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Dolgozni tessék.
Az ember csak akkor ér valamit, ha 

lolgozik. És nálunk még is igen kevesen 
követik ezt a nagy igazságot. Nálunk senki 
nem próbálkozik meg azzal, nem lehetne-e 
titulusokat és állásokat, a vagyont és rangot 
becsületes munkával is megszerezni. Nálunk 
<>ak közéleti szereplés után törtet minden 
mos fejű stréber Hiszen nem hálátlan dolog 

közéleti szédelgés, de mit ér. ha a dől- 
»s nemzetek a dologtalanságimk miatt 
néznek minket? A csalás vége Amerikába 
- el. ahol az a csalódás várja a mem kü- 
l, hogy dolgoznia k< il. Amerikában m in 
nik meg azokat, akik az úri dologtalansá- 
it tisztességnek hirdetik. Aki nem dolgozik 

az csal Az olt a jelszó.
Nálunk keresztre feszítik az olyan 

inberl. aki a munka apostolául meri mu
tat i magát. Minek dolgozzunk, mikor a 
munka kényelmetlenebb, mint a pihenés. 
Urak vagyunk tán Nemes nemzet. A dolog- 

ansaghoz ősi privilégiumunk van. Köz- 
■ '-aszkodjunk, ha már éppen valamit lenni 

uunk. Vagy szónokoljunk. Vagy polilizá- 
. . Ez m» '.:ó ..:ibo,.zá..k. Mert mi hal.nini i 

ikarunk. Mert mi kultur állam vagyunk.

És mi nem dolgozunk a kuliura szent 
nevében. És politizálunk megint csak a 
kultúra nevében.

Ezer esztendő óta egyebet se teszünk. 
Minden nekigyürközésün i. üres szédelgés. 
Mert soha a dolog végét meg nem fogjuk. 
Csak tanácskozunk, tanakodunk, vitatkozunk, 
pózolunk és a szónoklatban egymásban 
túllicitáljuk, bankettezünk és iszunk nagyo
kat és éltetjük a hazát, a melyért élünk, 
amelyért halunk, amelyet rajongva imádni 
soha meg nem szűnünk.

Ne gondolja azonban senki emberfia, 
hogy bajainkat nem is ii Tjük. Mert minket 

! magyarokat boncoló elint vei áldott meg az 
' Úristen. Belé tudunk mi látni a dolgok mé

lyébe. A külső látszat nem csalja meg sze-- 
műnket. Mi jól tudjuk, hogy vannak tudó
saink. de tudományunk nincsen. Vannak 
kereskedőink, de kt if.-r.t tlelmünk nincs. 
Vannak iparosaink, de iparunk sohse volt. 
Vannak városaink imponáló köp dotákkal, 
de a köpalolák között az ősfalu terpeszke
dik. Vannak tanyáink, ámde ezre nem ér 
annyit, mint egy úri kastély.

Azt is tudjuk, hogy mindennek a sok 
nyavalyának mi lenne az orvossága. Dol
gozni kellene. Dolgozni inunkszakadtáig.

Dolgozni komolyai), fáradhatatlanul becsü
letesen.

Akárkivel beszélünk, ezt mindenki tudja. 
A tudós, a kereskedő, az iparos, a munkás, 

i És mindenki hirdeti is.
Meg kell figyelni az embereket a kávé

házakban, vagy a korcsmákban. Igaz, 
hogy oda leginkább iszogatás céljából men
nek. Isznak is igen szépen. De amellett 
nem feledkeznek meg a hazáról se. Estétől 
éjfélig a haza sorsát bontogatják. És déltől 
estig ugyanezt teszik. A múltkor megfigyel
tem egy embert, aki a kávéházbeli társa
ságnak arról beszélt hogy az a mi legfőbb 
bajunk, hogy nem dolgozunk. Szenvedel- 
t nősen elkeseredetten beszélt. Az arca kivö

rösödött a belső tüzlől. A szemei csillogtak 
I a fájdalmas izgalomtól. Olyan meggyőzően 
! beszélt, hogy érveinek súlya alatt a már

ványasztal is majd csak hogy le nem 
roskadott. És ez az ember, az elméletbeli 
munka lágszavu apostola, déli egy órától 
délután 5 óráig megállás nélkül bizonyította, 
hogy el fogunk pusztulni, mert nem dolgo
zunk. Pedig ha ő déli egy órától délutáni 

I 5 óráig nem a kávéházban szaval, hanem 
I dolgozik és hasonlót tesznek a társai is és 
i példájukat követi az a sok ezer más dolog-

TÁRCZA.

A primadonna.
Irta : Brúdy Miksa.

A Márti vérbeli művésznő volt.
Nagy színésznő volt és bár közömbös min

denki előtt a művészek magánélete. senki sem tud 
róla semmi rosszat.

Szép vo t. Hogy leírjam ezt a szépséget. arra 
részben azért nincs szükség, mert az összes kira
katokban látható volt a fényképe az összes plaká
tok az ö alakjánok tinóm vonalait mutatták. — 
másrészt pedig mindent leírtam, ha azt mondom, 
hogy olyan szép volt, mint a többi elragadó mű
vésznő.

Egyéni vonásai azonban mégis voltak, kezdve 
végtelen kedvességétől mindenkihez egész gyermek
ded naiv kedélyéig, pajkos csevegéséig, bájos duz- 
zogasáig. melyek olyan taiánvszerüen vonzották 
hozzá a férfiakat.

Imretfy Imre báró hoszonnyolcéves huszár
főhadnagyi szivének minden férfiasságával szerette 

t a nőt. Azonban oly céltalanul, hogy a naponta 
' küldött virágbokrétákhoz mellékelt értékesebb tár- 
I gyak egyszerűen visszakerüllek hozzá.

— Szeressen ! — mondta napjában húszszor 
| is a báró, részint a művésznő lakásán, részint a 

művésznő öltözőjében, részint a föur automobiljá- 
i bán.

— Szeretem. — felelte lesütött szemmel a 
■ művésznő a fcntemliletl helyeken. — Szeretem, 

ahogy csak nő szerelni tud férfit de az öné nem 
lehelek sohasem.

— És miért nem ? — kérdezte a lázas kon- 
i coplusból kissé kiesve a báró.

— Tiszteségcs leány vagyok es mindvégig az 
: akarok maradni.

Ez ellen az érv ellen mindenféle ellenérvek 
állnak a férfiak rendelkezésére, amelyek közül mégis 

| a legnyomósabb, a barom ismert szó : .legyen a 
; feleségein 1“ S ezt a három szót nem akarta a 

báró kiejteni. Ennek a három szónak mindenféle 
súlyos erkölcsi, hagyománybeli, társadalmi, anyagi 
következményei lettek volna. A család, de főképp 

, az özvegy bárónő, a majorátus s egyebek útját 
! állották mindama hajlandóságoknak, amelyek a 

fiatal és tapasztalatlan huszárszivei könnyelműsé
gekre ragadhatták volna. . .

A soha nem élvezett csókoknak keserű ize 
egész buskomorrá tette a bárót. Álmatlan éjszakái 
voltak és kimerült nappalai. A Marii álhatatossága 
pedig egyre jobban törte ellentálló erejét. Oda
dobni mindent, vagyont, rangot, kardbojtot és el
menni a züllésbe ezzel a leánnyal ! Ilyenek 
voltak az ábrándjai és kék karikák látszottak a 
szemei alatt. . .

A családi tanács összeült, amelyen az özvegy 
báróné elnöklete alatt elhatározták, hogy minden
áron ki kell ragadni annak a hölgynek a hálójából. Je
len volt a tábornok nagybácsi is, akinek a legjobb 
ötlete támadt. A katonának engedelmeskedni kell, 
ennélfogva Imre bárót mint katonát fogják eltá
volítani a veszedelem helyéről. Gondoskodás fog 
történni, hogy a főhadnagy ural a legtávolabbi 
horvát helyőrségbe helyezzék át. . .

Ebben a stádiumban voltak az események, 
amikor találkoztam Mártival. Sápadt volt és lát
szott arczán, hogy szenved. Mindent elmondott 
nekem, amiből azt következtettem, hogy remény
telen a helyzet. Akkorlájban is mindenféle jó és 
rossz könyveket olvastam, amelyekről sokat be-

(iüdö)
Köhögés, szamárköhögés, in
fluenza és a légzőszervek bajainál 
az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a 
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tálán is, akkor szükségtelen prédikálni a 
nninkátalanság nemzetrontó veszedelméről 
és nem kell romlásától félteni a magyar 
nemzetet.

Dolgozni tessék. Legyen már egyszer 
ez a jelszó. Voltunk nli már urak is. Ezej 
esztendő éppen elég az úri életre. Most 
már igazán lehetne oda törekedni, hogy 
egy kicsit dolgozzunk is. Mert mig a dolog- 
talanságot nemzetközivé nem tehetjük addig 
hiába, hozzá kell törődni a munkához ne
künk is.

Hát csak dolgozni tessék!

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megujitását.

A sajtótörvény revíziója.
Edvi Illés Károly, a nagyrabecsült büntető

jogász az utóbbi időben gyakran foglalkozik olyan 
igazságszolgáltatási jelenségek leszögezésévcl, me
lyek alkalmat szolgáltatnak arra, hogy ártatlan 
emberek becsületét reparálhatatlanul meghurcolják. 
Különösen legutóbb láttuk számos esetéi az ilyen 
ártatlan pellengérre állításnak, a mikor a nyomozó 
és vizsgáló hatóságok felületességét utóbbb fel
mentő Ítélettel kellett megbélyegezniük a független 
bírói székeknek.

Nem tapogatunk rossz helyen, ha ezeknek a 
szomorú jelenségeknek szülőokál a sajtóban keres
sük. A sajtószabadság ama rosszul értelmezeti 
túl lengésében, a mely jogosnak találja, hogy be- j 
csülctes polgárok juhiról rosszindulatú feljelenlé- . 
sek, legjobb esőiben pedig puszta gyanuokok i 
alapján a sárral mocskolják. A mi a legmegdöb- | 
bentöbb jelenség a más becsületének eme könnyű . 
értékelésében, az, hogy a kinek a világon semmije ' 
sincs, a mit cl lehetne tőle venni, az nyugodtan I 
alhatik a lármás szenzáció felöl. Az utcaseprő | 
biztos lehet a felöl, hogy másnap elfelejtik neki, , 
ha meggyilkolta a szeretőjét; de a társadalom I 
diszszel, ranggal, vagy vagyonnal ékes alakjai. I 
egyszóval az, a ki valaki, még családi boldogtalan
ságát sem rejtheti el a prédalesö szenzáció elöl, i 
Hátha még az érdek diktálta rágalom veti ki reá i 
hálóját!

Szomorúan bár, de meg lehet állapítani, 
hogy ebben az országban állandó czéltáblája a 
szenzáczio revolverének mindenki, akit tehetsége, 
munkája, születése vagy vagyona kiemelt a név
telen, sötét tömegből. És meg lehet állapítani azt 
is, hogy a más becsületére éhes sajlószenzáczió 
sokszor hódítja el a vádló és vizsgáló hatóságo
kat is, melyeknek hire-neve cgy-egy ilyen bot-
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ránynyal kapcsolatban aránytalanul dagad. Főké
pen áll ez fiatal rendőrtisztviseiökre, akik szívesen 
szolgáltatnak anyagot a szenzáczióéhes zsurnalisz
táknak, amely hálából szívesen portálja a zse
niális nyomozó nevét.

Kétségtelen tehát, hogy e szomorú igazság
szolgáltatási jelenségek megszüntetését elsősorban 
is egy czélszerü sajtótörvénynyel lehetne elemi. 
Egy olyan sajtóreformmal, amely meghagyja a 
sajtószabadság félve tisztelt bástyáit, de lerom
bolja a bástyáin kívül emelkedett girbe-gorbe 
falakat, melyek mit sem oltalmaznak, csupán 
rontják a valódi várfalak imponáló hatását. Végre- 
valahára vessünk véget a társadalom számottevő 
elemei ama megdöbbentő érzésének, hogy niahoI- 
nap irigyelniük kell a züllöttek, a hajótöröttek, a 
proletárok seregét, amely háborítatlanul élhet, 
mert sem a lelkében, sem a zsebében nincsen 
olyan érték, amelyet a szenzáczio aprópénzére 
felváltani lehelne.

Állatdijazás Mártonhelyen.
A muraszombatjárási gazdakör múlt szomba

ton délelőtt tartotta meg idei állatdijazását Márlon- 
helyen a földmivclésügyi minisztérium támogatásá
val.

A zuhogó eső miatt nem sikerült ugyan olyan 
mérvben a díjazás mint az előző években, de a 
gazdák bár kis szánni, de szép állatokat hajtottak 
fel.

A napokig tarló esőzés alaposan feláztalta a 
talajt a mi lehetetlenné lelte, hogy a díjazást a 
vásártéren tartsák meg. e helyett a bizottság a 
Vezér József vendéglőjének tágas udvarába terei
tette a kiállított állatokat, a hol a kellemetlen idő 
ellen némi védelmet talállak. 10 óra tájban kezdte 
meg a bizottság működését, a minek tagjai voltak: 
Balhauser Oltó vasmegyei gazdasági felügyelő, ilj. 
Förster Ottó s. felügyelő, Schweinhammer János 
baltyánfalvi tiszttartó és Takáts R. István gazda
köri titkár.

Felhajtottak 10 tehenei, 14 üszői, 4 sertést, 
ezenkívül kiállítottak Ili család baromfit. Beható 
tanácskozás után a bizottság a következőkép osztotta 
ki a dijakat: Tehenek után : 1. dijat nyert (40 K.) 
Riluper József Mezövár. 11. dijat (30 K.) Benézik 
János Alsómarác, Hí. dijat (20 K.) Jancsarics Iván 
Mezövár. IV. dijat (10 K.) Loncsár Fercncz Új
tölgyes. Üszők után : I. dijat nyert (40 K.) Skrilecz 
Iván Mezővár. II. dijat (30 K.) Bankó Viktor Új
tölgyes, Hl. dijat (20 K.) Küzmics József Mezövár. 
IV. dijat (10 K.) Czvelkó József Mezővár. Sertések 
után : I. dijat nyert (lő K.) Küzmics József Mezövár. 
Baromfiak után: I. dijat nyert (10 K.) Skrabán István 
Mártonhely, II. dijat (ő K.) Szampt István Lukácsfa.

A dijakat formás beszéd kíséretében osztotta 
ki. Takáts R. István a gazdakör titkára, buzdítva 
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az embereket az állattenyésztés fejlesztésére egy
úttal megköszönte .a gazdasági felügyelők fárado
zását. A díjazás befejezte után tarsas ebed volt 
Vezér József jöhirü vendéglőjében a melyen a 
bizottság tagjain kívül többen vettek reszt.

hírek.
— Szápáry László gróf vőlegény 

Megbízható helyről nyert informáltok alapján 
őszinte örömmel adjuk közre a hirt, hogy 
gróf Szápáry László nagybirtokos, v. b. t. t. 
vőlegény. A muraszombatiakra nézve ezen 
nagy jelentőségű és igazán örvendetes es - 
ményt a gróf környezete nem czáfolta meg 
s az a körülmény, hogy a kiválasztott 
menyasszony a grófnak múlt heti itt tartóz 
kodása alkalmával családjával együtt a 
várkas'ély vendége volt, megerősíteni lát
szik a hirt. Nem volt alkalmunk ugyan a 
nemes grófot közvetlenül ez irányban meg- 
kérdezni, de hírlapírói kötelességet vélünk 
teljesíteni mégis amidőn e nagy horderejű 
eseményt közreadjuk a rendelkezésünkre 
álló adatok megbízhatóságában bízva. Szá
páry László gróf egyénisége annyira közel 
van a járás közönségének szivéhez, hogy 
azt a lázas érdeklődést, mely e hir nyo
mában kelt, nem vehcli illetéktelen kiváncsis- 
kodásnak. A kiváló föur annyi jót tett már 
e járáséri és különösen Muraszombatért, 
nemes lelkének olyan fényes bizonyítékai 
vannak itt, hogy épen nem csodálkozhalik 
azon, hogy ez a közönség, amelynek mind
egyikéhez a szeretclreméllóság szaván szól 
mély tisztelettel és rajongó szeretettel veszi 
körül alakját. Nem csoda tehát, ha tisztelet
teljes érdeklődéssel viseltetik a közönség 
minden esemény iránt, amely az ö szereteti 
grófjának egyéniségével összefügg és külö
nösen nem csodálkozhatunk azon, hogy az 
ö eljegyzésének híre, amely a gróf érzelem
világának nagy eseménye, fokozottabb érdek
lődéssel találkozott. A menyasszony osztrák 
főnemesi család sarjadéka. Sonnecki és 
ensecki gróf Weisenwolff Conrád, János, 
Pál, Félix az Emis fölötti osztrák örökös tar
tomány töudvarmestere, a souverén máltai 
rend lovagja, cs. és kir. kamarás és nejé
nek gróf WeisenwoliT Conrádné szül. Star-

szélgeltem ös mer ős címnek. Minthogy végtelenül 
hiú ember vagyok, szerettem hivalkodni olvasott
ságommal.

A Márti szomorú története analóg esetet 
juttatott eszembe, amelyről csak nemrég olvastam 
egy múlt századbeli francia könyvben. A Le 
Couvreut Adrienné története. A fiatal Argental 
örülésig szerelmes volt belé. Az ifjú anyja hal
lani sem akart a házasságról s ekkor Adrienné 
nemesen lemondó levelet irt az öreg francia nőnek.

Amikor ezt a Mariinak elmondtam, könnyes 
szeme felcsillant s már is megérlelődött agyában 
a szent lemondás terve. Alig távoztam tőle, leült 
kacér Íróasztalához és pan d’Espagne-al meg
itatott lilaszinü levélkére a következő soro
kat irta:

„Méltóságos bárónő!
Én csak egy szegény művésznő vagyok. 

Aki lelkében egyszerű, szivében nemes. Szere
lem a fiát, de lemondok róla. Mint ahogy egy 
megsebzett szív le tud mondani. Kérem ne 
legye boldogtalanná fiát, ne száműzze a messze 
pusztaságba, ahol szegény szive el fog hervadni, 
mint őszszel a virág és a levél. Én megígérem, 
hogy többé nem fogom látni a fiát, nem eresztem 
magamhoz, még ha meg is szakadna a szivem. 
Kezeit a legnagyobb hódolattal csókolja a sze
rencsétlen Marii Magda,

az első primadonna az „Új vidám 
Színház"-bán.

Ezt a megható egyszerűséggel irt levelet igaz 
könnyekkel áztatva küldte el a Márfi a bárónénak. 
Sokszor fordult benne elő a .lélek és a sziv,“ de 

az hozzá tartozik a megható egyszerűséghez és 
ehhoz a naivsághoz, amelylyel a művésznő a leg
vadabb férfi sziveket is megtudta hódítani.

A báróné könnyes szemmel olvasta el a 
levelet.

— Szegény kis leányka ! Milyen önfeláldozó ! 
Milyen nemes! Most már értem a fiamat, aki 
olyan nagyon szereli ezt a polgári leányt.

Újból összeült a családi tanács. A levelet 
elolvasták, volt olyan aki mosolygott rajta. A 
tábornok pedig határozott állast foglalt el s azzal 
a józansággal, amely a hadi taktikában jártas főbb 
tiszteket jellemzi és azzal az értelmes bőbeszédű
séggel. melyet a hadgyakorlatok fölött való meg
beszéléseknél annyira csodálni szoktunk náluk, 
kijelentette :

— Nem, nem! Imrének el kell utaznia. 
Mert mennél nobilisabb az a lány, annál vesze
delmesebb rá nézve.

A családtagok nagy része nem avatkozott be 
a vitába, amely csak akkörül forgott, vájjon el
utazzék-e a majoresco. vagy ne. A báróné is 
szótlanul hallgatta a vitát. Csak amikor már ha- 
nyatlani kezdeti a nap és az inasok a szalonban 
felcsavarták a villanyt, kell föl szólásra. Szép ősz, 
öreg asszony volt, mintha nem is magyar bárónő, 
hanem francia márkiné volna. A család elhallgatott.’

— Meggondoltam a dolgot. Vegye ° el a 
leányt! A szív nemessége megbontja a hagyomá 
nyos előilélelcket. Legyenek boldogok, Én nem 
voltam az .. .

A tábornok felkelt és mély meghajlással 

távozott. A többiek részint követték, részint olt 
maradtak. Akik ott maradlak, a bárónénak adlak 
igazat és azonfelül különböző üzleteiket bonyolí
tották le vele.

A fiatal báró hajnaltájban érkezett haza. Az 
inas azzal fogadta, hogy reggel 10 órakor okvet
lenül keresse fel a bárónét. Tavasz időben tör
tént ez. Lilaszinü párázások, emberi és állati 
tusakodások, lélekjárások, fellobbanások, költői 
látások és primadonna bucsuzások idején. Amikor 
a nevezetes családi tanács volt a csendes bel
városi ulcza kastélyában, a Márfi virágkoszoruk 
tömege közt énekelte el a százszor dalolt kupiét. 
A közönség tombolt és felvonásközökben egymás
nak suttogta :

— Tudja, hogy ez urinő, tisztességes nő! 
Barátja nincs és mégis milyen nagy művésznő!

Reggel tizenegy órakor automobil állott meg 
a ház előtt, melyben a művésznő lakott. Lefátyo
lozott öreg úrnőnek és fiatal huszárfőhadnagynak 
nyitott a sofför ajtót. Felmentek a lépcsőkön má
sodik emeletig. A báró már tudta az utat. Az 
ajtónál, ahol annyiszor csengetett be megállóit. 
A szive dobogott. Sokáig csengetlek, talán öl 
percig is. Aztán véletlenül ott járt kelt a házmes- 
lerné. aki tiszteletteljes hangon mondta: Ó, a 
kisasszony ma reggel elutazott. Egy fiatal úrral. 
Londonba utaztak, . .

Ez tavasz időben történt. Amikor violaszinü 
parázások vannak és a legerényesebb művésznők 
magánéletéből is kipattannak a diszkrét viszonyok 
rügyei, amelyek aztán kihajtanak.
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•nberg Mária grófnő, csillagkeresztes hölgy

anya. WeisenwollT Irén Zsófia Hedvig 
NI..: ; Magna grófnő. Nem tudjuk, hogy az 

\ zés hivatalosan is megtörtént-e vagy 
de a gróf fönri barátai és ismerősei 

táviratilag üdvözölték.
Kérelem. Fölisztclendö és Méllóságos 

i.v itz Ferencz püspök ur szeptember hó 17-én | 
de itt a 11 urai vonattal érkezik meg városunkba, 

i is tisztelettel felkérjük a nagy közönséget, 
tekintette) illustris vendégünkre ez alkalomra 

i i kai zászlókkal feldíszíteni szíveskedjenek. A 
: dó bizottság.

Személyi hír. Pósfay Pongrácz föszolga-
> a sorozás miatt megszakított szabadságát újra 

negkezdelte. A főszolgabíró ki egyúttal a mura
szombati közkórháznak is igen tevékeny igazgatója, 
a kórház ügy tanulmányozása végett most a du- 
nántul nagyobb városait látogatja meg s megnéz
vén a kórházakat az ott szerzett tapasztalatokat 
is érvényesíteni óhajtja. Értesülésünk szerint a fő
szolgabíró a győri, a székesfehérvári, a nagykani
zsai, kaposvári és a pécsi közkórházakat fogja 
megtekinteni.

Eljegyzés. Németh Gizella urleányt, Por
koláb Gyuláné nővérét a múlt hó 25 én eljegyezte 
Fejes Zsigmond, a pápai ev. ref. főiskola tanára.

Hírlapi kacsák Szápáry László grófról. 
,\ Szombathelyen megjelenő , Vasvármegye*  t. 
laptársunk telefonon keresztül a mull hét szom
batján óriási szenzátiót szimatolt Muraszombaton. 
Szimatjának a másnap megjelenő számban hatal- 
m.- hangot is adott, amennyiben egy öles hetük
kel kiirt fő és több alczim alatt megírt három 
ha- >- riportban azt kürtölte világgá, hogy 

i th báró osztrák belügyminister és KrislóíTv Jó- 
; volt darabont miniszterelnök együtt tanács

koztak Szápáry László g.iólfal sokáig és titokban 
a muraszombati várkastélyban. Híréhez merész 
szárnyalása fantasztikus kommentárokat fűzött és 
az állítólagos muraszombati találkozót meglette 
az Osztrák Magyar monarchia legnevezetesebb 
eseményének. A czikk természetesen nem maradt 
észrevétlen s a fővárosi lapok a forrás megneve
zésével valamennyien tudomást vetlek róla. A 
komolyabb lapok csak egyszerűen megemlítették 
a nagy „szenzátiót*  nem mulasztván el megje
gyezni, hogy az egész közleménynek nyári színe 
van. a krajezáros boulevard Journalok azonban 
igyekeztek hatásosan kiaknázni a „Vasvármegye“ 
zzikkét. Az egész szenzatióból pedig csak annyi 
igaz, hogy KristófTy József volt ugyan Muraszom- j 
haton gróf Szápáry Lászlónál és eltöltött a kas- ' 
télybán egy napot, de ugyan abban az időben, ' 
amikor a WeisenwollT grófi család is a kastélyban ! 
tartózkodott. Hogy pedig ebben az időben épen 
nem politikát csinállak a muraszombati várban, 
hanem hymen rózsalánczát fűzték, azt immár 
tudjuk.

A muraszombati ág. hitv. evang. gyüleke
zet templom szentelési ünnepélye. A muraszombati 
ág. hitv. evang. keresztyény egyházközség áldozat
készségén emelt szép uj templomát jövő vasárnap 
I. hó 18-án délelőtt adja át Főtisztelendő és Mel 
tóságos Gyurátz Ferencz püspök ur magasztos , 
hivatásának ugyanekkor ünnepli az egyház község 
fennállásának 20, a nőegylet pedig megalakulásá
nak 10 éves jubileumát. A fényesnek ígérkező 
ünnepségekről a rendezőség a következő jelentési 
adta ki:

A muraszombati ag h,tv. evang. keresztény 
egjb.ukoz.eg örömmel tudatja, hogy uj templomát 
ko hszblendo es Méltóságos Gyurátz Ferencz püs
pök ur folyo évi szeptomber lm 18 án adja ál 
magasztos rendeltetésének. Tudnivalók: 1. Püspök 
ur o méltósága szeptember hó 17-én délelőtt 11 
órai vonattal érkezik meg. 2. A felavatás szep
tember 18-án d. e. 10 órakor kezdődik. 3. Isteni
tisztelet után közebéd a Dobrai szállodában. A 
kik a .szeptember hó 18 iki közebéden (egy teríték 
o korona) részt akarnak venni és az elszállásolási 
bizottság közbenjárását igénybe venni óhajtják, 
jelentsek be ezt, ugyszintc ide érkezésük idejét 
legkésőbb szeptember hó 15-ig a muraszombati 
evang. lelkészi hivatalnak. Meghívó a muraszom
bati ág. hitv. evang. keresztény gyülekezeti nöegy- 
let a templomszentelés alkalmával az egyházközség 
fenállásának 20, a nőegylet megalakulásának 10 
eves emlékére, a templom belső felszerelése javára, 
szeptember hó 18-án este 8 órakor felolvasó estélyt 
rendez a Dobrai vendéglő helyiségében, amelyre 
kívül címzett ural és beoc- családját tisztelettel 
meghívja a nöcgylct. Belépti dij: Ülőhely 2 kor., 
állóhey 1 kor. Felülfizelések köszönettel fogadtat
nak és hírlapikig nyugiáztatnak. Műsor: 1. Egyve
leg. Előadja a muraszombati dalárda 2. Prológ. 
Szavalja Tónika Gizella urhö'gy. 3. Felolvasás. 
I úrija Kapi Béta körmendi evang. lelkész ur. 4. 
Káchel siralma. Melodráma szavalja Czipott Ár
pád ur. zongorán kiséri Kacsó Ferenczné úrnő. 5. 
Népdalok. Énekli a muraszombati dalárda.

Megkezdődtek a beiratások, '.l én megkez
dődlek a beiratások a muraszombati állami iskolá
ban és három napon át a mai napig tartanak. Mint 
nevezetes újítást megemlítjük, hogy az 1910 11 ik 
tanévben az iskolai előadások egyhuzamban reggel 
8-tól deli 1 óráig tartanak. Az uj népiskolai tör
vény is éleibe lép és tandíjat az idén már nem 
kell fizetni. Nehány fillért szednek csupán a ta
nulóktól. amelynek ellenében azonban a gyermekek 
össses írószer szükségletüket az iskolában kapják. 
Az első osztályt az eddigi beosztáshoz képest 
Schönwiczncrné Fehér Ilona, a másodikat Takáts 
R. István igazgató t initó, a harmadikat Molitorisz 
Jenő, a negyediket Gsiszárné Olaszy Torka, az 
ötödiket és hatodikat Richter József tanítja.

Iziaelita ünnepekre újévi képcslevelező- 
lapok: Izraelita imaház és az izraelita imaház 
belseje stb. képeslapok kaphatók Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat.

— Bevégződött a fosorozás. A múlt hét pén
tekén megkezdett fősorozás szerdán délelőtt véget 
ért. Az eredmény elég kedvező. Az ujonczállitásra 
felhívottak száma 1253 akik közül megjelent 
841, távolmaradt 412. Hiányzott tehát az állítás
kötelesek 25 százaléka. A megjelentek közül al
kalmasnak találtatott 265, tehát 37 százalék. Be- 
sorozlalott a hadsereghez 151, a honvédséghez 40, 
a póttartalékba 33 s feles számmal maradt 41. 
Az egyéves önkéntesek közül minden fogyatkozás 
nélkül alkalmasnak találtattak Kovács László, Ola
jos József és Vratarics Lajos joghallgatók.

— Ezredverseny. A cs. és k. lG-ik számú 
huszárezred Regedében állomásozó osztálya 8 án 
ezredversenyt rendezett a Véghely község határá
ban levő katonai gyakorlótéren. Két tiszt leesett, 
de bajuk nem történt.

— Tanító urak figyelmébe. Az összes iskolai 
nyomtatványok kaphatók Balkányi Ernő papirke
reskedésében Muraszombat.

— Öngyilkoság. Zsöks József szentsebestyéni 
lakos péntekén délután 4 órakor a lakóházától nem 
messze cső kukoriczaföldjét ment megnézni. Vizs
gálódásai közben az ültetvény végében egy embert 
látott feküdni, akiben Csarni József szentsebes
tyéni lakost ismerte fel. Zsöks József hirtelen fel
lármázta a falut, mire legyei János körjegyző 
megjelenvén a helyszínén megállapította, hogy az 
ott fekvő egyén tényleg Csarni József. A hulla 
fekvéséből, vadászfegyverből s a szerencsétlen em
ber tátongó fejéből az öngyilkosságra lehet kövel- 

kcztclni. Az öngyilkosban Csarni Ferencz szent
sebestyéni tanító édesapját gyászolja. Öngyilkos
ságának oka ismeretlen.

— Halálozás. Hans Imre, muraszombati báb
sütőmester életének 62-ik évében szivelzsirosodás 
következtében e hó 6-án jobblétre szenderült. 
Halálát özvegye és fia gyászolják. Temetése 8-án 
délután ment végbe nagy részvét mellett.

— Az elismert legjobb legelterjedtebb magyar 
napilap Az Újság szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest Rákóczi-ut 54. Főmunkatársak: Herceg 
Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma An
dor. felelős szerkesztő: Gajári Ödön, szerkesztő 
társ: dr. Ágai Béla. Előfizetési árak: 1 hóra 2 
kor. 40 íill., 1 negyed évre 7 kor. fél évre 14 
kor. egész évre 28 kor.

— A méz a legjobb óvszer a kolera ellen. 
A ki a kolerától fél az igya kávéját teáját méz
zel. A méz nem drágább mint a ezukor s egyút
tal orvosság is. A fáradhatlan méhecske kizáróla
gosan mézzel él, még kolera idejében is s még 
senki sem hallotta vagy olvasta, hogy a méhe 
kolerába esett volna. Azért legyünk óvatosak és 
vegyünk mézet! Wilfinger Károly korongi állami 
tanítónál 5 mm. — eladó, Tekintettel a kolera 
járványra kilója 1'20 fill. Különben rossz méz
termés miatt 1’60 fill. volna az ára.

— Légzőszerveinknek nagy ellenségei az ősz 
és a tél és ezen évszakokban igen gyakran jönnek 
létre nyálkahártyagyuladások a torokban, a gégé
ben, a légcsőben és a hörgőkben. Ily megbetege
déseket rögtön a legnagyobb figyelemre kell mél
tatni, mert elhanyagolásuk hosszadalmas, súlyos 
hurutokhoz vezethet, melyek nem ritkán az életet 
is veszélyeztetik. Nem szabad ilyenkor czéltalan 
háziszerekkel az időt elpocsékolni, hanem azonnal 
valóságos gyógyszerhez kell nyúlni. Ezek közül 
első hely illeti meg a „Sirolin-Roche^-l, mely
nek kitűnő hatását a légutak megbetegedéseinél 
az orvosok egyhangúan elismerik. Ize kellemes.

— Jubilált „Az Est". A teljes siker és nép
szerűség jegyében született meg Az Est. Ma már 
nincs Magyarországon város és nincs újságolvasó 
ember a ki ne tudná, hogy mit jelent Az Est. 
Törhetetlen igazságszeretet, radikalizmust, a nép
jogok teljes tiszteletét, minden haladás és előre
törés harcos mozgatóját, — egy teljesen szabad, 
bátor, független és előkelő hangú újságot. Az Est 
mindenütt ott vav, régi megszokott, kipróbált és 
hűséges barátnak tűnik fel s szinte meglepetés, 
hogy csak most ért el a szám jubileumához. A 
közönség teljesen tisztába van értékével, mert 
Magyarországon lap még igy nem indult s ilyen 
gyorsan nem lett népszerű. Nem az a lényeges, 
hogy este már minden magyar városban kél kraj
cárért egy teljes újságot kap az olvasó, hanem az, 
hogy becsületes és hangjában feltétlenül tisztes
séges. Az Est kiadóhivatala és szerkesztősége Bu
dapest, Miksa-utca 8., — ahol minden érdeklődő 
a lapra vonatkozó minden felvilágosítást megkap
hat s a honnan kívánatra mindenkinek küld mu
tatványszámot a kiadóhivatal.

— Apróhirdetési levelezőlap ,A Nap" részére, 
10 szóig 30 fillér, 20 szóig 50 fillér, 40 szóig 1 
korona, kapható Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

— Olajfestmény. Csinos, saját kidolgozású 
képeket raktározott le papirkereskedésemben Rácz 
Pali Kislippa u. p. Bcllatincz. Balkányi Ernő 
Muraszombat.

Apró hirdetés.

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.

Frischmán Elek és Társa, Szombathely,' Király-utca 11, szám.
Állandó nyersolaj raktároa. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.
Garnitúrákra csereüzletek köttetnek.
3 Benzin és nyersolajmotorok, a 

■ iljes locomobilos cséplökászletek.

Használi és jól javított cséplőkészletek. 
ee Mindennemű síéi 
gazdasági gépek és műszaki cikkek.

egjb.ukoz.eg
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2927 1910. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szentgott
hárdi általános takarékpénztár r. társaság végre
hajtóiénak Zrim István és Zrim Ferencz kuzmai 
lakósok végrehajtást szenvedettek elleni 200 kor. 
töke követelés, ennek 1908 évi október 8-tól járó 
7*  s °/o rendes. 8°/o késedelmi kamatai. 41 kor. 
20 fill. peri, 24 kor. végrehajtási és 16 kor. 30 
fii!. árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. jbiróság. mint 
tkkönyvi hatóság területén lévő kuzmai 26 sz. 
tjkvben A 1. 1—8 sor 19. 20, 621, 623. 624. 
690, 691, 591/16 hrsz. ingatlanból Zrim István és 
Ferencet B. 17—20 sor a illető */i«  részre 267 
koronában, az u. o. 55 sz. tjkvben A I. 1—9 sor 
21, 22, a, 25 2, 57, a, 83 a, 84 a, 552, b. 3, 608 2. 
608 4 hrsz. 47 sz. ház ingatlanból Zrim Ferenczet 
illető 4-ed részre 452 koronában, A f 1 sor 
748 12 hrsz ingatlanból nevezettet illető ',4 ed 
részre 42 koronában, és az u. o. 94 sz tjkvben

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy Muraszombatban 

Berger József és Fia Főtéri házában (gróf Szápáry parkjával szemben) a fővárosi igényeket 
is teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készítő

SZABÓ ÜZLETET
nyitottam, ezzel kapcsolatban nagy választékú angol és magyar gyártmányú posztó 
jakiárt is berendeztem, mely álla! a n. é. közönség a ruha választékái teljes egészében 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő alatt azt el is készíthetem.

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb czégeinél voltam alkalmazva főnö
keimnek teljes megelégedésére, ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. é. 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom és hiszem, hogy kiszolgál! 
elsőrendű anyagom, gondos és tiszta munkáim által azt meg is fogom nyerni.

Mély tisztelettel
Benczik Lajos, i

oki. szabó.

A t 1 sor a ingatlanra 116 koronában megálla
pított kikiáttási árban az árverés elrendeltetik, s 
arra határnapul
1910. szeptember hó 28 (huszonnyolczadik) napjának 
d. e. 10 órája Kuzma község házához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár ’/s-ed illetve 2/» ad részén alul ela
datni nem fog.

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

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
lO*/o-nak  megfelelőié# nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számitolt 5"/<> kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 

órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Kuzma községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö.
Muraszombat, 1910. junius hó 24. A I ir. 

jbiróság. mint tkkvi hatóság.
Aczél kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf, kir. tlkkvvczct5.

—
RérhendÓ a Délvasmegyei 
Uvl takarékpénztár r.-t.
bérházában egy nagyobb, 4 utcára nyitó 
üzlethelyiség a hozzá tartozó mellékhelyisé
gekkel és 2 szobás lakással, 

egy kisebb üzlethelyiség, 
egy emeleti utcára nyíló 3 szobás lakás 

a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. 
Értekezhetni a hivatalos órák alatt.L _____________________

? Az izr. ünnepekre ?
.-. ajánlom a legszebb kivitelű .-.

felnőtteknek és fiatalnak legolcsóbb árakon I

.•. .'. .■. .'. .’. .-. Kaphatók .-. .-. .-. 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombat.

Úgyszintén 1910-11. évre izr. naptárak.

f

Valódi védjegyűStem^jVlarkli 1 — -ai 
bZ o

1

Őszi trágyázás.
Thomassalak

a legjobb és legolcsóbb foszvor- 
savas műtrágya !

Csak akkor valódi
Minden zsák tartalomjelzéssel van ellátva

Óvakodjunk a hamisitásoktól!

Képviselet és raktár:

MELIS ÉS PINTÉR
Szombathely

Kalmár Vilmos
a Thomasphoshatfabrikcn BERLIN 

ólom- vczérképvisclöjc : Budapest. VI.
Andrássy-ut 49.

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- 
tégla és hornyoszsindely gyárak 

j. HÜBNER és POHL
Szállít bérmentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép- ~~- 

zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat.
^SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,! i 

mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. á 
Sok évi szavatosság.

Szives tájékozásul :
1 □ m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely a K 72. tehát 1 □ kerül 115 f
1 » » 36 , közönséges , á K 38. tehát 1 „ „ ]3g f
Asbcsl pala, deszkaburkolás nélkül, j

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselők és raktárak:
Gyimólfulva és vidéke: Karaj- Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc „r 
Muraszombat. . Kölni Cipót ur. Oriszlpétor. .. Haas Kil,„.
Rohonez . Sleiner Mór ur. Rum , ’ LosX,, A . '
Vasvár . . Vásárhelyi János ur. Zalalövö . ", Benedek Guszti

Nyomatott Baikányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


