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Az iskolák államosítása.
li la : Kozma Imre tanító.

Minden becsületes lelkű magyar baza
ltnak leghőbb óhajtása erőssé, hatalmassá 
tenni a magyar fajt, a magyar hazát. E cél 
elérése érdekében fel kell használni minden 
eszközt azoknak, akik nemcsak beszélni, de 
tenni is akarnak a hazáért valamit.

Nincs szándékomban politizálni, de 
hogy fejtegetéseimet világossá tegyem, né- 

íny politikai vonatkozást be kell vennem.
A magyar nemzetnek oly szerencsétlen 

h> lyzele van. hogy két nagy, egymás éle
tére törő népfaj közé van beékelve. Nyn 
gátról a germán elem akar keletre jutni; 
az ő kulturális eszközeivel töri az utat, hogy 
azután a nyelvét is meghonosítsa s a keletet 
minden téren hatalmába kerítse, Keletről 
pedig a kulturéhes, nyers erővel és ebből 
kifolyólag a jövőre való kilátással a szlávok 
nyomulnak nyugatra. Mivel e két népfaj 
egymás érdekeit veszélyezteti, hát ellensége 
egymásnak. Mi ránk magyarokra vár ama 
szép, nemes hivatás, hogy a békének véd- 
báslvául szolgáljunk. De sajnosán kell ta
pasztalni, hogy e hivatás teljesítése mily 
nagy veszélylyel jár nemzeti létünkben. Az 

előretörő nemet kuliura veszélyezteti a mi 
kultúránk nemzeti jellegét, a szlávok pedig 
egyre másra olvasztják be magukba azokat 
a magyarokat, akiket közéjük hozott a sors. 
Mármost e kettős veszély között mi módon 
lehet nekünk magyaroknak biztosítani fajunk 
fen maradásai, ha nem azáltal, hogy meg
erősítjük önmagunkat kulturális és gazda
sági fegyverekkel a küzdelmek ellen? Anyagi 
erőkre kell szert tennünk, hogy az idegen 
befolyástól függetlenek maradhassunk és 
élhessünk; szinmagyar nemzeti kultúrát kell 
bevinni az ország legelrejtetlebb zugába is, 
hogy a beolvadás ellén megvédjen bennün
ket a magyar kultúra révén kifejlődött erős 
nemzeti öntudat, hazafiul érzés.

E célt pedig egyedül az az eszköz 
szolgálja, melyet e lap évek óta lankadat
lan buzgalommal hirdet. Pártoljuk a ma
gyar ipart! Államosítsuk az iskolákat! Az 
első a társadalom feladata, a második a 
kormányé.

Az iparpártolásról ezúttal nem szándé
kozom hosszasabban elmélkedni, hanem 
mint tanító, az iskolák államosítását, annak 
szükségességéi hangoztatom. Ha az állam 
minden faluban felállítja iskoláját, akkor a 
magyar állam minden egyes tagja már kis 

gyermek korától kezdve államhü szellemben 
neveltetik, megtanulja a magyar nyelvet s 
kifejlődik benne a magyar államhoz, a ma
gyar fajhoz való tartozás tudata. Ha pedig 
ez megvan, nekünk több nem kell, nem 
óhajtjuk mi elnyomni a nemzetiségieket, 
nem akarjuk mi megfosztani őket az anya
nyelvűktől, csak meg akarjuk tanítani őket 
a magyar nyelvre is, csak magyar hazafivá 
akarjuk őket tenni. Hogy azután ö magán
életében minő nyelven beszél, ahhoz a 
magyar államnak épugy nincs köze, mint 
ahogy nem törődik azzal, hogy ki minő 
vallásu.

Régi időben fegyver hódította meg e
: hazát, ma a kultúra tartja meg. A kultúra 

munkásai ép oly nagy szent hivatást tölte
nek be, mint a honfoglalók. Ha ezeknek a 
tanítóknak az állam megadja a gondtalan 
anyagi megélhetést, akkor ők az iskolán 
kivül társadalmi téren is ugyanazt a hiva
tást fogják szolgálni, amit az iskolában.

Ha nem kell azoknak a falusi tanítók
nak a gazdasági stb megélhetést biztositó 
eszközök után nézni, iskoláján kivül is tel
jesíti népnevelői hivatását. Elvegyül a nép 
közé, olt különféle népjóléti intézményeket 
létesít stb. Erre pedig a nemzetiségi vidé-

TARCZA.

Az apa és fia.
Irta : León Xanrov.

Kedves Barátnőm ! 
héttel ezelőtt ön Sevillába utazott a 

nagyba val. hogy a karácsonyhét ünnepségeit 
megnézze. Nem tudom, hogy jutott önnek eszébe 
ez az utazás és azt sem tudom megérteni, hogyan 
egyezhettem bele, hogy ön elmenjen. Nem gon
dolja hogy sokkal jobban teszi, ha itthon marad?

A mi nagybátyját illeti, hat ezeknek a festőknek 
mindnek különös gondolatjaik vannak; ök csodákkal 
mesélik tele az emer fejét. Én ugyan nem bánom, 
ha a világ minden festője Sevillába megy tanul
mányra, de hogy te is, az anya is, itt tudod hagyni 
a házat, gyermekedet és minden terhet a váltamra 
raksz ? . . . A Grachusok anyja bizony nem tette 
volna ezt meg, Kornélia I Mint apának és férjnek 
úgyis meg vannak a magam nagy és súlyos köte
lességei s ha komoly szolgálatomat otthagyva, a 
külügyminisztériumból alaposan kimerülve hazajö
vök. kissé rosszul esik, hogy a helyeit, hogy a 

1. A kik hosszú időn keresztöl köhögés bántal- 
maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

B. Asztmában szenvedők ényeges könnyebbülést 
éreznek már rövid használat után.

4 Skroiulás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar- 
rusos gyermekeknek ionfos szere * Sirolin 
„Rocne".
A táplálkozást nagyban elősegíti.
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fejemet egy kis csöndes whist-játékkal felfrissít
sem, a cseléd háztartási könyvét kell átnéznem, 
vagy a fiadra kell felügyelnem.

Micsoda könyvek ! Micsoda fiú !
Ez a lány, a kinek erényét te annyira feldi- 

csérled mindig és a kinek bérét nekem minden 
esztendőben fel kellett emelnem, a konyhapénz 
megcsonkításának jövedelmező, de lelkiismeretlen 
iparágát olyan szenvedéllyel űzi, hogy az már 
igazán felháborító. Meg is kellett vállnoin tőle egy 
botrány következtében, a melyről ime rögtön be 
is számolok.

A mi fiadat illeti, egyenesen megoldhatatlan 
rejtély elöltem, hogy ez a gyermek hajlandóság 
és viselkedés dolgában mennyire eltér tőlem. Lehet, 
hogy azoknak a sajnálatos példáknak kell tulaj 
doni tanom ezt, a melyeket nagybátyád mutatótI. 
a kit mindenáron keresztapjának akartál. Mind
azonáltal még sem tudom megérteni, hogy egy 
fickó, a kinek mégis intelligensnek kellene lenni, 
hiszen az én fiam és tizenegyedik esztendejét éli, 
inkább hallgat egy bolond művésznek nevetséges 
képtelenségeire és ostobaságaira, mint a kötelesség 
bölcs tanácsaira és nagy példaadásaira, melyeket 
az ókor Íróiból szakadatlanul meritek számára.

A mióta elmentél, ez a gyerek — enyhén 
szólva — bárgyúvá tesz. Ha hazajön az iskolából, 
odaáll nap-nap után a könyves boltok kirakata elé 
és bámulja az illusztrált folyóiratokat, a melyeknek 
nagybátyád rajzol. Ezenközben pedig várnom kell 
az ebédet, mig ez a semmirekellő rászánja magát, 
hogy hazajöjjön. Ha aztán megjön végre, fel for
dítja a házat, kalimpál a zongorán és rettenetes 
dolgokat ver ki rajta úgynevezett modern darabokat.

Ha aztán lecsapom a zongora födelét, akkor 
a konyhába megy és a szolgálót bosszantja, sőt 
olyan hangon beszél hozzá, a mely jóval túlhaladja 
a korát és hallatlan durvaságnak a bizonyítéka. 
Ha beszélgetni próbálok vele, csak valami nevet
séges fecsegés kerül ki belőle és hozzá még olyan 
nyelven beszél, hogy a hallhatatlan klaszszikusok 
bizonyosan megfordulnak sírjukban. Száz szónak 
is egy a vége, hiába kutatom ebben a fiatal 
lélekben azokat a nyugodt és jelentékeny gondo
latokat, a melyeknek fellobbanását olyan gyönyö
rűséggel látnám benne. És nem tesz egyebet, 
mint ostobán élcelödik tanítóiról és egyedüli 
mintaképei, a kikért lelkesedik — pirulok, hogy 
le kell Írnom önnek — a színészek ! Igen, asszo
nyom, a elownok, a bohocok, a komédiások, ez a

zatot vrgv potkeszit- 
ményt kérünk a legha*
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kékén különös szükség van, mert a tanító 
ilynemű ténykedésével megnyeri a nép bi
zalmát s ennek alapján módjában áll azt 
mindenkor magyarbarát érzületre hangolni 
és ellensúlyozni a pánszláv izgalók és német 
„Sebül véréin" működését.

Ha lesz Magyarországnak ilyen tanítói 
kara, akkor nem kell félteni a hazát, a 
magyar fajt. Hogy pedig az egész országban 
minden tanítót ugyanez az érzés hasson át. 
minden tanító ezen szellemben, ezen terv 
szerint dolgozzék, nincs más mód. mint 
államosítani az iskolákat; kellő számú 
tanítót küldeni minden faluba és azoknak 
rendes fizetést adni, de ennek fejében azu
tán meg kell követelni tőlük, hogy magyar 
szellemben társadalmi működést is fejtse
nek ki.

Ha ez a kormány a gazdasági külön
válást nem akarja, vegye fel program injába 
az iskolák államosítását. A nemzetiségiek a 
kormány mellett vannak, tehát van kilátás 
a velük való együttműködésre, a nemzet 
előtt pedig be fogják bizonyitani, hogy ők 
is magyarok, habár nem követelik az önálló 
bankot.

A muraszombati róm. kath. templom 
építése.

Megkezdik az építkezést.

Hosszú vergődés, sok évek kitartó munkája 
és számtalan gyülésezés után végre a muraszom
bati r. kath, templom építési ügye határozott ala
kot öltött. A hétfőn d. u, 2 órakor tartott épitö- 
bizoltsági ülésen kiadták az építési munkáját a 
vállalkozóknak és pár nap alatt elkezdik a tény
leges építést.

Midőn ez örömteljes hirt mi közreadjuk, 
nekünk mint a közéleti események hü króniká
sának kedves kötelességet kell teljesilenünk. Nem
csak a kath. hívek életében, de Muraszombat 
egész közéletében igen fontos eseményt képez ez 
a templomépités. Nagy és maradandó alkotás. 
Megteremtője és íélesitöje Szlepecz János plébá- I 
nos, nyájának fenkölt lelkű igazi lelki pásztora, 
aki szívós kitartással és soha nem csüggedő | 
lelkesedéssel, ezernyi akadályon keresztül gázolva 
férfias energiával kezdette és végezte ezt a nagy 

munkát, melyet saját maga, papi működése egyik 
föczéljának tekintett. A magasságos Isten dicső
ségére, híveinek lelki épülésére hajlékot, monumen
tális csarnokot akart teremteni, s szilárd akaratá
ból bőséges eredmény sarjadt. A hívek szokatlan 
áldozatkézseggel hozták el filléreikét, a kegyur főúri 
bőkezűséggel sietett a szép eszme megvalósításá
hoz, s azok akiket a plébános segítőtársakul maga 
mellé vett nagy lelkesedéssel támogatták papjukat, 
mert tisztelték benne a nemes törekvést. Készség
gel és őszinte örömmel hajtjuk meg zászlónkat 
Szlepecz János elölt, s azl kívánjuk neki, hogy 
nagy munkájában még igen sokáig gyönyör

ködhessék.
A hála és köszönet hangján kell megemlé- 

keznük a kegyúriéi gróf Szápáry László v. b. t. 
t.-ról, aki fejedelmi adományával lehetővé tette 
azt, hogy e város közönsége egy valóban művészi 
alkotáshoz jusson. Közel (iO.CMM) koronái lesz ki 
az az összeg, amelylyel a nemes gróf a templom 
építéséhez hozzájárul. E nélkül a nagy összeg 
nélkül még gondolni sem lehetett volna arra, 
hogy olyan méretű és olyan kivitelű temp
lomunk legyen, mint amilyen nemsokára büszkén 
fogja hirdetni Szápáry L iszló gróf hithüségét és 
nemes lelkű áldozatkészségét.

A hétfőn tartott bizottsági gyűlésén megje
lentek gróf Batthyány Zsigmond nagybirtokos, dr. 
Czifrák János. Takáts II. István, Osterer Károly. 
Ralkol Tivadar, id. Horváth Bal, Antauer József. 
Lainscsek József. Csiszár János, Schweinhammer 
János é» még mások. Jelen volt gróf Szápáry 
László képviseletében dr. Sőmen Lajos, és a ter
vező műépítész Takáts László. A gyűlést Szlepec 
János egyházi és Pósfay Pongrácz világi elnök 
vezették.

Az elnöki üdvözlés után mindenek elölt 
Takáts László előadta, hogy gróf Szápáry László 
v. b. t. I. most már véglegesen beleegyezését 
adta az építkezésbe s kijelentette, hogy a hozzá
járulás összegét, mihelyst az építés egyébként 
biztosítva lesz, fizetni fogja. Azl is előadta a 
műépítész, hogy a kegyur a templom alá 
egy 30 férőhelylye! bíró szép kriptát fog csinál
tatni.

Ezután megállapiltatolt a rendelkezésre álló 
pénzösszeg mennyisége, és a cselekvő hátralékok 
összege.

A kavics kérdés körül keletkezeti vita után 
a bizottság az egyes ajánlatok tárgyalásába fogott.

Beható eszmecsere után dr. Czifrák János indít
ványára a vállalatot a vasbeton kivételével Me- 
szarics István és társai kapták meg. Nagyrészt 
helybeli iparosok : Csiszár Lajos. Dittrich Ágoston. 
Neineez János. A beton munkát Bella N. és 
unokaöcse Budapesti ezég vállalta. Az egész temp
lom építés 138000 koronába fog kerülni a beton
burkoló munkák és a belső felszerelés kivételével.

A szerződés megkötésével a bizottság Szle
pecz János és Pósfay Pongrácz elnököket, dr. 
Czifrák Jánost és a műépítészt Takács Lászlót 
bízta meg.

HÍREK.
— Lapunk mai száma hat oldalt 

tartalmaz.
— Muraszombat nagyközséggé 

alakulása. A nevezetes átalakuláshoz mely 
Muraszombat jövendő fejlődésének egyik 
elegedhetlen feltétele — az első lépés ti 
múlt szombaton megtörtént. Pósfay Pong
rácz főszolgabíró tárgyalásra idézte a község 
összes adófizetőit. A tárgyalást múlt szom
baton a Dobrai vendéglő egyik termében 
tartották meg. A város számos tekintélyes 
polgára volt jelen. A nagyobb adófizetők 
majdnem teljes számban. A főszolgabíró 
megnyitván a tárgyalást előadta, hogy a 
vármegye egyetlen járási székhelye sem kis 
község, csupán Muraszombat. Nagyon örül 
annak, hogy a község közönsége fejlődni 
akar, s üdvözli ezt a mozgalmat. Előadta 
továbbá, hogy a törvény értelmében a nagy
községgé alakulás csak úgy lehetséges, hogy 
ha ezt a községben adót fizetők azon része 
kívánja akiknek adója az egész község 
adójának a felél meghaladja. Muraszomba
ton 35000 korona adót tizeinek, tehát leg
kevesebb annyi adófizetőnek kell az átala
kulást kérni, akik összesen 17500 koroná
nál több adót fizetnek. Ezen előterjesztés 
után ivet bocsájtolták ki, hogy Írják alá 
mindazok akik az átalakulást kívánják. A 
jelenlevők nagy lelkesedéssel járultak a terv
hez, s hamarosan 22000 korona adót kép
viselő polgárok illák alá nevüket. Mint 
jellemző tünetet jegyezzük fel, hogy a 
jelenlevő 100 koronán felüli adófizetők közül,

népség, a melyei azért fizetnek, hogy a közönsé- ; 
get megnöveltesse, ez az ön fiának az ideálja.

De még gonoszabbat is cselekedett, asszo- ' 
nyom, olyant, a min fehér hajszálaim elpirulnak ! 
Volt annyi szemérmetlenség benne, hogy nyilvá
nosan fellépjen a Chalelet színházban. Hallgassa 1 
meg, hogyan jöttem rá a dologra.

Nagy nappal ezelőtt nyolc órakor este azl 
mondta nekem :

— Oh milyen fáradt vagyok, lefekszem !
Minthogy addig le kellelt mondanom az 

ebéd után való sziesztámról, olyan botrányokat 
csinált mindig, magam biztattam, hogy pihenje ki 
magát és megelégedtem azzal, hogy később be
mentem szobájába és megnéztem, hogy csakugyan 
alszik-e. Olt latiam az alakját az ágyban fekve S 
mert olyan nyugodtan aludt, lábujhegyen mentem 
ki a szobából, a nélkül, hogy csak a legkisebb 
gyanúm támadt volna.

Tegnap este épen a szobába vonult vissza, 
én azonban még nem aludtam el, a mikor a sza
lonból valami neszt hallottam. Mintha valaki 
csúszva ment volna, majd jobbra igyekezett térni, 
aztán hallottam, a mint az előszoba ajtaja becsu
kódott. Azt hittem, hogy valami tolvaj siklott 
talán be, azért be hívtam a szolgálót, de ez a 
perszona megzavarodolt arccal állította, hogy 
senki sem ment ki.

Gyanakodva mentem be fiam szobájába. Ott 
feküdt az ágyában mély álomban. Odamentem ( 
hozzá és vállára ütöttem, de nem mozdult. Fel
emeltem a takarói és tudja e, hogy mit találtam j 

az elfajult fiúnak a helyén? Egy szalmával kitö
mött bábul, asszonyom, egy bábut, a melynek 
még hálósapkát is nyomott szemtelenül a fejébe. 

Jogos felháborodásomtól elragadtatva kiszed
tem a teljes valót a szolgálóból. Ez a leány a 
legdurvább módon visszaéli a türelmemmel, min
den este odaadta az ön fiának a kulcsát és az 
— nevem örököse — esténként fellépett a Cha
lelet színházban egy látványos darabban mint 
statiszta .... Mindjárt kocsiba ugrottam, mely 
néhány pillanat alatt a színházhoz röpített. Olt 
meg kellett vesztegetnem a portást hogy a kulisz- 
szák közé juthassak. Az az ember úgy lett, 
mintha nem hinne jövetelemnek a céljában és 
bizalmasan mondogatta:

- Ah, menjen, maga biztosan a kis ballel- 
lányok kedvéért jött, csakhogy most nem beszél
het velük, mert a színpadon vannak.

Végre olt lehettem a kicsapongásnak és 
erkölcstelenségnek ezen a helyén. Először hosszú 
folyosókon lévelyegtem. a hol léplen-nyoinon kiál
tozó férfiak és felháborítóan kivetkőzött nők lök- 
dösik az embert. De azért legyőztem utálatomat; 
mind beljebb és beljebb jutottam és kerestem a 
fiamat. Végre belaszi toltam egy vasajtót és egy 
vásznakkal határolt helyiségbe jutottam. Egyfelől 
zene és hallatlan lárma hangjai jutottak hozzám.

Valami kijáratot kerestem, de ekkor egy 
rosszul öltözött ur rámförmedt. hogy mi keresni 
valón van a színpadon. A színpadon voltam! Meg 
egy pillanat és én, Jules Prudhomme, a külügy
minisztérium hivatallőnöke, ott állottam a közön

ség előtt a Chatelel színház színpadon, kétszáz 
táncosnő közölt, a kinek egész, öltözéke kis rózsa
színű bugyogocskából állott. Még most is borzon- 
gok, ha rágondolok.

Végül elmondtam a helyzetemet annak az 
urnák, a ki rendező volt és megkértem, hogy 
szakítsa félbe az előadást és röglön adja ki á 
fiamat. Az az ember a szemem közé neveiéit és 
kijelentette először, hogy nem ismeri a fiamat. A 
mi meglehető értem, az annyi, hogy megvárha
tom a felvonás végét, akkor aztán felvonultatja 
előttem a statisztákat, válogassam majd ki közü
lük a csemetémet.

\ égre befejezték a felvonást és az egész 
társaság részint nevetséges, részint felháborító 
kosztümökben elvonult elöltem. Elvonulnak mind, 
de az en fiamat még sem találtam meg. Már-már 
azt hittem, hogy a semmirekellő észrevette és 
jogos haragom elöl megszökött, hát egyszerre 
nagy zsivajt hallok a fejem fölött. Feltekintek, hát 
mit látok a magasban. Vagy húsz majmot, a me
lyek kötelekkel voltak megerősítve és most azért 
kitalállak, hogy bocsássák le őket.

— Bizonyosan ezek közölt van, kiáltott fel 
a rendező és rögtön kiadta a parancsot, hogy 
bocsássák le a majmokat.

Abban a pillanatban az egyik meg akart 
szökni, belekapaszkodva mindenféle kötelekbe és 
fadarabokba, rá sem hederilve hívásomra és a 
rendező szilkozodásaira. Egy színházi munkás 
volt oly szives és utánavetve magát, előhozta. És 
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csak egyedül id. Horváth Pál tagadta meg 
az aláírást, pedig mikor az előző közgyűlé
sen, s a közgyűlést megelőző előkészítő 
értekezleten szó volt az átalakulásról, semmi 
kifogást ez ellen nem emelt.

— Muraszombatiak küldöttsége 
Körmenden. A mai napon Tisza István 
gróf politikai beszédei mond Öriszenlpéleren 
és Körmenden, A körmendi beszédet meg
hallgatni nagy küldöttség megy járásunkból 
is, amelyet gróf Széchenyi Tivadar v. b. t. 
t. fog vezetni.

— Képviselőjelöltek a muraszom
bati kerületben. Biztos jelölt eddig csak 
egy van: Radó Lajos nagybirtokos, az ág. 
ev. egyház kerület főjegyzője, néhai szent- 
mártom Radó Kálmán v. b. t. t. volt főis
pán és a dunántúli ág. ev. egyházkerület 
főfelügyelőjének fia. A függetlenségi Kossuth 
pártnak, amelyhez eddigi képviselőnk gróf 
Batthyány Zsigmond nagybirtokos tartozik, 
még állítólag nincsen jelöltje, ámbár, erősen 
tartja magát a hir; hogy a volt képviselő 
újból fellép. A „Vasmegyei Napló*  csütör
töki számában azt olvassuk, hogy nemcsak 
a gróf fog fellépni, hanem Juszt párti jelöli 
is lesz dr. Csermák Ernő ipolysági ügyvéd 
személyében.

— Daloskor Zsidahegyen. Örömmel vesszük 
a hirt. hogy Ferenczy József az uj zsidahegyi 
állami tanító községében daloskört szervezett. Csak 
elismerés és dicséret érdemli a derék és agilis 
tanférfiut, aki nagy elfoglaltsága közepette ráér a 
nép culturája és magyarosodása érdekében dol
gozni. Fáradozásainak bizonyára megfogja találni 
a jutalmát, s már most figyelmébe ajánljuk a V. 
M. K. E. vezetőségének a kiváló fiatal embert. 
Az uj dalkör máris élet jelt ad magúról s április 
24-én hangversennyel egybekötött tánczmulatságol 
rendez. A mindenképen sikeresnek ígérkező estély 
programmja a következő :

1. Himnusz. (Erkel Ferenc.) Énekli a dal
kör. 2. A hamis tanú. (Arany János.) Szavalja

ugyan mit gondol, kit ismertem én meg ebben az 
ordító és tomboló majomban, a mikor a maszkját 
levetették ?

Az ön fiát, asszonyom, az ön tulajdon fiát, 
a ki állítólag az isten képére van teremtetve és 
nem átallotta, hogy az egyik legncveletlenebb 
állatig lesülyedjen.

Azon mód, a hogy volt, kosztümöstől vittem 
haza, oly élethü benne, hogy a portás nem 
akarta felbocsátani a lépcsőn. Meghagytam, hogy 
ezt a nevetséges ruházatot, melyet önmaga vá
lasztott, addig le ne vesse, a míg ön vissza nem 
tér, mert önnek saját szemével kell látnia az ö 
keresztapja, az ön híres nagybátyja hamis eszméi
nek eredményét.

Legyen kegyes és jöjjön haza minél előbb, 
mert tegnap óta nincs cselédein és magamnak kell 
ellátnom a háztartást és a konyhát. Az ön fia 
megtagad minden segítséget, azt mondja, hogy a 
majmok sohasem dolgoznak.

Az ön hü férje,

JELES PRUDHOMME.

Utóirat. Felhatalmazom önt, hogy ezt a 
levelet a nagybátyjának is megmutassa.

Fordította : ZOLTÁN VILMOS.

Ziinszki Adáin. 3. Hazámhoz. (Sarudy Ottó.) 
Énekli a dalkör. 4. A keltő óra. (Endrödi San- , 
dór.) Szavalja Korcsmái1 József. 5. Gunydal. 
Sarudy Ottó.) Énekli a dalkör. 6. Az én laká
som. (Tompa Mihály.) Szavalja Gibicsár János. 
7. Népdalok. (Sarudy Oltó.) Énekli a dalkör. Az ' 
énekkart vezeti: Ferenczy József.

— A muraszombati patronage működése. A 
szombathelyi kir. törvényszék mint büntető bíróság 
ez ideig két Ízben kereste meg a muraszombati 
fehér kereszt patronage elnökségét, hogy fiatal korú 
bűnösök részére pártfogói hozzon a javaslatba. Az 
elnökség Bartáky János s. jegyzőt és Sokál Rezső 
járásbirosági Írnokot ajánlotta pártfogókul.

— A meghengerelt utczák. A múlt ősszel 
hosszas könyörgés után végre az államépitészeti 
hivatal elhatározta magát arra, hogy miután min
den járási székhelyen keresztül vezető ut le van 
hengerelve, hál ugyanezt csinálják a muraszom
bati ulczákkal is. És úgy is tevének. Pár hétig itt 
füstöli az utcsináló masina, s lehengerelte azt a 
pár milliméter vastagsági! bazalt réteget, amely 
arra való lelt volna, hogy egy már meglevő hen
gerelt úttestet esetleg megjavítsanak vele. Ám ez 
a vékony rétegccske már kezdi kimutatni gyenge
ségét. A macadam rémségesen és veszedelmesen 
kopik, egyik másik helyen már mutatkoznak a 
helyei a keletkezőben lévő lyukaknak. No de sebaj! 
gondolták a muraszombatiak, csakhogy meg van 
a hengerelt ut, ezt majd könnyen kijavítják néhány 
vaggon kavicscsal. Azonban legnagyobb megütkö
zésünkre azt halljuk, hogy a folyó 1910 évre még 
csak egy darab kavicsol sem kap a muraszombati 
úttest. Akarjuk reményleni, hogy ez a hir csak 
egy rossz vicc, mert nem képzeljük el az állam- 
épitészeli hivatalt annyira könnyelműnek és annyira 
kevésbbé meggondoltunk, hogy a mull évben nagy 
költséggel megcsinált utat, merő helytelen spóro
lásból teljesen tönkre tegye. A község semmi 
esetre sem nézheti tétlenül és ölbe telt kezekkel 
a dolgot, hanem idejében lépési, kell tennie — ha 
kell magánál a miniszternél, ’ hogy ennek a 
község érdekei ellen való takarékosságnak, elejéi 
vegye.

Meghívás. A „Vasmegyei általános tanító
egyesület muraszombati j.irásköre" ez év tavaszi 
sorrendben LXVill. rendes gyűlését 1910. évi 
május 19-én délelőtt 9 órakor a pártosfalvi all. el. 
népiskolában fogja megtartani, melyre a kör l. 
tagjait és a népnevelés barátait ezennel tisztelettel 
meghívjuk. Tárgysorozat : 1. A mii t őszi körgyii- 
lés jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Elnöki jelentés 
a kör féléves állapotáról. 3. Gyakorlati előadás 
tartja Lippay Vendel áll. tanító. 4. „Mely népipa
rok volnának a népiskolában leányok számára 
megalapozandok. az ismétlő iskolában tovább folyta- 
tandók, hogy később a nők számára, mint önálló 
háziipar az életfenlartás eszközéül szolgáljanak ?„ 
cimii tételről értekeznek özv. Seb. Fehér Ilona 
áll. tanítónő és Nagy Kózsika áll. óvónő, 5. Tag
sági dijak beszedése. (A tagok félköreinek, hogy 
eddigi hátralékait okvetlenül törleszteni szívesked
jenek.) 6. A jövő kőrgyiilés idejének, helyének és 
tételeinek kitűzése. 7, Indítványok. 8. Tisztujitás. 
Muraszombat. 1910. április hó 6-an. Takáts R. 
István, a kör elnöke. Lippay Vendel, a kör jegyzője.

A vasút szarkája. Még a mull év február
jában történt, hogy Kocsár Teréz bagonyai leányzó 
Amerikából haza ulaztában batyuját a muraszom
bati állomáson Valhi József vasúti málházóra 
bízta. Vajhi ezzel a pénzért vállalt bizalommal 
miül vissza élt, és Kocsár Teréz batyuját megdézs
málta. Emiatt a bíróság 1 havi fogház büntetéssel 
sújtotta Vallat, ki hasonló cselekmény miatt már 
nem először volt a bíróság elölt. Ezt az Ítéletet 
most a törvényszék helyben hagyta.

— Három hónap a hitelezők kijátszásáért. 
Pollák Sándor jelenleg muraszombati ügynöknek 
Becsben volt üzlete. Kereskedői pályafutása egy 
jól sikerült krédóval végződött s l’ollák Sándor 
2 évvel ezelőtt családjával együtt Muraszombat
ban költözött. A hitelezők bosszúja azonban 
utolérte öt is, meg feleségét, szül. Pick Linát is, 
aki hűséges segítőtársa volt férjének. Egy bécsi 

ezég feljelentést tett l’ollák Sándor és neje ellen 
s az volt a vád. hogy Pollákék megjelentek a 
feljelentést eszközlö czégnél s olt felmutattak 
leveleket, melyekkel azt akarták igazolni, hogy 
nekik igen előkelő vevőközönségük van. E czimen 
sikerűit nekik nagyobb mennyiségű s pár ezer 
korona értékű árul kicsalni, amelyet persze sohse 
fizettek meg s a hitelező ezég azt is megtudta, 
hogy nagy és előkelő közönség van ugyan Bécs
ben, de az nem Pollák Sándor boltját tisztelte 
meg a bevásárlással. A muraszombati bíróság 
elölt hiába tagadott Pollák is meg a felesége is. 
A bizonyítékok nagyon ellene voltak s ezért Balta 
Bertalan kir, aljárásbiró l’ollák Sándort 3 hónapi, 
feleségéi, Pick Linát pedig 2 heti fogházra Ítélte. 
Pollákék ártatlanságuk önérzetes hangoztatásával 
felebbeztek az Ítélet ellen, azonban a szombat
helyi törvényszék azt indokainál fogva helyben 
hagyta. Pollák most semmiségi panaszszal élt a 
másodfokú határozat ellen.

— Bátori Barbarits Mátyásról. Emlékeznek 
olvasóink bizonyára arra a nagyszabású szélhá
mosságra, amelylyel Bátori Barbarits Mátyás a 
kath. Verlags Institul müncheni ezéget meg csalta, 
s ezzel magának 140 kor. hasznot csinált. Akko
riban Bátori dolgával a mi híradásunk révén fog
lalkozott az egész magyar sajtó. A fővárosi lapok 
közleményeire azután sorban jelenkeztek azok a 
kegyeletes és szent czélu egyesületek, amelyeknek 
nevében és lovagi czimereivel pecsétjeivel Bátori 
a szélhámosságok egész sorozatát elkövette. Vala
mennyi szent egyesület nyilatkozott, hogy Bátori 
a tagsági és lovagi czimet csak bitorolja, az ok
iratok pedig amelyeket felmutat, közönséges hami
sítványok. Legutóbbi és kiderüli stiklije nyomában 
teljes szigorral sújtott rá a törvény keze. Balta 
Bertalan kir. albiró 2 havi fogházbüntetést mért 
rá. Bátori szinte fitymálva hallgatta a súlyos íté
letet, mert szokva volt hozzá, hogy a törvényszé
ken könyöriiljenák rajta. Ezúttal azonban odafenn 
is megsokallottlák a kegytárgyakkal való vissza
élést és helyben hagyták a büntetést, Szombaton 
d. e. hirdette ki a bíróság Bátorinak az ítéletet, 
amely ellen további jogorvoslattal élt. Érdekes 
jelenség, hogy ezt a Bátorít a nép nagyon szereli. 
Csapatosan járnak hozzá, s ö lelki vigaszban 
részesíti őket, állítólag a vén asszonyok még 
gyónnak is neki.

Kereskedelmi kertészet Muraszombatban. 
Városunk ismét egy oly teleppel szaporodott, 
melyei sok nagyobb város is nélkülöz. Hoyer 
István mükcrlész volt már alkalmunk sok 
Ízben tapasztalni kiváló szakmabeli képzettségét — 
nem kiméivé a költséget, kereskedelmi kertészetet 
létesített városunkban. A kertészet ágához tartozó 
összes fák, cserjék, élökeritések stb. helyben vagy 
általa jutányos áron beszerezhetők. Jelenleg is a 
nagy közönség rendelkezésére áll eladásra magas 
törzsű rózsafák, az összes palánta félék. Meleg- 
ágyi fejes saláta, hónapos retek, spenót stb. korai 
dolgok már kaphatok. Kertészeti dolgokban fel
világosítással és munka kivitelével készseggel 
szolgai úgy helyben mint vidékre, személyesen 
vagy levélben.

A fővárosnak egyik legfontosabb egészség
ügyi intézményé dr. Balizfalvy István Zoltán egy. 
tanár, l’csl vm. tb. főorvosának fogorvosi intézete 
(Károly-körul 3.) A fővárosnak ezen joggal egye- 
dülinck mondható intézményének, melyben évtize
deken keresztül sok ezer fogbetegség kezeltetett, 
csakis e célra teljesen álalakitott helyiségei a köz
egészségügy és operatív kívánalmainak megfelelően 
a legmodernebbül vannak berendezve. Évek óla 
jól begyakorolt műtői az igazgató személyes köz
reműködése mellett egész nap reggel 8 tói este 7-ig 
nyújtanak biztos segélyt a fogfájás kínzó betegsége 
által gyölörtcknck. Az intézet labatoriummal és 
technikai mühelylyel van összekötve, hol a legjobb 
rendszerű müfogpótlások készülnek és minden kel
lemetlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsékelt árak. 
Levelekre az intézet készséggel válaszol.

— Női kalapok alakítása és díszítése. Kellemes 
hirt közlünk a hölgyközönséggel. Friedrich Mariska 
elsőrangú fővárosi divatárusnö, Budapest, VI. Vö

es ló 7 Ki ri~ I, szám.
Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrcnciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.

Garnitúrákra csereüzletek köttetnek, 
a Benzin és nyersolajmotorok ei 
teljes locomobilos cséplökcszielek.

Használt és jól javiiolt cséplákeszlaiek, 
ee Mindennemű ekb 
gazdasági pépek és műszaki cikkek.
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rösmarty-utca 73., a legutolsó divat szerint, olcsón 
és gyorsan diszil, alakit bármiféle női kalapot. 
A hölgyközönségnek nem szükséges a fővárosból 
uj kalapot venni, a legrégibb kalap is vadonat uj 
kalapként. ízlésesen, fövárosiasan díszítve kerül ki 
műterméből. Elegendő pár magyarázó sor kíséreté
ben a kalap beküldése. Levelekre kész-éggel és 
díjmentesen válaszol.

— Az Est: a hirlapirás szenzációja. Április 
15-én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten 
uj napilap indult meg Az Est cimmel. Délután kél 
órakor jelenik meg s az első teljes újság lesz, 
mely még az nap este a magyar városokba viszi 
a főváros az ország és a világ az napi híreit. Az 
Est a mindennap délutáni legelső gyorsvonattal 
indul és minden más újságot megelőzve érkezik a 
magyar városokba. Az Est független politikai napi 
lap. szabad és meg nem alkuvó a politika, a társa
ság. a színház, sport és közgazdaság legújabb hí
reivel ; szókimoi dásban és radikális függetlenség
ben vele senki sem konkurálhat. Mottója ez: „ Senki 
se lehel olyan nagy, vagy olyan gazdag, hogy Az 
Est ne mondja meg róla az igazságot, és senki i 
sem lehet olyan kicsiny és szegény, hogy Az Est i 
meg ne hallja a szavát.“ Szetkeszlö-ege a legelső- i 
rangú. Munkatársai: lgnatus. Brody Sándor. Molnár ( 
Ferencz. Pásztor Árpád. Kéry Pál. Adorján Andor. 
Gergely István. Kemény Simon, Szép Ernő, és 
Salusinszky Imre helyettes szerkesztő; olyan gárda, 
melyei magyar lap alig mutathat fel. Sport rova
tát az országos hírű athléta: Giilemot Ferencz ve
zeti. s minden rovat élén a legkiliinöeb emberek ; 
állanak. Technikai kiállításában Az Est páratlan. I 
Előfizetési árai: egesz évre Ki korona, felévre 8 • 
korona, negyedévre 4 korona, és egy bora egy | 
korona negyven fillér. Egyes szám ára ndfcy fillér 
(két krajezár) s minden nap legalább tizenkét négy
hasábos oldalon jelenik meg. Az Est szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VII. Miksa u. 8. (Athe- 
neuin palota).

Gyümölcsösök trágyázása. Most tavasz 
nyiltával mindenki szívesen foglalkozik gyümölc-ö- 
sének rendbe hozatalával, s mindenki szerelné 
biztosítani mutatkozó gyümölc-terinésél. de inig 
magát a fát gondosan ápolja is, addig a fa körüli I 
talaj megmunkálásával nem igen foglalkozik. Pedig | 
levegőnek, víznek s tápláló anyagoknak kell a fa i 
gyökérzetéhez lejutni, különben ha mutatkozik is I 
jó termés el fog csencvészni. fejletlen apró marad | 
s nagy részt lehull. E bajt elkerülendő okvetlenül 
fel kell jó mélyen ásni a fa kerületét a korona 
terjedelmébe s a földet apróra ehnunkálni, hogy 
az esővíz, levegő a talajba behatolhasson. Kilkán, 
vagy magánosán álló fákat lányéroztassunk meg, 
nagyobb gyümölcsösöket pedig szántas.-unk fel, s 
kapáltassunk is időközönként, talajának egyrészét i 
pedig használjuk közlermelésre. A trágyázást se | 
mulasszuk el. erre a célra használhatunk jó érett I 
islállló trágyát, de még hatásosabb ha szuperfosz- | 
fálot és 40 0 o káli trágyát használunk. Leghelye- | 
sebben akkor járunk el, ha felásás vagy felszán- 
tás előtt kevés islállótrágyát hordalunk ki s ezt ! 
beszórjuk közvetlenül felásás előtt 2—3 m/in j 
szuperfoszfátlal és 7 —8 m in ki nem higozolt 
hamuval, vagy ennek hiún 1 in/in 40 °/'o-os káli- I 
val m. holdanként. Ezen eljárásnak azután két j 
esetleg három évre is van hatása, s bizonyosok 
lehetünk arról, hogy amennyiben fagy-, rovarkár 
el nem pusztítja termésünket, ősszel nagyon szép 
gyiimölcsszüretlink lesz,

A fővárosnak egyik legfontosabb egészség
űéi intézménye, dr. Batizfalvy István Zoltán egt. 
tanár. Peslvm. t. főorvosának az operatív és mü- 
fogászat speciálisiájának fogorvosi intézete (Károly 
körút 3. sz.) A főváros ezen joggal egyedülinck 
mondható ilynemű intézményének, melyben évti
zedeken keresztül száz és százezer fogbetegség 
kezeltetett, csakis e célra átalakított helyiségei a 
közegészségügy és operatív kívánalmainak megfe
lelően a legmodernebbül vannak berendezve. Évek 
jól begyakorolt műtői és igazgató személyes köz
reműködésével egész nap reggel 8-tól este 7-ig 
nyújtanak biztos segélyt a fogfájás kínzó beteg- 
ségeáltal gyötörtetnek. Az intézet laboraliummal 
és technikai mühelylycl van összekötve, hol a leg
jobb rendszerű müfogpótlások készülnek és min
den kellemetlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsé
kelt árak. Levelekre az intézel készséggel válaszol.

— A legtartalmasabb legelőkelőbb legjobb 
napilap „Az Ujság“ Budapesten. Egy évre 2^ •"» 
róna, félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., 1 1. pra 
2 kor. 40 fill. Egyes példány ára 10 fillér vasár
napi szám ára 20 fill.

A k":lönvonat menetrendje:
Muraszombatból indul 11 óra 30 p-
Battyándról 11 óra 42 p-
Musznya-Vaslakról 11 óra 55 p-
Kelsölendva-Mátyásdomb 12 óra 14 p-
Vasszabadhegyröl 12 óra 24 p-
Péterhegyröl 12 óra 32 p-
Körmendre ér o óra 40 p-

Körmendről indul 6 óra p-
Muraszombatba érkezik 9 óra 18 p-

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetési lejárt, 
annak szives megújítását.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánitás.
Édes anyánk, illetve nagyanyánk özv. Mihony 

Jánosáé sz. Gáyer Terézia elhunyta alkalmából a 
minden oldalról nyilvánított szivesjrészvélért hálás 
köszönetét mond

Muraszombat, 1910. április 15.

a gyászoló család.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

A Divat
— A Divat Ujság-ból. —

A mikor a divatról akai unk szólani. legelsöb- 
ben is arra kell gondolnunk, hogy vájjon mit tar
tanak eivatosnak Parisban. A „Chantecler*  lázból 
alighanem Chantecler-csömör leli, és az a keres- i 
kedö. aki sietve telerakta a boltját föntnevezett ka
lapokkal, kalaplükkel, színekkel s egyéb dolgokkal, 
szégyenkezve eldugja, mert a naphoz Írott ódat már 
„ kukorékolják “ a legkisebb rikanesok is. Mivel pedig 
ezt valamivel pótolni kall, azon kellett leni, hogy 
minél szebb újításokkal lássák el a. világot. Csak 
nézzük meg az elsőrangú divatkereskedéseinket, 
szinte belekáprázik a szemünk a sok szépbe, a mit 
Parisból hoztak el a tavaszra, nyárra. Az uj ruha 
formákat nem igen lehet valami határozott stílusba 
sorozni, süt éppen a stílust illetőleg sok bennök az 
újítás, bárha meglepőt egyáltalán nem mutatnak.

A nyári divat egészen szabadon hagyja a nya
kat s igy több lesz a széq nyak, mert mi sem öli 
jobban, mint a sok kemény gallér, melynek emléke 
egy örökös barna esik. A nyak körül lesznek csi
nos kis fodrok, bodrok, hímzett vagy csipkés batiszt- 
gallérok. A ruhákat kezdik kissé cifrázni és a szö
vetek már nem igen hullnak lágy erdőkben alá. Az 
ujjak lehetőleg sziikek. többnyire egybeszabottak a 
vállal, vagy legalább is a vallhoz szabott pánt fedi 
a varrást. A derék is, a szoknya is ráncolt, szeszé
lyoson redőzött és egymástól különálló mind a kettő. 
Van azért még egybedolgozott ruha is. de ez már 
a ritkább.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, 

hogy Muraszombatban Berger József es 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 raktárt is berendeztem, mely 
által a n. é. közönség a ruha választékát teljes egészében 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő 
alatt azt el is készíthetem.

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb ezégei- 
nél voltam alkalmazva főnökeimnek teljes megelégedésére, 
ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n é 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom 
és hiszem, hogy kiszolgált elsőrendű anyagom, gondos és 
tiszta munkáim által azt meg is fogom nyerni

Mély tisztelettel

Benczik Lajos,
• oki. szabó.

Must már nem annyira a formára vetik a 
súlyt, mint inkább az anyagra és a legegyszerűbb 
formákkal is igen szép hatást lehet elérni, kizárólag 
csak a szövettel. Képzeljük el a törökmintás selyem, 
yus mintájú liberli és fulár, aprókockás tafota vagy 
tarka nyomású básztselyem hatását, melynek tarka
ságát elnyomja a simán ráfektetett gáz-szövet, a si- 
fonlioz és márkizelthez hasonló voál Ninon, mely 
nagzon kedvelt lesz;ezzel fedik az arany-ezüst vagy 
tarka selyemhimzést.

Egyformán kedvelt a lágyan simuló selyem
krepp egymagában vagy voál Ninonnal együtt dol
gozva; az elképzelhetően legalkalmasabb anyag ez 
a tárd magaságában vagy alól összekötött szok
nyákhoz. a milyen modelleket bőven láttunk, de 
pompásan megfelel a sokféleképen redőzött tuni
kának s a ruhát kiegészilö kabátnak, mely, ha nem 
is oroszos a formája, a derék vonalán mégis öv 
fogja körül.

Nagyon kedvelt a hosszú köpeny fekete vagy 
színes libertiselyemböl. de varrják még tafotából is. 
ám ilyen köpennyel csakis elegáns ruhát szabad 
kiegészítenünk, nem pedig kabátot és blúzt. Kedvelt 
az indiai sál művészies redőzésben; vannak, a kik 
ezt a drága anyagot szívtelen módon clszabdalják 
és a mintája szerint applikálják. Nagy az előszere
tet a törökminta iránt, és még bretonban is ked
velik.

A kalapokról nem mondhatjuk, hogy kisebbek 
lettek, sőt a nagy formál is még nagyobb; tják ások 
virággal, mely közül legkedveltebb a rózsa, horten
zia, geránium, azutáz a szalagdisz és a toll járja, 
de mindenből sok.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Élőíizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, VIII., Bükk Szilárd
utca 4. szám.

Apró hirdet' ek.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tartókat stb. 
jutányos olcsó áron árusít. Városi elárusitása Bal
kányi Ernő üzletében van Muraszombatban.

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.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.
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A világhírű tarlós 
is legkönnyebben 
futókerékpárjegye:

Egyedüli árusítás: 
Nemecz János vas 
és fiiszerkereske- 
dése Muraszombat

------------------------------------ —)
5500

közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá
nosoktól igazolja, hogy a

KAISER-féle Mell-Karamellák
három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás. hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

g y óg y szertárában.
— ....- » --------------------------

Védjegy: „Horgony f* ■ Xj

A Linimení. Capsici conip., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
••gy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 

ta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
••••■............ osúznál és meghűléseknél. .................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegygyei 
és a R chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest 
D' Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Eladó
egy 2 1 2 lóerejü gőzlokomobil. alig volt hasz- í 

uálva. hozzá tarlozó cséplőgéppel felszerelve;
egy 3 lóerejü benzin lokoinobil cséplőgéppel 

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gőzlokomobil, hozzá tartozó uj ' 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokomo- 

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gőzlokomobil. ho:zá tarlozó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü. alig használt benzin lokomo

bil cséplőgéppel; mindegyik teljesen üzemképesen 
kijavítva, kifogástalan kaiban kedvező feltételek 
mellett kaphatók.

Továbbá egy 4 lóerejü Bustcn Prok tor-féle 
kijavitatlan magányos gőzlokomobil szintén eladó 
kor. 800.

Frischman Elek és Társa 
motorgyár 

Szombathelyen.

ÜGYNÖKÖK 
legmagasabb jutalék melleit magyaror
szági elsőrendű ablakroletta és zsalusia 
gyár részére fel vételnek. Olyanok, kik 
már ezen szakmában dolgozlak előny

ben részesülnek. Ajánlatok: 
FRIEDMAN KAROLY 

bútor- és redönygvára, l’écs.
fe---------------------- -- ---------------- eó

Mint
séget, hogy

az Ehrenhauseni czeinentgyár 
képviselői érlesiljük a l. közön
elsőrendű

Portland cementetlg z kocsi
rakományokban bármely állomásra francó 
szállítva, vagy kisebb mennyiségben mura
szombati raktárunkból a legjutányosabban 
szállíthatunk.

Raktáron tartjuk a legjobb hatású erő 
takainiányi Kincsem Meliassitotis.
Kapható: Ascher B és Fia czégnél 

Muraszombat.

Kiadó lakás!
Muraszombatban Templom-ulczában 6 szo
bás lakás, megfelelő konyhával, előszoba, 
pincze, éléskamra, veranda, mosókonyha, 
hozzátartozó faház, szép nagy udvar és 
kert, szántófölddel 1910. év október hó 
1-ére kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
Kolossá István járási Írnok ur Muraszombat.

Vasvármegye leírása 
népszerű füzelecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv

éé papirkereskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Szenzácziós kedvezményi
Újítás lapunknál!

A ..Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma
gyar Arczkép Festők Műterme között a mai napon követ
kező megegyezés köttetett:

Minden olvasó igényt tarthat bármely beküldött kis 
fénykép után is, egy életnagyságu fényképnagyitásra. csu
pán a díszes papirkeretért (gravírozott passe-partouü erre 
való feszítésért és a kép retouchálásáért 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb 
nász-, név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi s ünnepi, 
ajándék egy életnagyságu fényképnagyitás. Dísze s büsz
kesége minden lakásnak Mint emlék örökös értékű marad

Ezek az arcképek minden beküldött fényképről (sőt 
csoportképekről isi elkészittetnck !!! A leghűbb hasonla
tosságért és taitósságért teljes kezesség vállaltatik! ! 
A kép nagysága 55-68 cm.

Vágja ki és küldje be
a „Muraszombat és Vidéke" olvasói részére fentartott 
kedvezményes utalványt 

Magyar Arczkép Festők Műterme 
Budapest Erzsébetfalva Kossuth Lajo<-utca 22. sz.

> — :cS n Mint a Muraszombat és Vidéke olva- 
F sója igényt tartok a mellékelt fénykép

•aj .. - •— után egyéletnagyságu fényképnagyitásra
* matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor.
* olajfestésben 55,68 cm. 6 kor
Név
Foglalkozás ........................................
Helység (utcza)
Utolsó posta 

(Pontos czimet kérjük).
‘ A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm !
* A járó összeget kérem utánvételezni!

* A nem kívántak törlendők !
Ha az életnagyságu fénykép olajfestésben kívántatik, kér

jük a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülírását.

Kátrány
tolőlenwz-, facement- 
aszfalllenicz befedések 
lidabb kiv 
menő 

M 
termék gyártása.

Minden fajta tető-
gctelő lemezeknek készítése.

Költségelőirányzat és 
m üsza ki fel v i lágositások 
ingyen.

.Szabadalmazott hor
gonylemez

nedves falak
ellen. A jelenkor legtökéletesebb egyedül czélszerü és leg
olcsóbb elszigetelő eszköze - Védeszköz istállógőz ellen 
Számtalan elismerő levél Prospektus ingyen.

Menzel K. C. Pozsony. Fiók: Szombathely

Remek kivitelű 
uj divatu képeslevelezőlapok 

Kapható: Balkányi Ernő pápá-kereskedésé- 
ben Muraszombat.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve- 
magán- és hivatalnokok, különösen vendég, 

lősök számára.

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

r!SCHER JÁNOS mérnök, mataépitat, Budapest
\ • Xádor-utca 35. szám. Sürgönyeim ' "’UtlNA.

Az összes

iskolai nyomtatványok
kaphatók

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedé
sében Muraszombat.

Cséplókészlrtek 
mtinKTELL 

eredeti svéd 

nyerso’ajmotorés 
loknmobilok 
BENZIN- és 
szivógáttelepek 

Legmcszehbmenő szava
tosság, legbiztosabb 

üzem.
Árjegyzék és költségvetés 

ingyen j
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Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- -g 
tégla és hornyozsindely gyárak

HÜBNER és POHL i |
2 Szállít bérmentve mind** u i dl.Hii.i-r;i : mindennemű cserép- ~ 

zsindelyeket alagcsöveket és cementarukat. 19 f
.^SZABADALMAZOTT HORNYOZSINDELY,^ |

mely olcsóbb és jobb niiiid>-n pgyeb leiöfedö anyagnál. 03 =
Sok évi szavatosság. c

Szives tájékozásul:
1 □ m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyozsindely á K 72. tehát 1 □ kerül 115 f. 
1 □ m. „ , 36 , . á K 38. lehat 1 w „ 138 f.
Asbest pala, deszkaburkolás nélkül. 1 „ , 300 f.

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
Képviselők és raktárak:

Gviinótfalva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur. 
Muraszombat, , K0I111 Lipót ur. Örisztpéler. , llaas Kálmán ur.
Rohoncz , , Sleiner Mór ur. Bum , , Less inger Arnoid ,
Vasvár , . Vásárhelyi János ur. Zalalövő , . Benedek Gusztáv ,

Országszerte Ilire járja :
A .Keil-Lukk.-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló, 
,Keil-Lakk“ amellett olc-ó.
A ki egy-zer ilyet használ, 
Többet mást nem tűr a háznál. 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly feher lesz mint a márvány. 
Ha .feher ,Keil-Lakk“-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék". 
Itt van „Keil Lakk“ azúrkék, 
Kertibutort lessünk zöldre. 
Gyermekeknek örömére.
.Keil Lakk“-ból van minden szín, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen olt ,Keil-Lakk!“

Mindenkor kaphatók:

Ascher B.

és

Fia cégnél

Muraszombat

_______ J
Használjon mindig parafa szopokával ANTI-NIKOTIN cigaretta 

hüvelyt, kellemes használat, az egészségre nem ártalmas. 
Nagy választékban kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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Értesítés.
Van szerencsém a tisztelt vevő közönségnek tudomására hozni, hogy 

a dús választékú raktáramban a következő czikkek jutányos árak mellett 
kaphatók:

Férfi és női divatczikkek, vászon- és rövid áruk, férfi és női fehérnemüek, 
csipke függönyök, vászon és batiszt zsebkendők, nyakkendők, sárczipők, férfi, női és 
gyermek bőr és vászon czipők, levél-és pénztárczák, nagy választék kézi munkákban, 
monogrammok, női derékfüzők, ágyteritők, kötények, csecsemő kellékek, Kilháuser- 
féle pipere czikkek, nap- és esőernyők, sétabotok, székek.

Igen nagy választék gyermekjátékokban.
Különben minden e szakmába vágó czikkek a legjutányo- 

sabb áron kaphatók.
Levél általi rendelések rögtön és a legjobb kiszolgálásban eszközöltetnek.
Mély tisztelettel
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Magyar Vulkancementgyár Részvénytársaság
Központ, iroda: Búd pest, V, Sas-u.cra 25. szám. Telefon-sz : 107-16. Gyártelep: Selyp.- Telefon : Hatvan 46. 

Ajánl: El.sö,rend.“ Se‘ypi Portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő 
minőségűt, mely a portlandcement szabványait 5Ou|o-kal túlhaladja

állóim \hir


