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A magyar iparpártolásról.
,O a .-önki sem  rin g atja  m agát abban j 

. ji[11si• -i»' i»ogy a T ulipán és a M agyar j 
Vt'döi'Liv i megtudják csin áln i a m agyar I
jp-u t. [ • :  két dicsérendő mozgalom  lég- j
feljebb cs: k i fogyasztó közönségre tud !

- a agitátiójuknak talán meg lesz j 
az az eredménye, hogy a figyelem a ma* 
yvar ipari termékek felé is forduljon, ha 
lesznek olyan ipari term ékek, am elyek felé 
lehet :i figyelmet fordítani.

Az illetékes tényezők annak nagyon, is 
tudatában vannak, hogy csak  valam i létező 
dolgot lehet pártolni, valam ely tényleges 
magyar iparért lehet lelkesedni, épen ezért 
az iparpártolást megelőzőleg az ipar fejlesz
tését vették fel a  pr^gram m jukba.

A jelenlegi nemzeti korm ány egyik leg- 
maradandóbb alkotása az iparfejlesztésről 
szóló törvény, amely m ódot n y ú jt a keres
kedelmi kormánynak arra, hogy kezdődő 
magyar ipán .diaiatokat hathatós segélylyel 
támogasson s ez áltat a  m agyar ipar meg
erősödéséi elősegítse. Hogy azonban a gya
korlatban ez az iparfe jlesztés m iképen néz 
ki. aiiől i :u tudunk sem m it. Egy előttünk 
fekvő eset azonban igen kellem etlen érzé
seket kelt bennünk, .» „Magyar Kereskedők 
kapja" kivitelünk élhetetlensége czim én egy 
vidéki kályhásmester dolgát közli s elm ondja, 
hogy ez a magyar kályhás m ennyire nem
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üzletem ber, m ennyire nem  tud szám ítani 
s azt a consequ entiát v on ja le, hogy a 
m agyar iparos élhetetlen. Leközöljük az 
em lített czikket szőszerint a következőkben:

Kilenczszáz kályha megrendelésének 
szomorú története.

Egy közvetítő országos intézetünk kiállítá
sán történt, hogy egy vidéki ügyes fazekas 
mesterember kiállított három igen csinos magyar 
stilü kályhát, amelynek az ára is annyira meg
felelt a közönség igényeinek, hogy a kiállítás 
rövid idő tartamának ellenére is, a közönség 
köréből hamarosan kilenczszáz darab ilyen 
kályhát rendeltek meg az intézet igazgatósága 
nál, amely nagyon megörült úgy az intézet, 
mint a magyar ipar eme sikere fölött és fel- 
ezitálla a fővárosba az illető kályhás urat, hogy 
közölje vele az örvendetes megrendelést és öt 
a munka minél előbb való eszközlésére ser
kentse.

A kályhás ur fel is rándult, az igazgató
ság gratulált a szeréhez és sietett vele tudatni 
az örvendetes megrendelést. Ö azonban ekkor 
czeruzát és papirost vett elő, számítani kezdett 
és rövid számvetés után kinyilatkoztatta, hogy 
900 kályha megrendelésénél ó csak háromszo
ros áron szállíthatja a kályhákat!

— De uram ! Miért ?
-  Mert akkor nekem még két égető 

kemenezét kell feláílitanúm és szaporítanom kell 
a munkásaimat. Ehhez pedig pénz k ell!

És az üzletből nem lett semmi, mert a 
kályhás urat nem lehetett a megrendelés elő
nyéről meggyőzni és a jól végzett kötelesség 
öntudatában elvonult mezövároskájába, ahol 
ma is egyenkint gyártja a kályháit az olcsó ár
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lap szerkesztőségébe küldendők.
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és egy égető kemencze és kevesebb munkás 
mellett.

A közvetítő intézet pedig szégyenkezett 
és azzal a kijelentéssel volt kény leien a meg
rendeléseket viszszautasiluni. hogy a kályhás 
mester elszárnitotta magát az ármegszabásnál.

A közvetítő intézet — nem tudjuk, 
hogy melyik — állítólag szégyenkezett. Na
gyon helyesen tette, hogy szégyelte magát, 
mert mást nem is tehetett. Mindjárt meg 
mondjuk, hogy miért.

Annak a kályhás mesternek, aki bizo- 
I nyara egy kis kaliberű szerény vidéki egy

szerű mesterember s akinek tán magának 
I sincs sejtelme arról, hogy produktumai első 

rangú dolgok, teljesen igaza van. Az az 
ember nem azért kért háromszoros árt a 
900 kályháért, mintha tényleg ennyit akart 
volna értük kapni, hanem egyszerűen meg
ijedt a méretektől, a nagy summától s 
nehogy valahogy a nyakába zudoljon a baj, 
hamarosan olyan árt számított ki, amilyen 
mellett biztosra vehette, hogy a rendelése
ket visszavonják.

És nincs okunk kételkedni abban, hogy 
tényleg megijedt a szegény ember, mert 
olyan beruházásokat követelt volna tőle a 

i feladott tömeges rendelés, amelyeket telje
síteni nem volt képes.

És most következik az, amiért annak 
az országos közvetítő intézetnek mód felett 
szégyelnie kell magát. Ha e vidéki kályhás
mester tényleg olyan jó dolgokat gyártott,

TÁRCZA.

A v é g z e t u tja i.
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Mikor Lóranda a legutolsó párisi divat sze- 
rüiii ruhájába előtte állt, szinte megrészegedett a 
bájos alak láttára.

Bájos vagy! Csak az én modellein fogsz 
í El se eresztelek. Beteg rokonodhoz ápolónőt 

1 - Itt maradsz ?
Maradok.

— Olt lakói a túlsó szobában, Ne félj. Én 
/.ok rád. Ha azoktól a részeg cimboráktól 
álluk óvni, megvédelek önmagam ellen is.

- Köszönöm uram !
. . Egy hónapja lakott már Loranda a 

“"i.- '-z lakásán. Ez az egy hónap elég volt arra, 
hogy emésztő szerelem üssön tanyát sziveikben. 

Együtt ültek a műterem pamlagán.
Ma megint bájos vagy. Te istennőm.
Ne hízelegj. A szolgálód vagyok.
Nem hizelgek. Mondani is akarok valu- 

1 Loranda: én elveszlek téged.
Oh ne mondd ezt 1 Olyan rossz hallani 

1 •' köznapi hazugságot a te édes ajkadról. Te 
X'i/.dag vagy, ilyen szegény leányt csak szeretőkké 
'/■okjátok ti tenni! . . . Az elvevéssel csak hite
gettek bennünket. Ez a mi sorsunk! Az éhség 
meg u verünk jogát, a Madonna, kihez naponkint 
imádkozunk, egy darabig csak eltudja csittitani 
velünk, de aztán . . .  a végzetünk utolér. Eleinte

svájezi selyembe járunk, aztán ránk un, aki előbb | 
karjaiba ringatott bennünket. Majd rongyos ruhába j 
datolyát árulunk a Piazza dél Popolón. Végre egy 
ugrás a Tiber piszkos habjaiba. Ez a mi sorsunk.

— Ne beszélj igy Loranda. Az első perctől 
valami kimondhatatlan érzés vonzott feléd, ez 
most már lángoló szerelemmé fajult. Nappal csak 
bírok magammal, de éjjel, mikor ezen a tapéta
falon keresztül hallom, a mint hánykolódói ágya
don, amint vergődsz a perzselő kínok között, óh 
akkor sokszor kimegyek az erkélyre, ki a levegőre, 
küzdők önmagámmal. Oh tudom én, hogy ezt a 
kis tapátaajtót az első kopogtatásomra, az első 
szerelmes suttogásomra megnyitnád és nem tud
nál ellentálni perzselő csókjaimnak. De a le édes 
arcodon, a le szende szemedben ott lebeg valami 
varázs, valami intő tilalom; a te szerelmedet nem 
ezen a tapétaajtón keresztül, hanem az oltárnál 
megszerzett jogon akarom bírni. Te a nőm leszel.

— Szüleid még meg is átkoznának, hogy 
egy senki lányát veszed el.

— Már bele is egyeztek.
— Igen?! Tudom sokat kellett kérned őket?
— Semmit. Csak azt a Madonna képet küld

tem cl haza, melyhez te ültél módéit, s azt iram: 
ilyen vagy te is.

— Oh köszönöm. . . . Érzem, hogy én nem 
bírom el ezt a boldogságot én meghalok.

— Dehogy halsz te kis csacsikám!
. . .  Az eső szitált. Hideg szél süvített végig 

Rómán. A kályha nélküli város csaknem megfa
gyott ezen a hűvös délután.

Lóranda a műteremben rendezgette a vázla
tokat, a csecsebecséket, a szobrokat Fázósan 
húzta össze hófehér keblén a pongyolát.

Kopogtatták. Öreg, töpörödött anyóka tipe
gett be,

— Jé  ! te vagy Lídiái anyú! De régen lát
talak. Ülj le. Mondj valami friss pletykát. Mi 
njság ?

— Valamit mondani jöttem.
— Szép ! Halljuk !

. — Kissé hosszadalmas. Légy türelemmel. 
Rólatok van szó.

Rólunk? Hisz az érdekes. Kezd el.
— Valami huszonnégy éve Hengeressy ma

gyar gróf hagyott nálam egy leánykát dujkaság- 
ban. A felesége leánykori botlásából származott 
ez a kis poronty. Lengyel Béla magyar földbirto
kossal volt viszonya a grófnénak, mikor még 
leány volt. A gróf boszuból elragadta a kis 
leányát nejétől, s megeskiidötl, hogy legalább is 
öt évig nem engedi a grófnénak látni gyermekét, 
különben képes inkább elpusztítani. Ők hamaro
san elváltak, s a nö nemsokára férjhez ment 
Lengyelhez, leánykori szerelmeséhez, a kis leány 
nálam maradt. Egyszer Lengyelné Rómába jött s 
egy viharos éjjel el akarta csempészni tőlem a 
leányát. A gróf azonban neszét vette és meghiú
sította. Nem sokára erre aztán dühösen rontott 
be hozzám : „Tudod-e vén szipirtyó. hogy mi az 
a maffia ? “ — rivalt rám. Én fázva feleltem, hogy 
tudom. „Hát tudd meg, hogy ennek a maffiának 
tagja vagyok. Vigyázz magadra. Volt feleségem 
gyermekének ineg kell halni. Érted? Fájdalmas 
döfést akarok annak a turbékoló két jótnadárnak 
a szivébe szúrni. Ezer lírát kapsz, ha ennek a 
kölyöknek hamarosan elhozod a halotti bizonyít
ványát.

Karácsonyi vásár. ü.Muraszombatjárási Gazdakör a téli tanfolyamokon készült háziipari készítményeket, 
m. postakosarakat, fa-, ruha- és utazó kosarakat, szobaseprüket, kenő és főnyesitö 

keféket, virágállványokat slb. jutányos áron árusít el hivatalos helyiségében.
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hogy azok, mint a magyar ipar figyelemre 
méltó termékei jelentek meg a piaczon, 
akkor miért engedte azt az iparost elcsüg- j  
gedni s midőn ez kijelentette, hogy nincsen 
pénze nagyobb beruházásokra, miért nem 
mondta neki, hogy ne aggódjék a pénz 
miatt, hisz mi fejlesztjük a magyar ipart 
milliók segítségével, van erre pénz bőven 
s ha mi, országos intézet, ezen rendelést, 
a magyar ipar határozott sikerét megmutat
juk a ministernek, ad az neked annyi 
segélyt, hogy a szükséges beruházásokat 
teljesítheted. És amiért ezt nem tette, azért 
szégyelje magát s ne azért, mert az a kis 
ember nem mert egy erejét meghaladó vál
lalkozásba belekapni.

Hát bizony ez az eset szomorú pél
dája a magyar iparfejlesztésnek! Mi nem 
ismerjük ennek a kályhásnak a qualilásait, 
de gondoljuk, hogy érdemes munkát vég
zett, ha ilyen nagy arányú rendelést kapott 
s ez esetben feltétlenül megilletné az a 
kormánysegély, amely a legtöbb esetben 
olyan kezdőnek jut, akikről még nem tud 
juk, hogy mit fognak produkálni. Ez az 
ember megmutatta már, hogy mit tud, sőt 
igazi magyar ipart produkált, mert még a 
stílusában is magyar volt. Ezt nem segítjük. 
Ezt hagyjuk tovább dolgozni mezövároská- 
jában egy kemenczével és egy munkással!

Ha a mostanában uj életre kapott 
Magyar Védő Egyesület igazán jó szolgála
tot akar tenni a magyar iparnak, akkor 
piszkálja ki ez esetet az ismeretlenség ho
mályából, mentse meg e kályhást a magyar 
iparnak és hívja fel rá az iparfejlesztő 
kormánykörök figyelmét.

Az újévi üdvözletek megváltása.
Tegnapelőtt küldte szét a V. M. K. E. 

elnöksége az újévi üdvözlések megváltása 
tárgyában kibocsájtott lelkes hangú felhívá
sát, melyet megküldött nemcsak az egye-

—  S ha nem tudóm elhozni ? kérdém.
— Akkor majd lesz szerencséd a maffiához.
— Kétségbe voltam esve. Gyilkosságra nem 1 

tudtam vetemedni. A véletlen azonban segített j 
rajtam. A te anyád, a ki ballerina volt az ope- j 
rúnái, titokban szintén hozzám adta szerelme ; 
gyermekét, aki vézna, beteges poronty volt. Sze
gény anyád mindent elkövetett, hogy bűnének ! 
gyümölcse ne lásson napvilágot. A sok gyilkos 1 
méreg aztán az ujszülöttön boszulta meg magái, 
világra jött, de látszott, hogy nem sokáig él sze
gényke. A gróf fenyegetése után nem sokára meg 1 
is halt. Mit tehettem volna mást? A halott leány
kát fektettem Lengyelné gyermeke helyébe, s 
úgy jelentettem be, mintha az halt volna meg. Ez 
a kis hazugság nekem 1000 lírát hozott és meg
mentettem egy életet. Tehát Lóranda te nem j 
vagy a ballerina leánya, hanem a volt grófnéé, j 
vagyis édes testvére ennek a Lengyel festőnek. 
Itt van a gyűrű, amit a grófné adott a Lengyelek 
ősi címerével. Itt van a grófné egykori levele, 
melyben Írja, hogy kis leányának a jobb karján 
egy szeder az anyajegy. Tudod, hogy neked is 
igy van. Ezek a bizonyítékok. Hallgattam eddig a 
titokról, féltem a gróf boszujától. de mostanában 
hallottam, hogy a festő el akkar venni, nem tudom 
ig a z é ?  ezt meg kell akadályoznom. A gróftól 
nem kell tartanom, halálán van, beadja az is a 
kulcsot. Tehát a festőt, csakis mint testvéredet 
szeresd ! . . .

A tapétaajtó kicsapódott, a festő rontott be, 
mint egy sebzett fenevad.

— Mindent hallottam ! Te szipirtyó, te vén 
banya ! Hát mért nem jöttél előbb, vagy ne jöttél 
volna soha. Hát mielőtt ide feltipegtél, nem néz
hettél volna utána, hogy már nem keltünk-c 
egybe? Tudd meg te halálmadár, te kuvik, hogy

sülét minden tagjának, hanem az egész 
járás intelligentiájának.

Az eszme, amint azt már jeleztük, 
általános tetszést aratott mindenfelé s a j 
közönség körében mindenki örvend annak ' 
a kényelemnek, melyet ez a mozgalom s j 
az újévi gralulátiók e megváltási módja 
biztosit. Nem kell senkinek aggódni a miatt, 
hogy szórakozottságból kit felejtett ki a 
névsorból s vájjon ez a valaki nem fog-e 
apprehendálni!

Az újév előtt megjelenő „Muraszombat 
és Vidékéiben már mindenki olvashatja, ! 
hogy ki és mennyivel váltotta meg a gra- 
tulátiót s tudomásul veheti, hogy az ott fel- | 
sorolt egyénektől nem kell gratulátiót várnia, 
mert azok ennek a régi szokásnak költsé
geit a leghazafiasabb czél oltárára adták.

A V. M. K. E. hazafias hangon irt fel
hívását itt közöljük:

Felhívás
a muraszombati járás hazafias közönségéhez!

A Vendvidéld Magyar Közművelődési 
Egyesület ez évben tartott közgyűlésén azt 
a határozatot hozta, hogy az évforduló 
alkalmával kérő szóval fog e járás hazafia
sán gondolkodó közönségéhez fordulni 
aziránt, hogy az uj esztendei szokásos 
üdvözlések megváltása czimén néhány fillért 
a magyarság szent ügyéért dolgozó egyesü
let javára juttatni szíveskedjék.

Azt hisszük felesleges munkát végez
nénk, ha e járás igazán fenkölten gondol
kodó intelligentiája előtt, egyesületünk ma- ; 
gasztos célját fejtegetni megkísérel nők. Tudja j 
ezt itt mindenki, hogy egy jelszavunk van: 
küzdeni a magyarságért, amely jelszó büszke ! 
lobogónkat ékesíti, azt a lobogót, melyet . 
fennen és dicsöségésen körülhordozni forró 
vágyakozásunk.

Azt is tudja mindenki, hogy e küzde
lem áldozatokat követel, s anyagi eszközök 
nélkül kevés eredményt mutat. Mi át 
vagyunk hatva annak tudatától, hogy 
egyesületünket kizárólag a mi közönségünk

már kél hónapja inegesküdtünk és boldogok vol
tunk, mint senki se e földön. Miért kellett neked 
jönnöd? Hogy leránts bennünket a menyből a 
legoosmánynhb bűn fertőjébe. Hál mért nem tit
koltad ezt tovább is te vészmadár ? Kothadt 
volna el veled ez a titok. Oh rettenetes, egy napon 
két ilyen csalódás 1 Anyámat azt a szelíd arczu 
anyát, bűnösnek tudni ; feleségem, aki anya is 
már, a legundokabb vérfertőzést követte el velem. 
Det nem élem tu !!

— Én sem. — zokogta a megtört Lóranda, ; 
— uram, fivérem, én , veled halok.

— És te itt döglesz inog velünk, te vén ' 
sziportya — dörögte a férfi; megrohanta a remegő I 
asszonyt, száját betömte, s a fügöny zsinórral a ! 
kerevethez kötözte.

Nem ember volt már az, hanem vért szom
jazó vadállat.

— Imádkozz Lóranda! Te még hiszel. Én 
itt a halálom óráján megtagadom az Istent, két
ségbe vonom, hogy végtelenen bölcsesség kormá
nyozná ezt a cudar világot.

Aztán kinyitotta az összes gázcsapokat, azok 
sziszegtek, mint a mérges kígyók. Sziszegve lehel
ték ki gyilkos leheletüket.

Elhódította őket már a fojtó lég. A festő 
áléi tan egy végső erőfeszítéssel gyufát gyújtott. A 
robbanás felemelte magasra a menyezelet. azután 
lezuhant. Vége volt a tragédiának.

. . . .  Félóra múlva a Popolo Homano kü
lön kiadásban jelent meg. A rikkancsok visítva 
hirdették Kóma utcáin a szenzációt ekkepen.

„Cázcsőrepedés okozta szerencsétlenség! S i
lány gázcsöveket szállítóit a vállalat! Meg volt 
vesztegetve! Vizsgálatot követelünk!"

. . .  És ez a jó öreg föld azért csak forog!

tartja fenn. Nekünk nincsenek maecenasaink, 
mi nem kaptunk nagy örökségeket, mi 
csak a saját erőnkből dolgozva élünk s 
épen azért nem tartanók méltányosnak, 
hogy újabb adományokért könyörögjünk, 
mert szerintünk is betelt már az önkénytes 
adózás mértéke.

De mert a magyarosító törekvéseknek 
anyagi eszközökre szükségük van, egyesü
letünk módot keresett és talált arra, hogy 
közönségünk, anélkül hogy tőle tényleges 
anyagi áldozat követeltetnék, mégis juttatni 
tudjon valamit nemes céljaink elősegítésére.

Egy régi conventionális társadalmi szo
kást, egy merőben illendőség! kérdést sajá
tított ki az egyesület javára, midőn azt az 
indítványt teszi hazafias közönségünknek, 
hogy mondjunk le kölcsönösen azon igény
ről, melyet ismerőseinkkel szemben újévkor 
támasztunk, engedjük el nekik azt a b. u. 
é. k.-t tartalmazó borítékot, de mi sem 
küldjünk olyant, hanem annak árát, a 
megírásra és az elküldésre fordított tényle
ges munka értékét adjuk az egyesületnek, 
mondván, hogy a magyarság ügyeinek szánt 
összeggel megváltjuk az újévi üdvözleteket. 
Amint szokás a koszorúkat megváltani, amint 
divatba jött más társadahn szokások megvál
tása, azonképen lehetséges ez az újévi üdvöz
letekkel is. Senki sem küld, de nem is vár 
újévi gratulatiót, hanem megelégszik azzal, 
hogy beleiktattatja a „Muraszombat és Vidé
kébe hogy az újévi üdvözléseket a V. M. 
K. E. javára megváltotta, s ez utón kivált 
mindazoknak, kik erre számot tarthatnak 
boldog uj esztendő’, viszont ugyancsak az 
újságból tudomásul veszi, hogy X. vagy J. 
barátja nem fog neki írni, mert már a hír
lap utján kívánt boldog újévet.

A megváltásra szánt összeg annyi legyen, 
amennyibe az újévi üdvözlések tényleg bele
kerülnek, de számítsuk a kártya vagy papír, 
a boríték és a bélyeg árát vagy az elküldés 
egyéb költségét, a ráfordított munka értékét 
s mindezek egybevetésével állapítsuk meg 
a gratulalás tényleges költségét s ahány 
ilyen gratulátiót elküldenénk, a megállapított 
egységár annyiszorosát adjuk a V. M. K. E. 
részére.

Gyakorlati kivitele pedig a dolognak 
olyan képen lesz, hogy a megváltás össze
gét postautalványon kérjük S c h n e ll János  
egyesületi pénztáros ur czimére Muraszom
batba küldeni. A szelvényre a nevet és 
lakást pontosan és olvashatóan kiírni kérjük.

Schnell János ur azután a megváltók 
névsorát átadja a „M u ra s z o m b a t és V id é k e ~ 
szerkesztőségének, amely mint a V. M. K. 
E. hivatalos lapja, vezető helyen és díjtala
nul fogja azok neveit közölni, akik az újévi 
üdvözléseket, megváltván ez utón kívánnak 
iemeröseiknek minden jót.

Deczember 29 -én, az ujesztendö előtt 
3  nappal megjelenő újság közhírré adja 
azon hazafias egyének névsorát, akik hirla- 
pilag fognak valamennyi ismerősünknek bol
dog ujesztendöt kívánni, miért is arra kérjük 
a közönséget, hogy szives küldeményét 
legkésőbb 26-áig pénztárnokunkhoz juttatni 
kegyeskedjék, megjegyezvén még azt is. 
hogy esetleges tévedéseknek helyreigazatá- 
sára, vagy vétlen mulasztások pótlására, az 
újév után megjelenő 1 -sö szám is rendel
kezésre áll közönségünknek

Ezek előre bocsájtása ulán engedje 
meg a járás hazafias közönsége, hogy 'kérő 
szóval forduljunk hozzá és nemes szivére 
és tenkölt gondolkodására hivatkozva kérjük,



hogy mozgalm unkhoz csatlakozni, s ezzel 
czéljaink elérésében segédkezet nyú jtan i j
szíveskedjék.

Muraszombat, deczem ber h'ó.

H azafias tisztelettel !1
a V. M . K. E. választmánya.

H Í R E K .

Or. |v. noczy Ferencz ez. kanonok és csendlaki 
esperes-plébános ünneplése.

Gróf Batthyány Zsigm ond országgyűlési , 
képvi -vlö m eghívására a m uraszom bati es- ' 
peresi kerület róm . kath. papsága folyó hó ! 
12-éa testületileg tisztelgett dr. Ivanoczy i 
Ferencz ez. kanonok és csendlaki esperes- I 
plébános házánál, hogy öt *25 éves áldozári j 
jubileuma és ez. kanonokká történt kine- 
veztelése alkalm ából üdvözölje. A kerületi 
papság te ljes szám ban m egjelent. Ott vol
tak: Uorovnyák Jó z s e f  vashidegkuti, Bagáry 
Józsi i m ártonhelyi, Bagáry N. Já n o s  perestói, 
Csárics Jó z se f vizlendvai, Bednarik Rezső 
felsölendvai, K ociány István péterhegyi, 
Ivlekl Jó z s e f  szen tsebestyén i, Szlep ecz Já n o s  | 
muraszombati és Vadovits Rezső felső- | 
szentbenedeki plébánosok, valam int Tüll | 
Géza szentsebestyéni adm inisztrátor, K ühár ' 
Alajos felsölendvai, L en arsich  Im re csend- i 
laki, Horváth L ö rin cz m uraszom bati és 
Neubauer Jó z se f vizlendvai segédlelkészek.

A kerület papságának érzelm eit szép 
beszédben Bagáry  Jó z s e f  m ártonhelyi plé
bános tolm ácsolta, kiem elve különösen a 
plébánosnak a hit és egyház terén kifejteti 
nagy tevékenységét. Erre dr. Ivanóczy 
Ferencz m eghatottan válaszolt s hatalm as 
beszéd kíséretében hangsúlyozta, hogy öt 
egész tevékenységében a kerület papsága 
iránt való őszinte szeretet vezérli.

A beszéd végeztével Bagáry Jó z se f a 
kerület papságának ajándékát, egy a kerü
leti papság arcképével ellátott album ot 
nyújtott át a jub ilán sn ak .

Ezután gróf Battyhány Zsigmond vendég
szerető házába vonultak az ünneplők, ahol 
a  vendéglátó föur a papság tiszteletére 
fényes ebédet adott,

Az ebéd alatt gróf Batthyány Zsigmond 
köszöntötte fel a ju b ilán st, különösen ki
emelve a köztük im m ár 19 év óta fen n 
álló barátságot. Felköszöntöt m ondtak még 
a friss kedélyű Borovnyák Jó z se f vashideg- 
kuti plébános, a  kerületi papság nesztora, 
aki költői lendületű beszédben ünnepelte a 
ubilánst s m egköszönte a vendéglátó löur 

-/.ivességét. Beszéltek  m ég : Bagáry József, 
C-árics Jó z s e f  p lébánosok, K ühár Alajos 
i l'ölendvai segédlelkész pedig a kerületi 

^lelkészek nevében köszöntötte a ju b i- 
Dr. lvánóczy Feren cz ezután a távol

iévá; háziasszonyt köszöntötte fel s kívánta, 
a gyengélkedéséből m iham ar felépüljön,

Az első megváltott újévi ü d 
v ö z lé s . Fia a jó  kezdet sikert je len t, akkor 
1 ' . M. K. E. ism ert m ozgalm a fényes ered- 

nvnyel fog já rn i. Még eddig csak lapunk 
utján m ent hire a m ozgalom nak s m ikor e 
sorokat Írjuk, m ég az egyesület felhívása 
'Cin bocsá jtato tt ki, m áris egy olyan ado
mányról kell hirt adnunk, mely a legna
gyobb elism erésre tarthat szám ot. A hely
beli Ascher B. és Fia ezég, m elynek jó 
hírneve a megye határain m essze túl is 
ismeretes, 50 koronát küldött a  V. M. 
E. E. pénztárába az újévi üdvözlések meg-
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váltása czim én. A hazafias ezég e tette 
önm agában hord ja dicséretét. Sok ilyen 
nem eslelkü pártfogót adjon az Úristen a mi 
m agyarositó törekvéseinknek!

— Előléptetés. Mályus Egyed szombathelyi 
kir törvényszéki bírót, a polgári felebbezési tanács 
elnökét, aki korábban Muraszombatban működött, 
mint albiró, Ö felségo a király a VII. fizetési 
osztályba léptette elő.

—  Tahy Elemér máv. főellenör 10-én váro
sunkban időzött.

—  Lamprecht András cs. kir. állategészség
ügyi felügyelő, az osztrák földmivelésügyi kormány 
magyarországi megbízottja 11-én városunkban 
időzött és megvizsgálta az állategészségügyi 
administratió kezelését.

—  A nöegylet teaestélye. Deczember első 
szombatján, e hó 7-én ismét megtartotta a nöegye- 
siilet szokásos jourjat, ezúttal egy kisebb házi | 
hangverseny keretében, melyet Kacsó Ferenczné 
— ez az agilis és temperamentumos asszony — 
rendezett. Aki ismeri a kisvárosi társaséletet, a 
külömbözö felfogásokat, nézeteket, az tudja csak j 
eléggé méltányolni Kacsóné vállalkozását, aki elég j 
merész volt két helybeli kisasszonyt táncos coup- | 
lékra tanítani, sőt ilyeneket önmaga is elcsinálni.
A nőegylet vezetősége már ismételten fejezte ki 
abbeli óhaját, hogy nagyon jó  volna a theaesté- 
lyeket egy kis programmal fűszerezni, hogy az 
egybegyült publieuin valamit élvezzen is. Tudóink
kal egy bizottságot alakítottak, amely megrendezni i 
lett volna hivatva ez estéket, de e bizottságból 
mire rá került a sor nem maradt más, mint 
Kacsó Ferenczné. aki eleinte felkért több hölgyet 
és urat, kik valamenyien készséggel jelentették ki 
közreműködési szándékukat, de végre is vissza 
mondtak.

Pintér Ilonkát és Loncsár Mariskát feltétlen 
dicséret illeti már csak azért is, hogy nem mond
tak vissza, hanem elcsinálták kis szerepeiket igen 
helyesen, mindenek tetszését kiérdemelve. Igaz, 
hogy a zongorával egy kis baleset történt, ame- 
nyiben hihetetlen módon elhangolódott s ez meg
lehetősét rontott a hatáson, mindazontal úgy Pin
tér Ilonka ügyesen előadott kupiéje, mint Loncsár 
Mariska szép készültségü zongora játéka általános 
tetszést aratott. Nagy siker koronázta a sneidig 
rendező Kacsóné igen talpra esett kupiéit, ame
lyekben a vissza mondott szereplőket énekelte meg.

A nagyszámú társaság mindvégig elvezettel 
hallgatta a produktiokat és épen nem volt fukar 
a tapsban és elismerésben. Később táncz is volt, 
mely majdnem reggelig tartott. Referadánk nem 
volna teljes, ha meg nem emlitenök, hogy jó 
falusi szokáshoz híven, az urak, még az arany 
ifjak is, azon voltak, hogy mentői jobban el tud
ják magukat különíteni a hölgyektől. Szinte kacag
tató látvány volt, hogy a hosszú asztal egyik 
végében menyire összepréselve ültek az urak, ne 
adj Isten, hogy valamelyik a hölgyek közé ült 
volna! Pedig tudomásunk szerint azon urak 
egyike sem nő gyűlölő . . . .

A jelenvolt asszonyok és leányok névsora a 
következő : Bulcz Aladárné (Bellalinc) Bittermann 
Tivadarné, Bölcs Béláné, Bölcs Málcsika, dr. 
Czifrák Jánosné, Faschinger Gyözöné, Faílik 
Emília, Fehér Mariska, Hunyady Sándorné. Kacsó 
Ferenczné, Kónya Péterné, Lázár Jánosné, Lend- 
vai Péterné, Loncsár Mihálvné, Loncsár Mariska, 
Mcixner Mátyásné, Moixner Miéi, Olajos Sándorné, 
Párkány Lajosné, Pozvék Pülöpné, Pintér Ilonka, 
Saáry Józsefné, özv, Schönviznerné Fehér Ilona, 
dr. Somén Lajosné, Sömeti Ilonka, özv. Szabó 

I Gyuláné, Takáts R. Istvánná, Tóháti Ilona.
— Községi virilisek. M uraszombat 

I község legtöbb adót fizető polgárainak az 
j 1 9 0 8 . évre érvényes névjegyzéke ellen 

Horváth Pál ügyvéd felebbezést adott be 
azon az alapon, hogy csak az lehet virilis, 
aki fekvöség után fizet adót. Más egyenes 
adó után já ró  jövedelem  szerinte nem  adja 
meg a jogosultságot. A várm egye a felebbe
zést elutasítván, a főbíró most a  következő
kép állította össze a n év je g y zé k e t:

Rendes tagok:
Muraszombati Takarékpénztár 6920 K 82 f
Dél vasmegyei Takarékpénztár 8987 K 38 f
Muraszombati Mc/.ögazdasági Bank 3589 K 73 f

gróf Szápáry László nagybirtokos 
dr. Lamm Antal bérlő 
Árvái Henrik kereskedő 
Dobrai János vendéglős 
Berger József kereskedő 
dr. Vratarits Iván ügyvéd

3042 K 30 f 
2319 K 60 f 

989 K 16 f 
688 K 88 f 
686 K 57 f 
550 K 28 f

v Póttagok:
Szlepecz János plébános, dr. Skrilecz Mihály orvos.

—  Névnapi vacsora. Szerdán este Miklós 
napi vacsorát tartott Nemes Miklós állatorvos, 
amelyen szives vendégéül látta barátjait és tiszte
lőit. A vacsorán résztvettek : Bodnár András, dr. 
Czifrák János, Csiszár János, Döbrentei Antal, ifj. 
Horváth Pál. Junkunc Sándor, Most Lajos, Pósfay 
Pongrácz, Batkol Tivadar, dr. Sőmen Lajos, dr. 
Skrilecz Mihály, Szlepecz János, Takáts R. István 
és dr. Vratarits Iván. Az asztalfön a háziasszony, 
jobbról tőle Pósfay Pongrácz balról pedig Takáts 
R. István ültek. A valósággal fejedelmi vacsora 
harmadik fogásánál Pósfay Pongrácz emelkedett 
szólásia, és lelkes hangú felköszöntöben ünnepelte 
a névnapos házi urat és családját. Utána dr. 
Skrilecz Mihály orvos mondott egy igen talpra 
esett beszédet, amelyben kiemelte, hogy Nemes 
Miklós mily rendkívüli szolgálatokat tesz a kór
háznak és ezzel a szenvedő embereknek azáltal, 
hogy műtéteknél az altatás nehéz munkáját végzi 
és ezért az önleláldnzó eljárásáért mely sok időt 
vesz igénybe, a kórház nevében is hálás köszö
netét nyilvánította. Lelkes éljenzés követte dr, 
Skrilecz Mihály szavait, melyekre a házigazda 
meghatolt hangon felelt, köszönetét mondva az 
óvatióért. A társaság emelkedett hangulatát fel
használta még Pósfay Pongrác főszolgabíró 
és a V. M, K. E.-nek az újévi üdvözletek meg
váltása iránt indított mozgalmához való csatlako
zásra kérte a jelenvoltakat. Asztal bontás után 
Csiszár János zongorához ült s szép játékával 
szerzett gyönyörűséget a jelen voltaknak, majd a 
a házigazda bájos sógornője Horváth Camilla 
énekelt igen kedves hangon néhány szép dalt. A 
társaság a késő éjjeli órákig maradt együtt.

—  A kórház kibővítése. A muraszombati
járási közkórház kibővítésének ügyét a múlt szer
dán tárgyalta Vasvármegye közigazgatási bizott
sága. Az építendő járvány pavillon terveit a bizott
ság teljesen kifogástalannak találta s az építkezés 
megengedését hozta javaslatba a belügyminiszter
hez felterjesztendő jelentésében. A járvány pavil
lon tehát Takáts László földink kitűnő tervei 
szerint fog megépülni. A fiatal műépítész eme 
jelentős sikerére méltán lehet büszke. Itt említjük 
meg, hogy a kórház tisztviselőinek fizetés feleme
lését is jóváhagyta a bizottság.

—  Beteg plébános. Horváth József bagonyai 
plébános a helybeli kórházban súlyos operatiónak 
vetette alá magát, mely azonban sikerült, úgy
hogy a közkedvelt plébános mihamar gyógyultan 
hagyhatja el a kórházat.

—  Vadászatok. E hó 8-án tartotta dr. Lamm 
Antal a muraszombati uradalmak bérlője, véghelyi 
és borhidai területein a téli vadászatot. A vadá
szaton részt vettek a házigazdán és nején kívül 
Aczél József, Bodnár Endre. Rubics Tódor, Békássy 
József, dr. Gzifrák János, Gilyén Sándor, Horváth 
László, Horváth Géza, Junkunc Sándor, Kleinrath 
József, Nemes Miklós, dr. Sti.chel, Stáry Ferencz, 
dr. Sőmen Lajos, Schweinhammer János, Saáry 
József, gr. Scher-Toss B. és dr. Vratarits Iván. Esett 
176 drb. nyúl, 3 özbak, 22 fácánkakas 2 szalonka 
4 fogoly. — 9-én Pósfay Pongrácz tartotta meg 
a téli körvadászatot barkóczi területén, amelyen 
részt vettek : Aczél József, Bodnár Énre, Gillyén 
Sándor, Keresztury József, Mályus Egyed, Klein- 
rath József, Nemes Miklós, Pósfay Ede, Schwein- 
hammer János. Terítékre került 161 nyúl. 13 fogoly 
és 7 fáczán kakas.

—  A róm. kath. templom gyűjtése. Serényen 
folynak a templom javára a gyűjtések, ezideig 
13733 kor. 20 fill. folyt be.

—  Klekl József szentsebestyéni plébános 
súlyos bajának orvoslása céljából az ikai papi 
szanatóriumba utazott, s helyette teendőit Tüll 
Géza administrator látja el.

Az újév közeledtével felkérjük a  n. ó. közön
séget lapunk előfizetésére, illetve az előfizetés 
szives m egújítására.

Tisztelettel A kiadóhivatal.
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A pró hirdetések.
Házi nyulak rendkívül olcsón eladók és pedijj 

2 drb. belga óriás nyúl, 2 drb. orosz prém nyúl, 
2 drb. süldő belga óriás nyúl. és 5 drb. süldő 
orosz prém nyúl. Megkeresések a gazdakör titkári 
hivatalhoz intézendők.

Elsőrendű kerti széna és sarju eladó Hu- 
nyady tanítónál Köhidán.

Hirdetmény.
A „Délvasmegyei takarékpénztár 

részvénytársaság." M u raszom  hatban 
1908. évi január hó 1 -töl kezdve

az egy koronás 
heti betétek

a j á n d é k t á r g y a k .

közönség becsüs tudom ására hozni, hogy a f

Újévi és karácsonyi

Van szerencsém a n. é. ki

k a r á c s o n y i  és ú jé v i ü n n e p e k  a lk a lm á ra
vásárolt remek kivitelű arany és ezüst ékszereim s mindennemű arany és 
ezüst óráim megérkeztek.

Ezeket bármely bel- vagy külföldi czég áruival versenyt tartva, 
bámulatos olcsó árban árusítom.

Mély tisztelettel özv. Hartmann Frigyesné.
M ert az e lvem : Kevés haszon, nagy forgalom !

m e g g y ő z ő d n i !

intézményét életbe lépteti.
Ezen üzletágra vonatkozó bővebb fel

világosítás az üzlet könyvecskékben feltalál
ható, de az intézet tisztviselői is szívesen 
szolgálnak vele.

Az igazgatóság.

Helyiség változás
végett CZIPOTT JÓZSEFNÉL megkez- 

dödött a

karácsonyi vásár.

Üzlet áthelyezés. A

iji Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönsé
get, hogy üzletemet

1 9 0 8 . ja n u á r  h ó  2 -á n
Árvai-féle (Schönheit) házba helyezem át.

Kérem a n. é. közönség szives pártfogását, 
mély tisztelettel

C/sipott József.1
-V

Nehány ismert czikkeknek feltűnően 
olcsó karácsonyi árai:
120 cm. széles divatos szövet ára méter 32 kr.
1 2 0  „ „ sima „ „ „ 50 „
1 2 0  „ „ finom „ „ 60 „

I-sö rendű Hermelin flanel „ 35 „
Jó minőségű bársony barket „ 24
I-sö minőségű bársony barket „ 33 „
Jól mosható crettonok „ 23
Jó  minőségű vászon zephirek „ 2 1 „
Első rendű cosmanos crettonok „ 32 „
Jó minőségű mosó deleibe „ 28 „
Első rendű gyapju deleine „ 60 *

Nagy raktár vászon árukban, 
férfi divatcikkekben stb. stb.

Kérem tehát a tisztelt vevő közönsé-

M u ra sz o m b a ti M e z ő g a z d a s á g i  B a n k  ré sz  v.-t.
heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

X . é v tá rs u la ta  1908. január hó 2-án
működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtár
sulat résztvevői minden üzletrész után hetenkint egy koronát tar
toznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések 3 év után 
5'Vo-os kamataival együtt a tagoknak törzsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagtrk minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 
befizetés után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1907. évi deczember hó 15-töl kezdve 1908. évi január 
hó 15-éig hétköznapokon 9 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

A z ig a z g a tó s á g .

get üzletemet kitüntető látogatásaikkal meg
tisztelni.

Mély tisztelettel
Czipott József.

pr. Kaiser-fcle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

czukorkál L\pr “ ü̂ ,66y-
köhögés elleni czukorká- 
étkczik sajál egészsége 

czukorkák 
kö-

kat figyelembe nem veszi, 
ellen. — Kaiser-féle „Mell-Caraniella“ 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer
högés, hurut és gége rekedtség ellen ---------
C O  A  C  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy
hatású czukorkáknak

csomagja 20 és 40 fillér, adagja 80 fillér
Kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

V MUSCHONG-BUZIAS-
FÜRDŐI

újonnan berendezve
SZÉNSAV-MÜVEK V

karibién kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű te r 
mészetes vegyileg legtisztább folyékony

a világhírű buziás 
fürdői szénsavfor- 

szódavizgyártáshoz. vendéglősöknek és 
egyéb ipari czélokra

I Legkiadósabb természetes szénsav. I

S Z É N S A V A T
rásokból

Nyom,

A Budapest székesfővárosi vegyészeti s élelmiszer 
vizsgaló intézet 1907. évi 4615. sz. vegyelemzési bizonyít
ványának kivonata: „Szaga és ize rendes. Szénsavtartalma: 
8 9 ‘5 7 ’Vo -  A vizsgált folyékony szénsav ezek után a köz
egészségügyi követelményeknek teljesen megfelel és magas 

szénsavtartalma alapján igen jónak minősíthető."

Felvilágosítással készségesen szolgál: Muschong-buziasfür- 
dói szénsavmüvek és ásványvizek szétküldési telepe 

Sürgönyeim. Muschong, Buziásfiirdö. Buziásfürdőn. Interurban telefon 18. sz
Holt Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.

A


