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ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre •» kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók

(lelős szerkesztő: D r. CZIFRAK JÁ N O S. 

Kiadó:
A Vend déki Magyar Közművelődési Egyesület.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 21) 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

BALKANYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Nyilttér petit sora 50 fill.

A kisipar fejlesztése
Nem vagyunk ugyan próféták, de azért 

bátran megjósolhatjuk, hogy az ujesztendö 
se fog valamelyes lényegesebb javulást, 
hozni senyvedő, tengődő, agyonsanyargatotl 
kisiparosokra. A múlt ev egy szemernyit 
se volt biztató a kisiparosságra nézve. 
Küzdelemteli év volt ez.

A kisiparos ha körültekint egyszerű 
hajlékában szomorúan kell konstatálnia, 
hogy megkettőződ munkája fokozott tevé
kenysége meddő marad akkor mikor arány
lag kevés jövedelem mellett drága az 
élelmiszer, a lakás, a ruházkodás és folyton 
emelkedik az adó stb. A kereset csökken 
vagy legjobb esetben egy helyben vesztegel, 
de a kiadások egyre növekednek.

Mi csak tulajdonítható, hogy a kisipar 
nem tud fejlődni, a kisiparosság nem tud 
haladni, nem tud szabadulni a reá zúduló 
csapások alól. A baj gyökerét visszás, telje
sen elhibázod közgazdasági viszonyainkban 
kell keresnünk. Mutatkoznak ugyan törek
vések az illetékes körök részéről a kisipar 
fejlődését célzó intézkedések á lta l. de ha 
történik is valami, az oly lassú menetű, 
oly elenyésző csekélység, hogy egy csepp
nek lehet tekinteni a tenger víztömegében.

A kereskedelmi kormány ez a legfőbb j 
baj az erős, edzett gyáriipart tömi tele j 
mindenféle kedvezményekkel, agyon támo
gatja a tőkés vállalkozók at, segélyezi abból 
a pénzből, a mit a kisember, a szegény 
kisiparos véres verejtékkel megkeresett 
filléreiből adó címén tizet. A fillérekből 
befolyó horribilis összegekből a kormány 
nagyipart támogat. A kisipar támogatását 
ugyan elősegíti a kereskedelmi kormány, 
de ez a tőkepénzes gyárosok nagyösszegü 
segélyezésével nem áll arányban. Ha még i 
úgy lenne, hogy egyenlő istápolásban ré- I 
szesülne úgy a kézműipar, mint a nagy vállal
kozás noha erről szó nincs — akkor is 
mérhetetlen előnyei vannak a nagyiparnak, 
mert ott van pénz, töke kitartás.

A kézmü iparosságra pedig nem marad j 
más hátra, mint tétlenül nézni, hogy teszi 
tönkre, hogy pusztítja létét, keresetét min- i 
(lenét a félelmetesen emelkedő és erősödő 
nagyipar. És ha nem szorítja a kisipart a ■ 
magyar nagyipar, ott van a még verseny
képesebb osztrákipa!, me / elárasztja készít
ményeivel a magyar ki ködökéi, a kik 
természetesen honi ipar pártolás ide 
a vagy oda az olcsóbb bevásárlási for
rást keresik, hogy ők is mérsékeltebb árak 
mellett adhassák el áruikat Kinek dolgozzon

tehát két kezével a kisiparos; a közönség
nek? mikor ez jutányosabban ju t bármihez 
a kereskedő révén; a kereskedőnek? mikor 
ez olcsóbban kapja a gyártól és ha nem 
a hazaitól, hát akkor a külfölditől.

A kormány iparpolitikája tehát abban 
helytelen, hogy aránytalanul támogatja 
nagyiparunkat kisiparunk rovására. Nagy
iparunkat annyiban kell támogatni, hogy 
kiszorítsa a külföldi ipart, illetve versenyez
hessen az idegen produktumokkal. A kis
ipart meg annyiban kell segélyezni, hogy a 
nagyipar létérdekeiben ne veszélyeztesse. 
Hol gyenge a kisipar, ott egyáltalán nem 
lehet erős ipar. A magyar ipar terebélyes 
fává csak a kisipar termékenyképes cse
metéje utján lehet. A kisipar egészséges 
fejlődésével életerős, hatalmas ipart teremt
hetünk.

A kisipart fejleszteni kell, állandóan, 
nagy kedvvel és anyagi áldozatokkal. Ha 
már megkezdettük a kisiparosok szellemi 
képzését, ha szaktudásuk, értelmük, képes
ségeik fejlesztésére tanfolyamokat nyitunk 
és tartunk, ha elméletileg alaposabban meg- 
ösinertettük szakmáikkal és folytatólag a 
gépkezelését is elsajátíttattuk velük, hogy 
gyakorlati tudásuk is legyen, áldozzunk, 
adjunk nekik gépeket, hogy többet produ-

TARCZA

A gémek regéje.
Irta : Pál Géza.

A Nílus partján kígyóit a világítótorony. Va
kító, fehér fénye messze besiklotl az afrikai 
éjszakába es mini egy balul mis ék hasította szél 
a sűrű sötétség. A tengeren világosság támadt, 
amely észak fele mindinkább halványodott és 
végre elenyészett a távolban. Azután ismét homály, 
következett, csöndes, fekete sötétség, mintha ott 
kezdődnek az örök éjszaka, a végtelen semmiség

Ragyogó fénypont tűnik fel a sötét távolban ; 
csillag-c, vagy emberi fény ? Közeledik a kóbor 
fény, egyre nagyobb és ragyogóbb lesz, már elérte 
a tenger megvilágított részét, de ott elbalványodik, 
eltűnik; csak egy fekete folt maradt belőle. A 
folt is közeledik, körvonalai élesednek és amint 
közel jut a világítótoronyhoz hatalmas, búgó han
got hallat a nagy bajó gözkürlje. A kísérteties, i 
erős hang végighullámzik a néma éjszakában; 
cihatol a sivatag széléig és lemerül a tenger 
fenekéig. És megreszketnek a tenger s a sivatag 
lakói, ők már értik a hangot: félistenek jöttek 
újból, az észak fehér emberei, akik ismét beljebb 
szorítják őket a sivatagba és mélyebbre űzik őket 
a vigasztalan tengerbe. Felfelé is hatolt a hang, 
a vándor gémcsapatig. A lég büszke utasai ám 
meg nem reszketlek; lepje el bár a fehér ember j 
az egész földet és vizet, az ö birodalmukat el !

nem foglalja, ök szabadok maradnak örökké. 
Csak a legvénebb gém. a cs ipát vezetője reszketett 
meg, ijedt hangot hallatott, mintha nagy veszede
lem fenyegetné a vándor csapatot, hirtelen fel
kapta lebegő szárny át, a sor felbomlott s a Hálá
lok gúnyos hangokkal vették körül az ijedt, 
tapasztalt vezetőt. A sor újból helyreállt, a csapat 
tova szállott észak felé a végtelen tenger fölött, 
nesztelenül suhantak, csak szárnyuk csattogása 
hallaltszott.

És megszólalt a csapat vezetője a legvé
nebb gém.

Fiatal testvéreim, reszkessetek a/, ember 
hangjától, mert ö ami nagy ellenségünk, aki 
számunkat egyre apasztja. Valamikor nagy volt 
ami északi birodalmunk, ahová most is szállunk; 
sok-sok testvérünk élt a lápok és mocsarak biro
dalmában s ha a jeges évszak elöl déli hazánkba 
vándoroltunk, nagy, végtelen sorokban szeltük a 
léget. De aztán eljött a tűz ura, a hatalmas em
ber és rátámadt ősi tanyáink, egyre beljebb hatolt 
régi lakóhelyeinkre és ahová lépett olt elfonnyadt 
a vizirózsa, elpusztult a káka, nád és kiszáradt a 
viz. Aztán leszállóit a föld gyomrába, megboly
gatta rég nyugvó őseink csontjait kemény sziklá
kat hozott napfényre, hosszú, egyenes sorokba 
rakta őket s a köhalmazok közül egyre száll . . . 
száll felfelé a piszkos, fojtó füst.

Lenn a mélyben nagytestű hajó úszott 
komoran, sűrűn fekete füstje felszállott a vándor 
csapatig. A vezető gém nagy ivott hasított, hogy 
elkerülje a szemben gomolygó füstöt.

Kerüljétek a füstöt fiatal testvéreim, mert 
ahonnan füst száll fel ott a lüz ura tartózkodik, 
aki rabul ejtelt minden élő lényt, amely nem 
menekülhetett előre föl a magasba. Piszkos a füst 
és fojtó, holtan bukik a mélybe aki soká száll 
benne és Iájó a tűz, aki közel fölötte suhan el 
elveszti szárnyát és rabja lesz az embernek.

Kgyre terjed a füst, egyre vesznek lakóhe
lyeink ; számunk megfogyolt, napestig kell kóbo
rolnunk inig kis mocsárra találunk, de megmaradt 
szabadságunk. Uüs/.kén és szabadon repülhetünk 
légi illáinkon, most szárnya nincsen a hatalmas 
embernek és haragja elöl a felhőkig szállhalunk.

Már nem sokáig.
Tudok egy regét, mely apáról fiúra szállva 

maradt fenn, egy vén gémtől hallottam, aki elké
sett csapatunkat vezette a nagy vizen át irn hall
játok li is s ha egykor vének lesztek és fiatalokat 
vezetlek déli hazánkba regéljetek nekik.

I{irodalmunk pusztulni fog egyre, számunk 
folyton apad majd, de mielőtt kiszáradna az 
utolsó mocsárunk és mielőtt a fojtó füst ellepné 
az egész léget, szárnya nő a hatalmas embernek 
és repülni fog sasnál magasabban, fecskénél sebe
sebben és akkor örökre letűnik ami szadadságunk.

De messze van még az az idő, hisz vannak 
meg nagy számban dús mocsaras vidékek, ahol 
füst nem szennyezi a tiszta levegőt; a mi légi 
ulainkal még nem fogja zavarni az ember, tán 
csontjaink pora sem lesz már meg, mire közülük 
az első felrepül.

Tüdőbetegségek, hurutok, gzansár- 
köhogés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utanzalokai is kínálnak, kérjen mindenkor 
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kúl hassanak, hogy megélhessenek, hogy 
versenyképesek legyenek.

A kisipar fejlesztésére szánt töke oly 
gyümölcsöztetö befektetés, mely busás ka
matokat hoz az államnak és egyetlen hu
mánus cselekedet, mert ezer és ezer sze
gény, törekvő kisembert felsegítene és bol
dog, megnyugodtabb megélhetést biztosítana 
nekik.

A Muraszombatjárási Gazdakör 
közgyűlése.

A „Muraszombatjárási Gazdakör" f. hó 25-én | 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján d. u. 3 óra
kor tartotta meg XXIV-ik évi rendes közgyűlését 
a muraszombati állami iskola egyik termében 
nagy érdeklődés mellett.

Jelen voltak a választmány részéről: Kováls 
István alelnök, Horváth Pál, Békássy Ernő, Kardos 
József, Nemes Miklós, Antauer József, Junkur.cz 
Sándor (Muraszombat), Porkoláb Gyula. Horváth 
bajos (Battyánd), ifj, Kühár József (Mezővár), 
Vratarits Iván (Kisszombat), dr. Vratarits Iván 
ügyész, Takáts R. István titkár, Kacsó Ferenc/, s. 
titkár, Malacsics József pénztáros, Richtcr József, 
Molitorisz Jenő, Faludi János, Hunyadi Sándor, 
Török Ernő, Meszarits István, Kázár Imre, Hor
váth József (Muraszombat), Székely János (Oltó- 
háza) Mikola Ferenc/. (Péterhegy) Lach István, 
Kuzina János (Mezövár), Kcrcsmár János Zsida- 
liegy, Zónik Jó/.sel (Nagytótlak). Zrinszky Sándor 
(Musznya) Kumin Miklós (Kisszombat), Balcz 
Aladár (Bellatincz), Csellák Iván (Halmosfő) Siltár 
Ferenc/. (Vasnyires). Szampt István (Kismálnás), j 
Czelecz József, Kühár János (Muracsermely), 
Péntek Mihály (Vaspolony), Horváth József 
(Szcntbibor) gazdaköri tagok.

Öméltósága gróf Batthyány Zsigmond a 
gazdakör elnöke elfoglaltsága miatt nem jelenhetett 
meg a gyűlésen, miért is az elnöki székel Kováts 
István alelnök foglalta cl.

Üdvözölvén a megjelenteket, sajnálatának ad 
kifejezést Öméltósága távolléte felett.

Bejelenti továbbá, hogy Szenten Dezső Csák
tornyái gazdasági szaktanár előadása elmarad, 
miután annak megtartásában betegsége akadá
lyozza.

Ezek után felkéri Takáts K. István titkárt 
jelentésének megtételére.

Takáts R. István titkár a következőkben 
számol be az egyesület múlt évi működéséről :

Elhallgat a legvénebb gém és tova szállt a 
suhanó csapat.

Lágy, tavaszi köd borított el mindent. A 
városokat, mezőket, és völgyeket. Csak a magas 
hegycsúcsok nyúllak ki a ködből, mint fele szige
tek a holdvilágos tengerből. Közeledik a hajnal 
és lilaszinüre festi a hullámzó ködöt, délen nagy, 
acélszürke felhő zavarja meg a végtelen fehérsé
get : egy ébredő város felszálló füstje.

A hegyek s a köd fölött gémek repülnek; 
nesztelenül, csendesen lebegnek, csak néha csap
nak fáradt szárnyaikkal; a fiatalok el-elmaradnak, 
a több napi tengeri útban holtra fáradtak.

Fölkelt a nap, de halvány sugarai elvesznek 
a sürü kődben. Nyugat felöl hajnali szél kereke
dik és szétlebbenti a nedves ködfátyolt, a nap
sugarak áttörnek a résen és lehatolnak a fekete 
földig.

Egy óriási város terült el a mélyben. A 
fiatal gémek kíváncsian nézték az egyenes köso- 
rókát, mozdulatlan kupolákat, tornyokat és a 
köztük hullámzó embereket.

A város szélén egy szokatlan nagy madár 
keringett, nydsebesen siklik előre aztán hirtelen 
felfelé emelkedett. A gémek csodálva húzódnak 
lejebb; már tisztán látják a nagy szárnyakat és 
alattuk . . . .  az embert.

A legvénebb gém fájdalmas hangot hallatott, 
mintha nyíl fúrta volna át a szivét és holtan 
bukott a mélységbe.

A mélyből hatalmas, elnyu;tott, kiáltás 
hallatszott, a győzelmes ember diadalkiáltása volt.

Más gém szállt a lebukott helyére s a bús 
csapat eltűnt a fosztó ködben.

Tisztelt Közgyűlés!
Midőn most a lefolyt 1908 év történetét

terjesztjük elő, sajnálattal kell megemlékeznünk, 
arról a pusztításról, mely a múlt évben járá
sunk virágzó állattenyésztését végromlásba dön
tötte s ezzel Kisgazdáink amúgy is nehéz meg
élhetési viszonyait szerfelett megnehezítette. E/. 
a veszélyes jelenség, az emberemlékezet óta 
elő nem fordult nagy szárazság volt. A nagy- 
csapás járásunk gazdaságát alapjában rendítette 
meg, de éppen a legnagyobb kétségbeesés ide
jén emelkedett egyesületünk hivatásának magas
latára. Teljes erejéből sietett a szorongatott 
helyzetben levő kisgazdák segítségére, felhívta 
a földmivclésügyi kormány figyelmét, rámutatott 
a kiszámithatlan kárra, melyet gazdaközönse- 
günk önerejéből elhárítani nem tud. A magas 
Minislerium felismerte a veszély nagyságát, 
mentő actiót indított, minek kivitelével egyesü
letünket bízta meg. E megtisztelő s kitüntető 
megbízásnak eleget is tettünk, szerénytelenség 
nélkül elmondhatjuk, hogy választmányunk élén 
Öméltóságával fáradhatlan elnökünkkel nagy 
munkát végzett, hetekig, hónapokig tarló szívós 
munkássággal végre sikerült a végzetes csapás 
erejét csökkenteni. Felkutattuk a takarmány 
beszerzési forrásokat, azt a kormány anyagi 
segélyével jutányos áron vásároltuk meg kis
gazdáink számára s ezzel módot nyújtottunk 
nekik arra, hogy tcnyészanyagukat megtarthas
sák s veszély nélkül várhassák be az idők 
jobbra fordulását.

E nagy munkán kívül a következőket 
végezte egyesületünk a mull év folyamán.

Tartottunk egy közgyűlést és 3 választ
mányi ülést. Egyik választmányi ülésünket 
Battvándon Horváth Lajos v. tag ur vendég
szerető házánál tartottuk meg, a hol is az 
inségaotió képezte az ülés főtárgyát, s mely 
megbeszélésbe bevontuk a jelenlevő környék
beli kisgazdákat is. Ezenkívül választmányunk 
több tagja permanentiába volt az actió szolgá
latában.

Taglétszámunk a következő: Rendes ta
gunk van 19. pártoló 480, levelező 30, tagdíj 
hátralékunk 558 korona, mely összeg behajtását 
szorgalmaztuk és szorgalmazzuk, leírtunk 0 
koronát.

Díjazásokat a múlt évben tekintettel az 
abnornis szárazságra nem tartottunk.

A kapott ezüst szörinényü házi nyíllak, a 
hozzájuk fűzött várakozásnak nem feleltek meg, 
úgy az alanyok, mint az ivadékok közül igen 
sok elhullott. A kiosztott nyíllak helyett csere
példányokat kevesen adtak vissza.

Közbenjárásunkra a kerületi gazdasági 
felügyelő utján, baromfitenyésztésünk felfrissítése, 
javítása czéljából, kaptunk 4 emdeni gúnárt, és 
20 drb pekingi gáczért a miket főként a Mu 
rámenti községekben osztottunk ki, az 50 drb 
orpington kakast pedig a vasút menti községekbe 
helyeztük ki.

Az eddig sikertelen halasilási kísérletein
ket ez évben is megismételtük 70 korona ára 
pontyivadékot vettünk a németujvári tógazda
ságtól s azt a barkóczi Muraágba helyeztük el. 
Ezenkívül az országos halászati felügyelőséget 
is megkerestük fogassüllő ikrákért, a minek 
ajándékozását kilátásba helyezték.

Az eddig kezelésünkben volt amerikai 
szölövcsszö telepünket tulajdonosának Kirbisch 
Ferenc/, urnák visszaadtuk

A filoxera járásunk hegyvidékén mindjob
ban terjed, ez év folyamán Bernhardt Rezső 
soproni szőlészeti felügyelő helyszíni szemlét 
tartott, mely alkalommal a Vasiak körüli he
gyeken constatállá a filoxera jelenletét és intéz
kedett a vesszőbehozatali tilalom megszüntetése 
iránt.

Az okszerű szőlőművelés érdekében folya
modásunkra a nagyméltóságu földmivclésügyi 
Minister Ur Verik Gergely volt palicsbaracskai 
szölöelőmunkást rendelte ki 3 évi időtartamra 
a kinek fizetését tárczája terhére havi részletek
ben utalja ki, körünk pedig viseli a lakbér 
költségeket. Nevezett hivatása abból áll, hogy 
vincelléreinket, kisgazdáinkat a szőlőművelés 
terén gyakorlati utón oktassa, hegyről, hegyre 
járva az okszerű szőlöültetést s különösen a 
metszést tanítsa. Működését az ősz folyamán 
már megkezdto s most már szorgalmasan dol
gozik.

Kérésünkre a Minislerium 4U0 korona 
államsegélyt utalt ki, a minek fejében járásunk

4 községének 800 drb gyümölcsfát adományoz
tunk tótlaki és vaskorpádi telepeinkből.

Kísérleteztünk a lenlermeléssel is, füredi 
szaktanár járt is nálunk, de közbejött körülmé
nyek kísérletünket zátonyra juttatták.

Egyik rég óhajtott tervünk szintén nem 
vezetett a kívánt sikerre, ez a rétöntözési 
mintatér rég vajúdó ügye. E bal siker is a 
szárazságnak köszönhető, ugyanis a szakbizott
ság helyszíni szemléjét ép abban az időben 
tartotta meg, mikor a szárazság tetőpontját 
érte el, a battyándi patak vízállása oly alacsony 
volt, hogy a pcrczenkint megkívánt minimális 
vízszolgáltatást nem volt képes teljesíteni s 
igy kérésünk nem volt kivihető.

A „Tulipán szövetség" fehivására össsze- 
irtuk járásunk egyes vidékeit ahol háziiparral 
foglalkoznak, a kimutatásból kitűnt, hogy 
Péterhegy vidéken késeket csinálnak, Vaskorpád 
és Bodóhegy környékén zsomborkészités a 
háziipar tárgya, a rónavidéken pedig az általunk 
meghonosított kosárfonás, cirokseprö kötés űze
tik, mint háziipar.

Az idei tanfolyamot 1000 koronával segé
lyezte a Minislerium, úgyszintén ismeretterjesztő 
előadásainkat is 500 korona támogatásba 
részesítette.

A batlyándi mintagazdaságra nézve jelent
jük, hogy az az üzemtervnek megfelelően ke
zeltetik, a vele kapcsolatos szölötelep részére 
kedvezményes áru oltványt kaptunk, a minta
gazda ezenkívül vetőmagot és egy morzsoló 
gépet kapott.

Vértes Sándor v. tag úrral közösen egy 
„Fix" elnevezésű fapermetezöt vettünk, mely 
igen beválik s különösen túliaki telepünkön 
nagy szolgálatot lesz.

Az egyesületünk tulajdonát képező illetve 
felügyelete alatt álló gépeket csekély használati 
dij ellenében ez évben is sűrűn vették igénybe 
tagjaink.

Tagdíj járulék fejében az előző évekhez 
hasonlóan most is 480 darab „Magyar fóldmi- 
velök" és a „Népbarálja" czimü naptárakat 
oszlottunk ki.

A fentiek voltak azok a mikben, nagy 
vonalokban vázoltuk egyesületünk múlt évi 
tevékenységét. Reményünknek adunk ez úttal is 
kifejezést, hogy az elmúlt válságos gazdasági 
év után jútermö. bö esztendők lógnak követ
kezni, hogy a jövő évben, midőn egyesületünk 
fennállásának negyedszázados jubileumát ünne
peljük, örömünknek látható jele. fáradozásaink
nak gyümölcse is legyen, hogy virágzó gazdasági 
állapotokat szemlélhessünk, a mit járásunk kis
gazdáinak fejlett gazdaságaiban találhatunk meg.

Ezek után tisztelettel kérjük a t. Közgyű
lést, hogy jelentésünket helybenhagyúlag tudo
másul venni szíveskedjék.

A közgyűlés a titkár jelentését egyhangúlag 
tudomásul vette.

A tárgysorozat 4-ik pontját a számvizsgáló- 
bizottság jelentése képezte, a minek alapján a 
közgyűlés Malacsics József pénztárosnak az 1908 
évre a felmentvényl megadta.

Az 5-ik pont volt az 1909 évi költségvetés 
és munkaprogramul megállapítása.

A közgyűlés az előterjesztéseket tudomásul 
vette s az abbanfoglaltak mikénti kivitelét a 
választmány hatáskörébe utalta át.

A választmány és a tisztikar mandátuma 
lejárván, a közgyűlés egyhangúlag a következőket 
választotta meg.

Megválasztottak: elnök gróf Batthyány Zsig
mond orszgy. képviselő, alelnök Kováts István 
cvang. lelkész, ügyész dr. Vratarits Iván ügyvéd, 
titkár Takáts R. István állami iskola ig.-tanitó, 
segéd titkár Kacsó Fcrencz takarékpénztári 
főkönyvelő, segéd titkár Richter József állami 
iskolai tanító, pénztáros Malacsics József tkptri 
pénztáros.

Választmányi tagok: Antauer József, Bácz 
János, Bekássy Ernő, Csiszár János, dr. Czifrák 
János. Horváth Pál. Junkuncz Sándor, Kardos 
József, Kirbisch Ferencz, dr. Lamm Antal, Meixner 
Mátyás, Mintsek Gáspár, Nemes Miklós, Pósfay 
Pongrácz, Ratkol Tivadar, Szlepecz János (Mura
szombat), Balcz Aladár (Bellatincz), Bankó Viktor 
(Tölgyes), Fiiszár János (Tótkeresztur), Horváth 
Lajos, Porkoláb Gyula (Battyánd), ifj. Kühár Józset 
(Mezővár), Martiuecz Miklós (Muraszentes), Siftár 
Károly (Bodóhegy), Schweinhammcr János (Baly- 
tyánfalva. Sinkovich Dénes (Vaskorpád), Pusztai 
József (Mártonhcly), Vratarits Iván (Kisszombat).
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Takáts R. látván gróf Batthyányi Zsigmond 
Öméltósága megbízásából bejelenti hogy az egye
sület a jövő 1910. évben fennállásának 25-ik év
fordulóját éri el, kéri a közgyűlést, hogy e neve
zetes évfordulót ünnepélyes fór inában ülje meg. 
ez évben tartsunk állatdijazásokat, gyümölcs és 
haziipar kiállítást rendezzünk, terjessze ki, illetve 
vonja be az ünnepség keretébe az egész járást, 
hogy a jubileum felett érzett örömeinek méltó ki
fejezést adhasson.

A közgyűlés örömmel tette magáévá az in
dítványt s annak rendezésével az előkészítő mun
kák megtételével a választmányt bízta meg.

Bakó János gazdaköri tag egy ládát küldött 
be, tele gyüriishernyó petével, doeumentálni akar
ván ezzel is, hogy a hernyók az elégtelen irtás 
miatt mily nagymérvben elszaporodtak, felkéri a 
gazdakört, hogy a maga hatáskörében is hasson 
oda, hogy az irtás minél alaposabban végeztessék.

A közgyűlés elhatározza, hogy tekintettel a 
közelmúltban történt óriás mérvű hernyó pusztí
tásra, felkéri a járásbeli tanító urakat, hogy ok
tassák ki az iskolás gyermekeket, hogy otthon 
tőlük telhelöleg irtsák a hernyó fészkeket s Békássy 
Krnö választmányi tag indítványára elhatározta, 
hogy 30 40 drb lepkefogó hálót szerez be s azt 
ingyenesen fogja kiosztani a járásbeli isko
lák közölt.

Kgyéb tárgy nem lévén, elnök megköszönve 
a szives érdeklődést, az ülést bezárta. ( Ó.)

H Í R E K .

Az e lh a g y o t t  g y e r m e k e k é r t .
Büszke fővárosunk külső képén, most két 
mozgalom tünetei látszanak. Az egyik a 
bábom , a másik a  Gyermekvédő Liga ké 
szülödése az április 1-én és 2-án tartandó 
gyerm eknapra. Az egész főváros tele van 
aggatva feltűnő táblákkal, zászlókkal és a 
reklám más sokfajta ötletes módjával. Vagy 
berukkolni készülő katonát, vagy gyermek
védelem ben foglalkozó uriasszonyt lát az 
em ber. A színházakban a hölgyek egymás 
közt arról beszélgetnek ki hol fog árusítani 
vagy melyik urna mellett fog állni. És a 
Liga meg is érdemli ezt az érdeklődést, 
m ert hum anosabb őzéit egyesület nem szol
gálhat. A gyermekvédelem a legfontosabb 
nem zeti ügy. Mindig az volt, de különösen 
m ost, amikor szom orú kilátás van arra, 
hogy nem sokára százával fog hullani nem 
zetünk vére a balkáni csatatéren. Értesülé
sünk szerint M uraszom batban is lesz gyer
m eknap s rem éljük, hogy közönségünk az 
eddigi szokásos m ódon fogja kivenni a maga 
részét abból a nem es aktióból. mely az 
elzüllött gyermekek m egm entését czélozza.

Dr Vratarits Iván eljegyzése. Amit hetek 
óta sultogva beszéli a fáma, amiről lázas érdeklő
déssel pletykáztak az asszonyok, végre a mull 
vasárnapon elevon valósággá lelt. Lila színű velin 
papírra nyomott sorok hirdetik immár hivatalosan 
is, hogy dr. Vratarits Iván vőlegény. Kgészen 
bizonyosan vőlegény. És ez a hir, daczára annak, 
hogy a férfiak KO százaléka belekerül ebbe az 
állapotba, mégis szonzatió volt Muraszombatban 
és Vidékén. Mert dr. Vratarits Iván tudvalevőleg 
jó partbie. Mindenki tudja róla, hogy kitűnő otthon 
ülő, rendkívüli szolid ember, aki bornemissza, nem 
szeret kártyázni, s a kurizálást sem nagyon kedveli. 
Emellett általánosan ismert volt abbeli nézete, 
hogy nem akar megnősülni, daczára annak, hogy 
olyan módon „ h á z a s o d o t t *  meg ezelőtt né
hány évvel, amilyennel a legkényesebb igényeknek 
is eleget tehetett volna. Ebbéli állapotában érde
kes emberré lett. Hogyne egy minden izében 
férjnek való fiatalember, aki nem akarja nyakát 
abba a bizonyos igába hajlani! Ez eléggé izgató 
kérdés volt. De persze most már csak volt. Mert 
az ö elméletei is csütörtököt mondtak egy bájos 
szőke leányka közelében. Úgy járt mint kenyeres 
pajtása Miska, aki még erősebb elméleteket hir

detett annak idején a legény asztalnál. Hogy szó
nokolt ez a két ember a házasság ellen! Es imo 
alig múlt el egy esztendő a Miska házassága óta, 
Iván barátunk is kénytelen kapitulálni, az előtt a 
nagy hatalmasság előtt, amely nem ismer elveket 
és tekintélyeket, amely ha megszállja, a legko
molyabb emberből is olvadozó trobadurt csinál. 
Aki most végig néz a mi barátunkon, azt fogja 
látni, hogy a legszárazabb sommás tárgyaláson is 
ábrándozó tekintettel mereng a távolba, arra felé 
a hol a mezővári jegenyék merednek a tavaszi 
ködös légbe. És ezt a szerelem tévé . . Szóval: 
beteljesedett. Iván sem kerülte el sorsát. Az a 
piezi, hamis ámor istenke, oldalba lölte nyilával 
ezt a nagy embert is. Egyébként pedig félretéve 
minden tréfát és kedélyeskedést, szivünk egész me
legével köszöntjük derék barátunkat. Legyen 
olyan boldog, amilyennek mi kívánjuk!

— A L ig a  k i tü n te té s e i .  Az Országos 
Gyermekvédő Liga Ízlésesen kiállított dísz
okleveleket küldött azon hölgyeknek, akik a 
mtilt évi Liga mozgalomban részt vettek. A 
diszokm ányt a központi elnökségen kívül 
a vasmegyei elnökség nevében Szegedy 
György né sz. Gerlicy Irm a bárónő is aláírta.

A tűzoltó egyesület értekezlete. A múlt év 
folyamán nagy bajjal rendbe hozott tűzoltó egye
sület ismét válság előtt áll. Agilis föparacsnoka 
dr. Sömcn Lajos állásáról lemondott. E tárgyban 
az egyesület tagjai tegnap l'ósfay Pongrác elnök
lésével értekezleteit tartottak, amelynek eredménye
kén a/4 határozták, hogy a jelenlegi válságos 
viszonyok között a főparancsnok lemondását nem 
fogadják el, küldöttségileg fogják megkérni arra, 
hogy állását megtartsa. Az értekezletének az 
állásfoglalását csak helyeselhetjük, mert dr. Sünien 
Lajosban egész embert bir a tűzoltóság, akinek 
erélyes vezetése ott nélkülözhctlcn.

— A battyándi ág. ev. templom átalakítási 
munkálatait a jövő hu folyamán megkezdik. Az 
összes templomfalak szigetelését, a templom külső 
tatarozását- és vasbeton munkáit Morvái és Novák 
szabadkai vállalkozók végzik. A templom jelenlegi 
famenyezetét ugyanis egy kettős vasbeton és Kabitz 
menyezet fogja felváltani, a melylycl a templom 
egyszerű, de szép boltozott belsőt kap : a vasbeton 
karzat pedig, a mely a jelenlegi fakarzat helyébe 
kerül, feleslegessé teszi a mostani oszlopokat s 
ezzel az evangélikus templomok legnagyobb hát
rányát szünteti meg. Ezt a művészies harmonikus, 
szép belsőt Takáts László építész terve szerint 
készülő modern stilszerü festés és egy nagysza
bású uj orgona fogja kiegészíteni. A nagy méretű 
12 változatú orgona, hatalmas sipsorral, modern 
kiképzéssel Országh Sándor Rákospalotai orgona
gyáros müve lesz. Az összes uj tölgyfa ajtók 
Eliszár József muraszombati asztalosnál, a Fencstra 
rendszerű vasablakok Berkes Kálmán lakatos 
mesternél Budapesten, a bádogos munkák pedig 
Dillrich Gusztáv muraszombati bádogosnál ké
szülnek. Az az egyhangú, egyértelmű lelkesedés 
és áldozatkészség, a melylycl a battyándi hívek 
nemcsak — elhatározták, hanem immár sietve meg 
is valósítják, hogy templomuk, úgy külsőleg, mint 
belsőleg szerkezeti és formái szempontból a 
legmodernebb igények szerint megújuljon: a 
gyülekezet amerikai híveinél is visszhangra talált; 
az amerikába szakadt hívek saját adományaikból 
hazai templomuknak egy gyönyörű bronz fedelű, 
márvány keresztelő kuttal állítanak emléket: a 
keresztelőkul Takáts László építész tervei szerint 
Budapesten készül. A tcmplomépitkczés tervezését 
művezetését Takáts László és Uy Károly buda
pesti építészek vótrvik

— Kovács Bandi karierje. Olvasóink bizo
nyára még emlékezni fognak Kovács Bandira, 
arra a jeles színészre, aki az elmúlt nyáron Fehér 
V'ilmos társulatával nálunk működött. Ez a kiváló 
művész már első fellépésétől kezdve közönségünk

kedvencze lett, mert nem közönséges tehetséget 
látott a minden tekintetben rokonszenves fiatal 
emberben. Jutalomjátéka, mikor a „Császár 
katonái-“bán Joász főhadnagy szerepét játszotta, 
valóságos ünneplés, a színi évadnak legsikerültebb 
estéje volt. Konstatáljuk, hogy közönségünk ro- 
konszenve egészen indokolt volt s Kovács Bandi 
tehetségében nem csalatkozott, mert a jeles művész 
rohamlépésekkel haladt előre. Az öszszel szerző
dése lejárván, Budapestre ment, ahol a dr. Szalay 
által vezetett Cabaret Bonbonicrben kapott szer
ződést. Ezen a brcltlin fedezte föl öt Beöthy 
László a Király és Magyar színházak igazgatója s 
rövid tárgyalások után évi 7000 korona fizetéssel 
szerződtette a Király színházhoz.

— Eljegyzés. Kodila István a csendlaki ura
dalom ispánja a múlt héten jegyezte el Sárkány 
Francziska kisasszonyt, Sárkány Adám péterhegyi 
körjegyző kedves bugát.

— Szőrön szerzett vőlegény. Csahuk Teréz- 
nek, egy Tótkereszturon szolgáló leányzónak sze
relem lopódzolt a szivébe. Forrón és odaadással 
szerette Jánost, aki c szerelem birtokában pazar 
pásztorórákat élvezett végig. Az igazság kedvéért 
meg kell jegyeznünk, hogy Csahuk Teréznél szebb 
és szemrevalóhb leányzók is vannak Tótkereszturon. 
és igy János szerelme csakhamar lohadni kezdett. 
A változatosság mindig gyönyörűség, hát még akkor, 
mikor az imádott hölgynél szebbek is akadnak. 
Treza szive egyszerre csak sajogni kezdett. Észre
vette, hogy a János nyomorultul megcsalja s 
búnak eredten emésztette magát. Mikor pedig igy 
húsúit vala, clibe került valahogy egy sötét képű 
villogó szemű czigány némber, akit Baranya Rozi 
néven ismer a csendöri nyilvántartás. Kitűnő 
szimattal rögtön megérezte a czigány asszony, 
hogy Trézának mi a baja s mézédes szavakkal 
bizalmába furakodván, felajánlotta segítségét, biz
tosítván a búsuló leányt, hogy neki csalhatatlan 
módjai vannak arra, hogy nemcsak a legény hűt
lensége szűnjék meg. de az olyannyira visszatér 
az elhagyott kedveséhez, hogy még feleségül is 
veszi. Nagyotl dobbant e szóra Treza szive s 
mohón kérdezte Baranya Közitől, mit kelljen cse
lekednie. A ezigányasszony egyszeribe a helyzet 
magaslatára emelkedett s mindenekelőtt egy öltö
zet ruhát, meg egy alsószoknyát, harisnyát, selyem 
kendöt és egyéb ruhanemüeket kért a leányzótól 
azzal a ravasz indokolással, hogy a legény köze
lébe akarván förkőzni, kell hogy ismerős ruha
darabok legyenek rajta. A kellő hatás csak igy 
érhető el. Azonkívül rábeszélte a leányt, hogy 
vágjon le egy tincset a — hajából. Ezt ö papírba 
kötve, a hütelcn legény hátához fogja verni. 
Természetesen valamelyes eljárási költséget is 
kért és kapott is. Trezá örömmel adta oda min
denét és várt. Lázas izgalommal leste a hatást, 
de az csak nem akart jelentkezni. János ugyan 
felkereste ót is, de másokat is. Sőt másokat 
gyakrabban. Erre azután méregbe jött Treza. Hát 
ö hiába adta oda a ruháját, a pénzét s hasztalan 
fosztotta meg magát egyik ékességétől V Elment a 
csendörséghez. így került az ügy a járásbíróság
hoz, amely pénteken ült törvényt Baranyi Rozi 
felelt. A ravasz czigáuyuö tagadott, de a kár
vallott leány keményen szemébe mondta az igaz
ságot. A bíróság a tagadásnak nem adott hitelt 
s Baranya Bozit 21 napi fogházra ítélte.

Meghívó. A muraszombati járási ipartes
tület 1909. évi április hó 4-én délelőtt 10 órakor 
a róm katli. iskola helyiségében XV-ik évi rendes 
közgyűlésre tisztelettel meghivatik. A tag urak 
érlesiltetnek, hogy az újonnan összehívott közgyű
lés tekintet nélkül a jelenlevőkre, végérvényesen 
fog határozni. Muraszombat, 1909. évi márczius 
hó 25-én, Stevancsecz Nándor, jegyző. Miholiez 
János, elnök.

Apró hirdetések.

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

Ojtani való 900 drb. alma vadonez, ojtani 
való 100 drb. körte, át ültetni való 500 drb. alma, 
át ültetni való 50 drb. körte, át ültetni való 20 
drb. cscrcsnye, gyümölcs csemete jutányos árou 
eladó Halmoson özv. Kondor Ferencznénél.



Egy lakás április hó 1-től 
kiadó. Bővebbet özv. Hart- 
mann Frigyesné órás üzleté
ben Muraszombat.

MUKASZOMBAT, 1909.________________

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
K Á ZÁ R  IM RE.

76Gf 1909. tkv. sz.
Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Fürst Samu 
regedei lakos végrehajtatónak. Kiilics János buzn- 
lielvi lakos végrehajtást szenvedett elleni 200 K 
40 fiill. tőkekövetelés, ennek 1908. évi január 10-től ! 
járó fi" 0 kamatai, *. a°/u váltódij, 24 kor. lő íill. 
peri, 23 kor. 75 íill. végrehajtási és IS korona 
30 fillér árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. jbiróság, 
mint tkkönyvi hatóság területén lévő, buzahciyi ' 
8. sz. tjkvhcn A I. 1—11. sor a. felvett 10. 38.

Árverési hirdetmény kibocsátásával W je ju -

.MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ*

leg megállapított Árverési feltételek a hivatalos 
■ kir. telekkönyvi hatóságnál es

■ thfitök.
24-én. A

órák alatt ezen » » . to .w -.~--j .
Buzahely község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1909. február ho -  
kir. jbiróság, mint tkKvi hatóság.

Aczél kir. járásbiró.

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

A nagyméltóságu Föld.nivelésügyi Ministerium 
60900/1896. számú szokványrendcletc szerint 

válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis, Rupestris-Monticóla és Vitis-Soloms
amerikai vadvcssző, valamint ugyanily a lanyokra nemesî
lett. fenti rendeletnek mindenben megfelelő a lcgki 

bor és csemegefaju
gyökeres fás és zöldoltványok

ugyszintcn b án i 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  
k e z e lő s é g e ,

TAPOLCZA (a Balaton mellett).

Keresek
április hó 15-ére egy szorgalmas német és 

vend nyelvben jártas
füszerkereskedő segédet.

Ajánlatok K u z m ic s  J ó z s e fh e z  R a d - 
k e r s b u r g  intézendök.

445/1909. tkv. sz.
Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Dara Jánosnó szül. Vas 
Ágnes és Vas Sándor vclcméri lakosok végrehajta- 
tóuak. Sebök Istvánné szül. Monok Katalin vele- 
méri lakos végrehajtási szenvedett elleni 400 kor. 
tőkekövetelés, 71 kor. 70 íill. peri, 20 kor. 20 fiit. 
végrehajtási, és 20 kor. 30 íill. árverés kérvénye
zési költségek kielégitése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 
területén lévő, a vclcméri 37 sz. tjkvhcn A. I. 
10, 11 sor 650, 651 hrsz. ingatlanból Sebök 
Istvánné szül. Monok Katalint illető :l io 8 ad részre 
159 koronában, az u. o. .59 sz. tkvbcn A I. 363 
hrsz. ingatlanból nevezetett illető '/sa 76 od részre 
12 koronában, az u. o. 141 sz. tkvbcn A I. 1—2 
sor 155, 165 hrsz. ingatlanból nevezettet illető 
*/M-od részre 57 koronában, az u. o. 147 sz. 
tkvbcn A I. 1 sor lfifi hrsz. ingatlanból nevezettet 
illető :,,3#-od részre 104 koronában, az u. o. 200 
sz. tkvbcn A I. 2—5 sor (87—89) 166, 272, 281 
hrsz. 10 sz. ház ingatlanokból nevezettet illető 
Vsn-od részre 451 koronában megállapított kikiál
tási árban az árverés elrendeltetik s arra ha
tárnapul
1909. évi április hó 19 (tizenkilencedik) napjának.
d. e. 10 órája Vclemér község házához ki
tűzőién azzal,hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
a kikiáltási ár */3-ad, illetve Va-cd részen alul 
eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő n fentebb említett in- 
gatlan kikiáltási árának 15°/„-a.

Árverezni szándékozók tartoznak a hánat- 
uérzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szoló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben a hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg mcgállapitott árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Velemér község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben fejjegyzendő.
Muraszombat, 1909. február 5. A kir. járás

bíróság, mint tkkvi hatóság.
Aczéi, kir. jbiró.

MÁRCZIUS 28.

JTr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

c z u k o r k á i S í L ^ n i t S ;
________________________ köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
e||en _  Kaiser-féle „Mell-Caramclla* ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen 
c c  a a  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 
O  U  C v /  ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 és 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható Muraszombatban B ö lc s  B é la  

gyógyszertárában.

8 W V o  í # -
Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy-^ltcr, c u k o rk á n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

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

ház
147;

■/.. tjkvhcn A i. 1—11. sor a. felvett 10. 38.
62. 82. 85. 91. 92. 94. 123. 127. hrsz. 6. sz. ; XT 
ingatlanból Külics Jánost illető 3 ,,-od részre \ ^  

3 koronában, az u. o. 63. sz. tkvbcn A. I. 1. j \ j  
9. hrsz. ingatlanból nevezettet illető sVod |v  

;re fi4 koronában megállapított kikiálltási ár- wrészre 64 koronában megállapított 
bán az árverés elrendeltetik, s arra határnapul 

1909. évi április ho 26 (huszonhatodik) napjának
délelőtti 10 órája Buzahely község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan a kikiáltási ár Vs-ed, illetve -Vs ad részén 
alul eladatni nem fog.

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

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap aluli 
fizetendő az árverés napjától számított 5%> kama
tukkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Battyándi tégla. helyi érdekű vasúttal összekötő 
iparvasul megnyíltával a

k itű n ő  nyers  anyagú  s jó l  é g e te tt
fali-, k ú t-ó sc s e ré p - té g la  bármel y  vasúti  á l l o m á s r a  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön rak tár

és rakodóhely.

M a gántávbeszé lö  B a ttyá ndda l.

Bővebbet. R a tk o l T ivad arn ál Muraszombat.j
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


