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A takarmányinség aktió.*
A „Muraszombat és Vidéke" legutóbbi 

számában megjelent ily czimü közlemény- 
ben foglalt némely kijelentések és állítások 

- azok előtt a kik az Ínség aktló lefolyását 
kellően nem ismerik igen könnyen azt a 
látszatot keltik mintha a muraszombatjárás- 
beli kisgazdáknak a telt Ígéretek és kije
lentések ellenére semmit sem adtak volna 
és. hogy az urak, a kabátosoknak bajos 
elhinni azt a mit mondanak. Részben ezért, 
részben mert a gazdasági egyesület is érintve 
van e közleményben kötelességemmé teszi, 
hogy rövid pár sorban helyes megvilágítás
ban ismertessem az ínség aktió keletkezését ; 
és lefolyását.

Mielőtt ezt tenném bátor vagyok kije- j 
lenteni, hogy én senkit szemrehányással 
illetni nem kívánok, senkivel vitatkozni 
nem akarok és senkinek jó hiszemüségét 
kétségbe nem vonom, attól azonban 
tartózkodni kívánok, hogy vita tárgyáva 
tegyem, akár a ministeri tanács határoza
tát akár az annak alapján kiadott len- 
deleteket, mert nagyon jól tudom, hogy 
ezzel az Ínség aktiónak a szükségben 
levőknek hasznára nem vagyunk.

Tehát e kijelentésemet szem előtt tar
tandó abban a sorrendben mint a hogyan 
történt felsorolom a következőket:

Akkor a mikor az ország nagy vidékein 
ijesztő módon érezhetővé vállt a takarmány
hiány 15 vármegye kijelöltetett Ínségesnek. K 
15 vármegyében Vasvármegye nem szere
pelt és pedig azért nem, mert a iegtöbb 
járásban az első kaszálás alkalmával bő 
széna termés volt. Az időjárás rosszra for
dulta azonban silány helyzetet teremtett vas
vármegyében is és ezt látva felirt a Vasme
gyei gazdasági egyesület a földmivelésügyi 
miniszterhez kérve, hogy a muraszombati, 
szentgotthárdi, czelldömölki és körmendi 
járásokat vegye fel az Ínségesnek közzé és 
adja meg a megadható kedvezményeket.

E felterjesztés folytán felvétetett a mu
raszombati és szentgotthárdi járás egészben 
a körmendiből 12 község az Ínségesek so
rozatába és az erre vonatkozó leiratban 
meghatalmazást nyert a vasmegyei gazda
sági egyesület és a járási gazdakör, hogy a 
szükség mindenkori mérlegelése mellett le
gyen a kisgazdának segítségére nevezetesen: 
„a legalaposabb és le lk iism e re te s  e ljá 

• Röszlcr Károly tir a vasmegyei
sülét igazgatója küldte be hozzánk ezt a 
lapunk május hó 23-án .ínség aktio' 
leménvünkre Nem értünk nagyon 
czikkiróval. de a kérdés közérdekű t

rással, a m eg á llap íto tt ta k a r m á n y  s z ü k 
ség le te t s zerezze  be és az o k m á n y o k  
szám adásoka t a z e g y é n e n k é n ti  k io sztá si 
je g y z é k k e l  e g y ü t t  te r je ss ze  te l , eg yb en  
n y ila tko zzék , ho g y  a k isg a zd á k  részére  
m ily  m ér \ ü k e d v e z m é n y t  vé l m egálla- 
p itanáónak.

E világos és félre nem érthető minisz
teri kijelentés alapján úgy a muraszombati 
valamint a szentgotthárdi és a körmendi 
járás 12 községének kisgazdái nagy szam
bán küldtek be szükségleti kimutatásokat a 
vasmegyei gazdasági egyesülethez és a járási 
gazdakörhöz. E kimutatások alapján tényleg 
kaptak:

a Muraszombat járási kisgazdák 6672 í 
mm korpát, 321 min. melassitot, 1138 
mm. szalmát és 16 mm. répa szeletet.
E takarmányfélék beszerzési ára 95462 kor. 
79 fillér a miből azonban a kis gazdák csak 
66828 kor 86 fillér fizettek és igy 2S040  
ko r  92 fillér v a g y is  50" seg é lyb en  
ré szesü ltek .

a szentgotthárdi járás kisgazdái 3976 
mm. korpát, 340 mm. szalmát, 167 mm. 
melassitot 54222 kor. 48 fillér értékben, 
a mely összeg uhin .i 30" o kedvezmény 
volt 10200 kor. 00 fillér;

a körmendi járás kisgazdái 1387 mm. 
korpát és 208 mm. melassit árából 19.850 
koronából 30" <>, vagyis 5955 korona segély
ben részesültek. A vasvármegyei kisgazdák
nak adott állami segély összesen ÖV.SOI 
korona.

Ez a számadás tehát azt tanúsítja, hogy 
a megígért 3ö<> <> állami segély úgy amint 
az a miniszteri rendelet alapján megadható 
volt, té n y le g  h iá n y ta la n u l m egadato tt.

A t. czikk Írója azonban, úgy látszik, 
nem tud erről, vagy ha tud is, nem sokba 
veszi ezt, mert amint látom, ö csak a szé
piát ismeri el takarmánynak és csak ezután 
kér, jobban mondva követel állami segélyt 
és pedig feltétlen megadással, megalkuvás 
nélkül.

En egy szóval sem. szólok e feltevés 
és kijelentés ellen és csak azt kívánom meg
jegyezni, hogy az én tudomásom szerint 
abban az esetben, ha a széna beszerzése, 
kiosztása és elszámolása épen azon módon 
történt volna meg, mint ahogyan a korpával, 
melasséval, szalmával és szelettel történt, a 
megÍKért állami segély megadása semmiféle 
nehézséggel nem jár; azt is tudom, hogy 
a miniszteri kiküldöttek nem alkudozás, 
hanem az ügy tisztázása, mondjuk meg
vizsgálása czéljából voltak Muraszombatba 
és erre azért volt szükség, mert m agán
bevásárlá sok  után kérelmeztetett az állami

segély megadása, holott a miniszteri leira
tokban ilyen segélyről szó sincs.

Végül felemlíteni kívánom, hogy az 
ínségbe jutott vármegyék kisgazdáinak segé
lyezésére összesen három millió korona állt 
rendelkezésre. Tekintve, hogy 15 vármegyé
ről van szó, a három millióból magában 
véve nem sok, azonban elég tekintélyes 
összeg jutott különösen a muraszombati 
járásra. Ha az Ínséges vidékek minden 
járásának annyit adtak volna, mint a mura
szombati már kapott, nem három, hanem 
öt millió korona sem lett volna elég, azért 
talán még sem egészen jogosult az a pa
nasz, ami a határszélről oly előszeretettel 
felhangzik.

‘  • Karoly.

Egy emlékezetes nap.
Június 8-ika, a magyar király koroná

zásának, és Szent István jobbja feltalálásá
nak évfordulója az idén nálunk igen neve
zetes nap lett. A nemrégen felettünk elvonuló 
nemzetiségi viharra gondolva vissza, állapít
hatjuk meg nevezetes dátumként j inius 
8-ikát, amelyen olyan nyilatkozatok történ
tek' és olyan jelenetek játszódtak le, ame
lyek minden a magyarságért érző szivet 
hangosabb dobogásra késztettek.

Mi a támadók, a harezos fél szives 
örömmel regisztráljuk e tényt, és őszinte 
örömünknek adunk kifejezést az elhangzott 
kijelentések és megtörtént események felett.

A muraszombati r. kath. iskola ünne
pélyén, a magyarnyelvi bizottság vizsgálata 
alkalmából Szlepecz János plébános, mint 
az iskolaszék egyházi elnöke, a vizsga be
fejezése után — mint az lapunk más he
lyén olvasható szép beszédet intézett a 
bizottsághoz. Ez a beszéd az egyik jelentős 
eseménye junius nyolezadikának. Ez a be
széd valóságos kinyilatkoztatás, proklamákisa 
annak, hogy a muraszombatjárási clerus, 
amelyet gyakorta vádoltak pánszláv kaczér- 
kodással, törhetetlen hűséggel viseltetik a 
magyar állameszméhez. Ez a beszéd, 
amelynek szavai messze hallatszanak, hatá
rozott tiltakozás volt a vádak ellen, s egy 
honfilélek hitvallása. Őszinteségében nem 
kételkedhetünk, mert Szlepecz János egyé
nisége ezt kizárja, tehát csak örömmel 
vesszük tudomásul, mint olyan enuntiatiót, 
a melyen a további békés együtt működés 
feltételei megépülhetnek,

A másik nevezetes dolog. Völgyi Fe- 
reticz 40 éves tanítói jubileumának kereté
ben Csendlakon történt. Dr. Ivánócy Ferenc 
ez. kanonok, aki mindenkor az Összes gya-

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
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nusitások központja volt, meleg hazafias 
őrzéstől áthatolt beszédeket mondott. A 
magyar hazáról, az édes honról beszélt a 
nagy műveltségű pap, olyan érdemeket mél
tatott amelyeket egy derék néptanító a 
m a g ya rsá g ' körül szerzett magának, s ö a 
türelmetlen hírben álló, szép felköszön tőben 
ünnepelt egy lutheranos lelkészt, liberális 
gondolkodásának adva ezzel kifejezést.

Ki nem mondható örömmel hallgattuk 
dr. Ivanóczy szavait, és sietünk neki hálás 
elismerésünket kifejezni. Üdvözlő beszédjé
ben és toasztjában annak a szép jövendőnek 
ködfátyol képét látjuk, amelyben e járás 
minden intelligens tényezője vállvetve fog 
azon közreműködni, hogy magyarosodul 
akaró népünk teljesen magyarrá legyen. 
Erős a hitünk, hogy junius 8-ika az igazi 
béke politika kiindulási pontja.

Két illuslris pap szózata csendült végig 
a tólság rónáin és bérczei felett. Az ellen
tétek kisimulásának, a megértésnek kezdő 
akkordjai voltak e szavak, amelyeket szíve
sen hallgat meg az ellentábor. Megértjük 
és el hisszük azokat a szép mondásokat, 
méltányoljuk a letteket, és ebből a megér
tésből, miként azt dr. Ivanóczy mondotta, 
csak a haza üdve fakadhat. És a jövendő
nek ehhez a csábos képéhez, gyönyörű 
alkalmi zene volt, az a hatalmas kardal, 
melylyel az egybegyült tanítók, és a járás 
valamennyi papja, a magyarok hatalmas 
imádságait, a Hymnuszt és a Szózatot 
énekelték.

Legyen tehát béke!

MURASZOMBAT, 1 9 0 9 .__________

A magyarnyelvi bizottság körútja.
Vasvármegye magyarnyelvi bizottsága 4-én 

este ért a muraszombati járásba. A bizottság 
tagjai voltak Herbst Géza alispán, Nagy Jenő 
ny. főispán, gróf Korniss Emil ny. miniszteri 
osztálytanácsos. Halász Ferencz kir. tanfelügyelő, 
dr. Kárpáti Kelemen fögyin. igazgató, Ságliy István 
és Sövegjártó Kristóf földbirtokosok, dr. Essö Imre 
ügyvéd, Pósfay Pongrácz és Sinkovich Elek fö- 
szolgabirák. 4-én este Vushidcgkulra érkezett a 
bizottság ahol Pósfay Pongrácz a járás közönsége 
nevében fogadta és üdvözölte az apostolutat járó 
deputatiót, s fényes vacsorával vendégelte meg.

Másnap 5-én elsősorban a vnshidcgkuli 
iskolát látogatta meg a bizottság, s igen szép 
eredményt tapasztalt. Onnan Murahalmosra haj
tattak Kondor Ferencz liires iskolájába. Nagy 
igényekkel jött ide a bizottság, és reményeiben 
nem csalódott. Titán Iván tanító és Toinka Gizella 
tanítónő valóban érdemes munkát produkállak. 
Szinte bámulatot keltett a tanulók tudása, és a 
bizottság a legnagyobb megelégedését fejezte ki 
a két ifjú tanerőnek, akik annyira méltók nagy
nevű elődjükhöz Kondor Forcnczhez.

De ugyancsak megelégedéssel constatálta a 
bizottság aznap délután, hogy Korongon Wilíinger 
Károly iskolájában mennyit tanultak és mily szé
pen feleltek magyarul a gyermekek. Wilíinger 
Károly helyzete igen nehéz. Úgyszólván a legexpo
náltabb helyen fekszik Korong, ahol a közeli 
steier szomszédság révén, senki sem tud magya
rul. Azonkívül egymaga tanít 0 osztályt, ami 
szintén figyelemre méltó körülmény. Mindezen 
nehézségek daczára Wilíinger Károly fényesen 
megállta helyét, s a bizottság legteljesebb elis
merését vívta ki.

Junius 6-án vasárnap a pihenés napja volt. 
Délelőtt csak a helybeli óvodákat nézték meg. 
Takálsné Kammermayer Irma óvodájában olyan 
meglepő szép volt minden, hogy a bizottság tagjai 
egyértelmüleg Takáts H. Istvánnak gratuláltak — a 
feleségéhez. Nagy Rózsika — a mi kedves tollú 
munkatársunk — szintén derekasan megfelelt 
magáért, s a nevelésére bízott apróságokat annyi 
sok szépre és jóra megtanította, hogy öröm volt 
hallgatni.

Délben a bizottság gróf Batthyány Zsigmond 
hívására Gsendlakra kocsizolt, ahol fényes ebéd
del vendégelte meg járásunk népszerű képviselője

a vármegye küldötteit. Ugyanaznap este dr. Czifrák 
János adott vacsorát a bizottság tiszteletére, ame
lyen annak minden tagja részt vett.

Hétfőn junius 7-én Andorhegyen és Mező- 
váron volt vizsgálat. Rátkai Ödön és Kolozsvári 
Ferencz tanítók, mindaketten kipróbált érdemes 
munkásai a magyar népnevelés ügyének. Mind- 
akettönek iskolája igen jó volt, s a magyar nyelv
ben való előrehaladás kielégítette a bizottságot, 
amely • még Mezövárott megtekintette Sztodola 
Lujza óvodáját is és teljes elismeréssel adózott a 
derék óvónőnek, aki nagy fáradsággal és sok 
tudással körültekintéssel készítette elő növendé
keit a vizsgára.

Hétfőn délután a muraszombuti állami iskola 
következett. Nem vagyunk barátjai a túlzásoknak, 
de amit ebben az iskolában láttunk hallottunk és 
tapasztaltunk. mindarra igazán a dicséret 
superlativusa is kevés, Csiszárné Olaszy Terka élő 
mintája lehetne a kitűnő tanitónénak. Mesésen 
fegyelmezett osztályában sokkal többet tudnak a 
gyermekek, mint amennyit az elemi iskola har
madik osztályában várni lehet. Szabatos, határo
zott feleleteket hallottunk itt, s különösen kiemel
jük a gyermekekek bátor fellépését, amely kétség
telenül Csiszárné nagy nevelő qualitásait dicséri. 
Kiválóat produkált Csiszárné minden téren. A 
rendes tantárgyakból úgy feleltek a gyermekek, 
mint a vízfolyás, s nagyon szépen harmonikusan 
énekeltek. A kézügyesség elsajátítására szolgáló 
agyag és fa munkák, szintén a jeles pedagogát 
dicsérik.

Molitorisz Jenő negyedik osztálya is igen 
tetszett a bizottságnak, de a valódi meglepetést 
az V'. és VI. osztály vizsgája hozta meg a bizott
ságnak és az igen szép számban egybe gyűlt 
érdeklődő közönségnek. R i c h l c r J ó z s e f  ezen 
osztályok fiatal tanítója ezzel a vizsgával egysze
riben kiküzdötte magát a tuczatemberek sorából. 
Sokkal nagyobbat, sokkal tökéletesebbet produkált 
növendékeivel, mint amennyit remélhettünk. A 
vizsga imával kezdődött. Majd Geiger Lola üdvö
zölte a bizottságot és ennek elhangzása után 
megkezdődött egy szédületes szellemi torna, mely
ben nemcsak a kiválogatottak, de a két osztály 
m i n d e n  e g y e  s növendéke részt vett. A bizott
ság és a közönség egyre növekvő ámulattal hall
gatta a gyermekek feleleteit, amelyeket a nehe
zebbnél nehezebb kérdésekre adtak. A több mint 
egy órán át tartó vizsgán nem volt egyetlenegy 
olyan kérdés sem, amelyre jó feleletet nem kap
tunk volna s nem hallottunk gyermeket, akinek a 
beszédjén meg lehetett volna érezni, hogy nem 
magyar anyanyelvű. A számtan fejtörő és igen 
nehéz példáit hihetetlen könnyűséggé1, alig pár 
pillanatnyi gondolkodás után kifogástalanul oldot
ták meg, a nyelvtan, a stilistika és poétika sza
bályai csak úgy peregtek az apró nyelvekről, a j  
történelemből, a földrajzból, a természettanból és ! 
a többi sok-sok tárgyból mindent végig kérdezett 1 
Richter József s növendékei valamennyi kérdésere j 
pompásan megfeleltek. És végül előadásának ko
ronája az a szabatos ének volt, amelylyel szivet- | 
lelket egyaránt gyönyörködtetett. Négy hangra, 
szinte tüneményesen tisztán és prcciso énekelt a 
kis gyermekkar. Ha még megemlítjük, hogy a ! 
gyermekek Írásbeli dolgozatai kifogástalanul szó- I 
pék és rendesek s hogy a kiállított kézimunkák j 
valódi iparművészeti dolgok, megállapíthatjuk, 
hogy az állami iskola V. és VI. osztályának vizs
gája fényesen sikerült.

A befejezés után Meixuer Emília búcsúzott 
el a növendékek nevében a bizottságtól, majd 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró, mint az állami 
iskola gondnokságának elnöke mondott köszönetét 
a bizottságnak, amelynek nevében Herbst Géza 
alispán lelelt az üdvözlő szavakra és legteljesebb 
elismerésének adott kifejezést azon bámulatra 
méltó eredmény felet, amelyet! az állami iskola 
tanerői felmutatni tudlak. Meleg hangon buzdította 
a tanítói kart, hogy ebben a hazafias szellemben 
tanítsanak tovább is. Riadó éljenzés kisérte az 
alispán szavait, amelylyel a közönség mintegy 
megakarta jutalmazni Richter József tanító nagy 
fáradságát és lelkiismeretességét.

Kedden délelőtt a róni. kath. elemi iskolát 
vizsgálta meg a bizottság. Legnagyobb sajnála
tunkra azonban erről a vizsgálatról nem hozha
tunk semmi féle tudósítást, mivel az iskola vezető 
tanítója Csiszár János nemrégiben arra kért fel 
bennünket, hogy iskolájáról lapunkban egyáltalán 
semmit se írjunk. Ezen kérelmének eleget is 
teszünk, de mégis meg kell emlékeznünk arról a 
nevezetes momentumról, amely a vizsgálat befe
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jezése után történt. Szlepecz János plébános 
iskolaszéki egyházi elnök, a vizsga végével, nagy 
beszédet intézett a bizottsághoz, amelynek kiemel
kedő része az volt, hogy az ékesen szóló plébá
nos — hivatkozva a vizsgán tapasztalt és a ma
gyarnyelv tanításában elért sikerekre — önérze
tesen utasította vissza a magyarellencsség vádját, 
melylyel öt még a sajtóban is illették. Jól eső 
örremmel hallottunk a plébános eloquens szavait, 
amelyekből az igazi hazafíság hangja csendüli 
meg, és csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy öt 
soha semmi féle magyar ellenes tendentiákkal 
nem vádoltuk, s Szlepecz Jánosnak — akit gyer
mekkorától fogva ismerünk — a jó hazafiságáról 

megvagyunk győződve. Herbst Géza alispán a 
plébános szavaira adott válaszában ugyancsak azt 
hangoztatta, hogy soha egy pillanatig nem vonta 
kétségbe törhetetlen hazaíiságát, s úgy a magyar 
nyelvi bizottság, mint a vármegye központja 
megvan arról győződve, hogy a plébános lelkes 
hive a magyar állam eszmének.

Szlepecz János nyilatkozatának bizonyára 
az adott tápot, hogy az év elején lapunk részéről 
támadás intézteiéit a vend naptár ellen. Akkor 
miután a naptár szerzőit nem ismertük, a derült 
tettük felelőssé azon a magyarság szempontjából 
szabálytalan dolgok miatt, amelyeket a naptárban 
magunk észleltünk. De akkor sem a plébános 
magyarsága ellen volt kifogásunk. Azóta hála 
Istennek czck a kérdések is tisztázódtak. A vihar 
után derült lett az égbolt, s a kölcsönös megér
tésből a jövendőnek remélhetőleg áidásthozó 
munkája fog következni.

V ö lgy i F e re n c z  4 0  éves ta n ító i 
ju b ile u m a .

Bensöségteljes, szép ünnepély zajlott le e 
hó 8-án Csendlakon a muraszombatjárási rkalb. 
tanítókor közgyűlésének keretében. Egy veterán 
néptanítót, a magyar kuliura egy megöszült baj
nokát ünnepelte a tanítóság azzal a meleg köz
vetlenséggel. amelyet csak az igazi kartársi szere
tet és megbecsülés tud kiváltani a pályatársakból.

Az ünnepély a csendlaki iskola egyik ter
mében folyt le. Csiszár János a kör elnöke miután 
a 'gyűlés napirendén levő folyó ügyeket letár
gyalta, előterjesztést tett. hogy az ünnepeltért 
küldöttség menjen, A küldöttséget Takáts R. István 
elnöklésével megválasztották. Mialatt a deputátió 
eljárt a dolgában, azalatt a terem megtelt érdek
lődőkkel. Ott láttuk a járás valamennyi katholikus 
papját, sőt a szomszéd vármegyéből is megjelent 
Zrínyi Károly bcllatinczi plébános. Olt voltak: 
Kovács István muraszombati ág. ev. lelkész, a 
járásbeli összes tanítók és tanítónők, a kél nyu
galmazott tanító, Schlebits Ignácz és Puhán 
József, a V. M. K. E. nevében dr. Czifrák János, 
dr. Skrilecz Mihály orvos és még számosán. Meg
jelent ezenkívül az ünnepélyen gróf Batthyány 
Zsigmond országgyűlési képviselő is.

Mikor az ünnepelt Völgyi Ferencz a küldött
ség élén megjelent a teremben, szűnni nem 
akaró éljenzés és taps fogadta. Csiszár János 
elnök indítványára az ünnepély megkezdéséül 
elénekelték a Hvinnust.

Ezután a teljes díszbe öltözött dr. Ivanóczy 
Ferencz ez. kanonok, mint csendlaki plébános és 
az iskolaszék elnöke nagy ünnepi beszédet mon
dott. Kiemelte Völgyi Ferencz hervadhatatlan 
érdemeit, amelyeket a népnevelés terén 4 ) hosszú 
esztendőn keresztül szerzett, különösen hang
súlyozta azt. hogy Völgyi Ferencz mindig csak 
hivatásának élt. Felolvasta ezután dr. István Vil
mos megyés püspök üdvözlő átiratát, amelyben 
főpásztori áldását küldi a jubilánsnak. Végezetül 
Isten áldását kérte a derék tanító működésére.

Dr. Ivanóczy után Csiszár János egy igen 
tartalmas beszédben a rkath. lanilókör. Sinkovich 
Dénes a járási általános tanítókor, Márkus Elemér 
^ vasvármegyei általános tanító egyesület, Rúzsa 
berencz az ág. ev. tanítók dr. Czifrák János 
a V. M. K. E. egy tanuló a jelenlegi Gábor 
Józsel pedig a volt tanítványok, Mesnyák József az 
iskola nevében üdvözölték a jubilánst, Vértes 
Sándor pedig a távollevő Pósfay Pongrác főszolga
bíró és Sinkovich Elek főszolgabíró üdvözletét 
tolmácsolta. A jubiláns mindegyik üdvözlésre 
külön-külön felelt és meghatottan köszönte meg a 
lelkes óvatiot. Azután a kis Sárkány Ilonka gyö
nyörű rózsabokrétát nyújtott át az ürömkönyekben 
úszó ünnepeknek, akinek kollegái egy pompás 
bőr karrosszéket Fenusz Ilona óvónő pedig egy
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igen csinos üvegkészletet adtak emlékűt. Csiszár 
János zárószavai után az ünnepi körgyülés tagjai 
elénekelték a Szózatot, majd végezetül dr. Ivanócy 
Ferenc/ szép szavakban köszönetéi mondott a 
vendégeknek megjelenésükért.

A diszgyülés végeztével a társaság lefényke- | 
peztelte magát, azután pedig az iskola egyik tér- : 
méhen társas ebédhez ültek.

A pecsenyénél szólásra emelkedett dr. Iva- 
noczy Ferencz és egy eszmékben gazdag tóaszlban 
poharát ö szentségére a római Pápára és ö felsé
gére a Királyra ürítette. A felköszöntöt a közönség 
állva hallgatta végig. Utána Takáts R. István 
köszöntötte az ünnepeltet, akinek egészségére 
még Persa István szolnoki plébános. Wilfinger 
Károly és még többen mondtak toasztot. Ezenkí
vül felköszöntöket mondottak még: Csiszár János 
a hölgyekre. Sinkovich Dénes a vendégekre, dr. 
Skrilecz Mihály a tanítóság hazafias szellemére, 
dr. lvanóczy Ferencz Kovács István ág. ev. lel 
készre, dr. Czifrák János dr. lvanóczy Fcronczre, 
Wilfinger Károly a sajtóra. Kovács István a katli. 
clerusra. A társaság a késő délutáni lírákig a 
legjobb hangulatban maradt együtt.

H Í R E K .

—  Ű rn a p ja  Hagyományos fénnyel 
ünnepelte ;i kalholikus világ csütörtökön 
Űrnapját. Tengernyi nép vett részt a díszes 
körmenetben, amely d. e. 10 órakor indult 
a templomból. A Muraszombati Takarékpénz
tár bejárójánál, a Divják-féle ház kapujában 
és a templom előtti gesztenyés hűvös lomb
sátra alatt oltárok voltak felállítva, ahol rö
vid imát mondott a szertartást végző Szle- 
pecz János plébános. A körmenet útvona
lán a házak ablakai szépen ki voltak dí
szítve. Kivonult az ünnepre a tűzoltóság is 
zenével. A zenekar a körmenet alatt mu
zsikált. még pedig a többek között a Rá- 
kóczy indulót is fújta. Azt hisszük, hogy 
ez a harczias nóta nem való az urnapi 
körmenetre. Megvoltak a szokásos taraezk- 
lövések is.

G ró f  B a tth yány  Z s ig m o n d
országgyűlési képviselőnk és leánya Adrienné 
grófnő hétfőn délután résztvettek az állami 
iskola vizsgáján. A gróf legteljesebb meg
elégedését fejezte ki a mesés eredmény 
hallatára.

— S z ig e tvá ry  G éza kir. tanácsos 
szombathelyi pénzügyigazgató hétfőtől szom
batig városunkban tartózkodott és N é m e th  
lié ln  pénzügyi tanácsossal megvizsgálta a 
helybeli adóhivatal ügymenetét, s ott min
dent a legkifogástalanabb rendben talált.

A magyarnyelvi bizottság tagjai kedden 
délután a 3 4 4 órai vonattal vissza utaztak Szom
bathelyre.

A Muraszombat alsólendvai vasút léte
sítése tárgyában tegnap Alsólendván értekezlet 
volt, amelyen megjelentek Barthalos István és 
Faliján Lajos épitö mérnök is. Ezen az értekez- | 
leien -  amelyről csak lapunk jövő szamában 
hozhatunk tudósítást — véglegesen megállapították 
a vasul nyomjelzését.

Janosits József kir. főmérnök pénteken 
Muraszombatban volt és felülvizsgálta a kórház 
építését.

Barabás István a vasvármegyei tűzoltó 
szövetség titkára szerdán városunkban időzött, a 
Muraszombatban e hó végével tartandó szövetségi 
ünnepély előkészítése tárgyában.

— Halálozás. Haubner József a battyánfalvi 
uradalom hosszi időn itt volt és nyugalmazott 
tisztje, június 5-én életének 84-ik évében meghalt. 
Haláláról az uradalom tulajdonosnöje özv. St. 
Julien-Wallsce szül. Batthyány Georgina grófnő, 
csillagkeresztes és palotahölgy németnyelvű gyász- 
jelentést adott ki. Temetése junius 7-én nagy 
részvéttel ment végbe.

Ismét egy felebbezés. A muraszombati 
csatornázás ügye immár valóságos tengeri kígyó. 
Közel G éve van már napirenden, s a minden

haladásnak örökös ellenségei évröl-évre megakasz
tották a munkálatok létesítését. Egyszer magát a 
csatornázást támadták, majd a tervek ellen tettek 
kifogást, szóval jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
vetettek gátat ezen az üdvös intézmény megvaló
sulásának. Megkészüllek az uj tervek is, a kultúr
mérnöki hivatal csinálta ingyen, s az alispán ke
mény rendelettel meghagyta, hogy most már hajt
sák végre* a csatornázást. Azt hittük, hogy most 
végre mégis incg lesz a dolog, s eltűnnek azok a 
bűzös clóakák és árkok a város utczáiról. meg
szűnik a dögletes bűz, amit az összegyülemictl 
szennyvizek kipárolgása okoz. Es ime ismét egy 
felebbezés jön közbe. Szlepecz János és mintegy 
GO kisbirtokos társa irta alá, kérve abban a tör
vényhatósági bizottságot, hogy az egész csatorná
zást törölje el a föld színéről, mert a tervek 
rosszak, kivihet ellenek a városnak még nincsen 
pénze, mert nagy volt az ínség. Mély felháboro
dással veszünk tudomást erről a felebbezésröl. 
Annak értelmi szerzői, akik azonban a felebbezést 
nem írták alá rossz dolgot miveitek, s azt a . 
gazdaközönséget, amelynek sorából az aláírásokat 
szerezték, nagyon félrevezették. A város tisztasága 
és közegészségügye fontos érdek, és épen annak 
a kisgazdának használ, amely a bujtogalóknak 
odaadta a nevét. Egyébként constatálni kívánjuk, 
hogy a község vezető elemei közül egyetlenegy i 
sem irta alá a felebbezést. Nem olvasható ott a 
képviselőtestület tagjai közül csak I—-, nincs ott 
az uradalom, egyetlen ügyvéd, orvos, kereskedő, 
hiányzik róla a polgárság elitje, szóval a számot
tevő rész nem azonosítja magát a felebbezök 
óhajával. Az az elein pedig, amely aláírta még : 
nem alkotott semmit, de maguk a szerzők sem 
tudnak felmutatni semmit e községben amit esi- j 
náltak volna. Ennek a klikknek csak a felebbezés, 
a becsületes munkáink megakasztása volt minden- ■ 
kor a fegyvere. Reméljük azonban, hogy a tör- . 
vényhatósági bizottság kellő értékére fogja leszállí
tani a felebbezést.

Esküvő. Molitorisz Jenő a helybeli állami 
iskola derék tanítója e hó 24-én Alsómoráczon az 
ág. ev. templomba fogja oltárhoz vezetni szépsé
ges aráját Sztodola Lujza mezővári óvónőt.

A kórház halottai. Ismeretes dolog, hogy 
Muraszombat község képviselőtestülete február hó ; 
12-én azt az iuhumánus határozatot hozta, hogy 
a kórház halottjaiért a temetőben a sírhelyet 
megfizetni tartozik. Pósfay Pongrác/ főszolgabíró, 
a kórház igazgatója ezt a határozatot megfeleb- 
bezvén, a vármegye törvényhatósági bizottsága 
tavaszi közgyűlésén foglalkozván az ügygyei, a 
véghatározatot, mint törvénytelent, megsemmisítette ; 
és kimondotta, hogy a vagyontalan elhaltak után 
sírhelyért díj egyáltalán nem, a vagyonos elhaltak | 
után pedig csak az örököseitől szedhető dij, de a 
kórháztól semmi körülmények között.

Községi hivatal vizsgalatok. Pósfay Pongrác 
főszolgabíró a járás 15 körjegyzőségét a követ
kező sorrendben fogja megvizsgálni: a tótkerosz- 
turi körjegyzőség junius 21, péterhegyi junius 24, 
szentsebestyéni junius 28, vashidogkuti julius 12, 
pártosfalvai julius 19, Muraszombat vid. julius 23, 
perestói julius 30, urdombi augusztus G, szarvas- 
laki augusztus 9, battyándi augusztus 17, csend
laki augusztus 23, mártonhelyi augusztus 30, ' 
Muraszombat közp. szeptember 4, felsölendvai 
szeptember 10, boduhegyi szeptember 17.

Az uj járásbirósági épület terveit az 
igazságügyminiszteriumból már leküldték a szom
bathelyi kir. törvényszékhez az árlejtés megejtése 
végett. Alkalmunk volt látni a terveket és öröm
mel jelenthetjük, hogy városunk egy igen szép uj 
épülettel fog gazdagodni. A beosztás nagyon 
praktikus. A bejárat a templom-utczai oldalon 
lesz s a kapubejárat az épületnek a Pintér házzal 
szomszédos részén nyer elhelyezést. A földszinten ( 
a telekkönyvi hatóság, ügyvédek szobája, árverelő 
helyiség és egy szolga szoba van tervezve. A 
telekkönyvtár lesz az épület leghatalmasabb 
terme lí'80  méter hosszú, 7 és fél méter széles. 
Az emeleten a templom-utczai részen az irattár 
és a sommás biró tárgyaló terme és jegyzői 
iroda, az uj utcza frontjában a vezető járásbiró 
fogadó szobája és tárgyaló helyisége, a büntető 
biró és ügyészségi megbízott helyiségei lesznek. 
Itt a modern büntető jogszolgáltatás egy uj alko
tása, a fiatal korú bűnösök elkülönítésére szol
gáló szoba is lesz. A tárgyalótermek mind hat 
méter hosszúak és 6 m. szélesek.

— Egy derék iparos balesete. Súlyos baleset 
érte a múlt vasárnap délután Fiiszár József hely

beli asztalos mestert. Iparának minél tökéletesebb 
módon leendő gyakorlása végett, műhelyébe több 
megmunkáló gépet hozatott és motorikus erőre 
rendezte azt be. Vasárnap lettek készen a szere
léssel, s Fiiszár József oly szerencsétlenül nyúlt 
a már elzárt motorhoz, hogy a lendítő kerék jobb 
kezét a falnak szorította, amitől alkarja eltörött. 
Az eltört kezet gipszbe rakták, s remélhetőleg 
pár hét alatt teljesen meg fog gyógyulni.

Áthelyezett járásörmester Szitái- József 
muraszombati járásörmestert a székesfehérvári 
kér. csendörparancsnokság Marczaliba helyezte át. 
Helyébe Bognár János csendőrőrmesler jön ide 
Gyanafalváról.

Zárünnepélyek az állami iskolában.
Junius hó 13-án d. e. 9 órától az ismétlő iskolá
ban. — Junius hó 16-án d. e. 8 órakor az elemi 
iskolában. — Junius hó 20-án d. u. 1 órától az 
iparos tanoncz iskolában. — Junius 27-én pedig 
az ip. lanónez munkakiállitása lesz iparlcstülct 
helyiségeiben.

—  Knebel Jenő cs. és kir. udvari fényképész 
művezetője vasárnap Muraszombatba érkezik. 
Akik fénykép felvételeket óhajtanak eszközöltetni 
azok keressék fel a fényképészt a Dobrai szálló
ban levő lakásán. Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
a híres szombathelyi fényképészt, akinek műterme 
a legelső a hasonló dunántúli fényképező intéze
tek között. Természetesen itt csak a felvételek 
készülnek, mig a képek kidolgozása Szombathelyen 
fog történni.

—  Utczaink macadamirozása. Említettük már, 
hogy az államépitészeti hivatal tervbe vette a 
Muraszombat községen átvonuló törvényhatósági 
utaknak szilárd macadammal leendő burkolását, 
és ezen munkálatoknak költségeit az idei költség- 
vetésbe fel is vették. Ezek az utátalakitási mun
kálatok augusztus hó folyamán kezdetüket veszik. 
A tört bazalt koczkákat máris szállítják. Macadam 
burkolatot kap a Templom utcza, a jelenlegi bí
rósági épülettel kezdve, azután a Fó utcza végig, 
a Régedéi ut a Knéz-féle házig, a Lendva utcza 
egészen Lendva Ilidig. A macadamozást egy gőz- 
henger fogja végezni. A első lépés a város mo
dernsége felé. Reméljük, hogy ezután már a 
gyalogjárók kikövezése is következni lóg. mert 
most majd megtörténik sáros időben, hogy az 
utcza közepén fogunk járni, miután a macadami- 
rozott utón nem lesz sár.

— Medard napja. Junius 8-án Medard napján 
esett az eső. A hagyomány és a tapasztalat azt 
tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor 
40 napon esőzés lesz. Két éves szárazság után 
igazán nem volna baj a negyven napig tartó eső
zés. A mostanában lehullott csőnek már is meg 
van az áldásos hatása. A vetések szépen helyre 
jöttek és virul a mező.

A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen nagy napilapot járatni óhajt, fizesse elő Az 
Ujság-ot! Előfizetési árak : Egy évre 28 K. Fél
évre 14 K. Negyedévre 7 K. Egy hónapra 2.40 K. 
Az Újság terjedelme rendesen 28—32—36 oldal. 
Vasárnap és ünnepnapokon G0—100 oldal. Meg
rendelési cziin : Az Újság kiadóhivatala Budapest, 
VII. kerület, Rákóczi-ut 54 szám.

Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Rolni-féle téglagyárak, melyek a mellett, 
hogy sok ezer munkáskéznek állandó keresetet 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek. 
A Rolni-féle szab. természetes vörös fedélcsere- 
pok általános kedveltségnek örvendenek.

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

Nyilttér.*)

Bucsuzás.
Mindazon kedves ösmeröseinklöl és bará

tainktól, a kiktől személyesen búcsút nem vehet
tünk, ez utón búcsúzunk cl és kérjük, tartsanak 
meg szives jó emlékükben.

Vashidegkut, 1909. junius 8-án.
Horváth Ferencz és neje.

*) E rovatban közlöttekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.
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Apró hirdetések.

A muraszombaljárási gazdakör ez ulou is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosurakat, fonott szé
kekét. virág állványa kai, gyümölcs tarlókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11 —12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

100 ,1,1, dohány megfen- 7 0  llllőr. 
dolcsi blanketta = = = = =

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magún- 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Ki szép aka r lenni KÖSS.
A r a n k a - C r é m e t .

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korom. 
Aranka szappan 70 fillér, Aranka mozsdó víz 1 korona. 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a h a ja  iS Í't"-
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

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

u S i ,  M in tse k  G éza
Kecskem ét.

6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

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

- névjegyzéke =====
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése AliC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 

10 f i l lé r  és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

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

Vendéglősöknek
nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR
VÉNY" és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 
Kapható: B a lkány i E rn ő  könyv- és p.,pir- 

lí ereskedésében Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 

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

kereskedésében Muraszombat.

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

hajójáratok indulási idejére.
Ára 40 fillér.

Kapható Balkányi Ernő papirke- 
reskedésben Muraszombaton.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

■ Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment Capsici comp., 
a Horgony Pain Expeller

pótleka
ogy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalnmcsilapító szernek bizonyult 
köszvénynél, Máznál és meghűléseknél, bedörz-
....................  söló-koppén használva. .............. .

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K -  .80. K1.40 és K 2 .-  
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
§1 Richter gyúgysiertára u „Arany ■ ruzltatu",

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

sse 5 neu. g
és. P

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K c i I-féle viasz-konöcs kemény padló számára. 
K c i l-félc fehér „Glasur* fénymáz ÍH) fillér. 
K e i l-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 íill. 
K e i l-féle szaltnakalap-feslék minden színben. 
K e i l-félo legfinomabb ezipö erem 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B. és fia  cégnél M u raszom ba t.
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S zab ad a lm azo tt B ohn-féle  
te rm észe te s  v ö rö s  fedé lc se rép

BOHN zsombolyai cserepe
L e g j o b b  m i n ő s é g ű  f e d é l c 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, Zsombolyán.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


