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A kremsi asszonyok győzelme.
Ha az egri nők kiérdemelték, azt hogy 

dicsőségüket vándorpoéták örökítsek meg 
dalokban, én az újabb idők szerény szavú 
dalnoka a kreinsi háziasszonyokról írok 
dicsőítő énekel. Üdvözöllek benneteket kremsi 
derék háziasszonyok és családanyák! Az 
utókor vésse fel márványláblára neveteket, 
mert hiszen ti a társadalmi éleiben is meg
mutattátok azt, amit a legutolsó természet
tudós is, Archimedesiül báró Eötvös Lorándig 
mindig tudott, hogy erőt csak erővel lehet 
ellensúlyozni. Ezen az egyszerű természet- 
tani igazságon alapszik a kremsi nők boj
kottjának minden sikere. Szervezett erő 
ellenében hasonló, vagy még erősebb szer- ' 
vezeti erőt kell szembeállítani és akkor 
megszüntethetjük az előbbinek káros hatását.

Ellagadhatatlan igazság az, hogy a 
kereskedők, a mészárosok, a pékek, sőt ; 
még a milimárik is a legutolsó faluban is 
szervezve vannak és ha nem is nyílt, de 
titkos kartellben állnak egymással, amely 
szövetkezésnek egyéb célja nincs, mint 
hogy az élelmiszerek árat a lehető legma- | 
gasabbra felcsigázzák. A jámbor fogyasztó, 
mint «r nyírásra váró birka, ki van szolgál

tatva az ily nyílt, vagy titkos kartell minden 
önkényeinek. És ha nem tizet a fogyasztó, 
nem íizeti meg azt az árt, amit a mészáros, 
hentes, milimári, vagy pék követe! a maga 
portékájáért, akkor nincs más választása, 
mint hogy koplaljon Ezt az aranyigazságot 
hirdette az egész világ, inig a kremsi tisz
teletreméltó matrónák rá nem jöttek arra, 
hogy ez az igazság voltaképen a legszemér
metlenebb hazugság.

A fogyasztó igenis nincs ráutalva, hogy 
a kereskedők önkénykedéseit tűrje, a fogyasz
tók együttvéve mindig nagyobb hatalom, 
minta kereskedők kai telije. Es ha a fogyasztó 
közönség szervezkedik, akár úgy, ahogy a 
kremsi nők, t. i. hősi önmegtagadással 
lemondtak néhány hétre a rostélyosról és 
beafsteakröl, akár pedig úgy, hogy udvari
asan megköszönik a mészáros és kereskedő 
eddigi szívességét, s azt mondja: mától 
fogva leszek én a magam füszerkereskedöje, 
vagy mészárosa, alakitok t. i. megfelelő 
szövetkezetét; úgy a mészáros, mint a 
szatócs becsukhatja a maga boltját és fel
csaphat ö is elégedetlen fogyasztónak.

A kremsi nők nagyon jól tudták tehát, 
mit cselekszenek. Nem kellett egyéb, hogy 
sikert érjenek el, mint hogy kél-három hétig 

rakásra büdösödjék a kremsi mészárosok 
húskészlete. És bizony nem is került nagy 
fáradságba sikert elérni, mert hiszen két- 
három hétig nagyon könnyen nélkülözheti 
az ember a rostélyost, vagy Slefánia-süitel, 
főleg, ha rántotott csirkéi, szóló spárgái, 
vagy töltött tojást ehetik, nem is szólva a 
spenótról, amelyen nagyon jól fest a bum’.ás 
zsemlyefeltét.

A kremsi nők tehát megmutatták az 
utal, hogy rázhatjuk le a nyakunkról az 
élelmiszerekkel űzött hallatlan uzsorát. Nincs 
nekünk szükségünk arra, hogy a román és 
szerb állathatár zár ellen menydörögjünk 
szociáldemokraták módjára, teljesen elegendő, 
ha a fogyasztó közönség szervezkedik akár 
a kremsi mintára, akár pedig úgy. hogy 
fogyasztási szövetkezeteket alakit. Nyugodtak 
lehelünk, hogy hamarább jutunk olcsó hús
hoz, olcsó és jó minőségű mindenfajta 
élelmicikkhez, mint hogyha a Balkán álla
mok összes ragadós betegséggel fertőzött 
állatait bebocsátanák hozzánk. Úgy halljuk 
különben, hogy nálunk is megindult több 
vidéki városban a kremsi mintára a szer 
vezkedés. Majd meglátjuk, akad-e Magyar
országon olyan város, amelyik ki fogja 
érdemelni a „kremsi*  nevet? Az „egri*
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nevet már sok város asszonyai kiérdemel
ték, óh mert hiszen a magyar asszony 
bátor, tüzesvérü és harcias, de vájjon sike
rül-e bebizonyítanunk azt, hogy a magyar 
nők összetartók is és az összetartásban 
kitartók ?

Addig is, én az újabb idők szerény 
szavú lantosa, szivem egész melegével kö
szöntőm a kremsi derék háziasszonyokat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

A muraszombatjárási gazdakör 
választmányi ülése.

Szombaton f. hó 16-án délután tartotta meg 
a gazdakör választmánya évnegyedes gyűlését 
Muraszombatban hivatalos helyiségében gr. Batthyány 
Zsigmond nagybirtokos elnöklete alatt, a melyen 
resztvettek: Bácz János, Horváth Lajos, Kirbisch 
Ferencz. Mcixncr Mátyás választmányi tagok. 
Takáts R. István titkár, Malacsics József pénztáros 
és Kacsó Ferencz s. titkár mint jegyzőkönyvvezető.

Az ülés megnyitása után Takáts R. István 
titkár beszámolt a folyó ügyekről: bemutatott egy 
levelet, a melyben a vasmegyei gazdasági egye
sület titkári hivatala közli a Földmivelési Minister 
ur azon tervét, melyszerint az elmúlt ínséges esz
tendők következtében megcsappant állat állomány 
felszaporitására hajlandó államsegélylyel hozzá
járulni s a melyben nevezett egyesület a gazdakör 
véleményét kéri.

E levélre a választmány elhatározza, hogy 
oly formán értesíti a megkereső egyesületet, hogy 
a maga részéről is örvendetesen vesz tudomást a 
Minister Ur elhatározásáról mégis érdemlegesen 
e tárgygyal csak akkor fog foglalkozni, ha a 
Minister Ur segély actiójának mikéntje részletesen 
jut tudomására.

Sajnálattal jelentette be továbbá, hogy a 
halászati felügyelőség utján kapott 200,000 drb 
fogas süllő ikra kihelyezése a Mura folyó gyakori 
áradásai miatt ismét sikertelen marad.

A gyümölcsfa tenyésztés terjesztése végett 
1500 darab vadonezot vett a gazdakör s ezeket

nemesítés végett a tótlaki és vaskorpádi telepein 

111 * CA kör által a múlt télen rendezett házi ipari 
és gazdasági előadások zárszámadásán a Mims- 
terium jóváhagyta s megengedte, hogy a 
és el nem adott tárgyak a gazdakor tulajdonában 
maradjanak.

E helyen ajánlja titkár, hogy I Olkol.lb 
Gyuláim úrasszonynak jegyzőkönyvi köszönet mon- 
dassek, a 
szives 
elismeréssel találkozott.

Tudomására hozza a vá 
Szenteli Dezső Csáktornyái -*■  
helyezték át, « ... 
el az egyesülettől, 
zott. Helyébe Be 
Minister, a ki

és

rasszonynak jegyzőkönyvi köszönet mon- 
battyándi tanfolyam vezetése korúi tett 

fáradozásaiért mely indítvány egyhangú 

választmánynak, hogy 
zsö Csáktornya! szaktanárt Sopronba 
l. a ki meleg hangú levélben búcsúzott 

amit a kör hasonlóval viszono- 
szterczez Gábori nevezte ki a 
bemutatkozó lálógatását már

jelezte is.
Ezen kívül több ismeret terjesztő füzetelet 

küldöttt a Minister köztük a perenospóra ellen 
védekezést tárgyazót.

A gazdakör 25 éves fennállásának jubileuma, 
tárgyban a választmány, tekintettel az előző Ínsé
ges évek okozta marha állomány csökkenésre 
és az idei rossz időjárásra, akként határozott, 
hogy az idén jubileumot nem tartja meg. hanem jövő 
év szeptember havában, a mikor is egy, kél napig 
tartó nagyobb szabású mezőgazdasági kiállítást 
rendez, melynek keretében bemutatja az összes 
járásunkat érdeklő mezőgazdasági produclumokat 
és a melynek kiviteléhez a ministerium és egye
sek anyagi és erkölcsi támogatását kéri ki

A kiállítást a gazdakör Muraszombatban 
óhajtja rendezni s annak megrendezésére a 
választmány magát mondja ki illetékesnek.

Az elmaradt jubilemi ünnepség helyett az 
idén is megtartja az egyesület szokásos évi 
marha díjazását és pedig Martonhelyen I. évi 
szeptember hó 3-án a déli órákban a minek ren
dezésével a titkári hivatalt bizta meg.

A bíráló bizottságba az eltávozott Békássy 
Ernő intéző helyett l’itz János földbirtokos válasz
tatott be.

A bíráló bizottság tagjai: gróf Batthyány 
Zsigmond elnök, Bácz János, Balcz Aladár, Jun- 
kuncz Sándor, ifj. Kühár József, Nemes Miklós, 
Posfay Pongrác/., Picz János, dr. Skrilecz Mihály. 
Schweinhammcr János, a megyei gazdasági felü
gyelő, a központ kiküldöttei és az egyesület tiszti 
kara.

Végül gróf Batthyány Zsigmond indítványára 
felír a választmány a l'öldmivelésügyi Miniszter 
Úrhoz, a melyben fumivja a figyelmét azon jelen
ségre. hogy tehetősebb kisgazdáink jelenleg nagyobb 
számban vándorolnak ki a szomszédos Stájeror
szágba. a mi határozott veszedelem nem csak 
járásunkra de az egész magyarságra nézve is, 
miért is kérik, hogy <i Miniszter a rendelkezésére 
álló alkalmas eszközökkel ez anomálián, segítsen, 
esetleg az ország belsőbb vidékein cszközlendő 
jutányos és méltányos feltételű parcellázásokkal, 
s intézkedéseit a szokásos módon tegye közhírré 
járásunkban.

Több kisebb ügy elintézése után az ülés 
véget ért.

—ó.

HÍREK.

Világforradalom felél

Az elmúlt napokban óriási munkás
kizárás akart kitörni Budapesten, melyet 
ideig-óráig meg tudták ugyan gátolni, de 
mindennap várható, hogy vagy százezer 
munkást a gyárosok mégis ki fognak zárni.

Nemcsak nálunk, de az egész világon 
a munkaadók és munkások között állandó 
háborúság dúl és az ellentétek már a vég
sőig kiélesedtek. Hol a munkások tízezrei 
sztrájkolnak, hol a gyárak felelnek kizárás
sal és a béke minden alkalommal csak 
nagy nehezen és rövid időre áll helyre.

Értsük meg, ma már nem a militariz- 
mus adja meg az országok erejét, hatal
mát. Ma az az ország vezet, erős, hatalmas, 
a melynek virágzó gyáripara, kivitele, ke
reskedelme vall. Ma a munkásság a domi
náló elem, a mely a zakatoló gépek mellett 
viszi előbbre a világ sorsát. Ma, ha a gyá
rak megállnak, megszűnik az élet.

És készülnek megállni agyárak! Nem
csak nálunk, Magyarországon, hanem a 
külföldi, hatalmas gyárvárosokban is.

Pedig milyen más volt, mennyivel szebb volt. 
Emlékszem, akkor csak az asszonyiságot kívántuk 
és két kézzel, türelmetlenül kergettem vágyaimat. 
Milyen jó volt, milyen kedves volt, semmit sem 
tudni, mindent hinni. Milyen jó volt . . . Arcun
kat öntudatlanul tiszta vágyak tüzelték és a lopva 
lopott csókok milyen fehérek voltak.

Mentül inkább dicsérték messze esett lány- 
ságukat, mentül jobban virágba borultak az elha
gyott tájak, annál sivárablmak, Ictaroltabbnak tűnt 
fel előttünk a jelen. Tűrhetetlennek találták a 
megszokott mát, amelynek álmai, kívánságai meg
fakulnak a gyors megvalósulástól.

— Csak még egyszer jönne vissza a lány- 
ságorn. — kezdte újra Ilona és pillantása egy 
magányos szigetre tévedt, amelynek buja zöldje 
olyan érintetlennek tetszett az est fölszálló párá
jában, mintha emberi láb még nem taposta volna. 
Soha, soha nem mennék többé férjhez. Milyen 
más ez az élet, mint én hittem. Csak most gon
dolom meg. mi minden vesz körül. Mit ér, ha 
van mindenem, csak én nem vagyok a magamé. 
Az arcom, a szemem, a mosolyom, a sóhajtásom . 
a másé . . . Hiszen ez borzasztó . . .

Örülnöm kell, mikor bús vagyok ; égni. I 
mikor hideg vagyok. Epekedni és hívni, mikor 
gondolatban messze vagyok tőle . . . Gyűlölöm, I 
gyűlölöm — tóditotta Ágnes és ujjai görcsösen 1 
tépték as odaadó keskeny fodrokat.

ó, hogy szeretnék élni azon az elhagyott j 
magányos szigeten, — sóhajtott bele Ilona az 
alkonyba, mely úgy borult föléjük, mint óriási 1 
habkönyü. szürke, fátyolos kalap. Egyedül, egyedül , 
lenni egész nap. Aztán egyedül lenni a lámpa 
rózsaszín fényével a puha, felhökönnyü függönyök 

mögött, hófehér ágy mellett ... A csönd olyan 
jó, olyan finom. Belép, elbágyasztja a gondolato
kat. Milyen jó volna egyedül, gyermekesen össze
húzódni a selyemtakaró alatt és bekén, zavarta
lanul álmodni.

Ágnes nem felelt semmit. Az ö szeme is 
ott tapadtak a sziget fái között, amelynek lombos 
koronái mint óriási csipkés gombafejek, pihentek 
az öreg törzsek fölött . . .

Nyolc teljes órája lakik Ilona a sziget keleti 
oldalán egy völgyben, amely puha és békés, mint 
az anya öle. Egyedül van, egészen egyedül. Vájjon 
ki lakhatott elölte ebben a magányos élni létben ? 
Akárki, az bizonyos. hogy sok baja lehetett az 
élettel, ha igy menekült előle. Ilonának néha agyába 
szökkent az a kérdés, néha az ura is .elélibbeut.

Álomterhes esteiele volt és ő járt benne. Le 
ment a partra és a viz visszatükrözte karcsú alak
ját. Sima egyszerűn felfésült hajával olyan lányos 
nak tetszeti önmaga elölt. Karcsú, parányi lábai 
felcsúszott ruhája lágy redöi alul kivillantak és 
élesen váltak el a fü zöldjétől. Tekintete rájuk 
tévedt és az első pillanatban el akarta rejteni 
őket; azután eszébe jutott, hogy úgy sem látja 
senki. S ha mégis most egyszerre jönne valaki, 1 
egy férfi, valami ismerős. . . Tekintete újra a : 
vízre esett. Érdekesnek találta magát. . .

Már délelőtt is gondolt ilyesmit, mikor ' 
barackvirágszin pongyolájában sétált a zöld fák 
alatt. Ha hirtelen meglátná valaki a társaságból. 
Csodálkoznék, mert egészén más igy, mint azelőtt. 
Vagy ha egy asszony jönne. Nem, mégis egy 
férfi . . . Sorba eszébe öllötlek ismerősei, akiknek 

megkopott, elhasznált bókjai szokták körül híze
legni . . . Nem, nem. Valaki más, egy ismeretlen, 
aki be tudná váltani a szépségeket . . . Aki jönne 
finoman, előkelőén, frissen. Milyen különös voltam. 
Istenem, milyen különös . . . L'gy viselkednék, 
mint leánykoromban. Ártatlanul lesütött szeműén. 
S beszélgetnének . . . hát beszélne ö egy ismeret
lennel ? . . . Miért ne? Itt egészen más. itt nin
csenek társadalmi szabályok, itt, ahol még ember 
sincs kívüle.

A nap és a hold küzködtek a látóhatáron és 
a viz tükre a lángba borult. Érezte, hogy besugá
rozzák a fénynyalábok és egy pillanatra látta 
magát a vízben, amint glória csillant meg 
a feje körül. Elnyúlt a fűben és a ruhája rcdöit 
eligazitotla. A lágyan odaejtett rózsaszínű hullá
mok közül úgy nyúlt ki a lába, mint karcsú virág
szál tetszelegve nézegette egy pillanatig.

— Olyan lehetek most, — gondolta magá
ban — mint egy finom impresszionista festmény. 
Milyen kár, hogy nem lát senki . . . Egy férfi . . .

Egy kicsit elpirult ezért a gondolatért és úgy 
lett, mintha nem gondolta volna. Gyorsan a 
leánykorára gondolt, a tanítónőjére, az iskolára, 
a leckére . , .

Fecskeröptü szandolin kötött ki és karcsú 
férfin szökkent a partra, a férfi a homályban 
megnőve közeledett és hódolatteljesen köszöni, 
mint a királynőknek szokás. Aztán mondott is 
valamit. Cifra szép szavakkal mondottak egymás
nak és belctcvelyegtek a fák alá a csillagköpenye- 
ges estbe, amely csalogatón födte be őket . . . 
A kis nyári laknak tárva volt az ajtaja, ablaka és 
minden zugot betöltött a titokzatos kábulat.

Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, 
hogy muraszombati könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 
aranunvó rendeztem be. Kívánok ez által nb.drdnyuzu gcppvl megrendelőimnek gyorsabb és Ízlésesebb 
munkával szolgálni. Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

AISOletldVH jár3.S belügyminiszteri rendelettel meg
változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 

kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.



MURASZOMBAT. 1910. „MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* JULIUS 24.

A munkások százezrei, hatalmas pro- 
lelársereg csak nem ál) meg az utón, csak 
törtet mindig előre, hogy jogait és emberi 
megélhetését biztosítsa magának. A munkás 
ma nemcsak munkásnak, hanem embernek 
is tartja magát és emberileg akar élni. 
Munkájáért emberi bért, jogot kíván.

Viszont a gyárosok azt mondják, hogy | 
tarthatatlan a helyzet. A munkások követe
léseinek nem bírnak eleget tenni, mert 
tönkremennek.

A gyárosok tudják, hogy az egész 1 
világ szocialistái egyöntetű és általános , 
sztrájkra készülnek. Valami központi szer
vezet, melynek székhelyét sem tudják, irá
nyítja, szervezi ezt a sztrájkot. És a gyáro- , 
sok erre kizárással fenyegetödznek. Ha ti 
általános sztrájkot akartok, mi majd altalá- j 
nos kizárást rendezünk, becsukjuk a gyá
rakat !

Igv lesz munkanélkülivé millió és millió l 
munkás, igy fog megszületni a mindenre 
kész, elszánt proletársereg és megyünk a 
világ forradalom felé!

Dr. Skrilecz Mihály betegsége. A mi ál | 
taláuoa szeretetnek és közbecsülésnek örvendő jeles | 
doktorunk, dr. Skrilecz Miska múlt szombaton este 
rosszul létről panaszkodott és ágyba feküdi. Más 
nap vasárnap hivatalos teendőit ellátandó felkelt, 
de még a délelőtt folyamán olyan erős láz vett 
rajta erőt, hogy ismét le kellett feküdnie. Ez a 
második lefekvése, és az a körülmény, hogy a 
derék orvos tényleg rosszul érezte magát, valóságos 
rémhíreknek lett a kulforrása. s a városban min
denfelé izgatottan tárgyalták dr. Skrilecz megbe
tegedését. Még profeszor is jött hozzá, aki moso
lyogva jelentette ki az aggódó családnak, hogy bi-

llona a lányos álmokra gondolt és szemét 
egy pillanatra lehunyta. De rögtön fölemelte pilláit, 
mert szunnyadó lelke legmélyén már tüzes csókok 
és ölelések ébredeztek, amelyek követelőzve ostro
molták a fehér álmokat. Most újra ugv telt, mintha 
nem volna igaz. Még többet és gyorsan beszélt.

Második este, hogy itt vagyok, suttogta Ágnes 
asszony forró ölelésnek a lázában, a sziget nyu
gati részén, pázsitos dombhoz simuló, alacsony 
házban. Azóta itt álmodoztam ebben a szerelmes 
gunyhóban . . . Tudtam, hogy jönni fog valaki a 
távolból, jönni fog. mert megérzi, hogy várom. 
Mindez olyan, mint egy mese, mint egy bűvös
bájos gyermek mese, amely hófehér leányszobák
ban hangzik el a messzünnen érkező királyfiról.. 
Mintha lány volnék, ábrándos lány, akinek meg
érkezett az álomlovagja. Heggel felé így beszélt:

— Az egész világon csak mi kelten vagyunk 
ezen a szigeten. A férfi előtt egy pillanatra 
másik, szőke arc tűnt fel és az az ajk pedig 
beszélt tegnap este a sziget túlsó oldalán. — Meg
várlak holnap este.

A férfi tüzesen ugrott a partra s ebben a 
pillanatban két oldalról, a sürü lombu fák alól 
két asszony futott feléje ... A nők pirulva 
ismertek egymásra. •— Kérem tessek — sziszegte 
Ilona és gúnyos meghajlással mutatott az útra, — 
csak tessék ... — Az önét ? - - szólt vissza Ágnes 
a vállán keresztül nézve, megvető ajkbigyeszlés- 
sel. Gyűlölettel fordítottak hátat egymásnak s ott 
hagyták a férfiul a parton. 

zony a Miskának semmi más baja nincsen, mint ' 
egy erős influenza, amely különösen azért támadta 
meg ily erősen, mert a doktor esztendők óta nem ; 
pihent, hanem fokozott mérvben dolgozott a szén- ; 
védő emberiség és a saját javára. A profeszor ; 
rögtön ki is kergette ót az ágyából, s másnap már ' 
vígan járta kis autóján a községeket.

Vissza a szabadságról Aezél József kir. 
járásbiró szabadság idejének elteltével csütörtökön 
családjával együtt megérkezett Muraszombatba, s 
elfoglalta hivatalának vezetését

Frank Ármin kir. főmérnök, e hó 20-án 
Muraszombatban volt es megvizsgálta a járásban | 
folyó útjavítási munkálatokat.

Áthelyezett tanár A vallás- <;s közokta ' 
lásügyi miniszter Fodor Árpád szentgotthárdi in. ■ 
kir. áll. főgimnáziumi tanárt, a szentgotthárdi 
állatvédő egyesület buzgó tinókét. a budapesti 
tisztviselő telepre az áll. főgimnáziumhoz helyezte at. ' 

Esküvő. Spitzer Izidor perlaki kereskedő 
e hó 20-án a muraszombati izraelita templomban ; 
oltárhoz vezette Hirschl Ellát, Hirschl Simon bar- 
kóczi kereskedő leányát. Esküvő után fényes 
lakoma volt az örömszülök házánál, amelyen | 
Muraszombatból is sokan vettek részt.

Laky körnél m. kir. iparfclügyelö e ho 
21-én Muraszombatban volt, s több ipartelepet | 
valamint az acetilén világítási készülékekét meg- i 
vizsgálta.

Hol készülnék a legszebb irógépmunkák 
és szokszorositasok ? Hegen érzett hiányt pótol a i 
Copyng Fair gépiró és sokszorosító iroda (Buda 
pes!, V. Nádoi-utca 8.) Itt szüli . » zebb 
irógépmunkák a legpontosabb kivitelben és a kö
vön. gyorsajtóval lehúzott írógép munka sokszoro
sítások olyannyira tökéletesek, hogy még a szaka
vatott szem is azt hiszi, hogy minden egyes pél
dány külön lett írógépen megírva. Olvasóinknak 
ha irógépmunkára és sokszorosításra szükségük van, 
el ne mulasszák e cég oleso árajánlatát bekérni.

— Tánciskola. Máyersberg József oki. 
tánctanár e hó 17-én fejezte be Körmenden 
nagyszáma növendékei elölt lánctanfolyamát. 
A íiatal jeles tánctanár sikeres működését 
Rába Vidék a körmendi laptársunk, a leg
szebb hangon ismeri el és ez ad reményt 
arra, hogy nálunk sem fog a kiváló tánc
tanár kevesebb eredményt felmutatni. Máyers
berg arról értesít bennünket, hogy a már 
jelzett lánctanfolyamát, a melyet a közbe 
jött járvány miatt el kelleti halasztania, 
e hó 25-én megnyitja. Jelentkezni lehet 
Balkányi Ernő üzletében és a tánciskola 
helyiségében.

Nagy idők tanúja. Egyre fogy azon hősök
nek a száma akik a 48-as nagy idők puskaporos 
levegőjét szitták magukba. Itt a szomszédos Bella- 
lincban a napokban hall meg. Wiener Jakab nyug
díjas honvéd, aki a milánói V. Radccky huszár
ezredben szolgált. Midőn azonban a magyar szabad
ságharc hire külföldre is eljutott 46 társával együtt 
Szumils őrmester vezetése mellett desertált, és 
Salzburgon, Felső-Ausztrián keresztül hazaérkezett 
s beállott a dicső honvédseregbe, fényes bátorság
gal küzdte végig a szabadságharcot s több ütkö
zetben kitüntetve magát, mint őrmester hagyta el 
a harcmezöt. Az elhunyt hőst iieimer lgnácz pol
gártársunk családjához rokoni kötelék íüzte.

— Olajfestmény. Csinos, saját kidolgozású 
képeket raktározott le pupirkereskedésemben Rácz 
Pali Kislippa u. p. Bellatincz. Balkányi Ernő 
Muraszombat.

Megbokrosodott lovak. Csütörtökön este a 
Mezö-utczában egy falusi fogat két jámbor lova 
valamitől megriadt, s vad váglatással vitte a sze
keret — amelyben senki sem ült — a csendlaki 
ul felé. Kár sem a lóban sem szekérben nem tör- 

. ténl.

3orotvald önmagát! az amerikai bizton
sági be-, elv i készülékkel. Ez a világon a legkelle
mesebb használatú és a legjutányosabb készülék. 
A gyakorlatlan kéz is leveszi kifogástalanul a 
legkeményebb szakáit gyorsan, simán Még sötét
ben is biztosan és veszélytelenül herclválkozha- 
tunk. Egyedüli védelem az undorító ragályok p. o. 
a szakálisömör ellen. A készülék használatra ké
szen leglinomabban ezüstözve. portómentesen csak 
5 K 20 f-bc kerül s a pénz beküldése ellenében 
vagy utánvétel mellett rendelhető: I). S. Scheffer 
Budapest, VIII. Baross-tér 13. A készüléket csak 
egyszer kell megvenni, készültsége kitűnő és egy 
emberéleten át kitart. 1909-ben 50.000 drb. kelt 
el. Igen sok el ismerőié vél.

Az Est a hiriapirás szenzációja. Április 
15-én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten 
uj napilap indult meg Az Est címmel. Délután kél 
órakor jelenik meg s az első teljes újság lesz, 
mely meg az nap este a magyar városokba viszi 
a fővaros, az ország és a világ az napi híreit. Az 
Est a mindennap délutáni legelső gyorsvonattal 
indul es minden más újságot 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. Móltója 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." Szelkesztőségc a legelső
rangú. Munkatársai: Ignatus, Bródy Sándor, Molnár 
Fercncz, Pásztor Árpád. Kéry Pál, Adorján Andor, 
Gergely István, Kemény Simon, Szép Ernő, és 
Salusinszky Imre helyettes szerkesztő; olyan gárda, 
melye! magyar lap alig mutathat fel. Sport rova
tát az országos hírű athléta: Gillemot Fercncz ve
zeti, s minden rovat élén a legkilünőcb emberek 
állanak. Technikai kiállításában Az Est páratlan. 
Előfizetési árai: egész évre 16 korona, félévre 8 
korona, negyedévre 4 korona, és egy hóra cgv 
korona negyven fillér. Egyes szám ára négy fillér 
(kél krajezár) s minden nap legalább tizenkét négy 
hasábos oldalon jelenik meg. Az Est szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VII. Miksa u. 8. (Alhe- 
neum palota).

— Budapesti Hírlap. Főszerkesztő és lap
tulajdonos Rákosi Jenő. Az ország legelterjedtebb 
és legtekintélyesebb politikai napi lapja. Megjele
nik naponta (hétfő kivételével) kora reggel. Elő
fizetési ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., 
negyedévre 7 kor., egy hónapra 2 kor. 40 fillér. 
Egyes példány ára 10 fillér. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Budapest, Vili., József-körut 5. sz. 
Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk 
a Budapesti Hirlap-ot.

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

Apró hirdetés.
A muraszombaljárási gazdakör ez utón is 

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

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör, 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 

i 1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
I óvodában.

Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konlturrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.
Garnitúrákra csereüzletek kittéinek.

Benzin is nyersolajmotorok. sa
eljes locomoóiias cséplökészletek.

Használt és jól jdvitott cséplökészletek.
Mindsnnsjmü iejei

óni géüak te műszaki cikkek,
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Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
I.X. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XIJ. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp. 
I. 872 4. sz. végzése következtében Olajos Sándor 
ügyvéd által képviselt Délvasmegyei takarékpénztár 
javára 230 kor. s járulékai erejéig 1910. évi 
június hó 23-án kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 678 koronára becsült következő ingóságok, 
u. in : üszőtinó, borjú, ökörtinó, malac és sertés 
nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 291 2. számú végzése folytán 
230 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. évi január hó 
1-sö napjától járó 6" f, rendes és 8"/o késedelmi 
dij és eddig összesen 98 kor. 30 fillérben bíróikig 
már megállapított, költségek erejéig. Dombalja 
községben végrehajtást szenvedettek lakásán leendő 
megtartására

1910. évi julius hó 28-ik napjának
d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságoka*,  
mások is le- és felülfoglaltallák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1910. évi julius hó 15. 
SZABADFFY JÓZSEF, kir bír. végrehajtó.

Eladó
egy 2 '/2 lóerejü gőzlokomobil, alig volt hasz

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

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gőzlokomobil. hozzá tartozó uj 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokomo

bil Cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gőzlokomobil, ho:zá 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 Husién Proktor-féle 
kijavitatlan magányos gőzlokomobil szintén eladó 
kor. 800.

Frischman Elek és Társa
motorgyár

Szombathelyen.

A Schicht

szarvasszappan
valódi csakis a

Schi®hr
névvel és a „szarvas" véd*  

jeggyel!

Vasvármegye leírása 
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. ' 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat. .

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

Rerger József es Eia főtéri hazában (gróf Szápárv parkjával szemben) a fővárosi igényeket 
is teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készitö

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

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

Mély tisztelettel

Benczik Lajos, 
oki. szabó.

Idei termésű nagyobb mennyi
ségű, jó minőségű szénámat 

eladom Alsólendván Ivánics 
József.

Védjegy: „Horgonyt*

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

pótléka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
jta legjobb bedörz.s<(lesnek bizonyult koszvenynél. 
.... ............ osuznál • s meghűléseknél. ....... .........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be- 
vásárláskor óvatosak legyünk «j csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*1 védjegygyei 
és a R chter. cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—80, K 1 IOésK2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
D' Richter gyógyszertára it „Arany oroszlánhoz",
* Prágában, Ehsabethstrasae 5 nen.

Gazdasszonyok figyelmébe!
Befőzéshez ajánlok 

hólyagpap irt 
olcsó árért.

Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat és Alsólendva.

Őszi trágyázás.
Thomassalak

a legjobb és legolcsóbb íoszvuf-

Valódi

savas műtrágya ! 
Csak akkor valódi ha Minden zsák tartaton jelzéssel vauéi látva 

Óvakodjunk a hamisításoktól!

ilyen 
zsák
ban
va n 
és

ere-

Kalmár Vilmos 
a Thoina.sphoUialfabriken BElílJN 

vezérkőpviselöje : Budapest. VI.
Andrássy-ut 49

Képviselet es raktár: 
MELIS ÉS PINTÉR 

Szombathely.

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

HÜBNER és POHL ||
- Szállít bérmentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép- 

zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. A E
-SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,! S 

mely olcsóbb es jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. ’» *t  

Sok évi szavatosság.
Szives tájékozásul :

1 □ m. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely a K 72. tehát 1 D kerül 115 f 
, , - - 36 • közönséges, á K 38. tehát 1 i-m f
Ashesl pala, doszkaburkolás nélkül. j ’ f

Minta es árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselek és raktárak:

’Te: MgKx ~ 
: :

c

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


