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Iparunk.
A múlt számunkban megemlékeztünk 

azon viszás állapotokról, melyek hanyatló 
iparunkra oly káros befolyással vannak.

De ezzel nem mondtunk el még min
dent. Mert ha körültekintünk, mindig ta
lálunk az elmondottaknál fontosabb dolgo
kat, a melyek iparunkra bénitólag hatnak.

Nem szándékunk ugyan a törvény 
rendelkezésével ellentétbe jönni, de el sem 
hallgathatjuk mindazon visszaéléseket, a 
melyek a törvény keretén belül iparunk 
hanyatlására, mint tényezők közrehatnak. 
Mindenek előtt az „utazók“ ügyét kell 
felemlítenünk, kik vándorsáska módjára 
lepik el az országot és kérlelhetlen módon 
teszik tönkre a kereskedést, a polgárságot 
és az ország iparát.

Az igaz, hogy van rendelkezés az utazók 
eljárásainak korlátozására, de a legtöbb eset
ben, ki őrzi őket ellen? Nem azt mondjuk, 
hogy nincs ellenőrzés, de azt állítjuk, hogy 
nem lehet őket ellenőrizni.

És igazunk van. Az utazók, ha megér
keznek, a legtöbb esetben be sem jelentik 
magukat a hatóságnál, s ha megteszik, 
akkor is csak a mintalapot mutatják be, 
mig a feleknél kész portékával rukkulnak 
elő s elárusítják szegény iparosainknak ro
vására. A mintalapokkal való utazás, csak

eszközül használtatik fe1, a törvények és 
rendeletek kijátszására s a polgárság be

kell látnunk, hogy nem az ügy érdeke, 
nem az ipar és kereskedés fellendítése szol
gál nekik irányadóul, hanem a „Gescháft,“ 
a tőkepénzesek contárkodása és haszon
lesése tartatik szem előtt. Ha szabad kér
deznünk, kik azok a tőkepénzesek? Vá
laszunk erre ez: Haszonlesésből iparral 
foglalkozó spekulánsok, kik az iparhoz 
annyit sem értenek, mint a hajdú a harang
öntéshez.

Ha iparunk továbbra is oly rpekulatiok 
hatása alatt lesz, megsz űnik minden re
ményünk, hogy Magyarország valaha is 
iparállamá legyen.

A társadalomtól függ, annak kezébe van 
letéve nemzetünk jövendő sorsa és haladása.

Minden igaz hazafi ismerje el, hogy 
nagy hálával tartozik őseinknek s azok vérén 
szerzett hazájának, melyet védeni, óvni 
minden külső befolyástól ’egszentebb kö
telessége.

Nemcsak akarni, hanem cselekedni is 
kell. Őseink önfeláldozó példája ne csak a tör
ténelem lapjain lebegjen előttünk, hanem 
mint követendő példa foglaljon helyet szi

vünkben, ha azt akarjuk, hogy méltó utó
dai legyünk az egykori és hazáját szerető 
magyarnak.

Az összetartás és egyetértés legyen védő

sedve v ígig küzdötték a legvérmesebb har- 
ezokat, példát adva nekünk, hogy kit irtás
sal mi is védjiik drága hazánkat a kü'ső 
befolyástól s mindent elkövessünk annak 
jólétének előmozdítására és felvirágoztatására.

W ilfinger Károly.

A hamis borok,
Magyarországon háromszázezer kát. hold sző

lőt pusztított el az utolsó 2"> alatt a filloxera. 
Százezernyi ember jóléte, vagyona ment tönkre s 
a szőlőkben legalább egy féliniliárd nemzeti vagyon 
pusztult cl.

A magámmal i társadalom és az állam a leg
nagyobb erőfeszítéssel láttak a szőlők telepítésé
hez. Az emberek tanultak, befektettek, nem ritkán 
1000— 2000 irtot k< ltöttek egy hold szőlő felújí
tására és az elpusztult milliókat, uj milliók befek
tetésével igyekeztek visszaszerezni.

A földmivelési miniszter szakiskolákat létesí
tett; külön országos szervezetet tart fenn a szőlő- 
mivelés adminisztrácziójára: évi butgetjében majd 
félmillió forint van felvéve szőlőmüvelési czélokra. 
Az 1890. V. t.-cz. maga egymillió kétszázezer fo
rintot adott egyszerre a szőlőfelujitások támogatá
sára és huszonöt millió forint kölcsönt engedé'yezett 
a szőlős gazdáknak, melynek törlesztése és kamatai
ért, közvetve az állam vállalta magára a felelősséget.

Es ez óriási áldozatokra, amelyekben ép úgy 
része van az állam által adott millióknak, mint a 
szőlőmivelők véres verejtének, nagy arányokban 
zöldülnek ki az elpusztult szőlőhegyek.

csapására.

Ha figyelemmel kisérjük utazóinknak
manipuláczióját. minden fejtörés nélkül be pajzsunk, mely alatt őseink annyira lelke-

A „l.1.1.;:;:::::. is lámája.
Bor és leány.

Bor és leány, leány és bor 
Kell nekem,
Ezek nélkül mitsem ér az 
Életem.
Borban erő, tűz —
Bút szivemből üz !
A  leányka, ha rám nevet,
Nyitva látom a kék eget —
A kék eget.

Megiszom én, mért ne tenném,
A jé bort;
Azt se kérdem, hogy hol termett, 
IIol is fo rrt!?
Édes, —  savanyu —
Mindegy, vagy aszú !
Fűszer legyen egy kis zene, 
Kedvemet a mely élessze,
Fel élessze!

Hát a leány, milyen legyen 
A  leány ?
Fekete-e, szöszke —  piros

Vagy halvány?
Szilire nem adok,
Kupecz nem vagyok !
A lányka olyan legyen,
Csak szeressen, mindig engem 
Mindig engem !

Harmat Károly.

Kondoleálás.
— Irta : Aki meg nem itta. —

Bár mindenki tudja, hogy az öreg czigánv 
mindennap egy nótát felejt, mégis mindenkinek 
igaznak kell elismernie azt az igazságot, (mert van 
ma kérem nem igaz igazság is,) hogy az ember 
mindennap okosabb lesz. Igen, ez tény, mert sok
kal nagyobb mértékben jön. mint megy. S hogy 
ezt a philosophiai axiómát még az is elhigyje, ki
ben némi gyauu vagy kétkedés kelt fel ennek hal
latára, egy valósággal megtörtént világtörténeti 
eseményt akarok most papiroson megörökíteni úgy, 
hogy azt az eszes lények kassájába, melyet a tu
dós koponyának nevezett el s a Hatalmas valami 
különös tehetséggel ajándékozott meg, bezárom.

Hát úgy történt a dolog, hogy Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napján mi fiatal emberek Carneval 
Öméltóságánál koudoleálni voltunk. Igen, panaszra, 
sírásra mentünk hozzá.

Egy idősebb fiatal ember volt ünnepi szóno
kunk, s a panasz előadója. (>t azért választottuk 
meg egyhangúlag szónoknak, mert a terjedelmes 
panasz előadásától hatást csak úgy lehetett várni, 
ha azt egy nagyobb fizikai dimenzióval biró ember 
öblös mély hangon teszi meg.

De el kell mondanom a panaszt is. Minthogy 
azonban ennek hü s pontos registrálása lehetetlen, 
mert egy egész kötetet tesz. ki, csak epitomizálom.

A természet s társadalom szabta rend elleni 
kihágást követtek el az emberek, mert úgy tetteik, 
gondolataik, akaratuk mint ők maguk szétröpültek, 
a szélrózsa minden irányában. Tetézi ezt a bűnt 
az a roppant nagy hanyagság, hogy a közelítésre 
semmi módot, alkalmat nem ragadnak meg. Ebhez 
járul még az is, hogy semmiféle tekintélyt, törvényt 
nem respektálnak maguk felett, urat meg nem 
tűrnek. Ezért követtek el fenségsértést s a farsangi 
8ezon uralkodójának, Carnevalnak rendelkezéseit 
figyelembe sem vették, sőt mi több, gyarló voltukat 
elfelejtve magát az uralkodót, még csak félválról 
sem tekintették meg.

Ez elég ok volt arra, hogy mi Carnevalt meg
jelenésünkkel szerencséltessük s őszinte részvétünk
nek kifejezést adjunk Meg is tettük azon hatá
rozott óhajunk nyilvánításával, hogy saját hatás
körében Cári éval hasson oda, hogy az embernek
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Munkások sürögnek ismét Tokaj. Zala, Arad, 
Bereg, Bihar, Baranya, Tolna, Ermellék kopár he
gyein. újra teremteni a/, elpusztult nemzeti vagyont.

Az Alföld sivó homokján ezernyi beültetett 
holdak hirdetik, hogy ismét lesz szőlő Magyar- 
országon.

A termelő, a fogyasztó közönség boldogan 
gyönyörködik a nagy munka eredményében, — 
melynek már-már élvezni kezdjük gyümölcseit.

Egyszerre azonban megjött a visszahatás.
Egy a filloxeránál is nagyobb csapás, útját 

zárja a tovább haladásnak; elveszi a termelők 
ezreinek szája elől a megérdemelt hasznot; 
bűnös kezek fennakasztják az újrateremtés nagy 
munkáját.

A termelők borai eladatlanok, megakad a sző
lőtelepítés, mig a fogyasztók milliói nem bírnak 
egy ital jó borhoz jutni.

Mi ennek az oka V Hosszas vizsgálatok után 
erre is rájöttünk.

A különböző helyeken összeszedett borminták 
00— 70%-je hamisnak bizonyult.

A kutatások bebizonyították, hogy Magyaror
szág el van árasztva hamisított, sokszor az egész
ségre is ártalmas borokkal.

A csalóknak az egész országot behálózó szö
vetkezete árasztja el a nagyrészt olcsó, külföldről 
importált anyagokból készült italokkal hazánkat, 
megakadályozva a szőlőtermelés jövedelmezőségét, 
és veszélyeztetve a népesség egészségét

De e pancsok nemcsak Magyarországon van
nak forgalomban. Külföldre is vitetnek ki, mint 
magvar borok és tönkre tettek szőlőhegyeinknek 
világra szóló hírnevét úgy, hogy már nem hisz 
senki a tiszta magyar borban.

Azon a ponton vagyunk, hogy ha meg nem 
akadályozzuk a borhamisításokat, megakad a sző
lők felújítása és tönkre megy külföldi hírnevünk 
és nem leszünk képesek többé régi piacainkat az 
uj szőlőknek megszerezni.

És mindez egy pár száz. lelkiismeretlen ha
misít) kedvéért, a kik üzelmeikkel a termelők és 
fogyasztók rovására és az ország becsületének árán. 
milliókat és százezreket szereznek.

Nagyon is itt volt tehát az ideje annak, hogy 
a már évek óta hatástalannak mutatkozó mübor- 
törvény szigorú végrehajtása iránt, intézkedett Ma
gyarország földmivelési, kereskedelmi és belügyi 
minisztere.

Az egész ország osztatlan tetszéssel fogadta a 
kiadott legutolsó rendeleteket, a melyek, mig egy 
részt a hatóságokat kényszeritették a szigorú el
járásra, másrészt a boréilenőrző-hizottságok létesí
tésével a termelő és fogyasztó közönség köréből 
az eljáró hatóságok mellé egy segítő, véleményező 
és ellenőrző organizmust rendeltek.

Az összes vármegyék egy félév alatt létesítet
ték ezeket a borellenőrző-bizottságokat, a melyek 
az ország legtöbb részében működni is kezdettek.

Es mi lett az eredmény V
Két-három hónap alatt 100 és 1000 hamis 

borminta került a szakértő fórumok elé és a sújtó 
ittlét egymásután irtja ki a csalókat.

Minden borhamisító elitélését az ország tap
sai kisérik, mert nemzeti becsületünk kívánja meg 
azt, hogy ezektől az élősdiektől megszabadítsuk 
Magyarországot.

Rövid még az idő, hogy általános tapaszta
latokra hivatkozhassunk, de már is vannak vidé-

MTIRASZOMBAT ES VIDÉKÉ

kék, a hol határozott javulás konstatálható, már 
az első Ítéletek hatása folytán is és általános a meg
győződés, hogy ha a mübortörvényt csak 4 5 éven
keresztül is hasonló erélylyel hajtjuk végre, a ma
gyar bortermelésnek és a fogyasztó közönségnek 
kiszámithatlan hasznára, elpusztulnak a hamis bor
tömegek hazánkból

Nem ütközhetünk meg azon, hogy az üldözőbe 
vett csalók védekeznek.

De már az mégis hallatlan dolog, hogy az 
elitéit és ítélet alatt levő borhamisítók, Budapest 
székes-fővárosban valóságos szindikátust alapítottak.

Ez a szindikátus híres országgyűlési képvise
lőket, ügy édeket és régi nagy napilapokat szerez 
meg czóljainak, nagy apparátussal és nagy össze
gekkel rendelkezik és mindezen eszközeivel kímé
letlen hajszát indít meg azon minisztériumok és 
hatóságok ellen, a melyekben volt és van erkölcsi 
bátorság még a milliomos ezógeket is börtönbe 
csukni, ha a csalás reájuk bizonyult.

A borhamisit )k c központi szindikátusának 
befolyása azonban nemcsak a sajtóra terjedt ki, 
hanem sikerült a budapesti kereskedelmi csarno
kot és kereskedelmi kamarát is arra bírnia, hogy 
e tisztátalan kereskedelmi elem érdekei mellett fog
laljon állást

Az érdekelt gazdaközönség természetes, hogy 
szintén nem nézheti tétlenül érvényesülni kezdő 
jogos érdekei ellen intézett ezen gálád támadást 
és sorompóba lépett.

A magyar gazdák legnagyobb erkölcsi testü
leté, az „Országos Magy. (iazdasági Egyesület11 
viszi ezen a téren is a vezérszerepet és csatlako
zásra híva fel az összes vármegyei gazdasági egye
sületeket, megüzente a harezot a borhamisítók 
szindikátusának.

A legközelebbi jövőben tehát az ország egy 
érdekes és a nemzetre végeredményében felette 
fontos gazdasági harcznak lesz szemtanúja, amelyet 
a magyar szőllőtermelő és fogyasztó közönség viv 
egyik nagy termelési águnk és kiviteli érdekünk 
vélelmezésére azokkal az elemekkel, amelyek pisz
kos utakon, és a közrovására eddig űzött jövedel
mező mesterségünket akarják most már szemér
metlenül tovább folytatni.

Az egyik oldalon a termelők és fogyasztó né
pek százezrei és milliói, a becsületnek, a tisztesség
nek és az igazságnak fegyvereivel; a másik olda
lon a meggazdagodott borhamisítók bármikor és 
bárhol, bárminő fegyverek használatára kész csapata.

A harcz erős lesz, mert a nagy vagyonoknak 
nem tiszta ezélzataik elérésére hosszú kezük van.

De mi bízunk az eredményben !
Bízunk benne, hogy Magyarország kormánya 

nem dobja oda százezernyi szorgalmas, verejtékes 
munkából élő lakosságának érdekét néhány száz 
csaló martalékául, hanem kitart és halad tovább 
a megkezdett irányban.

Bízunk benne, hogy az összes vidéki hatósá
gok és borellenőrző-bizottságok, amelyeknek tagja 
a magyar társadalom szine-java, teljesíteni fogják 
kötelességüket és nem engedik meg, hogy Magyar- 
országon a borhamisítók és csalók üljenek diadalt 
a szentesített törvények felett.

H í r e k
Képviselő-testületi ülés. A muraszom

bati községi képviselőtestület t'. hó 9-én délután

ezen engedetlensége megvető modora szigorúan 

bűnhődjék.

Tessék elhinni, hogy ezeket szónokunk oly 
ékesen s meghatóan adta elő, hogy könnyeket saj
tolt szemeinkből. Dehát a szánakodás-bánakodás- 
nak is vége lett részünkről, midőn a komoly ka
rakterrel soha sem bíró (Jarneval felkel pompá
san díszített trónjáról, cipőjéből előhúzta bolond 
sipkáját, ezt fejére illesztette s felelt a dikcióra. 
így szólt:

—  Barátaim, úgy tapasztalom, Önök szeret
nének nekem adózni, szeretnének jó bor, czigány 
s szép lány mellett raulatozgatni. Midőn részvé
tüket mélyen köszönöm, egyúttal kijelentem, hogy 
megkegyelmeztem most az egyszer a bűnös embe
reknek. S hogy feléledjen a régi tűz, régi kedv, 
már odahatoltam, hogy egy prognosztikáit mulat
ságról adhatok hirt. Vegyék kérem tudomásul, hogy 
a legközelebbi szombaton a helybeli tűzoltóság bált 
rendez. Remélem, megjelennek s követjük az öreg 
szokást s ifjú gyakorlatot.

Tehát mégis lesz valami. Nekünk hamarjában 
minden más kipottyant fejünkből, szivünkből, (még 
ideálunk is, mert közöttünk minclénkinek volt úgy 
az ifjú, mint agg legén) eknek,) csak az öröm nem. 
Ez tombolni, dúlni kezdett bennünk. Látva ezt a 
pompás hangulatot Carneval, nyomban elvezetett

bennünket mulató termébe, ahol a továbbiakról s 
többiről gondoskodva volt. Bizony mi egy akó ha
lápi borral alaposan megmostuk torkainkat, hol 
már egy ujjnyi penész díszelgett. De az asztalnak, 
padlónak is kijutott ám belőle, kivált mikor szó
nokló elnökünk indítványára a „vadász-zsivajt1' ját

szottuk.

Másnap aztán hireszteltük mindenfelé : itt a 
sporadikus mulatság, az első fecske Igen, spora
dikusnak mondom, mert valósággal ritkaság számba 
megy egy jól s szépen rendezett, anyagilag s er
kölcsileg sikerült vigalom. De úgy tapasztaltuk, hogy 
a részvétlenség igen belefészkelte magát az emberi 
szivekbe. Irzinte megmagyarázhatatlan tünemény 
volt ez nekünk. Mindaddig általános volt a panasz, 
miért a veszteglő tétlenség, miért a hanyag nem
törődömség, miért a „kinn a bárány, benn a far
kas" játék. E panasz mögött pedig azon óhaj lap
pangott, rendeztessék olyas valami, mi szótáraink
ban „tánczvigalom, mulatság, bá l1 néven szerepel. 
Hányta vetette a kérdést minden beszélő gépezet- 
Egyesek úgy vélekedtek, hogy rajta, ki kell elégí
teni bakfis szivek kívánságait, fellegvárakat építő 
elmék álmait, kápráztató sziliben ragyogó szivár
ványt leső szemeket. Mások határozottan azon ál
lítás mellett kardoskodtak, hogy szórakoztató órák 
keresésében kár minden lépéséit, mert a társada

2

4 órakor a városház tanácstermében ülést tartott, 
melynek tárgysorozata a következő v o lt : A szom
bathelyi kir. tanfelügyelőség 373 és 4GI/U9. számú 
újabbi leiratai folytán a kisdedóvoda rendezése. 
_  Trachoma betegek gyógykezelésére felvett bér
szobák mikénti rendezése. Az 1897. évi XXX11I. 
t. ez. végrehajtása tárgyában kiadott 3300/98. szá
mú magyar igazságügyminiszteri rendelet 2. és 3.§-a 
értelmében az esküdt bírósági lajstromokat össze 
állító összeíró bizottságban egy tagnak megvá
lasztása s 3 tagú bizottság megalakítása. —  Az 
óvodaügye, melynek úgy látszik se vége, se hossza 
újra szőnvegre került. Az állam, mely a község 
eddigi áldozatkészségével megelégedve nincs, vagy 
1400 frtnyi összeget kér a községtől s ennek fe
jében az újonnan építendő állami óvoda tervezetét 
maga az állam küldi meg. Mindazonáltal a 
község a kir. tanfelügyelőség leiratára újabb ha
tározatot nem hozott : fentartja a múltkori gyűlé
sen hozott határozatát s annak indokait. A tra
choma gyógyítása körül felmerült költségeket a 
község előlegezi s a felektől utólag behajtja. A 
harmadik tárgy a napirendről levétett.

Köszönetnyilvánítás A vaspolonyi 
önk. tűzoltó-egylet f. é. január hó 29-én tartott 
tánczmulatsága alkalmával befolyt 43 frt 40 kr. 
Felültizettek: Csaplovits Ferencz (Battyánd) 1 frt 
80 kr, Skrabán Iván (Mártonhely) 1 frt, Andra- 
szek József (Tótszerdahely, Zalam.) 1 frt, Steril 
Zsigmond (Battyánd), Pavlits István (Battyánd), 
Benkó Iván (Falud) 5 0 - 50 kr. Steril Gyula (Bat
tyánd), CzipÖth János (Battyánd), Benkó János 
(Vasnyires), Skrilecz Miklós (Loboméi) 30— 30 
kr, Neumann Adolf (Muraszombat), lvühár István 
(Battyánd), Roth Lipót (Halmosfő), Ramraer Géza 
(Battyánd) 20 -2 0  kr, Péntek Mihályné (Vaspo- 
Sony), Czipóth István (Vaspolony) Fiiszár István 
(Halmosfő), Zorkó János (Rónafő), Porédosa Ist
ván (Halmosfő), Czelecz István (Halmosfő), Horni
ján István (Vasnyires) 10— 10 kr, Battyándi önk. 
tűzoltó-egylet 90 krt. Fogadják a nemes szivü 
adakozók egyletünk nevében legliálásabb köszöne- 
temet. Knezovich Ferencz, főparancsnok.

__ Halálozás. Koblitz Elek. volt szentgott
hárdi takarékpénztári segédkönyvelő m. hó 29-én 
szivszélhüdés következtében hirtelen meghalt.

Országos vásárunk. A f. hó ti-án tar
tott országos vásárunk a leggyöngébbek egyike 
volt, mit részint az azon napon uralkodó zord 
időjárásnak, részint a nép szörnyen mostoha és 
rósz anyagi helyzetének lehet és kell betudni. Az 
áruezikkek bár nevetséges potom áron kínál
ták őket a járó-kellőknek, mégis alig-alig keltek el. 
A marhavásárra is csak 392 darabot hajtottak fel 
s abból alig 65-öt adtak el.

Meghívó. A „Muraszombati gazdasági 
fiókegylet" választmánya f. év február hó ltí-ikán 
csütörtökön az egylet irodájában ülést tart, melyre 
a választmányi tag urakat tisztelettel meghívjuk. 
Tárgy : 1 Titkári jelentés a folyó ügyekről 2. A 
második faiskola felállítása ügyében kiküldött bi
zottság jelentése. 3 A számvizsgáló-bizottság je
lentése. 4. Az 1899. évi rnunkaprogramm megálla
pítása. 5. Az 1899. évi közgyűlés ideje s tárgy- 
sorozatának megállapítása, 0. Indítványok. Mura
szombat, 1899. febr. 8. Batthyány Zsigmond, elnök. 
Takács R. István, titkár.

lom rétegeiben felállított válaszfalak ledöntése úgy
szólván lehetetlen, legalább ez idő szerint nemcsak 
a valóság, de a látszat is a mellett szól. Találkoz
tak, kik sutyba téve az előítéleteket, a nem épen 
kecsegtető jeleket kikerülve szerencsésen, meghó
doltak az úgynevezett farsangi törvényeknek, me
lyek a munka, nyugalom s szórakozás közötti lo
gikai kapcsolatot követik. Kell, hogy az ember igy 
gondolkodjék : a szorgos dologban elfáradt test 
pihenőre száll, hogy erejében, idegzetében meguj- 
hodva örvendhessen, vigadhasson az arany középuton.

Fis ez utóbbiak nem tágítottak. Közepes ado
mányok birtokosai ügyüket pártolták, magukévá 
tették. Fesztelenül láttak műi kájukhoz s egy kel
lemes estét szereztek az érdeklődőknek . . .

Fiz azon esemény, melyből sokat lehet tanulni, 
melyet jellegénél fogva világ vagy legalább is vá
rosi történetnek lehet nevezni, mégis azon külömb- 
séggel, hogy mig a világban sokan vesznek részt 
az események okozásában, itt a mulatságon kevesen, 
de kedvesen és pompásan voltak hangolva.

Kérem, ez igaz történet s Haláp lakosai bizony
ságot tesznek róla.
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— Halálozás. Török Kálmán bagonyai kör
jegyzőt és nejét Csaplovits Idát súlyos csapás 
érte, szemefényük. a két éves kis Ilka leányuk 8 
napi kincs szemedéa után f. hó 9-én tüdőhurútban 
elhalt. Fájdalmukat enyhítse az Isten végzetében 
való megnyugvás!

— Polgári kör Domonkosfán. M. év
szept. 4-én polgári olvasókör alakult Domonkosfán. 
Az alakuló gyűlésen 20-an voltak jelen. A kör ma 
30 tagot számlál. Tisztviselői kara a következőké
pen alakult inog: elnök: Gaál Lajos ev. tanító, al- 
elnök: Szép Mihály, főjegyző: ( ira f Lajosnó, aljegyző: 
Adanies Lajos, pénztáros: Gráf Lajos, könyvtáros: 
Császár József. Választmányi tagok: Sekk György, 
Nagy Dániel, Szép Lajos, Usváld Gyula és Szép 
Dániel. Az olvasókör eddig két napilapot, egy szép
irodalmi lapot, egy élczlapot és két hetilapot járat. 
A kör helyisége Gráf Lajos Domonkosfai vendég
lősnél van, aki egyik magánszobáját ingyen engedte 
át a körnek. A „Domonkosfai polgári olvasókör41 
czélja az alapszabályok értelmében: a társas élet 
és magyar szellemű közművelődés előmozdítása, a 
felebaráti szeretet ápolása, az eszmék fejlesztése, 
melyet hírlapok járatása és olvasása, egy községi 
kölcsönkönyvtái megállapítása, társas összejövetelek, 
estélyek, tudományos és szépirodalmi felolvasások 
tartása által igyekezik előmozdítani. A kör alap
szabályai a belügyminiszter jóváhagyási záradéká
val ellátva most érkeztek vissza.

— Állam i tanítók küldöttsége Wlassics- 
nál Az a válasz, melyet Wlassics miniszter az 
állami tanítók országos egyesületének memorandu
mára adott, igen jó hatást tett az állami tanítókra. 
Tegnap egy 300 tagú küldöttség járt a miniszter
nél, megköszönni a jóindulatát. A küldöttséget az 
egyesület elnöke, Kozma László vezette s a minisz
ter azt, tekintettel a küldöttség tagjainak nagy szá
mára, külön kihallgatáson, igen szívélyesen fogadta.

A z  emberi kor legvégső határáig 
éltette az Isten mármarosmegyei Dudafalván Ma
rinka Stefán nevű jó módú paraszt gazdát. Ezelőtt 
40 évvel felment a hegyre savó kúrára s mosta
náig élt, azaz l l ő  esztendős koráig.

— A  körmend-németujvári h. é vasút 
építési munkálatai serényen folynak és főleg az 
enyhe téli időjárás alatt annyira előre haladtak, 
hogy ezen 26 kméter vasút f. évi junius havában 
rendeltetésének átadatik.

— A  vasmegyei jégkárosultak részére 
a napokban kü ldöttele  a Földhitelintézet az löOO 
frt segélyt, melyet a dunántúli országos képviselők 
állandó bizottsága számukra m egállapított

25 év múltán . Azon tényezők között, 
melyek nagy mértékben hozzájárulnak a hazai 
mezőgazdaság és kertészet haladásához, az elsők 
között látjuk a M a u t h n e r <)dön magkereskedő 
ezéget, mely az idén ünnepli fennállásának 25 
éves jubileumát. E czég működését mindeuüt el
ismerés és méltánylás kisérte és hogy többet ne 
említsünk, a czég tulajdonosát a Ferencz József- 
rend és az orosz Szt.-Anna-rend lovagkeresztjável 
és a bolgár nemzeti rend tiszti-keresztjével tüntet
ték ki. Ezenkívül a M a u th n e r  czég cs. és kir. 
udvari szállító és évek óta szállítja O felsége 
kastélyai és birtokai magszükségletét az egész osztr. 
magy. monarchiában, továbbá több királyi, fejedel
mi, főherczegi és herczegi udvarnak is szállítója. 
A Mauthner-féle magvak különösen 27-szer lettek 
bel- és külföldi kiállításokon első dijakkal kitün
tetve. A  jubileumi főárjegyzéke — melyet a czég 
kívántra ingyen és hérmentve küld, —  valódi re
mekmű, egy kitűnő növénytermelési útmutató, 
nemcsak a benne előforduló számtalan tenyésztési 
utasítások, hanem a megragadóan szép növényfény
képek miatt is. Legjellemzőbb, hogy e főárjegyzék 
nem a rendelő rovására ilyen fényes, mert a mag
árak, tekintve az ismert kitűnőséget és feltétlen 
megbízhatóságot, sokkal olcsóbbak, mint bármely 
másik magyar vagy külföldi czégné), hanem a 
Mauthner czég rengeteg forgalmában leli magya
rázatát és elég érdekes megtudni, hogy említett 
árjegyzék költségeit az összes rendelésekre meg
osztva, egy rendelőre nem egészen */t kr. esik.

— Tizenhárom hónap eg:y évben A 
párisi kiállítás alkalmából tartandó kongresszusok 
közt érdekességre nem utolsó lesz az, melynek czélja a 
naptár reformálása. A mozgalom szervezői azt ter
vezik, hogy ezentúl az esztendő 13 hónapból álljon. 
Ezek közül 12 hónapnak 28 napja lenne, a 13-ik 
hónap közönséges években 29 napból, a szökőévek
ben pedig 30 napból állana, i gy-egy hónapra te
hát teljes négy hét esnek, sem több, sem kevesebb, 
a minek az lenne a következménye, hogy a mely 
napon kezdődnék az év, azon a napon lenne min
den hónap elseje, 8-ika, 15-ike és 22-ike is és igy 
tovább a hónapok egyes napjai a hétnek mindig 
ugyanarra a napjára esnének.

Ötödéves tanítói korpótlék A várme
gye alispánja a járási szolgabiróságok utján fölhívta 
az államilag segélyezett községi iskolák elöljárósá
gait, hogy amennyiben az esedékessé vált tanítói 
korpótlék fedezésére államsegélyért ez ideig nem 
folyamodtak volna, vagy iránti kérelmüket meg
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újítani óhajtják, azt a 210/1898. sz. a. hozott köz
igazgatási bizottsági határozatban körülirt okmá
nyokkal felszerelt folyamodványnyal legkésőbb f. 
évi február 15-ig kérelmezzék. Megjegyeztetik, hogy 
a korpótlék fedezése iránt való államsegélyért az 
iskola rendes tanévi költségvetésétől különállóan 
kell folyamod) i. Ezek a folyamodások azon nép
tanítói korpótlékokra szólnak, melyek az 189H. okt. 
1-től érvényesítendő igényre vonatkoznak. A meg
jelölt határidő elmulasztásával beérkező kérvények 
alapján az államsegélyt, még ha a korpótlék-igény 
a m. évi okt. 1-től válik is esedékessé, csupán f. 
évi január 1-től kezdődőleg engedélyezheti a mi
niszter. A mulasztás következménye természetsze
rűleg az lesz, hogy a m. év egyes hónapjaira járó 
korpótlék összeget az egyes iskolafenntartók lesz
nek kénytelenek tanítóik részére kiszolgáltatni. E 
rendelkezés a községi iskolai tanítók tekintetéből 
is irányadó. A kérvények fölszerelésére a legnagyobb 
gondot kell fordítani, hogy alaki hiányok ne szol
gáljanak a végleges elintézés akadályául.

— Czégbejegyzés. A „Muraszombati Mező- 
gazdasági Dank Részvénytársaság'4 ezégét és alap
szabályait a szombathelyi kir. törvszék 1010/1899. 
sí. végzésével 1899. jan. 28-án a kereskedelmi 
társas ezégnek jegyzékébe bejegyezte.

— Tűzoltó mulatság. A muraszombati
önk. tűzoltó-egylet, hét évi szünetelés után, folyó 
hó 5-én rendezett tánczmulatságot. A mulatság igen 
kedélyes volt s jól sikerült. Csak hogy az előbbi 
tűzoltóság által rendezett mulatságukhoz képest, 
még Kis Miskának sem illet be. A háztulajdonosok 
távollétükkel tündököltek, valószinüleg sokalták a 
költséget, hogy hét én után egy-egy koronával hozzá
járultak volna a tűzoltóság segély alapjának a gya
rapításához. Különös dicséretet érdemelnek a vidéki 
tűzoltók is, kik oly számmal jelentek meg, hogy se 
merre sem tudtuk őket elhelyezni Keresztury Kál
mán mártonhelyről volt az egyedüli tűzoltó a vidék
ről. Igen szép, majd a viszont szolgálatra kedves 
hajtársak ! szerk.

CSARNOK-
„Szegény tatár.1'

Irta: Signm.
A házban, melynek legdrágább bútordarabja 

ez a bájos nő vala, minden házi rossz megvolt 
Az aranyos feleség sötétes éjszakájával szeretett 
férfiaknak tükröt mutatni, velők enyelegni s férjé
ről megfeledkezve csapodárokkal mulatozgatm. 
Ilyen volt hűsége.

Kardos nyelvével néha ugv tele köpködte 
férje arczát, hogy azon száraz hely nem maradt. 
Ha szándékai sikertelenek maradtak, mint villám 
sújtott a férfira vagy mint fergeteg elsöpörte, mert 
hát nagy erőteljes tettel áldotta meg a Teremtő s 
vele szemben a gyengéd alkatú térti, bár ereiben 
férfi erő bizsegett. semmire som mehetett. Mindig 
hadi lábon állott mameluk férjével. Ez a háborús
kodás, a mint kelve, szeszélye felhangolta, nagyon 
különböző színeket öltött. Ilyen volt modora, 
jelleme.

S miért nem hagyta már fa képnél Sanyarú : 
Mert szép, átkozottul csinos volt. Egész lénye igéző, 
testtartása classikusan szabályos volt Dájainak a 
világon férfi ellenállam nem tudott. Hófehér vállaira 
omló haja mint az arany tündöklőit. A tün
dérország minden bübája fonta őt körül úgy, hogy
ha az olympusi istenek minden erejét, ellenállási 
képességét egyesíthette volna az a férfi, kire ő 
hálóját kivetette, akkor sem tudott volna tőle sza
badulni. Közönséges férti is égi lakos volt mellette.

Sanyarú s mindig úgy állt előtte, mint borjú 
az uj kapu előtt, pedig perczenként látta: hogy a 
bilincsbe vert rab, bár mindene szabad volt. Egy 
alkalommal úgy elpáholta a férjét, hogy szegény 
alig bírta emelni tagjait, alig tudott az ágyig el
vánszorogni. Két hétig nem mehetett le a pinczébe.

Torka pedig már egészen mtgpenészedett s ő 
ezt a penészt semmivel nem moshatta le. Megjegy
zendő, ez idő alatt egyetlen kincsétől egy csepp 
bort sem kapott. Ennivalót csak épen annyit kül
dött he cselédeivel, hogy éhen nem halt. ( )  maga 
feléje sem nézett, hanem az úri vendégekkel enyel- 
gett s kedves ifjúságát közöttük rohamosan her- 
vasztotta.

A sajnálatra méltó Sanyarú betegsége alatt 
kijózanodott. Hisz nem czifra báb ő felesége ke
zében, nem is rabja már az ilyen szépségnek, az 
ilyen vadállatias geniusnak. S midőn felkelt s elő
ször meglátta, csak annyit mondott:

— Bár lennél az ördög körmeinek martalé
kává, hogy igy tőled, a világ legkegyetlenebb inqui- 
si torát ól megszabadulnék !

Persze, áldatlan megleczkéltetés volt követ
kezménye S a kígyó ilyenkor ugyancsak jól tudott 
pisszegni.

Történt, hogy ez időben véres karddal járt 
hegyeken-völgyeken a király hírnöke, jelezve a kö

1899. február 12.

zelgő vészt, mely hazánkra nehezedik A vész min
dig komolyabb és komolyabb lett. A történeti 
feljegyzésekből tudjuk, hogy a mongolhad pusztítva 
akart jutni a világ végéig. Útjukba sokat szenve
dett hazánk is beleesett A szétzilálva portyázó ta
tárok hazánkból egy romtengert, és hullatengert 
csináltak. Pokoli követő gépeikkel leronták a váro
sokat s a mi hézag bármerre volt, azt az olcsó 
emberélet holttesteivel temették be. Vér és láng 
volt alattunk és felettünk.

Csak a kevés hely kerülte ki ádáz kezük ret
tenetes müvét, bár portyázgatva egy-egy vad tatár 
ide is oljutott, de miként mindenütt, itt is bár 
mint individum vad dühvei tombolt, szörnyeteg
ként dúlt.

Eg.V kutyafejü pogány mongol Sanyarú véitesi 
vadonjába is eltévedt. Nem magányosan járt, kis
ded csnpatját az erdő szélén hagyta. () maga csak 
kémkedni ment az erdő sűrűjébe.

Távolról pillantotta meg már a magasan álló 
erősebb lakocskát. Jő prédával, zsákmánynyal, kincs
esei kecsegteté magát s bár szükségtelen volt, 
mégis köze’ebb indult a vár felé, hogy előbb min
dent jól megszemléljen.

8 a mint feldagadt kebellel, győzelmi mámor
ral közelebb jön, lángoló heve, mely kalandról- 
kalandra kiséré, hirtelen megcsappant, inkább más 
mederbe csapott át. Meglátá az asszonyt, kinek 
szivfoglaló hatalmát meg nem győzhető, ki feloldá 
szivében kegyetlenség nek havát. Nem áhítozott 
többé vérszin drágakövére Sanyarúnak; az asszonyt 
kóré, a királyi bíbort, kiben felderült ébresztő haj
nala s imigyen szóla Sanyarúhoz:

— „A romboló és gyilkos kéz győz feletted, 
ha nem hajolsz szavaimra. Add nékem élted nap
ját, had melegedjem sugárinál s gyönyörködjem 
szép szemében s ellenállhatlan bájaiban.44 — Sa
nyarú nem habozik, rimánkodásra nem hallgat, át
adja az asszonyt. S a tatár sebes lován szágublva 
rohan tovább s görcsösen ragadja áldozatát, sokkal 
eiősebben, mint sas martalékát.

Péter meg csak arra néz, merre a szél szalad 
s bámulva furcsán felsóhajt: „Uh, te szegény 
tatár!“

(Vége.)

Irodalom.
„A  Képes Levelező-Lap.1 Ily czim alatt 

jelenik meg f. óv márc/.ius elsejével egy havi folyó
irat, melylyel a mindjobban terjedő levelező lap 
gyűjtési sport kedvelőinek egy rég óhajtott kíván
sága teljesül. —  Hazánkban még nincs a gyűj
tőknek szaklapjuk, mely előmozdíthatná az egy
másközti érintkezést. A „Képes Levelező-Lap‘ 
czélja a gyűjtőket egymáshoz közelebb hozni, a 
csereviszonyt elősegíteni, az újonnan megjelent le
velező-lapokat felsorolni, s a gyűjtőknek minden
ben segédkezni. A lap számát, mely a teljes prog- 
rammot közli, a kiadóhivatal, hova a lap szelle
mi részére vonatkozó közlemények is intézendők. 
Klökner Péter udvari könyvkereskedése Székesfe
hérvárott bárkinek ingyen megküldi, a ki azt egy 
képes levelező-lapon kéri. \ lap előfizetési ára 
1899. évre 1 forint, a „Székesfehérvár és Vidéke" 
politkai Hírlap kiadó-hivatalában

ü f c , í * c i e i é s e k .

4108/98. tkv.

A mm aszómba ti kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a kisbir
tokosok országos földhitelintézete végrehajtatnak 
Stiván Jánosné szül. Pintarics Zsuzsa bodóliegyi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 33 frt 56 kr. 
s jár. iránti végrehajtási ügyében 3633/98. sz. 
alatt kibocsátott árverési hirdetményben a bodó- 
hegyi 87. sz. tjkvben f  621. hrsz. alatt felvett 
Stiván Jánosné szül. Pintarics Zsuzsa tulajdonát 
képező birtokra 200 írtban, —  a 88. sz. tjkv. f  
624 és 625. hrsz. alatt felvett s ugyanannak tu
lajdonát képező birtokra, valamint az ezen tjkvből 
a 235. sz. tjkvbe a „Dodóhegyi evangélikus fele
kezeti iskola1- javára átjegyzett f  658. hrsz. bir
tokra 400 frt kikiáltási árban Bodóbegy községi 
biró házához

1899. évi február ho 21-ik napjának

délelőtti 10 órájára kitűzött .árverés az 1881. LX. 
t. ez 167. Jj-a alapján Benkó Iván végrehajtató ér
dekében és 200 frt tőke követelése s járulékai 
kielégítése végett megtartani fog.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1898. évi decz. hó 12-én

Saár y  József
kir. járásbiró.
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o  ^
közelgő idépyre bátorkodunk a nagyerdengü hő- g

zönségpek becses figyelm ébe hozni, hogy pagy bevásárlások 

által azon kellem es helyzetben vagyunk

bámulatos olcsó áron
O első rendű stíriai vasat oroszlán jegygyei, első rendű stíriai tengelyeket,
O első rendű stíriai fekete-, ónozott és horgony lemezeket első rendű stíriai eke

vas és ekekormányokat, első rendű stíriai sodrony és sodronyszegeket, első rendű 

szabadalmazott patkószegeket úgymint:

k ap á k a t  ásó- és lapátokat, fe js z e - ós serpeayaáru t
‘B ö  ŝ  kibátlaig k ivitelben adni.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat

T r a t e r a ik  és avult vasúti sínekből
építkezéshez m ípden hosszú és magasságban, valódi

l

Judendoríi Portland és Román czementet, ;
O  mel?  legjobb és friss minőségben kapható. !

" 8  . .
Vasalásokat, bel- és külföldi szerszámokat

0) O ülő- és fürdő-kádakat horgony lemezből, vasbutorokat, varró- 
J o es mezőgazdasági gépeket, m inden fajta takaréktüzhelyeket 

O l*onybabérendezéseket.
Q  F ő r a k tá r  a  le g jo b b  és  le g k ia d ó s a b b  v a ló d i

O Wiesi fénydarab morvái kovácsszénböl, és Coaksból
Q  nagyban  és  k ic s in y b e n .

q  Szives pártfogáséi t kérve, maradtunk mély tisztelettel

URAT TESTVÉREK belőtt THURMANN M-
v a s - e s  fü s z e rk e r e s k e d é s  a  „ Y A S U D Y A R H O Z "

oooooooooooooooo
o  L e g n

R E G E D E.

a ° ° ° a °2 C? 0Í 0K00u0000000000ü00000000000000 'O O
g n a g y o b b  v á l a s z t é k !  g

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat. ®
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