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.-.gesz évre fi kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési penzek és reklamácziók 
3ALKANYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Pünkösd.
A hideg északi szél, amely nemrég 

orkánszerüen dübörgőit végig az avaron és 
haragosan rázta meg a tarfák gályáit, immár 
halk suttogássá szelídült, amely szerelmesen 
simogatja a rétek biztató zsengéit s dalla
mosan dudorász a fák zöldelö rügyei között. 
Apró virágfejek bújnak ki a földből s kíván
csian kémlelik, hogy mikor bonthatják ki 
kelyhüket, s van-e, akit elkábithatnak illa
tukkal. A hegyek ormán megolvad a hó a 
nap tüzélöl s meginduló zuhatagja lágyan 
zsongó csermellyé halkul, mire a völgybe ér.

A természet megújhodása: ez a pünkösd.
És valamint az egyhangú téli szürke

ségben, amikor ólomszárnyu felhők borítják 
a menyboltozalot, komorrá válik az ember 
kedélye; az első meleg napsugár, az első 
virág, az első falevél íehánlja lelkűnkről a 
ridegség burkát és vidám mosolyra, jókedvre 
hangol.

Képzeletünkben újra kirajzolódnak a 
reménység rózsaszínű fellegvárai, bíztatóan 
bontakozik ki előttünk a jövő, nem a 
lemondás gyászindulóját halljuk zokogni, 
nem a hiú epekedés méla szerenádja zsong 
a fülűnkbe, hanem a közeli diadalnak má-
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moros harsonája zendül meg hegyen, völ
gyön, erdőn, mindenütt.

Szüksége van a magyarnak arra, hogy 
szilárdan higyjen egy jobb jövendő eljöve
telében. Szebb múltja a távol századok 
ködébe vész már, közelmúltja tele van csa
lódással, be nem telt vágyak, füstbe ment 
remények keserűségével. Hányszor futott 
lihegve csalóka üdére tüzek után és amikor 
már azt hitte, eléri, belesüppedt az ingo
ványba. Emberfölötti erőbe került, amig a 
hínár millió csápos karjai közül ki tudott 
vergődni és fáradtan, rongyosan, éhesen, 
szomjasan kezdte keresni újra az igazi fényt, 
amely meleget és boldogságot Ígér.

Csodálatosan szívós a magyar. Más nép 
ennyi csalódás, ennyi megpróbáltatás és 
szenvedés után rég megadóan lehajtotta 
volna a fejét, mondván: „Jöjjön, aminek 
jönnie kell. Küzdöttem, vergődtem, véde
keztem, harcoltam. Unokáim nem vethetik 
szememre, hogy minden lehetőt el nem kö
vettem. Leteszem a meddő küzdelem fegy
verét. “

Nem igy a magyar! Lelkének mélyébe 
bele van oltva létjogának biztos tudata. 
Ettől nem tántoríthatja el senki, sem földi, 
sem égi hatalom. Ha földiek tagadnák, meg

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fill.

vetné őket, ha égiek tagadnák, elfordulna 
tőlük. Büszke daccal, fenséges önbizalommal 
megy a maga utján, rajongással a hazáért 
és imádással a szabadságért. Aki látja, 
csodálja.

A pünkösd a természet megújhodása. 
A zsendülö természet, a remények szülő
anyja.

Adja Isten, hogy az ujraszületö termé
szetben bontakozó reményeink meddők ne 
legyenek. Adja Isten, hogy a verejtékkel 
szántott és vérrel itatott föld dús termést 
hozzon, fáradságunkért megfizessen. Legyen 
ez az ország végre a békés munka, az 
eredményes törekvés, a megalkuvástalan 
szabadság hazája. Értsük meg egymást. Ne 
küzdjünk egymás ellen múló hatalomért, 
de álljunk egymás mellé és harcoljunk 
valamennyien egyért: a haza boldogulásáért!

Az urdombi dalünnep.
Levél a szerkesztőhöz.

Vértes Sándor az urdomb—nagytótlaki dal
kör lelkes vezetője a következő levelet intézte 
hozzánk.

Kedves Barátom!
Engedd meg. kérlek, hogy először is Veled, 

mint a V. M. K. E. egyik leglelkesebb tagjával s

TARCZA.

Vadrózsa.
Énekes tündérjáték. Irta Váradi A.

Előadva a muraszombati rom kath. el iskola növendékei 
által 1910 május hó 15 és 16-án.

Kar: Zümm, zümm, zümm, zümm,
Néma csend van oda künn, zümm. 
Meddig tart e mély vadonban, 
Bűvös-bájos nyugalomban 
Hosszú álom életünk ?
Vajh' mikorra ébredünk? 
Mikorra ébredünk ? Zümm.

Csalogány: Csak künn a cserje vad bogán,
Dalol néklek a csalogány, 
A század éves tüske vár. 
Hová még a madár se jár, 
Olyan mint a sir magány 

Bagoly; Hu, hu. hu, hu, hu, hu !
A tüskevár heh szomorú. 
Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu !
Fölötte örökös ború.
Hu, hu, hu, hu! Hu, hu, hu I

Kar: Z uinni, zümm, zümm, zümm,
I. tündér: Jertek, jertek ! Itt a vár.
Kar: A szép Vadrozsa benne vár.
Tündérek: Ott valánk, hogy született 

Csipke bölcsője lelett. 
Édes anyja meghívott, 
Tizenketlen voltak ott. 
Boldoguljon, bún szeressen, 
Ezt kívántuk tizenketlen. 
Mindegyik csak jót kívánt, 
Boldogságot egyaránt.

I. tündér: Mi jósoltuk boldogságát, 
Festettük jövő világát, 
Emlékeztek-e reá ?

Tündérek: Azt kívántuk, szép legyen, 
Híres völgyön és hegyen, 
Jó és kedves is legyen, 
Rosszat sohase tegyen. 
Boldoguljon, hűn szeressen, 
Ezt kívántuk tizenkettea. 
Mindegyik csak jót kívánt, 
Boldogságot egyaránt.

Gonosztün- Csak kiben átok lakik 
dér Én, a tizenharmadik,

Kit meghini elfeledlek,

Megátkoztam s im betcllett, 
Betellelt. hogy nagy korában 
Bokka mellett oly csudásan, 
Mint ahogy beteljesült, 
Ró zsás ujját szúrja meg, 
És a sebtől legkisebbtől 
Minden ábránd vára megdől 
És azóta szendereg.

Kar: Zümm, zümm, zümm, zümm,
Néma csend van oda künn, zümm. 
Meddig tart e mély vadonban, 
Bűvös-bájos nyugalomban 
Hosszú álom életünk ? 
Vajh' mikorra ébredünk ? 
Mikorra ébredünk ? Zümm.

I. tündér : Ámde ütni fog az óra, 
Ébredőre, virradóra, 
A varázslat megszűnik, 
Nemsokára még pedig. 
Telnek, mulatlak a percek, 
Jő az ifjú tündér herceg. 
Áttöri a tüskevárat, 
A csarnokban napfény arad, 
Vadrózsa ebredez, 
Az álomnak vége lesz. 

Köhögés, szamárköhögés, in
fluenza és a légzőszervek bajainál 
az orvosi kar kiváló ere dm ón nyel alkalmazza a
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a falusi dalkörök szervezésének az indítványozó
jával közöljem e téren szerzett eddigi tapaszta
lataimat.

Hajlott korom dacára is ifjúi lelkesedéssel 
indultam neki az Ifjúsági-, Olvasó- és Dalkör 
megalakításának, nem tekintve az előre is látott 
nehézségeket. Sikerült is e két népes községből, 
Urdombról 3. Nugytóthikról 26. összesen 29 jobb
érzésű, tanulni vágyó fiatalembert összetoborza- 
nőm. kik dacára unnak, hogy a falubeliek e miatt 
csúfot űznek belőlük, igen szorgalmasan eljártak 
az énekgyakorlatokra s nagy érdeklődéssel hall
gatták a felolvasásokat.

Hogy a népnek eziránt megnyilatkozó ellen
szenvét csökkenthessük s az Olvasó es Dalkör 
iránt érdeklődését felkeltsük, több-zör felolvasá
sokat rendeztünk, mélyeknél kétizben Ni Darvas 
Aladár, tótkereszluri lelkész, egy ízben Szentbe 
gazdasági tanár s egyizben Takáts igazgató. 
Richter és Ditrieh urak Muraszombatból voltak 
szívesek közreműködni. Bár százakra menő nagy 
számban vett reszt a közönség a felolvasásokon, 
melyek mindenikén éneklésével a dalkör is sze
repelt, mindamellett tagjai nem szaporodtak, sőt 
az által, hogy közülök többen minikul keresni 
elmentek Ausztriába, fogytak is, de mihelyt ezek
közül valamelyik visszajött ismét szorgalmas láto
gatója lett a dalkörnek s igazán örömmel mond
hatom. hogy egytöl-egylg mindannyian nagy kedv
vel tanulták a magyar dalokat, sőt a magyar sza
valatokban is szívesen gyakorollak magukat. Már
cius 15-ikét is lelkesedéssel ünnepelték meg.

A dalokat eddig csak két hangra tanulták, 
de már felébredt bennük a vágy négy hangra is 
tanulni, s mivel ez hegedű mellett nagy nehézségbe 
ütközik, elhatározták, hogy harmoniumot szereznek 
s beszerzésének a javára táncmulatsággal egybe
kötött hangversenyt rendeznek. Vérmes remények, 
kel indultak neki a dolognak abban a hitben- | 
hogy a két község lakossága részéről lelkes párto
lásban részesülnek s csakhamar összegyűl a bar- j 
moniurn ára; épp azért, hogy a lakosok legszegé- , 
nyebbje is részvehessen a hangversenyen, a be
léptidijat csak 50 fillérben állapították meg. De e ; 
két község népe ezt is tulmagasnak találta s tűn- . 
tetöleg távol maradt, vagy egyik-másik befizetés | 
nélkül osont be a helyisége' Így Nagytótlakról csak 
20'90 fill. Urdombról 2'50 fill. belépti dij jött be. I 
Nem csoda; hisz dalkörünk egy jó barátja, Kodila 
Ferenc, nagytótlaki korcsmáros bcléptidij nélkül 
ellen-mulatságot tartott! Ez a tény, bár nagyon 
elkedvetlenítette a dalkör tagjait, de el nem csüg- 
gesztelte őket. A dalkörhöz legközelebb álló két 
község népének tüntető elmaradása ellenében szép 
erkölcsi elégtételt nyújtott neki a zsidahegyi dalkör, 
mely 28 taggal s a muraszombat dalárda, mely 
6 taggal volt képviselve. Megjelenésükkel dalkörün
ket valóban nagy kitüntetésben részesítették s a 
harmonium alapját magas felülíizelésekkel gyara
pították. Irántuk háláját a dalkör tegnap tartott 
közgyűlésén jegyzőkönyvében is kifejezte.

A hangverseny jövedelme belépti dijakban 
65 K 80 íill.. felülíizctésekben 42 K 70 íill.., be
küldött ajándékokban 32 K. összesen 140 K oO 
fill. volt. Ebből levonva 47 K 50 íill. kmd.st. a 
harmonium beszerzési köliségére maradt 93 K s 
igy jelenleg meg csak gyenge óhajtás, m.uad a 
harmonium beszerzésének a lehetőségi- .

Eelülfizeltek: Nagy Díván 1 K 80 fill, a 
zsidahegyi dalkör 2 K, Ferenczy T-zsef K, 
Oucsek János 50 íill.. Lipics Jozscl 2-> bll.. ' 
les Aladár 80 fill.. Czug József 40 fill . Lippai 
Vendel I K 10 íill.. Kühár János 20 íilL. özv. 
Boros Mihalyné 80 fill., Bukovecz Balazs 50 fill.. 
Fűlop János 80 fill.. Sokál N. 50 lill-, bartely 
Sándor 50 fill . Ratkol Tivadar I K -.0 íill . Csi
szár János 1 K 50 fill. Rúzsa Ferenc 1 K -»O 
lill.. dr. Somén Lajos 9 K 50 fill.. MolHoi tsz .Jenő 
Hl fi) Heider József 50 fill., C '
fill.. Darvas Aladar 1 K 50 fill., Fliszái János 1 

80 I Kocáéi J >zseí 
20 íill.. Richter J zsef 1 K 50 lill.. Kercsmár 
János 50 lill.. Kőim Albert 50 lill., Nóvák Iván o 
íill.. Vertes Sándor 2 K 50 fii!-, Surányí ll -rmina
1 korona.

Postán beküldölték ajándékaikat: Kühár István 
Mezövárról 4 K, Szentmárlom Rado Lajos Rep
celakról 10 K. gróf Batthyány Zsigmond Csend
lakról 5 K Giosz Hermán Urdombról 2 K. Kocen 
Iván Zsidahegyrol 2 K. Darvas Ferenc Gyan.ifáról
2 K, Leposa Jozscl Mugasfokról 1 K. Grosz Samu 
Urdombról 4 K. Völgyi Ferenc Gsendlukról 1 K. 
Goszpod János Urdombrol 1 K és özv. Anlalics 
Ad.tmne Z<idahcgyröl 1 korona.

Nemes keblű jóakaró pártfogóinknak nagyra - 
becsült áldozatkészségéért a dalkör legháiásabb 
köszönetét nyilvánítja.

Ezeket kívántam Veled, a mulatságról kö
zölni és ezzel szívélyes üdvözletem kifejezésével 
maradtam.

Urdomb. 1910 máj. 4.
Igaz híved

VÉRTES SÁNDOR.

HÍREK.

Hangverseny a kath. templom orgo
naalapja javára.

A keresztény nöegylet által rendezeti 
hangversenyen kívül ebben az esztendőben 
még semmi zenei élvezetben nem volt ré
sze Muraszombat közönségének. Hallgatott a 
dalárda, nem csilláit semmit a V. M. K E. 
Ebben a teljes némaságban jól eső sensalió- 
ként hat az a nagyarányú zenei és színi 
előadás, melyet a helybeli kath. iskola veze

tősége a két pünkösdi ünnepen rendez. Aki 
valamikor gyermekkart hallott énekelni, azl 
nem kell biztatni, hogy e hangversenyeket 
végig élvezni el ne mulaszsza. Azok a 
tiszta, ezüstösen csengő gyermektorkok, 
olyan szívhez szóló hangokat adnak, hogy 
igaz lelki gyönyörűséggel telik meg a hall
gatóság. Csiszár János és Fülöp Jenő taní
tók pedig mesterei ennek a művészetnek. 
•Iskolájuk énekkara kitünően fegyelmezett 
és meglepő jó hanganyaggal rendelkeznek. 
Az általuk vezetett és betanított énekkar 
fog közreműködni öt magánszámban s a 
Vadrózsa czimü énekes tündéi játékban. Nem 
kételkedünk benne, hogy az óriási fárad
sággal betani’ott gyermekhangverseny fényes 
sikerű lesz, ami kívánatos is, meri a tiszta 
jövedelem az tij templom orgona alapját 
fogja gazdagítani.

Eltekintve a magas műélvezettől, ez a 
szent czél is indokolja, hogy a közönség 
teljes szeretettel karolja fel az ügyet. Annak 
a szép templomnak, melynek alapjait most 
rakják le. impozáns orgonára van szüksége. 
A hívek lelki épülése meg is kívánja, hogy 
az isteni tiszteleteket egy hatalmas orgona 
szépen zengő hangjai kiséljék. De fájdalom, 
az anyagi erő hiánya itt is nehézségeket 
okoz s azért csak dicséret illeti a kath. 
iskola vezetőségét, hogy buzgóságával ily 
módon ad alkalmat a társadalomnak, hogy 
a szükséges költségek fedezéséhez hozzá
járulhasson.

A hangverseny műsorát falragaszok 
hirdették.

— Dr. Ernuszt József Muraszom
baton. Dr. Ernuszt József Vasvármegye 
volt főispánja, a Nemzeti Munkapárt elnöke 
szerdán este városunkba érkezett és csütörtö
kön részt vett Radő Lajos programmbeszé- 
den. Vármegyénk e kiválóan népszerű ve
zéremberét, akit kedves ifjú kori emlékek 
fűznek a tótsághoz, meleg fogadtatásban 
részesítették.

— Pósfay Pongrácz nevenapja. 
Az egyik respekta bilis fagyos szentnek ne
vét viseli a mi népszerű főbiránk is. Csü
törtökön volt a nevenapja s alkalommal 
számosán halmozták el szerencsekivána- 
taikkal.

Tündérek ; Telnek, múlnak a percek, 
Jő az ifjú tündér herceg. 
Áltöri a tüskevárat. 
A csarnokban napfény árad, 
Vadrózsa ébredez. 
Az álomnak vége lesz.

Herceg: Hahó, hahó, hahó, hahó!
Hahó! csak előre, a bérclelöre ! 
Előre vadász, a vadra vigyázz !

Kiséret: Hahó! csak előre, a bérclelöre!
Előre vadász, a vadra vigyázz !

Herceg : A bérc tetején sűrű tüske hozol. 
Olt űzzed az özet, a fenn lakozol.

Kiséret: A bérc tetején sürü tüske bozót.
Olt űzzed az őzet, a fenn lakozol.

Herceg : Hahó ! csak előre, a bérczlclőre ! 
Előre vadász, a vadra vigyázz !

Kiséret: A bérc tetején sürü tüske bozót.
Ott űzzed az özet, a fenn lakozol.

Herceg. Előre vadász, a vadra vigyázz ! 
Csak előre, előre, előre vadász ! Hahó !

Kiséret: Hahó! Hahó! Hahó!
Herceg: lm itt vagyok. Megbontani a tüskevárat,

Nyomomban vig vadász sereg. 
Itt édes rózsaillat árad.

Kiséret: A gyors vadak ill rejlenek.
Herceg : Milyen csodás e némaság !

Egy egész álmodó világ!

Az álomország ez lehel.
S ez a hoszimi szép álmodó leány. 
Vadrózsa virágzik a homlokán 
Keblén remegő kis rozsabiinbók 
Édes álomban ringok.
Kicsiny kezet befula a lomb. 
Szeme zárva, mi szép, milyen isteni kép !

Kíséret: S ez a hószimü szép álmodó leány.
Vadrozsa virágzik a homlokán 
Keblen remegő kis rózsabimbók 
Édes álomban ringok.
Kicsiny kezet befutá a lomb, 
Szeme zárva, mi szép, milyen isteni kép !

Herceg: Ah! Ébredj, ah ébredj
Te álmaim leánya !

Kíséret: Ébredj szép álmodó leány
Herceg: Ébredj! Megcsókolom szép arca havát.
Vadrózsa: Csókról álmodtam, milyen édes!

Felébredek, szivein mit érez! 
Ki ez az ifjú? Álmodom meg? 
Bár tovább is róla álmodhatnék!

Herceg: Nem álom ez erdők tündére.
Nem álom ez erdők tündére. 
A csók varázsa halott szivére, 
S felébredett.

Vadrózsa : Szivem mit érez? Bár tovább is
Róla álmodnék.

Herceg: Eljösz-e vélem fejedelmi lakomba?
Vár nász, zene, vár fényes hercegi pompa.

Vadrózsa: Szivem mit érez? Szava mily édest 
Boldogítom csak ö lesz!

Herceg: Eljösz-e vélem? Szólj mindenem!
Vadrózsa \ eled megyek, veled megyek,

Csak attól félek, 
Hogy álom ez csupán 
S felébredek.

Herceg Szivem mit erez? Szava mily édes! 
Boldogítóm csak ö lesz!
Veled megyek édesem.

Kar: A százados varázsnak vége.
Megváltva ébredünk megint, 
A sugaras táj messzesége 
Mosolyogva, derülve reánk tekint.

Herceg : A sugaras táj messzesége 
Vadrozsa : Mosolyogva, derülve reánk tekint. 
Herceg: ) Föl hál dalra, vig örömre táncra. 
Vadrózsa:) Föl hát ragyogó fejedelmi nászra!

Zengjen a csalogány a berekben. 
\ isszhangozzek öröm a szivekben!

Kar Föl hál dalra, vig örömre táncra,
Föl hál ragyogó fejedelmi nászra! 
Zsengjen a csalogány a berekben. 
Visszhangozzék öröm a szivekben! 
Föl hát (falra. föl hál láncra, 
Vadrózsa násza vig legyen! 
Vig legyen ! Vig legyen !!!
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A rom. kath. templom alap
kőletétele. Az uj r. kath, templom építése 
szépen halad előre. Most végzik az alapo
zás munkáját. Nemsokára az alapkőletéte
lére kerül a sor. A templom építő bizottság 
ünnepélyes formák között fogja az alapkö
vet elhelyeztelni, annál is inkább mert a 
templom bőkezű kegyura gróf Szápáry 
László v. b. t. t. ígéretet telt, hogy ennél 
az ünnepélyes aktusnál jelen fog lenni. A 
templomot építő közönség igaz benső öröm
mel veszi e hírt, mert alkalmat vél találni 
arra, hogy ekkor lerója háláját és köszö
netét a kegyurnak, aki oly fejedelmi hozzá
járulással segítette elő a templom építését.

Kepviselóválasztasi mozgalmak Az alkot
mányos jogok gyakorlás.'nak előzetes küzdelme 
i.ljes mértékben megkezdődött. A nemzeti munka- 
I art jelöltje Radó Lajos nagybirtokos az elmúlt 
heten Urdombon, Mártonhelyen, Aksómorácon, Me
ze •váron, Tótkeresztáron. Musznyán. Vasnyiresén. 
Bodóhegyen, Eeronclakon és a központban Mma- 
szombatban tartotta'meg programmboszédjét. Min
denütt nagy közönség hallgatta végig a jelöltet s 
a többi szónokukat. Csütörtökön megjelentek a 
függetlenségi 48-as jelölt zászlói is, amelyen llart- 
ner Géza vaskereskedő neve ál!. Több jelölt egye- ; 
lőre nincsen.

Kavics vonatok Egy hét óta szokatlan 
időben közlekedő vonatok fütyülését halljuk. Nem 
tehervonat jár, hanem kavicsozzák — mint min
den tavasszal a pályái. Bár már egyszer annyira 
megkavicsoznák, hogy gyorsabb menetrendet le- 1 
hetne rajta életbe léptetni.

— A májusi eső és a fagyos szentek. A gaz
dák azt tartják, hogy a meleg március, a nedves ■ 
április és a hűvös május feltételei a jó termésnek. 
Mind e három feltétel az idén megvan, sőt a lég- ' 
utóbbi oly alaposan van meg. hogy ezen a heten 
alig volt egy óráig a nap az égen látható. Ködös, 
borús, hűvös május ez, de az benne a vigasztaló, 
hogy a három fagyos szentnek elvette a hatalmát. 
Pongrácz. Szervácz Bonifácz borúsan és esővel 
kösszöntöttek ránk és hála Istennek nem hoztak 
fagyot.

— Alsólendvai járás régi és uj 
helység nevei: Adorjánfalva, (Adriancz), 
Alsóbesztercze, (Alsó-Bisztricze), Alsólakos, i 
Alsó-Lendvalakos), Alsószenterzsébet, Bag-[ 

lad, Dagonya, Bakónak, Zalabaksa, Bánuta, 
Kerkabarabás, (Barabás), Belatincz, Belső- í 
sárd, Bödeháza. Murabaráti, (Bratoncz), 
Lendvanyires, (Brezovicza), Csentevölgy, 
(Csente). Cserföld. (Cserencsócz,) Csesztreg, 
Czup, Lendvadedes, (Dedes), Murahely, 
íDeklezsin). Magyarföld, (Dobraföld), Lendva- 
v i-árhely. (Dobronak), Felsöbeszlerce, (belső 
Risztricze), Felsőíakos, (Felső-Lendvalakos), j 
Felsöszenterzsébet. Filárz. Gáborján háza, 
(Gáborjaháza), Lendvarózsavölgy, (Ganicsa), 
Göntérhaza, Lendvaszentjózsef, (Guinilicza), 
Zalagyerlyános, (Gyertyános), Lendvahidvég. 
illidvég), Lendvahosszufala, (Hosszufalu), 
Murarév, (Hotica), Murasziget, (Izsakócz), 
Lendvajakabfa, (Jakabfa), Szentistvánlak, 
(Jósecz), Kámaháza, Kapcza, Kebeleszent- 
inárton, (Kebele), Kálóczfa, (Kerkakálóczfa), 
Kerkakulas, Kerkanéinetfalu, Kerkapéntek- 
falu, Kerkaujfalu, Kispalina, Kót, Közép- 
besztrercze, (Közép Bisztricze), Külsösárd, 
Kislippa, (Lippa), Hársliget, (Lippahócz,)

Márokföld, Murainelencze, (Melincz), Nagy- 
palina, Nemesnép, l’etesháza, Pórszombat, 
Kozmadombja, Pusztaszentpéter, Radamos, 
Ramocsa. Rédics, Lendvaerdö, (Renkócz), 
Résznek, Örszenlvid. (Slrelecz), Szésziszent- 
lászló. Szentgyörgyvölgy, Szijárlóháza. Zala- 
szom balfa, (Szombatfa), Bántornya, (Tur- 
nischa), Tüskeszer. Völgyifalu, Zalaivánd, 
(Zalaivánc), Zorkóháza, Zsitkóc, Zsizsekszer.

A sürüházi dalárda tánczmulatsága. Jól 
sikerült táncmulatságot rendezett a sürüházi dalárda 
f. hó 8-án Siflár István sürüházi vendéglőjében. 
A táncmulatság műkedvelői szinielöadással volt 
egybekötve, s a sürüházi hitelszövetkezet 10 éves 
fennállásának emlékére tartatott meg. A sürüházi 
hitelszövetkezet délután két urakor tartotta ünnepi 
közggyülcsét a sürüházi iskola helyiségében, 
mely közgyűlés után a szövetkezet könyvelője 
Faith Pál ismertette szép értekezésben a 
fiatal, de máris életerős hitelszövetkezetnek 
történetet, s fejlődésének főbb mozanatait. 
Este 8 órakor Pálmafán a „Gyimesi vadvirág" 
népszínművet, majd ezután egy „Szövetkezés" 
czimü életképet adtak elő nagy sikerrel a vidéki 
műkedvelők, melynek végeztével Czene Jenő pan- 
kaszi cigány prímás muzsikájára tánezra perdült 
a jókedvű fiatalság. A táncmulatság igen jól 
sikerült, s a kora reggeli órákban ért véget. 
Tiszta jövedelmét a sürüházi dalárda pénztára 
javára fordították.

Fogadják nemesszivü felülíizetök kik
nek névsorát helyszűke miatt a jövő számunkban 
fogjuk leközölni — hálás köszönetünket. Tulaj
donkép nem is rajtunk segitettek, hanem ezen a . 
szegény, a nemzetiségektől folyton bántott rágal
mazott szegény magyar nemzeten, mert minden 
fillér, mellyel bennünket segélyeznek, csak buzdí
tás számunkra, hogy híven kitartsunk drága nem
zetünkért való szellemi küzdelemben.

Külön köszönetét mondunk Nagyságos Radó 
Lajos urnák, aki a küldött 30 K belépődijávai 
nagyot lendített a kezdet nehézségeivel küzdő 
dalkörünk ügyén. S csupán csak azon tudat hogy 
ily nemesszivü pártfogóink, jóakaróink vannak, 
nem engedi hogy csüggedjünk, hogy azon lobogót 
melyet gyenge kezünkkel magasan lobogtatunk 
kiejtsük kezünkből. S fogadjuk, hogy ezen szent 
lobogót bármiféle megpróbáltatások közölt is el 
nem hagyjuk, hanem alatta hűségesen kitartunk. 1 
Most pedig azon óhajtással zárom soraimat, vajha 
nekünk nocsak eszményi, hanem valóságos, látható I 
lobogónk is lenne, mely kisded seregünket elvál- 
h.atatlanul összekapcsolná s amelyre ha rátekin
tünk, szivünk büszkén feldobogjon. Adja a jó 
Isten, hogy óhajtásom minél előbb teljesüljön. Bakó 
Károly tanító.

— Vetőmag beszerzése. Mint értesülünk, uj ! 
termésű lucernából az idén közel sincs annyi, a 
mennyi szükséges. Sok felöl fognak azért olyat 
ajánlani, mely régi maggal és értéktelen Turkesz- 
tánival lesz keverve. Répamagból a szükségletnek 
alig termett *';<  ad része. Hogy mi mindent fognak 
megpróbálni csiraképes, fajazonos répamag gyanánt 
eladni a gazdáknak, arról sokat lehetne Írni. Ily 
körülmények közöli óriási fontossága van a véde
kezésnek. mely elsősorban abból áll. hogy ne in
duljanak a látszólagos alacsony árak után, hanem 
ügyeljenek az áru minőségére. Ugyanis a magas 
árak minden cselre arra késztetnek egyes magol 
árusítókat, hogy a régi, csiraképtelen mag hozzá- 
keveréssével alacsonyabbra szállítsák le az árt s 
igy természetesen az értéket is, miáltal olcsóbb 
árakat szabhatnak. Ezért ajánljuk, hogy gazdáink 
az idén a legmesszebbmenő garanciát kössék ki 
úgy gazdasági, mint kerti magvak bevásárlásánál 
s különösen a külföldi cégektől követeljék, hogy 
szavatoljanak a magyar inezörendőrségi törvények 
szerirt, különben nem lehel tőlük kártérítést kapni. 
Hogy azonban eleje vétessék a sok kellemetlenség
nek és súlyos károknak, legajánlatosabb hazai céget 
igénybe venni mint p. o. a közkedvelt Mauthncr

Ödön es. és kir. udvari magkereskedését Buda
pesten. mely cég becsületben áll fenn már 36 éve 
és különben is be van igazolva, hogy a Mauthner- 
féle magvak a legjobbak és azokban még soha 
senki sem csatlakozott.

Tánctanfolyam Muraszombaton. Máyersberg 
József okleveles tánctanár, aki hosszab ideig a 
budapesti Róka-féle tánctanitó intézetben, mint 
segéd tanár működött a jövő hónap folyamán 
Muraszombaton a Korona szálló dísztermében 
tánctanfolyamot nyit, ez alkalommal a legújabb 
táncnemeket, baleleket fogja tanítani. Máyersberg 
fivére a jó hírnevű nálunk is ismert Máyersberg 
Fridának. Jelentkezni lehel a tánctanfolyamra 
lapunk kiadóhivatalánál.

Kereskedelmi kertészet Muraszombatban. 
Városunk ismét egy oly teleppel szaporodott, 
melyet sok nagyobb város is nélkülöz. Hoyer 
István mükertész volt már alkalmunk- sok 
ízben tapasztalni kiváló szakmabeli képzettségét — 
nem kiméivé a költséget, kereskedelmi kertészetet 
létcsitelt városunkban. A kertészet ágához tartozó 
összes fákt cserjék, élökerilések 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 kaphatók. Kertészeti dolgokban fel
világosítással és munka kivitelével készséggel 
szolgál úgy helyben mint vidékre, személyesen 
vagy levélben. Az összes nemesfaju cserépvirá
gok virágzó állapotban, szőnyeg növények, ko
szorúk és csokrok megrendelését minden időben 
elfogadja. Diszkertek és sírok gondozását készség
gel elvállalja.

— Berdén István okleveles szabómester ajánlja 
magát úgy helyben mint vidékre úri ruhák, úgy
szintén egyenruhák, papi öltönyök stb. elkészítésért} 
a legdivatosabb kivitelben. Rendelkezik a legújabb 
mintákkal. Azonkívül elvállal jótállás mellett női 
és férfi öltönyök, függönyök, szőnyegek stb; tisz-t 
tilását. Kívánatra házhoz készséggel megy. Lakás : 
Muraszombat lloycr István kereskedelmi kertész
nél, Lendva-ulcza. , •

Nyilttér.*'

Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik feledhetetlen nőni elhunyta 
alkalmából szívesek voltak részvétüket nyilváni-, 
tani, valamint koszorút küldeni, fogadják ezen 
utón is hálás köszönetéinél.

Muraszombat, 1910. május hó 14.

Dobrai János

■) E rovatban köztöltékért a szerkesztőség fetelösgf- 
get nem vállal. <ít

Közgazdaság. ... -

Nepies Állattenyésztésünkért. A földinivc.
’lésügyi miniszter a minap nála tisztelgő gazdasági 
felügyelőknek sürgős feladatává telte, hogy vegyék 
munkába az elhanyagolt községi és közbirtokost 
sági legelők jókarba helyezését, illetve a hol 
egyáltalán vagy pedig elegendő hegejö nincsj 
támogassák az érdekelt gazdákat a megszerzésében? 
Ez intézkedés sokkal közvetlenebbül érinti a vidéki 
de főleg a falusi -lakosság érdekét, semhogy-nd 
kellene vele behatóbban foglalkoznunk.

.Mint az ország legtöbb vidékén, úgy vártne’ 
gyénkben is valóságos szegyénél' alkotják a kozí 
legelők a mezei gazdálkodásnak. Alig ván az 
országban közlegelő, mely a javításnak, gondol 
zásnak, egyszóval okos gazdasági kezelésnek mégi 
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csak a színét is látta volna. Igaz, hogy a legrosz- 
szabb legelő is többet ér, mintha egyáltalán 
nincs, de nagyban és egészben a meglevő közle
gelők sem tudnak illően megfelelni fontos hivatá
sunknak. Pedig a mi viszonyaink közölt az állat
tenyésztés, de főleg a kisgazdák és birloktalan 
falusi lakosok állattenyésztése a közlegelöt néni 
nélkülözheti. Ám vitatkozzhnuk rajta az elméleti 
tudósok, hogy kell e a jó állattenyésztéshez legelő 
vagy sem, annyi bizonyos, hogy a mi népünk 
közlegelő nélkül kellő mennyiségű marhát tartani, 
egészséges további tenyésztésre alkalmas állatokat 
felnevelni nem tud. Az az intézkedés, tehát mely
nek közlegelöink jókarba hozatala és a hiányzó 
legelő területek pótlása lesz az eredméinye prak
tikusan veszi munkába nemcsak állattenyésztésünk 
fejlesztését, hanem a falusi élet gazdasági erősö
désének, tehát szociális békéjének biztosítását h. 
A mai állapotot, amelynek közepette a közlege.ök , 
rosszasága vagy hiánya a szegényebb elemekre 
nézve lehetetlenné teszi az állattartást, kihat 
népünknek nemcsak anyagi állapotára, de táplál
kozására, tehát testi és lelki egyensúlyára is.

A magyar törvényhozás már 1907-ben meg- , 
alkotta az állattenyésztés állami támogatásáról 
szóló törvényt, melyben módot adott arra, hogy a 
falusi kisgazdák úgy a legelő javításánál, mint 
megszerzésénél is igénybe vehessék az állami | 
segítséget. Ugyan e törvény amikor a kisebbek 
kivételével minden vármegyébe egy gazdasági fel- . 
ügyelőt állított, gondoskodott a végrehajtását moz
gató helyi szakközegekről is. A törvény végrehaj
tását a közbejött politikai zavarok jóformán meg
akasztották. Az igy származott hiányokat és vét
len mulasztásokat pótolja most az uj földmivelés- 1 
ügyi minisztérium fent említett rendelkezése, i 
Kívánatos, hogy e rendelkezés végrehajtásában ne 
csak a gazdasági felügyelők és közbirtokosságok, 
de a helyi élet összes vezetésre hivatott tényezői 
is közre munkáljanak. A dolog természetesen nem 
fog rögtönös eredményeket fölmutathatni.

Századok mulasztását nem lehet egyszerre 
pótolni és igy a közlegelök kimerült talaja, elsilá- 
nyodott növényzete, általánosan elhanyagolt keze
lése sem fog egykettőre ideálissá változni. De bi- | 
zonyos, hogyha évenkint csak egynéhány közlegelö 
kerül egy egy vármegyében gondosan vezetett és 
ellenőrzött javítás és kezelés alá, néhány év alatt 
nagyot javul gazdasági életünk mérlege. Hiszen a 
két-három millió holdnyi legelőknek csak becsü
letesebb kezelése is mindjárt husz-harmincz millió 
koronával gyarapíthatja a gazdasági hasznot. Az 
pedig sokszorosára rúg ennek az összegnek, amit | 
a legelők jókarba hozatala, vagy pótlása az állatok 
számának és értekének gyarapításával eredményez
het. Érdemes tehát ezzel a dologgal komolyan fog
lalkozni és alig szerezhet magának bárki is na
gyobb érdemet a községgel szemben annál, mint a 
ki értelmes gazdaember létére odahat, hogy a köz
legelök megjavításának és helyes kezelésének gondos 
és aprólékos munkája mentői előbb meginduljon. 
Annál inkább meg kell és meg lehet ez tenni, mert 
ahol ez a munka túlságos nagy költséggel járna, 
az állam méltányos segítsége is igénybe vehető. 
Természetesen a gazdasági felügyelőknek lesz a 
gondja, hogy az állam csak érdemes munkát tá
mogasson, de az ilyen munka aztán meg is kapja 
a támogatást.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

Ha statisztikát vezetnének az egyes községek
ben mutatkozó béktclenség, sőt számos ki vándor
lási eset okairól is. az a statisztika elég nagy szá
mokkal utalna arra, hogy hány ember gazdasági 
exiszlenciája ment tönkre azzal, hogy marhaja ki
szorult a közlegclöröl, vagy semmiképpen sem tu
dott legelö-lerüleihez jutni. Igen sok községben 
valóságos harc folyik a legelőért. Mind ez pedig 
nagyon természetes. A legszegényebb ember is 
tudja és látja, hogy egv-egy állat felnevelése, vagy 
pláne az állattenyésztés minden éven biztos és 
bő hasznot ád. Tehát mindenki igzekszik egy 
állatot tartani, de ez az igyekezete meghiúsul, ha 
nincs olyan legelő terület, amelyen az év hét- 
nyolez enyhébb hónapján az állat eléljen és nö
vekedhessek. A szociális béke barátainak szem
pontjából tehát igen fontos tényezők a közlegelök. 
Közgazdasagi tudósaink pedig azt mondjak, hogy 
a nagy export képességű, tehát igazán nagy 
világpiaci jelentőségű alapja és e szerint sokszo
rosan hal az ország gazdasági gyarapodására. Mi
vel pedig a népies tenyésztés javarészben a köz
legelőkre támaszkodik, minden megjavuló vagy 
megszerzett legelő terület egy egy lépési jelent 
állattenyésztésünk hasznos fejlődésére nézve. Okos
nak és helyesnek kell tehát elismernünk az uj 
földmivelésügyi miuiniszter szóban lévő intézke
dését, melyben nemcsak praktikus közgazdasági 
érzék nyilatkozik meg, hanem érzés is falusi föld- 
mivelö népünk gazdasági boldogulása iránt.

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

és papirkereskedésében Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém 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 állal azt meg is fogom nyerni.

Mély tiszteletiéi
Benczik Lajos,

oki. szabó.

Eladó
egy 2 */s  lóerejü gözlokornobil, alig volt hasz

nálva, hozzá tartozó cséplőgéppel felszerelve;
egy 3 lóerejü benzin lokomobil cséplőgéppel 

teljesen felszerelve ;
egy 4 lóerejü gözlokornobil, hozzá tartozó uj 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokoino 

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gözlokornobil, hozzá tartózó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü, alig használt benzin lokomo

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

Továbbá egy 4 lóerejü R üstén Proktor-féle 
kijavitatlan magányos gözlokornobil szintén eladó 
kor. 800.
Frischman Elek és Társa 

motorgyár 
Szombathelyen.

Kátrány-
tetőlemez-, facement- és valódi 
aszfaltlemez befedések a legszo
lidabb kivitelben, a legmesszebb
menő szavatossággal.

Minden szakbavágó kátrány
termék gyártása.

Minden fajta tető- és elszi
getelő lemezeknek készítése. 

Költségelőirányzat és 
műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabadalmazott hor
gonylemez

nedves falak 
ellen. A jelenkor legtökéletesebb egyedül czélszcrü és lég 
olcsóbb elszigetelő eszköze — Védeszköz istállógőz ellen 
Számtalan elismerő levél. Prospektus ingyen.

Menzel K. C. Pozsony. Fiók: Szombathely.

A világhírű tartós 
is legkönnyebben 
futókerékpárjegye:

Egyedüli árusítás: 
Nemecz János vas 
és füszerkereske- 
dése Muraszombat

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- s' —
x tégla és hornyoszsindely gyárak X* Országszerte hire járja :

| HÜBNER és POHL fi
A „Keil-Lakk„-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló.

Szállít bérmentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép- „Keil-Lakk*  amellett olcsó.

«q' zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. -ó = A ki egyszer ilyet használ, Mindenkor kaphatók:
rSZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,-? g Többet mást nem tűr a háznál.

Ascher B.mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. — "z
Sok évi szavatosság. =

Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha „fehér ,.Keil-Lakk"-ot veszünk

Szives tájékozásul: S vele mindent jól befestünk. és
1 Q m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely á K 72. tehát 1 □ kerül 115 f. Konyhabútor, asztal, szék.

Fia cégnél1 □ m. „ „ 36 „ közönséges , á K 38. tehát 1 „ , 138 f. Itt van „Keil Lakk*  azúrkék,
Asbest pala, deszka burkolás nélkül, 1 „ „ 300 f. Kerlibulort fessünk zöldre;

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Gyermekeknek örömére. Muraszombat.Képviselők és raktárak: „Keil Lakk*-böl  van minden szili.
Gyimótfalva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur. Kék, piros, zöld-rozmarin.
Muraszombat, , Kohn Lipól ur. Örisztpéler, „ Haas Kálmán ur. Szóval: ház vagy nyárilak,
Rohoncz , „ Steiner Mór ur. Rum „ „ Less inger Arnoid „ Mindig legyen ott „Keil-Lakk!**
Vasvár „ „ Vásárhelyi János ur. Zalalövö , „ Benedek Gusztáv „

b- - -■»■■■» —— — — ■ - — j

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban. « ► ■1


