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HOSSZÚ té l.
A hideg évszak az állandóság jel

legével ütött tanyát nálunk. Igazabb 
telünk van, mint az elinalt néhány év 
bármelyikében: minden öröméből, ba
jából bőséggel kijut a részünk.

Ha mérlegeljük: mi több: öröm-e, 
baj-e? Könnyű a felelet. Gazdag em
ber nem érzi az évszakok változását. 
Számára a tél is csak gyönyörűsége
ket hoz, fűszerezve az újság ingerével. 
A hideg ellen otthon óvja a szőnye- 
ges, jól fűthető lakás, a pompás gáz 
kályha, vagy legalább is a szolid Mei- 
dinger. Künn meg a ezobolyos bunda: 
a részvények emelkedése vagy esése 
sem függ az évszakoktól ' Másrészt pe
dig a tél a zajos mulatságok szezonja. 
Csüláros báltermekben fehérvállu asz- 
szonyok mosolyognak, világhírűt mű
vészek hoznak ritka gyönyörűségeket, 
kinn a befagyott tavon pedig csengő 
zeneszó mellett ifjú nép iringál gond
talanul, vidáman. Éljen a tél, mind ez 
élvezetek forrása, természetes szintere 
minden jó, szép, kedves dolgoknak! 
Akinek erszénye tömve, az szívesen 
üdvözli, ürül maradásának és fájda
lommal búcsúzik tőle.

Mennyire más a tele a szegénynek.

Az első hólehultával bevonul hozzá a 
fekete gond, súlyosabban, nyomasz
tóbban, mint egyébkor bármikor. Egész 
sereg ember munkájában pangás áll 
be, némelyik munkaág egészen szü
netel. Nem dolgoznak az ácsok, az 
építők, nem is szólva a mezei munkás
ról, akinél az a körülmény, hogy lesz-e 
télen kenyere, ami sanyarú iparosvi
szonyaink között valóban csaknem ki
zárólag az aratás eredményétől függ 
A munkás elmegy havat lapátolni: ez 
is munka, a hely elég bsztességes ke
resetet nyújtó. Az iparos, aki ezt nem 
teheti: szűkölködve, mondhatlan nyo
morúságok között várja a jobb napok 
bekövetkezését.

Ah, ezek nem örülnek a télnek. A 
jövedelmi források mejvsappanásával 
szemben a szükségletek aránytalanul 
megszaporodnak. Nyáron, sőt részben 
ősszel is, a szegény ember tápláléká
nak egy fontos része a gyümölcs. Ez 
most a gazdagoknak való ritkasággá 
válik; ami pótolja, nincs. A fütőszert 
nem lehet megfizetni és a meleg Ott
hon a munkásnak ünnepi gyönyörű
ség. Hol van még a lakbér, a téli ruha 
és az egyéb megszámlálhatatlan sok 
kiadás, amelyeket mind nehezebb elő
teremteni télen, mint egyébkor?

De nemcsak a munkás, hanem 
minden kis existenieza sínyli a telet. 
A kabátos proletár még jobban, mint 
a többi. Az ő nyomorúsága kevésbbé 
szembeötlő, mert rejtettebb, de annál 
súlyosabb Szükségletei nagyobbak, 
holott ő nem oly edzett a nélkülözések
kel szemben. A kishivatalnok. kisipa
ros, aki estéit dideregve tölti a hideg, 
sötét szobába, hogy kiteljen a részlet 
a szabónak; vagy akinek szegényes 
ingóságai egymásután vándorolnak a 
zálogházba, hogy legyen bélelt kesz
tyűre, vagy patikaszerre a tél nehéz
ségei ellen, szánandóbbak a nyomorgó 
munkásnál is. Es a diplomás emberek 
nyomora, akinek a három-négyszobás 
lakás bére ad szivettépő gondot, akik
nek fagyos, |sötét nyomorúságokat a 
derűs jólét látszatával kell fedezni . . . 
Erről jobb nem is beszélni.

Sötét képeket bont ki előttünk a 
hosszú tél perspektívája. Láttok, a 
gondolkodóba kell, hogy essék minden 
becsületes ember. A gondolkozás ered
ménye pedig csak az lehet, hogy je
len viszonyaink között az egyetlen he
lyes szocziálpolitika: a jótékonyság.

Külföldön, a nagy nyugati orszá
gokban. különösen Angliában, a jóté
konyság ügye szervezve van. Okosan,

T A R G Z A -
A nagyasszony e m lé k e z ik .,.

— Jó, legyen a te akaratod szerint anyára 
Hiszen te bölcs vagy és jó is. Aztán . . . iga
zad is lehet.

Kádár Pali beszél igy. A derék komoly Kádár, 
pki úgy betartja Isten ama parancsolatját, hogy:

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy bosszú 
életű lehess e földön!

Már persze, akinek tisztelnie lehet mind a 
kettőt, mert lám, Kádárnak csak anyja van. Na 
de jó, szerető anya

Kádár Pali megtörtén emelkedik föl a széké
ből és lehajol, hogy megcsókolja a nagyasszony 
kezét.

Az ezüsthaju, fehér fejkőtős mationa pedig 
megsimogatja a fia lágy, hullámos, szőke haját 
és busau sóhajtva;

— Hiszen bárcsak ne volna igazam édes fiam.
Málnás Giziről esett szó különben A hadházi

Málnás Giziről, akinek kaczér mosolyát úgy isme
rik mifelénk hét vái megyében a Maros-menti ga
vallérok, mint a Pista czigány zsíros nyirettyűjét, 
mert hogy mind a kettő sok bolondságba ugrasz. 
tóttá be már a gyönge erkölcsű urakat.

Kádár Pali nem gyönge erkölcsű ember, de 
nem ám ! És ime mégis rabja lett a Málnás Gizi 
csalfa mosolyának. De hogy az a rusnya kis lány 
olyan veszedelmes egy személyiség. Mert megejt a 
szemével, szent igaz! Azzal a két nagy dióbarna, 
olajos szemmel.

Kádár Palit példának okáért nagyon is meg
zavarta e két szem. Tisztára őrültség, ami olyan 
embertől telhetik ki csak. aki nagy komolykodá
sában nem ér rá, teszem okumlálni. Mert Kádár 
Pali hitvestársul akarja Málnás Gizit. Ugyan hegy 
volna pedig Málnás Gizi feleségnek való? Aki a 
mulatságokon hajnaltájban a czimbalom tetejére 
ül és onnan lógázza a lábát, mig a fancsali pofáju 
Pista czigány reszketősen húzza a fülibe :

„Hej, de szörnyű messze vagyok tetöled.
Mégis mennyit álmodozom felőled!. . .*

Az igaz, hogy megennivaló piskótalábai van
nak ennek a Gizinek. De hát miért kell, hogy 
épen Kádár Pali vegye ezt észre ? Ugyancsak sze
rencse, hogy résen van az ezüsthaju, jóságos mat
róna, most és szerető szóvt-1 felvilágosítja a fiát.

És a fia, engedelmes fia az ő szerető anyjának. 
Málnás Gizi sorsa tehát meg van pecsételve, nem 
lesz ő sohase hitestársa a komoly Kádárnak. Hát 
helyes, bizony helyes dolog ez Mert lám, Málnás 
Gizi most, hogy itt játszanak azok az éhenhaló,

rongyos színészek, veszedelmes czímboraságba ele
gyedett Szeremleivel. a hőstenorral. Szinte tüntet 
vele ez a Gizi, akinek az anyja szegény, reszkető kéz
zel veri fogához a férje után járó nyi-gdij gara
sait. Leikéből siratja ez a szegény asszony a le
ánya bolondságait s mindennap uj barázdát mos a 
keserű köny az arczán.

Málnás Gizit kezdik im észre nem venni mi- 
nálunk. Még a fiatal emberek is szórakozottan el
néznek a feje fölött immár, ha találkoznak vele. 
De hát lányos házakhoz járnak a boldogtalanok 
és olyasféle feltételeket volt alkalmuk hallani az 
utóbbi időben, hogy vagy Málnás (Űzi, vagy

De lám, találkozik egyszer az ezüsthaju, jósá
gos matróna, a Kádár Pali anyja, Málnás Gizivel. 
Az állén. az akáczfáktól Érnyalt, hűvös állén sé
tál a tisztes úrasszony és meglát egy leányt a pá
don, amint vár valakire. De hogy a nagyasszony
nak nincsen okuláré a szemén, hát nem ismeri 
meg Málnás Gizit. A lány pedig köszön és aláza
tosan csókolja meg a nagyasszony fehér, keskeny 
kezét.

A nagyasszony kivetőt talál ám a leányon és 
összevonja haragosan a homlokát.

— Te kis lány — mon Íja szelíd hasgján. 
mely most azonban nyomottan cseng, igy nem 
illik járni. A blúzod nagyon ki van vágva fiam. 
Hát megengedi az anyád?



becsületesen, emberiesen. Ott is van 
betegség, éhség, keserves és sötét nél
külözés. De a hány könynyet csak 
felszántani lehet, annyit fel is szárí
tanák, a hány jajt el lehet hallgattatni, 
annyit elhalgattatnak. Mindenki ad, és 
a mit adtak, annak helyes felosztásá
ról bölcs gondoskodás történik.

Nálunk a jótékonyság ügye is gyer
mekkorát éli még. A jó akarat állam
iján, társadalomban megvan, de hiány
zik okos szervezése.

Adjunk tehát feleslegünkből ember
társainknak. Nyissuk meg erszényün
ket és juttassunk belőle a szegénynek, 
mert becsületes embernek a jótékony
ság lelki szükség kell hogy legyen. 
De ne vessünk el minden gondot 
magunktól a puszta adással. Keressük 
fel az igazi nyomort, adjunk humánu
san, adjunk a szükségesre. Gyakorol
juk bölcsen a jótékonyságot, akkor 
áldás lesz a gyümölcs.

Jegyzőkönyv.
Felvéve a muraszombati Casino egyesület 1900. 

évi január 21-én az egylet hivatalos helyiségében 
megtartott évi rendes közgyűléséről. Jelen voltak: 
Dr. Czipott Zeltán elnök, Dr. Lukács Gábor, Sin- 
kovich ' lek, Faschinger Győző,' Dr. Frauk József, 
Bölcs Béla, Sinkovich Kálmán, Pósfay Pongrác/, 
Metzker Mátyás, Schnell János, Dr. Geiger Vilmos, 
Bodnár András. Török Ernő, Kiss János, Ratkol 
Tivadar, Terplán Sándor, Sömen Lajos, Dr. Ritscher 
Samu, Schweinhammer János, Kováts István.

Elnök üdvözölvén a megjelenteket, 8 consta- 
tálván azt, hogy a mai gyűlés alapszabályszerűen 
hivatott egybe, a mennyiben a beltagok körözés, a 
kültagok pedig posta utján meghivattak, a gyűlést 
a következő nagy érdekű beszéddel nyitotta m eg: 

Tisztelt közgyűlés!
Az elmúlt év lezáitával, sajnos nem vagyok 

abban a szerencsés helyzetben, hogy mint sok más 
egyesület elnöke, évi jelentésemben kiváló eredmé
nyeket rögzíthetnék meg. — Sajnálom, mert ha 
valaki, úgy bizonyára én volnék az első, aki leg
nagyobb őrömmel sorolná fel egyleti életünk ki
magasló eseményeit, a legnagyobb örömömre szol
gálna annak konstatálhatása. hogy ime a muraszom
bati Casino mily fényesen oldotta meg maga elé 
tűzött, kötélességszerü feladatát, vagy legalább hű
ségesen igyekezett azt megközelíteni.

3 MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ

De mindezek helyett ma nem marad nekem más 
hátra mint az, hogy fájdalmasan bár, de az igaz
ságunk megfelelőkig az ellenkezőről tegyek tanúsá
got az igen t. közgyűlés előtt.

Úgy hiszem sokszor halljuk azt az elegikus 
panaszt, mely az utóbbi időben már a rezignáczióval 
vegyes elkeseredés tónusába ment át, hogy Mura
szombatban megszűnt az embereknek nemesebb 
érintkezése, hogy itt igazi társaséletről ma beszélni 
nem lehet, mi tűrés-tagadás, e feljajduló panasz 
jogosultságát sok tükintetben e! kell ismernünk. 
De hát ne is csodálkozzunk rajta! Miként képzel
hető társas élet ott, a hol a társadalmilag, mivelt- 
ségileg, összetartozó elemek; mondjuk emberek, 
nagyobb számú társaságban alig verődnek össze. 
Mert nem tartom elégségesnek, ha az öregkálha 
melletti kerékasztalnál két óra hosszat »tdecizge- 
tünk s kéjes érzéssel szívjuk magunkba a r karakter“ 
gyöngyöző csöppjeit. szent áhítattal hallgatván a 
vigéczek által inpoitált legújabb vicczeket; avagy 
ha a zöld asztalnál feldúlt arczczal, kuszáit hajjal 
s bizonyos körültekintésekkel hajszoljuk az ártat
lanul megszorult „ huszonegyes"-t, mely hajsza el
végre oda lyukad ki. hogy a „huszonegyes" kere
ket old, a partnerek pedig a játszma végén infá- 
mis játékukért egymást kölcsönösen agyongratu
láljak.

Bizony társadalmunk alaposan megbetegedett, 
mely nyavaiának főbb jelenségei a következőkben 
volnának felsorolhatok: egyenetlenség, közöny, 
blazirt fásultság, álmatagság, néha-néha egy-egy 
sokat mondó gunymosolylyal az ajkakon.

Nem akarok bántani senkit, nem akarok vá
dolni senkit, csak a baj kutforrására akarok rá
mutatni, amely ugylátszik egyformán fellelhető 
édes mindnyájunkban.

Panaszkodunk általában, hogy társadalmunk 
összevágó elemei között nincs meg a s/.űkséges 
kontaktus: de e mellett nem azt keressük, ami 
összehozna bennünk, hane.n azt, ami szétválaszt; 
elégedetlenkedünk az elkeseredés legszélső hatá
ráig a meglevő állapotok fölött: de azok megvál
toztatására igaz lélekkel nem törekszünk; nagy tu
dással és szakértő ábrázattal mutatunk rá  a hi
bákra, amelyekben leled/.ünk : de az egyúttal ja
vaslatba hozott gyógyitószerek alkalmazásától irtó
zunk; kritizálunk nagy lelkesen : de a kritika ta
nításaihoz magunk se szívesen alkalmazkodunk.

És hogy a kép tökéletesebb legyen, éppen az 
az egyesület, az a testület, mely a társadalmi élet 
tűzhelyét, irányitó központját kell hogy képezze, 
mely a társas élet szervezetében a lüktető szív sze
repével kellene hogy bírjon: ékeskedik az elmon
dott fogyatkozások egész seregével.

Tisztelt közgyűlés! Aki végig hallgat egy a 
Casino helyiségében lefolyó diszkurzust, mely köz
állapotainkat tárgyalja, vagy megfigyeli a oasinoi 
életet külső nyilvánulásaiban, úgy vélem, hogy a 
falra vetített képet elég hűnek fogja találni s ne
kem igazságot fog szolgáltatni.

Uraim, ha müveit emberek módjára akarjuk a 
társas életet kültjválni, ha a mindennapi élet gondjai 
közepette oly menhelyre, oázisra akarunk szert 
tenni, mely elfáradt tagjainkba a holnapi munka 
elvégzésére uj erőt, kedvet önt: úgy szakítanunk 
kell az eddigi múlttal — De a megtérés munká
jával sietnünk kell, a rákfene kiirtását ne halogas
suk napról napra arra az időre, amidőn már az

És Málnás Gizi elpirul. Piros lesz egészen a 
haja tövéig és akkor egyszerre csak el kezd sírni. 
Furcsa, érthetetlen, hogy milyen szivszakadva sir 
ez a lány s hogy fuldokol, amint elfordítja arozát
a nagyasszonytól.

A nagyasszony bámul és leülteti a leányt a 
padra. Kérdi, mi baja; és szól a leány sírva.

Lehet is azt érteni, mit beszél. Mondja, hogy 
roszak az emberek. Aztán ha valakit megszólnak, 
addig addig teszik, mig az maga daczból is alkal
mat ad rá. Aztán újból elsírja magát. És sze- 
peg, hogy milyen boldogság, ha valakit egy igazi 
férfi szeret. De lám, roszak az emberek s a férfi 
hallgat rájuk. S több efóle. A nagyasszony csak 
hallgatja egy ideig, aztán bámulva kérdi:

— 11 át ki vagy te lányom V
S a siró lány félve mondja :
— Málnás Gizi vagyok.
És a nagyasszony hazafelé ta rt az állóból. 

Még megsimogatja egyszer a siró leány fekete, 
szikrázó haját és ráparancsol:

— Most menj haza és holnap gyere hozzám.
Aztán megy a nagyasszony. Valami bibliai

mondáson töri a fejét, mely szól ama kilenczven- 
kilencz igazról s a megtérő bűnösről. Mert okos 
asszony az eztisthaju matróna. És tudja, hogy ez 
a lány most igazán megnyilatkozott előtte; mert

az ilyet megérzi a nő. Aztán okumlál is a nagy
asszony. Mert ez a lány most meg van rendülve, 
hogy az emberek kezdik kizárni maguk közül. 
Iszonyodik ime a névtelenségtől. Aztán még nem 
rósz és erősen vágyik a megbecsültetésre. Mert 
megszenvedte már az ellenkezőjét. Hát ez a lány 
jobb lesz ezentgl mindazoknál, kik apáczákuak ké
szültek pedig.

És mikor hazaért a nagyasszony; szeretettel 
simogatja a búnak eredt fia szőke haját és mond
ja  neki :

Fiam, tied lehet Málnás G izi!
Mert a nagyasszony okos és bölcs asszony. 

-Aztán emlékei is vannak a nagyasszonynak. Pajkos, 
haszontalan emlékek abból a nagyon régi múltból, 
amikor még az olyan tisztes, aggott személyek is 
teszem, mint a nagyasszony, csak inczi-finczi lány
kák voltak. No alig látszottak ki a földből is.

És a nagyasszony határozottan emlékezik egy 
kis leánykára és fancsali pofáju czigánynyal hu
zattá a fülébe : hogy

„Hej, de szörnyű messze vagyok telóled,
Mégis mennyit álmodozom felőled . .

Már hogy épen ezt huzattá volna, na az nem 
egészen bizonyos, de hogy az a kis lány egy czim 
balom tetejét ől lógázta a lábait közben, az szent igaz.

Ó, igen, a nagyasszony emlékezik erre a ha
szontalan leánykára, mert hát lám, hogy hogy nem ? 
abból a hét vármegye boszorkájából tisztes nagy
asszony lett. Akkurátosan olyan mint a nagyasz- 
szony. Fehér i haja, okuláré a szemén . . .

Lám, lám . . .  a nagyasszony emlékezik . .  .
Pakots József.

egész szervezet életképességében megvan támadva. 
Az óra 12-őt ütött!

Éppen ezért nem helyeselhetem azok álláspont
já t sem, akik talán kényelem szempontjából azt 
tanítják, hogy a jelen mindennemű átalakító mun
kára, mindennemű erélyes beavatkozásra alkalmat
lan, aktív fellépésüket arra az időpontra halaszt- 
ván, midőn a modern kor követelményeinek s a fino
mult Ízlés kívánalmainak megfelelő helyiségekkel 
fog egyesületünk rendelkezni — Igaz, hogy a keret 
emelheti a festmény külső pompáját, de tartalmá
nak értékét nem ; igaz, hogy a keleti kényelem a 
kor enervált emberére vonzerőt gyakorolhat, de 
meddig. A megszokás, a mindennapi egyformaság 
csakhamar közhelylyé formálja át a tegnapi para
dicsomot is. Ezen okoskodás tarthatatlansága te
hát nyilvánvaló s csak arra volna jó, hogy a tár
sadalmi életünk helyei útra terelését, fellendülését 
ezélzó törekvéseket ad graecas calendas elodázza.

Szerény véleményem szerint tehát első sorban 
kell az egészséges társas élet feltételeit biztosítva 
erős közszellemet teremteni, ekkor van csak meg
vetve a szilárd alap, melyen a továbbépítés mun
kája. az ornamentika, a h stetőzós játékszáraba fog 
menni.

Uraim, erős meggyőződésem, hogy minden meg
változik egy csapásra, ha magunk is megváltozunk: 
e szerény helyiség is kellemes otthonná alakul át, 
ha a kártyajáték mellett a szellemi és kedélyélet 
ápolására némi gondot fordítunk és ha a jó aka
ra t mellett az őszinte barátság és együttműködés 
szelleme szegődik hozzánk tagtársul.

Uraim, bennem ma még él — daczára a sok 
csalódásnak egy szebb jövő reménye, de félek, hogy 
belőlem is „a jobb rész kihal" ha önök cserben 
hagynak Sorakozzanak kérem mellém munkatár
sakul, s a zátonyra jutott hajó biztos révpartra jut.

Elnöki tisztségemből, melynek immár h <rm&- 
dik cyklusát van szerencsém járni még egy év van 
hátra. Ezen jövendő egyleti évnek sikere vagy si
kertelensége engem válaszút elé fog állítani, ugy- 
érzem döntő befolyást fog gyakorolni azon szerep
körömre, melyet Muraszombat jövő szoczialis prob
lémájának megoldásainál betöltendő leszek. Ne 
értsenek félre. Ne vegyék kérem e kijelentést tőlem 
szerénytelen nagyratörésnek, mert akik ismernek, 
tudják, hogy minden közelebb esik hozzám, mint a 
szereprevágyás, hanem tekintsék azt, egy a köz
ügyek iránt mi idonkorönzetlen buzgóságot tanúsító 
egyén benső elégületlenségé ek megnyilatkozását 
aki mindenkor örömöt és szórakozást talált a közjó 
művelésében, de a ki viszont a közbizalom által 
részére kijelölt helyet csak tarthatja elfoglalva, a 
mig a szép, nemes iránti lelkesedést mások is meg
értik s a mig fáradozását a kivivottt eredmények 
által jutalmazva látja.

Elmondottam sine iva et stúdió, a mi a szi
vemen feküdt Tartoztam ezzel magamnak, de tar* 
toztam ezzel a közügynek, melynek szolgálatába 
szegődtem.

A jövő egyetértés, a jövő együttműködés ue- 
vében köszöntőm az igen tisztelt tagtárs urakat 
s évi rendes közgyűlésünket ezennel megnyitom.

A közgyűlés ezen minden kommentár nélkül 
érthető, társadalmi bajainkról igazi verismussal 
megfestett képet, Pósfay Pongrácz indítványára 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni ha tá
rozza, egyúttal szeretett elnökének az aggódó sze 
retet melegségével megirt, jóra intő soraiért, mély 
köszönetét nyilvánítja.

Olvastatott Bölcs Béla és Sinkovich Kálmán 
pónztárviz8gálók»ak jelentése, a kik is a Bodnár 
András egyleti pénztárosnak 1899. évről elibök 
terjesztett számadását megvizsgálván, azt minden
ben rendben levőuek találták, miért is pénztáros 
részére az 1899. évre a felmentvény megadását 
javasolják.

A jelentés szeiint pénztári maradvány mutat
kozott 1898. decz. 31-én 3259 kor. 80 fill., bevé
tel 1899-ben 1431 kor 50 fill. Kiadás 947 kor. 
66fill, jelentkezett 1899. decz. 31-én tiszta vagyon 
3743 kor. 64 fillér, mely összegből 3607 kor. 08 
fillér a Délvasmegyei takarékpénztárban van elhe
lyezve, 136 kor. 56 fill. pedig a folyó kiadások 
fedezésére fentartatott.

E jelentés tudomásul vétetvén, 
pénz átárosnak az 1899-dik évre a fel
mentvény megadatott.

A táigysorozat következő pontjánál elnök je
lenti, hegy Moreczky Simon könyvtáros a család
jában előfordult ragályos betegség miatt a gyűlé
sen meg nem jelenhetett, kjilömben a könyvtár 
rendezése és róla katalógus készítése immár el- 
odázhatlan feladat, a Casinonak járó lapokat ille
tőleg pedig kéri a gyűlés határozatát.

A közgyűlés a könyvtár rendbe
hozatalát elhatározta, a lapokat illető
leg pedig járatja továbbra is az eddi
gieket.

A tisztikar megbizatásá iák ideje letelvén, tit
kárrá megválaszfatott Kováts István, pénztárossá 
Bodnár András, főkönyvtárossá Schnell János, se- 
gódköny vtárossá Sömen Lajos, választmányi ta

- .......... ..........— -  1900. január 28.



gokká Árvái Bernát, Bölcs Béla, Sinkovich Kál
mán, Pósfay Pongrác/, Sinkovich Klek. Török Ernő.

A könyvtárnak Moreczky Simon eddigi könyv
tárostól való átvételével és az uj könytárosnak 
való átadásával megbizatnak Bodnár András és 
Dr. Lukács Gábor, egyebekben pedig határoztatott, 
hogy a tagoknál künn levő könyvek február hó 
1 -óig okvetlen beadandók és a könyvtárból a köny
vek kiadása mindaddig megszüntetendő, mig a 
könyvtár rendezve nem lesz.

Bodnár András több társával egyetemben 
indítványozta ezután, hogy a Casino szokásához 
híven tartson az idén is mulatságot.

Az indítvány elfogadtatván, a ren
dező bizottság szervezésével elnök bíza
to tt meg, kimondatván, hogy a befolyó 
tiszta jövedelem a vidékünkön oly fon
tos kulturmissió betöltésére hivatott 
casinoi könyvtár gyarapítására fordit- 
tassék.

Kováts István indítványozza, hogy könytárunk 
részére vétessék meg br. Eötvös József müveinek 
diazkiadása, annyival is inkább, mert a befolyó 
tiszta jövedelem jótékony czélra. a tanítók házára 
fordittatik.

Ez indítvány a könyvtár rendbe
hozatala után a választmány figyelmébe 
ajánltatik.

Végül elnök jelentvén, hogy Dobrai János 
vendéglőssel a helyiségre nézve a Casino nevében 
a szerződést további egy évre meghosszabbította, a 
jelenlevő tagoknak megjelenésüket megköszönve a 
gyűlést berekesztette.

KOVÁTS ISTVÁN, e. titkár.

1900. januá r  28.

Fekete Géza ganicsai áll. tanító a következő 
sorok közlésére kórt fel bennünket:

Egy kaszinó jótékonysága.
A „bellatinczi kaszinó- folyó hó 7-ón tartotta 

évi rendes közgyűlését. Kajdos Károly elnök az 
ülés megnyitása után vázolta az elmúlt egyleti év 
főbb eseményeit, megemlékezve a kaszinó két el
halt tagjáról: Koczeth Mátyás és Kirchlechner Győ
zőről ; a kaszinó érdekében kifejtett munkásságuk
ért a közgyűlés jegyzőkönyvben örökíti meg em
léküket. — Ezek után 1896-ban a kaszinó által 
létesített és évenkint megszavazott 20 korona mil
lenniumi dij osztatott ki a bellatinczi népiskola 
szegény s a magyarnyelvben legjobb eredményt el
ért 5 tanulója között. Pénztárnok helyesléssel tu
domásul vett jelentése után az elnök maga és 
tiszttársai nevében tisztségükről lemondott, akik 
azonban egyhangúlag visszaválasztattak. Az elhalt 
Kirchlechner Győző háznagy és könyvtáros helyébe 
Tury József, jegyzőül Wlassics József és egyik vá
lasztmányi kültagul Fekete Géza bízattak meg. In
dítványok során Benkovich János deklezsini tanító 
lendületes és átérzett beszéde kíséretében a „Fe- 
rencz József Tanítók Háza" és Szombathelyen lé
tesítendő tanítók házára hívta fel a tagok figyel
mét. Ismertette ezen humánus intézmény életreva
lóságát és azon nemes czólt, melyet az intéző-kö
rök a felsőbb tanintézetekben járó tanítók fiainak 
iskoláztathatása érdekében szemük elé tűztek. Úgy
mond Benkovich a többek között: „Meghozta a 
tanítók örömét a „Tanítók Házát" maguk a ta
nítók lelkesedése, áldozatkészsége, a társadalom 
figyelemre méltó rokonszenve és tanügyünk ólén 
álló lelkes vezérünk jóakarata, ki mint jó pásztor 
életét is odaadja juhaiórt. Meg van tehát a .Fe
renc* József Tanítók Háza", mely jó Póterfy Sán
dorunk nemes szivének, fáradozásainak, lelkesítő 
szavának tán örökké fenálló gyümölcse. Nem ta
kargatjuk azonban köztudomású és anyagilag sze
rény tehetségünket, amely az intézmény messze- 
ható czóljával nem áll egyenes arányban; a tár
sadalom jó szivéhez fordulunk ezért, hogy eme 
nemes ezél elérésében — adandó filléreikkel — 
segítségünkre legyenek."

A visszhangra talált ismertetés nagy lelkese
dést idézett elő a tagok között, kik megértve a 
tanítók törekvéseit: helyeslésüknek és rokonszen-

vükn.k adtak kifejezést. l)r. Messer Samu járási 
kőrorvos meleghangú indítványára a kaszinó egy
hangúlag tiz koronát ajánlott meg a „Fér. Józs. 
Tanítók Háza" javára. Megrendelte még a kaszinó 
báró Fötvös József összes müvét 80 korona értók- 
tékben, mely tudvalevőleg a „Fér Józs. Tan Há
zára" jövedelmez. Ezen felül minden egyes tag kö
vetkező összegeket Írtak alá és adtak át Benko- 
vich János tanító járásköri elnöknek :

Kajdos Károly 4 kor.. Wlasrics Nándor 4 kor. 
Dr. Messer Samu 2 kor., Kelecsónyi Ferencz 2 
kor., Mocsáry János 4 kor., Szepesy Sándor 4 kor., 
Lamm Leó S ko r, Vadovits Iíezső 2 kor., Kühár 
Alajos 2 kor., Balcz Aladár 2 kor., Szőcs Alajos 
1 kor.. Nagy Sándor 4 kor., Tuiy József 1 kor., Dr. 
Löbel Ede 2 ko r. Kleeblatt Nándor 2 kor, Wlassics 
József 1 kor, Weiss József 1 kor., Weiss Béla 1 
Czinki József 1 kor, Márkus Lajos 4 kor., Benko
vich János 4 kor., Térénta János 4 kor., Csizsek 
Károly 4 kor., Monda Ferencz 4 kor, Csepregi 
Károly 4 kor., Fekete Géza 4 koronát Adriánczi
tanítók : Bencsics Károly 4 kor., Halász Ilona 4 
ko r, Horváth Márton nyugalmazott tanító 2 Koro
nát. A polgárok köréből: Kralavács Antal 2 kor. 
Gaál Kálmán 2 k o r , Pöröse Zsigmond 2 kor. 
Fridrich Ferencz 1 kor, Miholics István 1 kor., 
Spiegler Lipót 1 kor , Kaufmann Ignácz 60 fill., 
Schafzal János 1 kor., Horváth István 1 kor., Vin- 
dis Márton 1 kor.. Dómján Iván 1 kor., Kleraen- 
csics Iván 1 kor., Kühár Antal 1 kor Hozzájárult 
még : Monda Ferencz rédicsi kántortanitó 2 koro
nával és még Valaki 80 koronával, összesen be
folyt tehát a „Ferencz József Tanítók Háza" és 
Szombathelyen szerzendő tanítók háza javára: egy- 
száznyolczvankét korona és nyolczvankét fillér.

Íme vidékünk társadalma és első sorban is 
Bellatincz intelligencziája tanujelét adta most is a 
nemes czélu ügy iránt táplált áldozatkészségének, 
melylyel a tanítók keservén iparkodik enyhíteni, 
mérlegelvén azon kulturális czólt, mely az iskolá
ban és kint a társadalomban működésüknek czél- 
pontja. A bellatinczi kaszinó megadta a nemes 
cselekedetre az impulzust, mely biztosításként szol
gáljon a tanítóknak a reménykedésre és buzdításul 
hivatásuk hü betöltésére. Méltó példája volt eztársa- 
dalmunknak a tanítók humánus és kulturális te
vékenységük mérlegelésére.

Mindezekért pedig azt kívánjuk körünk intel- 
ligencziájának: találják egelégedésüket és örö
müket fiaiknak általunk nyújtott vallásos, hazafias 
nevelésükben és értékesíthető kiképzésükben !

Fekete G.

MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ __ _

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
— Casino bá l. A muraszombati casino sa

já t pénztára javára f. évi február hó 10-én Dobrai 
János vendéglőjében tánczmulatságot rendez. Kez
dete esti 9 órakor. Belépti dij személyjegy 3 ko
rona. Reméljük, hogy Muraszombat és vidékének 
intelligencziája fel fogja használni az alkalmat és 
tömeges megjelenésével emeli a bál fényét és si
kerét, amely hogy jó mulatság lesz, aziránt easi- 
uónk által eddig rendezett tánczmulatságok biz
tosítékot nyújtanak. A 16 tagból álló rendezőség 
dr. Czipott Zoltán elnöklete alatt nagyban fára
dozik a bál sikerén, amelyre a körmendi jénevii 
czigánybandát sikerült megfogadni. A rendezőség 
a meghívón egyszerűséget kér, amire különösen a 
hölgyek figyelmét hívjuk fel.

— K öszö n e tn y ilv án ítá s . A szombatfai 
önk. tüzoltó-egyesület e hó 14-rón tarto tt mulatsága 
igen szépen sikerült; ezalkalommal felülfizettek 
Wsllner János, Vörös János, Könye Mihály, Kovács 
Sándor 2 0 —20 fillér. Zsohár József 1 kor. 20 fill. 
Makári Iván 1 kor. Bors Mihály 7 kor. 20 fillér 
Preiss Simon 4 kor. Szikszay Károly, Cseke József, 
Kár József 60—60 fillért. Lipai Vendel 1 kor. 60 fill. 
Fogadják a kegyes adakozók adományaikért ezúton 
is hálás köszönetünket. E helyen is, mint köve
tésre méltó példát hozom föl és köszönöm meg az 
egyesület nevében kegyes Grófnőnk : özv. Batthy

ány Béláné Ö Méltóságának azon eléggé meg nem 
halálható jótéteményt, miszerint egyletünknek 
100 koronát volt kegyes adományozni. — Találja 
meg kegyes grófnőnk, az Alkotónak kegyeiben ado
mányának megszámlálhatatlan sokszorosát.

Bors Mihály, egyleti elnök
— Az ö tkoronások . Folyó hó 17-én szál

lították az Osztrák-Magyar bank pinczéibe az első 
ötkoronás ezüstpénzeket. Eddig már szép összeg
ben vertek ki ilyen pénzt, forgalomba azonban 
még sem hozzák, mert a hátralevő 224 millió ko- 
ronányi államjegyek beváltásával egyidejűleg ter
vezik az uj pénz kibocsátását. Ez pedig csak leg
feljebb ez év októberére várható. Addig egész bát
ran forgalomba lehetne hozni a kivert j pénzt 
már csak azór: is, hogy a közönség hamarább 
hozzászokjon az uj értékhez.

— Lopás. özv. Kühár Istvánné raárkusházi 
lakos zárt kamarájából nagyobb mennyiségű zsírt 
loptak el ismeretlen tettesek. A gyanú Guttmc: 
Sándor márkusházi lakosra irányul, aki azo. éjjel 
az éléskamrájában motoszkált az éjjeli őrök val
lomása szerint. Guttmant feljelentették a helybeli 
kir. járásbíróságnál.

— M ulatságok . A márkusházi önk. tűzoltó- 
egylet Márkusházán, Kühár Istvánné vendéglőjében 
saját pénztára javára 1900. évi január 28-án 
zártkörű tánczvigalmat tart. — A szent-biborj 
áll. iskola gondnoksága által Szt-Biboron, a Ger- 
gorecz József-féle vendéglőben 1900. évi január 
28-án az uj iskola felavatásával eg) bekötött jóté- 
konyczélu zártkörű tánczvigalom tartatik.

— K öszönetny ilván ítás. Az iskolás gyer
mekek által előadott „Karácsonyi pásztói játék" 
alkalmával felültizettek : Kühár Verona 1 korona, 
Vérén Ferencz 1 korona, Gumilár Mihály 60 fill., 
Hegedűs Józsefné 60 fill, Halbarth Henrikné 60 
fill., Bittermann Tivadarné 40 fill., Andrejek Mi
hály 40 fill. Fogadják a jótevő adakozók ép úgy, 
mint a nagyszámú pártoló közönség szive*- támo
gatásukért a rendezőség őszinte köszönetét.

— H alálozás. Tótth László bellatinczi plé
bános f. hó 14-én halt el 50 éves korában.

— V ízzel iró  toll. Grosz Mór budapesti 
lakos olyan anyagot állított össze, amelyet 
odaragasztanak az aczéltoühoz, a tollal vizbemárt 
va, épp úgy lehet írni, mintha tintába mártottunk 
volna. A beragasztott anyag negyven óráig tart s 
különböző szinü.

— Az ip a rtö rv én y  rev íz ió ja . A hazai 
kereskedelmi és iparkamarák megbízták a kassai 
kamarát, hogy dolgozzon ki az ipartörvény reví
ziójára vonatkozó részletes és kellően megokolt 
javaslatot, mert a kereskedelemügyi miniszter is
mételten úgy nyilatkozott, hogy nem zárkózik el 
a szakkörök kívánságától az ipartörvény novelláris 
módosítása tekintetében. A kassai kamara javas
latát már elkészítette és legközelebb terjeszti fel 
a miniszterhez.

— A  h a tá rsz é li á lla tfo rg a lo m  k o rlá 
to z á sá n a k  m egszün tetése . A föidmivelésügyi 
miniszter Vasvármegye közönségéhez intézett lei
ratában örömének ad kifejezést a fölött, hogj alig 
egyharmad rész annyi a járvány most, mint az el
múlt nyár folyamán. A száj- és körömfájás beteg
ség is örvendetesen csökken, ami nemcsak az ál- 
latforgalom zavartalan lebonyolítása czéljából is 
fölötte kedvezd állapot. Végül a miniszter az ál
latjárványok bejelentése és elfojtása körül való 
intézkedéseknek az eddigihez hasonló erélyes és 
gyors keresztülvitelére buzdítja a törvényhatóságot, 
hogy a mostani állapot még kedvezőbbé tétessék.

— N élk ü lö zh ete tlen  h ázig y ó g y sze r 
a Pserhofer-féle vértiszlitó labdacsok, melyek szám
talan bajnál a leggyorsabban és legbiztosabban 
hatnak. A leghíresebb orvosok is ajánlják nehéz 
emésztés, gyomorbaj, kólika, ideges fejfájás, sáp
kór stb. betegségeknél. Saját érdekében cselekszik 
mindenki, ha állandóan készletben tartja  e labda
csokat, melyek számtalan esetben csodás hat.ásuak- 
nak bizonyultak. 1 tekercs, mely 6 doboz á 15 
labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes beküldése után 
1 tekercset 1.25 írtért, 2 tekercset 2.30 írtért, 3 
tekercset 3 35 írtért küld bérmentve Pserhoier J . 
gyógyszertára, Bécs I. Singerstrasse 51.
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Sjilllír’
*) Az e rovat alatti közi. nem vállal fel. a szerk.

Selyem-mennyasszon/i ruha ',"„'1 FJStlSt
tatu r és vámmentesen szál itv.i! Minták jutstaforilultával kii’- 
iletDok: nemkiilőnb mi leket*-, |..iiér és s iues „Heuneberg- 
seljein" 45 krtól 14 ír t 65 kiig mí-terenkint. H e n n e h e r g  (? 
selyemgyáros (CS. ÉS klr. Udvarl-SZiillltÚ) Z ü r ic h b e n .

Vasúti menetrend.

Szombathely—Grácz
regg. d. u. d. u. este

Szombnthely . . . . 6.06 11 103.16 6.59
Kis-Unyom . . . 6.19 11.24 3.29
Egyh.-Rádócz . . . . 6.33 11.383.42
K ö rm e n d .......................... 6.48 11.53 3 56 7.25
Csákány .......................... 7.03 12X9 4.09
Rátót .................... 7.12 12.194.18 7.40
Szent-Gotthárd . . . 7.3212.404.36 7.54
Gyanafalva . . . . 7.53 1 2.59 4.53 8.09
Gráczba órk. d. e. . . . 10 30 —.— 7.35 9.54

Grácz—Szombathely

regg- regg. regg. este
Grácz . ..........................  5.42 .— 8.10 6.10
G yanafa lva ..........................  7.535.19 10.54 8.59
Szent-G otthárd .......................... ö.04ó.44,i i  09 9.1 5
R á t é t ....................................  8.166.0911.26 9.33
Csákány  .......................... . —6.2511.36 9.43
Körmend . . . .  . . 8.336.4611.51 9.57
E gyh.-R ádócz..................... — 7 0512 06 10.12
K is-L 'nyom .......................... 7.23 12.18'10.26
S z o m b a th e ly .................... 9.01 7 40 12 32 10 40

Budapest -Győr.

regg." regg. cl. ti. d. u. este
Budapest 6.54 8.5 1.45 2.209.55
Győr . . 11.1*7 4.41 5.302.36
Kis-Czell . . , 6.15 1.54 6.02 8.494.32
Sárvár . . . . • 7.10 2.27 6.25 9.345.06
Yép . . . . 7.54 2.52 !— 1007 5.31
Szombathely . • 8.14 3.04 6.52 10.235.44

zombatbely—G yőr—Budapest.

d u * regg. d. u. este éjjel
Szombathely. . . 4.— 9.08 12.44 11.— 2.56
Yép . . . . . 4.19 12.53 11.14 3.0p
Sárvár . . . . . 4.55X9.33 1.18 11.41 3.36
Kis-Czell . . . . 5. Hi 10.01 2.15 12.24 4.39
Győr . . . . •, 1 1.29 4.38 4.58 3.— 10.65
Budapest . . . 2.05 .15 9.20 7.35 1.40

Kőszeg - zSombatliely.

Kőszeg . . . .  
Lukácsháza m. h. 
Német-Gencs m. h. 
Szombathely

regg. d. e.* d. e. d. u1 Q 
■ 4.55 8.05:11.514.26 ^  
. 6 088.1912.04,4.40 ?  
. 5.24 8.35 12.10 4.5?' 3  
. 5.39 8.5012.34:5.12 \

Szombathely—Kőszeg.
regg. d. e.** d. u. este^

Szombathely . . . . .  6.4511.003.15 7.05*,.
Német-Gencs m. . . .  7.01 11.15|3.31 ,17.21

' r.38 i k  -Lukácsliáza m. 
Kőszeg . .

7.18.11.31 3.48j7.38
7.31 11.434.01 7.511m

Ricliter-fcle

Horgony-Pain-Expeller
* Liniment. Ca :i coma.

Ezen hírneves h.izis/.er ■ llen'iiüt az idő 
megpróbálásának. im> i * mű- több mint 30 
év óta megbizható. f.cűalomcs llapiló be- 
dörzsölésként alkalmaztat k köszvenynél. 
csúznál, tagszaggatasnal < s meghűléseknél 
és az orvosok áltál bedöt zselésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. ? A valódi 
IIorgony-I’ain-Expeller, gyakorta Horgony 
Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer. 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 fi* üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, meit több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az m-inien egyes üveget 
„Horgony11 védjegy es Kichter ezégjegyzés 

'Ívül mini nem valódit utasítsa vissza. 
RIóHTER F. AD. és társa, RüDOLSTADT

CR.ós kir. udvari s/állitók.
•  • ' • • t f k O S a i . t • r  ^  ~

* * * Kedden és pénteken és a vármegyei köz
gyűlések alkalmával.

Csak kedden és pénteken közlekedik.

Vendéglő eladó.
Muraszombattól V. óra járásnyira 

Regede telő első Vendéglő 4 hold szán
tófölddel együtt szabad kézből azon
nal eladó. Bővebb felvilágosítást ád:

P É T E R K A  FEREN CZ
vendéglős,

M u r a s z o m b a t b a n .

^ S S S S S S S S S S S S S S S S

MÁriaezelli 
gyom orcsep p e k

a gyomorbajokban kitünően ható, azért mi
nélklilözhetlen és régismert házi szer.

Étvágytalanság, a gyomor gyenge 
;tlen szagu lélegzet, felfúvódás, savanyu 
lika, gyomorégés, feles nyálképzodés, sárga
hányás, gyomor görcs és szorulás hathatós

Fejfájás, a g)omor túlterhelése, étel- és itallal, 
májgiliszta- és baemmorrboida-bántalmak ellen is mint 
hatható gyógyító szer kipróbálva.

A fentemlitett betegségeknél a M áriaczelli gyom or 
cseppek évek hosszú során át tett tapasztalatok után 
mint a legjobb szer lett kipróbálva, miről a bizonyítvá
nyok egész serege tanúskodik. Egy üveg használati utasítás
sal ára 40 kr. kettősüveg 70 kr. Főelárusió:

B r a d y  K á r o ly .  « róS y « er*“  11 ..*«>"'« von Ungarn1'
"  (fyógytárában Bécs I. Fleie.lunarkt I

Minden gyógyszertárban kapható.

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f ,  Budapest, vi. Király utc*. 12.
19—15.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOCOOOOOOOOD

Értesítés.
Van szerencsém u n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy

k ö o y v o y o r p d á r p a t

legújabban betüfajokban jelentékenyen megnagyobbítottam,
illetőleg

a  Ij©g j d j i j v f - a s z e r f  Iferjri f f
Elvállalok mindenféle szám lák , levélpapírok, névjegyek, borítékok, brochurák, m üvek, éir- 

jeyyzékek , eljegyzési es esketesi kávtyéik  stb. g y o rs  e lk é sz íté sé t a leg iz lésesebb  és legszebb 
k iá llítá sb an  olcsó á ra k  m ellett.

A nagyérdemű közönség szives pártolását kérve, maradtam

Tisztelettel

HIRSCHL N.
k ö n y v n y o m d á ja ,

g Muraszombat.
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Hirachl Nn M aiaB oaki




