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Az önérzetes nép. 
n .

N így örömmel olvastam ez újság mull 
Ildi számában .Az önérzetes nép* czimii 
vezérczikket. Mindenesetre egy éles szem 
vehette észre a bajt, mert még a baj kez
deten állunk és még nagyobb baj fog kelet
kezni. még jobban fog a nép „önérzetes- 
keclni* ha a bajt meg nem előzzük.

Tisztelt czikkiró Ur egyszerűen konsta
tálta a bajt a nélkül azonban, hogy a baj 
mélyebb okát kutatta volna és annak gyó
gyítására eszközöket ajánlott volna.

Én e kettőre akarok reflektálni. Népünk 
eldurvulásának egyik legfőbb oka — tapasz
talatból beszélek — a vasárnapi korcsmá- 
zás. Itt jönnek össze vasár- és ünnep
napokon a falu „jobbjai*. Az ilyen társa
ságban azután mindig van egy-egy alak, 
akinek már az „Urakkal* volt dolga és 
akin már az „Urak* elverték a port minden
esetre jogosan.

Korlátoltsága természetesen nem engedi 
azt meg, hogy annak jogosságát belássa, 
azért gyűlöli .üldözőit* és a többit is elle
nük ingerli.

fogják mondani, hogy lehet ilyent kívánni? 
ialán még méltatlankodni fognak ezen!

Pedig a müveit nyugat a mi hátra- 
maradottságunkon csodálkozik, hogy ezt 
meg nem tettük eddig. A nyár folyamán 
olaszországi utazásom alkalmával találkoz
tam és megismerkedtem egy angol social- 
politikai Íróval, aki nekem e szavakat mondta: 
„A gazdag Anglia vasárnap bezáratja korcs
máit józan népe előtt, inig önök kormány
zata a züllésnek indult népnek a vég
romlásra adja meg az alkalmat korcsmák 
nyitva tartásával. London az első város a 
világon, de vasárnap oly csend honol a 
Cytiben, amelyben hétköznap oly mozgal
mas az élet, hogy az ember majd meg- 
sikelül, oly csendes minden, mintha utolsó 
falu volna. Zárva minden üzlet, korcsma!

„Vagy tán mégis igaz volna, amit egyik 
közmondásunk mond — folytatja az an
gol : „Az angol, ha valahol letelepszik, 
az először bankot, az amerikai gyárat, az 
ir templomot, a magyar k o rc s m á t  épít 
legelőször.*

Ajkamba haraptam és lenyeltem a ke
serű labdacsot, mert éreztem, hogy az 
angolnak igaza van. Íme a baj igazi oka 
és gyógyszere!

elvét, akkor valósítsuk is meg oly képen, 
hogy hozzája leereszkedünk. Tekintélyét ne 
féltse senki, mert aki félti, már elvesztette 
azt, mondja Maculay, a híres angol történet 
iró. Majd tovább folytatva szól: „A müveit 
osztályoknak csak annyiban van jelentősé
gük és létjoguk, amennyiben megemlékeznek, 
hogy létük alapja a nép s amennyiben ök 
a népért élnek.*

Tehát ereszkedjünk le a néphez és 
iparkodjunk öt magunkhoz emelni oly képen, 
hogy vágyait, óhajait megismerve, segít
sünk rajta.

Néha egy nyájas szó elég, hogy az a 
szegény ember egész életén át hálás és 
tisztelettudó legyen a „kabátos* ember iránt.

Azok az idők elmúltak, hogy a müveit 
osztályok csak magas piedesztalról nézzenek 
a tömegre, ma a demokratia században 
üres paragrafusokkal az egyes osztályok 
között tátongó űrt kitölteni nem lehet, ma 
minden úri müveit ember kell, hogy nép- 
barát legyen, ha a szociáldemokrata „Urak
nak* itt talajt készíteni nem akarunk.

Ha valaki jobb projektumokat tud, elő 
velük a közjó érdekében, hogy a bajt csi
rájában fojthassuk el.

Lenarsich Imre.
Mi (ehál a teendő? Az amit meg tett 1 

ki>erü tapasztalatok miatt Pestvármegye, , 
zárassuk be vasárnap és ünnepnapokon a 
korcsmákat. Talán lesznek olyanok, akik azt

De van még egy hathatós gyógyszer! 
Ez a gyógyszer pedig nem egyéb, mint 

a müveit körök közreműködése. Ha már 
hirdetjük a „liberté, fraternité, egalité*

Tisztelettel kérjük lapunk megrendelőit, kik
nek előfizetése le járt, annak szives megújítására.

A kiadóhivatal.

T ÁRC Z A.

Az e ls ő  n a p o k .
Irta : Szász József.

Komorovcsák kapitány a kaszárnya kapujából 
visszakiáltott őrmester ur Sólyomnak :

Őrmester, öltöztesse fel az ujjonczokat! 
h'i majd nemsokára visszajövök, akkorra minden 
rendben legyen !

Igenis, kapitány ur, mondotta Sólyom, s 
a/\j!i mindjárt rengeteg intézkedést tett a parancs 1
végrehajtására.

Mert az ujonczok öltöztetése nem valami 
egyszerű dolog. Ezt ne gondolja senki. A katona- 
ruM a a legény nem veheti csak ugv egyszerűen 
magara. Nem suba az, se nem szürkankó. Pará- 
' • ói ennek is, mint minden katonadolognak.
' ■ pedig olyan parádéja, hogy holtig emlékszik rá 
a regruta.

Az ezred borbélya veszi ökot először gond- 
1 alá. Leborotválja, leuyirja valamennyit, mint 
i le/ szokta a birkákat. Meri katonának szakáit 
''■ak különös engedelemmel, egy centiméternél 
Im-szabb hajat pedig semmiféle engedelemmel 
1 m szabad viselni. így mondja a reglama, ennek 

kg engedelmeskedni kell. Nagy munkájában az 
' - katonák segédkeznek a borbélynak. Az ó

/.ük nem olyan biztos ugyan, mint a borbélyé, 
gy-öt helyen be is vágják a regruta arcát, de 
katonadolog. Az ütést vágást meg kell szokni 

;t katonának, hátha a csatában vágják meg ? Lega
lább nem ijednek meg egy kis sebtől, ha hoz a- 
821'kik akkorára.

A kaszárnya fürdőjében ezalatt vizet me e 
gitenek számukra s vízben, gőzben megturde i

őket. No legyen rajtuk egy porszem se, amit ha
zulról hoztak magukkal. Alsó, felső ruháikat is 
elveszik s durva, kincstárit adnak helyette. A ha
zulról hozott gúnyákat pedig összcpakkolják, egy 
fehérnemű darabra ráírjak a legény nevét s föl
viszik a kaszárnya padlására. Ott porlódik három 
esztendeig, vagy addig, mig a legény kiszolgálta 
idejét.

Mikor igy tüzön-vizen megtisztultak, akkor 
előhozatja őrmester ur Sólyom a kalonamundért. 
Ócska, rongyos mundér. Szúnyoghálónak se volna 
már jó. Nem csuda, hogy ócska, rongyos, hisz 
tizenkét esztendő óta szaggatják, varrják, tisztítják 
a regruták. Hej, sok mindent tudna elbeszélni ez 
a mundér, ha beszélni tudna!

De jó ez a regrutának. Örüljön, iiogy ilyet 
is kap. A jobb mundér kel! az altisztnek s az 
öreg katonáknak. Majd lesz nekik is, ha a harma
dik évet szolgálják.

Mikor lesz ez még. ha ugyan egyáltalán 
lesz, azt papiroson se lehet kiszámítani. Nem 
tudja még az öreg katona se, pedig ez már csak 
sokat tud. Csak azt tudja, hogy annyi tenger-sok 
napja van még hátra a regrutának, mint a hány 
fényes csillag ragyog tiszta őszi éjszakákon az 
égboltozaton.

Őrmester ur Sólyom egyenkint előszólitja a 
regrutákat s kiosztja közöttük a ruhadarabokat. 
Sapkát, blúzt, nadrágot, két pár bakancsot. Egy 
párt a feketéből, egy párt a sárgából. Az télire és 
parádés alkalomra, ez nyárra való. Mértéket egy
ről sem vesz, csak úgy szemre becsüli meg.

Minek is venne ? Nem szabó ö. a tizenhar
madik öregapja se volt az s ezek a regruták se 
kenyeskedö ficsurok, hanem havát és királyt védő 
katonák. Meg aztán mérheti azt a szabó, akinek 
alakja, teste nincs, nem áll meg azon tisztessége

sen a szentek palástja se. A katonán azonban 
minden mundérnak jól kell állani. Azért katona, 
hogy jól álljon rajta a ruha. Az, ha nagy egy ki
csit a sapka, a nadrág, a blúz, vagy a bakancs, 
nem tesz semmit.

Majd belé nősz fiam! igy vigasztalja a reg
rutát. De azért az se tesz semmit, ha kicsi a 
sapka, feszes a nadrág, vagy szűk a blúz meg a 
bakancs, mert akkor meg igy vigasztalja :

— Nem tesz semmit, fiam, pár hét alatt 
úgy is lesoványkodol.

Csákót is ad a regrutáknak. Nehezet, mint 
a kö, keményet, mint a vas. Rózsája alatt ott 
berzenkedik a kétfejű sas,

— Jó-e a csákó, öcsém ? kérdi tőle újra, 
miközben megforgatja a regruta fején a csákót 
úgy, hogy az eleje hátra, a hátulja meg előre néz.

— Most is csak kiesi, őrmester ur.
— No, majd mindjárt jó  lesz fiam !
Ezzel föláll egy székre, nagyot üt öklével a 

csákóra, hogy szikrákat hány a regruta szeme, a 
csákó pedig mint valami vaspánt, rászorul a fejére.

— Hát most jó -c fiam ?
De erre már észnélkül felel a regruta:
- -  Igenis, jó, őrmester ur.
Puskát, borjút meg a többit csak ezután 

kapnak. Két óra alatt már mundérba állnak va
lamennyien. Édes apjuk, édes anyjuk már most 
se ismerne rájuk. Nem csoda, hiszen ök maguk 
is alig ismernek egymásra. Egyformák valamennyi
en, mint a ma született gyerek. Kék sapka, kék 
nadrág, patkós sarkú, szeges talpú bakancs van 
mindegyiken. Rengeteg módon kopog, félelmesen 
csattog a lépése mindnyájuknak.

Őrmester ur Sólyom tetőtől-talpig újra végig 
vizsgálja a regrutákat. Mindoniken talál valami 
hibát, valami igazítani valót, amiért kegyetlenül
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j M etzker Mátyás. |
Muraszombat község kis társadalmának köz

életét súlyos veszteség érte. Metzker Mátyás, a 
gróf Szápáry uradalom nemrégen nyugalomba 
vonult tisztartója, e hó 2-án hosszas szenvedés , 
után elhunyt. Metzker Mátyás egyike volt azok
nak a példás életű férfiaknak, kiket mindenki ; 
szeretett, kinek tán ellensége sem voit. Halála j 
őszinte és mély részvétet keltett nemcsak a város- i 
bán, hanem messze vidékeken is, ahol nagy isme- ! 
retsége révén általános szeretetnek és közbeesü- j 
lésnek örvendett.

Életrajzi adatai a következük: Született 
lSőti-ban Alsó-Auszlria Padi fórt nevű városában. 
Szakiskoláit Grossauban végezte s, mint végzett 
gazdász Harrach gróf rohonczi uradalmába került. 
Rohonczon ismerte öl meg néhai gról Szápáry 
Géza, aki perkátai birtokára szerződtette. 1881- 
ben azután Muraszombatba került Furjakovits 
tisztarttó mellé gazdasági Írnoknak, akinek azu- | 
tán utóda is lett. A muraszombati gazdaságot | 
egész a múlt évig vezette hűséges becsületesség- ! 
gél, amikor is gróf Szápáry László az uradalmat . 
bérbe adván, Metzker Mátyás a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult.

Metzker Mátyás nem magyar embernek szü
letett, osztrák állampolgár volt, de annyira meg- 1 
szerette c földet, melynek szolgálatába szegődött, ! 
annyira hozzánk idomult, hogy a mi édes hazánk 
polgára kívánt lenni. Az állampolgári esküt 1903- 
ban tette le.

Jóságos lelkét és szeretet re méltó cgyénisé- [ 
gét mi sem jellemzi jobban, mint az a körülmény, 
hogy rajongó hivő volt a dalnak. Élt és halt a 
szép énekért s az ö lelkes közreműködésének 
köszöni létre jöttét a Muraszombati dal- és zene- 
egylet, amelynek 1884-ik év óta buzgó működő 
tagja volt. A dalárda nagy érdemeinek elismeré
séül 1898-ban alelnökévé választotta. Tagja volt 
azonkívül a Délvasmegyei Takarékpénztár rész
vénytársaság igazgatóságának.

De a közélet cgyúb ágaiban is szerepelt, I 
mint az uradalom meghatalmazottja, tagja volt a 
község képviselőtestületének s polgártársainak bi
zalma 1903-ban vármegyei törvényhatósági bizott
sági tagnak választotta.

Betegeskedni a múlt évben kezdett. Vese 
baj emésztette az egyébként életerős ember szer
vezetét. Ez év tavaszán erős orrvérzést kapott, 
mely életerejét erősen megapasztotta s azóta 
folyton és rohamosan gyengyült. Az utóbbi idő
ben ugyan nem volt ágyban fekvő beteg, de 
nagyon gyengének érezte magát. Legutóbb még

részt vett a battyándi mulatságon is, s a kirán
dulás épen nem ártott meg neki. A múlt hó 
utolsó napján azután féloldali! szélütés érte s 
gége vizenyö is komplikálta az amúgy is súlyos 
helyzetet. Pár napi kínos szenvedés után 2-an 
éjjjel, egyetlen leánya karjai között kilehelte 
nemes lelkét.

Halál Ilire, bár nem lepett meg senkit, még 
is általános részvétet keltett. A Délvasmegyei 
Takarékpénztár épületére — amelynek igazgató
sági tagja voit kitűzték a gyászlobogót, a 
részvét levelek és táviratok egész tömege érke
zett a családhoz, mely a következő gyászjelentést 
adta ki :

A gyermeki s z í v  nehéz fájdalmával jelen
tem. alól jelzett rokonsággal egyetemben, forrón 
szeretett feleljthctetlon atyámnak Metzker Mátyás
nak, nyugalmazott uradalmi tiszttartó, Vasvár- 
megyo törvényhatósági bizottsága és a Délvas
megyei takarékpénztár igazgatósági tagjának 
folyó hó 2-án súlyos szenvedések után és halotti 
szentségek ájtatos felvétele mellett öl éves 
korában bekövetkezett halálát. A felejthetetlen 
halott földi maradványait f. hó 4-én d. u. 5 
órakor helyezzük örök nyugalomra a muraszom
bati temetőben. Az engesztelő szent miscáldo- 
zatot folyó hó 5-én d. <;. 9 órakor mulatják be 
a Mindenhatónak. Muraszombat, 1907. szeptem
ber hó 3-án. Metzker Irma Hess Józsefné 
anyósa. Metzker Mihály, Metzker János testvérei.

A muraszombati dal- és zene-egylet, mely
nek az elhunyt nemcsak legbuzgóbb tagja, hanem 
aldnüke is volt, küldöttségileg fejezte ki részvétét 
az elhunyt családja elölt és díszes koszorút 
helyezett ravatalára.

Temetése 4-én délután 5 órakor ment végbe 
Muraszombat egész közönségének részvétele mellett.

Gróf 8 z á p á r y László v. b. t. t. a teme
tésén meg nem jelenhetvén, képviseletében L a 
t i  n o v i c h Ernő központi jószágkormányzó jelent 
meg az uradalmi tisztikar élén s a gróf nevében j 
részvétét tolmácsolta a gyászoló család előtt.

A gyászszertartást I v á n  ó ez  y Ferencz dr. 
csendlaki esperes vegezte S z l c p e c z  János 
helybeli plébáfios segédlete mellett. A temetőben 
történt beszcntelés után a muraszombati dal- és j 
zeneegyesület nevében dr. C z i f r á k János a j 
következő beszédet mondotta:

Az isteni gondviselés kifürkészhellen akarata ! 
azt renddé, hogy Metzker Mátyás a mi szivünk
höz nőtt jóbarátunk, dalostestvérünk, elköltözzék j 
közülünk. A inérhellen fájdalom őszinte könyeivel j 
szemeinkben álljuk körül e koporsót, mely nemes i 
barátunk megdicsőült lelkének földi hamvait j

takarja. Siratjuk a kiváló embert, a páratlan család
apát és az örökké vidám kedélyű dalost, kinek 
a szépért lelkesedő szive immár nem dobog többé, 
kinek ajaka nem nyílik dalra többé sohasem.

Szomorú kötelességet vállaltam magamra. 
Búcsúszót mondok, nyitott sírodnál az utolsó 
Isten hazzádot küldöm tovarebbent lelked után, 
árván hagyott dalostestvéreid nevében, akik mély 
és igaz bánattí il a szivükben gondolnak Reád. 
Azt mondja a költő, hogy aki szereli a dalt, az jó 
ember, a rossz léleknek nincsen dala, mert imádság 
a dal, mely a jó ember tiszta ép kedélyéből fakad 
és tör az egek felé, hó fohász, melyben szivünk 
legnemesebb és leggyengédobb érzelmei találnak 
zengzetes s harmonikus kifejezést. Ha igaz e tétel 
— pedig igaz és való — akkor te elhunyt bará
tunk még a jók között is legjobb valál, mert te 
nem csak szeretted, hanem imádtad a dalt. 
Örökké ifjú és vidám kedélyed minden melegével 
ragaszkodtál ahhoz a nemes eszméhez, amelynek 
mi hozzád képest csak közkatonái vagyunk. A 
muraszombati dal és zene egyesület benned erős 
oszlopát veszíti. Te voltál az éltető erő, az össze
tartó kapocs, a te szent lelkesedésed hevitette a 
közönyösöket s buzdította azokat akik nem rajong
tak úgy a dalért, mint Te. Te sohasem voltál 
fáradt, neked mindig volt időd, midőn a magyar 
dal ügye hitt s neked, ki nem magyar ajkúnak 
születtél, különösen dicsőségedre válik, hogy a 
magyar nemzeti eszme ápolásánál oly térre veze
tett jó szellemed, amely a legkönyebben férkőzik 
a szivekbe: Te a magyar dalban lettél szívben 
és lélekkel magyarrá.

Könybc borul a szemünk és elszorul a szi
vünk, ha jóságos arezodra gondolunk s szemünk 
elé varázsoljuk azt a boldogságtól mcgiltasult 
szolid tekintetedet, mikor a te gárdád ajakán 
megcsendült az a bűvös nóta: Mi füstölög ott a 
sikon távolban . . .

Hogy te annyira imádtad a dalt s hogy épen 
ezt az édes bús nótát hallgattad a legszívesebben, 
fényesen bizonyítja, hogy mennyire magyarrá 
lettél. Nincs a magyar földnek még olyan zenéje, 
mint ez a nóta, amelyben a vándor útra tért 
honfi szive csak azt súgja „jobb otthon“ !

Fájdalommal mondu nk neked Isten hozzá- 
dot s bánatunkat még nehezíti az a szomorú vé
letlen, hogy nem tudunk dalban búcsúzni Tőled. 
Lám, elköltöztél tőlünk, nem vagy közöttünk s 
már is elnémultunk. A szerencsétlen véletlen 
játéka az, hogy épen a te koporsódnál nem zeng
het a dal s csak az én gyenge szavam tolmá
csolja dalostestvéreid igaz és mély fájdalmát.

Nyugodjál békében! Testedet most vissza 
adjuk az anyaföldnek, melynek olyan hü fia vol-

összeteremti szegényeket. Aztán újra kioktatja 
őket, hogyha megérkezik a kapitány ur, s ő hap- 
lákot kiált, mint a sóbálvány olyan mereven íiiiju-1 
nak a glédába. A száját ki ne nyissa köszöntésre 
egy se, mert egy pofonnal úgy be tapasztja, hogy 
valamennyi fogát lenyeli ebédre. Ha pedig vala
melyikhez szóllana a kapitány ur, az keményen 
szalutáljon, s okosan feleljen a kérdésekre.

Komorovcsák kapitány nem soká váratott 
magára. Nagy kardesörtetve megérkezett.. Sapkáját 
mélyen a szemére húzta, bajuszának egyik fele 
felfelé, másik fele lefelé ágaskodott. Meghallgatta 
az őrmester jelentését s megszólította a gluda ; 
végén álló nagy legényt. Keményen recsegett a 
hangja, mint a trombita ;

— No tudod-c már, mi a katona első kö- j 
telessége ?

A nagy tahó tanácstalanul állt, s kétségbe
esett pillantást velőit őrmester ur Sí •lyonira, aki 
a kapitány ur háta mögött állott. Az őrmester 
mérgesen integetett neki, hogy szalutáljon, s hogy 
feleljen. - Biró József, igv hívták a nagy tahót, 
azonban nem értette, mit integet neki az őrmos- ; 
tér ur. Zavarában le vette sipkáját, végig törölte 
vele verejtéktől gyöngyöző homlokát, s mély öb
lös hangon válaszolt a kapitány urnák:

—  Igenis, tudom. Az a katona legelső kö
telessége, hogy ne köszönjön a kapitány urnák.

Komorovcsák kapitány urat egyszerre élőn- i 
tötte az epe. Jobbkezével mérgesen sodorintott 
egyet bajuszán, balkezével kardját verte a padló- í 
hoz, miközben kegyetlen káromkodásra fakadt.

— Micsoda bagázs ez?  Micsoda ostoba nép? 
És én ezekből neveljek jó  katonákat? Ilyen em
berekkel menjek én az ellenség ellen ? Őrmester 1 
próbálja meg, vegye munkába őket. Dolgozzon 
velük éjjel-nappal, hátha tud belőlük valamit j

faragni. Nektek pedig csak annyit mondok, hogy 
négy hét múlva újra visszajövök és ha még akkor is 
ily szamarak lesztek, valamennyiteket kiköttetlek.

Ezzel ott hagyta a regrutákat. Szavát meg
tartotta. Feléjük se nézett négy hétig.

Őrmester ur Sólyom egész komolyan hozzá
fogott a regruták kiképzés éhez. Munkájában az 
altisztek s az öreg katonák segédkeztek. Kora 
reggeltől késő estig állni meg járni tanultak. Mert 
a katona állni is, járni is újra tanul. Olyan állás
sal és járással, a milyen a közönséges emberé, 
nem lehet megverni az ellenséget. Ahhoz parádé
mars szükséges.

Mi a parádé mars?
Ezt nem lehet csak úgy könnyen megmagya

rázni Fel emeled a alábad földről, olyan magasra, 
mintha kádba akarnál lépni, aztán kinyújtva le
csapod a földre, olyan erővel, hogy a kavicsok 
felépüljenek talpad alól a kaszárnya tetejére. Ezt 
cselekedő minden lépésnél, mert ez a parádé-mars 
Vigyázz azonban, hogy a föld megremegjen lábad 
alatt, a kavicsok kopogjanak a kaszárnya tetején, 
mert ha nem, úgy rossz a parádé-mars, s őrmes
ter Sólyom leszedi rólad a keresztvizet is. Azzal, 
hogy lábad feltörik, vagy eltörik, no törődj sem
mit. Ott van az ezredorvos ur, helyre hozza az, 
ha bajod történik. Mint ahogy helyre hozta a két 
első beteget is.

Az egyik beteg egy kereskedő legény, a 
Vári Szabó János volt. Azt láz gyötörte, ennek 
lábát törte fel a bakancs. Egy reggel mindkettő 
az ezredorvos elé ment. Kevés szavú, goromba 
beszédű, öreg ember az ezredorvos. Nagyon tudo
mányos lehel, mert egészen kopasz a koponyája. 
A két legényt először cudarul összeszidta, hogy 
milyen nyomorult, satnya népség, aztán megkér
dezte a kereskcdölegéuyt ?

— Mi bajod ?
— Alássan jelentem lázam van.
— No az nem nagy baj ! Most rögtön taka

rodj a századhoz, huzz a lábadra könnyű bakan
csot s egy álló hétig le ne vesd !

— Hát neked mi bajod! — kérdezte Biró 
Józsefet.

Regemenc árc orvos urnák jelentem 
alássan, a lábam fáj. Feltörte a bakancs, valami 
flastrom kéne rá.

— No ez se nagy baj. No félj nem halsz 
bele. Itt van a két khininpor. Az egyiket itt mind
járt vedd he, a másikat meg éhomra lefekvés előtt.

A két legény csodálkozva összcnézclt. Ezt 
észrevette az orvos ur s Biró Józsefnek rögtön 
be kellett vennie a khininport. Átkozott keserű 
lehetett, mert egészen eltorzult az arca tőle.

Nem volt pedig min csodálkozniok. Mindenki 
tudta az ezredben, hogy az öreg doktornak csak 
kél orvossága van: a khinin meg a könnyű 
bakancs. S azt is tudta mindenki, hogy ezt a 
keltőt rendesen elszokta cserélni. Szándékosan 
lévesztette-e össze vagy sem, annak csak ö volna 
a megmondhatója. Az azonban bizonyos, hogy 
rendkívül nagyra volt a tudományával.

Hogy azonban a/ ezredénél egészen más 
véleménynyel voltak felőle, azt legjobban bizo
nyítja az, hogy egészen természetesnek talalta 
mindenki, mikor két év múlva megbukott a törzs 
orvosi vizsgán. Az öreg ur ped ig ezen végkép 
elkeseredett. Először megszamarazta a viz sgáló- 
bizotlság tagjait, aztán ledobta magáról az unifor
mist, kardját a földhöz csapta s beadta lemondását.

Feléje se nézett többet az ezrednek, nem 
búcsúzott cl még a kapufélfától se.

Most valahol a vidéket boldogítja a praxi
sával.
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tál A te kedves és vonzó egyéniséged nem lesz 
ke. éltünk többé, szavakkal és teltekkel nem buz- 
d;'i..ősz bennimkot ezentúl, de ragyogó szellemed 
ott Ing világítani mindenkor árván maradt nyájad j 
fe '• l>éldád mindig buzdító lelkesedéssel fog! 
C ' 1' h o n i  bennünket. Metzker Mátyás, jó barátunk! j 
örökké megnémult dalostestvérünk, Isten veled! j 

A beszed után elhantolták a koporsót s a j 
gyászoló közönség mély megiiletödéssel osz
lott szét.

Vasúti menetrendnek egy nagy 
hibájáról.

Két és fél hónapos ifjú vasutunk menetrend- : 
jenek egy feltűnő hiányáról kell szólnunk, mely ! 
a k k o r  midőn a menetrendek megállapítása ügyé- ■ 
beli tárgyalások folytak, ugylátszik mindenkinek i 
elkerülte ügyeimét.

Nagyjában és egészében vasutunk menet- 1 
rendje jó. Hiba. hogy a menettartam oly hosszú, 
de ezen ugylátszik egyelőre nem lehet segíteni, i 
Hosszú az ut és még gyenge a pálya. Van azon- ! 
bán olyan hiba is, amelyen igen könnyen lehetne 
segíteni. A Muraszombatból d. u. 3  óra 30 perc
kor induló vonatról van szó, amely 8 óra 12 
perczkor érkezik meg Körmendre. Meneltartama 
4 óra 3G perez.

Hz i vonat nagyon korán indul Muraszoin- 
i,at 1 - rt a Szombathely és Budapest irányá
ban továbbb utazóknak 10 óra G perezig, tehát j 
6 perez hijján 2 teljes óráig kell Körmenden 
vesztelgeniök, mig tovább juthatnak. Azt hihetné 
azonban valaki, hogy tán más irányban, például 
Gráez felé vau e vonatnak csatlakozása, és azért 
keli ily korán indulnia, szó sincsen róla. Csatla- , 
kozása van mindössze Szent-Gotlhárd és Gyuna- 
falva felé a vegyes vonalhoz, amely csak Fehringig 
megy és a németujvári vonathoz. Ez a két jelen- 
b kt len csatlakozás, melyen alig juthat pár állo
másé, i az utas, semmi esetre sem indokolja meg 
azt, hogy az utazó közönség legnagyobb részének 

amely Szombathely és Best irányában utazik 
- J órát kelljen Körmenden várakoznia.

Ezt a két órát sokkul hasznosabban és job
ban el lehet itthon tölteni. Az idő ma drága 
pénz. Ha a délutáni vonattal utazunk, az egész 
félnap már kárba veszett, mert 3 órakor már 
készülődni kell a kimenetelhez. Ép annyira hátrá
nyos éz a távolból jött idegenekre is. A Körmend
nél távolabb eső vidékről csak a délben ideérkező 
vonattal jönnek az emberek, mert annak a haj
nali vonatnak, mely Körmendről 4  órakor reggel 
indul és fél kilcnczkor van Muraszombatban, 
semmiféle irányból nincsen csatlakozása, azért ez 
Körmendről rendesen üresen szokott indulni s 
csak Tótkercszturtól fogva van utasa.

A déli vonat pedig rendesen késvén, épen 
12 óra lesz mire az idegen a városba vetődik. 
Ez az idő pedig 1 óráig VzS-ig az ebédelés j 
ideje, ez alatt szünetel a munka és az üzleti ! 
élet. Aki tehát üzleti ügyének elintézése végett jö 
ide, annak nem marad más ideje, mint Va2-től 3 
óráig terjedő másfél óra, ami pedig igen kevés.

Úgy nekünk, mint az idegeneknek egyaránt 
fontos érdeke tehát, hogy e lehetetlen állapoton 
változtatva legyen. És változtatni rajta azt hisszük 
igen könnyen lehet. 1 óra és ö4 perez a várakozási 
ülő, amelyet még Körmenden sem lehet haszno
san eltölteni, mert hisz este már sem hivatal 
nincsen, sem az üzletek nincsenek nyitva. Még 
elviselhető volna a helyzet, ha Körmenden a 
vasútnál olyan vendéglő volna, melyben az utasok 
mcgvacsorál hatnának legalább! De erre is nagyon 
elegendő volna félóra!

A ináv. szombathelyi üzletvezetősége igen 
eiu/.ékonyen teljesítette eddig a muraszombatiak 
kívánságát. Alig, hogy a vonat megindult megkap
tak a hozzájáratu kocsikat, mert belátták az üz
let vezetőség urai, hogy egy 4 és fél órás utat 
nem lehet szakaszokba szorítva elszenvedni.

Ezen előzékenységben, különösen pedig 
K u s s e v i c h Tivadar üzletvezetőnek a megnyi
tási lakomán elhangzott kijelentésében bízva, 
reméljük, hogy segítve lesz e bajon. Abból a 2 órá
ból igen könnyen meg lehet 1 és felet takarítani, 
s ekkép a vonatot ',^4 helyett 5 órakor lógjak 
indítani, az még mindig beérhet 9 óra 3G perckor, 
aiég mindig van fél órai idő, amely alatt még 
vacsoráim is lehet.

Az üzletvezetőség szives ügyeimébe ajánlja* 
e kérdést és reméljük, hogy a téli menetrendben 
már ki lesz javítva e hiba.

_________  . m u r a s z o m b a t  é s  v id é k e *

Egy püspöki rendelet.
Dr. István Vilmos szombathelyi megyés püs- ! 

pók egy legutóbb kiadott rendeletében Klekl j 
József s/.enlsebostyéui plébánosnak egészsége 1 
helyreállilusa czéljából 2 hónapi szabadságot en
gedélyezett. Elrendelte továbbá ennek kapcsán,! 
hogy Vadovits Rezső muraszombati káplán vasár- 
és ünnepnapokon reggel korán Muraszombatban 
mondja el szokásos miséjét, mise után pedig a 
háromnegyed 7 órakor induló vonallal utazzék 
Szent-Sebestyénre, illetve a musznya— vaslaki őr- ( 
házig és felruházván nevezett káplánt püspöki I 
hatalmánál fogva a binatio, azaz a kétszer misé- i 
zés jogával, meghagyta, hogy Szcnt-Scbestyénben 1 
szolgáltasson ünnepi nagy misét, mondjon predi- 
kátiút és tartson délután litániát, estve pedig 
utazzék vissza Muraszombatba.

Ez a rendelet igen érzékenyen érinti a 
muraszombati katholikus értelmiséget, az iskolák 
növendékeinek két hónapra lehetetlenné teszi a j 
mise hallgatást és végül kél hónapra megszünteti 
a magyar isteni tisztelet tartását.

Muraszombatban vasár- és ünnepnapok al- 1 
kulmával két mise van. Az u. n. nagymise, mely 
féltizkor tartatik és reggel 8  órakor egy csendes 
mise. A nagy misén megjelenik egész Muraszom
batnak és a leányegyházaknak népe, még pedig 
oly számban, hogy a templomba a tengernyi nép 
nem fér bele, hanem a templom ajtón kívül 
elterülő térségről hallgatja a szent misét és ájta- 
toskodik. És mert e nagy misét majdnem kizáró
lag a nép hallgatja, az énekek is vend nyelvűek.

A templom túlzsúfoltságára való tekintettel 
az intelligentia a reggel 8  órai misét szokta hall
gatni és ezen vesznek részt az iskolák katholikus 
vallási! növendékei is és ezen mise alatt magya
rul énekel a kántor és a közönség.

A megyés püspök fentebb ismertetett ren
deleté folytán a katholikus intelligentia 2 hónapon 
keresztül épen vasár- és ünnepnapokon nem 
mehet misére, az iskolás gyermekek sem vehet
nek részt az isteni tiszteleten s magyar ének 
sem lesz.

Mert az nem túlzás — mindenki meggyö- | 
zödhetik róla — hogy a nagy mise alkalmával a 
templomba beférni lehetetlenség még felnőtt terfiu- , 
nak is, hát hölgyeknek vagy pláne gyermekeknek.

Hu Wadovits káplán urnák reggel utaznia 
kell, akkor miséjét legkésőbb Vs 6 órakor kell 
elmondania. Már pedig ez oly kora reggeli idő, 
amikor még nem igen szoktak templomba járni, i 
Annál kevésbbé követelhető és lehetséges, hogy ! 
az iskolás gyermekek ilyen korai időben tomp- | 
lomba vezethetők legyenek.

A püspöki rendelet ezekre a körülményekre 
bizonyára nem gondolt. Fajdalom, templomunk I 
szűk volta és a hívek nagy számánál fogva ez. 
igy van s a város nagy számú intelligens katho
likus közönsége nevében s az ifjúság vallásos 
nevelése érdekében, végül a magyarság szent ; 
ügye szempontjából tisztelettel kérjük egyház
megyénk felkent fejét, hogy e rendelkezési meg
másítani kegyeskedjék. Ez a most elmarad*)
8 órai mise mint egy magyar sziget jelentkezett 
a templom vend nyelvű tengerében, ez volt az. , 
egyetlen megnyilvánulása a vallási életnek, amely 
magyar volt s amelyből megtudtuk, hogy magyar 
földön vagyunk. Ennek — habár csak két hó
napra is —  megszűnnie nem szabad.

Hiszen Bcllatinczou két káplán van, akik 1 
közül az. egyik bizonyára nélkülözhető, Csendla
kon is van segédlelkész s az korántsem akkora 
hitközség, hogy ott ne lehelne egy időre nélkü
lözni. Reméljük é.s elvárjuk, hogy plébánosunk 
kellő időben és módon lóg előterjesztést tenni a 
püspöknek s ha odufönn az aulában mérlegelik a 
körülményeket, lehetetlen, hogy e rendelkezést 
meg ne másítsák.

H Í R E K .

— G ró f Száp áry  Pál és  c s a lá d ja  
itthon. Szombaton délután hatalmas auto
mobil robogott végig a városon. Ezen érke
zett gróf Szápáry Pál — e legagilisabb 
magyar föurak egyike — nejével és két 
gyermekével Muraszombatba, őseinek régi 
családi várkastélyába, édes anyjának, özv. 
gróf Szápáry Gézáimnak és fivérének, gróf 
Szápáry László v. b. t. t. és nagybirtokos
nak látogatására. A grófi család mintegy
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14 napot fog a muraszombati várkastélyban 
eltölteni.

— D raskovich J ó z s e f  g ró f, hor
vátországi nagybirtokos, gróf Szápáry László 
látogatására pár napra a muraszombati vár
kastélyba érkezett

— Dr. Sciiick Ferencz Sándor kir. aljárás 
bíró a szabadság ideje alatt tett utazásából pén
teken érkezett vissza, s 10-én fogja hivatalát 
elfoglalni.

— G ró f Batthyány Z sigm ond v a
d ászata . Pénteken e hó 7-én tartotta gróf 
Batthyány Zsigmond nagybirtokos és kerü-
ietünk országgyűlési képviselője korongi bir
tokán a fogolyvadászatot, melyen a főúri 
házigazdán, nején, Adrién kontesson, Zsig- 
mond és Miklós grófokon kívül ítészt vettek: 
Bodnár Endre, dr. Czifrák János, Gilyén 
Sándor, Junkuncz Sándor, Horváth Géza, 
Nemes Miklós, báró Pável Rainingen Erná
iméi, Pósfay Pongrácz, dr. Polczer Dezső, 
dr. Skirlecz Mihály és dr. Vratarits Iván. 
Terítékre került 224 drb szárnyas.

Sinkovich Kálmán heteg. A jó izü tréfák 
nagymestere, a magyaros humor ősforrása, derék 
barátunk, Sinkovich Kálmán beteg. Tisztelőinek 
és jó  embereinek egész serege kiséri aggódó 
szeretettel é.s figyelemmel baját és óhajtja szív
ből mielőbbi teljes meggyógyulását. Kezelő orvosa 
szerint betegsége épen nem komoly, aggodalomra 
okot nem ad. csak türelmet és ápolást igényel. 
Szívből kívánjuk mielőbbi felépülését, hogy mire 
beköszöntőnek az őszi napok, viszont láthassuk 
őt a cusino zöld asztalánál.

Vadászat Barkóczon. Vasárnap, szeptem
ber 1-én tartotta meg Pósfay Pongrácz főszolga
bíró barkóczi területén a szokásos nyári fogoly- 
vadászatot. A kitünően sikerült vadászaton reszt
vettek : Aczél József, Bodnár Endre, dr. Czifrák 
János, Gillyén Sándor, Junkuncz Sándor, Keresz- 
thury Kálmán, Most Lajos, Nemes Miklós, dr. 
Szász Ferencz, Sinkovich Klek és a házi gazda. 
Terítékre került 1G6 drb szárnyas. A jól sikerült 
vadászatot pompás lakoma követte, melynek során 
számos fel köszöntőben ünnepelték a kiváló házi
gazdát, ki a vendégszeretet és barátság igazi 
magyar erényeinek valóságos megtestesülése.

— Távozás. Bernstein Győző oki. mérnök, 
ki a vasútépítési vállalatnak volt két éven át 
.szakaszmérnöke, csütörtökön működését befejezve, 
körünkből eltávozott. A rokonszeves fiatal bará
tunk távozása fájdalommal tölt el mindenkit, aki 
megnyerő egyéniségét megismerte; részünkről, 
mint lapunk jó tollú munkatársának, a mielőbbi 
viszontlátás reményében mondunk lstenhozzádot.

— Hymen. Brandstein István szombathelyi 
kéményseprő mester jegyet váltott Antauer József 
helybeli tekintélyes bábos mester leányával, An
taliéi' Veronikával.

Baleset a vadászaton. A múlt vasárnap 
Barkóczon tartott vadászat utáni kedélyes lakoma 
alatt baleset történt. A társaság vig poharazás 
és kedélyes nótázás közben javában mulatott, 
mikor egyszerre egy óriás darázs, majdnem egy 
deciméter hosszúságú bestia csapott az asztal 
fölé, még az ének hangot ic tutharsogó zümmö
géssel s egyenesen a leghosszabb és legvékonyabb 
barátunk fénylő homlokának tartva, gyilkos ful
lánkját tövig bele eresztette a derék vadász ko
ponyájába. Az ajkakon megmeredt a mosoly, a 
nótának egyszeribe vége szakadt, mert a meg
sebzett vadásztárs, mint akit a darázs csípett 
meg, éleset sikollva kapott oda, ahol fészkel az 
agy. Az első segély nyújtásban kiválóan képzett 
Titán Majesi rögtön jeges borogatást rendelt, 
amely ezúttal nagyon is szószerint alkalmaztatott, 
mert a bor lévén jeges, borral meglocsolt kendö
vei csináltak borogatást. És a borral történt boro
gatás hatása frappáns volt, a csípés helye nem 
dagadt meg és megsérült barátunk szemmel lát
hatólag javult, ami arra késztette öt, hogy a 
borogatást belsőleg is alkalmazza. Ettől azután 
végképen meggyógyult, az éles fájdalmat kellemes 
zsongitó érzés váltotta fel s ma már meg sem 
látszik a szúrás helye. Tán mondanunk is feles
leges, hogy a társaság többi tagjai, a meggyógyu
lás feletti örömükben, szintén erősen borogattak.
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— Uj nimród. A vadászat nemes és férfias 
sportja egyre hódit. Újabban dr. Szász Ferencz 
kir. aljárásbiró kapott kedvet a lövöldözéshez s 
Jjcjelcntette belépését a vadásztársaság tagjai közé.

—  Az izraelita templom építésének fe lü l
vizsgálata. A muraszombati izr. hitközség ujonan 
építendő templomának tervezését oly feltétel alatt 
bízta Baumhorn Lipót hírneves budapesti mű
építészre, hogy a mennyiben tervét a kivitelre 
elfogadják, köteles lesz az építkezést időnként 
felülvizsgálni. E czélból Baumhorn Lipót szerdán 
városunkban időzött és a templomi építkezést 
felülvizsgálta s az észlelt hiányok pótlására uta
sította az építő vállalkozót.

—  „Hopp den Schmarn . . . “ Ez a népszerű , 
kiáltás hangzott el a múlt hó 24-énck éjszakáján i 
a helybeli Weiner-féle kávéház egyik gömbölyű 
asztala mellől. Weisz Jakab polgártárs ajakáról 
röppent el e közismert felkiáltás, miközben egy 
megviselt vöri)s ászt szorongatott izzadt marká
ban. Körülötte mint érdekelt játékosok, Lips 
Lajos és Krautsack Sándor ültek, a bankot pedig 
Dervarits István adta. A gyengébbek kedvéért 
megmondjuk, hogy e társaság az általános köz
kedveltségnek örvendő 21-es játékot játszta, amely 
a tiltott szerencsejátékok közé tartozván, csak 
csendöri assistentia nélkül követhető cl. A \\ eisz- 
Dervarits quartett ez óvintézkedést nem vette 
figyelembe s vidáman játszott. A marezona csendőr 
megjelenése a kávéházban meglepetésszcrü volt
s a játékosokat páni félelem fogta el. Annyira 
megijedtek, hogy immár nem volt idejük a ban
kot eltüntetni és a jétékot „ruf máriásra* fordí
tani. Természetesen a bíróság elé kerültek, hol c 
hó 5-én ültek törvényt felettük. Eleintén szörnyen 
tagadtak és csak egyértelmüleg azt hajtogatták, 
hogy máriást játszottak. Mikor \\ eisz Jakab javá
ban erösitgeté, hogy máriásoztak, a biró hirtelen 
azt kérdezte tőle, hogy ki adta a bankot? Erre 
Weisz, megfeledkezve szerepéről és a máriás 
történetéről, legott kibökkentette, hogy Dervarits 
István. Ezzel aztán vége volt a tagadásnak s a 
jeles férfi négyest megbüntették egyenként 2 —2 
koronára. Az Ítéletben valamennyien megnyugod
tak s az ügyészségi megbízott sem felebbezett.

—  Köszönetnyilvánítás. Muraszombatban ren
dezett ló- és szarvasmarha díjazás költségeihez 
még hozzá járultak: gróf Saint Julién Kelemen 
(Battyánfalva) 20 kor., Bellatincz Vidéki Takarék- 
pénztár r.-t. 20 kor., Muraszombat község 20 kor. 
és Muraszombati vásárjog tulajdonosok 20 koro
nával. A nemes szivü adakozók fogadják leg- 
hálásabb köszönetünket.

—  Egy hiányzó lámpásról. A tavaly épült 
Hartner-féle ház helyén levő régebbi épület sar
kán azelőtt egy petróleum lámpa volt, mely az 
utca sarkon szerény tehetségéhez képest világított. 
Az építés folyamán ez a lámpa elkerült onnan s 
azóta nincsen világosság. Tisztelettel felhívjuk a 
községi elöljáróság figyelmét erre a körülményre.

—  Ad-e csókért egy kötény forgácsot. Dobrai 
János polgártársunk zsidahegyi erdejében fát dol
goztatott fel. A felgyülemlett forgácsra szemet 
vetett egv zsidahegyi nem egészen fiatal menyecske, 
Pécsek Józsefné. Bíróság elé kerülvén a dolog, a 
menyecske szörnyű szégyenkezve és szenilesütve 
akként védekezett, hogy miután kertjük alatt, 
tőlük nem messze faragtak az ácsok s oda hal
latszott a fejsze csapásuk, a kíváncsiság vitte a 
forgácshoz, illetve az ácsokhoz csalta öt s mert 
olyan szépen tudott nézni s olyan eibüvölöen 
tekintett az ácsra, az megkínálta egy kötény for
gácscsal. A biró, tekintettel arra, hogy Pécsekné 
immár közel 40 tavaszt látott, nem akarta el 
hinni ezt a védekezést, a következő tárgyalásra 
megidézte az ácsokat annak kiderítése végett, 
hogy tényleg csókért adtak-e neki egy-egy kötény 
forgácsot.

—  Felülfizetések. A Dél vasmegyei főiskolai 
hallgatók által Battyándon múlt hó 25-iki táncz- 
inulatságon a következők voltak szívesek felül
fizetni, akiknek ez utón is hálás köszönetét mond 
a rendezőség. Dr. Skrilecz Mihály 20 K. Kutkol 
Tivadar 10 K. Dr. Varga Pál 5 K. Antauer József 
4 K. Horváth Lajos, Schrottner Anna, Mikola 
Sándor 3—3 K, Horváth Györgyné, Kolossá István, 
Halbart Henrik, Vuhera Zoltán, Hima Sándor, 
Csaplovits Ferencz, Szíjgyártó Géza, Takács Kál
mán, Siftúr István, Graiziger Béla, Keich Jakabné, 
Vikár Zoltán 2 —2 K. Nagy Rúzsika, Pannner 
Rezső, Rúzsa Ferencz, ifj. Kirbisch Ferencz, 
Láng Tivadar, Brunkercz István, Olajos Sándor, 
Eherl Róza, Nemes Miklós, Melzker Mátyás, Simon

József, Fehér Ilona, Győry Kálmán, Tónika Adolfne, 
Medgyesy Amália, Bácz János. Kovács István, 
Porkoláb Gyula, Heimer Ignáczné, Bouquet Vilma, 
Neumann Adolf, Sághy János, Most Lajos, Luthár 
Károly, Bakó Kálmán, Kocsvara Kálmán, Fejtek 
Antal. Sparas Elek, Obál Béla, Nagy István, Nagy 
József, Morgenstcrn Rezsöné, Árvái cég alkalma
zottai, Beígér Vilmos, Pusztai József, Fenyves 
Károly, Káply Kálmán. Gergoretz Jenő, Sárkány 
Adám 1—1 K. Gzipott József (10 f. Faschinger 
Győző, llahn Izidor, Fiiszár Sárika, Szeredy 
Józscl. Dánosa József, Dobrai János, Siftár Károly, 
Heimer Jenő 40— 10 f. Balog Sándor 30 f. Ho- 
doscsek Mihály 20 f. Mörecz Iván 10 f.
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Egy tanuló
felvétetik K a r d o s  J ó z s e f  
vas- és fűszer kereskedésében 

Muraszombat.

L ------------------------------ J

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. —  Kapható
B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedésé

ben Muraszombat.

Hirdetések a  kiadóhivatal czim ére küldendők.

Iv iesés szép lesz
minden hölgy

vüághirü" f61° Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a
K e c s k e m é t .

Iskolai könyvek és nyomtatvá
nyok, iró- és rajzszerek, iskola 

■ ■-  táskák és szíjak -

Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske- 
désében M uraszom bat.

f  ni ■—  . -  — i -  -  .ír -  -  -  .. . t - m

T J  ^  ^ . . . .  könyv- és papirkereskedésében Muraszombat
D d l K d T l y l  J L r f l l H J  kapható és megrendelhető a következő tudo

mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T  á r t a l o m :  utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi 
cs szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0  f.

T olnai Világ Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

■ -  -----------  -  -

Pallas
L exicon .

18 k ö t e t ,  
b o l t i  á r a  2 1 6  
k o r o n a  h e l y e t t

120
k o r o n a  k e d 
v e z m é n y e s  á r .  
É r t e k e z h e t n i  
a z  A . - L e n d v a i  
ü z l e t e m b e n  is .

Kis
Ú j s á g

é s

F riss
Ú j s á g
p o l i t i k a i  n a p i 

l a p ,  m i n d e n  

s z á m  é r d e k e s  

r e g é n y n y e l .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójáu, Muraszombatban.


