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Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKANY1 ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Államvagyon létesítés és általános 
fizetésrendezés.
— Két közlemény. —

1.
Ezen jelzett czimeken, mint tervezet 

két mű került ki a sajtó alól, mely müvek
nek szerzője dr. Bácsai Lajos gálántai 
ügyvéd.

Mindkét mü czime eléggé feltünteti a 
tartalmat, amelyet felölel s igy azt is, hogy 
közérdeket szolgál, erre való tekintettel nem 
mulaszthatjuk el azok lényeges tartalmát 
ismertetni.

Az egyik mü szerint az államvagyon 
létesítése elérhető lenne akkép, hogy az ál
lam egy milliárd drb egyenként hatszáz ko
rona névértékű államvagyon sorsjegyet fog 
kibocsátani, ezen államvagyon sorsjegyek 
névértéke után fizet az állam szelvényekre 
1’ 2" o-os kamatot s kisorsollatás esetén min
den egyes államvagyon sorsjegy egyenlő nye
reményben részesül.

A kisorsolanó sorsjegyek száma és a 
nyeremény nagysága idöszakorként fog emel
kedni. Az első időszakban évente 100.000, 
az utolsó évben pedig harminczkilencz millió 
drb sorsjegy jön kisorsolás alá, amelyek
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mindegyikére az első időszakban 50.000, az 
utolsó évben pedig 1.500.000 korona nyere
mény esik, a nyeremények azonban kezdet
ben államvagyon sorsjegyek által nyernek 
kielégítést, a még el nem árusított s kisor
solt sorsjegyek pedig az állam javára esnek.

A sorsjegyek vétele megtörténhetik ak
kép is, hogy a vevő a sorsjegyre hatszáz 
korona kölcsönt vesz, amely kölcsön után 
köteles egy évi 4% kamatot lefizetni.

Az elárusítandó államvagyon sorsjegyek 
arából nyereményalap fog létesittetni, amely
ből a nyeremények és a szelvények fognak 
kielégítést nyerni akkor, amikor annak nagy
sága azt megengedni.

A sorsjegyek kisorsolása 470 év alatt 
lenne megejthető.

Az államvagyon sorsjegy lenne hivatva 
arra, hogy annak jövedelméből az összes 
állami szükségletek fedeztessenek, erre való 
tekintettel oly törvényes intézkedések lenné
nek foganatba veendők, amelyek arra irá
nyulnak, hogy az államvagyon sorsjegy for
galma elöidéztessék.

Ily törvényes intézkedések lehetnek:
a) a közterhek megváltására,
b) ingatlanok vétőiére,
c) alapítványokra,
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d) hitbizományokra,
e) köztörvény hatóságok, városok, köz

ségek, egyházi ingatlanok megváltása alá 
bocsátás folytán leendő megvételére,

f) állami alkalmazottak javadalmazása 
részleges fedezésére,

g) országgyűlési képviselő választási jo
gosultságra.

A közterhek viselése alól való meg
váltást engedélyező törvény meghozatala 
esetében szabadsagában fog állani minden 
állampolgárnak ezen joggal élni, amikor is 
adójának megfelelő összegű államvagyon 
sorsjegyet vásárol, mely összeg után mind
addig, mig azt le nem fizette, a le nem 
fizetett összeg után 4 százalékos kamatot 
fizet, élvezi azonban a vételár után járó 
kamatokat és kisorsollatás esetén részesül a 
nyereményben, adófizetési és egyéb közteher 
viselési kötelezettsége pedig megszűnik saját 
személyére és törvényes lészármazó örökö
seire, habár évi fizetési kötelezettsége keve
sebb lesz, mint volt a megváltás előtti 
teherviselése.

Azon állampolgárok pedig, akik ingat
lanaikat az államnak eladni hajlandók, a 
vételár fejében államvagyon sorsjegyet kap
nak, az ekkép eladott ingatlanaikat a vételár

TARCZA.

Kis szenzácziók.
Néha el is lehet térni a megszokott sablon

tól és nem kell éppen valami érzelgős szerelmi 
történetet tárcának leadni. Ma már az „élet® 
különb mester, mint a legelmésebb tárcaíró, mert 
gyakran olyan eseményeket teremt, hogy leg
edzettebb fantáziával biró iró is bátran elszégyel- 
heti magát.

íme mutatóba nehány történet, amiket az 
élet produkált.

A koldus királyfi.
Mankón járó titokzatos fiatalember biceg 

már két nap óta Szeged utcáin. Egy újságíró 
megtudta, hogy a titokzatos idegen Krisztics Milán, 
Obrenovics Mihály türvénytelen fia. aki néhány év 
előtt Budapesten, a Royal Orfeumban is produ
kálta magát. Most könyöradományokat gyűjt Sze
geden, hogy mülábat vásárolhasson magának.

Szomorúan mondta el a hírlapírónak élete 
történetét, amelynek legújabb tragikus mozzanata 
az, hogy egy motorkerékpározás alkalmával eltörte 
a lábát s komplikációk következtében a bal lábát 
amputálni kellett. Ezért van szüksége a mülábra. 
Azóta kóborol az egész országban. Járt Nagy
váradon, Aradon. Debrecenben, nehány napja 
pedig Szegeden tartózkodik. Politikáról is beszélt 
a hírlapírónak.

— Az Obrenovics ház fenállása alatt még 
lehellek Szerbiában politikai céljaim, — mondta — 
de ma már Karagyorgyek ülnek a szerb trónon. 
Ma már semmi reményem nincsen, csak múltam 
van, szép dicsőséges múltam. A lelkem tele királyi 
gőggel, az apámtól örököltem. Az érzéseim hóhé
rnak, azt az anyám adta nekem. Szeretem az 
é'etet, a nótát, a bohémeket. Rajongom a sportért 
és igy láthatja uram, hogy nem igen áhítozom 
politikai érvényesülés után. Úgyis hiába volna 
minden.

És itt beboruit az arca :
— Csak az a baj, hogy amputáltak, most 

már kissé sötétebb az élet . . . sötétebb.

És a kolduskirály szemében két rejtett köny 
lopódzolt.

Villamos könyvtár.
Mikor Montani Bernardo, a híres olasz 

újságíró, a „Rivista de Roma® munkatársaihoz 
tartozott, szerkesztőjétől azt a megbízást kapta, 
hogy a külföldi lapból fordítson le minden érdekes 
hirt és cikkel. Montani nagy buzgalommal végezte 
ezt a munkát, sőt meglelte azt is, hogy a külö
nösen érdekes híreket még valami kedves, vonzó 
hazugsággal meg is toldotta.

így történt, hogy egyszer egy villamos könyv
tár leírását küzölte lapjában, mely később sok 
kellemetlenséget okozott neki. Monlaninak ugyanis 
egyizben a Viktor Emanuel könyvtárban sokáig 
kellett várakoznia egy könyvre és közben elgon
dolta, milyen szép dolog is lenne az. ha a könyv
tárban villamosság utján juttatnák a könyveket 
olvasó kezébe. Az eszme nagyon megtetszett neki 
és mindjárt hozzágondolta azt is, hogy Ameriká
ban, a lehelellenségek hazájában már van is 

Tisztelettel kérjük kiknek, előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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4 százalékos kamatainak megfelelő haszon
béri összeg fizetése mellett haszonbérbe 
venni jogosultak, de jogosultak lesznek arra 
is, hogy mindaddig, mig az eladott ingat
lanokat haszonbérben bírják, az általuk 
kapott államvagyon sorsjegyek s illetve a 
vételár visszatérítése mellett vissza vásárol
hatják, mely visszavétel illeték és bélyeg
mentes.

Az alapítványi és hitbizományi javak a 
szabad tulajdonjognak átruházását korlátol
ják. mely körülmény közgazdasági s szabad 
forgalmi tekintetekből káros kihatásúnak 
tekintendő, mely elhárítva lesz, ha az ilyen 
javák államvagyon sorsjegy vétele által fel
szabadulnak s a közforgalomnak átadatnak, 
amellett a czélnak, amelyre rendelvék, mégis 
előnyösebben felelnek meg, mivel az állam
vagyon sorsjegy kisorsoltatása esetén az 
alapvagyon gyarapodása lesz elérhető.

A' köztörvényhatóságok, városok, köz
ségek vagy egyházak ingatlan vagyonának 
az illetékes tényezők elhatározása folytán, 
hasonlókép állami megváltás alá lesznek 
bocsáthatók, mely ingatlan vagyon becsára 
államvagyon szolgáltatása által nyerne ki
elégítést, mely sorsjegyek jövedelme felett 
az illetékes jogosult tényezők szabadon 
rendelkeznek, ezen felül pedig az állam 
fogja fedezni mindazon szükségleteket, a 
melyek fedezésére az ingatlan vagyon 
szolgált.

A forint halála.
A pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyúj

tott be a képvivelöháznak uj egy és két koroná
sok veretése tárgyában. Az egyik javaslat magá
ban foglalja a koronaértékben való kötelező 
számítás kimondását, ami Ausztriában már rég 
történt. Ez a koronaérték obligoriussá tételének 
legutolsó fázisa. A kategorikus kijelentés mellé a 
javaslat azt a magyarázó megjegyzést fűzi: hogy 
ennek következtében tiltva van más, mint a korona
értéknek használata ajánlatokon, számlákon, ár
jegyzékekben, hirdetményekben és egyéb, a nyil
vánosság számára rendelt közleményekben, továbbá 
kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállításokban, 
vásárokon és más hasonló alkalmakkor. E tilalom 
ellen vétők 200 korona pénzbüntetéssel sujlatnak.

Nem véletlen szeszély az, hogy a törvény
javaslat a kereskedőkkel és iparosokkal való for
galmat emeli ki a kötelező koronaértékben való 
számítás . terrénumául. Mert tény, hogy keres
kedőink legnagyobb része, különösen vidéken, 
még mindig forintban beszél és számol. Igaz, 
hogy a nagyközönség nehezen szokik uj pénz
egységhez, hiszbn a magyar vidékeken még most 
sok helyütt pengőben és garasban beszélnek a 
parasztok. A kereskedelem ehhez a konzervaliz- 
mushoz kényelemszeretetből többnyire alkalmaz
kodott éppen úgy, mint a hogy még ma is bele 
megy abba, hogy méter helyett röííel, liter helyett 
itcével mérjen. Hogy a gazdasági forgalomnak ez 
a kétféle egységben való számítás nem válik elő
nyére, hogy számos abuzus keletkezhetik a forint 
és krajcár, valamint a korona és fillér vegyes és 
együttes használatából, az csak természetes. 
Hiszen az egész valutarendezés egyik alapgondo
lata az volt, hogy a kisebb pénzegység majd az 
élet általános olcsóbbodására fog vezetni, holott a 
valóságban épen az ellenkezője történt, nem 
ugyan a forintérték további használata folytán 
egyedül; de viszont kétségtelen, hogy a kisebb ! 
pénzegységben való számítás az élet számos 
terén jótékonyan hatna, ha általánossá és kizáróla
gossá válnék.

Ettől azonban mind e mai napig nagyon 
távol állottunk. Kirakatokban az árak hol forint
ban, hol koronában vannak megjelölve. Étlapokon 
az ételek árai is kétféle valutában szerepelnek. i 
Sohasem tudhatja az ember, hogy koronában vagy 
forintban beszélnek-e vele, hololt egyenesen ab
szurdum, hogy egy országban és egy időben két
féle valuta legyen érvényben. Ámde viszont tagad
hatatlan, hogy a vegyes pénzegység használatának 
nemcsak a lakosság konzervatizmusa és a keres
kedő és iparosvilág indolenciája volt az oka, 
hanem legalább is ugyanily mértékben az állam 
érem-politikája, amely a régi ezüst egy forintost 
a forgalomban meghagyta és kényszerárfolyammal, 
törvényes ércpénz jellegével ruházta fel. Bátran 
elmondható, hogy a jó öreg ezüst forintos volt 
eddig legfőbb akadálya a valuta szabályozás tel
jes befejezésének és annak, hogy a koronaérlék 
uralma teljessé és kizárólagossá váljék. Az ezüst 
forint forgalomban való meghagyása állandóan 
szorzási műveletet tételezett fel a közönségtől és 
csak természetes, hogy a népesség széles rétegei 
a forintot forintnak és nem két koronának mond
ják. Három darab ezüstforintos a közönséges 
ember képzetében három forint, nem pedig hat 
korona, még ha teljesen el is tekintünk attól, 
hogy minden uj pénzegység a nép gondolat- és i 
érzésviíágában csak igen lassan képes tért hódítani. ;

Minthogy a tilalom egyenesen a kereskedők
kel és iparosokkal szemben áll fenn — a forint- | 
bán beszélő vevőt büntetés nem éri — ez a keres- I 

kedelem szörnyű vegzációjára vezethetne a mi 
sajátos viszonyaink között, ha a közigazgatási 
hatóságokra volna bízva a kihágási eljárás. A füg
getlen bíróságok a reájuk ruházott jogkört bizo
nyára nem fogják a kereskedelem és ipar szoron- 
gatására felhasználni.

Az öreg forint meghalt. Éljen a korona I

HÍREK.
- Lapunk mai száma hat oldalt 

tartalmaz.
— Muraszombati Casinó közgyűlése. Váro

sunk intelligens társadalmának látható szerve a 
Casinó múlt vasárnap tartotta évi rendes köz
gyűlését saját helyiségében Pósfay Pongrácz elnök
lésével. A gyűlésen a Casinó számos tagja vett 
részt. Az elnöki jelentés, mely a tárgysorozat első 
pontja volt, a Casinó elmúlt esztendejéről semmi 
különöset nem mondott, csak azt az örvendetes 
tényt emelte ki, hogy a lefolyt év politikai küz
delmei a Casinó beleidének békéjét nem zavarták 
meg, ami egyébként természetes dolog is, mert 
hisz a politika egészen más dolog mint a társas 
érintkezés. A politikával sokszor hétköznapi sár 
tapad az emberhez, amit bizony a Casinóba lépve 
igyekszik letörölni magáról, mert a müveit és cor- 
rekt társadalmi életet élő egyén szigorúan distin- 
guál a politika és társaság között. — A jelentés 
további részében említést tesz az elnök arról, hogy 
az elmúlt évben a Casinoi tagok száma részint 
elhalálozás, eltávozás részint kilépés folytán 10 
taggal apadt. Ezek helyeit 6 rendes és 5 kültag 
lépett be. A Casinonak van ezidöszerint 81 ren
des és 37 kültagja. A könyvtáros jelentése való
ságos tanulmány-számba ment. Szentkirályi Sán
dor azt a nagy munkát, amit a könyvtár újra ren
dezése körül végzett, egy rendszeres jelentésbe 
foglalva adta elő a közgyűlésnek. A jelentésből 
megtudjuk, hogy a Casinó 265 uj müvet rendelt 
363 kötetben s hogy most összesen 1284 mü áll 
a tagok rendelkezésére. Szentkirályi Sándornak, 
aki a könyvtárosi lisztet eddig csak helyetteskép 
töltötte be, a közgyűlés hálás köszönetét szavazott, 
és egyben megválasztotta öt könyvtárosnak, inig 
segédkönyvtáros Györy Kálmán körjegyző lelt. 
Bodnár András pénztáros rcferádájából kitűnt, hogy 
a Casinó múlt évi bevétele 3148 kor. 43 üli. ki
adás pedig 2024 kor. 71 íill. volt, s ekként 1123 K 
72 fillér maradvány jelentkezik. A közgyűlés után 
este a Casinoban látogatott társas vacsora volt, 
amelyen az ünnepi szónoklatot dr. Skrilecz Mihály 
orvos mondta. Lendületes szavakkal a szabad líceum 
eszméjét pengette meg, amelyet a Casinó a saját 
hatáskörében megvalósíthatna, Pósfay Pongrácz a 
Casinó elnöke megköszönte a szép beszédet és a

ilyen könyvtár. Leült tehát és megírta cikkét, a 
melyben élénk fantáziával a villamos könyv
tárt, mint már régebbi amerikai találmányt mu
tatta be.

Egy hosszú asztalon — irta Montani — egy 
nagyon elmésen szerkesztett billentyű készülék 
áll. Az asztal mellett hivatalnokok ülnek, ezek 
egyikének átnyújtja a könyvtárlátogató a cédulát, 
amelyre a kívánt könyvet felirla. Ezen a cédulán, 
a katalógus alapján, az is fel van írva, hogy a 
könyvespolez melyik rekeszében található a kere
sett könyv, az illető hivatalnoknak csak egy bil
lentyűt kell megnyomni s abban a pillanatban a 
kívánt könyvet a villamos áram kiemeli a rekesz
ből és egy vastag dróton végig csúsztatva, a hi
vatalnok asztalára dobja. Ugyanezen az utón 
azután a könyvet vissza is helyezik a rekeszbe. 
Elképzelhető — igy fejezte be Montani cikkét — 
hogy a villamos rendszer alkalmazásánál milyen 
rend van a könyvtárakban.

Mikor Montani bevitte cikkét a szerhesztő- 
ségbe, szerkesztője elolvasta és igy szólt:

— Ez rendkívül érdekes, talán részleteseb
ben megtudná magyarázni ezt a találmányt, hisz 
nem lehetetlen, hogy ennek alapján nálunk is 
megcsinálják a villamos könyvtárt.

Elképzelhető, milyen csodálkozó arcot vágott 
a szerkesztő, mikor megtudta, hogy a villamos 
könyvtár csak Montani fantáziájában él. A cikk 
különben is nagy feltűnést keltett és valamennyi 
lap mint feltétlenül hiteleset, át is vette, ami a 
találékony újságírót sokszor zavarba hozta. Mila
nóban például egyszer egy kiváló tudós, akivel 
Montani az olasz könyvtárakban divatozó rendet
lenségről beszélgetett, igy szólt:

— Nálunk is be kellene hozni a villamos

könyvtárakat, mint Amerikában, mondhatom, az 
valami nagyszerű lehet.

— Az Istenre kérem, hagyjon már fel a 
villamos könyvtárakkal — felelt Montani — hisz 
csak én találtam ki őket és mondhatom, már elég 
bosszúságot okozott nekem.

Mikor a tudós ezt meghallotta, nagyon el
szomorodott, mert már előre nagyon örült a vil
lamos könyvtárnak, amelyet elöbb-utóbb Olasz
országban is megfognak csinálni.

A csillagjósok és VII. Eduárd halála.
Lassan, de annál biztosabban kezdünk vissza

térni a középkorhoz; az astrologusok nagyon mo
zognak és igyekeznek régi tekintélyüket vissza
szerezni, melyiyel egykor emberek és királyságok 
sorsát intézték. VII. Eduárd király halála adott 
alkalmat ismét egy csomó angol astrologusnak, 
hogy lapjaikban az „Occult Reviw*-ben,  „Zadkiels 
Almanac“-ben és az „Astrological Magazine“-ben 
cldicsekedjenek, hogy milyen pontosan beválnak 
a jóslásaik. Kár azonban, hogy ezek a jósok soha 
nem beszélnek tisztán, érthetően. Jóslásaik és in
telmeik hatástalanok maradnak, alig érti meg őket 
valaki. Kedvezőtlen körülmények zavarják meg a 
király koporsóját — irta 1909 év nyarán az 
„Astrological Magaziné*  — a Mars és Salurnus 
egy nagyon kritikus pontban fognak találkozni oly 

I távolságra a Kaptól, a mi a király súlyos beteg
ségére enged következtetni. Ha a csillagjós ennél 

I többet nem mondott volna, úgy csakugyan meg 
kellene bámulni jóstehetségét, de volt a jóslatnak 
folytatása is : A betegségnek azonban nem lesz 
komoly következménye. Ez az utolsó mondat tel
jesen lerontja a jóslat értékét.

A .Zadkiels Almanac*  most azt írja, hogy 
ö még a király orvosait is figyelmeztette az ural
kodót fenyegető veszélyről, de az orvosok nem 
törődtek intelmeivel.

— Semmi körülmények közölt ne engedjék 
meg a királynak, hogy a tavaszszal idegen or
szágba utazzék — irta a csillagjósok közt nagy 
tekintélynek örvendő „Almenec*  szerkesztője. Az 
intelem nem volt hiábavaló, mert a király tényleg 
a biarritzi utón hűlt meg és ehhez n.ég az is 
járult, hogy oly időben tért vissza, amely a csilla
gok állása szerint rendkívül kritikus volt reá 
nézve. Ha visszautazását három hónappal elha
lasztotta volna, úgy még most is életben lenne. 
Az astrologusok figyelmeztetését annál is inkább 
tekintetbe kellett volna venni, mert évekkel ezelőtt 
megjövendölte már valaki és az benne is élt a 
köztudatban, hogy az angol nemzetet 1910-ben 
súlyos csapás fogja érni.

Hogy a kétkedőket minél jobban meggyőz
zék arról, hogy a csillagjóslás nem üres hóbort, 
az ernlitett lapok egész sereg nagyon figyelemre
méltó dolgot beszélnek el. Így például Walthans- 
towben élt egy Ralph nevű ember, aki ugyan
abban az órában született, ugyanabban az órában 
nősült és pontosan ugyanabban az órában halt 
meg, mint Ed várd király. Még sokkal érdekesebb 
egy Hemmüngs nevű rövidáru kereskedő esete, 
aki György királylyal született egy napon. Azon a 
napon, amelyen a király trónra lépett, Ilemmings- 

I nek meghalt az apja és igy ö örökölte az üzletet, 
■ szóval ö is trónra jutott. A királylyal egy napon 

nősült meg és ugyancsak 15 gyermeke volt. Egy 
ilyen minta alattvaló igazán nem teheti egyebet, 
minthogy királyával egy napon költözött á 
másvilágra. 
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felvetett ideát annál is inkább magáévá tette, mert 
a liceális előadások megtartására más testület mint 
a Casino, amelyben az értelmiség és műveltség 
társadalmi egyesülése van, úgy sem alkalmas. A 
vacsora kitűnő hangulatban folyt le és kora reg
gelig tartott.

— Családi öröm. Dr. Brandieu Sylvius orvosi 
neje e hó 19-én egy egészséges leány gyermekkel 
ajándékozta meg. Az anya és az újszülött jól 
érzik magukat és az ifjú apa is boldog, de örö
mében ürömcseppet képez az a csalódás, hogy 
megint nem fiú lett a kis jövevény.

— Bántornya magyarsága. A szomszédos 
Zalavármegye alsólendvai járásúnak legnagyobb 
része még az úgynevezett vendvidékhez tartozik. 
A helységnevek mull évi keresztségében Bántornya 
nevet nyert Turnischa község, egy több mint 8000 
lelket számláló plébánia székhelye. Ezen tisztán 
vend nemzetiségű népesség állal lakott nagy 
területen, mint bennünket megbízható helyről 
értesítenek, az egész lukosság a legutóbbi nép
számlálás alkalmával büszke önérzettel nemcsak 
magyarnak, hanem magyar anyanyelvűnek is val
lotta magát. Ha Magyarországon a népszámlálás 
mindenütt olyan jól sikerült volna, mint a bán
tornyai plébánia területén akkor a huszadik 
század első népszámlálásának eredményével na
gyon meglehetünk elégedve.

— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Plelnits 
Ferencz czelldömölki ügyvédet, a Körmend— 
muraszombati vasút igazgatóságának tagját, aki a 
legutóbbi képviselő választások alkalmával mint 
választási elnök működött Muraszombaton. Egyet
len fia, István, viruló ifjúságában, 21 éves korá
ban tüdövész következtében elhunyt, a mélyen 
sújtott szülök iránt vármegyeszerte nagy a részvét.

— Bodnár Bandi megyeatya. Többrendbeli 
és különböző címeken viselt atyaságok után utol
érte a közbizalom is Bodnár András járási szám
vevőt. Élte legszebb korában, amikor még az 
ifjúság tettereje buzog benne, bár az agglegénység 
szürke unalma is vészjóslóan közelit feléje, meg
adatott neki a dicsőség, hogy a nép bizalmában 
megfürödve, megyeatyává lett. A pártosfalvai 
kerületé az érdem, hogy a közélet ez alacsony 
termetű, de annál fürgébb férfiét mandátum
hoz juttatta, jogszerű alkalmai biztosítván ez állal 
számára, hogy immár nemcsak mint műkedvelő, 
hanem mint tényleges és hivatásos megyekövet 
vehessen részt a törvényhatóság gyűlésein és 
jelenhessék meg abban a nagy tornyos házban, 
ahol megyegyülések alkalmával annyi kiváló hazafi 
ad találkát egymásnak.

— Rejtélyes öngyilkosság pálinkával. Siftár 
Lajosné, egy pálmafái 20 esztendős fiatal menyecske, 
aki alig két éve van férjnél, a múlt hét péntek 
reggelén elment a pálmafai korcsmába és egy li
ter seprű pálinkát vásárolt. Annak rendje módja 
szerint kifizette a szesz árát és elvitte haza. Otthon 
azután megitta az egész liter alkoholt, amitől ter
mészetesen ágynak dűlt. Hozzátartozói teljesen 
eszméletlen állapotban találták, s miután az éleszl- 
getési kísérletek nem sikerültek orvosért küldtek. 
Szombaton valamivel jobban lett az asszony, de 
vasárnap hajnalban alkohol mérgezés tünetei között 
meghalt. A rendkívüli körülmények közöli elhalt 
fiatal asszony esete Pálmafán sok szóbszédre adott 
alkalmat. Állítólag a családban nagy és állandó 
viszálykodás van valami birtokkérdés körül. Ezért 
némelyek nemis öngyilkosságról, hanem bűntény
ről beszélgetlek. Mindezek a kosszá hírek arra 
késztették a hatóságot, hogy beleavatkozzék a 
dologba. Balta Bertalan kir. vizsgálóbíró és dr. 
Geiger Vilmos és dr. Brandyeu Sylvyus orvosok kiszál- 
tak a helyszínére felbonczolták a hullát, s annak 
egyes részeit elküldték Felletár Emil országos ve
gyészhez Budapestre megvizsgálás végeit.

— Purim bál. A muraszombati izr. ifjúság 
mulatságra készül. A zsidók farsangján, purimkor 
fog a tánezra vágyó ifjúság egy minden esetre 
sikeresnek ígérkező mulatságot rendezni.

Elégett gyermek. E hó 21-én délután 
Ziskó Ferencz és neje kerkaszabadhegyi lakosok 
kis hat és fél éves fiukkal. Ziskó Ferenccel, ki
mentek a mezőre. A szülök dologhoz láttak, a 
magára hagyott gyermek pedig elcsatangolt. 
A szülők, dolgukat végezve, délután 5 óra után 
hazafelé tartottak s miután egy darabig hiába 
keresték a kis Ferencet, azon hiszemben. hogy 
az előre haza ment, ök is hazafelé ballagtak. 
Mikor azonban a gyermek otthon sem volt fel
található. kezdtek a szülők aggódni és indullak a 
gyermek keresésére. Alig értek azonban ki ahhoz 
a dűlőhöz, ahol délután foglalatoskodtak, szembe 
jött velük Bogár Mátyás oltóházi lakos és rémült 
arccal újságolja nekik, hogy fiacskájuk teljesen 
összeegve, élettelenül fekszik a közeli erdőben. 
A szülök Bogár Mátyás társaságiba kétségbeesve 
rohannak a jelzett irány felé s az erdőbe érve, 
borzalmas látvány tárult a szemük elé, A lejtős 
domboldalon sűrű vastag fű van. a tömött es a 
déli nap sugarától kiszáradt avar jókora területen 
el vau égve, még akkor is füstölög. A kiégett 
fekete folt közepén fekszik a kis íiueska össze 
égett és már félig megszenesedett hullája, arccal 
a föld felé borulva. A szülők jajveszékelve álott- 
lák körül gyermekük hulláját és fagalyakból rög
tönzött hordágyon szállították be a községbe. , 
A meglehetősen rejtélyes esetre a már folyamai- , 
bán lévő vizsgálat lesz hivatva világosságot 
deríteni.

— A dalárdistak mulatsága. Ma este tartja I 
a Muraszombati Dal és zene-egylet farsangi es
télyét a .Korona" szálló termeiben. Miként azt 
előző számunkban megírtuk, a dalegylet nem bo- 
csájlott ki meghívókat, hanem részint hirlapilag 
részint pedig körzés utján értesítette tagjait a mai 
mulatságról, amely bizonyára jól fog sikerülni.

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

— Polgári kör. A muraszombati polgárság 
körében mozgalom indult meg egy újabb társaskör 
alakítása iránt. Hir szerint az uj társadalmi egye
sülés nemsokára létrejön.

— Népszerű gazdasági ismertető füzetek. A 
.Muraszombati Járási Gazdák Szövetsége" ismer
tető füzeteket oszt ki járásunk mindama kisgazdái 
között, kik ebbeli kérésükkel szövetségünkhöz for
dulnak. Ezen füzetekben benne foglaltatik minden, 
amire a törekvő kisbirtokosnak csak szüksége lehet. 
Rövidesen felsoroljuk, hogy az egyes füzetek miről 
szólnak. 1. Az istállótrágyáról. 2. A műtrágyákról. 
3. A kisgazda gépeiről és eszközeiről. 4. Legelők 
és rétekről. 5. Juhtenyésztésről. 6. Szarvasmarha
tenyésztésről. 7. Sertéstenyésztésről. 8. Baromfi
tenyésztésről. 9. A tejgazdaságról. 10. A gyümöl
csöskertről. 11. A Konyhakertről. 12. A szőlőmive- 
lésről. 13. A gazdasági építkezésről. 14. Kisgazda
ságok Lerendezéséről. Egész hasznos kis könyvtár 
ez a kisbirtokosnak, amelyben sokféle üdvös jó 
tanácsol talál.

— Vizsgálat a pártosfalvai megyebizottsági 
tagválasztás ügyében. Kedden, e hó 21-én tartotta 
meg Pósfay Pongrácz főszolgabíró azt a vizsgála
tot, melyet a vármegye igazoló választmánya a 
pártosfalvai megyebizottsági tagválasztás ellen 
beadott petíció következtében elrendelt. A vizs
gálat, mely még nincsen befejezvn, hir szerint 
igen sok választási visszaélést igazolt s igy Pártos
falván minden valószínűség szerint még egy har
madik megyebizottsági tagválasztás is lesz.

— Szentsebestyéni kenyér Drezdában. A tót- 
ságban már sok olyan kenyerei sütöttek, amelyet 
a szabad Amerika földjén evett meg valamely 
kivándorló polgártárs, de még olyan tisztességben 
egyik vend menyecske által dagasztott tészta sem 
részesült, mint a legutóbbi napokban egy Szent- 
Sebestyénben sütött kenyér. Ennek a dolognak a 
története pedig a következő : Drezdában valamely

j, .X... ,

nemzetközi tápszer kiállítás van, amelynek ke 
lében tudós szakértők megfogják állapítani, h< 
egyes országokban vidékenként minő eíede 
táplálkozik a nép, különösen milyen összetételi 
a legfőbb élelmi cikkel képező kenyér. A magy 
országi kenyereket dr. Kerekes Ignácz közegé 
ségügyi felügyelő fogja bemutatni, aki e vég 
dr. Mezihradszky Kálmán vármegyei tiszti föor 
utján dr. Geiger Vilmos járásorvostól egy Szd 
Sebestyénben készült kenyeret kért. A kenyéri 
azonban nem volt szabad megrendelésre kész, 
nek lennie, hanem olyannak, a minőt abbai 
családban rendes körülmények közölt sütni sz 
tak. Dr. Geiger Vilmos a megbízatásnak eleget 
tett és Tegyey János körjegyző segélyével szer; 
is egy hatalmas kenyeret, amelyet elküldött Bu 
pestre dr. Kerekes Ignácz közegészségügyi I 
ügyelőnek.

— Polgár bál. A múlt szombaton tarlót 
meg a hagyományos polgárbált a „Korona" szí 
dísztermében. A mulatság kitünően sikerült, any 
eredménye, amely a róni. kalh. templom org< 
alapját gyarapította, és igen szép. Felülfizettel 
következők : dr. Sömen Lajos 10 K. N. N. 9 
Balog Sándor 4. 40 K Gosztonyi János 4 K. 
Geiger Vilmos 3 K. Hartmann Ferencz 2. 40 
Pinrér Miklós, Török Ernő. Boios Benő, N. 
Malacsics József, Eckham Kálmán. Czipolt Arp 
Vüjecz György. Pálfi István, Loncsár János, H 
válh Iván, 2—2 Kor. Repics Alajos. Turk Józsi 
Dictrich Gusztáv, 1. 40—1. 40 K. Bodnár End 
Fiilöp Jenő, Loncsár József, Nemecz János, Ká 
Imre, Fiiszár József, Stevaecsecz Mihály. Küz 
Antal, Heimer Arnold, Lippai István, Kováts 
Horváth Géza, Balkányi Ernő, Kühár István, Ki 
bauer Samu, dr Brandieu Sylvius. Kohn Lipót, 
ger Emil, Steril Hugó, 1—1 Kor. Vüjecz El 
Sínké Mihály, Pintarits István. Bodánecz Feren 
Lainscsek Józsefné, Gredár Lajos, Gredár An 
Fuisz János, -Németh Ferencz, Kardos József, I 
ger István, Szekendi Sándor, Markovits Ferencz 
Döme József, Vogrincsics János, 40—40 fii. Hirs 
Zzeni, 20 fii. összes bevétel 144 Kor. 60 fii. kiat 
92 K. 18 fii. maradvány 51 K 42 fillér.

— Farsang Mátyásdombon. Február hó 28 
a Mátyásdombi ifjúság Németh Iván vendéglőjél 
a farsangi fa húzással egybekötve polgári tánca 
latságot rendez, kezdete délután fel 5 órakor.

— A fővárosnak egyik legfonto abb egészs 
ügyi iutézménye. Dr. Batizfalvy István Zoltán eg 
tanár. Pest vármegye t. főorvosának, az opera 
és müfogászat specialistájának fogorvosi intéz 
(Károly körút 3). A főváros ezen joggal egye*  
linek mondható ilynemű intézményének, melye 
nagyméltóságu v. k. ministerium és elismerő lev 
lol tüntetett ki, melyben évtizedeken kérész 
száz- és százezer fogbetegség kezeltetett, csal 
e célra általakitolt helyiségei a közegészségügyi 
operatív kivánalmaknak megfelelően a legmod 
nebbül vannak berendezve. Évek óta jól begya 
rolt műtői az igazgató személyes közreműködő 
vei egész nap reggel 8-tól este 7-ig nyújtanak 1 
tos és a legújabb vilany átszürődtetési rends 
alkalmazásával teljesen fájdalmatlan segélyt a fi 
fájás kínos betegsége által gyötőrteknnk. Foghu 
sok altatásban is. Az intézet laboratóriummal 
technikai műhellyel van összekötve, hol a legje 
rendszerű műfogpótlások készülnek, melyek a va 
diáktól meg nem különböztethetők és úgy beszéd 
mint rágásra teljesen alkalmasak és minden ke: 
illetlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsékelt ái 
teljes jótállás mellett. Levelekre az intézet készs 
gél válaszol. Vidékiek fél nap alatt megkap, 
müfogaikat.

— Görgenyné naplója és Az Est. Az I 
I amely még alig esztendős fennállása óta máris 
' egész magyar olvasó közönség legkedvesebb lég 
| terjedtebb sajtó orgánuma lett, megszereszte G 

gey Arturné eddig ismeretlen, kiadatlan emlóki 
tait és folytatásokban közli e nagyszerű, kiv 
asszonynak, a 48—49-iki szabadságharc lángelm- 

! tábornoka élettársának ama feljegyzéseit, amelj

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

Garnitúrára csereazlitak kflttetmfc. 

a Benzin is nyersolajmotorok, a 

■iljss locomobilos cséplőkészletek.

Használ! is jól javított cséplök?S7l°<gk. 

ee Mindennemű aa 

gazdasági gépeli is műszaki cikkek.
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a nagy magyar nemzeti epopeia eseményeikre vo
natkoznak. Aki tudja, hogz a nagy nyugati nem
zetekkel szemben a mi irodalmunk és történetírá
sunk milyen rettenetesen szegény éppen mamo- 
árok dolgában, az teljes mértékben méltányolni 
tudja, hogy eddigi koszorújába milyen értékes uj 
levelet fütött most Az Est amikor megmutatja, 
hogy a napi múló szenzációk és fürge hírszolgá
lata melleit egyformán néz a jelenbe, jövőbe és 
múltba, kiásván a múltból olyan kincseket, ame
lyek az egész magyar szollemet teszik gazdagabbá.

— Ehrlich 606 a gyakorlatban. Dunaharasz- 
tiban, (a fővárostól villamos közlekedés:) gyönyörű 
szép helyen fekszik az egész országban immár 
elönyesen ismert Tamássy -féle park szanatórium. 
Ez a modern szanatórium most külön osz'ályt léte
sített vérbajosok és húgyszervi betegek részére. 
A szanatóriumban forgalomba került a csodás és 
biztos hatású .Ehrlich 606“. Az arra szorult inté
zeti betegeket díjtalanul oltja az intézeti főorvos, 
csupán a mérsékelten felszámított ellátási költsé
geket kell megfizetni. A park szanatóriumból már 
eddig is számos és sullyos „Ehrlich 606“-tal beol

tott beteg gyógyultan távozót. Minden érdeklődő
nek készséggel ad felvilágosítást a „Park szanató
rium, Dunaharaszti pest megye.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis ÍT/ságnapilapok 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, hurulos bán- 
talmak sok ezer esetében kitünően bevált. De vi
gyázzon, hogy a doboz és a cukorka minden da
rabján rajta legyen a Rélhy“ név.

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

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

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek

== névjegyzéke --
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 

. Muraszombattól oda és oda és 
Ara vissza kilométerekben, a község 

IQ melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai- 

fíllér nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv*  
és papirkereskedésében Muraszombat.

FF

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

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

= a legalkalmasabb —

Papirkereskedési
czikkek, toll, tintatartók, festék minden színben, 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák. írónők, 
kréták fehér és színes, másoló Írónők, irónbetétek, 
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal 
rovatozott papírok, fehér és fogalmi irodai és 
különféle nagyobb alakú papirok, levélpapír 
dobozban és csomagokban a legszebb választékban 
másoló papirok, 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. Onügyvéd, szerelmi levelező, álmos
könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek, 
mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme
kek és serdülők 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.

Könyvnyomdámban 
készülnek csinos kivitelben és jutányos ár mellett 
nyomtatványok minden alakban és terjedelemben. 
Elvállalok folyó- és röpiratokat, takarékpénztári, 
körjegyzői és uradalmi táblázat okát mérlegeket, 
szerződéseket, felszólításokat, k gyzői 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
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kiadóhivatala.

Könyvkötészetemben
készíttetek 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, pasparlouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bőr, vászon 
és bőr utánzata papírból arany, zöld, piros stb. 
diszitéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.
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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 <>rakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
iskolában.

Meghívó.

A Délvasmegyei Takarékpénztár r.-t. 
Muraszombatban 1911. évi márczius 
hó 12-én d. u. 2 órakor az intézet 

hivatalos helviségéb<*n

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meg

hivatnak.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető 

és két hitelesítő választása.
2. Az igazgatóság javaslata az alap

tőke felemelésére.
3. Az alapszabályok 4., 6., 21., 33.,

41., 44., 45., 47. §§ainak módosítása.
Muraszombat, 1911. február hó 25.

AZ IGAZGATÓSÁG

Jegyzet. Az alapszabályok 19. § a szerint 
szavazatképes részvényesnek csk az tekintetik, aki 
3 hónappal a közgyűlés elölt nevére irt részvényéi 
a közgyűlés elölt vagy a társaság pénztáránál vagy 
a Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja 
r.-l.-nál Budapesten, V., Arany János-utcza 24. 
letétbe helyezi vagy a közgyűlés napján felmutatja.

4813 1910. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Sómén Lajos 
muraszombati lakos végrehaj tatónak Bencsecz 
Ferenc-, süriiházai lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 26 kor. 50 fillér tőke követelés, ennek 1910. 
augusztus hó 17 tői járó 5% kamatai, 13 kor. 
90 fill. peri, 12 kor. 40 fill. végrehajtási és 16 
kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek ki
elégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság mint telekkvi hatóság területén levő, 
a sürüházai 23. sz. tjkvben A I. 1. 6. 7. sor. 84. 
206, 114/b hrsz. 28. házsz.’birtokra 2098 korona, 
a dombaljai 131. sz. tjkvben A + 1 sor 335. hrsz. 
birtokra 145 koronában, megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1911. márczius hó 3 (harmadik) napjának

d. e. 10 órája Sürüháza község házához, délután 
1 (egy) órakor Dombalja községházához kitüzetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 2 3-ad részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb elmitelt in
gatlan kikiáltási árának 10%-

Árverezni szándékozók tartoznak a bánatpénzt 
készpénzben, vagy óvadék képes érték papírokban 

kiküldött kezeihez letenni avagy annak a bifró- 
gnál elöleges elhelyezéséről szóló elismervényt 

.szolgáltatni és az árverés eredményeként beígért 
egmagasabb összeg után a bánatpénzt 10*/o-oak  

megfelelöleg nyomban kiegészíteni.
A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 

fizetendő az árverés napjától számitólt 5° o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési felfételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Sürüháza és Dombalja község házánál meg
tekinthetők.

Muraszombat, 1910. deczember hó 15. A kir. 
jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Borovits Adolf kir. llkkvvczclő.

f

5900
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a
KAISER-íéle Mell-Karamellák 

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

Köhögés

115/1911. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102., illetőleg az 1908 évi XLI. t.-cz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1910. évi 
Sp. III. 75/10. számú végzése következtében dr. 
Somén Lajos ügyvéd állal képviselt Kercsmár 
István zsidahegyi lakos javára 38 korona 22 fill.

cn
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védjegyű tea

Legfelül áll. 

§ w 
v S ti 11«

■ tn1 <
Csomagokban szállillalik á nettó 50 gr. 

K f
100 gr.

K f
250 gr

K f
500 gr. |

K f

Melange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos

-.5(1 1. 2.40 4.80

Mélange suifin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék : tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

—.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningcbow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

>11 1.60 3.80 7.60

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aronia

| a legfinomabb fajtákból áll; csakis
elsőrendű termékből.

1 — o__ • 4.80 9.60

r Legjobb, leginulattatóbb, 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

s jár. erejéig 1911. évi február hó 3-án fogana- 
lo<ifott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1645 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m.: 
ingaóra, szélrosta, hordó, hidas, sertés, csikó, 
szekér slbbiböl álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 64 2. számú végzése foly
tán 38 kor. 22 fill. tőkekövetelés, ennek 1910. 
évi szeptember hó 13. napjától járó 5% kamatai, 
és eddig összesen 98 kor. 54 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Zsidahegy 
községben végrehajtást szenvedettek lakásán leendő 
megtartására

1911. évi márczius hó 2 ik napjának
d. e. 11 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLI. t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1911. február hó 20.
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

Hegedühurok
(A, D, G, E)M 
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csakis finom minőségben 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.

Képes levelező lapok.
Kiadásomban megjelent és már 

kapható: Muraszombat teljes látképe 
(nyitható levelezőlapon). — Mura
szombat részletes látképe csinos fel
vételben külön lapon. — Evangélikus 
templom. — Járásbíróság. — Fö- 
utcza két felvételben külön-külön 
lapon. — Péterka vendéglő. — Gróf 
Szapáry regedeuli parkja.

Kapható

Balkányi Ernő
papirkereskedésében Muraszombat.

cS
c/3 

-cú

*55 £

<u
ÖX) 
<D 
E ■—

>&
CG 
>

•© ©
c
QC

> >-
:©
:© 
c

M

<3

c3

-q

’o. CS

cS 
-Q 
s 
©N/.

:3

NCfí a.■o

E 
O 
CM
(0 u 
<

<u
— 
co •o

-3
0)
0Q

©

‘2.«Q.
’Ji

t>
•o

<x> <s> 
■o>
OJ

1



MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE FEBRUÁR 26.
MURASZOMBAT. 1911

Védjegy: „Horgonyt*
►A Liniment. Capsici comp., 

a Horgony-Pain-Expeller 
pótleka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynel. 
...»............  osuznál és meghűléseknél. ............... —

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony** védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K1.40 és K2.— 
es úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
O.r. Richter gyógyszertára az,.Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

<
<

. <<
K

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda --------- Gyár:---------
V. Lipót Körút 22 BUDAPEST yj üteg-utcza 19 

Világhírű! Eredeti! „Benz

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

114/1911. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102.. illetőleg az 1908. évi XLI. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a szombathelyi kir. törvényszéknek 1911. évi 86b, 
és 830. sz. végzése következtében dr. Sömen 
Lajos ügyvéd által képviselt Muraszombati Mező 
gazdasági Bank javára 600 kor. és 600, kor. s 
járulékai erejéig 1911. évi február hó 4-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
800 koronára becsült következő ingóságok, u. in: 
Murafolyón levő hajón álló ezövekek és láncokkal 
erösitelt 7. számú vízimalomból végrehajtást 
szenvedetteket illető */* ‘ed rész vízimalom nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911. évi V. 54/3. számú végzése foly
tán 600 kor. és 600 korona tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátralevő követelés és járulékaik 
erejéig Széchenykut községben a 7. számú vízi
malomnál leendő megtartására

1911. évi márczius hó l-ső napjának
d. u. 3 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is cl fognak adatni.

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

Muraszombat, 1911. évi február hó 20.
SZABADFFY JÓZSEF, 

kir. bír. végrehajtó.

Előnyös vétel és ajánlat.
10—11 lakóházaknak megfelelő na.y. 

ságit telkem van eladó,

□ ölenként 4 korona, 
esetleg elvállalom a legolcsóbb árban I,,ir. 
kinek házat is felépíteni utólagos fizi lés 
mellett.

NOVAK JÓZSEF, 
köinives mester 

Mur aszómba t.

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

DIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.
I

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a kővetkezőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a „Muraszzombat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal, amely akár egy darab papíron, 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 dijtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziókat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

akacz, 
gledicsia 

nemes gyümölcsfa 
és 

vadonéiról Á

Előfizetések a kiadóhivatal cziméi küldendők.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. —

---------------------------------------CtsSSSy
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve. AlaptőkeAlaptőke Betéteket elfogad Tarta|éktökék 100.000 K. DCICICACI CllUgdU 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

5u0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 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- 
papirokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
^kejcet Elvállalja földbirtokok parcéllázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg- i| 
bízást elfogad. _______________

100.000 K. Betéteket elfogad Tartaléktőkék
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°|0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtok... 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 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-
papirokat kölcsönöz. Orzesre és kezelésre elfogad 
u-nríj' Elv4lla|ja földbirtokok parcéllázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

ra

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Fix fizetés
jövedelem 300-
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és magas jutalék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors
jegyek részletfizetésre való eladásához. — Havonkint elérhető 

> )0 korona. Hecht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Ferencziek-tere
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.
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