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A kis utczai hősök.
Gyöngéd kifejezéssel jellemzem azokat 

az utczai fiukat, akik gyakran csinálnak 
egy kis spektákulumot az utczán. Még akik 
rendes és gondos családi és iskolai nevelés
oktatásban részesülnek, kivált ha valamivel 
temparamentumosabb is, néha néha megfeled
keznek magukról s kirúgnak a hámból.

Ezen nincs sokat csodálkoznunk. Nem I 
is szeretnék, ha a gyermekek nem volnának , 
élénkek, sőt megengedhető nekik egy kis 
csintalanság is ; ellenben a nevelés elhanya
golására vall, ha a gyermek rossz indulatit, 
vásott, engedetlen, rakoncátlan, vagy dniva. 
Már pedig sajnos, akárhányat találunk köz
tük, akiknek szive elzárkózik a finomabb, 
a nemesebb érzelmek elöl. Látjuk a sok 
tanköteles „menedékházi“ gyermeket nap
estig csatangolni, mert otthon kevés rájuk 
a gond, iskolába pedig nem járhatnak. Lót- 
nak-futnak olyanok is, akiknek szülei nem 
érnek rá a gyermekekkel foglalkozni, mert 
reggeltől estig távol vannak, hogy a család 
mindennapi kenyerét megkereshessék. Azok
ról a szegény szülőkről meg mit is mond
junk, akiknek a gyermeknevelésről fogalmuk 
sem lévén, talán épen maguk adnak alkal- 

inat és példát arra, hogy gyermekeik külön
féle módon keveredjenek az erkölcstelenség, 
a romlottság ösvényébe?

A népiskola e tekintetben sokat tehet, 
sokat pótolhat, különösen ha a nevelő
oktató nem sablon sze rint teljesiti fontos 
misszióját és ha az iskola kellő erkölcsi 
támogatásban részesül. Kétségen kívül áll 
az az igazság, hogy amely tanító nevelői 
kötelességeit elhanyagolja és nem iparkodik 
növendékeibe — szívvel és lélekkel — az 
erkölcs palántáit ültetni s azokat tovább 
gondozni, ápolni, nem érdemes a tanítói 
névre. És tapasztaljon a szülök részéről 
bármily hanyagságot, nrmtörődömséget'vwgy 
az ö nemes törekvéseivel ellenkező, bizo
nyára tudatlanságból vagy nyomorból szár
mazó gondatlanságot: a nevelő-tanítónak 
annál mélyebb szeretettel és buzgalommal 
kell iparkodnia, hogy alapos lelki anyaggal 
ellássa a gondjára bízott növendékeket, 
amely lehetőleg képessé tegye őket a gonosz
ságnak ellenállani.

Teljes sikert elérni azonban a lég 
nagyobb jóakarat és igyekezet mellett is 
csak akkor lehet, ha a család és iskola 
egyetért, együttérez és együtt munkálkodik.

Különösen az édesanyának kötelessége 

a nevelés, gyermekei szivének művelése, 
habár az atya közreműködésének sem sza
bad elmaradnia.

Már Jezekiel azt mondta: „Sicut mater, 
ita est íilia ejus“. Az anya, a jó édesanya 
pótolhatatlan. Az édesapa okossága és sze
retető nélkülözhetetlen.

Olt, ahol a nyomor, a tudatlanság és 
az alkoholizmus áll fönn, hiába való fáradt
ság nevelésről beszélni — mondja egy 
jeles orvos. De mit mondjunk azokról, akik 
nevelhetnének és nem teszik, kanéin más
sal foglalkoznak, vagy kötelességüket csak 
futólag teljesitik ? Holott a szülők főgondja 
az legyen, hogy mindenkor tiszta legyen a 
gyermek környezete. Fenkölt és nemes a 
szülök kötelessége, ainelylyel fejleszteniük 
kell a fiú lelkiismeretéi, uki ma még gyer
mek s holnap már férfiúvá lesz: becsületes, 
istenfélő és hazafias érzelmű polgárrá.

Az elemi iskola tanítója a szülök ter
mészetes társa az élet hajója körül, amely 
a gyermeket a nevelés révébe kelt, hogy 
vigye. De nem mindig öan ez igv és ez a 
baj. Hogy az összeköttetés jótékony legyen 
és jó gyümölcsöt teremjen, mindig egy és 
ugyanazon célra kell törekedniük, amely 
célt sohasem szabad szem elöl téveszteni.

TÁRCZA.

A gyilkos kupola.
Iria : Zoltán Vilmos.

Pierre Leduc, a fiatal és máris nagyhírű 
építész tervrajzokkal és vázlatokkal megrakott 
dolgozóasztala melleit ült s elégedetten dörzsölgelle 
kezeil. Körül a falakon az építészet remekeinek 
művészi másolatai függtek, főleg kupolás épületek: 
Brabanle mestermüve, a római Szenl-Péterlemplom, 
a párisi Paniheon, a washingtoni Capitolium, az 
Aja Sophia. A környezeten látszott, hogy a ház 
lakója különös előszeretettel viseltetik a kupolák 
iránt, s I’ierse Leduc valóban mánikus igyekezet
tel rávetette magát a kupola szerkezetének tanul
mányozására. Éveket töltött külföloön, hónapokig 
tanulmányozta Brabantc remekét, a Szent Péter 
nemes idomú kupoláját s nem sajnálta megtenni a 
hosszú és veszedelmes utat az Óceánon ál, csak
hogy a washinglonni Capitolium hatalmas kupo 
Iájának struktúráját megismerhesse. Eleiének nagy 
álma volt, hogy e híres építményeknél nagyobbsze- 
rül fog alkotni s neve a művészettörténetben majd
nem örökre ott ragyog a Brabante-é melleit.

Midőn tanulmányuljáról visszatért, úgy lát
szott, hogy a sors segitőkczel nyújt neki álma 
megvalósításához. M.. a Loire partján épült virágzó 
város — Leduc szülővárosa — elhatározta, hogy 
fennállása nyolcszázados emlékünnepe alkalmából 
nemzeti kiállítást rendez. Az iparesurnok tervezé

sére és felépítésére Pierre Leduc kapott megbízást. 
A fiatal műépítész az épületei reneszánszban ter
vezte. közepén hatalmas kupolával, melynek meg
haladták a világ legnagyobb és legszebb kupoláiéit.

A szakértők kétkedőén és hitetlenül rázták 
fejüket, mikor a terv nyilvánosságra került, ám 
Pierre Leduc rendületlenül bízott számításai helyes
ségében. Rengeteg állványerdő közepeit egyre 
magasabbra nőtt az impozáns épület, s a köze
pén nemes idomú árkádokon csakhamar készen 
nyugodott a hatalmas kupola, csúcsán Frnnciaor- 
szág géniuszának diadalmasan mosolygó bronz
szobrával. A külső álványokat leszedték s a tető
zet rézburkolatát ellátták mesterséges platinával. 
A kupola főleg az alkony szürkületében nyújtott 
impozáns látványt és fenségesen, szinte félelmetes 
nagyságban emelkedett a rózsaszínben pompázó 
égbolt felé.

A kétkedés szava lassankinl elnémult s 
helyei adott az általános dicséretnek. A párisi la
pok, nem várva be a kiállítás megnyitásának majd
nem kínálkozó alkalmát, előre hasábos magaszla- 
lásokat írtak az uj csodáról s Pierre Leduc ne
vél csakhamar a világ legnagyobb építőművészéi 
közölt emlegették.

Belül, közel liz emeletnyi magasságban még 
rendületlenül állt az állványerdő. A hatalmas fa
alkotmány emeléséhez csakugyan kiváglak és fel
használtak egy egész erdőt. Az állványok Idején 
Chabran mester dolgozott, a nagyhírű festőművész, 
aki a mennyezet freskóit festette. A mennyezetkép, 
az Ipart allegorizáló gyönyörű csoportozat elké

szült ; s alkonyat felé jelentették Lcducnak, hogy 
a mester megtette az utolsó ecsetvonást és holnap 
hozzá lehet fogni az állványok szétszedéséhez.

Chabran hazament, a munkások szétszéled
lek és Pierre Leduc bezárkózott szobájába, hogy 
közeli diadaláról és világraszóló dicsőségéről ál
modozzék.

Pierre Íróasztalnál ült s a vilamos lámpa fé
nyénél remekműve különböző szelvényeinek vázla
tait nézegette. Az asztalon heveri az államtitkár 
sürgönye, melyben ez tudatja vele, hogy a szép
művészetek minisztere másnap M.-be jő remekének 
megtekintésére. Pierre már látta a miniszter barát
ságosan mosolygó arcát, melyei mestermüvéhez, a 
nemzeti épilömüvézsel dicsőségéhez gratulál s lel
két eltöltötte a büszkeség. Végre legszebb álma 
művészi ábrándja megvalósul s ő leszedheti annyi 
átvirasztott éj. fáradsádos tanulmány és gondos 
munka édes gyümölcsét. . .

Ábrándjai közben egyszerre megmagyaráz
hatatlan izgatottság fogta el, Holmid korán reggel 
megkezd-k az állványok szétszedését s akkor el
lenei nagy bosszúságára ki fog tűnni, hogy számí
tása helyes volt, hogy az óriási kupola emelése 
nem megoldhatatlan feladat.

De csakugyan helyes volt-c a számítás és a 
falak megbirják-e az óriási súlyt, melylyei a kupola 
rájuk nehezedik ?

Pierre Leduc izgatottan előkereste terveit, 
számításait, s ponlról-pontra újra átnézte. Egy
szerre elhalaványodott és minden tagjában re-

Gazdasszonyok figyelmébe! Befőzéshez ajánlok

hólyagpapirt olcsó árért. Balkányi Ernő 
papirkercskedésében Muraszom

bat és Alsólendva.
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A szülök, akik oly sok órán ál az iskolára 
bízzák fiukat, nem fejezhetik be felanatukat 
a nevelés körül, a tanító segítsége nélkül.
Ez viszont a maga részéről nem érvénye
sítheti áldásos befolyását a gyermek szel
lemére és ielkületéro, ha nem támogatják 
ebben a szülők.

Mit lehet s szegény tanító, ha a házi 
környezetben, amelyben a gyermek felnő, 
elhanyagolják a nevelést? Nem szabad azt 
hnni, hogy a tanító csodát mivelhet, külö
nösen nagyobb községekben, ahol a gyér 
mekek százai ki'vannak téve az ntezák 
szenvedelmének! Egy kitűnő orvos és pszi- 
hologus, Linó Ferriani dr., hosszas tanul- 
mánozás után a következő eredményre ju
tott : Az összhangzatos nevelés álatt álló 
száz gyermek közül, aki nem állott az ilyen 
nevelés alatt, csak huszonkilencz nem adott 
okot panaszra.

Az iskolának és az otthonnak egy és 
ugyanazon erkölcsi és intellektuális életből 
kell mentenie; ugyanazt a nevelési módot 
kell követnie, szóval az atyának és különö
sen az édesanyának a tanítóval együttesen 
kell küzdenie a gyermeknevelés terén és 
bármelyik fél ne teljesítse nemes és ma
gasztos nevelői kötelességét, az vétkezik 
Isten és emberek ellen.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

A sziinidőző ifjúság mulatsága 
Battyándon.

Vasárnap I. hó 14-én délután tartotta meg 
járásunk vakácziozó tanuló ifjúsága szokásos nyári 
tánczmulatságát Battyándon a templom elölt elte
rülő vén gesztenyefák alatt. Természetesen a hová 
a fiatalság letelepedik ott a vidámság üt tanyát, 
a csend nyugalmasabb helyre vonul. Erre az 
alkalomra ünnepi díszbe öltöztette az agilis ren
dezőség a mulatság színterét, a sötét zöld lom
bok közül mint megannyi délövi virág viritott a 

megni kezdett. A számításban hiba volt, egyszerű 
összeadási hiba, egyetlen alacsony számjegy, mely 
azonban a sor végén óriásira emelkedett. A kupola 
súlya egy lizedrészszel meghaladta az oldalfalak 
ellcntálló képességét. Ibi holnap az állványokat, 
melyek a falakat tartják s melyeken részben a 
a kupola is nyugszik, megbontják, a világ csodának 
készült remekmű menthetetlenül összeomlik. . .

Lenne kétségbeesetten bámult a villamos 
lámpa vakító fényébe. Agyában és szivében heve
sen lüktetett a vér. Újra átnézte a számítást. Nincs 
mentség sehol! Holnap alkotmányával együtt hír
neve, dicsőség!? és jövője is összeomlik.

Picrre fázva felemelkedett. Magára vette fel
öl lőjél, eltávozott a szomszéd szobába, honnan 
röviii idő múlva viaszkosvászonba burkolt nagyobb 
csomaggal visszatért.

Azután halkan kinyitotta az ajtót s a sötét 
folyóson át, lopva kisietett a korom sötét éjszakába.

Félóra múlva lüzilárma verte fel M. lakos
ságai. A tüzfény a kiállítás területe felöl világitól). 
Az iparcsarnok belső állványzata égett.

Az örök mélyen alhatak. mert mire a tüzel 
valaki észrevette, az egész állványerdö lángban 
állt. Az oltást épen meg akarták kezdeni, mikor 
a kupola. M. büszkesége és Leduc remeke óriási 
dörejjel összeomlott s a lehulló törmelék ezerfelé 
szórta a tűz izzó zsarátnokát.

Hetek múlva, a törmelék eltávolítása közben 
kövek és égett gerendák alatt megtalálták Pierrc 
Leduc félig megszencscdetl holttestét. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, 
hogy muraszombati könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 
aranvnyó ffónnel rondezle,n bc- Kívánok ez által nb. aranyozó geppei „„.(.rendelőimnekgyorsabb és ízlésesebb 
munkával szolgálni. Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

sok színes lampion, egyik fát a másikhoz ízléses 
lombgirland kötötte össze, a tágas taneztermet 
pedig zöld gályákká! vették körül. A rendezőség 
ngylátszik jó 'lábon állott az égiekkel, mert a 
nyári mulatságot rendesen elrontó zápor ezúttal 
szerencsésen elmaradt, a legszebb idő kedvezett 
a jó kedvű társaságnak. A délutáni Muraszombat
bői jövő vonat egész seregéi hozta a vendégek
nek, a kiket az állomáson a figyelmes rendezőség 
gárdája várt s a kik a Rákóczy induló hangjai 
mellett vonultak be a mulatság színhelyére. Ol 
órakor kezdődött a táncz s a lehető legjobb han
gulatban egész a reggeli vonat indulásáig tartott. 
Az esti 8 órás vonallal újabb vendégraj érkezett, 
s csak alig néhányat) mentek haza, azok is az 
öregek közül valók,' a kik rezignáltat) emlékezlek 
vissza a régi szép múltra. A fiatalság pedig tán- 
czolt rendületlenül, s a mint hírlik egyik anibiti- 
osus tánezos annyira belejött a „svungba", hogy 
daczára szülei rimánkodásának még ma is „bosz- 
lonoz.“

A mulatság szóval jól sikerült, a jo hangulat 
emeléséhez nagyban hozzájárult a Küzmics bácsi 
nagyszerű konyhája és kitűnő bora, na meg az 
alsólendvai ezigányzenekar a ki ez alkalommal 
ismét igen jól játszott.

Nagy confetti csata is volt, a melynek sok 
a sebesültje.

Jelen voltak asszonyok : Bralinscsák Jánosné, 
Czipott Miklósné, Császár Lajosné, Clemenl Fe- 
renezné, Győri Kálmánná, Hartner Géziiné, özv. 
Ilartmann Józsefné. Hartmann Fcrenczné, Jónás 
Jánosné, Jarnovics Petemé. Káply Lajosné. Káply 
Kálmánná, Kovács Istvánná. Kardos Józsefné, 
Kolossá Istvánná. Kühár Ivánné, Markoviig Ferencné, 
Morgenstern Rozsöné, Miklósy Ferencné, Med 
gyessy Amália. Osváth Sándorné. Polliik Józsefné. 
Bajbár Miklósné. Saáry Józsefné, Sparas Ferencné, 
özv. Seb. Fehér Ilona. Szabadfi’y Józsefné, Sági 
Paula, Steril Simonná. Vogler Györgyim.

Leányok: Barborcsik Kata, Bienstein Juliska. 
Császár Gizi. Czipott Gizi, Erdö-sy Etelka, Fiiszár 
Jolán, Fehér Mariska. Fenyves Ilonka. Hima 
Jolánka. Káply Jolán. Kovács Ilonka, Laval Ber
táin, Magyar Katus. Miklósy Mariska és Margit, 
Morgenstern Jolán, Markoviig Etel. Osvath Teréz, 
Pusztai Stefi, Polliik ír na és Mili. Piluper Annuska, 
Saáry Katus, Sparas Irén és Szidi. Sinkécz Ma
riska és Lujza, Szinicz Emma. Vogler Ilonka 
és Miczi.

A mulatságnak szép anyagi sikere is volt, a 
mi a muraszombati és battyándi evang. templo
mok alapja között oszlik meg. A*.  F.

Magyar kesergő
Irta : Oláh Gábor.

Sirattalak, szaggatniuk. 
Átkoztalak, leszóltalak 
Édes, szegény hazám ! 
A lelkem tán mást élezett, 
A lelkem benn tán könyezelt, 
Mig szitkot szórt a szám.

Olyan kiesinynak láttalak.
Mini sokszor látom magamat,
Édes, szegény hazám.
Mikor rád csapott ostorom:
Vérrel buggyant fel arcomon
ülés ütés után.

Hiszen egy csöpp részed vagyok. 
Ha jajgatsz, én is jajgatok, 
Édes, szegény hazám.
Most leborulok s csókolom
Lábad nyomát a homokon, 
Bölcsőm, sírom, anyám!

Én bánthatlak, sirathatlak,
Magyar vagyok, gázolhatlak,
Édes, szegény hazám!
De más ne merjen bántani !

Más céda, más silány.

Mit tudja más: mi fáj nekünk?
Mért könnyel sós a kenyerünk ?
L'gy-c szegény hazám?
Világ csodája, hogy vagyunk!
S ha majd egyszer kilobbanunk
Ama nagy éjszakán :

Tragédiánkat az örök
Ég irj i meg, ha menydörög
Viharok hajnalán :
„E nép fogyott de nem hajolt.
E nép magának sírja volt.“ 
Óh, még halálunk is milyen 
Felséges lesz hazám!

HÍREK.
Szent István ünnepe.

Igen kevés nemzeti ünnepünk van. 
Március tizenötödikét, mint a demokrata 
Magyarország születésnapját igazi lelkesedés
sel csak az ifjúság ünnepli. Szent István 
napját a katholikus egyháznak köszönhetjük, 
mert a vallás hozzájárulásával öltött magára 
az ünnep nemzeti karaktert.

Pedig olyan szükséges volna egyes 
kimagasló és a magyar nép történetében 
korszakot alkotó eseményt, legyen az gyász, 
vagy örömnap, évenkint megülni: az ilyen 
ünnep belenyúlna a nép lelkűidébe és az 
összetartozás tudatát, a nemzeti eszmék 
tartalmát népszerűvé tehetné. Nézzük csak 
meg szomszédainkat, mily pazar fénynyel 
szokták megülni egyes győzelemmel vég
ződő háborúk emlékét, egyes nagy férfiak 
születésének évfordulóját és ha igaz is, 
hogy ilyenkor a szemkápráztató pompa 
játsza a főszerepet de az ünnepséghez 
tóduló nép lelkesedést és bizonyos honfiúi 
büszkeséget visz magával falujába.

Éptigy, mint a vallás hatásának egyik 
föeszköze: az ünnep, úgy a hazaszeretet 
szüksége is nagy tettekre vagy nagy férfi
akra emlékeztető ünnepek által volna nép
szerűsíthető.

Maga Szent István ünnepe egész lefo
lyásával, egyházi diszével és világi ünnepé
lyeivel önkéntelenül is a nemzeti ünnepek 
szaporítását juttatja eszünkbe.

Szent István napja úgyszólván csak a 
fővárosnak ünnepe. A vidékiék többnyire 
ezt a napot használják fel a mi szépülő 
fővárosunk megtekintésére és mig délelőtt 
vallásos ceremóniák, mint a szent jobb 
körül hordozása a gyönyörű istentisztelet 
megtekintésében telik el: addig a délután a 
fővárosi nevezetességek megtekintésével és 
szórakozásokkal múlik el. A városligetet 
zsúfolásig megtölti a vidéki közönség és 
sajnos, hogy évről-évre alacsonyabb nivon 
állnak a városligeti népünnepélyek és egyeb 
szórakozások, újat nem nyújtanak és ép 
ezért ma már a budapesti ember csak 
nagy ritkán keresi fel a városligetet.

Maga a Szent István nap ceremoniális 
részében van a legtöbb lélekemelő jelenet. 
A primási helynöknek nemzeti érzéstől és 
vallásos meggyőződésből áthatott beszéde 
leírhatatlan hatást idéz elő a közönségben, 

Alsólendva járás belügyminiszteri rendelettel meg
változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 

kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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mely a magas egyházféiíia minden eddigi | 
ténykedéséből arra a meggyőződésre jutott, 
hogy szabadelvűbb és fenköltebb gondolko
dású férfiú, mint Dr. Kohl Medard püspök, 
hercegprimási titkár még nem volt, az 
ország prímása mellett.

Szép látvány a szent jobb körülhordo- 
zása és festői a kiséret, mely magyar dísz
ruhába öltözött kócsagtollas ifjakból áll. 
Mintha egy darab középkor vonulna el a 
néző elölt, de csak a kornak pompája és 
hangulatkeltő báltere. Nem lenne érdektelen 
Szent István napján a magyar lovagkorból 
egy pár képet összeállítani, egy pár törté
neti mozzanatot szemlélhetövé tenni, az 
ilyen ünnepélynek volna mindig legtöbb 
közönsége és értéke.

A szent jobb, mely ereklye gyanánt 
fentmaradt, s melyet mindig jelnek tekin
tettek abban az irányban haladni, melyet 
a legelső magyar kitűzött, tényleg alkalmas 
arra, hogy a nagyközönség tudatában a 
múltat felélénkítse és a jövő útját kijelölje.

Az Árpád ház, de különösen Szent 
István urakodása vetette meg alapját Ma
gyarországnak, mert a honfoglalás befője- i 
zetlen tény maradi volna mindaddig, inig j 
Szent István fejét a korona nem ékesítette. : 
A viszonyok, melyeket e bölcs fejedelem i 
megteremtett, küzdelmes és századokon at j 
állták ki a próbát és minden magyar király
nak, kit Szent István koronájával az ország 
bizalma kitüntet, legideálisabb feladatát ké
pezi, mindenben megvalósítani . az első ( 
magyar király álmait.

De nemcsak az ország fejedelme, maga | 
a nemzet is járjon Szent István nyomaiban ; 
és ismerje minden honpolgár kötelességét, 
melylyel a királyt támogatja hazafias gon- 
dolalai megvalósításában.

— A király születésnapja. A legelső 
magyar ember, a magyar király, nyolcva
nadik születése napját hagyományos kegye
lettel ünnepelte meg az ország népe, fellobo- ! 
gőzölt házak, a templomba vonulók ájtatos 
sokasaga élénk bizonyítéka a magyar nép 
loyális nemes érzéseinek. Az ország nagy 
ünnepéből Muraszombat is kivette részéi. , 
Már a kora reggeli órákban minden házon | 
nemzeti zászló lengett. A rom. kalholikus, . 
ág. evangélikus és izraelita templomokban | 
hálaadó istentiszteletek voltak, ahol az 
összes hatóságok képviselői ünnepi díszben i 
jelentek meg.

— Esküvő. Czipolt Géza a szentgott
hárdi ág. ev. gyülekezet nemrég beiktatott 
lelkésze, Czipott József márlonhelyi birtokos 
fia e hó 22 én tartja esküvőjét Jénában 
Brünner Gerlrud urhölgygyel, néhai dr. 
Brünner János jénai egyetemi tanár özve
gyének leányával.

— A muraszombati műkedvelők társaságának 
1910. augusztus 7 én tartott tánczinulatságára 
pótlólag beküldőitek még Olajos Sándor 10 kor.. 
Ec kardi Frigyes 8 kor. 90 fillért. Az összes bevé
tel volt 650 kor. 50 fill. a kiadás 200 kor. 50 fill. 
s igy az orgona alap javára 450 kor. maradt.

— Halálozás. Őszinte igaz részvéttel 
adunk hirt dr. Messer Samu bellatinci kör 
orvos haláláról. A derék öreg ur egy em
beröltőn át működött a szenvedő emberi
ségért s érdemes közéleti munkásságának 
és közhasznú tevékenységét az arra illeté
kes körök elismerték, s a zalavármegyei 
orvosszövetség alelnökét. a Belatinc vidéki 
takarékpénztár pedig buzgó igazgatósági 
tagját gyászolja a megboldogultban. Az 
elhunyt édesatyja volt, a kiváló újságírónak. 
Messer Sándornak, a „Pesti Napló“ felelős 
szerkesztőjének. A gyászoló család az alábbi 
gyászjelentést adta ki:

Özvegy Dr. Messer Samuné megtört szív
vel jelenti, úgy a maga valamint gyermekei, 
unokái és az összes rokonság nevében, hogy 
forrón szeretett férje, illetve atyjuk, após és 
nagyatyják Dr. Messer Samu kör- és uradalmi 
orvos a Zalavármegyei orvosszövetség alelnöke, 
a belatinczi izr. hitközzég elnöke, a Belatincz 
vidéki takarékpénztár igazgatósági tagja, ez évi 
augusztus hó 15-ik napján esti fél 7 órákor 
áldásdus és tevékeny életének 77-ik évében 
rövid szenvedés után jobblétre szenderült.

Drága halottunk hült tetemei folyó hó 
17-én délután 4 órakor fognak a belatinczi izr. 
sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Bela
tincz, 1910. augusztus hó 15 én. Béke hamvaira! 
özv. dr. Messer Samuné szül. Oldalt Jeanctte 
neje. Adolf. Sándor. Teréz, Sári gyermekei. 
Messer Adolfné szül. Ihrtman Irma menye. 
Komlós Ignácz. Kaufmann Bezsö vejei. Komlós 
Margit, Komlós Olga, Kaufmann Endre, Kaufmann 
Károly unokái.

Tűzoltó mulatságok. A .Muraszombati 
Önkéntes Tűzoltó-Egylet® saját céljainak előmoz
dítása javára 1910. év augusztus hó 28 án a 
.Gesztenyés® ligetben, kedvezőtlen idő esetén 
Bohrai János .Korona® vendéglőjében szórakoz
tató meglepetésekkel egybekötött zártkörű nyári 
láncvigalmat rendez. — Az Alsómaráczi Önkéntes 
Tűzoltó-Egylet saját pénztára javára Alsómarácon, 
1910. augusztus hó 20 án Szép János vendéglő
jének udvarán és helyiségeiben zártkörű nyári 
láncmulatságot rendez.

— Csendörségűnk költözése. A muraszombati 
csendörörs a régedéi utón lévő eddigi állomáshe
lyét a Vár-utczába helyezte át.

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

— Mikor a fenyegetés minősül. Veszélyes 
fenyegetés kihágása miatt állott a napokban egy 
vend atyafi a bíróság előtt. Az volt a vád. hogy 
egy másiknak azt mondta, hogy vigyázzon magára, 
mert augusztus 15-én már nem látja meg a napol. 
Mielőtt a kritikus nap bekövetkeznék a másik 
feljelentette, a helybeli járásbíróságnál veszélyes 
fenyegetés miatt. A jámbor veszélyesen fenyegető 
eltérve a bűnös gonosztevők traditiójálól beismerte 
teltét, de azzal védekezett, hogy ö nem akart 
veszélyesen fenyegetni, csupán prófétához illő jóslás
kép használta a fenyegető kifejezést s azt úgy 
értelmezte, hogy senki se tudja előre végzetét, s 
ö is csak úgy gondolta, hogy a sértett nem fogja 
meglátni többé a napot, ha esetleg addig meghal, 
de ö ennek előidézésében részt venni egyáltalán 
nem kívánt. A járásbíróság ezt a védekezést ter
mészetesen nem fogadta cl.

— Jogászok figyelmébe ! Ügyvédi és bírói vizs
gára. az összes jogi szigorlatokra, Budapestre, 
Kolozsvárra, államszámvileltani, államvizsga és 
alapvizsgára sikerrel, gyorsan készít elő dr. Erős 
Vilmos jógi szemináriuma, Budapest. VII., Wesse- 
lényi-utca 13.. Jegyzetek kikölcsönöztetnek. Felvi
lágosítás díjtalan.

Jubilált .Az Est®. A teljes siker és nép
szerűség jegyében született .cg Az Est. Ma már 
nincs M így.Írországon váro< ó- ciné? újságolvasó 
ember a ki ne tudná, hogy mit jelent Az. Est. 
Törhetetlen igazság<zeretel. radikalizmust, a nép
jogok teljes tisztek tel. minden haladás és előre
törés harcos mozgatóját, egy teljesen szabad, 
bátor, független és előkelő hangú újságot. Az E<t 
mindenütt ott vav, régi megszokott, kipróbált és 
hűséges barátnak tűnik fel s szinte meglepetés, 
hogy csak most ért el a szám 'jubileumához. A 
közönség teljesen tisztába van értékével mert 
Magyarországon lap még igy nem indult s ilyen 
gyorsan nem lelt népszerű. Nem az a lényeges, 
hogy este már minden magyar városban két kraj
cárért egy teljes újságot kap az olvasó, hanem az. 
hogy becsületes és hangjában feltétlenül tisztes
sége®. Az Est kiadóhivatala és szerkesztősége Bu
dapest, Miksa-utca 8.. — ahol minden érdeklődő 
a lapra vonatkozó minden felvilágosítást megkap 
hat s a honnan kiváltaira mindenkinek küld mu
tatványszámot a kiadóhivatal.

Hol vásároljunk zongorát ? Természetesen 
olt, ahol garanciát találunk arra nézve, hogy jó 
és tarlós zongorához jutunk. Ilyen elsőrangú. 
1881. év óta fennálló és többszörösen kitünteteti 
cég: Hevesi Balázs zongoragyáros utóda. Budapest. 
IV.. Váci utca 16.. ahol kitűnő, saját gyártmányú 
zongorákon kívül még a világ leghirnevesebb zon- 
geragyárainak gyártmányai is raktáron vannak. 
Akár hazai, akár külföldi zongorák pedig a leg
ideálisabb kiszolgálás és a legméltányosabh fel
tételek mellett szerezhetek be e cégtől. Ajánljuk 
olvasóinknak, ha zongorára szükségük van. for
duljanak teljes bizalommal c jó hirnevü céghez, 
ahol minden egyes zongoráért írásbeli jótállást 
vállalnak. Erről meggyőződni most aikalma kinál- 
kinálkozik a t. c. vevőközönségnek, aki amúgy is 
Szent István napján a fővárosba rándulnak. Pros
pektust a cég ingyen küld bárkinek.

Qrszagos baromfivásár Sopronban. A 
Nyugatmagyarországi Földmivelők Gazdasági Egye 
sülete 1910. évi október hó 23. 24, 25-én Sop
ronban a régi városi lovarda fedett helyiségében 
országos tenyészbaromfivásárt rendez. Az erre 
vonatkozó bejelentések legkésőbb folyó évi szep
tember hó 30-ig fenti egyesület címére Szombat
helyre küldendők meg, hol bejelentő iv úgyszintén 
bővebb felvilágosítás nyerhető. Tekintettel arra, 
hogy ez lesz az idén Dunántúl egyedüli nagyobb 
baromfivására, melyen a földmivelési minisztérium 
megbízásából az Országos Baromfitenyésztők Egye
sülete a szomszédos vármegyék területén kiosz
tandó lenyészanyagol szerzi be és a mull évben 
a kiállított baromfiak 80 százaléka 10 korona 
átlagárban értékesitést nyert, a vásár igen sike
resnek ígérkezik. A baromfivásár alkalmával egy
idejűleg különféle baromfi kclletögépck állíttatunk 
ki, melyekkel gyakorlati bemutatások végeztetnek. 
A szomszédos kormányok mezőgazdasági tanácsai 
nagy érdeklődési mutatnak a Sopronban tartandó 
baromfivásár iránt és részvételüket kilátásba he
lyezték.

Apró hirdetés.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készitell különféle kosárfonó munkiát u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tarlókat 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 

i óvodában.

I. szám.
Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.
Garnitúrákra csereüzletek köttetnek. 

Benzin ás nyersolajmotorok, ra 
aljas locomobilos cséplökészletek.

Használi és jól javitott cséplökészlelek. 
eüsi Mindannemü Eira 
gazdasági gépek és műszaki cikkek,
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<<|| Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka ,
egv régiónak bizonyult háziszer, mely mar sok ev 
óta legjobb bedörzsiilésnok bizonyult. koszvenynel, 
................ osúznál és meghűléseknél. •■■••••••••••••••• 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 vcdjegygyel 
és a R chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben h-.8O, K 1.40 es K2. 
és úgyszólván minden gyógyszertarban kapható. 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
ör Richter gyógyszertára at „Arany orosilanhot", 
* Prágaiban, El sabethstrasse 5 neu

5S#

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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Tanoncz.
magyar s vend nyelvet értő 
1-2 középiskolával, tanonczi 
felvétetik Uray testvérek vast s 
füszerkereskedésében Raii- 

kersburg (Styria).

Lampion confetti 
nagyban és kicsinyben 
jutányos áron kapható: Balkányi 

Ernő papirkereskedésében 
Muraszombat.

ÉRTESÍTÉS.

Vasvár megye leírása 
népszerű füzetecskc iskola és magán célra. , 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Vall szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy Muraszombatban 
Berger József cs 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 
jaktárt 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 czégeinél voltam alkalmazva főnö
keimnek teljes megelégedésére, ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. é. 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom és hiszem, hogy kiszolgált 
elsőrendű anyagom, gondos és tiszta munkáim által azt meg is fogom nyerni.

Mély tisztelettel
Benczik Lajos,

oki. szabó.

----------------------------—

Rérheaíln a aélvasmeuyeiLJUs l. UíiUU takarékpénztár r.-t. 
berházában egy nagyobb, 4 utcára nyíló 
üzlethelyiség a hozzá tartozó mellékhelyisé
gekkel és 2 szobás lakással, 

egy kisebb üzlethelyiség, 
egy emeleti utcára nyitó 3 szobás lakás 

a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel.
Értekezhetni a hivatalos órák alatt.L ___________ ___

t ' ■ ife

42.000 korona.
Schildhoíi, Ratschendorf mellett, fél óra gyalog 

Gosdorf vasúti állomástól, nagy gazdaságomat eladom, 
mely áll (8 évvel ezelőtt épült csiszolt téglából) egy szép 
villából, van benne .5 szoba, konyha, éléskamara, pincze, 
hozzá egy istálló béres lakással, gazdasági épület 37—37 
méter hosszú, kb. 54 hold szántóföld, 20 hold erdő és 
nagy gyümölcsös. Évi termés kb. 400 mm. első rendű 
széna, 150 mm. búza, rozs és zab stb. stb. 42.000 koronáért 
eladó. Termés nélkül 36.000 korona. A vételár fele később 
is fizethető 5% kamatjárulékkal. Bővebbet a tulajdonosnál:

Frímmel József Leibnitz.
*-------------------- -------------------------------------------------------------------- <

Valódi védjegyű

Képviselet és raktár: 
M ELIS ÉS PINTÉR 

Szombathely.

Minden zsák tartaloinjelzéssfcl van ellát v;

Óvakodjunk a hamisításoktól I

Thomassalak
gjobb és legolcsóbb foszvor- 

snvns műtrágya !
Csak akkor valódi ha

Kalmár Vilmos
ii Tliomasphosliatfabnken BERLIN 
vezérképviselője : Budapest. VI. 

Andrássy-ut 49.

E

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- 
? tégla és hornyoszsindely gyárak 
| HÜBNER és POHL |
~.Szállít bérmentve minden vasúti állomásra: mindennemű cserép- — 

zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. < -

r SZABADALMAZOTT HOR NYOSZSI ND ELY, ? 
mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. M c 

Sok évi szavatosság.
Szives tájékozásul :

1 □ m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely á K 72. tollát 1 □ kerül 115 f. 
1 - - 36 „ közönséges „ á K 38. tehát 1 , , 138 f.
Asbesl pala, deszka burkolás nélkül, 1 n , 300 í.

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselők és raktárak:
(■\imolf.ilva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur.
Muraszombat, , Kőim Lipót ur. Örisztpéter, „ Haas Kálmán ur.

o wmez „ » Steiner Mór ur. Rum , B Lessinger Arnotd -
vasvar „ , Vásárhelyi János ur. Zalalövö , „ Benedek Gusztáv ,

11 ■ — -

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


