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Előfizetési pénzek és reklamácziók 
3ALKANY1 ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

A világbéke.
A legragyogóbb, szemet kápráztató, lel- > 

kel ámító utópia ezidöszerint a szünet nélkül | 
hadakozó és viaskodó emeriséget a zavarta
lan béke útjára vinni A lelkűiét legnemesebb 
hajtása az általános béke eszméje; nagy és ! 
dicső gondolat, melynek legvégzetesebb hi- ! 
bája, hogy a gyakorlat alkalomadtán szőr- | 
nyen elcsúfítja.

Az emberi egyed, akinek pedig akarata | 
egységes, maga sem képes mindenkor és I 
feltétlenül a béke erényét követni, még ha 
természete irtózik is a háborúskodástól. Az 
élet küzdelem, amelynek célja a győzelem, 
ezt pedig a legyőzőitek szolgáltatják. Az erős 
és a gyenge közt fennálló ősrégi ellentét 
mindig újból és újból érvényesül emberek 
és nemzetek életében. Egyik uralomra ver
gődik a hatalma révén, aminek ára a másik- ; 
nak a gyengébbnek szolgasága. Hiába I 
parancsolna a gyenge az erősnek, hasztalan 
igyekeznék öt megdönthetetlen érvekkel, a 
logika fegyverével szánókának megmásilására 
bírni, amaz kíméletlenül, könyörtelenül kö
veti nyers erőszak adta jogát. De ha már 
nehéz az egyednek a béke ösvényén ma
radni, mennyivel nehezebb ez nemzeteknek,
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melyek vélemények különfélesége és ezer 
meg ezer érdek által vezéreltetnek. Nemze
tek életében a jog és az igazság szépen 
festett cégérek, melyek mögött minden mel
léktekintet nélkül folytatják legönösebb érdek
politikájukat. nem törődve sem a nemzetközi 
békeegyesülettel, sem az interparlamentáris 
konferenciával, de még Sutlner bárónéval 
vagy a világbékére milliókat áldozó Carne- 
gievel sem. Hága vagy Genf látókörökön 
kívül esik, e városok Utópia országában 
feküsznek. Csak akkor ismerik el létezésü
ket, amikor érdekük kívánja s akkor hi
valkodnak vele, mily „őszinte" barátai a 
békének.

Azonban mégis tévedne, aki az itt elso
rolt megcáfolhatatlan igazságokból azt követ
keztetné, hogy a békeapostolok működése 
teljesen meddő. Mert mindenekelőtt meg kell 
állapítani, hogy a műveltség terjedésével a 
harci kedv lelohadt. A háborúra való hajlan
dóság nemcsak a műveltség teremtette lélek- 
nemesülés által tartatik féken, hanem anyagi 
okok is közreműködnek c hajlam megszorí
tásánál. Amig ugyanis előbbi időben főleg 
az emberi élet kérdése gyakorolt befolyást arra, 
hogy háborút kezdjen a nemzet, ma már 
az anyagi kérdés tódult előtérbe.

, Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési díj: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fill.

,A háborúhoz három dolog kell: pénz, 
pénz és pénz*  híres kijelentés annak idején 

I megközelítőleg sem volt oly igaz, mint ma. 
Minthogy pedig a háborúk legfőbb indító 
oka épp az anyagi előnyök elérése, azért a 
szenvedély nélküli, higgadt politikusok és 
diplomaták százszor is meggondolják, hogy 
a háború kétséges sikere kedvéért a bizto- 
san kiadandó milliókat, sőt milliárdokat is 

i áldozzák. A békének ennél biztosabb záloga 
a mi időnkben nem létezik. Ha mindazon- 

i által valamely nemzet vezetői úgy találják, 
hogy a nagy spekulációba belefogjanak, úgy 
— ismételjük — a békeapostolok ettől őket 
vissza nem fogják riaszthatni. Ha mégis azt 
mondjuk, hogy a béke hirdetőinek munkája 
nem egészen hiábavaló, hivatkoznunk kell 
arra a tényre, hogy minden világraszóló esz
mét kezdetben, amikor megpendítették, kétely- 
lyel fogadtak az emberek. A nagy Napóleon 
kinevette a gőzhajó feltalálóját, s ha a fel
találó is, a világ is belenyugodott volna 
abba, hogy erre az eszmére többé gondolni 
nem lehet, úgy meg 'ennénk fosztva e fon
tos közlekedési eszköztől.

Már magában véve az a körülmény, 
hogy akadtak bátor harcosok a harc 
ellen, biztató s ha egyelőre nem is tudunk

TÁRCZA.

Az én kis verebem.
Egy szinész naplójából.

Irta : Ernyei Emil.
Mint rendező és jellcmszinész egy jobb nevű ! 

vidéki társulathoz szerződtem.
Másnap 9 órakor egy vígjátékból volt a 

főpróba. A darab szinésznyelven szólva, .állott", I 
csak egyes részeket kellett simítani, .fésülni*.  
Mikor a próba megkezdése elölt bemutatkoztam a 
tagoknak, tekintetem a sugólyukba tévedi, hol nem 
kis meglepetésemre egy szép, üde, hamvas arcú | 
lánykát pillantottam meg, ki nagy buzgalommal 
forgatta a súgó példányt és komoly szakértelem
mel nézte, vizsgálta kékceruzás húzásomat. Atyai [ 
leereszkedéssel nyújtottam kezemet.

— Magácska bizonyára a súgót helyettesíti. ?
— Nem helyettesítem, de tényleg képviselem. |

— Ilyen arcéul ?
— Igen . . .
— De hiszen ilyen fejet nem szabad el

dugni. Ilyen fej arra van hivatva, hogy hódítson, 
ünnepeljen. Ilyen szemekkel csak egy Duse dicse
kedhetik. És az orgánuma is milyen meleg, rokon
szenves.

— Pedig én csak ülve vagyok szép.
— Nem értem.
— Mindjárt megérti. Apám, anyám igazi 

müvészpár volt s én talán örököltem tehetségüket 
is. de nyolc éves koromban — mint az iskola 
legpajkosabb gyereke — játszás közben elestem s 
nem tudtam felkelni, a lábam eltörött, meg- 
sántultam.

— A névtelen hősök, az igazi hősök!
— Oh azért jól érzem magam. Mindenki 

becsül és mindenki csak rám hallgat I
— Magában igazi művész vér folyik. De 

kezdjük el a próbát.
Próba után a vendéglőbe mentem. Közös 

asztalnál ültek a kollegák s nekem az aszlalfönél, 
a súgó inellett szoritottak helyet. Fehér lelke éá 

naiv lánysága csak úgy sugárzott belőle. Kis rövid 
lábáról még úgy beszélt, mint valami hibás játék
szerről, melyet neki dédelgetni, szeretni kell. Erről 
és egy kis sánta verébről érdekes történetet mon
dott el, egyszerű gyerekes apróságot.

— Tizenöt éves voltam — igy kezdte — 
mikor nővéremet, ki két évvel idősebb, elvitték 
az első tánczvigalomra. Engem otthon hagytak 
egy kis szürke veréb társaságában. A veréb úgy 
került hozzánk, hogy udvarunkon, velünk egy 
házban lakó vásott kamasz fogta. Lenyeste szár
nyait, lábára madzagot kötött s úgy kinozta. Lágy 
szivem van s látva ezt, addig könyörögtem 
atyámnak, mig elvette tö'e. Az volt a célom, 
hogy addig nevelem, mig újra kinőnek a szár
nyai s akkor összes barátnőim jelenlétében ünne
pélyesen visszaadom szabadságát; Röviden a veréb 
hozzánk került, de egyik lábára biccentett. Rokon- 
lelkek találkozását láttam ebben és még jobban 
megszerettem. Anyai gyöngédséggel becéztem, 
ápoltam, mig teljesen megszelídült. Hívásomra 
jött, csiripelt, kezemből evett, ivott, szóval úgy 
összebarátkoztunk, hogy valóságos kis Pajtásammá 

í|

köhögés, 
szamárköhögés, 

influenza 
eseteiben az orvosok 

csak

SIROLIN
RocheM

randáinak.

1. A kik hosszú időn kérésztől köhögés bántal- 
maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

B. Asztmában szenvedők ényeges könnyebbtilést 
éreznek inár rövid használat után.

4. Skrolulás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar- 
rusos gyermekeknek tontos szere * Sirolin 
„Roche“.
A táplálkozást nagyban elősegíti.

Csakiseredeti csomago
lású Sirolin „Roche*-t  
kérjen, minden után
zatot vagy pótkéi 
ményt kérünk a lej 
tározottabban vis 

utasítani.

F. Hoffmann- 
La Roche & Co.

Basel (Svájcz), 
Grenzach (Németor-
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bízni sikerükben, lehet, hogy késő unokáink 
áldani fogják emléküket.

Az lesz aztán az az ideális korszak, 
amikor öldöklés, vérontás nélkül s anélkül, 
hogy óvatossági fegyverkezésekre fogják 
pocsékolni a fáradságos munkával szerzett 
rengeteg pénzt, az egész emberiség háború
tól nem tartva, produktív munkának fogja 
szentelhetni életét.

Irigyeljük érte unokáinkat, ha ugyan 
részük lesz e boldogságban.

A szédelgő kiállítások és azok kép
viselői ellen.

Az Országos Magyar Kiállítási Központ kör
levelet intézett a hazai ipari-, kereskedelmi- és 
gazdasági egyesületekhez, melyben állást foglal a 
szédelgő kiállítások és azok képviselői ellen. E 
közérdekű tájékoztató lényege a kővetkező:

Az utóbbi időben számos panasz érkezett 
hozzánk a külföldi kiállítási ügynökök ellen, a kik 
ismeretlen jellegű és czélu külföldi kiállítások szá
mára kiállítókat gyűjtenek és a tájékozatlan ter
melőket, főleg iparosokat és gazdákat, a kik jóhi- 
szemüleg engednek a csábításoknak, lépre is vezet
nek, az áldozatokat jól megsarczolják és ennek 
ellenében teljesen értéktelen diplomákat és érme
ket küldenek nekik.

Az érintett ügynökök eljárása igen ravasz és 
elövigyázó. Mindig oly városbői rajzanak ki. a mely
ben tényleg vannak komolyabb kiállítások. Harmad
éve London, tavaly Brüsszel, a legtöbbször Páris 
a kiindulási pontjuk, de az idén már Turin és 
Róma számára is dolgoznak, a hol tudvalevőleg 
nagy nemzetközi kiállítások is készülnek.

Az ügynökök által képviselt u. n. .kiállítá
sok6 rendszerint nem tartatnak meg, ami jobbik 
eset; a rosszabb eset az, ha megtartják őket, 
mert ezek azután a kiállításoknak valódi paró
diáját képezik, a hol raktárszerü összevisszaság
ban lim lom halmozódik föl. melyről a komoly 
szaklapok a megbotránkozás és visszautasítás 
hangján szoktak megemlékezni.

Mégis előfordul, hogy egy-egy ilyen zug- 
kiállitási diplomát az illetékes osztrák és magyar 
konzulátus hitelesít, ami azonban csak az aláírás 
hitelesítését jelenti, de nem a kiállítás nívójának 
igazolását. Az illető ügynökök persze az ilyen 
hiteiesités tényét a maguk üzleti előnyei javára 
szokták a könnyen hívők cs tájékozatlanokkal 
szemben*  kiaknázni. Tekintettel azonban e téren 
előfordult visszaélésekre, a német birodalmi kor
mány már megtiltotta a követségeknek és a kon 
zulátusoknak a kétes jellegű okmányok aláírásá
nak hitelesítését, mert meggyőződött róla, hogy a 

hitelesítést bizonyos kiállítások rendezői csak 
azért kérelmezik, hogy értéktelen okmányaik, a 
hitelesítési záradék révén, a hiteles jellegnek leg
alább a látszatát keltsék föl. Kívánatos, hogy a 
német kormánynak ezt a példáját a többi kor
mányok is kövessék.

Ezek után első sorban hangsúlyozzuk, hogy 
minden. Magyarországot érdeklő kiállításról a kor
mány. illetve a kiállítási központ a kereskedelmi 
és iparkamarák és a szakegyesületek utján tájé
koztatja az érdekeltséget s azokra nézve, a 
melyeken részvételünk kívánatos, hivatalosan vagy 
félhivatalosan gondoskodik is a kiállító közönség 
direkt vagy indirekt akkvirálásáról. Amiből önként 
következik, hogy a külföldi kiállítási ügynökök 
majdnem kivétel nélkül oly kétes értékű kiállítá
sokat képviselnek, amelyeknél a közönség érdeke 
egészen mellékes, főczéljuk azonban saját üzleti 
érdekeiknek minél előnyösebb kielégítése, lehető
leg minél több kiállító-balek akvirálása révén.

Mindezeknél fogva bizalommal intjük a ter
málé közönséget a külföldi kiállítási ügynököktől, 
mert az ezek által képviselt kiállításokból csak a 
rendezőknek van hasznuk, a kik ennélfogva azo
kat üzletszerűen veszik állandó gondozásukba, 
mert jóhiszemű, felvezethető termelőket mindig 
fognak találni. Ök legalább ezt hiszik és remélik.

Mi azonban azt óhajtjuk, hogy ezek a félre
vezetések nálunk megszűnjenek, hogy a mi közön
ségünk ne üljön fel kizárólag a saját hasznuk 
érdekében hozzánk elfáradó külföldi kiállítás: ügy
nököknek.

Ki kell tehát tanítani a termelő közönséget, 
hogy a külföldi kiállítási ügynökökkel egyáltalán 
ne is álljon szóba, a mi annál könnyebb, mert az 
Országos Kiállítási Központ (Budapest, gróf Zichy 
Jenö-utcza 4.) készséggel vállalkozik arra, hogy 
bármely kül- és belföldi kiállítás felöl tüzetes 
felvilágosításokkal szolgáljon az érdekeltségnek.

Ha pedig várakozás ellenére mégis akadna 
magyar iparos és gazda, a ki ily kiállításon részt 
vesz, azt olybá kell venni, mint a ki a fönnebbi 
felvilágosítások daczára a nagy fogyasztó közön
ség félrevezetése czéljából pályázik kétes értékű 
kiállítási kitüntetések megszerzésére. Ezekkel szem
ben magához a nagy közönséghez kell appellálni 
és ennek segítséget oly értelemben kikérni, hogy 
bojkoltálja azokat a termelőket, a kik ily értékte
len kitüntetési jelvényekkel kívánják a jóhiszemű 
közönséget megtéveszteni.

E szempontból az összes eddig megalakult1 
kiállítási központok nemzetközi szövetségének tá-j 
(nógatásával hivatalosan is figyelemmel kísérjük a 
zugkiállitásokat és ezek felöl a sajtó utján fogjuk 
időről-időre az érdckoltségel és a nagy közönsé
get tájékoztatni.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

HÍREK.

Közgyűlés.
A Délvasmegyei Takarékpénztár r.-t. feb

ruár hó 12-én tartotta ez évi rendes közgyűlését 
a részvényesek élénk részvétele mellett Posztl 
János elnöklete alatt.

A közgyűlés az igazgatóság jelentését he
lyeslőig tudomásul vette és a részvényesek meleg 
elismerésüknek adtak kifejezést az intézel agilis 
vezetőségének eredményes működése felett.

A leköszönt Poszt János elnök-igazgató 
helyett a közgyűlés Szlepecz János muraszombati 
plébánost választotta meg, ki megható szavakkal 
köszönte meg a bizalmat, ecsetelte az intézet el
múlt válságos napjainak történetét és nagy hozzá
értéssel jelölte meg az intézet részére azon utat, 
amelyen haladva, az intézet fokozott fejlődése 
biztosítva van.

Ezután a közgyűlés Árvái Henrik, Bácz Sán
dor, Barharics János, Berger Béla, dr. Czifrák 
János, Darvas Aladár, dr. Geiger Arthur, dr. 
Geiger Vilmos, Kolossá István, Schlebich Ignácz, 
dr. Vályi Sándor. Vogler József, Vüjecz György 
igazgatósági, Keresztury Kálmán, Czipott József, 
Sömen János és Stern Hugó urakat felügyelő 
bizottsági tagokká választotta meg.

Dr. Czifrák János ig. tagságáról lemondván, 
helyébe Fürsl Ödön választatott meg.

A közgyűlés után az igazgatóság alelnöknek 
dr. Geiger Vilmost választotta meg.

- Lapunk mai száma hat oldalt 
tartalmaz.

— Eljegyzés. Muraszombatban sem
mit sem lehet titokban tartani. Geiger 
Arthur dr , a jeles fiatal ügyvéd, a kiváló 
rashek hol tegnap a helyzet magasztossá
gához illő remegő hangon mondta be tele
fonon, hogy boldog vőlegény. Azl hitte, 
hogy újdonságot mond ezzel és meglepetést 
csinál. Muraszombaton ezt már egy hónap
pal ezelőtt tudták, sőt bizonyosak voltak 
benne, meg mielőtt a dolog megtörtént 
volna. Tehát ö is belép az úgynevezett 
„becsületes emberek*  gárdájába, mondják 
némelyek, „úgy kell neki*  hangoztatják

vált. Hát szépen otthon maradtunk. Másnap nő- . 
vérem annyit beszélt a tánceslélyröl, frakkos 
fiatalemberekről, rózsaareu irigykedő lányokról, 
hogy alig vártam a legközelebbi alkalmat mind 
ezekről személyesen meggyőződhetni. Az alkalom 
késett soká. Addig kértem, rimánkodtam, mig 
végre beleegyeztek szülőim. Bár atyám szomorúan 
mondta :

— De kis lányom, mit fogsz ott csinálni, 
hiszen nem táncolhatsz ?

— Sebaj, majd nézni fogom !
Es magukkal vittek.
A csillogó fény, a kábító zene s a forgó, 

ringó párok elkápráztatták szememet. Szivem úgy 
dobogott. Képzeletben velük repültem s éreztem, 
mint száradnak ki ajkaim a belső láztol, mely j 
véremet fölkorbácsolta, ereimet a szétpattanásig 
feszitette. Majd leszédültem a sarokban álló fal
melletti karszékről. Egyszerre csak elém áll egy 
simára fésült, hosszú hórihorgas szőke fiú, kissé 
racesolva modla:

— Szabad kérnem egy túrra.
— Bocsásson meg uram, soha nem tánco

lok, csak nézni jöttem.
— De ez a „keringő6 kisasszony a kerin- 

gők királya. Ezt SUausz irta, erre még a féllábu 
koldus is tánczolhat, hál még Ön. ki az élet maga.

Először történt élelemben, hogy testi fogyat
kozásom miatt restelkedtem és halkan, mintha 
bűnt követtem volna el, esdekeltem.

— Ne kivája . . . rte kínozzon . . . nem tán
colhatok . . .

— De én addig nem távozom, mig a tánc
termet egyszer körül nem lejtjük. Aztán gondolja 
meg, barátaim előtt nevetségessé válnék. Ok nél
kül kosarat nem fogadhatok el. Ismételve kérem ! : 

Hát tudja meg, hogy én, én . . . sánta 
vagyok.

És megmutattam azl a lábal, mely a szék 
alá volt huzva s ortopé cipőben díszelgett. A 
fiatal ember meghökkent és gyors hajlongással 
eltűnt barátai között. Utána néztem s megbotrán- 
kozva láttam, amint nevetgélve elmondja legújabb 
kalandjáj. mert mindnyájan felém fordultak azzal 
a bizonyos csodálkozó szánalommal, mintha csak 
azt mondták volna :

— Minek hozzák ide az ilyet ?
Magamba fojtottam a keserűséget és tovább 

néztem a táncoló párokat, szivem ellacsarodolt és 
eszembe jutott az én szegény kis sánta verebem, 
ki most otthon guksol egyedül, elhagyottan és nem 
tudja, hogy úrnője mennyire bánja, miért nem j 
maradt mellette? Hajnalra vetődtünk haza. Szót
lanul bukdácsoltam a szoba küszöbén át ágyamig.

Az ágy karfáján csiripelve fogadott kis I 
verebem.

Ledobtam magamról a ruhát és szürke, 
sánta társamat kezembe véve, a párnák közzé 
temettem magam és sírva, zokogva, csókolva tol
lába búgtam :

— Nem hagylak többé magadra. A mi 
helyünk csak itthon van. Milyen jó volna örökké 
aludni . . . soha fel nem ébredni.

Nem tudtam, mi lelt, de az elbeszélés óta 
oly nyugtalan vagyok. Akarva, nem akarva min
dig a kis lányra gondolok. És ami leginkább 
aggaszt, úgy vettem észre, hogy folytonos egvütt- 
lélünk —- legalább gondolatban — túllépi a barát
ság, a kollegiálltás fogalmát. Eh! őrültség csak 
gondolni is rá, És mégis egy titkos hang azt 
súgja lelkemben, hogy e szerencsétlen kis lány 
szeret . . . nagyon szeret! Mi lesz ennek a vége ?

Hisz mindentől eltekintve, álhidalhatlan ür 
tátong közöttünk.

Nem rendelkezem többé magammal, életem 
máshoz van kötve. Gyermekem van, ki még az 
enyém és feleségem van, ki már nem az enyém.

Történjék bármi, még ma elmondom neki. 
Ez kötelességem s én nem születtem gazembernek I

Egy este szobámban ültem.
Mi az? mintha kopogtattak volna!
— Szabad!
Én vagyok szivem, a Böske !•
És csakugyan előttem állt ragyogó diadalmas 

arccal, hűséges szerető tekintettel az én kis sánta 
verebem.

— Hogy tehetett ilyet ? — förmedtem rá. — 
Ha valaki meglátta, mit gondolhat magáról?

- Törődöm is azzal, hogy mások mit gon
dolnak. Jobb becsületesnek lenni, mint annak 
csak látszani! Aztán a szivem hozott ide. Ne 
nevessen ki, ne értsen félre, de úgy érzem magam 
maga mellett, mint egy igazán szerelő hitves a — 
férje mellett. Ez utóbbi időkben észrevettem, hogy 
maga feltűnően kerül. Megbántottam? Bocsásson 
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mások, míg ismét mások, különösen a meg
rögzött agglegények mélabus resignatióval 
.szegény barátomnak“ szólítják. Deafödolog, 
hogy Arthur barátunk boldog. Arczárói 
öröm ri le. Mosolygásába a boldog meg
elégedettség, derült kifejezése vegyül, tekin
tete pedig, az ábrándozó, vágyakozó tekin
tete száll kelet felé, toronyiránt Göcsej bér
ezem keresztül, Zalaegerszeg felé. — Mind
ezeknek utána pedig íme hivatalos komoly
sággal is hírül adjuk, hogy dr. Geiger 
Arthur muraszombati ügyvéd a mai napon 
tartja eljegyzését özv. Molnár Edéné magánzó
nőnek. néhai Molnár Ede földbirtokos öz- 
veevénok leányával. Molnár Ilonkával 
Zalaegerszegen.

— A bankfönük gyásza. Vollnhofer Ferencet, 
az Osztrák Magyar Bank szombathelyi fiókjának 
főnökét súlyos csapás érte. Édes anyja, id. Volln
hofer Ferencné, szül. Eilner Mária e hó 15 én 
éleiének 72-ik évében meghalt Győrött. A nép- 

zerű bankfőnök iránt Szombathelyen nagy a 
részvét.

— A V. M. K. E. választmányi ülése. Csü
törtökön, e hó 16-án délután 5 órakor a V. M. 
K. E. választmánya Pósfay Pongrácz elnöklete ; 
alatt látogatott ülést tartott, amelyen résztvettek ; 
dr. Geiger Vilmos, dr. Vályi Sándor, dr. Skrilecz i 
Mihály, Rúzsa Ferencz. Kolozsvári Ferenc;:, dr. , 
Ritscher Samu, Vértes Sándor, Schnell János, | 
Takáts R. István és dr. Czifrák János. Pósfay I 
elnök ismertette a kultusz kormány leiratát, a 
melylyel 1000 korona évi segélyt küldött 1910-re 
s indítványozta, hogy a válasz*mány  fejezze ki 
hálás köszönetét ezért az adományért. Tárgyal
tatott továbbá Balkányi Ernő nyomdász ezégnek 
kérelme, hogy a szerkesztő díjazás költségeiből 
neki valami engedtessék el. A választmány egy
hangú határozattal 100 koronával a kiadó hozzá
járulását lemérsékelte. Ezután tárgyalta a választ
mány a Muraszombati Járási Gazdaszövetségnek 
átiratát, amelyben a Gazdaszövetség arra hívja 

meg, akaratlanul történt. Különben ez képtelen
ség ! Lássa, mi sánták született bátrak vagyunk, 
mi a szivünket a szánkon hordjuk,

— És most üljön mellém, nézzen a sze
membe s mondja meg nyíltan, minden tartózkodás 
nélkül, miért neheztel, miért kerül, miért nem 
szól soha hozzám ?

— Mert — mert nem vagyok szabad!
— Nős?

- Az !
Halálos csend következett erre. Meggyujlot- 

tam a lámpát s amint a pamlagra nézte, a szivem 
verése is elállt.

Szegényke sápadtan, reszketve ült s kétségbe
esetten. meredt arccal nézett maga elé. Attól 
féltem, összeesik! Olyan volt, mint egy haldokló, 
szétterjesztett szárnyú szürke veréb. Megszántam, 
és megsimogattam forró fehér homlokát.

— Bözsikém, kedves kis verebem, ne busulj, 
hisz' azért úgy szeretjük egymást, mintha test
vérek volnánk!

— Nem, soha! Most már vége . . . vége . . . 
Oh istenem miért is születtem ? Ha nem volnék 
ilyen, ha ép lennék, talán még boldog lehetnék! 
Be igy • ■ • *í»y  mindenki csak úgy fog szeretni, 
mintha testvére lennék. Ne .. . ne kisérjen haza, 
egyedül akarok lenni fájdalmammal. És zokogva, 
fuldokolva botorkált ki a fehér havas utcába.

Édes kis sánta verebem, bocsáss meg, hogy 
oly nyomorult vagyok és nem tudom magamhoz 
kötni a te tiszta fehér lelkedet, s érintetlen szi
vedért nem adhatok mást cserébe, mint egy össze
zúzott szivet, szomorú testvéri szeretettel. 

fel a V. M. K. E. választmányát, hogy a „Mura
szombat és Vidéke" czimü hetilapot a Gazda
szövetség tulajdonába azonnal adja vissza. A lap 
tulajdonjoga a légi és feloszlott Gazdaköré volt. 
Az uj Gazdaszövetség minden jogokkal és kötele
zettséggel annak örökébe lép és igy a lap tulaj
donjogát is magának vindikálván, azt vissza kéri. 
A V. M. K. E. választmánya egyhangúlag azt a 
határozatot hozta, hogy miután a lap előfizetői 
kifejezetten a V. M. K. E. lapjára fizettek elő, 
mert a Balkányi Ernő nyomdavállalattal érvényes 
szerződése van, mely féléves felmondással bont
ható csak fel, a lapot julius 1-én készséggel ren
delkezésére bocsátja a Gazdaszövetségnek s erről 
annak idején a lap olvasóközönségét értesíteni 
lúgja s egyben megbízza az elnökséget, hogy a 
szerződés felbontása iránt a lépéseket megtegye.

— Kereskedők és alkalmazottak mozgalma 
a vasárnapi munkaszünet tárgyában. Nálunk tudva
levőleg vasárnap délután 5 urakor zárnak a keres
kedők. Mert közel vagyai k a német határhoz, 
nehogy az ottani kereskedők valami konkurrentiát 
csináljanak nekünk, mert náluk előbb délután 5 
órakor zártak, hát a munkaszünetről szóló tör
vény kivételt statuált azon községek kereskedői 
részére, amelyek a határhoz 12 kilométernél 
közelebb feküsznek. Azt olvassuk a szombathelyi 
lapokban, hogy úgy a kereskedők, mint a keresk. 
alkalmazottak óhajtják a déltől való munkaszünetet. 
Am a miniszter még tanakodik és biztatja a kér
vényezőket, hogy majd a törvény általános reví
ziója keretében megoldja ezt a nehéz kérdést is. 
Mi pedig éppenséggel nem látjuk nehéznek a dol
got. Azok az üzlettulajdonosok, akik komolyan 
akarják ezt a déli zárást, tényleg csukják be dél
ben a boltjukat és ne aggassza őket az a körül
mény, hogy a másik kereskedő nem csukja azt be. 
Rövidesen követni fogják a jó példát valameny- 
nyien, mert belátják itt is, aminthogy belátták 
másutt is, hogy a tovább való nyitvatarlás fárad
sága és a személyzet kimerítése nem érdemli azt 
a kevés hasznot ami ebből jut. Csak bátran zár
janak délben s rövid időn belől minden kereskedő 
örül, ha pihenhet.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Török 
Ernöné és Csiszár Jánosné úrasszonyokat. Édes 
anyjuk, özv. ülaszy Jánosné, szül. Páris Anna, 
aki leányánál, Csiszár Jánosnénál tartózkodott, e 
hó 12-én életének 90-ik évében elhunyt. Haláláról 
családja a következő gyászjelentést adta ki:

Alulirottak szomorú szivvel jelentjük a jó 
anya, nagyanya, dédanya és jó rokon özv. Olaszy 
Jánosné szül. Páris Almának élete 90-dik évében, 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után 1911. 
február 12-én történt gyászos elhunytét. A bol
dogultunk hült teteme e hó 14-én. kedden dél
után 3 órakor a helybeli sirkertben a róm. kath. 
szertartás szerint lesz eltemetve. Az engesztelő 
szentmise áldozat 15-én, szerdán reggel 8 óra
kor fog a Mindenhatónak bemutattatni a mura- 
szcmbali rom. kath. templomban. Muraszombat 
1911. február 13. Áldás és béke emlékének! 
Gyermekei: Olaszy Nina. özv. Gerencsér Jánosné, 
Olaszy Mari, férj. Simon Mihályné, Olaszy Róza, 
férj. Török Ernöné, Olaszi Teréz, férj. Csiszár 
Jánosné, Olaszy Sándor. Mostoha leanya: Olaszy 
Juliánná, férj. Hamaridesz Gáborné, Unokái: 
Gerencsér Rózsi, férj. Krompaszky Edéné, Anda
líts Lajos, Andalíts Irma, Török Kálmán, Simon 
István, Simon Mihály, Simon Teri, Simon László, 
Olaszy Lajos, Olaszy József, Olaszy Géza, Olaszy 
Sanyi, Olaszy Jani, Csiszár László, Csiszár Böske. 
Csiszár Margit, Csiszár Miklós, Csiszár Piroska, 
Hamaridesz János, Hamaridesz Anna, Déduno
kái: Krompaszky Rózsika, Krompaszky Sárika, 
Krompaszky Judit, Hamaridesz Anna.

Temetése nagy részvét mellett 14-én d. u. 
| 3 órakor ment végbe. Koporsójánál a dalárda 

tagjai megható gyászdalokat énekeltek.
— Ebstatisztika. Összeírták már 1911. évre 

a járásbeli kutyákat, kiderült, hogy 2439 darab

kis és nagy kutya van összesen a tótságban s 
ezek után 7311 kor. ebadót fizetnek gazdáik. 
A mai drága világban nem kis összeg ennyit csak 
az ugatásért fizetni!

— Csalás. Az idén a takarmány répamag 
ára örvendetes módon igen jutányos, úgyszólván 
a tavalyi áraknak harmadrészéért kapható a leg
megbízhatóbb minőségben is. Dacára ennek, — 
mint értesülünk, — sok ismételadó vidéki kereske
dőnek Morvaországból, Bisenzböl szállítanak cse
kély értékű répamagot. Köztudomású, hogy ott 
Oroszországból került csiraképtelen maggal keverik 
a jó csiraképcs répamagot és ezen keveréket el
adják kereskedőinknek, kik ugylátszik nem ismerik 
e dolgot. Akik tehát meg akarják magukat kímélni 
a későbbi nagy kellemetlenségektől, saját érde
kükben cselekszenek, ha a nekik Bisenzböl szál
lított répamagot, mielőtt elhasználnák, — alapos 
csirázási próbának vetik alá.

— Köszönetnyilvánitás. Az 1910. évi üzleti 
nyereségből a Muraszombati Takarékpénztár 100 
koronát, a Délvasmegyei Takarékpénztár 60 ko
ronát, a Muraszombati Mezőgazdasági Bank 50 
koronát adományozott az izraelita templom 
alap javára, mely adományokért hálás köszöne
tét mond dr. Geiger Arthur hitk. elnök.

— Köszönet nyilvánítás. A Muraszombati 
Takarékpénztár r.-t. az Urdomb nagylótlaki Ifjú
sági- Olvasó- és Dalos-egyletnek 30 korona segélyt 
volt kegyes nyújtani, melyért ez utón is az egylet 
hálás köszönetét nyilvánítja. Az egylet vezetősége.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis Újság napilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvetlen 
kell. Ha „Réthy*  névre figyelünk, úgy nem csa
lódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát kapunk 
60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi magyar 
háziszert, mely köhögés, rekedség, hurutos bán- 
talmak sok ezer esetében kitünően bevált. De vi
gyázzon, hogy a doboz és a cukorka mindeu da
rabján rajta legyen a Réthy" név.

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, Vili., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

Nyilttér.*)

Nyilatkozat.
Mi alulirottak: Hirschl Adolf, Hirschl Lajos 

és Hirschl Kálmán kereskedő muraszombati la
kosok azon okból, mert 1910 évi augusztus 
24-én az akkor tartott vásár alkalmával Mura
szombatban Bohrai János , Korona “ szállója előtt 
Eck-Wegschaider Ferencz radkersburgi keres
kedő urat ok nélkül és durván megsértettük, tőle 
ezúton is bocsánatot kérünk, kijelentvén egyben 
köszönetünket azon elhatározásáért, amelynek 
alapján az ügynek bírói elintézését mellőzte.

Muraszombat, 1911. február 17-én.
Hirschl Lajos s. k. Hirschl Adolf s. k.

Hirschl Kálmán s. k.

*) E rovatban köztöltékért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

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. 
2 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
iskolában.
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Balkányi Ernő
- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

Muraszombatban

Papirkereskedési
czikkek, toll, tintatartók, festék minden színben

u 
R Könyvkereskedésemben

kaphatók iskolai, üzleti és bevásárlási könyvek min-
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, írónők. A den alakban. Önügyvéd, szerelmi levelező, álmos-
kréták fehér és színes, másoló írónők, irónbetétek. s könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek,
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme-
rovatozott papírok, fehér és fogalmi irodai és z kék és serdülök számára. Vallásos és imakönyvek
különféle nagyobb alakú papírok, levélpapír o róni. kalh., ev. hitv. és izraelita vallásnak részére
dobozban és csomagokban a legszebb választékban nagy választékban magyar, vend és héber nyelven.
másoló papírok, borítékok minden alakban, velő M Nagy választék zseb noteszekben, aratógazdáknak
kártyák, remek kivitelű karácsonyi, újévi és más B és munkavezetőknek napszámoskönyvek, Mura-
alkalmi képes lapok. Muraszombat a legszebb fel- szoinbajarásának névjegyzeke, távolság, posta és
vételekben. Selyem és krep-papir minden színben. A 

T
körjegyzőség megjelölésével. \ asvármegyc leírása.
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Raktáron tartom a következő diszmüveket:

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

4) Servadac Hektor kalandos utazása. Boumbarnac Claudius.
fa (Ö Öt hét léghajón. A jégíiinx, 2 kötet.

X) A két Kipp testvér, kél kötet. Grant kapitány gyermekei. 2 kötet.
N ÖC •cú Hatteres kapitány kalandjai, 2 kötet. A ehancellor.
(D </) Clovis Dardentor. Büszke Orinokon.

■4) ÖC Sándor Mátyás. 2 kötet. Dunai hajós Camp Öle sorsjeg
CÖ A Bégum öl Ml milliója.

fa fi Győzedelmes Robur. Egyéb müvek-
E Észak a dél ellen. Bűvészet könyve.

TJ Strogoll Mihály utazása. Szakácskönyv, többfele kiadásban.
c Kéraban, a vas fejti. Házi ezukrászat.
g Branicánné asszony. Általános levelező (önügyvéd).

A A tizenötéves kapitány. Háztartás kézikönyve.
1 tazás a föld központja felé. I riasszonv (Gömbösné G. Margit).
Úszó város. Zártörök. Játék ABC, magyar és német.
Falu a levegőben. Pest és Pestiek (Ego).
L tazás a holdba és a hold körül. M’kénl 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 stbi kivitelben, falragaszokat 
minden alakban, levélfej és borítékokat tetszés 
szerinti fekete v. színnyomásban és papírminőségben.

É
S
V
I

D
É
K
E

kiadóhivatala.

Könyvkötészetemben
keszitletek minden e szakmához tartozó munkákat, 
a legkényesebb Ízlésnek is megfelelőleg gyorsan 
és jutányos árban, ügy az alsólendvai, valamint 
a muraszombati könyvkötészetemet teljesen modern 
szakgépekkel rendeztem be és igy bátran vállal
kozom a karácsonyi, újévi, névnapi és más alkalmi 
ajándékok: irómappák, diszdobozok, kombinált 
zseb jegyzékkönyvek, pénztárczák, paspartouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bőr, vászon 
és bőr utánzatu papírból arany, zöld, piros stb. 
diszitéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.
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Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzoinbat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal, amely akár egy darab papiron, akár pedig szóbelileg 
történhetik A felszólalás szövege a következő :

Tek Postahivatal ! A Muraszombat és Vidéke 
számát nem kaptam kezeimhez. Kérem ezt hivatalból 

megreklamálni.
Ez a reklamáczió a posta részéről teljesen díjtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziókat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

r
5900

közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá
nosoktól igazolja, hogy a

KAISER-féle Mell-Karamellák 
három fenyővel

5
rekedtség, elnyal- 

kásodás. hurut és 
görcsös köhögés

Körmend Muraszombat h é. vasút menetrendja.
Érvényes 1910. október hó 1-től.

Indulási 
idő

Állomások

ellen legbiztosabbun használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért 

kapható Muraszombatban Bölcs Béla 
gyógyszertárában.

J

é
I

i Körmend <
N'Adasd 
Zalaháshágy-Kimányni.
Zalapataka
Zalalövö 
l'ankasz
Nagyrákos
Öriszentpéter
Dávidháza-Kotormáiy
Orihodos
Sál
Péterhegy-Tótkereszt.

818/1910. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a. illetőleg az 1908. ovi XLI. 
t. ez. 19. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 1910. 
évi Sp. II. 825/3. számú végzése következtében dr. 
Ritscher Samu ügyvéd által képviselt Heimer lg-

I F .-Lendva-Maiya 
Muszny a-Vasiak 

f Battyánd 
é Muraszombat

i Budapest keleti 
Szombathely

j l'ehring

A fekete léniával aláhúzott számok az 
este 6 órától reggel 6 óráig 

i betű indulást, é betű érkezést jelent.

Képes levelező lapok.
Kiadásomban megjelent és már kapható 

helybeli újdonságok 
Muraszombat teljes látképe (nyitható leve
lezőlapon). — Muraszombat részletes lát
képe csinos felvételben külön lapon. 
Evangélikus templom. — Járásbíróság. 
Fö-utcza két felvételben külön-külön lapon. 
Pélerka vendéglő. — Gróf Szapáry r< le

üti parkja.

•« JÓ_W

éjjeli időt jelzik

nácz Muraszombati lakó- javára 525 kor. s jár. 
erejéig 1910. évi november li • 25-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1044 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. ni. telién, 
üszőtinó, ló, szecskametsző, kézicséplőgép, hordó, 
és sertések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 521 2. számú végzése folytán 
525 kor. tőkekövetelés ennek 1910. évi január 
hó 1. napjától járó 5" 0 kamatai, és eddig öszsze- 
sen 147 kor. 88 fillérben biróilag már megálla- 
pitott költségek erejéig. Oltóháza községben, végre
hajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 

1911. évi február hó 25-ik napjának

délelőtti 9 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §. ai értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatlák és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1911-ik évi február hó 
13-ik napján.

SZABADÉT JÓZSEF, 
kir. bir. végrehajtó.

-*■  -j-j
(Ö ■-

JÉGGYÁRAKAT.
HÜTÖ- 

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

teljes vágóhídi 
BERENDEZÉSEKET 

szállít a legjobb kivitelben a 

SCHLICK-^— t.
Budapest. Váci-ut 45 47. sz.

Balkányi Ernő papirkereskedta. 
Muraszombat.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
biráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

. • névjegyzéke ==
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Ára
10 

fillér

>

Csomagokban szálliltatik á nettó 50 gr. 
K f

100 gr. 
K f

250 gr 
K f

500 gr. 
K f

74 76., 74 77. és 98 58. 
(Interurbán).

Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk
Mélange fin 3 sz.

(Ceylon-aroma) 
jóízű családi keverék, erős különösen

-.50 1.— 2.40 4.80

tejjel vagy tejföllel ajánlatos
Mélange suifín 2 sz. —.00 1.20 2.80 5.60

(Souchong aroma) 
finom aroinatikus keverék : tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

Hegedühurok
Mélange extrafin 1 sz.

(f. Ningchow-aroma) 
igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

—.80 1.60 3.80 7.60
(A, D, G, E)

csakis finom minőségben
Mélange superiuer 0 sz.

(ff. Orange- Pekoe-aroma 
a legfinomabb fajtákból áll; csakis 
elsőrendű termékből.

1,— o_ 4.80 9.60 ' tapható Balkányi Ernő papirkeres
kedésében Muraszombat.

a>

©r

<1

Legjobb, léginulattatóbb, legtanulságosabb és 
legolcsóbb olvasmány a téli estékre a

MAGYAR KÖNYVTÁR
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Shakspeare, Ábrányi Emil, Lampérlh 
Géza, Bársony István, Lux Terka, Szabóné Nogáll Janka, Tutsek 
Anna. Bródi Sándor, Biró Lajos, Petőfi, Kisfaludy, Gyulai Pál, 
Rákosi Viktor, Herczeg Ferencz, Tábori Róbert stb. legjobb müvei!!

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Balkányi Ernő könyv-, iró- és papirkereskedésében
Muraszombat.
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Védjegy: „Horgonyt*

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 

.... . osuznál és meghűléseknél. .... ..........
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, meiy a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
Dr Richter gyógyszertára u ..Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda ---------Gyár:---------
V. Lipót-Körut 22 BUDAPEST VI. üteg utcza 19 

Világhírű! Eredeti! Benz

Szivógázmotor telep, 
üzeme. „Benz

A jelenkor legolcsóbb 
nyersolajmótor.

RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobiius cséplőkészleleil, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — 
Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 
áruosztálya 

SZOMBATHELY.

Előnyös vétel és ajánlat.
10—11 lakóházaknak megfelelő nagy

ságú telkein van eladó,

□ ölenként 4 korona, 
esetleg elvállalom a legolcsóbb árban bár
kinek házat is felépíteni utólagos fizetés 
melleit.

&

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vclömagvakat, erő- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentet, tüzollő-felszerelé 

seket slb.

Mérsékelt árak:

NOVAK JÓZSEF, 
kőmives mester 

Muraszombat

— Téli menetrend, 40 filléres füzetekben 
kapható Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura
szombat.

Méltányos fizetési feltételek I

Központi iroda: Kőszegi-utcza 2
PC küld:*.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben keresletnek

akácz., 
gledicsia 

nemes gyümölcsfa, 
vadoncz és szölővesjxőröi.

\ 'í/'naÁi Útik. fójx

Muraszombat építkezése halad. Ennek 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat teljes 
látképe, mely gyönyörűen mutatja be a város 
minden részét. Kapható a kiadónál: Balkányi 
papirkereskedésében Muraszombat. Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

--------- — *d^sTi
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

Alaptőke TiolfncTürl Tartaléktőkék 
iooooo k. DcieieKei enogaa 192.000 k.

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

5"j0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
hazakul. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nynjtat- 

5'/'» alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Fix fizetés és magas jutalék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors- 
invedoi..,,. mm rés2le‘íizelésre való eladásához. — Havonkint elérhető
J delem 300 600 korona. Hecht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Ferencziek-tere 6.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajlóján, Muraszombatban.


