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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A vidéki sajtóról.
Az egész tisztességes sajtónak körül

belül egy és ugyanaz a feladata. Kigyom
lálni a dudvát onnét, a hová magát befősz 
kelte. A sajtó feladata, hogy sasszemekkel 
ellenőrizze azoknak a tevékenységét, kik 
állá-uknál fogva arra vannak hivatva, hogy 
előmozdítsák a közügyet és hogy támogatá
sukra legyenek azoknak, a kik a segítségre i 
rászorultak.

A sajtó maga az élő nemzet A milyen 
a nemzet, olyan a sajtója és megfordítva. 
\ nemzet kívánalmai, úgyszólván összes 
»••• .nyilvánulásai a sajtóban tükröződnek 
v ■- a. Egészséges sajtó egészséges lelkei 

p -s belehelni a nemzet testébe Romlott 
.-ajtó a fertőző bacillusok egész .seregét viszi 

8 megmételyezi azok lelkűidet, 
kiijirk szellemi táplálékul szolgál. Nincs , 
könnyebb, mint fogékony lelkei hálóba ke- 
liteni a sajtó hatalmával.

A fővárosi sajtó, mint olyan, mely fö- 
feladalál, az állami élet ellenőrzésében látja, i 
nem terjedhet ki csak éppen a törvényhozás j 
i - l<ii vény végrehajtás főbb eseményeire. Tért 
nyílhat a fővárosi ügyeknek, itt ott hozzá 
szólhat olyan vidéki eseményekhez is, me

lyek országos jelentőségűvé növekedtek, de 
a fővárosi sajtó rendes medre mégsem egyéb 
az általános érdekű és a nap politikai ese
ményeinél.

Hivatásban és jelentőségben semmivel 
sem áll a fővárosi sajtó mögött a vidéki. 
Bárminő lenézéssel, akármilyen kicsinylö csú
folódással kisérjék is a vidéki sajtó tevé
kenységét olyanok, kiknek okuk van, lebe
csül ni mindazokat a faktorokat, melyekhez 
vagy fel nem emelkedhetnek vagy kitől 
félniük kell, annyi bizonyos, hogy a vidéki 
sajtó a maga inegkörvonalozoti hatásköré
ben éppen olyan fontosságú, mint a fővá
rosi a magáéban. Sőt minden tartózkodás 
nélkül mondhatjuk, hogy jóval több. Mert 
inig a fővárosi lapok hasábjai csak maga
sabb fokú igények számára vannak nyitva, 
inig a fejlettebb sajtó nem képes a részle
tekre kiterjeszkedni, addig a vidéki sajtó 
érzi, tudja olvasóközönségének minden 
óhaját. Tudja a helyi viszonyok beható 
isii lerete folytán a módját is annak, hogy 
miképen lehelne javítani, helyre hozni, a 
mi megkívánja a j*'bb  állapotba való 
helyezést.

A vidéki sajtó nagy hatással lehet az 
illető vidék egész társadalmi életének alaku

lására. Ha szükség van magyarosodásra, ha 
kell egyik-másik helyen iskola, ha a köz
igazgatás nehézségein egy hivatal létesítése 
segíthet, vagy könyithet, ha a pap, tanító 
vagy bármily más nyilvános közeg vissza 
él a reá bízott kötelességgel, akkor elő áll 
a vidéki újság és reá mutat a hibákra és 
megjelzi azt a helyes irányt, melyei követve, 
legkönnyebben és leggyorsabban célt érhet 
a község, a járás vagy az egész vármegye.

Annak a sajtónak pedig minden más 
érdektől függetlenül, egyedül az igazság és 
a közjó legyen a vezérelve. Ha ilyen elvtől 
engedi vezettetni magát ha ez képezi min
den törekvésének savát-borsát, akkor hiva
tásának magaslatáról könnyű lesz neki oda 
jutnia, hogy valóban vezére lehessen min
den tekintetben annak a vidéknek, a mely
nek érdekeit védeni lapja homlokára irta. 
Az igazság hatalma nagyon erős. Képes a 
legmakacsabb ellenséggel is szembeszállani. 
Ez a makacs ellenség pedig minden hala
dásnak a kerékkötője, mely ellen istenek is 
hiába viaskodnak: a bal ítélet. Az a bal Íté
let, mely csak az ósdiságon rágódik és 
jónak csak azt tartja, a mi a régi jó idők 
emlékének bélyegét viseli magán.

A vidéki újságírónak, kinek pedig foko- 

TASLCZA.

Meghalt egy gyermek.
egy gyermek, ugy ép mini a lepke, 

la és elvitte az eslve —
alig ólt még. mind azt hajtogatják, 

■'1' vi vád a könny, mivel siratják. 
" . volt az a szegény kis árva, 
Mm1 i niiLó, melyről most pattant le zárja, 
•s a gyenge szirmok alig kibomolva, 
Illat nélkül szállanak le a porba. 
Parányi lelke, — oh ezt vajha ki tudja? 
Nem \olt-e fenn az égen csillagocska ? 
Mely pajtásival — inig jön a nagy óra — 
Még játszott egyet, végsőt, búcsúzéra. 
S tán válni készült ép már, hogy leszálljon, 

Hogy várlak is rá itt lenn e világon! — 
Mikor valami pajkos angyalocskák 
A csilhigocskát örökre kioltják.

Hány csillaggal lesz igy az ég szegényebb!
S hány bimbóval sok-sok családi fészek! 
És hány sebbel lesz hány szív gazdagabb!
— Pajkos angyalkák tréfája alatt.

Szabolcska Mihály.

A nögyülölő.
(Schopenhauer ülőiéből.)

annak, 
hogy Schopenhauer Artúr meghalt. Egyetlen küllő 
és iró sem viseltetett olyan ellenséges érzelmek
kel a női nem iránt, mint a nagy német filozófus. 
De aki ismeri Schopenhauer életét, tudja, hogy 
elég egyéni oka is volt ennek a nögyülöletnek ki
alakulásához.

Hisz micsoda márliromságot kellett már a 
szülői háznál szenvednie! Ö mar akkor is tuda
tában volt tehetségének, amikor Weimarben any
jánál élt. Sőt mások is észrevették a gyermekben 
szunnyadó nagy szellemóriást.

Azonban a saját szülőanyja nem érlelte meg 
gyermekét; Schopenhauer Johanna híres regény- 
irónö volt, de nem volt szeretetreméltó asszony.

A napokban volt ölven esztendeje

Egész élete külsőségekre vol. berendezve, örökké 
csak alfektált és tetszeni vágyott. Az a szerelmi 
élet, amely a leaestélyein megnyilvánult, nem volt 
ínyére a fiatal Schopenhauernek. így történt, hogy 
a híres regényirónő igen kétes regényt szőtt a 
saját házában. Friedrich Gerslenberg a házi
barátja volt a leányának. Adélnak leveleiből tud
juk, milyen viszony volt közöltük. Gerstenberg, 
ugylátszik, az anyával és leánynyal egyszerre 
űzte lelketlen játékait, végeredményében pedig az 
volt a célja, hogy Adélt fe leségül veszi.

— Engem akartak megcsalni s önmagukat 
csalták meg — Írja egy helyen Schopenhauer Adél.

A fiatal Schopenhauer sokban korlátozta 
anyja szabadságát és mivel igy igen sokszor 
összekoccanlak, a vége az lelt a dolognak, hogy 
a fin Drezdába költözött.

E nélkül, az ö lényétől teljesen idegen asz- 
szony nélkül, sohasem vált volna Schopenhauser- 
böl az a közniondásszerü „nögyülölő”. Ö mindig 
a reális életből leszűrt tapasztalatai szerint alkotta 
meg elveit. A filozófiája csak lükre volt sorsának. 
Noha nőgyülölete természetes következménye nemi 
teóriájának, mégis egész máskép alakultak volna 
nézetei és .elvei, ha az életben olyan asszonyok
kal is találkozott volna, akik a nőnemet más 
oldalról mulatták volna be elölte. Tagadhatatlan,
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MURASZOMBAT. 1911. 2 .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE" JANUÁR 15.

zoltabb mértékben kell, hogy érzéke legyen 
minden üdvös ujitás, minden modern be
rendezkedés iránt, a mi nem megy a nem
zeti szokások, a nemzeti jellem rovására.

A vidéki sajtónak a balitélettel, a rossz
akarattal olykor nagy és komoly küzdelmei 
vannak, melyek szinte legyözhetleneknek 
látszanak. Az egyedüli fegyver az igazság 
és a szeretet, a melyek segítségével minden 
ellentétet lehet elsimítani.

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

Az anyák és az alkohol.*
Irta: Mészáros Sándor.

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.“ 
Valamikor régen eme közmondás valóságos axióma 
volt a magyar nemzetnél és meg is felelt a való
ságnak. mert amilyen volt az anya, olyan volt a 
leánya is. Ma azonban nem igv áll a dolog mert 
a mindent leromboló, a mindent megölő alkohol 
a sarkigazságnak látszó közmondást is megdön
tötte. Ma már hasztalan nézzük az anyát, nem 
vonhatunk következtetést az anya jelleméből a 
leányára is.

Nézzünk szét az éleiben, mit látunk ? Lá
tunk egy anyát, aki ép. erős és a szó szoros 
értelmében nőnek látszik — de csak látszik. — 
mert ha megnézzük a leányát, a leánya satnya, 
vézna, angolkóros, hisztériás, neuraszténiás vagy 
ha nem az. akkor kicsapongásra és ezekhez ha
sonló szenvedélyekre hajlamositott, mely befeje
ződik — a napjainkban divatossá vált — szökés
sel vagy jobb esetben öngyilkossággal, tehát az 
anya nem igazi nő, mert egy rettenetes szenve
délynek, az alkohol óvásnak hódol. Ha látunk egy 
életerős, jóravaló anyát és körülötte 4—5 epilep
sziás, melankolikus stb. gyermeket, önkénytelenül 
kutatni kezdjük, mi ennek az oka és — sajnos — 
éles megfigyelésükül odalyukadunk, hogy az anyja, 
sőt már a nagyanyja is alkoholista volt.

Bocsássanak meg nekem hazám, nemzetem 
női. mert nem a rosszakarat vezeti toliamat, ha
nem a szeretet, az a tiszta, ideális szeretet, amely 
a nőt a népek, nemzetek lelkének és anyjának 
tekinti és azon a magaslaton szeretné látni, amely 
a nőt megilleti ; csak a szeretet vezetheti tolia
mat, mert az én anyám i? nő és gyermekeim 
anyja is nő lesz.

Erre talán azt fogják kérdezni: hál a férfi ? 
Igazuk van, mert a férfi élete is befolyással bir a 
gyermekekre, de a döntő befolyás, mindig a nőé. 
az anyáé, ugv a fiú-, mint a leánygyermekeknél, 
hiszen az anya hordozza méhében, kilenc hónapon 
át, az anya táplálja emlőjével s igy a gyermek 

*Az alkoholizmus ellen c. folyóiratból,

majdnem két éven át kizárólag az anya véréből 
táplálkozik s ha tekintetbe vesszük, hogy ez idő 
alatt rakódik le az alap az egyén egész életéhez, 
akkor nem vonhatjuk kétségbe, hogy amilyenek az 
anyák, olyan a nemzet, amilyenek az anyák, olyan 
a nemzet élete is.

Vessünk egy futó pillantást a rómaiak éle
tére. akik az ókorban egyike voltak a leghatalma
sabb. legműveltebb és legnagyobb nemzeteknek, s 
világosan fogjuk látni, hogy anyák életével szoros 
kapcsolatban halad a nagyság és nagyságából a 
romlás és az enyészet felé. Midőn a rómaiak 
nagyságuk alapját lerakták, az anyákat nem látjuk 
serlegek körül ülni, nem latjuk az alkohol mámo
rában félmeztelenül dörzsölni a meg mámorosabb 
férfiak társaságában, hanem gyermekeik bölcsője i 
felett virrasztónak. Mikor azonban koszoruzolt 
fejjel, az alkohol élvezetétől kigyult arccal ott 
látjuk az orgiákon, akkor Róma nagysága is egyre 
csökken, s többé nem találunk az anyák között 
Veturiákat, Volumniákal. nem látunk Gracchus ' 
anyákat, hanem Poppcákat. akiknek életével kap
csolatkan a rómaiak nagysága is rohanva-rohan a 
megsemmisülés felé.

íme az anyák alkoholizmusa!
S napjainkban mégis akadnak nők. akik azt 

mondják, hogy a nőknél teljes az absztinencia. 
Szeretném hinni, hogy úgy van. de — sajnos — 
az élet, a valóság az ellenkezőjéről győzött meg. 
Akik kételkednek, kérem kövessenek a mulatóhe
lyek. a vendéglők, a kávéházak elé, s nézzék ve
lem együtt azokat a nőket, különösen az anyákat, 
akik ott ülnek férfiak társaságában boros, sörös 
üvegek melleit kábult fejjel; ez csak egy parányi 
része azon anyáknak, nőknek, akik a nemzeteket 
degeneráló pusztító rákfenét szívják magukba. 
Pillantsunk be az anyák, a nők titkos szekrényeibe 
s a jobb módunknál ott találjuk a külömbnél-kü- 
lömbféle likőröket, a szegényebbeknél a ,rozsolisl“, i 
a legszegényebbeknél*  pedig a gabonapálinkát, ve
gyítve pancsolt, édesitett italokkal. Tehát nem
hogy absztinensek, de még nem is temperánsok a 
nők, — különösen az anyák, — mert a művel
tebb osztályoknál fogyasztott pálinkaféléknek túl
nyomó részét maguk a nők, az anyák fogyasztják. 
És ez érthető, hiszen a nő neménél, helyzeténél 
fogva nem indulhat el egymagában mulatni, tehát 1 
otthon elégíti ki magát s szeretvén az édességet, 
édesített italokat fogászt. Hu a nő, — különösen 
mindig az anyákat és férjes nőket értem, — va
lóban annyira abszlinens volna, amint látszik, 
akkor nem menne férjével a mulatóhelyekre, 
akkor családi estéken nem fogyasztana alkoholt, 
hanem tartózkodna tőle. S hogy kevesebbet fogyaszt 
nyilvánosan, azt csak a látszat kedvéért teszi, 
mert ha bizalmas társaságban pl. csak a férje 
társaságában van, akkor nem zsenirozza semmi és 
épp úgy áldoz Bacchusnak, mint a férje. A nők 
csak akkor haragusznak férjeikre lumpolásaik, 
részegeskedéseik miatt, ha valamiben rövidülést 
szenvednek, de ha ők maguk is jelen vannak a 
tivornyákon, egy árva szól sem szólnak férjeiknek. 
Mi ennek az oka?

Tudjuk, hogy a nőknek okoz legtöbb keserű 
órát; tudjuk, hogy az anyák szeméből sajtol leg

több könnyel az alkohol és mégis fogyasztják azt, 
amit gyűlölniük kellene, mint életük megrontóját. 
Miért, ó miért teszik ezt, hiszen akkor ők maguk 
megrontói életüknek, mert első sorban ők ültetik 
át gyermekeikbe minden rosznak a csiráját az 
elfogyasztott alkohol által, amit gyermekük az 
anyalejjel szív magába.

Anyák! Önök, kik undorral fordulnak el 
részeges férjeiktől, nem undorodnak önmaguklól, 
midőn Önök is az alkoholt fogyasztják!? Ha a 
férfi részegeskedik, undorral telik meg szivünk, de 
mikor a nőt, az nnyát, a megtestesült költészetet 
látjuk, akit már mint gyermek csak szeretni tanul, 
tünk, mint ifjú bálványozni, s mint férfi becsüli? 
és imádni tudunk, akkor borzadály fogja el egész 
lényünket s megszűnik a nő az lenni számunkra 
aminek gyermekkorunkban ismerni tanultuk.

De hiszen Önök, akiknek az a szerencse 
ju'ott, hogy anyákká lehetnek. Önök, akik érezik 
az alkohol súlyát, miért adnak oly gyermeket az 
életnek, akinek nyomában gyalázat és szitok éri 
Önöket; Önök, akik annyi könnyeket hullatnak 
álmatlan éjszakákon, midőn férjeik duhajkodnak 
és mulatoznak a korcsmákban, miért nem igye
keznek oly gyermeket adni a jövőnek, aki nem 
fog szerettei szeméből könnyeket sajtolni ? Önök
től függ, anyák, hogy az utókor emléket, ércnél, 
márványnál maradandóbb emléket állitson-e Önök
nek, vagy pedig utálattal, gyűlölettel említse még- 
nevüket is, amiért egy megronlott, degenerált 
nemzedéket hagylak bálra. Ne igyanak semmi 
nemű szeszes italt és akkor emlékük szent és 
dicső, mert egy életerős generáció fogja áldani.'.

HÍREK.
- Lapunk mai száma hat oldalt 

tartalmaz.
— Pósfay Pongrácz főszolgabíró 

több fontos hivatali ügy elintézése czéljából 
pénteken d u. Budapestre utazott.

— Az izr. nőegylet estélye. Mindinkább job
ban kialakul a muraszombati izr. nőegylet estélyé
nek hatalmas programmja. A kabaréval fűszerezett 
tánczvigalom biztos határnapja f. é. január h< 
28-ika. Az eddigi megállapodások szerint confe- 
rálni dr. Czifrák János fog. Közreműködnek a 
kabarén Hirschl Margit aki czimbalmon fog ját
szani, dr. Czifrák Jánosné aki dalokat énekel, dr. 
Vályi Sándorné aki dr. Stadler Dórival a jeles 
zenésszel zongorázik. Egy kiváló hegedűs is lesz 
és pedig vagy dr, Vajda Imre vagy Bernstcin 
Győző. Hauscr Rihardról már a múltkor megem
lékeztünk. Elsőrangú érdekessége lesz a műsor
nak dr. Vályi Sándor tréfája Muraszombat neve
zetességeiről. Esetleg még kupiék is fogják tarkí
tani a gazdag műsort.

— Utólagos adomány az orgona alapra. Takáts 
Irma tüskeszeri tanítónő újabban 10 koronát kül
dött Kacsó Ferencznéhez a Szylveszteri kabaré 
belépő dijja fejében az orgona alap javára.

hogy önző okok is közbejálszotlak nála. Örökké i 
attól félt, hogy az anyját — könnyelmű élet- l 
módja miatt — szintén neki kell majd eltartani. | 
A nővérével sem járt különben. Ö ugyan vala- j 
mivel komolyabb volt, mint anyjuk, arra szellemi 
magaslatra azonban, melyen bátyja állott, soha- ! 
sem tudott felemelkedni. A terjedelmes levelezés j 
dacára sem kötötte össze mélyebb vonzalom a ' 
testvéreket.

Drezdai tartózkodása idejében is történt ; 
olyan eset, amely elkeserítette a női nem ellen. j 
Midőn egy ízben hazament lakására, szobájában 
találta Marquet varrónőt, meg lakásadónőjének 
két cselédjét. A varrónő a filozófus többszöri fel
szólításának dacára séin mozdult helyéről. Ez 
végre türelmét vesztve, nem éppen a legbarát
ságosabb módon távolilotta el szobájából. Mar
quet erre beperelte Schopenhauert tettleges bán
talmazás miatt és — arra hivatkozva, hogy a 
bántalmazás következtében munkaképtelen lett — 
kártérítési igényt támasztott ellene. Ez a per hat 
esztendeig folyt. A végén Schopenhauert elítéllek 
és a gyógyitási költségeken kívül még egy hatvan 
lalléros évjáradékot is tariozott a varrónőnek 
fizetni. Húsz esztendőn át volt kénytelen a zsu
gorinak mondott Schopenhauer ezt az éviadót 
annak a .gyűlöletes személynek- fizetni.

Egy időben mégis gondolt a házasságra 
Schopenhauer. Ez akkor volt, amikor a tanári 
pályára készült és azt gondolta, hogy ehhez első
sorban társadalmi életet kell élnie. Azonban nem 
volt még teljesen elhatározva erre a lépésre. És 
minél idősebb lelt — iija barátja, Wilhelm w. 
Gwinner, Schopenhauer biográfiájában — annál 
több okot tudott felhozni a házassága ellen. 
Hogyan is történhetett volna ez másként, amikor 
a szerelmet mindaddig csak az éretlen oldaláról 
volt alkalma megismerni, de annak nemesebb 
formáját soha. így aztán már csak nehány érv 
maradt a házasság mellett. A saját családi tűz
hely és az aggkori ápolás gondolata. De ezek az 
előnyök is csalékonyoknak tetszetlek előtte. 
Vájjon gondozta-e, ápolta-e az ö édes anyja be
tegségében az ö atyját. És ha kétséges volt is 
elölte néha, hogy könnyebb e a hozzá hasonló 
embereknek a legényélet a házasságnál, azt min- : 
denesetre belátta, hogy neki sem ereje, sem pedig í 
bátorsága nincsen ahhoz, hogy a házasélel tér- i 
hóit vállaira vegye. A legtöbb férfi — mondotta — [ 
azonnal elszédül, ha egy szép, bájos arczocskát | 
lát. Első pillantásra csak a házasélet gyönyöre : 
tűnik fel előttünk, de a vele járó sok gond, a 
végtelen kiadások, a gyermeknevelési költségek, a 1 
korai vénülés, a felszarvazás és még egy csomó i 

I efféle ke'lemellenség eszükbe sem jut.

Valóban azt látjuk, az igazi filozófusok 
majdnem mindnyájan agglegények maradtak. így : 
Catezius, Leibnitz, Malebranche, Spinoza és Kant. 
A régibb korból valókat nem lehet számításba 
venni, mert náluk a nőnek még nagyon alsórendü 
szerep jutott a családi éleiben. Különben is isme
retesek a Szókratész szenvedései. A nagy költők 
mind házasemberek voltak, de családi életük 
többnyire boldogtalan volt. Schakespeare dupla 
szarvakat is viselt.

Ilyen radikális elveket vallva, Schopenhauer 
teljes életén keresztül egyedül maradt, Azonban 
ez. a magános élet nem bántotta annyira, mint a 
korabeli filozófus profeszorok tanításai és az, 
hogy a hírnév glóriája soha éleiében körül nem 
övezte. Csak halála után kezdték nagyságát el
ismerni. L'gy járkált Frankfurt utczáin — részint 
Bethoven, részint Talleyrand ruházatát utánozva — 
a kicsi öreg ur, mint valami különcködő piperköc, 
aki sehogy sincs megelégedve a világ folyásával. 
A házvezetőnőjével azonban, úgy látszik, mégis 
meg volt elégedve, mert végrendeletében gondos
kodott róla.
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Óvónő KáJtAzás. Nagy Ida b .rkóczi állami 
kisdedovónöt a vallás és közoktatásügyi minisz
térium Brassodcrcstyér. helyezte át, s helyébe 
Barkóczra Jedlicska Janka óvónőt nevezte ki.

— A templom építő bizottság ülése. A mura
szombati r. kath. templom építő bizottsága e hó 5-én 
Szlepecz János plébános elnöklete alatt látogatott 
ülést tartott, melyen a bizottság több tagja jelent 
meg. Az ülésen több fontos tárgy nyert elintézést. 
Mindenek fölött az, hogy a bizottság elhatározta, 
hogy a 66.000 koronát kitévö belső berendezés 
költségeinek fedezését adó arányban való kivetés
sel fogja a legközelebb egybehívandó közgyűlésnek 
indítványozni, oly módon hogy a kivetett összeg 
felett 1911. év végéig, a másik felél pedig öt éves 
részletre kelljen befizetni. A berendezés azután a 
befolyó összegek szerint fog részletekben elké
szülni. Egyelőre kiadták az orgonát Rieger Ottó 
budapesti ezégnek 14820 koronát, a harangáll
ványt Walczer Eerencz budapesti ezégnek 1905 
koronáért, s az órát — melynek percenként ugró 
mutatója lesz — 5 évi jótállás vállalása melleit a 
mechanikai óragyár ugyancsak budapesti ezégnek 
2200 koronáért. A szerződések megkötésével meg
bízta a bizottság Takáls László műépítészt. Még 
több apróbb jelentőségű tárgy elintézése után, 
miután a jegyzőkönyv hitelesítésével Ratkol Tiva
dar bízatott meg, elnök az ülést berekesztelte.

— Az útügyi bizottság ülései. A muraszom
bati járásban levő törvény hatósági utak kezelése, 
ellenőrzése tárgyában az útügyi bizottság Mura
szombatban a szolgabirói hivatalban 1911. évben 
inárczius hó 18-án, junius hó 17 én, szeptember 
hó 1G én és deczcmber 9-én mindenkor d. e. 9 
órakor ülést tart.

— A népszámlálás eredménye Barkócon 1004 
lélek volt. A népesedési viszony igen rossz a meny 
nyiben 1900 évben 987 lélek volt s a jelen nép
számlálás pedig csak 17 lélekkel haladta felül a 
tízévi eredményt. Ennek oka a kivándorlás.

— Jegyzőválasztás Battyándon. A battyándi 
alkolmánoyos háboauságnak vége szakadt. Hosszú 
és nagy korteskedés előzte meg a harcot, melybe 
itt-ott a politika hullámai is belecsaptak. A válasz
táson a szolgabíróság képviseletében Horváth Pál 
tb. főbíró jelent meg, ki a hatóság jelölő jogánál 
fogva Bartáky János battyándi, Herczegh Ede 
tótkereszturi, Pataky Géza szarvaslaki, Szondy 
Béla pártosfal vai és Horváth Gyula csendluki 
segédjegyzőket jelölte. A szavazás rendben folyt 
le. a választásnál leadtak 74 szavazatot, melyből 
48 esett Herczegh Edére, 2G pedig Bartáky 
Jánosra. A választásnak sok fényes tanulsága van 
s ezek közül egyet érdemes feljegyezai, hogy 
Hartner Géza képviselő ur még absolute nem oly 
nagy tekintély a járásban, hogy ö jegyzőket is 
tudjon választók és hatóság akarata ellenére a 
járásba liferálni. Herczeg Edében a jegyzői kar 
és a battyándi jegyzöség érdemes, törekvő jegy
zőt nyert, ki buzgalmával hűen és pontosan fogja 
szolgálni a jegyzöség érdekét.

— Helyreigazítás. Lapunk legutolsó számá
ban hirt adtunk arról, hogy Hartner Géza egy 
urat ismét deresre húzott s Kcrcszthury Kálmán 
körjegyzőt megbuktatta. A lázgyi igazság ked
véért helyre kell igazítanunk téves hírünket. mert 
Kereszlhury Kálmánt Hartner Géza nem buktatta 
meg, mert Kereszlhury Kálmán a másik jelöli 
javára önként lépett vissza.

— Névtelen levél Battyándról. Nem meglepő 
dolog, ha valaki — különösen Muraszombatban — 
névtelen levelet kap. A íeghangosabb és legnagyobb 
szájú emberek olyan gyávák, hogy nyíltan nem 
merik megmondani véleményüket, tehát a név
telenség már ismételten kipróbált eszközéhez for
dulnak. Ezúttal B.ittyánd bélyegzőt hord a levél
bélyeg, tehát egészen biztos, hogy olt adták fel a 
levelet. Írva, nyomtatóit belük utánzásával van. 
miből joggal azt lehet következtetni, hogy a levél*  
Írójának kezevonásai ismerősek, mert máskép nem 
igyekeznék az Írást ismeretlenné lenni. A levél 
egyébként nem goromba hangú. írója — bár a 
nép közül valónak mondja magát — határozottan 
úgynevezett intelligensebb ember, mert a tény
leges iráshibáken kívül vannak a levélben olyan 
hibák is, amelyek szándékosan téleltek. A boríté
kon hajtogatás nyoma van. ami amellett bizonyít, 
hogy a levelet nem Battyándon Írták, hanem úgy 
küldték oda feladás végeit. Egyébként a levélnek 
közérdekű részéi a nagyközönség gyönyörűségére 
ime szószerint a következőkben adjuk :

. . . Továbbá mi Radó pártiak is meg- 
sokaljuk amit mindig ir a mi képviselő urunk
ról tudja meg ön hogy, a Hartner ur olyan 
mint a piramis, minél több követ hordanak rá, 
unnál magasabbra nő és őrá is minél több

sarat hánynak annál magasabbra nő az ö be
csülete a nép előtt, mert ö tud a népnek 
kenyerei és jó tanácsol adni, de ön sem egyi
ket sem másikai nem, ön a nép gyapjújából 
cl , . . stb.

Amint méltóztalnak látni, a nyájas névtelen
nek van érzéke a költői hasonlatok iránt I Igaza 
van abban is, hogy ha van valami — például 
egy pyrarnis — amihez ha még valamit hozzá
adnak. akkor abból még valami nagyobb lesz, de 
ha nincsen pyrarnis, akkor éhez a nem lévő 
pyíumishoz akármennyi követ is raknak, abból 
még sem lesz pyrarnis. annál kevésbbé magasabb 
pyrarnis, hanem legfeljebb egy kőhalmaz, amelyet 
czéllalanul és ok nélkül, vagyis tudatlanul hord
tak össze.

A Hartner követ ur által adott jó tanácsok 
ról már hallottunk egyel inast, de a kenyéradásról 
nem tudunk semmit. Ö annak idején csak lisztet 
és a kenyérsütéshez való fát ígérte, de amint 
Tólkereszlurról bennünket tudósítanak -- ezeket 
a dolgokat is csak Ígérte. Hanem amit a nép 
gyapjújáról irt a kedves ismeretlen, abban alig
hanem igaza van : Az a nép, amelynek nevében 
e levél Íródott, tényleg gyapjút hord. Még egyel. 
A levélíró azt is mondja sorai végén, hogy mi jó 
lélekkel kezet foghatunk Hartner úrral, ez becsü
letünkre válnék nekünk is, meg elvtársainknak is. 
Hál hu a derék anonymus megnevezi magát, és 
mi az ő becses és súlyos személyében elég ga- 
ranliat találunk, hát akkor mi is meg elvbarátaink 
is talán kezel fogunk Hartner ,urral“.

— Tűzoltók mulatsága. Jól sikerüli mulat
ságot rendezett a muraszombati önk. tűzoltó- 
egyesület e hó 7-én a Bohrai vendéglőben. Bár 
nem voltak annyian, mint a múlt évben s a 
polgárság cgyrészo elmaradt, a mulatság mégis 
igen jól sikerűit. Városunk intelligentiájának is 
számos tagja megjeleni a mulatságon, ott voltak: 
ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró, dr. .Skrilecz 
Mihály orvos, dr. Geiger Arthur, dr. Vályi Sándor, 
dr. Arandieu Szilviusz, Most Rezső, Steril Hugó, 
Fürst ö^ön, Czipolt Árpád, dr. Czifrák János és | 
még mások. A rendezőség élén dr. Sőmcn Lajos 
Ib. főparancsnok, tüzrendészeli felügyelő, Rúzsa 

i Eerencz főparancsnok és Hartmann Eerencz al- 
I parancsnok állottak. I)r. Sőmcn Lajos éjfél után 
! lelkes hangú felköszöntőben ünnepelte a polgár

ságot. Volt confetti csata, tréfás farsangi jelmezek 
és sok sok vigság. Az estély anyagi eredménye is 
kielégitő volt.

— Orvosi felfedezések korszakát éljük. A 
sebészek ma már mütéteikkel oly betegségeket is 
gyógyítanak, melyek annak előtte sok ezer ember 
életet pusztították el. A vérbaj elleni küzdelem is 
igen nagy eredményeket mutat fel és éppen igy 
balad a tudomány az Epilepsia (nehézkor) ellen 
vívott harcában is. E téren az újabb kutatások 
sorában első helyen dr. Szabó Sándor spcciálista 
orvos gyógyeljárása cmlitcndö, ki tudományos 
kutatásai alapján egy oly gyógymód birtokában ' 
van, melynek révén a legmakacsabb Epilopsiát is ; 
sikerrel gyógyítja és ezért mindenkinek, ki Epilep- 
siában szenved ajánlható, forduljon bizalommal i 
nezezclt orvos intézetéhez. Budapest, Nagykorona- | 
utca 18, hol szívesen nyújtanak — levél utján 
is — felvilágosítást.

— Az uj rendőri bíráskodás. Január 1 ével 
éleibe lépett az uj rendőri bíráskodás, amelynek 
egyik legnevezetesebb újítása, hogy a rendőr
hatóságok mellett is ezentúl fontosabb ügyekben 
a vádhatóság fogja a vádat képviselni. Ezen 
rendőrségi ügyészi mcgbizolluk a vármegyei t. 

1 ügyészek. A muraszombati szolgabiróság melleit 
i a közvádat dr. Czifrák János vármegyei tb. t. 
i főügyész fogja képviselni.

— Tűzoltó mulatság. Muraszombati önk. 
i tűzoltó-egyletnek Dobra! szálloda nagytermében f.

évi január hó 7-én tartott lánczmulatságon 312 ; 
kor. 30 fillér bevétellel szemben 115 kor. 58 íill. 
kiadása vol, s igy 196 kor. 72 íill. tiszta jövedelme 
maradt. Felülfizetni a következők voltak szívesek : , 
Dr. Czifrák János, dr. Sömen Lajos 10—10 K. 
dr. Pintér Miklós 9 K. Fürst Ödön 5 K. dr. Skri

i lecz Mihály, dr. Vályi Sándor. Reiber Miklós | 
i Lendvanemesd 4—4 K. Hartmann Eerenc 4.50 K.
j dr. Bölcs Gyula. Gosztony János. Most Rudolf. I 
1 Neinecz János, dr. Ritscher Samu. Titán Iván | 

Murahalmos 3—3 K. Czipolt Árpád, dr. Brandieu
! Sylvius. Ekham Kálmán, dr. Geiger Arthur. j 

Hirschl Eoráncz. Kleinralh József. Kemény Mór. , 
i Küliár István Márkusháza. Pálfi István. Wolfarth 

Lajos 2—2 K. Lanscsák Eerencz 1.50 K. Csiszár I 
i János. Fischer Lajos. Holczmann Eerencz. Jónás 
i János. Kováls Istvánná. Kovács Ernő. Knész 

István. Lejkó Eerencz. Pollák József. Sőmcn János. | 
I Slern Hugó, Székely János Ollóháza, Szlepecz |

János. Rúzsa Eerenc 1—1 K. Beidén István —.90 
íill. Kacsó Eerencz. Koltai Rudo.f. Sebők János 
60—60 íill. Barbarics István. Baradics István. 
Czipolt József. Dittrich Gusztáv, Fiiszár József. 
Gredár Lajos. Gregor János. Horváth János Kü- 
csán István. Pecsics József. Riluper Lajos. Stefa- 
nécz András. Slevancsecz Antal. Szecskó József. 
Vorell József. Zelkó József 50—50 íill. Marics Já
nos. Szabó Vilmos 40—40 íill. Gregor István 20 
íill. Jarnovics Péter és Meolic Mihály 10—10 íill. 
Beküldlek : Márlonhelyi önk. tűzoltó egylet 6 K. 
Árvái Henrik. Turk József 5—5 K. Ratkol Tiva
dar 4 K. Balkányi Ernő. Boros Benő, ifj, Kühár 
József Mezövár. Kühár István Mezövár. Vezér 
József Mártonhely 3—3 K. Antauer József, Czvetkó 
Lajos. Döbrenlei Antal. Debelák Mátyás. Fafílik 
Karoly. Freygang Lajos. Hima Sándor. Hirschl 
Lajos. Hunyadi Sándor. Istenes István. Kardos 
József. Keresztury Kálmán Mártonhely. Kovács 
Eerencz Alsórrorácz. Kohn Samu. Pósfay Ponrác, 
Sclnveinhammer János Batlyánfalva. Sokál József. 
Vogrincsics Mihály 2—2 K. Balog János. Csenár 
János és Hahn Izidor 1—1 korona.

— Az Est. Csak háromnegyed éve ismerjük, 
de úgy érezzük, mintha mindig barátunk lett 
volna, aki életünk egy napján sem hiányzott mel
lőlünk. Az Est ez a kedves, szép, bátor, nobilis 
barát, a ki mindent tud, a ki minden igazságos 
ügynek harcos barátja, Az Est, a mely egy egé
szén uj hangot hozott a magyar jurnalisztika kó
rusába, egy a tömegből kizengő nemes, férfias, 
baritont és egy olyan gondolkodási, érzési és 
elmondási eleganciát, a mit eddig az olvasó nem 
ismeri. Ebben kell páratlan elterjedtségének okát 
keresni és ill van rengeteg erkölcsi erejének titka 
is. Ma Magyarországon Az Est egyike a legna
gyobb tekintélyeknek. Szolid és egyetemes infor
máltsága csodalatos hazai és külföldi hírszolgálata 
tökéletes. Mindent tud Az Est, mindent lát min
dent hall, és ha csak társadalmi, egyéni, vagy 
politikai szentségekbe nem ütközik bele, mindent 
megír. írói, a magyar hirlapirás krémje. Csupa 
disztingvált agyvelő, csupa ragyogó toll. Épp ezért 
Az Est akciói, a melyek mindig országos érdekek 
szolgalatéban indulnak mindig megtalálják útjukat 
a parlamentbe, a társadalomhoz és oda, ahol a 
gyógyszert adják. Mindez különben kjztudat és 
csak azért mondtuk itt el, mert jól esii; elgondol
kozni az olyan tökéletes szép sikerekről, mint Az 
Est-é és boldogság elismerni eg’ olyan ragyogó 
munkát, mint a mindennapi Az Est.

A Divat.
— A Divat Ujság-ból. —

Téli sport és a lehető legélénkebb társasá- 
gos élet szokta a januáriusra rányomni a bélye
gét. Az utóbb bizonyára meglesz, de hogy az 
előbbivel hogyan leszünk az idén, azt csak az 
istenek tudják.

Igen gyönyörűen fellendült nálunk is a téli 
sport. Pár esztendővel ezelőtt el sem hittük volna, 
hogy a Tátrában télen is csak olyan élénk élet 
lesz, mint nyáron. De hát nincs is nagyobb gyö
nyörűség, mint a Tálra télen, ha hó lepett el 
mindent és amúgy istenigazában lehet űzni a 
téli sportot. Igaz, ennek is megvan ideig-óráig a 
maga gondja, hogy vájjon hogy öltözzünk a 
különféle sportra, de hát ez a gondja is csak 
a kezdőnek van meg,

„Félre bánat félre gonddal .. .“ Úgyis elég 
gondot ad a sok báli, meg egyéb alkalmi ruha. 
Hiszen előre láthatólag sok lesz a bál és cgypárra 
csak el kell menni.

Az esti ruhák díszesek, szépek és talán soha 
sem voltak ízlésesebbek, mint most, amikor olyan 
művészi módon tudják a különböző színeket 
összeegyeztetni. Most művészi élvezet cgy-egy 
divatszalonunknak a modeljeit nézni, melyek mind 
vagy eredeti párisink és ha akad köztük itthon 
kreált, az a mai finomult ízlésnek megfelelően 
szép is, elegáns is. A Divat Újság képei az öltöz
ködés minden terére kiterjednek. Hogy a mai 
divat költséges, azt már meg kell említeni, hiszen 
olyan drága minden, úgy megszoktuk már az ár
emelkedést minden téren, hogy mint mcgváltoz- 
ha lattanba, ebbe is bele törődtünk. De vájjon 
meddig győzzük ?

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd
utca 4. szám,
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Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

— a legalkalmasabb ~

Papirkereskedési
czikkek. toll, tinta tartók, festek minden színben 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, Írónők, 
kréták fehér és színes, másoló írónők, irónbelélek. 
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal 
rovatozoll papírok, fehér és fogalmi irodai és 
különféle nagyobb alakú papírok, levélpapír 
dobozban és csomagokban a legszebb választékban, 
másoló papírok, borítékok minden alakban, vető 
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
M
B 
A
T

Könyvkereskedésemben 
kaphatók iskolai, üzleti és bevásárlási könyvek min
den alakban. Önügyvéd, szerelmi levelező, álmos
könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek, 
mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme
kek és serdülök számára. Vallásos és imakönyvek 
róm. kath., ev. hitv. és izraelita vallásuak részére 
nagy választékban magyar, vend és héber nyelven. 
Nagy választék zseb noteszekben, aratógazdáknak 
és munkavezetőknek napszámoskönyvek, Mura*  
szombajárásának névjegyzéke, távolság, posta és 
körjegyzőség megjelölésével, Vasvármegye leírása.
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Raktáron tartom a következő diszmüveket:

Verne Gyula müvei:
Három orosz és három angol kalandjai. 
Dél csillaga

Sorvad;.<■ Hcktor kalandos utazása. Boumbarnac Claudius.
Öl hét léghajón. A jégliinx, 2 kötet.
A két Kipp testvér, két kötet. Grant kapitány gyermekei. 2 kötet.
Hatteres kapitány kalandjai, 2 kötet. A chancellor.
Clovis Dardenlor. Büszke Orir.okon.
Sándor Mátyás, 2 kötet. Dunai hajós Camp Öle sorsjegye.
A Bégum 500 milliója. 
Győzedelmes Bobur. Egyéb müvek:
Észak a dél ellen. Bűvészet könyve.
Strogofl Mihály utazása. Szakácskönyv, többféle kiadásban.
Kéraban, a vas fejű. Házi ezukrászat.
Branicánné asszony. Általános levelező (önügyvéd).
A tizenötévcs kapitány. Háztartás kézikönyve.
Utazás a föld központja felé. Uriasszony (Gömbösné G. Margit).
Úszó város. Zártörök. Játék ABC, magyar és német.
Falu a levegőben. Pest és Pestiek (Ego).
Utazás a holdba és a hold körül. Miként óvjuk egészségünket?

Könyvnyomdámban 
készülnek 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 papíron slbi kivitelben, falragaszokat 
minden alakban, levélfej és borítékokat tetszés 
szerinti fekete v.színnyomásban és papírminőségben.
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kiadóhivatala.

Könyvkötészetemben 
készíttetek minden c szakmához tartozó munkákat, 
a legkényesebb Ízlésnek is megfelelöleg gyorsan 
és jutányos árban. L'gy az alsólendvai, valamint 
a muraszombati könyvkötészetemet teljesen modern 
szakgépckkel rendeztem be és igy bátran vállal
kozom a karácsonyi, újévi, névnapi és más alkalmi 
ajándékok: irómappák, díszdobozok, kombinált 
zseb jegyzékkönyvek, pénztárczák, paspartouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bőr, vászon 
és bor utánzatu papírból arany, zöld, piros stb. 
diszitéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.

3 E
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Meghívó.
A Délvasmegyei Takarékpénztár r.-társ.

Muraszombatban
1911. évi február hó 12-én d. u. 2 órakor

hivatalos helyiségében

DELVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MURASZOMBAT.

az intézet Alaptőke 100.000 K.

XXVI. évi
tartja, melyre a

rendes közgyűlését
részvényesek tisztelettel meg

hivatnak.

Tárgysorozat:
Az igazgatóság jelentése.
Az 1910. évi üzleti évről szóló mérlegnek, veszteség 

•g számlának és a felügyelő bizottság jelentésének elö- 
mérleg megállapítása.

3. A tiszta nyereség feletti határozat.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a fel- 

menlvény megadása.
5. Igazgató-elnök, 15 igazgatósági tag, 3 felügyelő bizott

sági rendes tag és 1 póttag választása.
6. Esetleges indítványok.
Muraszombat, 1911. január hó 10.

Az igazgatóság.

1
2

nyeres 
leijeszlése és a

Jegyzet. Az alapszabályok 19. §-a szerint szavazalképes részvé
nyesnek csak az tekintetik, aki 3 hónappal a közgyűlés elölt nevére 
irt részvényét a közgyűlés elölt vagy a társaság pénztáránál vagy a 
Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja r.-l.-nál Budapesten, V. 
Arany János-utcza 24. letétbe helyez: vagy a közgyűlés napján felmutatja.

Indítványok 8 nappal a közgyűlés elölt oly részvényes állal nyújt
hatók be. kiknek részvénye az indítvány beadásával egyidejűleg le nem 
járt szelvényeivel együtt a társaság pénztáránál letétbe tétetett.

Tartaléktőkék 192.000 K.

Betéteket elfogad

az intézet 
után

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyö
sebb kamatozás mellett. A tőkekamat adót 

viseli. Nagyobb összegű állandó betétek

5°i0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, 

kötelezvényeket és mindennemű követelé
seket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alapján a leg- 
julányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket 
folyósít földbirtokra és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 
10—65 évig terjedő időtartamra nyujtatnak 5“/» alap 
kamatozással úgy, hogy a töke és kamat felévenkint 
egyszerre törlesztetik.

Községi és 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
tozó minden megbízást elfogad.

X3^SA/

A Délvasmegyei Takarékpénztár részv.-társaság mérlegszámlája
Vagyon 1910 deczember 31-én. Teher

K f K f

Készpé íz.......................................................
Váltó kölcsön........................ ...... 492677 64

21596 57

Kezesitett kölcsön..................................... 155 14 — I
Heti betét előleg kölcsön........................ 16780 —Ij 1119384 64
Értékpapír....................................................... 3120 —
Idegen pénz és szelvény......................... 372 90 3492 90
Osztrák-magyar bank............................... 678 93
M. kir. postatakarékpénztár .... 194 84
Folyó számla adósok............................... 31280 54 32454 31
Intézeti ház................................................. 71961 37

3166 50
1’ elszerelés............................... 66650 2500 —
Óvás díj.......................................................
Átmeneti kamatok :....................................
Előre fizetett visszleszámitolt váltó

9 01

kamat....................................................... 1161 08
Hátralékos kamatok..................................... 17542 16 18703 24

1270102 04

K f K f

Részvénytőke................................................ 100000 —
Tartalékalap*) ................................................ 122541 22
Szabad rendelkezésre álló tart, alap**) 59567 07 182108 29
Betét............................................................. 683615 13
Heti betét...................................................... 30669 48 714284 61
Folyó számla hitelezők........................ 41798 99
Visszleszámitolt váltók............................... 189721 51
Fel nem vett osztalék.............................. 168 -
10% tőke kamat adó.............................. 1303 42
Előre fizetett kamatok.............................. 12857 39
1910. évi nyereség......................... 27859 83

*) Idei hozzájárulással 130000.—
•*)  . , 6200Q -

Összesen 192000.—

1270102 04

Árvái Henrik s. k.
ig- tag- 

Kolossá István s. k.
■g- tag.

Jelen

Muraszombat, 1910. deczember 31-én. 
Posztl János s. k.

igazgató elnök.
dr Geiger AKhur s. k.

ig tag.
Kühár István s. k. Saruga Frigyes s. k. Slebich

ig tag. ig tag ig-

mérleg

Szlepecz János s. 
alelnök.

Geiger Vilmos s. 
ig- tag

: s. k. dr. Vályi : 
ig 

számlát megvizsgáltuk s mindenben helyesnek, és a fő- és 
Muraszombat, 1911. január 13.

Keresztury Kálmán s. k.
f. b, elnök.

Most Lajos s. k. 
pénztáros.

Berger József s. k. 
ig. tag.

dr.

k. Czipott Árpád s. k.
ügyvezető főkönyvelő.

Hartner Károly s. k.
ig tag.

s. k. Vogler József s. k.
ig tag,

Sándor
tag
segédkönyvekkel egyezőnek találtuk.

ifj. Horváth Pál s,
ig. tag.

Vüjecz György s.
ig. tag.

k.

k.

Somén János s. k.
f. b, tag.

Czipott József s. k.
f. b. tag.



MURASZOMBAT. 1911. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE^ JANUÁK 15.

Meghívás.

A Muraszombati Takarékpénztár

rendes évi közgyűlését
1911. február 2-án délután 2 órakor 
fogja Muraszombatban, az intézet helyisé
gében megtartani, melyre a társulat rész
vényesei azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg. miként a közgyűlésre részvényeiket 
— illetve megbízásaikat — magukkal hozni 

szíveskedjenek.

A közgyűlés tárgyai:
1. A közgyűlés határozatképességének 

megállapítása.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesí

tésére 2 tag választása.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizott

ság évi jelentése, a mérleg előterjesztése és 
az osztalék megállapítása.

4. Az igazgatóság- és a felügyelő
bizottságnak az 1910. évről adandó vég
leges felmentés.

5. Intézeti igazgató, aligazgató, 10 
igazgatósági rendes és 2 póttag. 4 fel
ügyelő bizottsági rendes és 2 póttag. 10 
napibiztos választása.

6. Esetleges indítványok tárgyalása. 
Muraszombat, 1911. január hó 14.

Kováts István, 
igazgató. •

Hirdetmény.
A császári és kir. 16. huszárezred 2-ik 

osztálya Radkersburgban (Regedén) 1911. 
február 1-től a trágya hasznot, a mely 
mintegy 470 lóállásból havonként kb. 150 | 

kocsi trágyát tesz ki, haszonbérbe adja.
Az érdekellek bővebb felvilágosítást a I 

16. huszárezred parancsnokságától (Marburg, 
Kavalleriekaserne) nyerhetnek, a hova a | 
zárt árajánlatok is beküldendők.

Marburg, 1910. deczember 30-án.

A cs. és kir. 16. huszárezred
parancsnoksaga

Marburg, Kavalleriekaserne.
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Védjegy: „Horgonyí‘

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult liáziszer, mely már sok óv 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
....... .......... osüznál és meghűléseknél. ............ ....

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a„Horgoay“védjegygyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
DERichter jyigyiztrtira az .Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabotlistrasse 5 neu.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

5900
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá- 

no-okíól igazolja, hogy a
KAlSER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel 

rekedtség, elnyál- 
kásodás. hurut es 
görcsös köhögés

ellen legbiziosuhban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.
h— ■■ - - —  ------------------- —*

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda ■ Gyár;---------
V. Lipót Körút 22 BUDAPEST v| üteg utcza 19 

Világhírű! Eredeti! „Benz

Szivógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. „Benz“ nyersolajmótor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin lokoinobilo? cséplökészleleit. me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizeté-i feltételek. — 
Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

R ÍX fizetés Ti "'“K^ Í",:‘!6k mellett 
alkalmazunk vidéki ügynö- 

kokét, sorsjegyek részletfizetésre való eladásához. — 
Havonkint elérhető jövedelem .300—600 korona. Hecht 
Bankház Részvény társaság, Budapest, Fcrencziek-tere 6.

Legközelebb kapható lesz a saját kiadásom
ban megjeleni képes lapok

helybeli újdonságok
Muraszombat teljes látképe (nyitható leve
lezőlapon) — Muraszombat részletes lát
képe három felvételben külön-külön lapon. — 
Evangélikus templom. — Járásbíróság. — 
Fő utcza két felvételben külön-külön lapon. - 
Lt ndva-ulcza az izr. imaházzal. — Pélerka 
vendéglő. — Gróf Szapáry regede-uli parkja.

—
Egy ügyes fiú 

szedő tanoncz- 
nak azonnal is felvétetik 

Balkányi Ernő könyvnyom
dájában Muraszombat.

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

JÉGGYÁRAKAT. 
HÜTŐ- 

berendezéseket 
a BORSIG cég kitünően bevált 
ammóniák, v. kénessav kompresz- 
sziós rendszerek szerint, valamint 

TELJES VÁGÓHÍDI 
BERENDEZÉSEKET

szállít a legjobb kivitelben a

Budapest. Váci-ut 45 47. sz. 
TELEFONSZAMOk :

74 76.. 74 77 és 98 58 
(Interurbán).

Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


