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Gyermekvédelem.

Aki ;i magyar jótékonysági és igy u 
jyt i im kvédelmi egyleti életet ügyelőmmel 
kisertt*. tapasztalhatta. hogy az utolsó évek
ben az egyletek szám a roham osan nőit. Ez 
termi szeles, mert a gyorsan szaporodó tár
sadalmi hajókat, különösen a városok na
gyobbodásával jaró nyom ort enyhíteni kel
lett. t - m iután mindig van jószivü ember, 
t*gy jótékony intézmény a másik után lépett 
életbe : sót legrégibb egyleteink többnyire 
felvették programjukba a karitatív gyermek- 
védelmet is.

De valljuk In* őszintén, nem mindig 
abban az egym ásutánban, abban a sorrend
ben léptek éleibe, mely az egészséges, 
lokozal - fejlődés szempontjából kívánatos 
lelt volna. Nem annyira jól megfontolt, 
előre megállapított rendszer szerint, mind 
inkább az egyéni em berszeretet sugallta 
lelkesedés folytan keletkeztek. Ennek követ
kezne iiye nem csak az volt, hogy a gyer
mekvedelem egy-egy ága teljesen kimaradt 
a sorrendből, hanem  az is, hogy a létező 
eg\esulelek. működésük közben a kiegészítő 
intézmények és a végrehajtási intézkedések 
újabb és újabb hiányait érezték.

I’eilig az em berszeretet apparátusa 
csak úgy képezhet egy teljes egészet, csak
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akkor működbe redménynyel, ha a
humánus intézni k es intézkedések egy
mást minden irányban kiegészítik.

Barmi' • *n szépen és mesésen működ
jék is e* karitatív egyesület, nagy
eredmény „ egy társadalomban, egy nem
zet éleiében észrevehető javulást csakis 
tömeges mentéssel lehet elérni.

Hogy ezt elérhessük: helyes önmükö- 
désre és jó preventív rendszerre van szük
ségünk. A preventív rendszer követeli a I 
helyes diagnózist.

Ha ama sok lelki és testi betegségnek, 
az úgynevezett gyermeknyomornak okait 
kutatjuk, meggyőződhetünk majdnem min
den egyes esetben, hogy a gyermek veszé
lyeztetését vagy pusztulását megelőzte a 
család hiánya, vagy züllése.

Alkoholizmus, tuberkolózis terhelik a 
családot, terhelik tehát a gyermeket már 
születéskor. Hossz élelmezés, túlzsúfolt 
lakás, tudatlanság, elkeseredés, erkölcstelen 
és sokszor bűnös környezet okozzák egész 
nemzedékek degenéráiását.

Csakis akkor gyakorolunk igazi gyer
mekvédelmet, csakis akkor várhatunk na
gyobb eredményeket, nemcsak utólag segí
tünk és ápolunk ott, ahol már baj van, 
hanem ha a sorsiildözött gyermekek s az
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egész emberiség ellenségeivel felvesszük a 
harcot az egész vonalon.

Az a miliő, melyben százezrek felnő
nek, melyben legfogékonyabb éveiket töltik 
a gyermekek, ezt kell egészségesebbé, jobbá 
tenni. Minden törekvés mely a szegény sorsú 
család létfeltételein segít, egyszersmind prak
tikus gyermekvédelem.

Ha valahol a világon, úgy Magyaror- 
; szagon van szükségünk praktikus preventív 
l gyermekvédelemre.

Az első kezdet nehézségein már túl
vagyunk. A nehéz gazdasági viszonyok da
cára sikerült az uttörés, a pionirmunka. De 
előttünk á ll: az elért eredményt fenlartani 
és továbbíejleszteni. Ebben a sok és nehéz 
munkában, ebben a harcban, mely nemcsak 
a gyengét védi, hanem amelyben offenzive 
küldenünk kell minden ellen, ami nemcsak 
a nemzeti jólét, hanem az egész emberiség 
ellensége, ebben a nagy harcban sok morá
lis és anyagi erőre van szükségünk. Min
denki segíthet bennünket, mindenki hozzá
járulhat e munkához. Nem egyesek lelke
sedése, hanem az összes individiumok 
lelkiismeretének felébredése fogja a szociális 
kérdéseket — ha nem is teljesen — meg
oldani, de minden esetre javulást hozni!

gr. Edelsheim Gyulai Ltpót.

Í A R C Z A

A haragvó szentkép.
Az • oili-roK a nagy misére, a tcm| lomba

siette < \ a.-árnap volt. Könnyű májusi cvegö
ömlőt el a ki-varos utcáin és kicsalta a la (ások-
bői u ég /.okát is, akik máskor ritkán járnak az
utcán

Áz í/.leiek félig leeresztett redőnyei is —
olt is Öss/.••verődtek az emberek és kíváncsian
nézegétté á kirakatba tett portékát.

A k - Varró Julis a templomba siető t. El
közbe 1 ö is egy-egy kiváncsi pillantást vetett
lopva a kirakatra. Rózsaszín, csipkés. f<1 rövid
ruháé skáj tban, amihez szőke haja. kék sze ne és
rozsa >iros arca oly mesésen illet, maga i úgy
nézet ki mint valami rózsa. Korán fejlett göm-
bölyü idő na in könnyedén feszült meg a ruha.
Fürgi , rugúnyos léptekkel haladt végig az utcán
es bi .ony 

A i
megfordultak utána az emberek.

apirkereskedö kirakata elölt mcj.'állott.
Szebbnél szebb szentképek voltak kiteve ol an. A
Varró Jul s elnézte őket és elgondolta ma 'ában.
hogy mit melyiket az imakönyve melyik 1ipjára
is lei né, ha az övé volna.

De különösen egy fehér csipkekeretes szent-
kép 1•isz.ett meg neki. A szent oly jóságos szelid
arcca UKsóivgolt róla. mintha csak élne

Öl) bárcsak az enyém lehetne!
Sóhajtott fel bánatosan a kis Varró Julis 

még távozóban is sóvárgó pillantásokat vetett 
kép felé.

Mi sem egyszerűbb ennél!
Szólalt meg most mellette egy kellemes cse- 

vegósii férfihang.
A kis leány összerezzent és ártatlan őzike 

szemeit meglepetve emelte a hang tulajdonosára.
Kgy idősebb, deresedé hajú férfi állott előtte. 

Alfélé öregebb bácsi, aki azonban meleg, bizalmas 
tekintetével olyan szeretetteljesen tudott nézni, 
akárcsak az a szentkép és éppenséggel nem jött 
zavarba, ha kis leányok ráfüggesztették szemeiket.

— Bizony mind a magácskáó lehetne, — 
folytatta bizalmasan. Az a szép kép is és meliette- 
lovök is mind, valamennyien,

— De hogyan ? . . .
Kérdezte bátortalanul a kis Julis.
— fin odaadom magának. Van nekem ám 

odahaza sok sok ilyen szentképem. Meg van 
az u mosolygós is, sőt még különb is annál. Ér
demes ám azokat megnézni és pláne, ha az em
ber szabadon választhat közülök, nem messze lakom 
ide, jöjjön el hozzám pici virágom és gyönyör
ködjék kedvére bennünk.

A jó bácsi ezt mind oly természetesen, oly 
szeretettel tudta elmondani és olyan jóságosán 
tudott nézni, hogy a kis Julis mielőtt még magá

hoz térhetett volna az első pirulásból, szinte 
akaratlanul és észrevétlenül követte öt.

A templom felé tartottak. Elmentek mellette 
és balra fordultak egy kanyargó utcába.

Dél felé járhatott már az idő, hogy a kis 
Varró Julis hazakerült. Nem volt a csipkekeretcs 
mosolgós arcú szentkép. Épp azon a lapon, ame
lyiken ö kívánta.

Nyugtalan volt a kis Julis. Leányi szobájá
ban fel és alá járkált. Járkálásközben egyszer 
véletlenül a tükörbe nézett. És úgy találta, hogy 
az arca többé nem rózsapiros, mint azelőtt volt, 
sőt a szép rózsaszínű ruhácska sem illik többé 
oly jól szőke hajához és kék szeméhez, mint 
azelőtt illett. Nem is tudta tovább magán tűrni. 
Levetette.

Nyugalma azonban azután sem jött meg.
Valami belső, ellenállhatatlan erő vonzotta, 

hogy vegye fel az imakönyvet és nézze meg az 
uj szentképet.

Elővette hát a könyvet, megkereste a lapot, 
a melyikre a szentképet tette és odanézett. . . .

De . . . szent Isten ! . . . a .szentkép mint
ha megváltozott volna! . . . A szent jóságos, 
mosolygó arca haragosra fordult. Mosolya helyett, 
mintha csupa kemény szemrehányás nézett volna 
le az arcáról. . .

A kis Julis szörnyen megijedt. Vitte a képet

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

Minthogy éi (éktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
..K o e h e “  e re d e ti c*o m a go lá * t.

I ’  l i o i r m a n n - I j *  R n r h e  A  C a . S i a s e l  (Svájc)



MURASZOMBAT, 1909. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE1
MÁJUS 10.

A vasúti hozzájáró ut.
Lapunk múlt szúrnának vczérczikkében szóvá 

lőttük a vasúti hozzájáró ut kérdését. Sorainkat a 
többek között Barlhalos István engedményeshez is 
intéztük. Czikkünkre Itartlmlos Istvántól a kővetkező 
sürgönyt kaptuk:

MURASZOMBAT és VIDÉKE
Muraszombat.

Vasúti hozzájáró ut ügyében nyílt levelet 
egyedül és csakis Muraszombat elöljáróságához 
kellett volna ezimezni, mert az általa peres utón 
megnyerni ígért útrészt máig sem bocsájtotta 
a vállalat rendelkezésére, és ennek elkerülésébe 
sem nyugodott bele.

Barthalos István.
Minden őszinte tiszteletünk daczára, amelylyel 

Barthalos István barátunk iránt viseltetünk, kény
telenek vagyunk kijelenteni, hogy nincsen igaza.

Muraszombat község ezúttal jogos alapon áll, 
s nem lehet hibáztatni ebben a kérdésben semmiért 
is sem, mert a hozzájáró utat nem a községnek, 
hanem a vállalatnak kel! megcsinálni. A község 
csak kezére akart járni a vállalatnak, hogy meg
szerezzen számára olyan területet, amelyet a válla
latnak kellett volna megvenni vagy kisajátítani.

Ismeretes dolog, hogy a község az eredeti és , 
a minisztérium által is jóváhagyott tervekhez ra
gaszkodott, amely szerint a hozzájáró ut a I’lcssza I 
északi szélén és oly képpen épüljön, hogy a város i 
ezen egyetlen tere azért megmaradjon. Mikor a 
vállalat látta, hogy ennek a tervnek az az akadálya 
van. hogy az útvonalban eső ingatlan tulajdonosa 
nem hajlandó telkének megfelelő részét odaadni, 
illetve hogy igen magas árt kér, más tervet próbált 
elfogadtatni a várossal, a melyet azonban ez épen 
a mi erélyes agitationk folytán — nem volt haj
landó elfogadni.

Kezdődött ekkor egy keserves huzavona, u.
n. csingálás. A vállalat mindent próbált, csak épen 
a legegyszerűbb megoldástól félt. Nevezetesen kérni I 
kellett volna a kisajátítást, s azt a makacs embert j 
egyszerűen kitenni birtokából, vagy pedig megal
kudni vele és fizetni neki. De éppen ezt nem 
akarták. A fizetést akarta a vállalat elkerülni. És 
e:ért nem vették meg az akadályt képező telket, 
és ugyancsak ezért nem kértek kisajátítást sem,

a világosság felé, a másik szobába, ki az udvarra, 
a kertbe, de a kép sehogvse akart mosolyogni.

A kis Julis sírva fakadt. Mcghalaványodolt 
arcát kezeibe temette és zokogott hosszan — ke
servesen. Úgy talált rá az édes anyja is odalenn 
a kertben,

Részvéttel sietett hozzája.
— Mi bajod, ki bántott kis lányom ?
Kérdezgette babusgatva és szeretetteljes

érintéssel tapogatta végig a kis Julis arcát, hom
lokát és fejecskéjét.

— Hiszen te lázas vagy! . . .
Mondotta aggodalmaskodva.
— Nem, nem vagyok én lázas anyuskám, 

— zokogott a kis Julis, de nézd itt van ez a 
szentkép . . . Azelőtt olyan nyájasan, olyan mo
solygón nézett rám és most eltűnt róla a mosoly. 
Haragszik. . . Szinte fenyeget. . . . Anyuskám én 
úgy félek tőle! . . .

Az anya ijedten nézett hol leányára, hol a 
szentképre. Azt kellett hinnie, hogy a kislány csak
ugyan lázálomban beszél, mert a szentkép bizony 
jóságosán mosolygott.

— De hiszen csacsikám, — szólt becéz- 
getve, — ez a kép mosolyog! Hogy láthatnád te 
azt, hogy haragudna rád vagy hogy éppen fenye
getne ?

— Nem, nem anyám, — erösgette iszonyodva 
a kis Julis, -  - nem mosolyog ez a kép. Nem 
látod, haragszik? . . .  A szemei milyen harago
san merednek rám, mintha meg akarna ölni . , . 
Takard el, kérlek anyuskám. . , Én nagyon félek 
tőle! . . .

Az anya ijedelmében magánkívül szorította 
magához gyermekét és valósággal magával ra

merl bírói letétbe kellett volna helyezni az egész t 
ingatlan becsértékét.

Kkkor mikor a község látta, hogy semmire 
sem megy a dolog, valakinek eszébe jutott, hogy 
az akadékoskodó telektulajdonos vollakepen azt a 
részt, a melyet most nem akar odaadni, foglalta 
a várostól, s elhatározták, hogy inegpcrlik érte. 
Meg is tették, de ugv tudjuk nem sokat érték 
el vele.

Kz azonban teljesen mellékes. Hangsúlyozzuk, 
hogy a város ezt a pert csak gavallériságbol indí
totta meg. Előzékeny kívánt lenni a vállalattal 
szemben, kezére akart járni, és semmi esetre sem 
lehet oka annak, hogy az ut még mindig nincsen 
készen. Megvagyunk róla győződve, hogy a város 
ha megnyerte volna a pert, odaajándékozza szó 
nélkül a területet a vállalatnak a hozzájáró ut 
czéljaira. de miután nincsen ebben a kellemes 
helyzetben, tehát nem is adhat, de követelnie azért 
feltétlenül joga van az ut megépítéséi.

Egyébként konstatálni kívánjuk, hogy csikkünk • 
a városban általános megelégedést Keltett, mert 
mindenki érzi az állapot tarthatatlan voltát, és 
őrömmel hallgatták a városháza állásfoglalását is. 
mely szerint addig egy uj vasútra nem adnak egy 
krajezárt sem, ainig ez az ut készen nem lesz.

Az ágostai evangélikus templom 
alapkőletéte.

Egész csöndben, mondhatnánk szűk családi , 
körben történt csütörtökön d. u. az uj evangélikus 
templom alapkőletétele. Ily minden családias 
jellege mellett mégis igen sokan voltak a lélekemelő 
aktusnál, az csak azt bizonyítja, hogy nagy a 
család. Az evangélikus gyülekezet elöljárósága 
minden hivatalos színezet nélkül, csak ti gyüleke
zet kebelében kívánta az egész dolgot megcsinálni, 
s igy senkit arra meg nem hívtak.

A szokásos papi gyónást használták fel 
alkuimul, amidőn tudvalevőleg a lelkészek össze 
szoktak jönni. Ezúttal a következő lelkészek vol
tak jelen: Kováts István muraszombati, Magyar 
József örihodosi, Kuzina István domokosfai, Siftár 
Károly bodóhegyi, Darvas Aladár tótkereszturi, 
Terplán Jenő péterhegyi és Hima Sándor alsö- 
moráczi lelkészek.

A alapkőletétel ünnepélye a protestáns egy
ház régi híres zsolozsmájának, az „Erős várunk 
nekünk az Isten- kezdetű dalnak eléneklésével

gadta a szoba felé. Kétségtelen, hogy beteg a 
gyermek, le kell hát fektetnie.

És a kis Varró Julis nemsokára ott is pihent 
az ágyban. Orvosságos üvegek kerültek az éjjeli 
szekrényére, no és hát az imakünyve, amitől 
sehogyse akart megválni. Nem mert ugyan bele
nézni, mert ott volt a haragos szentkép, de azért 
azt kívánta, hogy odategyék az ágya mellé.

A kis leányt azután nyugtalan álmok gyö
törték, S e lázálmokban szüntelen megjelent elölte 
a haragos szentkép. Nem tudott tőle szabadulni. 
Bárhová is ragadta öt lázas képzelete, a szentkép 
csak híven követte. Meg-megállt előtte és igy 
szóllott hozzá :

— Julis leányom, neked nem erős a hited. 
Te nem azt az erőt csodálod és szeretet bennem, 
ami szentté telt, hanem csak a nyájasságomat, 
a mosolyomat. Te azért, hogy az én jóságos, 
mosolygó képem a tied lehessen, hallgattál a csá
bitó szóra és feláldoztad azt, ami nekem a leg
kedvesebb : a lelked tisztaságát. Folt esett a te 
lelkeden. Sötét fekete folt, amit le kell tisztítanod 
onnan. Ha azután majd megtisztult a lelked, 
akkor majd újra mosolyogni fogok rád. Ismét a 
tied lesz a mosoly, amiért most eladtad magadat 
az ördögnek, a gyalázatnak ! . . .

És a kis Julis nyugtalanul vergődött lázál
mában. Homloka megizzadt és ajkai izgatott, 
összefüggéstelen szavakat suttogtak.

A fél éjszakán ott volt mellette az édes 
anyja és figyelte, ápolta szakadatlanul. Éjfélkor 
azonban, hogy a kis leány kevéssé clcsendesedett 
és nyugodtabb lett öt is elnyomta az álom és 
nyugovóra tért.

kezdődött. Utána Kováts István az építkező gyü
lekezel lelkésze mondott hatalmas beszédet.

A szónoki lendülettel előadott beszéd a 
gyülekezet és templom építés történetét ismertette. 
Szép szavakkal ecsetelte a szónok azt a nagy 
küzdelmet, amelyet a megalakulásért, az anyagi 
erők Inja miatt, a muraszombati hívek kifejtettek. 
A templom építés költségeit is nehezen tudták 
össze szedni. A kegyes adományokon kívül a gyü
lekezel évenként 2000 kor. tett félre a templom 
építés czéljaira és csak igy volt lehetséges az 
építési tökét összehozni. A persely pénzeket for
dították még c czélra.

Beszédje végével az alapkőbe elhelyezendő 
okmányt Írták alá a jelenlevő lelkészek az elöljá- 
rosági tagok, s a hívek közül számosán. Üveg
hengerbe helyezték azután az okmányt, amely 
melle lapunknak a „Muraszombat és Vidékének“ 
2 legutóbbi számát, s a Muraszombati Takarék- 
pénztárnak 10 koronás betéti könyvét tették még. 
Ez a könyv 100 év múlva lesz kibontandó, és 
akkor kamatok kamatával igen szép összeg fog a 
templomnak jutni.

Miután Kováts István mindezeket elhelyezte 
az alapkőbe, megtette a symbolikus kalapácsát* 
sokét, mire az összes jelenlevő lelkészek megál
dották a készülő templomot.

Ezen szép szertartás után az ág. ev. iskola 
növendékei 3 szólamu egyházi énekeket adtak dó 
Rúzsa Ferencz vezetésével, amely után Síitái 
Károly bodóhegyi lelkész mondott magasan szár
nyaló beszédet vond nyelven. Az áhítattal hallga
tott beszéd után, a gyülekezet tagjai elénekelték 
a liymnust, és ezzel a szép családias jellegű 
ünnepség véget ért.

H Í R E K .

T a n itó g y ü lé s  B a rk ó c z o n .
A Vasmegyei A. T. E. muraszomba(járási 

köre e hó 13-án tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Barkoczon, az óvoda helyiségében. A gyűlésen 
nemcsak a kör tagjai vettek részt igen szép szám
ban. hanem megjelent a barkóczi inlelligentia is.

A gyűlést Takáts R. István lelkes beszéddel 
nyitotta meg, a melynek kapcsán előterjesztést tett 
a Magyar Tanítók Országos Bizottsága által egybe- 
állitott nyugdíj revízióról, a mit a közgyűlés el
fogadott.

Völgyi Ferencz csendlaki tanító a mostani 
iskolaévben tölti be szolgálatának 40-ik évét. Ezt 
a jelentős eseményt a kath. tanitúkköre kellő lény
nyel akarván megünnepelni, az általános tanítói 
kört is meghívja, s a közgyűlés elhatározza, hogy 
testületileg fog részt venni az ünnepélyen, s annál

A kis Julis pedig felriadt álmából. A fülében 
csengett egyre, amit álmában szenttől hallott. 
Hogy folt esett, hogy mocsok esett a lelkén : . 
Hogy eladta magát az ördögnek, a gyalázatnak .' 
Hogy azt a foltot le kell mosnia a leikéről, más
különben a szent nem mosolyog reá többé soha
sem ! . .

Izgatottan ült fel az ágyában és önkénytele
nül az imakönyve után kapott. Látni kívánta a 
szentképet es meg is nézte. Égő* káprázó szemei 
azonban megint csak azt látták, hogy komoly, 
haragos és semmit sem mosolyog.

Vad indulat támadt erre kicsi szivében. Egy 
hirtelen elhatározás, amelynek megfontolására 
nem maradt ideje.

Igen. Le fogja mosni leikéről azt a foltot, 
mert tisztán kell a szentkép előtt állania!

Kívánta a szentkép mosolyát. Kívánta, mint 
soha jobban.

Kiugrott tehát a csipkés ágyból és úgy öltö
zetlenül, ahogy volt kiszaladt a szobájából. Kisza
ladt a kertbe és futott — futott lélegzetvétel nél
kül a folyó felé. . .

Most, — úgy érezte, — le kell mosnia lei
kéről a foltot, gyalázatot! . . .

A kis Julist másnap hiába keresték. Nem 
volt sehol.

Harmadnap vetette fel a viz megdermedve, 
halva. . .

Arcán bánatos mosoly ült és kezében gör
csösen szorongatott egy szinevesztett, de azért 
jóságosán mosolygó szentképet. . .

Legif. Ábrányi Kornél
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inkább, móri Völgyi Ferenez éveken át buzgó 
liitikt* volt a körnek.

K/.után az előadások következtek: Altstüdter 
Alójós .Milyen alkalmazható eszmék és irányok 
„„•Iliitek fel újabban a paedagogiában” a munkáját 
l'akalsne Kammermayer Irma olvasta fel. A tanul- 

. ,ur,.s előadást élénk figyelemmel hallgatta a köz
gyűlés. Utána egy nem kevésbé érdekes előadás 
következett Norcsics Ferenez felsöcsalogányi tanító 
.Az érdeklődés, mint a nevelés és oktatás alapja” 
e/.imen tartott igen szép felolvasást. Mind a két 
felolvasásért a kör köszönetét szavazott

Vértes Sándor indítványára a tagok töme
gesen beleptek az Eötvös alapba. Csiszár János 
indítványára pedig elhatározták, hogy a két másik 
tanítói kör tagjait felszólítják, hogy a dalkör mű
ködésében részt vegyenek. Hunyadi Nándor búcsú
szavai után, a melyekre Vértes Sándor reflektált, 
a gyűlés véget ért, s a tagok a Horváth vendéglő
ben toritett asztalhoz ültek, a hol számos felkö- 
szöntö hangzott el.

B a tth y á n y  Z s ig m o n d  és n e je
valamint a kis Adrienné comtess a múlt 
héten szerdán és csütörtökön Szombathe
lyen voltak.

A járásbíróság megvizsgálása. L)r. Laky 
Kristóf kir. kúriai bíró, es. és kir. kamarás, a 
szombathelyi kir. törvényszék elnöke, hír szerint 
c hó 23-án fog Muraszombatba jönni, a járásbíróság 
megvizsgálása ezéljából.

Pósfay Pongrácz főszolgabíró tegnap d. u. 
Budapesti' utazott, hogy részt vegyen a Körmcnd- 
Muraszombati h. é. vasút részvénytársaság köz
gyűlésen.

E lje g y z é s . A muraszombati izr. 
hitközség általános tiszteletnek és becsülés- 
nak örvendő rabbija dr. Schweiger Albert 
a napokban váltott jegyet Büchler Elza 
kisasszonnyal Büchler Henrik boroszlói 
borii agy kereskedő leányával.

A tanoncziskola megvizsgálása. Greisinger 
Ottó szombathelyi polgári iskolai tanár tegnap este 
Muraszombatba érkezett s a mai nap folyamán 
megfogja vizsgálni a helybeli tanoncziskolát.

A m a g y a r  n y e lv i b iz o t ts á g
kö rú tja  Értesülésünk szerint a magyar 
nyelvi bizottság a jövő j jnius hó első nap
jaiban fog a járás területére érkezni. Az 
eddigi bejelentések szerint a bizottságban 
részt vesznek Herbst Géza alispán, Halász j 
Ferenez kir. tan. tanfelügyelő, gróf Korniss | 
Emil és dr. Ostffy Lajos mint a bizottság i 
jegyzője.

Esküvő. Ungár Antal budapesti kereskedő 
május hó 30-án vezeti oltárhoz Ehrenstcin Hermin 
kisasszonyt, a városszerte ismert levélhordónak 
Ehrenstein Józsefnek leányát.

Az állatorvosok riadalma. A május hó 
17-éro kitűzött vármegyei közgyűlés tárgysoroza
tának 49-ik pontja kellemetlen meglepetést hozott 
a muraszombati állatorvosoknak. Az van ugyanis 
ez alatt a pont alatt, hogy határozni kell egyik 
muraszombati állatorvosnak kihelyezése tárgyában. 
Eredetileg Junkuncz Sándor lett kinevezve Viz- 
lendvára, de miután dolgát innen is jól eltudta 
végezni, a felsőbb hatóság engedélyével Muraszom
batban maradt. Most a kérdés újból aktuális, az 
állatorvosok érthető okokból félnek attól, hogy ki 
kelljen menniük Vizlendvára. Értesülésünk szerint 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró oly értelmű előter
jesztést tett a vármegye alispánjának, hogy a ki
telepítésre semmi szükség sincsen, mert a két orvos 
Muraszombatból igen könnyen és jól ellátja az 
egész járás állategészségügyét, annál is inkább, 
mert Yizlendva vidéke minden szükségletét a szom
széd Steierban szerzi be, s igy állatorvost is onnan 
hivatnak. Mindenesetre érdeklődéssel várjuk a tör
vényhatóság döntését.

Határrendörség Muraszombatban. A soproni 
határszéli rendőrkapitányság egy kirendeltségét már 
régebben Muraszombatba helyezték, de a határ- 
rendőrök ámbár lakást is vettek ki, mégsem jöttek 
meg. Most végrehajtják a határozatot, s a kiren
deltség egy biztosa már meg is érkezett Mura
szombatba.

-MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

Kavics átvétel. Hvozdovics Antal műszaki 
tanácsos a szombathelyi államépitészeti hivatal 
Jönöke és Janosits József kir. főmérnök csütörtökön 
beutaztak a járás területén végig húzódó törvény
hatósági utakat és átvették az úttestre kiszállított 
kavicsot.

Meghívó. A »Szombathely egyházmegyei 
rkath. tanítóegyesület muraszombati köre« f. évi 
tavaszi, sorrendben XLIII. gyűlését Völgyi Fe- 
rencz csendlaki kántortanitó 40 éves tanítói 
jubileumával kapcsolatban 1909. évi junius hó 
8-án Csendlakon, a rk. iskola helyiségében tartja 
meg, melyre a t. tag urak és tanügybarátok tisz
telettel meghivatnak. Az ünnepély sorrendje: I. 
9 órakor Fedeum és szentmise. II. Diszgyülés, 
melynek tárgysorozata: 1 A m. gyűlés jkönyvé- 
nek felolvasása. 2. Elnöki jelentés a kör f. évi 
állapotáról. 3. Eelolvasás szabadon választott 
tárgyról Musits Sarolta vizlendvai tanítónő által. 
4. Tagsági dijak beszedése. 5. A jövő évi kör- 
gyülés helyének, idejének s tételeinek kitűzése.
6. Indítványok. 7. A bizottság megválasztása, 
mely a jubilánst az ünnepélyre meghívja. 8. 
Völgyi Ferenez kartársunk ünneplése. Muraszom
bat, 1909. év május 14-én. Csiszár János a kör 
elnöke. Kocsár Károly a kör jegyzője.

— Lóosztályozás. A múlt hétfőn és kedden 
tartották meg Muraszombatban a löosztályozást. A 
hadsereg részéről Prónay Pál huszárfőhadnagy 
teljesítette az osztályozást.

— Fagy. Ugylátszik a jó Isten erősen láto
gatja a tótságot. Á tavalyi óriási szárazság után, 
most a múlt héten erős fagy következett. Péntekről 
szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjjelen 
5 fokos fagy volt a hegyekben, a melynek a gyü
mölcsfák és szöllök mind áldozatául estek.

— Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-féle téglagyárak, melyek a mellett, 
hogy sok ezer mnnkáskéznek állandó keresetet 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek. 
A Bohn-féle szab. természetes vörös fedélcsere
pek általános kedvellségnek örvendenek.

— Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
.Az uj bortörvény” és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

A D iva t.
— A Divat Újság-ból. —

Csodálatos, milyen hatással tud ránk lenni 
a divat. Teljesen tőle függ, hogy szépnek tartsuk 
ma azt, a mitől tegnap talán még irtóztunk volna 
és kelletlenül forduljunk el attól, a mi ma még 
tetszett; sőt ha a divat nagy átalakulásokat mutat, 
rövidesen csudálkozni fogunk rajta, hogy is tetsz
hetett az a divat, a melyik elmúlt. Az ellenségeink 
ebből is az ingatagságunkra lesznek hajlandók 
következtetni, pedig ez a vád nem bennünket illet: 
hiszen a férfiak azok, a kik mindig hangoztatják, 
hogy minden szép, a mi divatos. (Kivétel talán 

j csak a mostani kalapnak nevezett szakajtó, inéh- 
j kas, kosár, fazék stb. forma.)

Hogy mennyire „konzervativek” vagyunk, 
mutatja az is, hogy bár Párisban egyre kongatják 
a lélekharangot a „prenszesz”, az egybeszabott- 
ruhának, mégis ragaszkodunk hozzá. De hogy 

I elfogadjuk a sok apró módosítást, mellyel a divat 
| a karcsú alapformái megtoldja, azt senki sem 
! veheti tőlünk rossz néven, hiszen ezek az apró

ságok teszik a viseletét annyival csinosabbá. Min
denekelőtt u nyakforma mutat kellemes változást; 
a legújabb modellekről például hiányzik a magas 
nyak, ahelyett mindeniken kis kerek vagy szögle
tes kivágás látszik és vagy egy kis hímzés, egy 
kis csipke, csipkésfodor stb. szegélyezi. A melyik 
modellnek magas nyaka van. az egészen magas 
és a fül mellett még csúcsos is; az ilyen nyak
szélét rendesen egy sor kisebb-nagyobb gyöngy 
szegélyezi. Csinos, ha a nyakgallér alsó szélét is 
zsett szegélyezi, még pedig olyformán, hogy az 
elöli részen a kövek egyre nagyobbodnak, hátra
felé meg kisebbednek. Az ujj most is leginkább 
hosszú és szűk. A ráncolt, redöbo szedett szok
nyához háromnegyed vagy félhosszu ujjat készíte
nek és ez már kissé bővebb.

Már a múlt számunkban megemlítettük a 
csúcsos derekat, melynek divatja várható. Most 
csak megerősíthetjük ezt a jövendölésünket; biz
tosan eljö a divatja, a mint túl leszünk a .karcsú 
vonalak* szenvedélyén. — Ám hogy teljes legyen 
a tudósításunk, nem szabad megfeledkeznünk

arról a nyári kalap kiállításról, melyet egyik elő
kelő divatáru üzletünkben láttunk. — A hogy igy 
együtt látjuk ezeket a kalapokat, a tarkaságuk, 
díszes voltuk talán bizarrnak tetszhetik. De bizo
nyos, hogyha olyan hölgy teszi fel, a ki tud Ízlé
sesen öltözködni, mindenekfölött pedig ízlésesen 
fésülködni, mindenik vészit majd ebből a hatásá
ból és tetszetős lesz. Leginkább virággal díszítik 
a kalapot, akár egy-egy szállal, akár bokrétába 
kötve vagy soronkint egymásra rakva ; de vannak 
egészen virágból összeállított kalapok is. Megint 
divatos lett, mint ezelőtt husz-huszonötesztendövcl, 
a halapról hosszan lelógó szalag, melyet a höl
gyek kacérrabja előre vesz, a mi annál szebb, 
minél inkább illik a szalag színe az arcéhoz. A 
meleg nyárra alkalmas szövetek közül meg kell 
említenünk a sima és bordás santungselymen 
kívül : a selyem serzset, mintás fulárt, hímzett 
batisztot, a fehér és színes tüllszövetckct, voált, 
gyapot kreppet hímzett színes pettyekkel, a sima 
és csikós gázokat. — Blúznak legkedveltebb a 
kézi hímzésű s az irlandi vagy csetneki csipke. 
— Tehát van módjában válogatni a sok szépből 
mindenkinek, csak aztán találja is meg mindenki 
a neki legmegfelelőbbet.

— Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Elöíizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküldéssel, két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Bükk 
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. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat stb. 
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. cseresnye, gyümölcs csemete jutányos áron 
eladó Halmoson özv. Kondor Ferencznénél.

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

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.

Szöllötelepitők figyelmébe. A gazdakör érte
síti a gazdaközönséget, hogy azok a kik gyökeres, 
fás, simazöld oltvány vagy gyökeres Riparia Por- 
talissal óhajtják területeiket telepíteni, azok for
duljanak Verik Gergely szölöszeti munkavezetőhöz 
a ki az anyag beszerzését, és annak okszerű tele
pítését a siker biztosítása mellett vállalja el.

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

A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministcrjum 
60900/1890. számú szokványrendclete 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 csemegefaju

gyökeres fás és zöldoltványok
úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 

ezen évben nagymennyiségben eladásra.

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

TAP0LCZA (a Balaton mellett).
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Ki szép akar lennifsSí..
A r a n k a - C p é m e t .

tíyy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 koron'. 
Aranka szappan 70 íillér. Aranka iiiozsdó víz 1 l.oióna. 
Aranka hülgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a haja ís f t ,
ifjitót 1 üveg utasít ássál korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka liajszökilöt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs lléla gyógyszertárában
k,"«v..*.. M i n t s e k  G é z a

Kecskem ét.
0 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

‘ Védjegy: „Horgonyt*

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
óv óta legjobb fájdalomcsillapító szernek hizonyult 
köszvénynél, osuznal és meghüleseknel, l>edörz-

.... ... sülősképpen használva. ........... ........
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogáuljunk el, mely a „Horgony" védjegygyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török iózsef gyógysierésznél, Budapest.
Dl Ridter gyógyszertára íz „Arany oroszlánhoz",I P r á g á  > a , Elisaliethstrasse 5 neu. *  j

■ —  —  —  —

Tanító urak figyelmébe!
Egy és kétvonalas, valamint szükvonalas 

(német)

vizsgalapok.
Kapható: B a lkányi E rnő  papirkereskedé- 

sében Muraszombat és Alsólendva,

nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR-
VÉNY“ és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 
Kapható: B a lkányi E rn ő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

100 drb dohány inegren 7 0  tilh i 
emelési blanketta ----- -------

Balkányi Ernő pupirkereskedes.é-
Imii Muraszombat.

Magyarország és Ausztria

v a s ú t i  t é r k é p e
és Ili villa inokok, különösön vendéglő; ok r 

Kapható Balkányi Ernőnél Mur.w.oml:

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járás bírósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

-  névjegyzéke — i
Feltűntetve: a községek uj el-
nevezése ABC irendben. távolság
Muraszombattól oda és oda és
vissza kilóméit?rekben. a község
melyik körjegy;bőséghez tartozik

10 fil lé r  és annak utolsó• posiája . lakosai-
link száma. A bírósági kiküldőit
és v«.grcliajló imi.i dijai és ida-
z.ási illetménye kilomélei-t ukint.

Kapható : B a l k á n y i  E r n ö  kiii n v v - és
=  IMII'" kereskedésében Mm aszom lul. =

Vasvármegye leírása
népszerű lüzelecske iskola és magán célra. 

Á ra  2 0  fiilér .
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papir- 

kercskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

ALKALMI AJÁNDÉK

L E V É L P A P Í R T
N ÉZZÜ N K

BALKÁYN! ERNŐ
PAPiRKERESKEDESÉBEN

M U R A SZO M B A T és A LSÓ LEN D VA.

Nyári menetrend
teljes útmutató a hazai és ausz
triai vasutak és magyarországi 

hajójáratok indulási idejére.
Ára 40 fillér.

Kapható Balkányi Ernő papirke- 
reskedésben Muraszombaton.

K e 11-1 a k k
legkitűnőbb inázoló-szer puha padló számára.

K e i I-féle viasz-kenőcs kemény padló számára 
K e i 1-féle fehér „Glasur" iéuyntáz 110 fillér 
K e i l-féle arany-fénymáz k •[•kereteknek 40 íili 
K e i l-féle szalmakalap-fcstuk minden színben 
K e i l-féle legfinomabb czipö erem 30 fillér

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B és fia  cégnél M u raszom ba t.
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BOHN nagykikindai cserepe
L e g j o b b  m i n ő s é g ű  f e d é i e s e r é p  

l e g o l c s ó b b  á r a k  m e l l e t t .

Tessék árjegyzéket kérni. Képviselők kerestetnek.

BOHN téglagyár, Nagykikinda.
Szabadalmazott Bohn-féle 

természetes vörös fedélcserép.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján. Muraszombatban


