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Néhány szó a készfizetésekről
s a vele kapcsolatos közgazdasági fogalmakról

Nincs aktuálisabb kénlésc ina a magyar 
társadalomnak a készfizetéseknél Bármerre 
forduljunk is. erről hallunk vitatkozni, ennek 
felvétele szükséges avagy szükségtelen volí’l 
h i'ljuk kisebb nagyobb hozzá értéssel fejtegetni

A kérdés eme aklualitása adja kezünkbe 
a tollat, midőn e tárgyról irt czikkünkkel 
olvasó közönségünk elé lépünk s azt hisszük, 
hogy bár lapunk jellegénél fogva tartózkod
nunk kell a politikai vonatkozásoktól, még 
sem végzünk meddő munkát, midőn saját 
nézetünket a kérdés gazdasági oldalát ille
tőleg lapunkban közöljük.

Mielőtt azonban cikkünk tulajdonképeni 
tárgyával foglalkoznánk, szükségesnek tartjuk 
néhány összefüggő fogalomnak, nevezetesen 
a pénz, papírpénz és hitel fogalmának ! 
tálán hosszabb és szélesebb mederben folyó j 
kifejtését, mint az ily nemű kitérések szok
tak lenni, mely eljárásunkat megokolná 
teszi azonban az említett fogalmak elöisme- , 
rétének szükségessége s ama körülmény, 1 
hogy csikkünk nem szakemberekhez, ha
nem általában az olvasó közönséghez van | 
intézve.

I.
A közgazdasági írók meghatározása 

szerint a pénz általános értékmérő s 
csereeszköz, mely tulajdonságai képessé 
teszik arra, hogy az államhatalom törvényes 
fizetési erővel ruházza fel.

lörlénete nem oly régi, mint az em
beré. Az ősemberi ugyanis csekély igényei, 
a löld akkori termelékeuyebbsége s a föld 
javainak a népsűrűség kisebb foka miatt is 
relatíve nagyobb bősége felmentették a 
gazdaságilag másra utaltságtól s helyzete 
vajmi ritkán kényszeri tette arra, hogy hiány
érzete kielégítésére a mások uralma alatt 
álló javakat megszerezni törekedjék. A „má
sok uralma alatt álló javak" kifejezését 
tudatosan használjuk a „mások tulajdonát 
képező jószágok*  kifejezése helyett, mert 
bármely hihetetlenül hangozzék is kortár
saink egyike-inásika előtt, eleink primitiv 
társadalma — ha ugyan a társadalom szó 
közületeik megjelölésére egyáltalán alkal
mas — a mai társadalom egyik sarkkövét: 
a tulajdonjogot nem ismerte.

Ha mégis hiányérzete szükségessé tette 
oly jószág megszerzései, mely rendelkezé
sére nem állott, de megvolt embertársai 
valamelyikének birtokában, annak erőszak 

utján való megszerzése neki lelkiismereti 
kérdést nem okozott. Elvette azt ha tudta, 
a másik beleegyezése nélkül erőszakkal, 
akár a másik élete árán is és midőn igy 
cselekedett, benne nem élt a jogtalanság 
tud da ép ugv, mint korunk czivilizált em
berében nem akkor, midőn lelövi a nyalat 
stb , hogy tőlük éltük árán is megszerezze 
a szükséglet kielégítésre alkalmas javakat. 
S csak ha az erőszakos megszerzés lehető
ségére a remény fenn nem forgott, akkor 
fordult a megszerzés másik, rá nézve áldo
zattal járó neméhez: a cseréhez, mely 
létrejött akként, hogy A. egyén, kinek szük
sége volt x. jószágra, keresett egy oly B. 
egyént, kinek x. jószágból több volt, mint 
amennyi ö és hozzátartozói szükséglet kielé
gítésére kívánatos volt, ellenben nélkülözte 
y. jószágot, miben pedig A. bővelkedett.

Midőn a javak megszerzésének ez 
utóbbi módját leírtuk, rövidség okából 
eltekintettünk a közületek gazdasági belső 
berendezkedésétől s az egyént közületen 
kivül állónak tekintve állítottuk szembe 
más ily emberi lénynyel természetes azon
ban, hogy a borda-, törzs-, család rend
szerű közületekre alkalmazva elméletünket, 
mely közületeken belül vagyonközösség

TARCZA.
Harc a nőért.

lila Heltai J. Hugó.
Siettem! . . . Pontos akartain lenni !
Mikor tegnap elváltain tőle, nem siettem, hogy 

ma ismét találkozni fogok vele. Oly szívósan vé
dekezett érveim ellen, hogy már már lemondtam 
róla! . . . Pedig szeretem azt az asszonyt: nem 
közönséges nö . . . sajnálom ... a sorsa miatt: 
. . . Élve cl van temetve, amellett az ember mel
lett! ...

... És amig igy a gondolataim inár nála 
voltak, újra elővettem a levelet, melyen csak ennyi 
állt! „’/aG kor okvetlen elvárom. Határoztam!*...

Megnéztem órámat. ’/sG volt. . . Lassú eső 
szitált. . . Az üzletekben már égett a villany, s az 
aszfalton millió csepp csillogott az üzletekből ki
áramló lényben. Mehettem emberek futkostak köz
napi hangulatban és én szinte sajnáltam őket! . . 
Büszkeség töltött el. . . kéjes borzongás futott vé
gig rajtam, valahányszor a levélre gondoltam ! ...

. . . llát mégis! . . .
Beléptem a kapun ... a lépcsőkön felha

ladtam . . . kissé dobogott a szivem . . . kinyílt 
az ajtó . . . beléptem! . . .

. . . Megütődve álltain meg! . . .
— Ön imádkozik?! . . . Bocsána'. nagysá

gos asszonyom ! Nem sejthettem, hogy Ön a gyö
nyörnek szánt ez órában, midőn a mennyországot 
már e földön akarjuk megszerezni, tulvilági dol
gokkal foglalhozik, imakönyvébe temetkezik !...

— igaz! Nem sejthette! ... De nem te
hetek róla: . . . Utóiért a lekiisineretfurdalás I . . 
Én . . — hogy is mondjam! — akartam ! de nem 
nem tehetem! . . nem adom meg magam. . .

Inkább imádkozik. . . Hát mondja, mire 
való ez ?! Hát hiszi, hogy az imádságos könyv 
megmentheti az én szerelmemtől?! . ..Szomorú 
sorsa volna a szerelemnek ebbe a vérszegény vi
lágban, ha egy imádságos könyv szürke monoton- 
ságával, elalvult, banális frázisaival legyőzhetné 
annak impozáns, örök hatalmát! Milyen naivitás! 
Mekkora naiv hit! . . .

. , . Mondja ! tudja maga, kihez imádkozott, 
tudja, hogy miért imádkozott! . . .

Tudom ... és inkább érzem! Tudom azt. 
hogy Istenhez fohászkodtam és pedig azért, mert 
éreztem, hogy erősebb leszek minden kisértéssel 
szemben!

— Más szóval lelki szükséglet miatt!
— Igen, igen : ezt akartam mondani én is !

— Acceptálom a kijelentéseit. Azonban ké
rem, engedjen meg még egy pár kérdést, mert 
nem tudom, nem kellemetlen-e magának e téma!

— Sőt! Hisz jól tudja, hogy különösen azért 
kedvelem magát, mert élvezetet nyújt nekem a 
maga szellemes társalgása !

Nem volt szándékom bókot provokálni. 
Kérdem hál nagyságos asszonyom, vájjon lehetsé
gesnek tartja-e egy olyan individuum létezését 
mely a világon végbemenő összes változásokat, 
melyek élőkön s életteleneken lefolynak, célszerű 
öntudatossággal, helyesebben öntudatos célszerű
séggel létrehozza s azokat kormányozza ! Lehet
ségesnek tartja e, hogy létezzék egy individuum, 
akihez fohászkodai lehet, aki hallja a maga kö
nyörgéseit, valamint azért a pár száz millió em
berét, ki a földön létezik, s aki teljesiti is azokél, 
akik azt megérdemlik: mert ne feledje, hogy a 
halványimádók is imádkoznak, csakhogy szellemi 
fejlettségükhöz képest egy fétishez, egy látható 
érzékelhető tárgyhoz, inig maga s magával együtt 
a civilizált emberek milliói egy szellemi fejlettsé
güknek megfelelő, magasabbrendü, láthatatlan lény
hez, akit Istennek neveznek, s akit ugyanolyan 
tulajdonságokkal ruháznak fel, mint pl. akár a 
csunguzok az ö fétiseiket! Lehetségesnek tartja 
mindezt! ? . . . 

Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.
L? - 7"í|| Garnitúrákra cseieüzietek köttetnek.
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állapota uralkodott, az mint A. hiányt érző 
horda-, törzs-, család és B. bővelkedő horda-, 
törzs-, család jelenik meg.

Az igények szaporodása, a nép sűrű
södése s a munkamegosztás fejlődése mind 
gyakoribbá s gyakoribbá tették a szükséglet
kielégítés czéljából kívánatos s rendelke
zésre nem álló javak másoktól való meg
szerzésének kényszerűségét, s a mint e 
kényszerhelyzet gyakoriságban fejlődött majd 
állandósult, azzal kapcsolatban fejlődött 
részben mint okozat, de a kölcsönhatásnál 
fogva mint ok is az öseredeti mivoltában 
csak véd- és daczszövelségszerű, de a fej
lődés folytán gazdasági jelentőséget is nyert 
közületek szervezettsége.

A nép sűrűsödése kifejlesztő a munka
megosztást, a munkamegosztás nélkülözhe
tetlenné tette a cserét, a csere állandó 
szükségessége pedig előidézte annak tuda
tát, hogy a természetes csere csak a kul
túra kisebb fokán elégítheti ki a forgalom 
igényét, mert nehézkes, minthogy két fel
tétele van: egyik a cserélök szükségérzete 
másik a cserélőknek ép azon jószágokban 
kölcsönös bővelkedése, mit másikuk nél
külöz.

E tapasztalat megteremtő az emberi 
elme oly irányú, tevékenységét, hogy keres
sen oly jószágot, mely ha talán nem is 
alkalmas közvetlenül a szükséglet kielégíté
sére, de becse általános elismert voltánál 
fogva kívánatos a megszerzésre s ép azért 
szükséglet kielégítésre alkalmas javakért 
becserélhető.

így jutott el az ember a pénz fogalmá
hoz s használatához, mely azonban fejlődése 
embryonális állapotában még nagyon közel 
állt a naturális cseréhez attól csupán a 
cserejószág egyazonoságánal fogva, s széle
sebb körben elfogadott voltánál fogva 
különbözött.

A történeti fejlődés nem tűr ugrásokat 
s tévedés volna azt hinni, hogy a pénz 
használata válaszfalszerüleg különült el a

— Ezt igazán nem tudom, meg sosem gon
dolkodtam efelett!

— Köszönöm! Ez őszinte felelet, azonban 
kissé tulszerény; hisz én sem mondtam hogy tu
dom; én is csak egyszerűen véleményemet nyilvá
nítom, midőn azt mondom, hogy nem tartom le
hetségesnek.

— llát akkor meg miért mond itt nekem 
olyasmit, amiket maga sem tud biztosan! Meg 
akar ingatni hitemben ?! . . ,

— Korántsem .Boldogok, akik hisznek!' 
Azonban valaminek a nem tudása nem zárja ki 
azt, hogy az ember felelte ne gondolkodhassék ! 
Nem mondom, hogy meg tudom fejteni a problé
mát, hiszen nálamnál sokkal nagyobbak, a szel- 
lenióriások, sem tudták ! De gondolkodtam rajta és 
sok mindenre rájöttem arra is, hogy tulajdonképen 
miért is imádkoznak az emberek ?!

— No mondja el! Érdekel I . . .
— Érdekli ? . , . Nos jó! . . . ugyan egy fél

órával ezelőtt nem mertem volna hinni, hogy én 
magával most szerelem helyett vallásfilozófiáról 
logok diskurálni, dohát! . , . a nők szeszélye sok
szor sodorja ily helyzetekbe a férfit!

— Maga goromba !
— Csak csupán őszinte! És most hallgasson 

meg kissé fokozottabb figyelemmel!
— Régi dolog az, hogy gyarlók vagyunk mi 

emberek, annyira gyarlók, hogy sokszor, nagyon 
sokszor még azt sem tudjuk megállapítani mi a 
jó, mi a rossz! Mert mondjuk, a bírák elitéinek 
gyilkosságért egy embert, mert az a véleményük. 

Czipész segéd kettő is felvétetik Stern Zsig- 
mond czipész mesternél, Muraszom

bat, Közép-ulcza, Gosztonyi János (Fiiszár) vendéglővel szemben

természetes cserén alapuló gazdálkodás 
korszakától. Eleinte a természetes cserével 
párhuzamosan használták s valószínű, hogy 
vásárló ereje nem a fogyasztók egymás közli 
érintkezésében, hanem a közvetítő kereske
delem funkciójában érvényesült.

A pénz anyaga használata kezdetén 
minden jel szerint valamely élő házi állat 
volt. Ezt látszik bizonyítani az egyes nyelvek
ben a pénz megjelölésére szolgáló szó, ille
tőleg annak kiderithelő gyöke.

Mivel azonban az élő állat, bár for
galom képesebb, mint hason terjedelmű és 
súlyú, saját mozgató erővel nem bíró jószág, 1 
még is a forgalom lebonyolítására nem I 
minden körülmények közölt alkalmas, egy
részt mert elhelyezése nagy területet igényel, 
másrészt eltartása, élelmezése s gondozása 
költséggel jár, de meg azért is, mert a 
közbiztonságot nélkülöző s az ököljog áltál 
dominált korszakokban, megvédelmezésük s 
a túlerő elöl megmentésük nehézségekkel járt. 
A minden gazdasági változás szülöanyjaként 
szerepelő kényszerűség rávezette őseinket, 
a más anyagoknak, minők a bőrök, 
kagylók stb. majd végül a nemesérczek 
pénzül alkalmazására.

Ámde még e lépéssel sem érte el a pénz 
azt a tormát és forgalmi képességét, mely- 
lyel a mai ember ismeri. Hosszú időre s 
a nehézségek okozta kellemetlenséggel járó 
bő tapasztalatokra volt szükség, inig á natu
rális cseréhez hasonló módon, azaz a súly 
és finomság esetről-esetre mérlegelésével 
járó pénzforgalmat a tekintély veretével 
ellátott érmék használata váltotta fel.

„A falusi kis leány Pesten.“
Nem régen Sinkovich Dénes értekezett e 

helyen járásunk társadalmi bajairól. Nagy általá
nosságban feltárta azokat a fekélyes sebeket, 
melyek népünk testén rágódnak. Futólagosai) 
megemlékezett azokról a rettenetes bűnökről is, 
melyeknek szerzői egyszerű, tanulatlan leányok, 
„romlatlan- falusi liliomok, kiknek lelkét meg- 

hogy rosszul cselekedett. Természetesen az egész 
társadalom elitéli, holott az az ember jól csele
kedett ; pl. megszabadított egy egész falut — egy 
szükebb kis társadalmat — egy feleslege , sőt 
embertársaira határozottan káros vagy egyenesen 
veszélyes indi vidiuintól! Nem tudjuk eldönteni, 
hogy jót cselekedett-c az az ember, avagy 
rosszat!

— Megtörténik, hogy egy teljesen ártatlan 
embert halálra Ítélnek. Utolsó perczig hangoz
tatja ártatlanságát, de a bírák s az egész társa
dalom elitéli. Annak az embernek abban a pilla
natban is igaza volt, midőn meghall és milliók 
állították, hogy hazudik! llát nem gyarlóság ez?! 
Nem tudjuk megállapilani az igazságot sem s 
mennyi embertársunk pusztul el a többiek gyar
lósága miatt!

— Ez igaz! . . . Gyarló az ember!
— És lássa, nagyságos asszonyain, ez a 

gyarlóság ösztönzi, kényszeríti az embert arra, 
hogy valakihez forduljon a szükségben, a bajban 
— legyen az lelki vagy testi szükséglet - vala
kihez. akiről feltételezi, hogy baján segiteni tud, 
kívánalmait teljesíteni hatalmában van. Már ős
időktől fogva szükségét érezte annak, hogy gyar
lósága, gyámoltalansága miatt valakit, akit akár 
testileg, akár szellemileg magánál magasabbnak 
tartott, maga fölé emeljen, hatalmassá tegyen, 
hogy annak hódolhasson. Királyokat választolt

(Folytatása köv ) 

perzselte a bűnös nagyvárosok forró levegője. 
A dolog szorosan összefügg a cselédkérdéssel, 
melynek megoldása napjainkban a legfontosabb 
társadalmi feladatok közé tartozik. Ehhez fűzök 
nehány megjegyzést.

A falu népe fölhagyott eddigi egyszerű élet
módjával és azelőtt ismeretlen igényeket táplál. 
Ennek oka részben a könnyű érintkezés a nagyobb 
igényű városi emberekkel, részben a katonásko
dás, mely arra kényszeríti a fiatal vidékieket, 
hogy több évig a városokban tartózkodjanak; 
nem utolsó ok a kereskedők eladási élelmessége 
sem, kik mindenféle élvezeti czikket szívesen a 
nyakába akasztanak az úgynevezett .kis emberi
nek is. Eökép ezek a megnagyobbodott igények 
teszik vonzóvá a várost. A leány nem akar szol
gálni a faluban, mert igényei fokozódlak s ezek 
ki -légilése c..ak magasabb bér mellett lehetséges. 
Azért szívesebben szegődik el cselédnek a vám 
sokba és ipartelepekre, mert olt nagyobb bért 
kap. de meg azért is. mert nagyobb a szabad
sága, az élet kellemességeit általában könnyebben 
sz rezheti meg magának a városban, mint falun ; 
ez az oka annak is. hogy olyanok is elmennek 
szolgálni a nagyvarosba, akik egyébként nem 
lennének rászorulva.

A nagyvárosban azonban nem olyan virágos 
az élet, mint képzelték. Nemcsak hogy nyomorú
ságos a helyzetük, hanem .Pest — ezenkívül 
meg — feketére is fest.- Szánalom fogja el a 
müveit ember szivét, ha ismeri ezen szerencsétlen 
teremtések sorsát. Reggel a cipőtisztítástól — mely 
5 óra tájban történik - este az ágyazásig, vagyis 
10 — 11 óráig valóságos rabszolgák, nincs percnyi 
szüneljük. Vasár- és ünnepnap kapnak mindössze 
egy két óra szünetet, amit aztán utcázással tölte
nek el. A lelketlen gazda suhancz fiai meg azt 
hiszik, hogy a szerencsétlen leány becsülete is az 
övék, hogy az is meg van fizetve azzal a nevet
séges havi 10 fi Ital, a maradék-koszttal, meg a 
piszkos kuckóval, ahol meghúzhatja magát.

A szerencsétlen leány feljön faluról édes
anyja jó tanácsaival ellátva. Otthon mindig tisztes
ségre, vallásosságra, erkölcsösségre tanították, s a 
városban -- mindegy akár Pest, akár Grác — 
lelketlen úri betyárok, jobban mondva úri gazem
berek élvezetcikkévé válik.

Ha hazamegy szüleihez, senki sem veszi el 
feleségül, mert városias, a kapálást és egyéb 
mezei munkákat már reg elfeledte. De más baj is 
van. A lány becsületének vége, elrabolta a fővárosi 
lelketlenség és lelkiismeretlenség. Vége a család 
boldogságának is ; apja, anyja, ha földhöz tapadt 
szegény volt is, mégis boldognak érezte magát 
eddig, mert be nem szennyezett becsületük volt. A 
leány bukása árnyékot vet erre a féltékenyen 
őrzött, szentségnek tartott becsületre. A faluban 
ujjal mutatnak a bukott nőre. Az ilyen szeren
csétlen teremtés vagy elveszti lelki egyensúlyát 
és .... és segít a marólúg, gyufaoldat, miután 
egy ártatlan gyermekéletet valaki rejtett helyen 
kioltott. -- vagy a szegény szülők (község, lelenc
ház) nyakán hagyva könnyelműségének és tapasz
talatlanságának nem óhajtóit gyümölcsét, vissza 
bujdosik a nagyvárosba s tovább nyögi egy elhi
bázott élet terhét és boldogtalanságát. íme egy 
szerencsétlen leánynak és még szerencsétlenebb 
családnak tönkrement élete a XX. században, a 
haladás, a humanizmus, a íilanlhropia és szociáliz- 
rnus századában.

l'tjál kell állnunk a bajnak. Ha tehetném, 
odakiáltanám minden anyának : Ne engedd lányo
dat a biztos bukásba ! őrizd meg harmatos lelkét, 
óvd meg a nagyváros testre-léíekre káros levegő
jétől ! Ne küldjük lányainkat Pestre, Grácba. mi
kor otthon is cseléd hiány van. Tanítsuk őket 
egyszerűségre, ösztöneik korlátozására, szóval ön
fegyelmezésre s a munka önzetlen szeretetére. 
Amíg a társadalom élete nem lesz teliive keresz- 
i ny erkölcscsel, amig a szegény ember leányát 
portékának, élvezettárgynak tekintik: addig nem 
küldheti leányát az anya nyugodt lelkiismerettel a 
nagyvárosba, ahol nem kisérheti már öt őrködő, 
gondos szülői szem.

A „leány" fogalma valami magasabbat, szeb
bet jelentett mindig. Akkor is, ha parasztsorból 
való, ha lelkét nem művelték gondos ápolással, 
ha olt nőtt a szabad természet ölén vadon, mint 
az erdő virága. A művelődés szent nevében ne 
fosszuk meg a földhöz tapadt szegény munkás

Czimbalom szép kivitelü, jóhangu =■ -
----- ------------------------  el Költözés végett eladó. Megtekint
hető Junkuncz István kórházi gondnok lakásán ~
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nép leányaik emberi méltóságuktól, ne hozzunk 
be rabszolgaintézményt, hanem a legszegényebb 
és ránkutalt embertársnak is adjuk meg az őt 
megillető jogokat. Bánjunk a cseléddel is mint 
emberei; tanítsuk és oktassuk azt a cselédleányt, 
adjunk neki időt vallás-erkölcsi kötelmeinek telje
sítésére s munkája után a kellő pihenésre s meg
felelő szórakozásra. Azt hiszem, hogy igy vissza
tartjuk őket a bünfertötöl: leányaink nem fognak 
nagyvárosba kívánkozni. —s.

Lapunk mai száma hat oldalt 
tartalmaz.

hírek.
Szenzatios öngyilkosság Bellatincon.

Csütörtökön délután három órakor 
Bcllatincz község csendjét nagy sensalio j 
zavarta meg. Özv. Szepesy Sándorné a né
hány évvel ezelőtt elhunyt Szepesy Sándor 
hellalinczi gyógyszerész özvegye megmér*  
gezte magát és rövid szenvedés után meghalt.

A sensatios öngyilkosság részleteiről a 
következőket tudtuk meg.

A szerencsétlen eset napján délután 
az öngyilkos gyógyszerészné fia Szepesy 
Gusztáv, aki most a bellatinczi patikái ke
zeli, a gyógytárban foglalatoskodott. 3 órakor 
asszonyok jöttek a patikába s valami élelmi
szer félét kínálták vételre. Szepesy Gusztáv 
az édes anyjához utasította az asszonyokat, 
majd maga is elindult, hogy felkeresse. A 
gyógytár mellett levő lakásban nem találta 
sehol.

Van az udvarban egy melléképület, 
amelynek egy részét szintén Szepesyék 
lakják. A másik részében Habacht János 
tanító lakik. Szepesy Gusztávnak feltűnt, 
hogy ezen melléképületbeli lakás egyik 
ablakán a redőny le volt eresztve. Oda 
ment az ablakhoz, s a redőny egy nyílá
sán látta, hogy az éjjeli szekrényen gyertya 
ég. Erre az ajtóhoz ment, de azt zárva 
találta.

Rosszat sejtve beszaladt a szomszéd 
lakásba, és Habacht Jánosnét hívta segít
ségül, akivel betörték az ablakot és beha
tollak a szobába. Özv. Szepesy Gusztávné 
a földön ült, háttal az ágynak támaszkodva. 
Első pillanatra semmi jel sem mutatta, hogy 
az urnö mily végzetes tettel követett el. 
Fia megkérdezte, hogy mi a baja, mire 
azt felelte: semmi.

Közben Habacht Jánosné kiment a 
szobából, hogy az urnö részére, akiről azt 
gondolta, hogy múló rosszul lét fogta el, 
valamit hozzon. Mi alatt künn járt özv. 
Szepesyné megmondta a fiának, hogy meg 
mérgezte magát, és az asztalon fekvő dobozra 
mutatott.

— Nem bírtam tovább az életet, mondta 
elcsukló hangon és feje lehanyatlott. Meg
rémült fia rögtön megismerte a doboz tar
talmát, a legyorsabban ölö méreg strichnin ! 
volt benne, és gyorsan a patikába szaladt, 
hogy ellenmérget készítsen,

Mire azonban pár perez múlva az 
ellenszerrel visszaért a szobába, anyján 
már a méreg hatásakép jelentkező görcsök 
olyan erős mértékben lépték fel, hogy az 
ellenszert nem tudta bevenni, s már beön
teni sem tudták neki.

Pár pillanattal később a szerencsétlen 
uriasszony kiszenvedett.

A körorvos nem léven odahaza Mura
szombatból hívták ki dr. Skrilecz Mihály 
orvosi, aki azonban csak a beállott halál! 
konstatálhatta.

Öngyilkosságának okát nem tudják.

Teinetáse, melyet Kovács István mura
szombati ág. ev. lelkész végzett, pénteken 
délután ment végbe óriási részvét mellett.

_ Schlick József máv. főeilenőr, miül a 
m. kir. kereskedelmi minisztérium kiküldöttje a 
mull hétfőn és kedden városunkban járt az épí
tendő Alsólendva— Muraszombat —radkersburgi va
sul ügyében. A főeilenőr a vidék forgalmi viszo- 
nyairól szerzett magának tájékozódást. Érlekezelt 
l’ósfay l’ongrácz főbíróval, Árvái Henrikkel, Rul- 
kay Ignác/. állomásfőnökkel es a Berger czéggel. 
A nyert informac/.iókkal a főeilenőr nagyon meg 
volt elégedve. Különösen meglepte a körmendi 
gőzmalom, amely évenkint több vaggon lisztet 
szállít Muraszombaton át Ausztriába. Telefoni be
szélgetés kapcsán a gőzmalom körmendi disz- 
ponensc biztosította a föellenörl, hogy a vasút 
létesítése esetén ők egymaguk 200 waggon árut 
szállítanának Muraszombaton al külföldre.

— Kussevich Tivadar máv üzletvezető 
Sztraka Ágoston felügyelő és Deniflee Sándor 
főeilenőr társaságában a mull napokban tartotta 
meg a Körmend Muraszombati vonal szokásos 
évi őszi szemléjét. Az üzletvezető és kísérete az 
esti gyorsvonattal Körmendre ült zott, ott a terem 
kocsiban meghált s a hajnali vonallal Mátyás
dombig utazott. Ott a szalonkocsil a délelőtti 
és Körmend felé közlekedő vonathoz kapcsoltak, 
a szerelvény végére s a bizottság a kocsi ablaká
ból nézte a pályát. Tekintettel vonatunk nagy ■ 
sebességére, nem kételkedünk abban, hogy az i 
üzletvezető minden kavicsdarabot jól meg- I 
nézhetett. ..

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr. 
Czifrák János ügyvéd, lapunk felelős szer- I 
kesztője ügyvédi irodáját a Most-féle volt ! 
járásbirósági épület földszinti jobb szárnyába 
helyezte át. Az iroda bejárata netn a 
szolgabirósági folyosó, hanem az udvar 
felöl van.

— A Zalaegerszeg Zalalövói helyiérdekű 
vasút engedélyezési tárgyalás folyó 1910. évi 
november hó 7-én volt Budapesten a m. kir, 
kereskedelmi ministeriumban. Ezen vasul elő- I 
munkálati engedélyese Barthalos István zalalövöi . 
birtokos, ügyvéd, pápai lakos jogának átruházása ' 
folytán Körmend—Muraszombati vasút részvény
társaságé lelt, tervező mérnök vállalkozó pedig 
Fábián Lajos budapesti lakos. A vasul czélja az, 
hogy a hely: forgalom lebonyolítása mellett a 
Dunántúli helyiérdekű és a Körmend- Mura
szombat irányú vasutat összekösse Zalaegerszeg- 
Zalulövő közötti 24 km. rövid távolságban és ez 
által Szombathely — Körmend — Szentgolthárd— 
Grácz, másrészről Muraszombat—Radkersburg vi
dékét Zalaegerszegen át Kanizsa—Keszthely— 
Iapoleza vidékével össze kösse. A vasút költség
vetésének megállapítása 3 millió koronában, vagyis 
kilométerenként 124.000 koronában lett javalva a 
bizottság állal. A 35 százalék törzsrészvénynek 
ára felét ->00.000 koronát az állam adná meg. 
150.000 koronát Zalamcgye, 50,000 koronát Zala
egerszeg városa, 350 000 korona törzsrészvénynek , 
pedig a vonalmenti községek és egyes nagybirlo- I 
kosoknál összegyűjtése iránti eljárás folyamatban I 
van, hogy mily credménynyel, az még függő kér- 1 
dés, erre néive tehát tévesen jelent meg egyes 
lapokban azon közlemény, hogy a törzsrészvények 
teljesen biztosítva volnának. A kiindulási és csat- | 
lakozá.si pontokon. Zalaegerszeg és Zalalövö állo
másokon kívül igaz hogy tervezve vannak Budafán 
megálló, Csébcsaloinvár, Zalaszenlgyörgy, Alsó
bagód, Andráshidán állomások és Ollán megálló, 
de ezek egyike-másika az esetre el is maradhat, i 
ha a helyi áldozatkészség nem lesz meg törzs
részvény segélyekben.

— Halálozás. Özv. Sándor Zsigmondné szül. 
Keresztury Ernesztina, a nemrég élte virágában 
hirtelen elhunyt Sándor Zsigmond máv. állomás
főnök özvegye, Keresztury Vincze vashidegkuli 
plébános és Keresztury Kálmán mártonhelyi 
körjegyző nővéré életének 35 ik evében hosszas 
szenvedés után fivérénél, Keresztury Vinczéncl 
Vashidegkuton e hó 15-én elhunyt. Holttestét, 
kívánságához képest, Barkóczra szállitollák s ott 
helyezték 17-én öröknyugalomra, kiterjedt család
jának és az egész környéknek nagy részvéte 
mellett.

É. ’ .kéziét a népszámlálás ügyében. Szom
baton dél<-lö:t népes érteke/' • >lt a Bohrai szálló 
nagytermében. Pósfay Pongrác?. e’-ö':' -■éve! a 
járásbeli népszámlálók jöttek össze majdnem tel
jes számban, akiket a főbíró melegen üdvözölt és 
vázolta elöltük azt a fontos feladatot, amelyre 
vállalkoztak. Majd kézbesítette valamennyinek a 
kinevezési okmányt és ismertette velük a díja
zásra vonatkozó miniszteri rendeletet. Az érte
kezlet tulajdonképeni tárgya, a népszámlálásra 
vonatkozó törvény és kormányrendeletek beható 
ismertetése volt. A főbíró pontról pontra tár
gyalta a rendeleteket cs utasításokat és bő felvi
lágosításokat adott a népszámlálálóknak, hogy 
felelősségteljes munkájukat miként végezzék el. 
Beiben az értekezlet tagjai közös ebédel tartot
tak, amelyen Pósfay Pongrác/, főbíró is részt vett.

Halálozás. Péntek reggelre virradóra meg
halt Csiszár Lajosné. szül. Hartmann Mária, 
Csiszár Lajos helybeli tekintélyes asztalosmester 
25 eves fiatal felesége. A városszerte mély rész
vétet keltett fiatal asszony sorsa nagyon tragikus 
és megindító. Házassága óta négyszer volt áldott 
állapotban. Mind a négy ízben halva hozta világra 
szive magzatát. Néhány nappal ezelőtt ölödi/.Len 
szült. Ezúttal élve jött a világra a kis gyermek, 
aki a keresztségben Magdolna nevel nyert. Ezt 
az eletet azonban a boldog anya a saját életével 
fizette meg. Pár napi szenvedés ulán a leggondo
sabb ápolás daczára meghalt. Temetése tegnap 
délután az egész város mely részvéte mellett 
ment végbe. A dalárda, melynek a mélyen sújtott 
férj tagja, szép gyászdalokat énekelt.

— Élő fáklya. Borzalmas szerencsétlenség 
történt e hó 13-án Zoltánházán. Barbarics István 
földművesnek Vilma nevű 10 eves kis leanya egy 
barátnőjével a mezőre ment ahol egy tűzrakásnak 
még el nem hamvadt nyomai mellett játszadozni 
kezdett, a két gyermek. A kis Barbarics Vilma 
szoknyájával élesztgette a hamu alatt pislogó 
tüzet. Egyszerre fellobogott a láng, s pillanat alatt 
végig futott a kisleány lenge öltözetén. Hajme
resztőén sikogatva szaladt a kis leány a mezőről 
haza felé, miközben ruhája lobogó lánggal égett. 
Beérve a faluba nem mert haza menni, hanem 
szomszédjuknál húzta meg magát, mert felt hogy 
szüleitől az. uj ruha pusztulása miatt ki fog kapni. 
A jó szomszédok letépték a még mindig égő 
ruhafoszlányokat a kis leány testéről, s a nagy 
fájdalomtól eközben daléit gyermeket szüleihez 
vitték. Két napi rettenetes szenvedés ulán a 
gyermek belehalt súlyos égési sebeibe.

— Felakasztotta magát a gyújtogató. Néhány 
évvel ezelőtt valósággal réme volt Dravecz Lipót 
Zoltánháza község lakóinak. Gyújtogatott. Mikor 
elcsíptek törvényt üllek felette s a szombathelyi 
esküdt bíróság 3 évi fegyházra ítélte Dravecz 
Lipótol. Mivel pedig szabadság vesztés büntetésé
nek ideje alatt jól viselte magát nemrégen felté
teles szabadságra bocsájtolták. Nem sokáig élvezte 
azonban az arany szabadságot, mert a mull 
szerdán 16-án a bodóhegyi határban egy fára 
felakasztotta magát. Öngyilkosságában sem volt 
sablonos, amenyiben nem kötéllel végezte el rémes 
tettét, hanem vékony gályákból sodort hurkot ma
gának. Tettének oka állítólag az, hogy házvezető
nőjével — kivel szerelmi viszonya is volt — össze
zördült

— Janika vizsgázik. No Jankó, meg tudod-e 
mondani, mi a legdrágább kincse az embernek ? 
— Az egészség. — Nagyon jó; tehát mire kell 
legjobban vigyázni? — Az Esterházy-cognakos 
üvegre, mert ha eltörjük, apa agyonüt. . .

Az 1910. évi brüsseli világkiállításon min 
den tekintetben főleg azonban a gép technikák 
terén, a legmagasabb képességek voltak képviselve, 
s ezért a nemzetközi bíráló bizottság feladata sok
kal nehezebb volt mint valaha ezelőtt. Annál na
gyobb a Singer Go. varrógép részvénytársaság di
adala, hogy gyártmányai, mint a vi/ág legtöké
letesebb varrógépek. a „Grund Prixxel*  lettek 
kitüntetve.

— Tanító urak figyelmébe Az összes iskolai 
nyomtatványok kaphatók Balkányi Ernő papirke- 
rcskedésében Muraszombat.

Apró hirdetés.
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.

Porosz szenet szállít Kohn Lipót Muraszombat.
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3529 1910. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény.

A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézeté
nek özv. Terplán Jánosné sz Kranyecz Teréz, 
Terplán Francziska és Terplán Lajos elleni végre
hajtási ügyében a budapesti kir. kereskedelmi és 
váltó törvényszék 91676/1910 sz. végzéssel 2000 
k<»r. kölcsönösszeg után lejárt 85 kor. 80 lill. 
félévi járadék összeg, 42 kor. 90 lill. után 1909. 
november 15-töl, 42 kor. *.K)  lill. után 1910 május j 
15 löl járó l>",'o kamata, továbbá a szabályszeriileg 
kikötve 1“ o birság fejében 86 kor. nemkülönben i 
14 kor. 20 íill. árverési kérvényt költség kielégítése 
vegeit a 'muraszombati kir. járásbíróság területen 
levő az alsószentbenedeki 27 sz. tjkvben A f 20. 
21 sorsz. 207/a 544 hrsz. ingatlan 1000 koronában. 
A II. I 17 sorsz. 28. 30. 31, 33. 36, 38,41, 43. 
44. 50, 62. 64, 66, 79. 81, 83, 40 hrsz. 30 házsz. 
1700 koronában, és f 1 3 sor 13 a 24, 25 hrsz.
ingatlanokra 300 koronában megállapított kikiáltási 
árban az elrendelt árverésnek az 1871. XXXI. I. 
ez. 26 § a) pontja, 1889 XXX. t. ez. 23 §. az 
1879. XI.V. t. cz. 15. az 1889. XXX. t. ez. 1 §. 
az osztrák magyar bank jelzálog hitelosztályának 
alapszabályaiban, 1878. XX\. t. ez. és 1897. 
XXVI. t. ez. 11 megállapított eljárás szerint
dr. Baross Lajos ügyvéd Budapest Baross uleza 
13.. vagy helyettese közbenjöltevel foganatosítására 
határidőül

1910. deczember ho 12 (tizenketedik) napjának
d. e. 10 órája Alsószentbcnedek község házához 
kitüzetik.

A birtok ezen kikiáltási áron alul is (dadatik. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 

becsárának l()”/»-át készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpap Írókban letenni.

A bánatpénzül letett értékpapírokat tartozik 
a vevő az árverés jogerőre emelkedésétől számi 
tolt 30 nap alatt az ingatlan becsárának lO*/o-át  
tevő készpénzzel kicserélni minek elmulasztása a 
vonatkozó árverési felfételek 10’ <> pontjában leirt 
jogkövetkezmény vonja maga után. A bánatpénz 
lefizetésének kötelezettsége alól azonban a Ma
gyar Földhitelintézet, ha az árverezők sorába 
akar lépni az 1887. XXVI. t. ez. illetőleg az 
osztrák magyar bank jelzálog hitelosztálya alap
szabályainak ezen törvényben beczikkelyezett 
11 §. f) pontja értelmében felmentik.

Vevő köteles a vételárt a következő módon 
kiegyenlíteni.

a) Az árverés jogerőre emelkedésétől szá

mitolt 30 nap alatt a bírói ár felosztási be nem 
várva köteles a vételár ’/s-át közvetlenül a Kis
birtokosok Országos Földhitelintézeténél (Budapesten 
(iéza utcza 2 sz.) lefizetni, esetleg ugyanakkor az. 
intézettel kölcsönének megtartása és átvállalása 
iránt megegyezni.

Ily megegyezés esetén a Kisbirtokosok Or
szágos Földhitelintézete által kiállítandó s nyilat
kozattal igazolja a vevő alulirt telekkvi hatóság
nál, hogy az intézeti kölcsönnek, nemcsak részlet 
hátralékait s járulékait kifizette hanem magát a 
kölcsöntőke hátralékait is folytatólagos törlesztésre 
az intézet szabályai értelmében álválalta.

Az intézet által kiállítandó s nyilatkozat 
alapján az abban kitünteteti összeg a vevő javára 
vételár tartozásának törlesztésére beszámittalik. 
b) A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 
kölcsönének átvállalása esetén tartozik a vevő az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított hat hó
nap alatt a vételárnak és 5" 0 kamatainak a 
bánatpénzzel és az intézete számla összegével ki 
nem egyenlitett hátralékát a muraszombati kir. 
adóhivatalnál mint bírói letélpénztárnál lefizetni.

- c) Ha a vevő a Kisbirtokosok Országos 
földhitelintézet kölcsönét megtartani s folytatólagos 
törlesztésre átvállalni nem kívánja avagy arra 
nézve az intézet szabályai értelmében az intézet
tel ki nem egyezhetett az árverés jogerőre emel
kedésétől számitolt 3 hónap alatt tartozik a 
vételár második ’/a-át, ugyanazon időtől számitolt 
hat hónap alatt pedig a vételár utolsó 1 a-ál lefi
zetni és pedig a Kisbirtokosok Országos Földhitel
intézet követelése erejéig terjedő összeget közvet 
lenül az intézet pénztáránál a vételárnak ezen 
felüli részét pedig az irt kir. adó- mint bírói 
letéthiva tálnál.

A vevő a vételár után az árverés napjától 
számítandó 5"/o kamatot fizet, mely az egész 
vételárra vonatkozólag az utolsó vételár részlet 
levonása alkalmával számítandó ki s fizetendő le.

A bánatpénz a vételár teljes kiegyenlitése 
alkalmával számittatik be. A vonatkozó árverési 
feltételek a hivatalos órák alatt ezen kir. járás
bíróság mint telekkönyvi hatóságnál és Alsószent- 
benedek községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö. 
Muraszombat, 1910. szeptember hó 15. A kir. 

jbiróság, mint tkkvi hatóság.
Dr. Schick kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf kir. tlkkwczctő.

3572/1910. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint Ikvi 
hatóság közhírré teszi, hogy szentgotthárdi általános 
takarékpénztár r. társaság végrehajtatőnak Kapósa 
Mihály és neje Kovács Zsuzsána kuzmai lakosok 
végrehajtási szenvedett elleni 201 kor. tőke köve
telés, ennek 1908 ápril 30 lói járó 8°/o kamatai. 
48 kor. 50 íill. peri, 27 kor. 50 íill. végrehajtási es 
14 kor. 20 íill. árverés kérvényezési költségek 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság mint tlkkvi hatóság területén lévő, 
a kuzmai 1 sz. tjkvben A I. 1 —14 sor 104 d, 
105. d. 106/d, 633, a, 634 a. 638,639, 640 a 644 a 
645/b, 647 a. 649 a. 591 8,726/11 hrsz. 56 házsz. 
ingatlanra 789 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1910. évi deczember hó 6 (hatodik) napjának
d. e. 10 órája Kuzma községházához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 8/a-dán alul eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10" o a.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt atszolgáltalni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánat pénzt 
l()"/o-nak mcgfelelőlcg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg mcgállapitott árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Kuzma 
községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö.
Muraszombat, 1910. évi szeptember hó 16. 

A kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül : Borovits Adolf, kir. tkvvezelő.

— Lapunk kedvezménye. Mind
azok, kik lapunkra egy félévre most elő
fizetnek, 1911. január hó 1-ig díjtalanul 
küldjük meg.

MAGYARÁZAT.
Hogy mennyire köztudomású a közönségnek az a 

lény, hogy

kolerajárvány 
veszélyének esetén a tisztaság mellett 

legjobb óvszer az 
ESTERHÁZY-COGNAC 
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás.

Hivatalosan, közjegyzőileg meg van állapítva, hogy az 
Esterházy-cognacgyár kél Égről féle főzőkészüléke 

1,752.000 liter bor 
termelő képességet foglal magában.

Ez az óriási szám legjobb bizonyítéka annak, hogy a 
közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen.
Ez a magyarázata a rendkívüli nagy fogyasztásnak.

«-------------------------------------€•

Esterházy cognac mindenütt kapható
<£-------------------------------------£>

Központi iroda :

Budapest, V., Csáky-utcza 14. szám

T. Cz.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, 

hogy betegségem miatt vendéglőmet és mészárszékemet Gosztonyi 
János urnák adtam át, ki az előbbi időben mint főpinezér műkö
dött Muraszombatban. Midőn megköszönöm az irántam tanúsított 
pártfogását, kérem az utódomra nézve is fentartani.

Muraszombat, 1910. november hó.
Mély tisztelettel

FI iszár József.
T. Cz.

A fentiek szerint, midőn a n. é. közönség szives tudomá
sára hozom, hogy Fiiszár József ur vendéglőjét átvettem, mély 
tisztelettel kérem nagybecsű pártfogásukat. Egyben értesítem, 
hogy ma, vasárnap, folyó hó 20-án Csicseri Károly újonnan szer 
vezeti zenekarának közreműködésével

megnyitási ünnepélyt
rendezek. Úgy a jelenben, mint a jövőben kérem nagybecsű 
pártfogásukat.

Muraszombat, 1910. november hó.
Mély tisztelettel

Gosztonyi János,
vendéglős.

szedő tanoncz-
nak azonnal is felvétetik

Balkányi Ernő könyvnyom
dájában Muraszombat.
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Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

~ a legalkalmasabb —

dolgok beszerzési helye

Muraszombatban.
Papír kereskedési

csikkek, toll, ti nini a Hók, festék minden színben 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, írónők, 
kréták fehér és színes, másoló írónők, irónbetélck, 
pala- és palapapír táblák, üzleti vörösvonallal 
rovalozott papírok, feliéi- és fogalmi irodai és 
különféle nagyobb alakú papírok, levélpapír 
dobozban és csomagokban a legszebb választékban, 
másoló papírok, borítékok minden alakban, velő 
kártyák, remek kivitelű karácsonyi, újévi és más 
alkalmi képes lapok. Muraszombat a legszebb fel
vételekben. Selyem és krep-papir minden színben.

M 
U 
R
A
S
Z 
o
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B 
A 
T

Könyvkereskedésemben 
kaphatók iskolai, üzleti és bevásárlási könyvek min
den alakban. Önügyvéd, szerelmi levelező, almos 
könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek, 
mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme
kek és serdülök szamára. Vallásos és imakönyvek 
rom. kath., ev. bitv. és izraelita vallásnak részére 
nagy választékban magyar, vend és héber nyelven. 
Nagy választék zseb noteszekben, aratógazdáknak 
és munkavezetőknek napszámoskönyvek, Mura- 
szombajárásának névjegyzéké, távolság, posta és 
körjegyzőség megjelölésevei, Vasvármegye leírása.

Raktáron tartom a következő diszmüveket:

á 

í
í

i

s

c

É

Verne Gyula müvei:
Scrvadac (lektor kalandos utazása. 
Öt hét léghajón.
A két Kipp testvér, két kötet. 
Hatteres kapitány kalandjai, 2 kötet. 
Clovis Dardentor.
Sándor Mátyás, 2 kötet.
A Bégum ._»00 milliója.
Győzedelmes Robur.
Észak a dél ellen.
StrogofT Mihály utazása.
Kéraban, a vas fejű.
Branicánné asszony.
A tizenötéves kapitány.
Utazás a föld központja fele.
Úszó város. Zártörök.
Falu a levegőben.
Utazás a holdba és a hold körül.

Három orosz és három angol kalandjai. 
I)el csillaga.
Boumbarnac Claudius.
A jégfiinx, 2 kötél.
Grant kapitány gyermekei, 2 kötet.
A chancellor.
Büszke Orinokon.
Dunai hajós Camp Öle sorsjegye.

Egyéb müvek:
Bűvészet könyve.
Szakácskönyv, többféle kiadásban. 
Házi ezukrászat.
Általános levelező (önügyvéd). 
Háztartás kézikönyve.
Uriasszony (Gömbösné G. Margit).
Játék ABC, magyar és német.
Pest és Pestiek (Ego).
Miként óvjuk egészségünket?

1 •a
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Könyvnyomdámban
készülnék csinos kivitelben és jutányos ár mellett 
nyomtatványok minden alakban és terjedelemben. 
Elvállalok folyó- és röpiralokat, takarékpénztári, 
körjegyzői és uradalmi táblázatokat, mérlegeket, 
szerződéseket, felszólításokat, közjegyzői és ügy
védi nyomtatványokat, névjegyeket, eljegyzési és 
esküvői jelentéseket, gyászlapokat, mindenféle 
alkalomra köszönetnyilvánításokat Ízléses kartonon, 
merített papiról) stbi kivitelben, falragaszokat 
minden alakban, levélfej és borítékokat tetszés 
szerinti fekete v.színnyomásban és papírminőségben.
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kiadóhivatala.

Könyvkötészetemben 
készíttetek minden e szakmához tartózó munkákat, 
a legkényesebb Ízlésnek is megfelelöleg gyorsan 
és jutányos árban. Úgy az alsólcndvai, valamint 
a muraszombati könyvkötészetemet teljesen modern 
szakgépekkcl rendeztem be és igy bátran vállal
kozom a karácsonyi, újévi, névnapi és más alkalmi 
ajándékok : irómappak, diszdobozok, kombinált 
zseb jegyzékkönyvek, pénztárczák, paspartouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bőr, vászoiT 
és bőr utánzaté papírból arany, zöld, piros stb. 
díszítéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.
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íA Liniment. Capsici comp., 

a Horgony-Pain-Expeller 
ogy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bodöi zsolí-snek bizonyult köszvénynél, 
.......... ..... osúzná) és meghűléseknél. ............"••• 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak logviink és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. im b . „Horgony*1 védjegygyei 
és a Richter e'g yzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
0r Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

5900
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magét 

nősöktől igazolja, hogy a
KAlSER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás. hurut es 
görcsös köhögi

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.
- - - - - . -

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Vasvárit!egye leírása 
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv

es papirkereskedésben Muraszombat.

r—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RpfhpíldÓ a DélvasmegyeiOt.rl>Cd.U(J takarékpénztár r.-t.
bérházában egy nagyobb, 4 utcára nyíló 
üzlethelyiség a hozzá tartozó mellékhelyisé
gekkel és 2 szobás lakással, 

egy kisebb üzlethelyiség,
egy emeleti utcára nyíló 3 szobás lakás

a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel.
Értekezhetni a hivatalos órák alatt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3

Melange fin

-cű ot
Ctí -’-T

Csomagokban szállittatik á nettó

3 s
(Ceylon-aroma) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos

Melange suifin
(5 

finom aromatikus kev 
tejföllel sötéten, kűl 
készítendő.

Melange extrafin

igen Gnon 
orosz ka 
aroma.

Melange superiuer
(ff. Óra 

a legfinomabb rajtákból áll 
elsőrendű termékből.

ÖJO 
O
X

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

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

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
MURASZOMBAT

Alaptőke 100 000 K. Tartaléktőkék 190.000 K.

Betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyö
sebb kamatozás mellett. A tökekamat adót az intézet 

viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5 n kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, 

kötelezvényeket és mindennemű követelé
seket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alapján a lég- 
jutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket 
folyósít földbirtokra és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 
10—(lő évig terjedő időtartamra nyujlatnak 5% alap 
kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint 
egyszerre törlesztetik.

Községi es közkölcsönöket folyó
sít. Vesz és elad értékpapírokat 
és idegen pénzeket. Bevált szel
vényeket és sorsolt értékpapíro
kat. Óvadékul értékpapírokat kölcsö
nöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcel
lázását. A bel- és külföld bármely 
piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tar
tózó minden megbízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


