy további előterjesztésében azt javasolta 
az igazgató, hogy miután a vármegyének teljes 
felügyeleti és ellenőrzési joga van a közkórház 
felett, annak minden ténykedésére nézve, kéressék 
miig az államépitészcti hivatal, hogy kiküldendö 
szak közege által időnként az építkezést is vizsgál
tassa felül.

Ezután a jövő 1910 évre szóló költségvetést 
állapította meg a válaszmány 59.272 koronában 
irányozván elő a várható kiadásokat, amelyet napi 
I kor. 82 filléres ápolási dijjakkal fedezhetni. 
Beméljük, hogy a miniszter jóváhagyja ezt a 
költségvetést.

A költségvetés megállapításával egyidejűleg 
Pósfay Pongrácz igazgató javaslatára helyt adott j 
a választmány Junkunc István abbeli kérelmének, i 
hogy fizetését 1200 koronáról 1600 koronára j 
emeljék fel. A 400 kor. fizetés emelést azért 
kérte a gondnok mert a munka nagyon megsza
porodott a kórházban.

Ennek utána Muraszombat község egy 
határozatával volt kénytelen foglalkozni a választ- ! 
many. Az igazgató ugyanis bejelentette, hogy a i

község legutóbb ismét azt a bölcs határozatot hozta, | 
hogy a kórház a hallottakért a temetőben fizesse | 
meg a helyet. Eltekintve attól-hogy ez a lelketlen j 
határozat a törvényt sérti, mert az 1898. XX. j 
ez. világosán kimondja, hogy szegényektől a | 
községi temetőben a helyért dijjakat szedni tilos. , 
még a jóizlésnck és a humanisniusnak is arczul- | 
csapása! Szégyelheti magát ez a kupaktanács, j 
amely bölcsebb határozatokat nem tud hozni. j 
Inkább arra ügyelnének, hogy n város kivilágítva, i 
az utczák eltakarítva, a megálló vizek levezetve , 
legyenek. Olyan humánus intézménytől aKaruuk j 
néhány rongyos koronát bcgomholni. amelyet még | 
a kincstár is megkímél és adómentességben része- i 
sit! A főszolgabíró egyébként megfelebbezte a , 
község e határozatát, de azt is jelentette a vá- ; 
lasztmánynak, hogy a felterjesztés még nem tör- j 
télit meg.

Ezután még több apróbb ügyet intézett el a 
választmány és az elnök lelkes éltetése inellett 
szétoszlott.

Ez a „lelkes éltetés- ezúttal nem sablonos 
udvariasság, hanem őszinte elismerése volt annak 
a rendkívüli tevékenységnek, amelyet Pósfay Pon
grácz mindenkor, de különösen most a kórház 
ügyei körül kifejt. A választmány tagjai csodálattal 
látják azt a nagy munka kedvet és tetterőt. Az 
építkezés és az ezzel kapcsolatos ügyek rengeteg 
dolgot adnak, s Pósfay Pongrácz fiatalos munka ! 
kedvvel végzi azt el. A humanismus és igazi j 
emberszorctei a rugója e nemes tevékenységének, j 
amely mindenek őszinte háláját és köszönetét 
érdemli meg.

A gazdakör választmányi ülése.
A M araszomba (járási Gazdakör választmánya 

f. hó 8-án délután a kör hivatalos helyiségében 
gróf Batthyány Zsigmond orsz. gyűlési képviselő : 
elnöklete alatt gyűlést tartott.

Az elnöki megnyitó után Takáts B. István 
titkár terjesztette elő tartalmas jelentését, beszá
mol az idei télon tartott gazdasági előadások és 
háziipari tanfolyamok lefolyásáról, továbbá a 
Muraszombatban tartott munkásgyninaziumról. Je
lentést tett az egyesület folyó ügyeiről, az érke
zett ügydarabok mikénti elintézéséről.

Öméltósága indítványára a választmány egy
hangúlag elhatározta, hogy Porkoláb Gyuláné 
úrasszonynak a battyándi kosárfonó tanfolyam 
vezetése körül szerzett érdemeiért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz s hozzá a következő tartalmú 
levelet intézte:

Nagyságos Asszony! Mindenki elölt isme
retes az a szeretetteljes jóakarat, melylyel 
Nagyságos Asszony népünk iránt viseltetik. 
Nagyságos Asszony kegyes volt jószivétöl indít
tatva gazdakörünk téli kosárfonó tanfolyamát 
vezetni, azt kiváló ízlésével irányítani. Hogy ne
mes célunkat a kisgazdák téli foglalkoztatását 
siker koronázta, az nagyrészt Nagyságos Asz- 
szony önzetlen fáradozásának köszönhető s mi 
f. hó 8-án tartott választmányi gyűlésünkben 
örömmel ragadtuk meg az alkalmat, hogy nemes 
tettéért hálás köszönetünket nyilvánítsuk s 
körünk jegyzőkönyvének egyik legszebb lapja 
az, amely Nagyságos Asszony áldozatkész köz
hasznú munkásságát örökíti meg.

Nagyságos Asszony! Ejcngedhellcn kedves 
kötelességünknek ismerjük Önnek ezért a rend
kívüli kegyességéért hálás köszönetünket nyil
vánítani s mély tisztelettel kérjük legyen 
továbbra is nemes célunk hathatós támogatója, 
a mikor is a legszebb jutalom, a kis gazdák 
hálalelt köszöneté jut osztályrészéül.

Fogadja Nagyságos Asszony mély köszö
netünket és tiszteletűnk nyilvánít fisát.

Muraszombat, 1909. évi márczius hó 8-án 
a Muraszombatjárási Gazdakör nevében és meg
bízásából

Takáts R. István s. k. Kováts István s. k.
titkár. alclnök.

Ez után több ügyet intézet cl a válaszmány 
s végül megállapította az idei közgyűlés idejét, a 
minek tárgysorozatát lapunk más helyén közöljük.

(4.)

A Dalárda közgyűlése.
Rügy fakasztó remények és a tavaszias ujjá- 

ébredés jegyében tartotta a Muraszombati Dal- és 
Zeneegyesület a múlt vasárnap d. u. 5 órakor az 
ág. ev. iskola tantermében dr. Skrilecz Mihály 
elnöklete alatt évi rendes közgyűlését.

Szép számban jelentek meg a dalárda uj és 
regi, működő és pártoló tagjai, s feszült érdek
lődéssel hallgatták dr. Skrilecz Mihály elnöki meg
nyitóját, melyben a dalmüvészet e lelkes barátja 
eloquens hangon adott kifejezést abbeli örömének, 
hogy újra kiderüli a Dalárda ege. eloszlott a felhő 
s a siker napsugara fényözön! szórt az uj erőkkel 
megtámogatott, megizmosodott egyesületre! „Fiaim 
csak énekeljetek- szolt közbe Török Ernő . . . 
„Fiaim csak énekeljelek- fűzte tovább a szót az 
elnök, mert imádság a dal, mely az emberi lélek 
legszentebb és legmagasztosabb érzéseiből fakad, 
amely felemel és megtisztít minden gyarló indu
lattól, összhangot teremt nemcsak magában a 
dalban, de az emberek között is. . . .

Harsány éljenzés követte az elnök megnyitó 
szavait, amely után rátért a közgyűlés a tárgy- 
sorozat elintézésére. Első sorban az elnök indít
ványára köszönetét szavaztak azon derék hon
leányoknak, akik fáradságot és időt nem kiméivé 
két Ízben, először február 7-én majd 21-én 
siettek a dalárda segítségére és ének művészetük
kel nemcsak a dalárda közönségének szereztek 
kellemes szórakozást, de működésűkkel megvetet
ték az egyesület egy szebb jövendőjének alapját. 
Indítványozza az elnök, hogy e hölgyeknek a 
közgyűlés köszönetét szavazzon, működésűket 
jegyzőkönyvben örökítsék meg. Az indítványt 
lelkes örömmel elfogadta a közgyűlés.

Ezután a pénztáros jelentése következett, 
amely szerint az egyesület jelenlegi vagyona 1160 
korona.

Ezzel kapcsolatban elhatározta a közgyűlés, 
hogy tekintettel arra, hogy a Casinó uj helyiségei
ül 11 helyet ad a dalárdának, egy uj zongorát
szerez b<*, és hogy Csiszár Jánosnak az ügybuzgó 
karnagynak tisztelet dijját 200 koronára kiegészíti. 
Csiszár János az egyesület szerény anyagi erejére 
való hivatkozással kijelentette, hogy a felemelt 
tisztelet dijat a dalárdának ajándékozza. A köz
gyűlés lelkesen megéljenezte a derék karmestert. 
Egyéb tárgy hiányában ezután a közgyűlés 
véget ért,

A közgyűlés után ősi dalár szokás szerint 
feccrunt magnum áldomás! Kijárt az elnöki sör, 
amelynek elfogyasztására teljes számban megjelen
tek a dalárok. újak és régiek a Bohrai étteremben. 
A hangulat rohamosan emelkedett ép ugv, mint 
amilyen rohamosan fogyott a jóféle fekete sör. A 
legöregebb csapok nem emlékszenek olyan leisz- 
tungra, mint aminöt ez alkalommal a dalosok 
hordójában levő rézcsapnak teljesítenie kellett. Az 
apró de gömbölyű termetű elnök, vígan csillogó 
szemekkel gyönyörködött az clibe táruló képben, 
s közbo-közbe megtapogatva tárczáját egyre biz
tatta embereit. „Fiaim csak énekeljetek.** És a jó 
dalárok megfogadták a tanácsot: énekeltek, de 
egyben ittak is, egészen éjfélig, amikor a vig 
hangulatban levő társaság szétoszlott.

H Í R E K .

I + .|  K LAD ZIW A JO ZSEFN E.

Csendes és zavartalan, de rendkívül 
tevékeny életének 68-ik évében lehelte ki 
nemes lelkét Ktadziwa József pelánczi nagy- 
birtokosnak hűséges neje, szül. Magerle 
Melánia. A megboldogult úrnőben kerüle
tünk nagyérdemű képviselőjének, Batthyány 
Zsigmond grófnak neje, Kladziwa Olga édes 
anyját veszítette el.

A halál hire szerdán délután terjedt cl 
városunkban és vidékén s mindenfelé a 
legöszintébb részvétet keltette. Különösen 
nagy részvét nyilvánult meg az elhunyt 
leánya, Batthyány Zsigmondné grótné iránt, 
ki a megboldogultban a legjobb anyát 
siratja.

L a p u n k  m a i  s z á m á h o z  e g y  n e g y e d  í v  m e l l é k l e t  v a n  c s a t o l v a .
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Az elhunyt Matróna haláláról a család 
a kővetkező gyászjelentést adta k i:

Kladziwa József saját és leánya, gróf 
Batthyány Zsigmondit, szül. Kladziwa Olga, veje 
gróf Batthyány Zsiginond. unokái Zsiginond. Mik
lós és Andrea nevében szomorú szívvel jelenti, 
hogy szeretett neje, illetve anya. anyós és nagy
anya, Kladziwa Józsefné szül. Magerle Melánia 
életének 08, boldog házasságának 42. évében, 
hosszú szenvedés és a halotti szentségek felvétele 
után elhunyt, A boldogült hült tetemei f. évi 
márezius hó 11-én délután fél 4 órakor fognak 
Széchenykuton a családi sírboltban a róm. kalh. 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra 
helyeztetni.

A muraszombati kér. jót. nöegylet a 
haláleset hitére választmányi ülést tartott a 
végből, hogy az elnöknöt és védnökitől élt 
súlyos gyászeset alkalmából részvétét ki
fejezze és ennek módozatait megállapítsa. 
Olajos Sándorné alelnöknö meghatott sza
vakkal párén Iáit a el Kladziwa Józsefnél, 
kiben az egyesület egyik buzgó alapitó tag
ját veszítette el s megemlékezvén az annyi 
tisztelettel körülvett elnöknöt ért csapás/-ól, 
indítványozta, hogy az egyesület tegyen 
koszorút a ravatalra, intézzen részvétiralot 
a grófnéhoz és a temetésen testületileg ve- | 
gyen részt. A nöegylet választmánya mind 
e javaslatokat magáévá tette.

A temetés csütörtökön, d. u. fél 4 
órakor történt meg. A széchenykuti Kladziwa 
kastély parkjában újonnan épült sírbolt 
kápolnájában ravatalozták lel a halottat. Ko
szorúk egész erdeje borította a ravatalt, 
mely körül a temetkezési vállalat emberei 
állottak ölt.

A vég tisztességre egybe sereglelt az ! 
egész vidék népe. Muraszombat és U ad ke rs- : 
burg intelligenliájából igen sokan. Megjelent i 
a muraszombati kér. jól. nöegylet küldött- I 
sége Olajos Sándorné vezetése alatt. A kül
döttség tagjai voltak Bölcs Béláné, dr. Czif- 
rákné Berzseny Karola. Eberl Róza, Rósfay 
Pongrácné, özv. Seb. Fehér Ilona és Török 
Ernöné. A nöegylet küldöttsége díszes ko
szorút helyezett a ravatalra, amelynek sza
lagján ez a  felirat volt: Mély részvéte jeléül 
a Muraszombati Kér. Jót. Nöegylet. A szer
tartás megkezdése előtt a küldöttség meg- . 
jelent gróf Batthyány Zsigmondné előtt s 
Olajos Sándorné meghatott hangon tolmá
csolta az Egyesület részvétét.

Ott voltak továbbá: Fünfkirchen Rudolf 
gróf és neje, lovag Kodolitsch radkersburgi 
polgármester, gróf Gorcev Pál hászárszáza- | 
dós, Pósfav Pongrác főszolgabíró, Saáry : 
József vezető járásbiró, Szlepecz János | 
plébános, dr. Gzifrák János és Vratarits Iván \ 
ügyvédek, dr. Skrilecz Mihály orvos, Takúts ; 
R. István igazgató, Schweinhammer János | 
tiszttartó, Osterer Károly föerdész. Árvái 1 
Henrik, Uray Atala és Wegscheider keres
kedők, Vogler József nagybirtokos, Vogler ; 
György, Vogler János, Horváth Lörincz és j 
még számosán.

Pontban fél 4 órakor megkezdődött a 
szertartás, amelyet dr. Ivanóczy Ferencz ez. | 
kanonok, kerületi esperes végzett. A be
sz e re lé s  után levitték a díszes érczkopor- 
sót a kriptába, amelynek a megboldogult 
urnö lett az első lakója, A gyászszertartás 
után a közönség eloszlott.

—  A h a j lé k ta la n  b iró s á g .  Lapunk 
egyik múlt számában megírtuk, hogy Most 
Rezső, mivel a kir. kincstár hosszú éveken 
keresztül elég keserűséget szerzett neki, nem 
adja tovább bérbe a járásbíróság elhelye
zésére szolgáló házát. A bíróságnak tehát 
gondoskodnia kellett hajlékról s a vezető

és telektulajdonosát, hogy ajánljanak meg
felelő házakat esetleg telkeket. A felhívásra 
több ajánlat érkezett. A legtöbben telket aján
lanak a kincstárnak. Bérletet mindössze 
Berger Vilmos kínál, aki egyben emeletet 
is volna hajlandó építeni lendvautcai házára. 
Most Rezső megvételre kínálja azt a házat, 
amelyben jelenleg a biróság van. Hartner 
Géza lendvautezai telkét ajánlja, de hajlandó 
épületet is emelni, Turk József, Bankó 
Győző ajánlata hasonló. Előbbi a fö-uteza 
és a Plusszá sarkát képező szép télket, 
utóbbi pedig az Imrey-féle telkét ajánlja. 
Horváth Pál Halbaith Henrikkel egy lendva- 
utczai telküket ajánlja, Horváth Pál egye
dül a Pintér ház melletti telek egy részét 
s a szolgabirósági épület melletti telket 
adná el. Bácz János a regedei utón és a 

j lendvautcai házait ajánlja megvételre, Csíz 
József és dr. Somén Lajos ugyancsak a 
Lendva-utczaban ajánlanak építésre alkal- 
más helyeket. Természetesen az ártól fog 
függni, hogy a kincstár melyik ajánlatot 
fogadja el,

— Meghívó. A muraszombati in. kir. állami 
iskola tantestülete és növendékei, az idén is ha
gyományos módon ünnepli meg március idusának 
évfordulóját. Az ünnepély, amely zászló szente
léssel lesz egybekötve, — műsora a következő. 1, 
Himnusz : énekli a gyermekkar. 2. Alkalmi beszéd: 
tartja Molitorisz Jenő tanító. 3. Nemzeti dal: 
szavalja Saáry Gyula IV. o. 4. Lengyel anya: 
szavalja Kohri Mariska VI. o. 5. Fohász: énekli 
a gyermekkar, ti. Ki volt Kossuth Lajos : (próza) 
Geiger Lolla VI. o. 7. Petőfi szobra: szavalja 
Janzsa Kálmán 111. o. 8. Hazáért: szavalja 
Meixner Mili VI. o. 9. Ürum, drum, drum: énekli 
a gyermekkar. 10. Márezius 15: szavalja Lejkó 
Mariska IV. o. 11. A nő bonszerelme: szavalja: 
Schncll Mariska V. o. 12. Tavaszi da l: énekli a 
gyermekkar. 13. Nemzeti zászló alatt: szavalja 
Meixner Pál 111. o. 14. Temetés külföldön: szavalja 
Fiiszár Jenő VI. o. 15. Márcziusi ibolyák : szavalja 
Szobják Mari III. o. növendék. 16. Szózat: énekli 
a gyermekkar. Kezdődik pont d, e. 10 órakor, 
ügy a gondnoksági tag urukat, mint a szülőket, 
valamint az érdeklődőket ez utón is meghívja és 
szívesen látja a Tantestület.

Tejgazdasági kiállítás Budapesten. A IV. 
nemzetközi tejgazdasági kongressus alkalmával 
Budapesten tejgazdasági kiállítást is rendeznek. 
Szcniczei Ödön volt országgyűlési képviselő, a 
kiállítás titkára, mostanában utazza be az egész 
országot a kiállítás érdekében, es a tejgazdaság
hoz használt régi kő- cserép, fa vagy fémből ké
szült eszközöket keres. Szombathelyen már járt, 
s mielőtt a vendvidékre ierándulna lapunk utján 
kéri, a körjegyző és tanító urakat, úgy a gazdái- ; 
kodással foglalkozókat, hogy amennyiben ilyen 
tárgyról tudomást szereznek arról szíveskedjenek 
a szerkesztőséget, vagy Takáts R. István gazda
köri titkár urat értesíteni. Amennyiben a központ 
arról győződnék meg, hogy vidékünkön vannak 
ilyen tárgyak, azok megvétele czéljából Szcniczei 
Ödön maga fog Muraszombatba jönni.

— A telefon. A legutóbbi telefon megrovás 
nyomán, amely a „ Vasvármegyében“ látóit nap
világot, ismét szigorú vizsgálat indult meg. Kijött 
Sopronból Pretor műszerész, végig vizsgálta a 
vonalat, megpróbált minden egyes állomást, s 
csak azt konstatálhatta, hogy a telefon kifogás
talanul működik. Hát persze, hogy kifogástalan 
amikor a vizsgáló közeg beszélget! Akkor nem 
mernek a kisasszonyok idegesek és türelmetlenek 
lenni. Legutóbbi panaszunk az volt, hogy beszéd 
közben megszakítják az összeköttetést és kikap
csolják az embert. Es ezt a panaszt hiába jön a 
soproni műszerész kivizsgálni, mert azalatt az 
1—2 óra alatt ainig ö itt van, vigyáznak a höl
gyek az egész vonalon. 9-én volt Pretor ur Mu
raszombatban, és azt a megjegyzést tette, hogy 
igen sokat panaszkodunk a telefonra. Higyje el 
nekünk Pretor ur és az egész igazgatóság, hogy 
mi csak akkor panaszkodunk, mikor már elkese
redésünkben más fegyverünk nincsen. Uh ha olyan 
közeire kaphatnék azt aki hibás, dehogy is 
mennénk mi az igazgatósághoz! Panaszkodni 
pedig minden nap volna okunk, ha az ember már

maga is nem unná és restellenné a dolgot. Pél
dául hétfőn 8-án d. e. 3/4 12 órakor hallottuk, 
amint Muraszombat bivta Szombathelyt. Jó 10 
perezbe tellett amig Szombathely kegyeskedett 
tudomást venni árról az erőlködésről amit Mura
szombat kifejtett. Avagy szerdán 10-én d. u. 4 
óra 20 perczkor a körmendi 17 sz. előfizető hitt 
fel bennünket fontos hivatalos ügyben. És mi 
alig beszélünk 1 perczig, egyszer csak anélkül, 
hogy bárki is érdeklődött volna az iránt, hogy 
végeztünk-e, egyszerűen kikapcsoltak! Mi szerel
nék azt az embert látni, aki ezeknek a dolgoknak 
naponkénti i s m é t l é s e  esetén türelmét el nem 
veszítené. De jelentést immár hiába teszünk, azok 
a jeles kezelők nemcsak letagadják a figyelmet
lenségüket, a restségüket vagy a butaságukat, ha
nem még névtelen leveleket is firkálnak, amint 
azt múltkori számunkban is megemlítettük. így 
hát csak beletörődünk lassacskán a botrányos 
állapotba, legföljebb az újságban fogjuk tovább 
szellőztetni a hibákat, esetről esetre jegyezvén fel 
az egyes mulasztásokat,

— Márezius 15-ike Tótkereszturon. A tótke- 
reszturi dalkör a magyar szabadság újjászületésé
nek napját fényes estély keretében akarja meg
tartani. Tótkereszturon 1909. márezius hó 15-én 
este 7 órakor az oltani ágh. ev. iskola termében 
belépti-dij nélkül. Közreműködnek Kelemen.János, 
Kalmár Pál, Malacsics Sándor.

Martius 15 ike Bellatincon A „Bellalinczi 
Kaszinó* az 1848-adiki márcziusi nagy napok év
fordulójának alkalmából folyó hó 14-én saját 
helyiségében hazafias emlékünnepélyt rendez. Az 
ünnepély kezdete este fél 7 órakor. Műsor: 1. 
,Hymnus." Énekli a közönség. 2. „Emlékezés 
1848 márezius Idusára.* Irta és felolvassa: Fekete 
Gézáné urnö. 3. „Márezius 15.“ Szavalja Szepcsy 
Gusztáv. 4. „Mi a hazaszeretet?" Szabadon elő
adja Zrínyi Károly. 5. „Az özvegy és fiai." Tompa 
Mihálytúl. Szavalja Fekete Etelka urhölgy. 6. 
„Szózat." Énekli a közönség.

A dalárda estélyén felülfizettek: l)r. Skri
lecz Mihály 8 K, dr. Somon Lajos 6 K. Árvái 
Henrik, dr. Gzifrák János és dr. Ritscher Samu 
5—5 K, Bölcs Béla, Kanách István, Osterer Ká
roly, Ratkol Tivadar, dr. Vratarits Iván és Pikó 
Sándor 3—3 K, Fülöp Jenő, dr. Geiger Vilmos, 
Bodnár András, Györy Kálmán és dr. Geiger 
Arthur 2—2 K, Bácz Jánosné. Békássy Ernő, dr. 
Brandiou Sylvius, ifj. Horváth Pál, Horváth László, 
Junkuncz Sándor, Jónás János, Kocsvara Kálmán, 
Kodelz Antal, Malacsics József, Meszarics István, 
Moretzky Simon, Olajos Sándor, Pősfay Pongrác, 
dr. Pintér Miklós, Gépies Ferenc, özv. Seb. Fehér 
Ilona, dr. Szász Ferencz, Schwartz Izidor, Török 
Ernő, Tury József (Bcllalincz), Wolfarth Lajos, 
Zsálik Vinczc és Neumann Adolf 1—1 K, Foro 
Elemér 40 fillér. Beküldőitek: Dr. Lamin Antal 
10 K. Kolossá István 7 K, Hunyadi Sándor és 
Viijecz György 1 —1 koronát. Összes bevétel 395 
K. 40 fillér. Kiadás 93 K 40 fül. maradt tiszta 
bevétel 301 K. 99 fill.

— Meghívó. A Muraszombaljárási Gazdakör 
rendes évi közgyűlését 1909. évi március hó 25-én 
délután 2 órakor Muraszombatban az állami isko
lában tartja meg, melyre a t. gazdaközönséget 
tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Szenteh Dezső gazdasági szaktanár 
ur előadása. 3. Titkári jelentés az. egylet mull évi 
működéséről. 4. Számvizsgáló bizottság jelentése 
a mull évi számadásokról. 5. Az 1909. évi költ
ségvetés és munka programul megállapítása. 6. 
Tisztujitás. 7. Indítványok. Muraszombat, 1909. 
márezius 8-án. Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök. Takáts R. István s. k. titkár.

— Berke János öröksége. A tótkereszturi 
ág. ev. gyülekezet e bő 3-án töltötte be a Berke 
János halálával megüresedő állást. A lelkészvá- 
lasztó gyűlést Kapy Béla körmendi ág. ev. lelkész, 
mint esperesi megbízott és Vértes Sándor világi 
elnök vezették. Három pályázó közül megválaszl- 
tolták, egyhangú lelkesedéssel Darvas Aladár öri- 
inogyorósdi lelkészt, ezt a derék, sympatbikus 
megjelenésű fiatal papot, akinek eddigi papi és 
közéleti működése azt a jogos reményt keltű 
bennünk, hogy nagy elődjének, méltó utódja lesz.

— Kabaré a Dobrainál. Kis, művészi nevén 
Kiséri Nándor jóliirü jellem komikus és tenorista 
feleségével Apáti Dusika subrelt énekesnővel teg
nap este és ma kabaré előadást tart. A tegnapi 
előadásról lapunk korábbi zárta miatt nem írha
tunk, de műsoruk sokat igér, s amint hirdetik 
igen decens. Még a legártatlanabb leánykák is 
végig hallgathatják pirulás nélkül.
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Családi betegség miatt
örökre eladó jó forgalmú korcsma-üzlet 
láppá községben, Zalamegye, Bellatincz 
mellett, Tkálecz István tulajdona, 1600 □ öl 
belsőséggel, cserépzsindelyes téglaház. Jó 
nagy vendégszobával, tágas magánlakkal, 
jó pinczével, 2 kamrával, 2 istállóval, szép 
gyümölcsössel, uj vágóhíd, szeszfőzde he
lyiséggel összekötve, pajta és pajtaszinnel.

A p a  12 0 0 0  k o r o n a .
A vevő csakis a vételár felét fizeti most, 
a másik felét 10 év múlva csekély kamat 

mellett.

-  ■  — i

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 bnnlalmaknái az „Indaszesz" 
bedörzsölésc jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveggel 
küldeni. “

Kossuth Ferencz.

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

INDASZESZ
gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizo
nyult a test és izmok edzésére. Üdít és 
frissít. Megóvja a testest a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyúró- kenö-kura) 
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 
gyógyfüvekböl előállított és hatásában felül
múlhatatlan gyógyszerkülönlegesség fü sós
borszesz. Egy üveg székelyhavasi „lndaszesz“ 
fölér 10 üveg közönséges sósborszeszszel.

Készíti Balá/so..cii Sándor gyógysze
rész. Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett 
székelyhavasi 1 rlaszesz" \  ' 2 és 1
koronás üvegekben az o. -/.ágban mindenütt.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

R é th y p̂ clem cu ko rká n 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  el I

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

E R Ő
sósborszesz,

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

Óre 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 YÓ R .

Kapható mindenütt.

' Védjegy: „Horgonyt4 ‘

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
ér óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osiiznál és meghűléseknél, bedörz-
•••••.... ..... ••••• sülősképpen használva. ....................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a ‘„Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobuzba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

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

Í P

S ző lőo ltvá ny , a m e rika i és hazai 
vesszöe ladási h irde tm ény.

A nagymcltóságu Földinivelésügyi Ministerium 
60900/189G. számú szokványrendelete szerint

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

bor és cscmegefaju
gyökeres fás és zöldoltványok

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

B a d a c s o n y v i d é k i  S z ő l ő t e l e p  
kezelösége,

TAPOLCZA (a Balaton mellett).

r ------------------ <
Tűzifa eladás.

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

tű z ifa  ra k tá rt
rendeztem be.

Bükk- és gyertyán hasábfa
m é t e r ö l e n k é n t  3 4  k o r .

Midőn ezt a n. é. közönség szives 
tudomására hozom kérem nagybecsű 
megrendeléseit.

Tisztelettel
KAZÁR IMRE.

V -------------------------------- J
Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

f  Battyándi tégla. .
k itűnő  nyers anyagú s jó l  é g e te tt

rali-, k ú t-és c s e ré p - té g la  bármely  vasúti  á l l o m á s r a  
olcsón szállítható.

A  muraszombati állomáson külön raktár
és rakodóhely.

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

f j  Bővebbet. R atkol T ivadarn ál Muraszombat. I
LEGNAGYOBB SZŰLÖ0LTVÁNYJ5K0IAAZAtAMI FELÜGYELET MEILETT LÉTESÜLT
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


