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Az ügynökök.
Kicsinyke kis szél indítja meg a lavi

nát, — egy apró kis község akciója olyan 
példa lehet, hogy követik majd az egész 
országban. Az akció, amelyről szó van, az 
ügynökök, az utazó „részlet*  ágensek 
ellen irányul, a községnek Tótkomlós a 
neve. Bizonyos, hogy ebben a Tótkomlós
ban is mosolyogva olvasták azelőtt az em
berek az élces elbeszéléseket, ahogy amikor 
az ágenst az ajtón dobják ki. az ablakon 
jön vissza: a valóságban azután más mi
lyennek tapasztalták ezt a mulattatónak mon
dott elbeszélést. Olyannak, hogy az ügynök 
könyvügynök formájában jelenik meg náluk, 
nyakába sóz, (vagy akar sózni), remekirók- 
nakjdpevezett diszkötéses értéktelenségeket, 
azután átalakul szövet, — vászon, — varró
gép Yágy az Isten jobban tudja milyen 
ágenssé, aláíratja a három vagy hat vagy 
tiz koronás havi részletkötelezettségről szóló 
ivet, és mindazon dolgok közül, amelyekre 
élet-halál lekötelezést vett, vagy semmit sem 
szállít, vagy olyan szemetet küld, amely az 
esztendőre szóló részletfizetés első hal ko
ronájával is busásan meg van fizetve.

Ezek a szélhálmosok ellen indított
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akciót Tótkomlós: arra akarja megnyerni 
vármegyéje törvényhatósági bizottságát, hogy 
módosítsa a kereskedelmi törvénynek erre 
a részletfizetési üzletre vonatkozó szakaszait, 
azt kívánja a község, hogy ezentúl a meg
rendelő lapok aláírásának a községi elöljá
róság hivatalosan ügyeljen fel a vásárló 
érdekeire.

Ez a kívánság jogos is okos is. Nagyon 
jó volna, ha sok helyütt akadna kővetője, 
hálásak volnának érte az ügynökök, persze 
a tisztességesek, éppen ugv, mint ahogy 
nagyobb szívességet nem tehet senki sem 
a tisztességes zsurnalisztikának, mintha bün
tető kézre adja a toll hatalmával visszaélő 
banditát. Az a törvénymódosítás, amelyet 
Tótkomlós községe akar, csupán csak azt 
követelheti meg, hogy reális legyen az üzlet 
amelyet az olyan részletágens megköt. Föl
tétlenül jogos érdeke ez a vevőnek de 
ugyanúgy föltétlenül érdeke ez a kereske
dőnek is, mert hiszen a kereskedő jutalékot 
fizet az ügynöknek, sőt előre fizeti ki, és 
az ágens szélhámoskodása reá nézve is 
annyit tesz, hogy üzleti tisztességében káro
sodik meg.

Ennek az országnak a koldussági raj
zában nagy helyt foglal el a részletüzlet, I

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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amely természetszerűleg fordított viszonyban 
áll az egészséges közgazdasági viszonyokkal 
Ott, ahol busz koronás tételek fontos ténye
zők egy család háztartásában: természetes 
a részletvásárlásra való ráfányalódás, helye
sebben rákényszerülés, mert mikép költse
nek egyszerre ötven koronát például télika
bátra,. amikor 10—12 korona sincs egy pár 
cipőre.

De hat korona, amiből télikabátot lehet 
venni: van. Olyan bár ez a hat korona, 
amelyet még tiz hónap elsején mindig 
ugyanarra a télikabátra kell fizetni, de a 
lényeges az, hogy az első hat korona kifi
zetésekor kell a télikabát és a kabát meg is 
van. Hogy az ötven korona helyeit hatva*  
nat vagy nyolcvanat kell fizetni az is igaz, 
de a kereskedő busás kamatot is akar és 
- - mindig az marad a legfontosabb kell 
a téli kabát.

Mindezek kézenfekvőén természetes 
dolognak látszanak és még sem fölösleges 
a megállapításuk, mert ez az ország nem
csak a részletfizetések és részletlelagadások 
országa de az általánosításoké is. Az a 
Tótkomlós község, nagyon okosan, véde
kezni akar a tisztán csak a maguk proví
zióját kereső vevőt és kereskedői egyáltalán

TÁRCZA.

A hatalom.
Vladimír cár izgatottan pattant fel az Író

asztala mellöl:
— De hisz ez tűrhetetlen! — kiáltotta ha

raggal. — Hol kopog? — és a hangja itt egy
szerre félénkké meg zavarossá vált. - Hol kopog 
itt az írógép?

Becsöngette a szolgálattevő udvari tisztet és 
csöndesen, mint akinek fontos titkolni valója van. 
maga mellé intette:

- Hallod? Kipi — köp?... kip-kop?
Hallod Pacsov ?

Pacsov. a szolgálattevő tiszt nem hallott 
ugyan semmit, de azért, mialatt úgy állott ural
kodója elölt, mint a cövek, vak engedelmességgel 
válaszolta:

— Parancsára felség, hallom.
A cár tenyerével az asztalra támaszkodva, 

szemében a téboly tekintetével meredi a levegőbe :
— Kipi-kop . . . kip-kop, kopog az Írógép. 

A halálos Ítéletemet kopogtatja, hallod-e Pacsov ?

A tiszt homlokán kiütött a hideg verejték. ,
— Minden szentekre, a cár megörült, — | 

villant át az agyán egy pillanatra. Ám a másik 
szempillantásban már elszánt nyugalommal szó
lalt meg:

— Bocsánatért esedezem Felség, de itt 
semmiféle írógép nem kopog a teremben.

Vladimír az előtte heverő aktacsomóra csa
pott uz öklével:

— Nem kopog? Hát akkor mi kopog? Mi 
tesz úgy folyton, hogy kipi-kop . . . kip-kop, ha 
nem írógép?

— Bocsánatért esedezem Felség, de ... . 
akart mentegetőzni a tiszt, az alyuska azonban 
nem engedte szóhoz jutni :

— Honnan kerül az Íróasztalomra, az 
ágyamba, a párnára, a kabátom zsebébe, a sző
nyegre, a falra, • úgyszólván nap-nap után a forra
dalmi bizottság halálos Ítélete. írógépen lekopog- 
talva, ha nem itt, a tulajdon lakosztályomban van 
eldugva az Írógép? Honnan, Pacsov, ezt fejsd 
meg nekem, ha még nem ment el az eszed?

Ez az utolso mondás ugylátszik, tetszett 
Vladimír cárnak, mert rekedt hangon nevetett és , 
újra mondta :

— Igen, ha még nem ment el az eszed ? 
A liszt minden bátorságát összeszedte, hogy 

szembeszálljon a hatalmas úrral és dadogva 
válaszolt:

— Bocsánatért esedezem Felség, de az udvar 
tudomása szerint tiz nap óta nem talállak a lak
osztályban felségsértő átkozott iratot.

Pacsovnak igaza volt. A forradalmi bizottság 
utolsó üzenete a cárhoz tiz ifiip előtt kerüli ki 
Vladimír íróasztaláról, ahol az államkormányzati 
okmánycsomó tetején feküdt. Gépírással lekopog
tatott irat volt és a cár halálos ítélete volt benne 
arra az esetre, ha két hét alatt nem adja meg 
az orosz birodalomnak az alkotmányt. A két bél
ből már tiz nap letelt és a minden oroszok 
ura ez idő szerint szünet és jóformán alvás vagy 
nyugalom nélkül ezen az egy dilemmán1 töp
rengett :

— Alkotmány a népnek — vagy halálos 
ítélet a cárnak.

Teljes tíz napon át mérlegelte, fontolgatta, 
hánytorgatta jobbra-balra magában a kérdést, 
mindaddig, amíg végiere víziói nem támadtak és 
hallucinálni nem kezdett: 

Gümökór, 
köhögés, 

szamárköhögés, 
influenza 

•eetoiben az orvosok 
csak
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megkárosító szélhámos ügynökök ellen: erre ' 
azután szívesen terjesztik majd a szenten
ciát, hogy az ügynökök ellen kell védekezni.

Középeurópai országokban az ügynököt j 
annak veszik akicsoda és a kereskedés na
gyon fontos közvetítőjének és ehhez a nagy 
hivatáshoz mérten, amely gazdaggá teszi az 
országot meg is becsülik az ágenst. Nálunk, 
amikor az ügynök vagy ágens szót kimond
ják, csak úgy üvölt a szóból a lenézés, 
amióta pedig a részlet - szélhámosok 
elárasztják az országot, lehetetlenné teszik 
a tisztességes ügynökök hasznos unokáját. 
Ezeket a tisztességes ügynököket kötelezi le 
nagy hálára minden acliő, amely a szélhá
mos kereskedést üldözi.

A modernizmus és a gyermek.
Essék szó egyszer egy nagyon fontos társa 

dalmi kérdésről, a gyermekről.
Schopenhauer azt mondja, hogy a természet 

csalfa módra, egy percnyi kéjjel csapja be az em
bert s kényszeríti arra, hogy a gyermekszülés és 
a gyermektartás súlyos kötelességét magára vállalja. 
Csúnya, kalmárlelkü és természetellenes bölcsesség. 
A szigorú, összeráncolt hoinloku német bölcset 
megcáfolja az első kisleány, a kis, éretlen gyermek, 
a ki kócos, porcellánarcu babáját épen olyan vég 
leien szeretettel gyügyögleti, mint a hogy később 
fogja az élőt, az igazit, az ö szülöttjét. A Schopen
hauer bölcsessége igazi férfibölcsesség; a férfié, a 
ki a kéjért, a kéjen keresztül szereti az asszonyt 
és az asszonyon keresztül szereli meg a gyermeket. 
Az asszony gondolkozása épen megfordilollja ennek. 
A természetes, hainisitlan asszony szemeiben főcél 
a gyermek, odaadásában már benne van a vágy, 
az akarat a gyermek után.

Ez szól az igazi, természetes asszonyokra. A 
mi. modern asszonyaink azonban magassarku ci
pőt, szoritós midért viselnek; a mi asszonyaink 
hamis hajbetélet viselnek; rizspori és pirositót rak
nak az arcukra. A mi asszonyaink mereven és 
feszesen járnak, mint az aulomatababák ; nem azt 
mondják, a mit gondolnak, éreznek, hanem azt, a 
mi illő, a mi a kor erkölcsei szerint kötelező. A 
mi asszonyaink messze távolodtak a természettől 
és veíük együtt távolodunk mi férfiak is. Mimim 
ösztönünk az újfajta életmódhoz, a civilizált igé
nyekhez idomult. Miért csak az anyaság s a gyer
mek lilán való vágy maradt volna a régi, a ter
mészetes és hamisítatlan ?

Nem is maradt. És a Schopenhauer igazsága 
egyszerre megizmosodik, mihelyt a modern társa
dalom jelenségeit keli vele magyaráznunk. A mo
dern nő nem akarja, vagy kisebb számban akarja 
a gyermeket. Gazdasági erők változása és a gaz
dasági helyzettel összefüggő előítéletek okozzak 
ezt az átalakulást. A primitív társadalmakban 
gazdagság, erő és hatalom a sok gyermek, löbb 
kéz több földel müvei, löbb fegyver! forgat, az. 
egyén erdeire tehát összeesik a társadalom érde
kével s erősíti az ő.»i ösztönt. A modern társada
lomi ellenben teherré, uj gondok forrásává telte a 
gyermeket. Ilyen körülmények közt a természetes 
ösztönök eltorzulnak, uj társadalmi problémákul 
teremtenek.

A mai gazdasági berendezkedés melleit az 
látszik ha nem is természetesnek, de észszerűnek, 
hogy törvények es jogszokások tervszerű lán
colatával állapítsák meg azt, hogy a gyermek el 
tartására mikor ki köteles.

Az állam közügynek tekinti a gyermek jö
vendőbeli sorsat es a maga törvényéivel es bírái
val kényszeríti ki azt, amit eddig a szülök ónként 
adtak . az utódok eltartását. A mai allam kapi
talista és militarista szervezet. A mai államnak 
katonára, munkáskézre van szükségé, mind a 
kettőből minél többre. A gyermek, ha felnő, mun
kájával többé IJlJin a csulad vagyonát, hanem az 
egész csaladot kiuzsorázó tőke profitjai szapo
rítja. És az utód légy vei es ereje nem a család 
nagyobb h italma, hanem az egcsz allam had
erejének egy atomja. Es ennek daczára az állam 
még mindig az egyenlői követeli a geueraliok 
neveltetésének terhét. A proletár napszámos nap- 
számjának felél arra kénytelen költeni, hogy uj 
munkást és uj katonai neveljen maga helyeit az 
államnak.

Igy aztán nem csoda, ha mindinkább akad
nak apák és anyák, akik azt mondják: ..Hogyha 
a gyermek az államnak kell és az államnak 
hasznos, itt van, lessek, tartsa el az állam 1“

Ellől a követeléstől sem lehet megtagadni a 
jogosságnak némi látszatát !

B J

HÍREK.
— Eljegyzés. I)r. Vályi Sándor ügy

véd, lapunk kiváló tollú munkatársa, arany- 
ifjuságunk egyik rokonszenves tagja, a mai 
napon tartja eljegyzéséi Árvái Bözsike kis
asszonnyal.

Űrnapja. Hagyományos fénnyel 
ünnepelte a r. kath. egyház egyik legma- 
gasztosabb ünnepét az Űrnapját e hó 26 án
csütörtökön. Az ünnepi szent misét a temp
lomi építkezés folytán a várkápolnában mon
dotta Szlepecz János plébános, s onnan 
indult is el a szokásos körmenet. Oltárok 
voltak felállítva Dívjak házánál, Ratkol Ti
vadar házánál a Muraszombati Takarék
pénztár épületénél és a várkerlbcn. Az abla
kokat, amerre a menet elvonult, mindenfelé 
kidiszitclték, tekintet nélkül a lakók vallá
sára, ami igen dicséretes körülmény. A kör
menetben a hívők nagy sokasága vett részt.

Dr. Brandieu Sylvius orvos nyolez heti 
távolid után vissza érkezett és megkezdte praxisát.

A képviselő választás tisztikara. 
A június hó 1 én megtartandó képviselő
választáson az elnöki lisztet dr. Plelnits 
Ferencz czelldömölki ügyvéd fogja betöl
teni. helyettese és a második szavazatszedö 
küldöttség elnöke Siftár Károly ág. ev. lel
kész lesz. Mint elnök helyellesek Vértes 
Sándor és dr. Geiger Arlhur fognak működni.

A sürüházi dalkör II. műkedvelői előadása 
A sürüházi dalkör nemrég, f. hó 8-án tartott egy 
nagysikerű táncmulatságot, amely műkedvelői elő
adással volt egybekötve s amely annyira meg
nyerte a közönség tetszését, hogy a dalkör a köz
óhajnak engedve, rá két hétre vagyis f. hó 22-én 
d. u. fél 4 órakor a sürüházi Siflár-félc vendég
lőnél ismét tartott egy táncmulatságot, amelyen 
megismételte ,a gyimesi vadvirág*  című énekes 
népszínmű előadását. Az előadáson egynéhány ki
vételével jelen voltak mindazok, akik az első 
előadást végignézték s ezeken kivül még igen 
számosán, úgy hogy a színhez hozzáépített tágas 
ponyvasátorban mintegy 300 ember szorongott. 8 
nem bánta meg senki se, aki co.l a kis falul fel
kereste, mert itt látott s hallott olyat, ami tekintve 
a körülményeket feledhetetlen lesz mindenkire 
nézve. Már maga a külsőség, a szép, tágas szín
pad feldíszítése, az előírás szerinti gyönyörű szik
lás, vizeséses vidéket ábrázoló hállérfestmcny, a 
praktikusan megszerkesztettt függöny, a festői, 
népies magyar viselet stb, mind olyan volt ami a 
szemel gyönyörködtette, az előadást tekintve pedig

— Kipi-kop . . . kip-kop. Mo.-l kopogtatja a 
szobában a halálos Ítéletet az Írógép . . .

Megrögzött, vérbeli kényur volt és inkább 
megörüli, semhogy rá tudta volna magát szánni, 
hogy alkotmányt adjon népének. Ilyen az igazi cár.

Pancsov is megborzadva látta, hogy őrülttel 
van dolga és sokért nem adta volna, ha akárhol 
másutt, csak ne a cár szobájában érezte volna 
magát. Hirtelen mentő eszméje támadt. Mielőtt 
előbbi szavaira a cár megtalálta volna a választ, 
szaporán, mintha csak valamire felelne, folytatta 
a mondókáját:

— Különben pedig Felséged parancsára tüs
tént érlesitem a testőrcég parancsnokát, hogy til
tott írógép kopog a szobában.

— Az én parancsomra ? csodálkozott 
Vladimír, mert első percben nem emlékezett 
vissza a parancsra, amit nem is mondott. A kö 
vetkező pillanatban azonban befolyásolható álla
pota révén már maga is azt hitte, hogy ezt a 
parancsot adta a tisztnek és visszahúzódva Író
asztala mögé a karosszékbe ; kegyesen intett:

- • Helyes, l’acsov, eredj!
Csakhamar futótűzként terjedt el először az 

udvarnál, azután pedig egész Pélervárott. hogy 
Vladimír cár megőrült. Az udvarnál, ahol bizo
nyosak voltak a dologban, csak suttoglak felőle a 
városban, ahol minden hivatalos felvilágosítást 
megtagadlak és mindent makac-ul cáfoltak, lián 
gosan láigyalták a szenzációs politikai eseményt.

A forradalmi bizottság titkos ülésező helyén 
egy eldugott hónapos szobában, hidegvérrel fogad
ták a nagy újságot.

— Ha Vladimír megőrüli, akkor nem Vla
dimír, hanem Péter ur fog meghalni a zsarnoki 
széken.

Aztán, mintha mi sem történt volna, csönd
ben hozzáfoglak egy ni kiáltvány megfogalmazá
sához, amelyben figyelmeztetik a népet, hogy az 
uj czárral szemben legyen mindaddig tartózkodó, 
amíg az alkotmány kérdésében szilit nem vall. 
Ha megadja az alkotmányi, akkor éljen az atyuska, 
ha továbbra is abszolutizmust akar, veszszen el.

Egyszerre csak távoli robbanás zaja rázta 
meg a szoba ablakát. A bizottság tagjai felugrot
tak a helyükről.

Merénylet! Hogyan? Mára senki ellen 
sem adtunk ki halálos Ítélete!

Valami mükódveiö leheléit, - - jegyezte 
meg fagyos mosolylyai az asztal végen Merinolf, 
a forradalmi bizottság leje és vezére, akinek nagy 
felsőbbsége első tekintetre meglátszott a többiek 
fölött. — Mimiig belekonlárkodnak a dolgunkba.

Nemsokára ismerős léplek kopoglak a fo
lyosóról.

— Itthon van a szakácsnő ? — kérdezte 
kívülről egy női hang. Ez volt a jelszó a bebo- 
csájtásra. Kinyitották az ajtót és Olga lépett be, 
a bizottság legkülömb vizslája. Kissé izgatottan 

dobta le magáról nagy gyapolkendőjct, amelyikbe 
be volt burkolózva :

Sándor levegőbe röpítette a cárt. Most. 
Öt perccel előbb.

Az emberek mintha villamosütést éreztek 
volna a testükön.

Vladimírt?
Nem, az újat. Pétert. A pályaudvar előtt. 

Most érkezeit Moszkvából, hogy proklamálja ma
gát. Cafatokba röpült. Örült pánik. Sándort 
elfogták.

A bizottság tagjai — csupa halálra szánt 
arc — összenézlek.

í gyes dilettáns, dünnyögle magában valaki. 
Egy őszbecsavaéodoll ur, aki az imént még 

az uj proklamáliót szövegezle, ceruzájával huzi
gálni kezdett valamit a fogalmazványában :

,Vladimír cár megőrült; zsarnoki hajlamai
ról ösmert utódját, Péter, utolérte a népszabadság 
Losszuálló angyala, tehát az uj cár . . .

Az öreg ur a körülállókra tekinteti:
— Ki is most az uj cár?
— Cirill. — mondta valamelyikük.
Tehát Cirill ... és papirosa fölé hajolva 

folytatta a szövegezést.
Merinolf. aki fagyos mosolyával még mindig 

ott áll az asztal végén, cinikusan szólott:
— Heggel Vladimír, délben Péter, este 

Cirill. Ez oly gyors torlódása az eseményeknek, 
hogy ezt az alkalmat meg kell rágódnunk. 

Vizsgalapok úgyszintén az összes iskolai Alsólendva járás .. .^.ri rendeletid..... ..

nyomtatványok kaphatók Balkányi Ernő papír- változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 
kereskedésében Muraszombat. kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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az ember szánté el sem hitte, hogy ez ebben a 
kis vend nyelvű faluban történik. Egy pár szereplő 
játéka pláne még a műkedvelői színvonalon is 
felül emelkedett. Mindez bizony igen sok áldoza
tába s fáradságába került a fiatal négy hónapos 
dalkörnek, amely tehetségéhez mérten minden 
igyekezetével azon volt, hogy a közönség jól érezze 
magát s megelégedetten, kellemes emlékekkel 
oszolják széjjel. De tekintve a szépszámú s fényes ; 
közönségei, meg is volt bőven úgy anyagi, mint 
erkölcsi jutalma. Az előadást gróf Batthyány Zsig 
mond is végignézte. Az előadás alatt számos . 
sikerült jelenet és ének után a közönség lelkesen ! 
tapsolt, mi a rendezőséget arra mditotta, hogy I 
műsoron kivül meg több kardalt adtak elő. A 
jókedvű fiatalság pedig a vacsora végét be se várva 
cigány zenére táncra perdült s táncolt reggelig, | 
amikor is a nap felkelte vetett véget a sikerült 
táncmulatságnak. A tiszta jövedelme ezúttal is a 
dalkör még eddig csekély kis vagyonát gyarapította.
A felülfizetők névsora a jövő számban lesz közölve. ■

Felülfizetesek. A r. k. iskola növendékei 
által a pünkösdi ünnepek alkalmával rendezett 
gyermekelőadásra utólag felülíizettek: Fűlöp Sá
muel Vönöck 6 kor.. Pallér Kálmán Nagypalina 
4 kor.,. Völgyi Ferencz Csendlak 2 kor.

Mozgalmas napok. Bitka mozgalmas na
pokat él most az egész ország népe s közte a 
muraszombati járás közönségé is. A képviselő 
választások előtti utolsó hétben vagyunk s tele 
van a város, nem akáczfa virággal, hanem korte
sekkel s a választás iránt melegen érdeklődő ( 
választó polgárokkal. A választás junius 1-én lesz 
az egész vármegyében.

Színészet Szombathelyen. Nadassy József 
színtársulata Szombathelyen fényes sikerrel műkö
dik. A legújabb és legjobb darabok állandóan mii ; 
soron vannak, s színészei oly kiválóak, hogy iga- t 
zán elsőrendű előadásban van része a színházba- | 
járó közönségnek. Vicinálisunk lassú döcögőse 
ugyan kissé feszélyez minket, hogy arra lekesil- , 
sen, hogy járjunk mi be színházba Szombathelyre. ; 
de úgy véljük, hogy kis. bár hoszadalmas utazást i 
megérdemel az, hogy Szombathelyen egy jo elő- j 
adást végig élvezzünk. Más járási székhelyekről . 
állandó és lelkes közönsége van a szombathelyi | 
színháznak reméljük, hogy a mi járásunk is meg

szólt és odalépvén az öreghez, elveti előle 
az asztalról a már kész kiáltványt és kelte 
hasította.

- Az éjjel, — mondta felvillanó szemmel 
proklamálják a kaszárnyákban a forradalmat.

Aztán, mialatt a többiek a meglepetés lel
kesedő lüzében pillantottak reá, egy gondolatnyi 
ideig sötétben a mérhetetlen nagyravágyód rideg 
számításával tekintett maga elé.

— Itt az ideje — beszélte hangtalanul ez 
a tekintet — itt az ideje, hogy magamhoz 
ragadjam a főhatalmal.

Odalent valahol a szomszéd utcában sorlüz 
hallaltszoít. A nép — ez a bolond ágyutöltelék — 
lövette rakásra magát — a szabadságért.

A halál angyala pedig, amely olt suhogott a 
tűzkeresztségben kavargó tömeg között, gúnyos 
szánalommal sziszegett a sebeiből vérző halottak 
és sebesültek lölé hajolva. Azért a népszabad
ságért estek el e mámoros fajankók, hogy a Vla- 
dimirek, Péterek és Cirüek helyeit holnap Meri- 
noíT, vagy holnapután egy másik mindenható de
magóg lába előtt heverjetek a porban.

Szólt és puskaropogás, halálorditás közölt 
vijjogó kacagással suhant tova, hogy más el
esetteknek a fülébe, súgja a silány históriai igaz- > 
ságot, amelyet a szabadság fantomét kergető 
eleven ágyutöltelék évezredeken át nem volt és 1 
talán nem is lesz képes megérteni soha.

Zsoldos László. 

hozza, a művészetnek ezt a kis áldozatot s meg- ' 
szerzi magának ezt a nagy élvezetet.

Megjöttek a huszárok A választási hacr 
legfontosabb dísze a katonaság, már bevonult | 
városunk falai közé. A cs. és kir. 11. sz. huszár
ezred egy százada Kriszt Jenő kapitány vezetése 
alatt szerdán este különvonaton érkezett Mura
szombatba. Az egész huszárszázad az uradalmi 
majorban kapott kvártélyt.

A Halley üstökös Muraszombatban Végre 
mihozzánk is eljött ez a nagy szenzatió. amely a 
legutóbbi napokban csak azért vesztett jelentőse
géből, mert az emberek azon tanakodtak, hogy 
fellép-e gróf Batthyány vagy sem. Hogy az üstö
kös, ez az annyira retlegel planéta megjön e 
vagy nem, az sokkal kevésbbé érdekelte a publi
kumot, mint ez a másik izgató probléma. És az 
üstökös fellépett. Már évek óta bejelentették jö
vetelét és szerdán este első ízben tényleg látható 
is volt a hatalmas, homályos égi test hosszú 1 
fenves csóvájával. A Dobra inál együtt poharazo 
társaság meg a nagy választási viták közepette is ' 
ráért egy pár perezet szentelni a várva-várt pla
néta megszemlélésének és kiindult az udvarra, 
ahonnan szépén lehetett látni a Moslék istállója 
feletti részén az égboltozatnak.

Kereskedelmi kertészei Muraszombatban. 
Városunk ismét egy oly !< leppel szaporodott, 
melyet sok nagyobb város is nélkülöz. Hoyer 
István mükertész volt már alkalmunk sok ,
ízben tapasztalni kiváló szakmabeli képzettségét — 
nem kiméivé a költséget, kereskedelmi kertészetét j 
létesített városunkban. A kertészét ágához tartozó ■ 
összes lak, cserjék, élőkeritések stb. helyben vagy 1 
általa jutányos áron beszerezhetők. Jelenleg is a 
nagy közönség rendelkezésére all eladásra magas 
törzsű rózsafák, az összes palánta felék. Meleg- 
ágyi fejes saláta, hónapos retek, spenót stb. korai 
dolgok mar kaphatok Kertészeti dolgokban fel
világosi lássál és munka kivitelével készséggel 
szolgál úgy helyben mint vidékre, személyesen 1 
vagy levélben. Az összes ne.nesfaju csorépvirá- i 
gok virágzó állapotban, szőnyeg növények, ko
szorúk és csokrok megrendelését minden időben 
elfogadja. Diszkertek és sírok gondozását készség
gel elvállalja.

A kiadóhivatal üzenete.
Levelezőnek. Kézirat elment, kívánságát öröm

mel teljesítjük.

A Divat.
— A Divat Újság-hói. —

A nyári divat az egyszerűség jegyében indul. 
A hölgyek tapasztalatlanabbja ennek nagyon meg- ; 
örül, mert azt hiszi, hogy ezzel az egyszerűséggel 
nagyon sok megtakarítás jár, ám az igazi divat- 1 
hölgy tudja, hogy az egyszerűség, melyet a divat 
parancsol ránk, a loalettmüvészctnek minden csín- | 
jat binját magában foglalja, melyet ha megvalósí
tani akarunk, ez a legnagyobb fényűzés kifejtését 
jelenti. Ez állítás mellett bizonyít a sok drága, stil- 
szerü kézihimzés, mely antik, mór, assziriai, egyptusi 
és bizánci minták után készül fénylő színekben, 
keleti selyemmel, halvány arany- és ezüstárnyalaltal 
alkalmazva, az ilyen hímzés disziti a szoknyát, 
vagy mider és pánt alakjában a derekai; hogy 
mennyire értékes, azt csak sejteni lehel, mert a 
rávetett felső fátyolszövet eltakarja. Természetesen 
kapni olcsóbb hímzést is, mely azért szépen disziti 
a ruhát.

Eredeti újdonság ruhadisznek a fagyöngyhím- 
zés, mellyel, ha a színe megfelel a szövet alapszí
nének, nagyon szép hatást lehet elérni. A Divat 
Újság mai számában van egy ruha, melynek pasz- 
telkék szövetét halvány rózsaszín, világoslila, arany
barna és halványkék fagyöngy disziti. A disz szép
ségét tulajdonképpen csak a halvány színek adják 
meg.

A legújabb kabátos ruhák — nagy szerepük 
van a nyári divatban Is, azért említjük meg min- , 

dig újra feltűnnek a fiatalos jellegükkel. A 
szoknya mind nagyon kurta ; i kabátnak nincs gal
lérja és a hozzávágottujj vagy fél. vagy háromne
gyed hossu. A nagyon meleg nyári napokra ez ha
tározottan célszerű ! Egyebekben pedig a kabát is 
rövid es többnyire egy gombbal gombolódik oldalt. 
Az ilyen kabátos ruhához nagyon sok atlaszt, fu- 
lárt, egyszínű, kockás és két színben csillogó ta
fotát, básztselymet és vásznat vesznek dísznek. 
Ellentétül a már ismételten említett divatkövetel
ménynek. hogy a kabát a szoknyával egyforma le
gyen. újabban, amint azt néhány modellnél is lát
tuk, a kabátokat kezdik elütő anyagból készíteni és 
a , legújabb**  : a régi jó idők atlaszszoknyája, zöld 
kék vagy piros ottoinánkabáltal. Nagyon kedves a 
kurta, gallérszerü köpenyke, melynek színe ugyan
csak elütő a ruha színétől. Különösen azok a höl
gyek fogjak kedvelni, akik nyári melegben nem sze
retnek divatos kabátba bújni.

Végül m*ég  néhány uj toalettcikkre figyelmez
tetjük a Divat l’jság olvasóit, melyek nélkül a 
modern hölgy már nem lehel meg: ilyen például 
a fekete lakk öv; a modern, gallér nélkül való 
kabáthoz készülnek és kaphatók gallér és kézelö- 
diszek ; aki otthon szabóskodik, annak a számára 
vannak kész nyakbetétek a legegyszerűbb kivitel
től a legdíszesebbig. Legcsunyább a divatos párisi 
fátyol a mintája többnyire egy csipkeháló, melybe 
egy pok akadt bele, amit senilja szál mulat; de 
vannak olyanok is, hogy a sűrű tüllszöveten széles 
szélminták vannak, melyekben, hála Bostandnak, 
kakasok meg lyukok díszelegnek.

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

Apró hirdetés.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

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

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

Meghívó.
A Délvasmegyei Takarékpénztár r.-t. 
Muraszombatban az intézet helyiségében 
1910. junius hó 13 án délután 3 órakor 

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a 1. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak,

Tárgy sorozat:
1. Az alapszabályok teljes módosítása.
2. Esetleges indítványok.

Jegyzet: A l. részvényesek figyelmeztetnek, 
hogy az alapszabályok 61 §-a értelmében részvé
nyeiket magukkal hozni szíveskedjenek.

Hasznali és jól ja titolt csépiükéstletek,

Frischmán Elek és Társa, Szombathely,’ Király-utca 11. szám.
Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.

Garnitúrákra csereüzletek köttetnek. . ,
ra Benzin és nyersolajmotorok, ra prjfp?.?- ' ■<
Teljes locomobilos cséplökészletek. M sazdasát;! gépek és miiszaki cikkek.

....... mii—iiihimh i a ranaa—i—
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Eladó
egy 2*/s  lóerejü gözlokomobil, alig volt hasz

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

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gözlokomobil, hozzá tartozó uj 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokomo

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gözlokomobil, hoszá tartozó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü, alig használt benzin lokomo

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

Továbbá egy 4 lóerejü Rustcn Proktor-féle 
kijavitatlan magányos gözlokomobil szintén eladó 
kor. 800,

Frischman Elek és Társa 
motorgyár 

Szombathelyen.

Birtok eladás.
26 hold föld (szántó. rét, erdő, szőlő | 

és gyümölcsöskor!) országút mentén, köz
vetlen a templom közelében felszereléssel 
azonnal eladó. Bővebb felvilágosilást a 
tulajdonos ad, Tieschcn ház- 
szám: 9- Steierország, vasút állomás 
Halbenrain.

Védjegy: „Horgonyé

g

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
.............. . osúznál és meghűléseknél. -...........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* 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 
Of Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
• Prágában, Elisabethstrasse 5

sBI

Remek kivitelű 
uj divatu képeslevelezőlapok 

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskrdésé- 
ben Muraszombat.

Kátrány-
tetölemez-, facement- és valód 
aszfaltleinez befedések a legszo
lidabb kivitelben, a legmesszebb
menő szavatossággal.

Minden szakbavágó kátrány
termék gyártása.

Minden fajta tető- és elszi
getelő lemezeknek készítése.

Költségelőirányzat és 
műszaki felvilágosítások 
ingyn.

Szabadalmazott hor
gonylemez

nedves falak
ellen. A jelenkor legtökéletesebb egyedül czélszerii és 
olcsóbb elszigetelő eszköze — Védeszköz istállógöz ellen 
Számtalan elismerő levél Prospektus ingyen.

Menzel K. C. Pozsony. Fiók: Szombathely

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

aranyozó géppel 
rendeztem be. Kívánok ez által nb. meg
rendelőimnek gyorsabb és Ízlésesebb ! 
kával szolgálni.

Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

•<p
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E

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz
tégla és hornyoszsindely gyárak

s. HÜBNER és POHL
Szállít bérmentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép

ül zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. _
^SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY, í 

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

Szives tájékozásul:
1 □ ni. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely á K 72. tehát I □ kerül 115 f.
1 □ m. „ „ 36 , közönséges w á K 38. tehát 1 , . 138 f.
Asbcst pala, deszkaburkolás nélkül, 1 „ „ 300 f.

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

Gyiinólfalva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur. 
Muraszombat, , Kőim l.ipot ur. Oris/.t péter, „ llaas Kálmán ur.
Rohoncz „ „ Steincr Mór ur. Rum „ . Lessinger Arnoid „
Vasvár „ „ Vásárhelyi János ur. Zalalövő , „ Benedek Gusztáv „

h, , -- - — —

Őszi trágyázás.
Thomassalak

a legjobb és legolcsóbb foszvor- 
savas műtrágya !

Csak akkor valódi ha

Valódi védjegyű

I

Minden zsák tartalomjclzéssel van ellátv

Óvakodjunk a hamisitásoktól!

k

Thomasschlacke

Kalmár Vilmos
a Thomasphoshalfabriken BERLIN 

ólom- vezérképviselöje : Budapest. VI.
zár
van

rajta.

Andrássy-ut 49.

Képviselet es raktár: 
MELIS ÉS PINTÉR 

Szombathely.

Országszerte hire járja :
A „Keil-Lakk„-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló, 
,Keil-Lakk*  amellett olc«ó.
A ki egyszer ilyet használ, 
Többet mást nem tiir 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 „Kcil-Lakk“ azúrkék, 
Kerlibulorl fessünk zöldre. 
Gyermekeknek örömére. 
„Keil-Lakk“-böl van minden szín. 
Kék, piros, zöld-rozmarin. 
Szóval : ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott „Keit-Lakk!“

Mindenkor kaphatók:

Ascher B. 

és

Fia cégnél

Muraszombat.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin tisztelettel értesíteni a n. é. közönségei 

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

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

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb ezége 
nél voltam alkalmazva főnökeimnek teljes megelégedésér 
ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. < 
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.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


