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A nemzeti eszme szolgálatában.
Jelige: Magyar nemzeti népkultusz, ’ 

jöjjön el a te országgyűlésed ! i
Meg kell érteni a korszellemet és azzal 

kell erkölcsi alapon és hazafias érzelemmel 
és buzgalommal lépést tartani. Ez az, ami 
minden egyén, minden osztály és a nem
zet boldogulását bizlositja és előbbre viszi. 
Azután meg kell okosan és ügyesen válasz
tani az utat és módot, hogy a czél elérésére 
irányuló törekvésünkben szenvedély, félre
értés vagy nemtelen indulat el ne sodorjon. 
Ha a nemzeti állam kiépítéséről van szó, 
akkor a hazafias munka meleg álérzése l 
legyen a világító szövélnekünk ' Mert e föl
adat diadalra jutásának nag> munkájában 
részt venni hazafias kötelessége minden 
polgárnak és minden honleánynak. Tehát 
nem politikáról, még kevésbbé párlpolitiká- | 
ról beszélünk és ezt hangsúlyozva mondjuk 
azért, mert éppen most izgalmasak az em
berek és látjuk, tapasztaljuk, hogy kevesen 
tudnak a pártkereteken felülemelkedni és 
sokan tudnak a társadalmi és magyar nem
zeti közügyek kákáján is politikai csomó
kat keresni.

Igen, mert most a levegő is tele van 
frázisokkal és mi kell más a magyarnak,
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mint czifra beszed, hegedű szó, csillogó
villogó sok jelszó, hangzatos szállóigék 
összehahnozása! Meri Apponyi Albert gróf 
a minap találóan mondta, hogy a fontos 
közügyeket ilyenkor kiteszik a kirakatba 
közszemlére, mint aranyos papirosba takart 
tortát, amely a szem gyönyörűségére való, 
de amelylyel élni nem lehel.

Aki nincs átitatva magyar nemzeti ér
zülettel, aki e tekintetben ingadozik, azt a 
kor hangzatos szavai elsodorhatják. A haza
fias érzelmű társadalmat a kozmopolita 
szocializmus szerelné a nemzeti eszme szol
gálatából kizökkenteni, holott éppen ez a 
társadalom volt mindig, évszázadokon ál, a 
magyar nemzeti esze.ének hűséges letéte
ményese és főn tarlója.

Súlyos itt a feladat, amely a magyar 
társadalom vállára nehezül, de éppen azért 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 
az irányzat, mely a társadalmat szerelné 
felbomlaszlani, csak hangjában látszik erős
nek lenni, de igazságában gyönge. Elég 
példát látunk magunk kőiül akár ha a 
nyugati kullur népekre, akár a műveletlen 
keletiekre tekintünk. A nagy Németország 
lengyeléinek elnémelesitése nem más. mint 
az egységes német nemzeti eszme meg

Kéziratok, levelek s egyen szerkesztőségi közlemények 
ap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér sora 50 fill.

teremtése. Aniig hazánkban a szocializmus 
a nemzetköziség révén iparkodik magának 
utat törni, addig a Németbirodalomban a 
nemzetközi szocialista is első sorban német 
hazafi és csak azután szocialista. Íme, ez a 
sovinizmus hassa át a mi társadalmunkat 
is és midőn erről van szó, akkor emelked
jünk fölöl a pártérdekeken, mert bizonyos, 
hogy a nemzeti eszme tarthatja csak fönn 
az országokat és a nemzeteket. A történe
lem nyújt rá elég példát.

Népek, fajok s nemzetek jelenlegi nagy 
versenyében csak azoknak van jövőjük, a 
melyeknek van nemzeti ideáljuk, erős, egy
séges öntudatuk, akaratuk és erejük a 
nemzeti czélokat mindenfölé helyezni, értök 
munkában, verejtékben, vagyonban és vér
ben áldozatot hozni. Igaz, hogy kavarog 
közöttünk az áramlatok és irányzatok özöne 
és különösen a hazafiat lan sajtó megtévesztő 
célzata kisért a társadalomban, de épen 
azért, hogy ennek a törekvésnek gátat vet
hessünk, kell az erős magyar nemzeti ön
tudatnak közlünk megingathatatlan gyökeret 
vernie. A magyar társadalomnak ez a nem
zeti sovinizmusa dicsőségei hoz Árpád 
népére.

Ne csak hangoztassuk tehát a nép-

TAECZA.

Szilvia néni
Irta : Zoltán Vilmos.

Pécsről a Mecsekre sok ut vezet, de a leg
szebb az, mely a Rókus dombjáról kiindulva, a 
Daindol völgyében sövénykoszorus szöllők közt kí
gyózik lassú emelkedéssel felfelé.

Ott, valahol a közepe táján, a hol jávorfák. 
kökény és galagonyabokrok lombja hajol a kavi
csos medrében halkan morajló csermely fölé, a 
legszebb az ut. A léckerítések fölött gyümöcsfák 
ágai nyúlnak ki és nem egy gyermekfőnyi piros 
alma zuljan le az ut porába, vagy a csermely vi
zébe, hozva a járó-kelök lehajolnak érte és ma
gukkal viszik. A szöllösgazda azt jól látja, de a 
világért sem szólna rájuk. Bőven van az Isten 
áldás, hadd jusson belőle annak is a kinek nem 
adott szöllöskertel a sors.

Itt az ut szélén, a lankásan emelkedő hegy- . 
oldal lábánál állt Szilvia néni háza. Barátságos, 
világossárga kis ház volt, egészen befuttatva vad- | 

szőllövel és hajnalkával. Pázsilos udvarában egész 
sereg gyümölcsfa állt és a fák árnyékában gyak
ran lehetett látni Szilvia nénit, a mint ecsettel és 
paleliával a kezében kifeszitett vászna elölt ül és 
festett. Mert Szilvia néni festönö volt. Igen csinos 
csendéleteket festett, továbbá hangulatos részlete
ket a tájból, mely öt körülvette és sokszor egy 
szép, fiatal férfíarcot. gondtalanul mosolygóbarna 
szemekkel, kackiás kis barna bajuszsza*.  A járó- 
kelök megbámulták a festményeket és sokszor te
kintélyes árakat kinálgallak főleg a tájképekért, de 
Szilvia néni sohasem adott el képeket. Ellenben 
egy jó szóért oda adta ingyen.

Mi diákok gyakran megfordultunk a Szilvia 
néni háza Iáján, mert csoportosan jártuk a Daindol 
völgyéi. Szilvia nénit jól ismertük és tudtuk a va 
rázsszót is, melylyel ki lehetett csalni egyel-mást. 
a mi kedves a diáknak.

— Hallóhó! Szilvia néni, jó napot! —• kiál
totta rendszerint egyikünk, mikor a háza elé ériünk.

— Jó napol fiacskáim — felelte a festönö. 
letéve kézéből az ecsetet és már nyitotta is a szé
les rácskaput, hogy bebocsásson bennünket.

Hát, hogy vagytok, honnan jöttök?
— Boszniából. Szilvia néni.

Arca elborult, mintha felhő árnya hullott 
volna rá, de aztán hirtelen felragyogott a szeme.

— Boszniából? Hál mi újság van ott?
— Beszéltünk a kapitány úrral.
— A kapitanynyal, a vőlegényemmel ? De 

hiszen még csak hadnagy. . . .
— Dehogy is. Szilvia néni! Kitüntette ma

gát a csatában és kapi-tány lelt. Azt izeni. hogy 
csak lessen várni, nemsokára vége lesz a háború
nak, azután hazajön. . . .

Hazajön? Ugy e tudtam? I gy e mindig 
mondtam, hogy hazajön ! Tehát hazajön !

Aztán vidáman hozzánk fordult:
Nős fiacskáim hát mit szerelnétek? Kávét? 

Kalácsot ? Cukorsüteményt?
A legtöbbünk a dúsan megrakott cseresznye

fára sandított, melyeknek ágain több volt a pirosán 
mosolygó gyümölcs, mint a lomb.

Szilvia néni nevelőit.
— Jól van. Hál csak rajta. De az ágakat 

le ne törjétek és le ne essetek.
Persze pillanat alatt elleptük és megkopasz- 

tolluk a fákat.
Lakoma után aztán egyéb maradandó jókban 

is volt részünk és mindegyikünk kapott finom cc- 

kapható mindon gyógysaet 
tárban.

Ara üvegenként 4 korona.

trolin
Az orvosi kar által ajánlva.

Gumókor (tüdőbajok), légzőszervi bán 
talmak, szamárköhögés, influenzánál.

Ki használjon Síről int?
1. A ki hosszú időn keresztül köhögés 

bn ntal inni bán szenved.
2. Mindazok, kik gecohurutban szenvi-.l- 

nek, Sirolin .Körbe*  altat rövid időn 
belül meggy-nyúlnak.

8. Asztmában szenvedők már rövid busz-

után lényeges könnyebbülóst 

irigyduzzadasos, szem- és 
erniekoknek rendkívül 
iirolin.
nagyban elősegíti.
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kultúrát, hanem a nemzeti munka teljesí
tésében vegyünk tettleg is részt! Ez a 
munka nem privilégiuma egyeseknek vagy 
osztályoknak, hanem hazafias szent köte
lessége minden honpolgárnak, ha mindjárt 
csak egy porszemet képes is a magyar 
nemzet oltárára vinni.

Majális Zsidahegyen.
A elmúlt vasárnapon szép ünnepet ült a 

magyar kultúra Zsidahegyen. Joggal nevezhetjük 
e napot a magyar kultúra szép ünnepének, mert 
mindenütt ahol a magyar dal ül ünnepet, a ma
gyar kultúra, a nemzeti genius születik újjá.

Járásunkban egyre másra dicséretes buzga
lommal alakulnak községröl-községre a dalkörök, 
s ahol eddig csak vend szót hallottunk, felzendül 
a magyar nóta nagy varázsu hangja.

Nagy és nemes missiót teljesít e járás haza
fias tanitói kara amidőn lelkesedéssel karolja fel 
a népmivelés szent ügyét, s a tudás, a felvilágo
sodás terjesztésével beplántálja a nemes eszmékre 
hivatott derék nép szivébe a hazaszeretet lobogó 
lángját.

S ha járásunk tanitói karának dicséretéről 
szólunk lelkesedéssel kell meghajtanunk lobogón
kat Ferenczy József zsidahegyi állami tanító elölt, | 
Ez a derék, lelkes tanító, fiatal hazafias érzéstől i 
és nemes ízléstől duzzadó leikével ezen a tiszta | 
idegen ajkú vidéken igazán csudát müveit. Vasár- j 
nap volt a zsidahegyi dalárda első nyilvános sze- I 
replése. S ez az első megjelenés is már nagy ; 
elismerést és dicséretet érdemel s biztató záloga 
egy szép jövőnek.

Ferency József tanító igazán nemes s a mi 
fő, eredményes munkát végzett.

A nép egyszerű gyermekei ügyes szavalataik- : 
kai, rutinirozott hanghordozásukkal és magyaros ! 
előadásukkal méltán feltűnést keltettek.

Az egyes szavalatok között a dalárda éne
kelt szebbnél szebb dalokat.

Az ünnepélyen szép szánni közönség vett 
részt, amelynek tiszta jövedelme a harmonium 
javára 129 koronát tett ki.

hírek.
Május elseje.

Ünnepet ülünk május elsején a ter
mészet megújhodásának nagy ünnepét. 
Megszoktuk már, hogy ez üde tavaszi nap 
kora reggelén felkerekedik a város aprója, 
nagyja s kirándul a szabadba s olt meg- 
itlasodva az ujjáébredö természet csudatévö 
erejétől örömmel üdvözli ezt a ragyogó, 
mindent betöllö és mindeneket kormányzó 
nagy természetet.

A kihajtó rügy, a feslö bimbó mind a 
feltámadásról, a megújhodásról beszél. A 
munkás nép világ szerte ünnepévé avatta 
ezt a kiválóan szép napot, s mi a toll 
munkásai is szeretettel ünnepeljük a sza
badság. a természet e csudás napját, mert 
hisz a mi szabadságunk, a sajtószabadság 
is csak a friss tavaszi szabad levegőt sze
reti igazán, mi rt a fojtott levegőben nem 
hajthat ki a szabadság rózsafája csak a 
csudás tavaszi szellő hordja, viszi szerte a 
tavasz hirdetését, a szabadság eszméjét.

— Gróf Széchenyi Tivadar bal
esete. Gróf Széchenyi Tivadar v. b. t. t. 
nagybirtokost a minap*  sajnálatos baleset 
érte Budapesten. Megcsúszott, elesett s most 
pár napig az ágyat kénytelen őrizni Hun
gária szállóbeli lakásán. Baja azonban nem 
veszedelmes és semmi aggodalomra nem ad 
okot. Remélhetőleg pár nap alatt teljesen 
felépül.

— Éljen dr. Ritscher Samu. Szombaton reggel 
a bíróság elé ciláit nagyszámú vindisek jóleső meg
elégedéssel olvasták egy fenyögalyakkal díszített 
transparlent élén e fekete, de mégis ragyogó belü
ket : Éljen dr. Ritscher Samu. Van tehát ellen
jelöltünk, szakadt ki a megkönyebbülés sóhaja a 
hazafiui keblekből. Elmúlt rólunk az egyhangúság 
száraz veszedelme. Fellépett a goszpon fiskális 
Ricser és most már mentve van a haza. Futó
tűzként terjedt el Soma barátunk merész vállal
kozásának Ilire s csakhamar gratulácziókkal hal
mozták el öt. Még dr. Somén Lajos is gratulált 
neki, melegen rázogatva Samu puha kezecskéit. 
Megbízhatatlan tudósítónk értesítése szerint, Hart- 

ner Géza pedig amikor meghallotta, hogy Ritscher 
Samu dr. a jelölt, meglepetésében egészen a 
plafonig ugrott. Eme nagy lelki megindulásnak 
pedig az volt az oka, hogy Samu, az ö hűséges 
fegyvertársa egész az utolsó pillanatig ravaszul 
titkolta elölte fellépési szándékát s az ö tudta 
nélkül csinálta ki az országos pártvezelöségnél, 
hogy ö legyen a jelölt. Hartner Géza csak akkor 
csillapodott le, a mikor Samu lihegve jött hozzá 
s pihegve jelentette ki, hogy ö csak azért „éljen*,  
mert házának falát a kömivesek egész a tetőig 
felhúzták már. Hartner Géza megkönnyebbült, 
Sömen Lajcsi ismét gratulált, a vindisek pedig 
elszomorodva távozának.

— Házasság. Valpatics István földink, aki 
székesfővárosi tisztviselő, május 3-án délután 4 
órakor tartja esküvőjét Pál Bertuskával Piskiben 
a rom. kath. templomban.

— Készül a Plessza. Kínos vajúdás után 
végre mégis kezd a Plesza parkírozás eszméje 
testet ölteni. A háromszögletű teret szegélyező 
utakat Slern Hugó mérnök kihasította s a kavi
csolás most folyik. Egyelőre a parkból három 
fenyő csoport elültetésén kívül csak ennyit lehetett 
csinálni, mert az előre haladott tavasz miatt a 
fák és bokrok elültetése már lehetetlen.

— A körmendi dalárda hangversenye. A 
„Körmendi Irodalmi és Dalosegyesület*  1910. évi 
május hó 1-én (vasárnap) a „Korona*  szálló nagy
termében tánccal egybekötött hangversenyt rendez, 
belépő dijak: I. rendű ülőhely 2 kor. II. rendű 
ülőhely 1 kor. 50 fill. Belépőjegy 1 kor. Kezdete 
este 8 órakor. A tiszta jövedelmet a keszthelyi 
dalosversenyen való részvételre fordítják, miért is 
felülfizetéseke*  köszönettel fogadnak és hirlapilag 
nyugtáznak. Jegyek ápril 26-átol (kedd) kezdve 
Fritz Ede egyesületi pénztárnoknál válthatók. Mű
sor. 1. Révffy: Ismerek egy szép országot, énekli 
az egyesület féfikara Bejczy Gábor karmester veze
tése mellett. 2. „A régi magyar konyha.*  Felolva
sás, tartja Kovács Sándor pozsonyi theol. akad, 
tanár. 3. Liszt: Rapszódia. Zongorán előadja, dr. 
Sissovics Miklós. 4. Lehár: Egyveleg a Luxem
burg grófjából. Előadja az egyesület zenekara.

— Telekvásárlások. Árvái Henrik kereskedő 
az Ascher B. és Fia czég főnöke megvásárolta 
Turk József vendéglős telkének azt a részét amely 
a fő-utca és Plessza között a sarkot alkotja. A telek, 
melyen egy jó karban levő magtárépület van 295 
négyszög öl, vételár 16000 korona. Ugyancsak meg
vásárolta Láng Ignácznak az uj bírósági épület 
mögött levő üres telkét, amelyből annak idején 
Láng Ignácz az építkezéshez szükséges kavicsot 
bányászta ki. Amint halljuk ez utóbbi helyre 
üzleti célokra szolgáló pinezét fog építtetni 
Árvái, s ezzel el tűnik onnan az a dísztelen és

ruzál, festéket, törlőgummil, mikből Szilvia néni 
egész raktárt tartott.

Csak jóval később, mikor már magam is 
átéltem a magam első regényét, tudtam és értettem 
meg a Szilvia néni tragédiáját.

A gazdag családból való, szép, fiatal leány 
jegyben járt egy derék, fiatal hadnagygyal, mikor 
kitört a boszniai háború. A szép pécsi ezred egyike 
volt az elsőknek, a melyeket levezényeltek a bosz
niai mészárszékre. A remegő leány eleinte sűrűn 
kapta vőlegényétől a megnyugtaró leveleket, de 
egyszer ezek elmaradtak és harmadnapra itt volt 
az a sárga kis rézszelencze, melylyel a hadveze- 
löség minden Boszniában harcoló embert felszerelt 
s mely viselője nevét és teljes nacionáléját tartal
mazta, hogyha eltalálna esni, személyazonosságát 
nyomban meglehessen állapítani. Valahol Stolác 
körül jarta át a gyilkos golyó a deli hadnagyot s 
olt is temették cl nagy katonai pompával a mere
dek hegyi temetőben.

Szilviát csaknem eszétől fosztotta meg a 
csapás. Szüleinek szerencsére az az ötlete támadt, 
hogy kivitlék lányukat a regényes fekvésű csendes 
szöllöbe, a hol kedvelt virágai közt lassanként 
visszatért életkedve s a hol a festés is mindjobban 
lekötötte figyelmét.

Aztán mull az idő és egy szép napon csak 
véget ért a diadalmas háború. Pécs lobogó és 
virágdíszben várta a haza fiait. A nagy téren, a 
városháza előtt pompás diadalkaput állítottak fel 
és itt várták az ezredet a hatóságok. Szilviát szülei 
távol akarták tartani a fogadtatástól, de a leány 
mosolyogva hivatkozott visszanyert lelkierejére s 
makacsul ragaszkodott elhatározásához. Halotthal- 

ványan nézte az ujongó tömeget, mely a délceg 
katonákat fogadta.

A bevonulás után Szilvia megdöbbentő vál
tozáson ment át. Az el nem sirt, visszafojtott 
köny veszedelmes hatással volt az agyra. Szilvia 
nem örült meg. nem lett eszelőssé a szó szerinti 
értelmében, de rögeszméje támadt. Azt hitte, 
hogy vőlegénye nem hall meg és neki is vissza 
kell jönni.

Eltelt nehány év és egyszer csak gyors egy
másutánban meghaltak a szülők.

Szilvia tovább is olt élt magányában. Fes
tett és várt. Várt a vőlegényére. Szomszédai 
szerették és aggódó gonddal őrködtek a felett, 
hogy boldogító illúzióját senki és semmi meg ne 
zavarja.

Egyszer aztán Pécsre jött a király. A mecsek- 
alji város tele volt katonákkal és pompás díszt 
öltött. A szöllöhegyekből mindenki beözönlött a 
királyt látni, csak a nagyon öregek meg a nagyon 
fiatalok maradtak otthon.

Szilvia néni ott ült nagy, sárga szalmakalap
jában a gyümölcsfái alatt és valami tájképen 
festegetett.

Délután négy órakor megdördüllek a Sci- 
tovszky téren felállított tábori üteg ágyúi A püs
pöki palota terasszán megszólalt a katonazene. 
Az udvari lakomán most mondták az első fel
köszöntőt a királyra.

Az ágyuk dörgő szava hullámos bugással 
fcPült a V{\r°s felett és a Mecsek szikláin vissza- 
ütödölt. Szilvia néni kezéből kihullt az ecset.

Ep akkor ment el a rácskerités előtt Kis- 
gado András, a szomszéd vén, sánta vincellérje 
es fejében ostoba, kegyetlen tréfa fogamzolt meg.

— Hallja, naccsága, — szólt visszatetsző 
nevetéssel, — most jönnek haza a katonák 
Boszniából.

— Boszniából I
— Igenis. Két bataljon már itt van, a har

madik este jön. Avval jön a hadnagy ur is.
— A hadnagy! A vőlegényem!
— Igenis, naccsága, estére kivilágítják az 

egész várost.
Aztán lassan tovább döczögött és durva, 

halk nevetésben leste szavai hatását.
Szilvia dobogó szívvel besietett a házba. 

Atöltözködölt és kézbe kapva egy nagy bőrtáskát, 
elsietett a város felé.

Az utczán hangos zeneszóval vonult el az 
ötvenkettesek zenekara, mely az udvari ebéden 
játszott. És az utcza tele volt katonákkal.

Kisgadó András tehát igazat mondott. Az 
ötvenkettesek itthon vannak és este jön a har
madik zászlóalj, a hadnagyé!

Szilvia ünnepélyes meghatottsággal benyitott 
egy mézesbábos boltba, viaszgyertyákat, mécse
ket kért, tele tömte velük a táskát, aztán fizetett 
és hazasietett.

Otthon szép sorba állította a gyertyákat az 
ablakban, sebtében transzparenst festett egy nagy 
darab vászonra, babérkoszorúban e szókat:

ISTEN HOZOTT!
Azt aztán ráfeszitelte a ház homlokfal fa

díszére és egész sor gyertyát állított mögéje, 
miket meg is gyújtott. A ház környéke népiden 
volt. Az az cgy-két járókelő, aki arra vetődött, 
bámulva nézte a kivilágított házat. 
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közveszélyes gödör, melynek tisztességes bekerí
téséről remélhetőleg szintén fog gondoskodni az 
uj tulajdonos.

— Patika Felsölendván. Most Rezső gyógy
szerész Felsőlendván gyógyszertárat akar felállítani. 
Kérvényével pénteken foglalkozott a közegészségügyi 
bizottság, amely egy hangú határozattal vélemé
nyezte a patika felállitását Most Rezső vállalkozása 
közérdekű dolog, mert annak a vidéknek mely 
minden nagyobb községtől egy forma távol van, 
igazán szüksége van egy gyógyszertárra.

— Tűzoltó majális. A tótkereszturi önkény
les tűzoltó egyesület május 16 án nyári láncvigal
mat rendez saját pénztára javára. Az agilis ren
dezőség élén Herczeg Ede főparancsnokkal máris 
mindent elkövet, hogy az ifjú egyesület első 
mulatsága jól sikerüljön.

— Kedélyes tárgyalás, vagy : mikor a fiatal 
korúak bünbeesnek. Az uj büntető novella a fiatal
korú bűnösök érdekében humánus intézkedéseket 
léptetett életbe. Ha valami gyerek féle gonosztévö 
most bűnbe esik azt nem igen csukják be, csak a 
bűn fokozatai szerint megdorgálják, vagy próbára 
szabadon bocsátják. Ez az uj rendelkezés termé
szetesen sok dolgott sózott a bíróság és egyéb 
hatóságok nyakába.

Mulatságos egy ilyen fiatalkorú jelenet ját
szódott le pénteken Balta Bertalan kir. járásbiró 
szobájában.

Meitz Pál seregházi lakos március 7-én 
lakodalmat ült, s meghívta arra a falu szine jóvál. 
De ki volt adva a jelszó, hogy gyereket nem sza
bad elhozni, mert a gyerek berúg. Folyt a lako
dalom javában, egyszerre csak a lakodalmas ház 
előtt, mint valami koálicios vitézek, megjelentek 
a tüntető gyerekek, kövekkel felfegyverkezve, név- 
szerint: Sándor Vincze. Závecz István, Gábor 
István, Závecz Antal, Závecz Mária és hölgyek, 
urak követ ragadának és egy ablakot 80 fillér kár 
erejéig bedobtak a lakodalmas házba.

Ingó vagyon rongálás és 80 fillér kártérítés 
iránt tett feljelentést Meitz Pál uram. A szombat
helyi ügyvédi kamara dr. Vályi Sándor ügyvédet 
rendelte ki, hogy a fiatalkorú gonosztevőket e 
szörnyű bűn miatt megvédje, természetesen potyára 
ment a védelem. Megindult a inonstré bünpör 
tárgyalása s ekkor a biróság konstatálta, hogy az

Szilvia most ravaszkodva igy szólt a cse
lédhez :

— Tudod mit, Zsófikám, elébük mehetnél 
megnézni, hogy jönnek-e már?

Zsófi nem mert ellenkezni. A város szélén 
rokonai laktak; gondolta, azokkal majd elbeszél
get és aztán visszajön.

Mihelyt Zsófi eltávozott, Szilvia dobogó 
szívvel bement szobájába. Halkan kinyitotta a 
ruhaszekrényt és kivette belőle a gonddal rejte
getett menyasszonyi ruháját. Magára öltötte a 
szép ruhát, azután megvetette hófehér ágyát, 
leült annak szélére és kezét dobogó szivére téve, 
várt, várt, várt ....

Az izgalomtól kimerülve ledült az ágyra és 
elaludt. Olyan volt mint egy mosolygó, szép 
halott.

Odakint, a transzparenl mögött az egyik 
gyertya eldült és neki esett a vászonnak, amely 
tüzet fogott. A vékony lángnyelv aztán végig 
futott a párkányon és belekapott a száraz zsin
delytetőbe. Két perc múlva egyetlen magas láng
oszlop tört az ég felé.

Odabent pedig a hófehér nászágyon nyugod
tan, boldogan aludt a rögeszmés leány. A szoba 
már tele volt fojtó füsttel és ezen keresztül 
rózsás fényben fürösztötték mosolygó arcát a 
menyezeten beégő lángok.

Mikor nagysokára riadt emberek vetődlek 
oda, Szilvia már nem élt. A lángok megkimélték, 
de a füst meyölte.

A hófehér ágyon olyan volt, mint egy szép, 
mosolygó menyasszony . . . 

egyik fiatakoru vádlott ur hiányzik. E végből 
aztán a tárgyalást el kellett volna halasztani 
május 18-ra.

Hiába magyarázta a biró a bősz perlekedők
nek. hogy egyezzenek ki, 40 krajcárért nem érde
mes bejönni. De a makacs seregháziak hajihatat 
lanok maradtak és kijelentették, hogy inkább 100 
szór is bejönnek, de jussát egyik se hagyja. Ekkor 
jeles védőjüknek dr. Vályi Sándornak mentő gon
dolata támadt s kijelentette, hogy 20 krajcárral 
saját zsebéből hozzá járul a 40 krajcár kárhoz, 
20 krajcárt pedig a vád ott urak fizettek s igy az 
ügy megszűnt. Hál ezek után, hogy lehet ügyvédi 
nyomorról beszélni mikor az ügyvédi kamara 
jóvoltából ily busás jövedelmező ügyeket is lehet 
kapni.

— Kíméljük a Plesszát. A város nagy költ
séggel megkezdte a parkírozás munkáját, s jövő 
tavasszal — amint azt más helyen megírtuk — 
beülteti az egész területet. Most már csak a közön
ségen múlik, hogy mint cultur emberekhez illik, 
meg is becsülje őzt az egyetlen sétahelyei. A 
hatóság pedig szigorúan ügyeljen, hogy a gyepre 
ne járjon senki, hogy biciklivel ne vágtassanak 
végig a sétálók sorain. Mindenesetre jó lesz a 
bejáratokhoz korlátokat vezetni.

— Halálozás. Csütörtökön reggel hosszas 
szenvedés után meghalt Kropf Terézia magánzónö. 
Temetése nagy részvét mellett pénteken d. u. 3 
órakor ment végbe. Kropf Francziska nagynardai 
óvónő nagynénjét gyászolja az elhunytban.

— 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 
létesitetl városunkban. A kertészet ágához tartozó 
összes fák, cserjék, élökeritések slb. 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.

— A zsidahegyi ünnepélyen felülfizettek a 
következők: ifj. Kühár József 9.40 fill., Fiiszár 
János 4.— fill., dr. Vályi Sándor 3.40 íill. Darvas 
Aladár, ifj. Kühár István 3—3 kor., Árvay Henrik, 
Küzma János id. 2.40—2.40 fill. Csaplovics Ferenc, 
Kolozsvári Ferenc, Kriszt István, Kercsmár József, 

, Ferenczy Zsigmond, Ferenczy József 2—2 kor., 
Nagy István 1.60 fill. Vértes Sándor, Dsübán Jó
zsef N. N., Küzma János, Kovács Károly 1.40—1.40 
fill., Lipics József, Zrinszki Ádám 1—1 kor., Ocsek 
János, Golob István 80—80 fill. Hima Sándor, 
Czigülh István Takács Péter 60—60 fill. Horváth 
István —.50 fill. Surányi Hermina. Gaber János, 
Kodila Miklós, Grósz Benő, Földvári György, Föld
vári Pál 40—40 fill. Farlély István —.06 fill.

— A tavasz és az emberek. Szinte hihetet
len, hogy milyen összefüggésben van a tavasz az 
ember egészségével. Ezt a lényt a legújabb orvos! 
kutatások állapították meg, még pedig a növény
világ fejlődéséből. Kimutatták ugyanis, hogy a 
növényvilág fejlődése összeköttetésben van a nö
vényzetben sokkal nagyobb mértékben keringő 
vérrel. Mert igenis, a növénynek rendes lélegzése 
és vérkeringése van, épen úgy, mint az emberek
nek. És most már könnyen érthető, hogy tavasz- 
szal a beteg emberek vérkeringése nem jó, bá
gyadtak, fáradtak lesznek. Ezért fordul elő a leg
több betegség tavaszszal. Ezen szenzációs témáról 
érdekesen ir dr, Kovács Izsó, az ismert fővárosi 
homopata orvos most megjelent könyvében, mely
nek czime: „A vérgyógyitás és eredményei". 
Csak nemrég jelent meg e köny, már is több ezer

példányban fogyott el. Felhívjuk olvasóink figyel
mét e könyvre, mert abban minden ember utasí
tást la Iái, hogy hogyan óvhatja meg egészségét és 
elveszett egészségét milyen utón szerezheti vissza. 
A könyv ára fűzve 1 korona, diszes kötésben 
2 korona. Megrendelhető minden könyvkereske
désben és a szerzőnél: dr. Kovács Izsó orvosnál 
Budapest, V., Váczi-körut 18.

— Mulatság Urdombon. Az urdomb-tótlaki 
dalkör a mai napon tartja mulatságát Urdombon. 
Egy kezdő fiatal dalárda bontogatja szárnyait, hogy 
diadalmasan hódítsa meg e vidék derék népét a 
magyar szónak. Vértes Sándor a lelkes vezére 
ennek a hazafias munkának. Reméljük, hogy a 
mai ünnepség, mely iránt általános az érdeklődés, 
minden tekintetben sikerülni fog.

— Főváros legelső minta zongoraterme. A 
zongora vásárló közönség szives figyelmét felhív
juk Keresztély hírneves minta zongoratermére. 
Budapest, VI. Váczi-körut 21., mely ezég évtizedek 
óta nemcsak a főváros zongoratulajdonosai köré
ben, hanem az egész országban a legnagyobb és 
méltán megérdemelt népszerűségnek örvend. Hang
zatos reklámokkal nem dolgozik e cég, hanem e 
helyeit kitűnő zongoragyártmányainak és világhírű 
zongoragyárak gyártmányainak a legideálisabb fel
tételek mellett való eladásával teszi napról-napra 
ismertebbé és kedveltebbé magát. Olvasóink, ha 
zongorát vagy pianinót akarnak venni, közöljék 
ezen szándékukat a Keresztély céggé!, ahonnan 
teljesen díjtalanul nyernek felvilágosítást és kéz
hez kapják a cég legújabb árjegyzékét is, melyből 
a szolid eladási feltételekre nézve tájékoztatást 
szereznek.

— Az Est: a hirlapirás szenzációja. Április 
15-én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten 

, uj napilap indult meg Az Est címmel. Délután két 
! órakor jelenik meg s az első teljes újság lesz, 
I mely még az nap este a magyar városokba viszi 
| a főváros, az ország és a világ az napi híreit. Az 

Est a mindennap délutáni legelső gyorsvonattal 
indul és minden más újságol megelőzve érkezik a 
magyar városokba. Az Est független politikai napi 
lap, szabad és meg nem alkuvó a politika, a társa
ság, a színház, sport és közgazdaság legújabb hí
reivel ; szókimondásban és radikális függetlenség
ben vele senki sem konkurálhat. Mottója ez: „ Senki 
se lehel olyan nagy, vagy olyan gazdag, hogy Az 
Est ne mondja meg róla az igazságot, és senki 
sem lehet olyan kicsiny és szegény, hogy Az Est 
meg ne hallja a szavát. “ Szetkesztösége a legelső
rangú. Munkatársai: Ignatus, Bródy Sándor, Molnár 
Eerencz, Pásztor Árpád, Kéry Pál, Adorján Andor. 
Gergely István, Kemény Simon, Szép Ernő, és 
Salusinszky Imre helyettes szerkesztő; olyan gárda, 
melyet magyar lap alig mutathat fel. Sport rova
tát az országos hirü athléta: Gillemot Eerencz ve
zeti, s minden rovat élén a lcgkitünöeb emberek 
állanak. Technikai kiállításában Az Est páratlan. 
Előfizetési árai: egész évre 16 korona, félévre 8 
korona, negyedévre 4 korona, és egy hóra egy 
korona negyven fillér. Egyes szám ára négy fillér 
(két krajezár) s minden nap legalább tizenkét négy 
hasábos oldalon jelenik meg. Az Est szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VII. Miksa u. 8. (Athc- 
neum palota).

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

Apró hirdetés.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tartókat slb. 
jutányos olcsó áron árusít. Városi elárusitása Bal
kányi Ernő üzletében van Muraszombatban.
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Eladó
egy 2 1 a lóerejü gözlokornobil. alig volt hasz

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

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gözlokornobil, hozzá tartozó uj 

cséplőgéppel felszerelve;
egv 4 lóerejü alig használt benzin lokomo- 

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gözlokornobil, ho-.zá tartozó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü. alig használt benzin lokoino

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

Továbbá egy 4 lóerejü Rusten Proktor-féle 
kijavitatlan magányos gözlokornobil szintén eladó 
kor. 800.

Frischman Elek és Társa 
motorgyár 

Szombathelyen.

Védjegy: „Horgon;:*

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszor, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
................ osúznál és meghűléseknél. ................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony* *1 védjegygyei 
és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
0' Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

--------------------------ÜGYNÖKÖK 
legmagasabb jutalék mellett magyaror 
szági elsőrendű ablakroletta és zsalusia 
gyár részére felvétetnek. Olyanok, kik 
már ezen szakmában dolgoztak előny

ben részesülnek. Ajánlatok: 
FRIEDMAN KÁROLY 

bútor- és redőnygyára, Pécs. 4

Kátrány- 
tetőlemez. faceincnt- és valódi 
aszfaltleiuez befedések a legszo
lidabb kivitelben, a legmesszel b- 
nicnő szava*ossággal.

Minden szaUiavágó kátrány
termék gyártása.

Minden fajfa tető- és elszi
getelő lemezeknek készítése.

Költségelőirányzat és 
szaki felvilágosítások 
yen.

Szabadalmazott hor
gonylemez

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

Menzel K. C. Pozsony. Fiók: Szombathely.

F'SCHER JÁNOS mérnök, malomépitészet, Budapest 
\ • Nádor-utca 35. szám. 5 Sürgönyeim: TURBINA.

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

hogy Muraszombatban Bergcr József es Fia Főtéri házában 
(gróf Szápáry parkjával szemben) a fővárosi igényeket is 
teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készítő 

SZABÓ ÜZLETET
nyitottam, ezzel kapcsolatban nagy választékú angol és 
magyar gyártmányú posztó raktárt is berendeztem, mely 
által a n. é. közönség a ruha választékát teljes egészében 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő 
alatt azt el is készíthetem.

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

Mély tisztelettel
Benczik Lajos,

oki. szabó.

Van szerencsém a nagyérdemű közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy muraszombati 
könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 

aranyozó géppel 
rendeztem be. Kívánok ez állal nb. meg
rendelőimnek gyorsabb és Ízlésesebb mun
kával szolgálni.

Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

Remek kivitelű 
uj divatu képeslevelezőlapok 

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Caéplókészletek 
mUDKÍELL 

eredeti svéd 

nyersolajmotorés 
lokomobilok 
BENZIN- és

* szi\ógáztelepek 
Legmcszebbnienö szava

tosság. legbiztosabb 
tizem.

Árjegyzék és költségvetés 
ingyen.

A viiághirü tartós 
is legkönnyebben 
futókorék párjegye:

Egyedüli árusítás: 
Nemecz János vas 
és füszerkereske- 
dése Muraszombat

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- 5 
tégla és hornyoszsindely gyárak I f 

HÜBNER és POHL
Szállít bérinentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép- 

« zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat 3 =
^SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,^ | 

mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. CQ 
Sok évi szavatosság. E

Szives tájékozásul:
1 □ m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely á K 72. tehát 1 □ kerül 115 f. 
1 □ m. „ „ 36 „ közönséges „ á K 38. tehát 1 „ „ 138 f.
Asbest pala, dcszkaburkolás nélkül, 1 • . 300 f.

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

Gyimólfalva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur.
Muraszombat, „ Kölni Lipót ur. Örisztpéter, „ Haas Kálmán ur.
Rohoncz „ „ Sleiner Mór ur. Rum „ , Less inger Arnoid
Vasvár „ „ Vásárhelyi János ur. Zalalövö , „ Benedek Gusztáv

Országszerte híre járja : 
A „Kcil-Lakk„-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló, 
„Keil-Lakk" amellett olc«ó. 
A ki egyszer ilyet használ, 
Többet mást nem tűr a háznál. 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha „fehér „Keil-Lakk“-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Keil Lakk" azúrkék, 
Kertibutort fessünk zöldre. 
Gyermekeknek örömére.
„Keil-Lakk -bői van minden szin. 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk!"

-------------------

Mindenkor kaphatók: 
I

Ascher B.

és

Fia cégnél

Muraszombat.

lalkanyi Ernő gyorssajtójan, Muraszombatban.


