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Felhívás járásunk közönségéhez!
Nem régiben eszmecserét hallottam 

folytatni a vidéki lapok feladatairól, cikkeik 
tartalmi kellékeiről s az eszmecsere konklú
ziójául a „Muraszombat és Vidéké “-re le 
sújtó kritikaként hallottam elhangzani, hogy 
a helyeit, hogy társadalmi és gazdasági 
életünk lokális jelenségeinek tárgyilagos fej
tegetésére szentelné idejét, a fővárosi sajtó
ban úgyis eléggé pertraktáll országos kér
dések tárgyalásába bocsátkozik.

Őszintén megvallom, hogy e nyilatko
zat — noha azt szokták mondani, hogy a 
kritika a jelenlevőkre soh'sem vonatkozik — ; 
engem közelről érintett. Találva kelle maga- ■ 
mát éreznem, mert én is e lap hasábjait 
használtam fel a közelmúltban arra, hogy 
a készfizetések felvétele országos érdekű 
problémájáról alkotott eszméim közöljem, 
de meg azéii is, mert egy, a hilelügy helyes 
szervezéséről szólni akaró cikk írásának gon
dolata ezidölájl már megfogamzolt elmém
ben, sőt annak papírra vetését már meg is kez
dettem volt.

A hallott kritika azonban gondolkodóba 
ejtett. Küldi ii kvAÜlein magúmban, liugy 
nincs-e igaza a kritikusnak ? hogy az, amit
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mondott, nem e olvasóközönségünk egyes 
tagjaitól átvett nézetek leszürödése? hogy 
nem-e tennék helyesebben, ha lemondanék 
cikkemnek e lapban nyilvánosságra hozá
sáról, avagy ha a hitelről cikket Írni késztö 
démon kisértésének ellenállni semmikép 
sem tudok, nem e volna helyesebb, ha 
témám fejtegetését kapcsolatba hoznám 
annak kutatásával, miként lehetne és kellene 
a hitelügy kellő szervezése által járásunk 
mezőgazdaságát intenzivebbé tenni, iparát, 
amely a tőkeszegénység miatt mint kisipar 
teng és csupán megrendelésre, a helyi 
piac számára dolgozik, gyárszerüleg űzött 
kézmüvé szervezni, esetleg gyárakat állítani 
fel? — miként lehetne ezáltal a kenyér
keresés végett most hosszabb-rövidebb időre, 
sokszor végleg is külföldre, avagy hazánk 
gazdagabb vidékeire vándorolni kényszerülő 
lakosságnak ugyanoly jövedelmi forrásokat 
nyitva, aminőket most máshol kell felkeresnie, 
az egyebütt elköltött pénz forgalmát is szü- 
kebb hazánkba, járásunkba terelni? — s 
mindezek utján miként lehelne a járásunk 
népében nagy mérvben felhalmozódott pro
duktív erőt hatékonyabbá tenni s közvetve 
ez által a drágaság világjelenségét járásunk
ban még nyomasztóbbá tevő lokális ténye
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zők paralizálásával megélhetési viszonyaink 
javítására panaceát keresni?

Latolgatva a hallott kritikát, át kelle 
látnom annak helyességét. El is határoztam, 
hogy módosítani fogom cikkem keretét és 
fejtegetéseim sorába felveszem témáin helyi 
vonatkozásait is. Hozzá is fogtam a magam 
elé tűzött feldat megoldásához s munka
kedvem szülte enthuziázmusban, előre érez
tem azt a jóleső, kéjes örömöt, amit az iró 
érezni szokott akkor, midőn tapasztalhatja, 
hogy közönsége sympathiáját megnyerhető. 
Munkám azonban már az első lépésnél 
abba kellett hagynom; meg kelle ugyanis 
győződnöm arról, hogy mily óriási külömb- 
ség van: közgazdasági tételeknek általános
ságban felállítása s azok helyi alkalmazására 
vezető ulmód kijelölése között. — hogy 
mennyivel könnyebb a jót és a rosszat el
vontan kifejteni, mint a lokális fejlődés, 
avagy pangás okait kutatni, mert inig ama
zok jobbára az elme hypotézisei, emezek 
legszorosabban tárgyi alapon nyugszanak, 
mely tárgyi alap kellő megismerésére 
nincs kellőleg megrögzitelt tapasztalatunk, 
nincs statisztikánk.

Minthogy problémám kifejtéséről nem 
szívesen mondanék le, mert mint a köz-

TARCZA.

A hervadt szegfű.
. Movor KoHolhnrn Mamit

Mar négy óra iv»e jari a/. luu. i vau a «.«. 
retnben javában húzták a csárdást, melynek 
zenéje tompán hallatszott le az utczára.

Peterdy Muki Mádyékat kísérte a kocsihoz. 
A mama Gazsi bácsi segítségével már felült. Mimiké 
nagysám kezét nyújtotta Peterdynek.

— Isten vele, Peterdy.
— Kezeit csókolom, — szólt ez vontatot

tan, — de elébb kérem, feleljen! Feleljen kér
désemre . . . Akar, mondja kérem, akar? . . .

Mimiké fejét egy kissé oldalt forditá. A mama 
éppen ebédre hivta mog a Gazsi bácsit masnapra.

— Eljön holnap hozzánk ? — kérdezte hal
kan a leány, de határozottan.

Az ifjú némán hajtotta meg magát; aztán 
kíváncsian, majd kéröleg tekintett fel.

A leány gyorsan egy virágot szakitolt ki 
mellcsokrából és Pederdynek nyujlá.

— Ha ez holnap még meglesz, — szólt 
halkan, — akkor — akkor —

Peterdy lehajolt és megcsókolta a leány kezét.
— Akkor? — kérdé mosolyogva.

;;»«v u — türelmetlenkedett a 
mama a Kocsmán.

— Akkor-------az Isten is úgy akarja, —
válaszolt a leány gyorsan és komolyan s picziny 
lábával a felhágóra lépett.

Peterdy a mamának kezet csókolt; Mimiké 
fehér ujjacskáit csak megszorította, aztán becsapta 
a kocsi ajtaját és nézett utána, mígnem az a közeli 
mellékutczába eltűnt.

A kapott virágot ajkához emelte, aztán tele 
tüdővel szívta magába annak illatát. Majdnem el
bódult tőle, ügy érezte, mintha a leányt magát 
szorította volna magához. Meg volt annak a 
virágnak a leány sajátságos, édes üde illata, meg 
volt a melegsége is. Kéjesen húzta végig 
az arczán.

Mintha Mimiké maga állott volna elölte 
komolyan, szilárdan.

A tél elején ismerkedett meg vele. Mindjárt 
első látáskor megtetszett neki. Annál jobban meg
szerette, minél többet volt együtt vele. Egyszerű
sége, határozott jelleme, ami a leányoknál oly 
ritkaság és komolysága foganatosították meg benne 
ama elhatározást, hogy megkéri Mády Mimi kezét.

Nem volt bizonyos a leány érzelmei felöl, 
mert minden jó tulajdonsága mellett kissé hideg
nek és olyannak tartotta, aki megfontolja azt, 
amit tesz.

És ez utóbbi tulajdonság éppen a férfi sze
mében nem válik előnyére a női jellemnek.

De ma éjjel a bálon oly különösnek, oly 
kedvesnek találta Mimikét, hogy megjött a bátor
sága az utolso csárdás alatt olyas valamit kér
dezni tőle, ami döntő idsz egész éleiére.

Felsóhajtott s czilinderét homlokára húzta. 
A koczka el volt vetve. Lássuk mi lesz belőle?

A lépcsöcsarnokba ment és ott megnézte a 
kapott virágot.

Piros szegfű volt. Levelei már egy kissé

Í Grümofeos*  (tüdő)
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köhögés, szamárköhögés, in- 
J fluenza és a légzőszervek bajainál

1 az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a
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gazdasági kérdések auluodidaklája tudom, 
hogy annak megvitatása különösen, ha abban 
járásunk intelligentiája minél nagyobb mérv
ben venne részt, gazdasági életünk bajainak 
felismerését és teendőink tisztázását csak 
előmozdíthatná, ennélfogva ama kérelem
mel fordulok lapunk olvasóihoz és általában 
járásunk közönségéhez, hogy szíveskedjenek 
tapasztalataikat velem közölni, esetleg e lap 
hasábjain kifejteni, hogy igy anketszerüleg 
kellő anyagot összegyűjtve, e reánk nézve, 
úgy hiszem, éppen nem közömbös kérdés
ben, a szükséges tárgyi ismereteket meg
szerezhessük.

A kérdések, amelyek előzetes tisztázá
sát szükségesnek tartom, a következők:

1. A földbirtok ára — üzemágak sze
rinti diszlingválva — miként fejlődött a leg
utóbbi tiz év alatt ?

2. A munkabérek miként alakultak 
ugyanazon idő alatt?

3. Mezőgazdasági munkásaink évente 
cirka hány teljes munkanapot töltenek járá
sunkon kívül?

4. Minő fejlődést mutat a legutóbbi 10 
év alatt a képesítéshez kötött iparosaink 
száma? Alakult-e és mennyi manifaktura 
avagy gyár?

5. Járásunk népe a legutóbbi 10 évben 
évente cirka mily összeg erejéig vette 
igénybe a hitelt és tőketörlesztésre s kamatra 
mennyi pénzt és hova fordított? Még pedig 
mennyit az őstermelők és mennyit az ipa
rosok és kereskedők?

6. Minő volt a népmozgalom ? Súlyt 
helyezve e kérdésnél arra, hogy mennyi 
volt cirka az útlevél nélkül kivándorlók 
száma s ütjük hova vitt. Szentkirályi Sándor.

Államvagyon létesítés és általános 
fizetésrendezés.

— Második közlemény.
Az állami alkalmazottak javadalmazása 

részleges fedezésére ugyancsak az államva 
gyón sorsjegy fordítható, mely intézkedés j 

lankadlan estek lefelé. A leány testének, leheleté
nek forrósága elliervaszlá azt. És ismét úgy érezte, 
mintha az ö édes illatát szívna magába ' és bol
dogság tölté el egész valóját,

A szegfűi gomblvukába húzta és baráljai elé 
ment, akik a lépcsőn jöttek lefelé.

-- Muki, gyere, mulassunk egyel.
És Muki mulatni ment, boldogságában, öröm

teljes reménynyel.
Nagy nap volt az ; pezsgő nélkül nem járta. 

Az üvegek dorrogtak. a pinezérek sürgölődtek, a 
poharak csilingelve találkoztak.

Már fel is köszöntötték egymást fel cifrább
nál czifrább mondatokban. A czigány pedig húzta 
mélabusan. szivszaggatóan. Aztán l’eterdy rendelt 
egy nótát, olyant, hogy még az öreg aljárásbiró is 
neki kerekedett a láncznak.

Ezután már hangos éneklés kisérte a töl- 
tögetést.

— Éljen a kasszir kisasszony! Éljen a 
Böske! — kiáltoztak össze-vissza.

— Éljen! — kiáltott l’eterdy Muki rekedten 
és oly erővel koczczintott a kasszírnővel. hogy az i 
poharát elejtette, mire ö maga is az asztalhoz vágta 
poharát.

— Pista, húzd rá!
.Csak egy szép lány van a világon.. .“
— És borízű rekedt hangon kísérte a bús 

hegedüszót, addig, míg szeme is könybe lábbadt

’ Már elöbujt a nap a házlelök mögül Szorgal
mas emberek sietlek végig az utczákon. De a kávé
házból még mindig járták a magyar nóták. Addig- 
addig, míg lassankint el-elszállinkóztak a vendégek 
és nem maradt más vissza, mint a bűzös meleg 
levegő és jó csomó törött üvegcserép.
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abban leli alapját, hogy az általános fizetés | 
rendezési tervezetben foglalt járandóság oly 
méretű, hogy annak készpénzben leendő 
kiegyenlítésére a fedezet mindaddig nem 
lehet meg. inig az államvagyon sorsjegy az I 
üzletszerű forgalmat el nem éri.

Az országgyűlési képviselő választói 
jogosultságnak az államvagyon sorsjegyre 
való fekletése czélszerünek mutatkozik, mi
vel ez által a sorsjegy forgalma elösegittetik, ' 
de még azérl is, mivel a kötelező adófizetés 
megszűntével, ennek helyét az államvagyon 
sorsjegy fogja betölteni.

A választói jognak az államvagyon sors
jegyre fektetése által állami szempontból elő
nyösnek mutatkozik a választók számának 
a lehető legnagyobb lókra való emelése, mert 
ez által az állami jövedelem fog elöidéztetni. ■ 
erre való tekintettel, a választójog terén liiin- I 
den egyes államvagyon sorsjegynek az érvé
nyesülése lehetővé teendő, ami akkép lesz 
elérhető, ha minden egyes választónak annyi | 
szavazati jog engedélyeztetik, a hány darab 
államvagyon sorsjegy birtokosa, ennek ismét 
szükségszerű folyománya az, hogy a választói 
jog tényleges szolgálatban álló haderő tag
jaira és a nőkre is kiterjesztessék. Tekintet
tel továbbá arra, hogy ezen intézkedések 
állal a választók száma és a szavazatok 
mennyisége a jelenlegi méretet túl haladja, 
a választó kerületek száma is felemelendő 
lesz. Továbbá kiterjeszthető lesz a választók 
jogosultsága az összes választó kerületekre, 
vagyis, hogy minden egyes választó oly jog
gal ruhásztassék fel, amelynél fogva a kép 
viselöjelöllkép fellépők közül annyi jelöltre 
adhassa le összes szavazatát, a hány választó 
kerület megállapítva lesz, mely intézkedés i 
által az államvagyon sorsjegy érvényesülése 
elősegítve lesz.

Lehetővé fog válni az igazságügyi szer
vezetnek a kor követelményeinek megfelelő 
átalakítása.

Az államvagyon sorsjegy kibocsátása 
folytán az állami jövedelem minden kény
szerű eszközök alkalmazása nélkül oly iné-

Nyolcz óra felé söpörték a kávéházal, ahol 
az éjjel olyan nagyon mulattak. A pinezérek szit
kozódva rakosgattak, a czigányok mogorván 
egyenkint távoztak. A kaszirnö álmosan szedte 
magára kalapját, gallérját. Kesztyűi mellett a 
pezsgővel leöntött asztalon egy hervedt piros 
szegfű hevert. Kezével lesöpörte onnan. Hadd 
menjen az a többi szeméthez. És az álmos pin 
ezérek összesöpörték a szegény hervadt szegfűt — 
a leány mellcsokrából. Kiöntötték az udvarra egy 
piszkos sarokba.

Ez volt temetése, szomorú temetése, pedig 
arra volt hivatva, hogy boldogságot teremtsen.
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relü fog lenni, amely lehetővé teszi azt, hogy 
minden téren a kor követelményeinek meg
felelő intézkedések megtehetők legyenek, ezen 
intézkedéseket tartalmazza az általános íizc - 
tés rendezés tervezete.

A fizetés rendezés ki lesz terjeszthető 
azon állampolgárokra is, akik jelenleg állami 
alkalmazásban nem állanak, de kivánatukra 
állami alkalmazásba felveendők lesznek, úgy 
részleges állami javadalmazásban részesiten- 
dők az orvosok, ügyvédek és mérnökök is, 
eddigi magán gyakorlatuk épségben hagyása 
mellett.

Uj ministeriumok lennének szervezhe
tők: a közegészségügyre, közigazgatás, mnn- 
kásügy és az államvagyon sorsjegyre, hogy 
mindazon ügy ágazatok, melyek ezen lár- 
czák keretébe utaltatnak, a jen karnak meg
felelő elbánásban részesilhelök legyenek.

A közoktatásügy terén hasonb Jy 
intézkedések lesznek éleibe léptelhetők, .< 
lyek lehetővé fogják tenni azt, hogy a mü
veit állomok sorában a magyar államot meg
illeti/ helyei elfoglalhassuk.

A munkásügy állami szervezése kiha
tással van: a földmivelés, ipar és kereske
delem emelésére, a meglevő anyagi erő ér
tékesítése állal.

A kél műben részletesen ki van mulatva 
azon összeg, amely létesítendő alkotásokhoz 
megkivántalik, az államvagyon sorsjegy ki
bocsátása folytán származó jövedelemben 
pedig a szükségelt összeg fedezetét találja.

Tekintettel arra, hogy az államvagyon 
sorsjegy kibocsátása állal az általános köz 
teherviselés megszüntetve nem lesz, csak 
szabadságában fog állani az egyes állam
polgároknak a közteherviselés alól való mer- 
tességet a megfelelő államvagyon sorsjegy 
vásárlása állal megváltani, ennél fogva az 
állam eddigi jövedelmi forrásai megmarad
ván, a sorsjegy kibocsátása az államra kocz- 
kázaltal nem jár, sőt ez által oly jövedelmi 
forrás nyillik meg, amely az állampolgárok 
súlyosabb meglerheltetését nem idézi elő, 
következéskép a sorsjegy kibocsátását sem
mi sem hátráltathatja. Ha mindazonáltal a 
sorsjegy kibocsátása haladékot szenvedne, a 
jelenlegi állami alkalmazottakra az általáno 
fizetés rendezési tervezetben foglalt javadal
mazás megadható lenne, a sorsjegy kibocsá
tása elölt is, csak a javadalmazásnak azon 
része, amely államvagyon sorsjegyekben ta
lálja kielégítését, jogilag lenne szolgáltatandó 
tényleg azonban csak akkor, amikor a kibo
csátás megtörténni fog.

Ezek volnának a két műnek kiemelt 
részéi, ezeken kívül még közjogi részei is 
vannak, ezekkel azonban — azok sajállagos 
természetükre való tekintettel, — e helyütt 
most még nem foglalkozhatunk.

Az ismerteit részek — azoknak köz
érdekű voltára való tekintettel — meg
érdemlik a velük való foglalkozást, úgy az 
egyesek, mint a döntő tényezők részéről, 
különösen a döntő tényezők feladatát fogja 
képezni, a tervezet beható vizsgálat alá 
vétele, annál is inkább, mert a tervezel oly 
kérdéseket is felölel, amelyek napi rendre 
tűzésének a legrövidebb idő alatt be kell 
következni.

HÍREK.
- Lapunk mai száma hat oldalt 

tartalmaz.
— Márczius 15. A muraszombati 

Casino a dalárdával és a polgársággal együtt 
ez évben is hagyományos kegyelettel üli
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meg a márcziusi nagy idők emlékét. Az 
emlékünnep a Dobrai szálloda nagytermé
ben este 8 órakor kezdődik, az emlék
beszédet dr. Vályi Sándor ügyvéd fogja 
tartani, a dalárda pedig hazafias dalokat 
énekel.

— Saáry József a jogászbálon. 
Mull vasárnap Saáry József kir. vezető 
járásbiró Szombathelyre utazott s részt 
vett a Székely Ferencz igazságügyminiszter 
védnöksége alatt tartott jurista bálon, 
amelynek egyik rendezője is volt. A cercle 
során, melyet Szombathely nagynevű szü
lötte és miniszter képviselője tartott, meg
szólítással tüntette ki Saáry Józsefet is, a 
kitől a tótság igazságügyi viszonyairól be
szélgetett, majd tréfásan megkérdezte tőle, 
hogy szaporodnak-e a tótok. Saáry József, 
aki ebben a kérdésben közvetlenül is érde
kelt fél. amennyiben a szaporodás egyik 
előkelő tényezője, büszkén felelte a minisz
ter kérdésére: Igenis kegyelmes Uram! — 
a magyarok.

— Lapunk mai vezérczikkére 
különösen felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Szentkirályi Sándor kiváló dolgozó társunk 
— ki a jeles czikket irta — nemrégen a 
készfizetésekről irt gondos nemzetgazdaság- 
tani tanulmányával megmutatta, hogy köz
gazdasági kérdésekben elsőrendű szakember. 
Mai czikke, mint annak czinie is mutatja, 
felhívás ahhoz a közönséghez, amelyet ezek 
a közgazdasági kérdések érdekelnek. Lapunk 
kész örömmel ad tért minden véleménynek 
s azt hisszük, hogy annak az eszmecseré
nek, mely a felvetett kérdések nyomán ki
fejlődni fog, csak járásunk közönsége fogja 
hasznát látni.

Mai tárczánk. Kedves meglepő léssel ve
lünk szolgálni olvasóinknak, midőn Muyer Benőné 
Kadelburg Margit úrasszonynak, Mayer Benő 
szombathelyi gyufagyáros feleségének egy kedves 1 
tárczaczikkét leközöljük. Mayerné ugyanis immár 
országosan ismert bellelrista s akik a Budapesti I 
Hírlapot olvasták, annak tárczarovatában sokszor 
találkoznak a szép asszony egy egy bájos növel- I 
Iájával vagy leírásával.

— A dalárda farsangi estélye. Az igazi kedé
lyesség s a hamisítatlan dalár-jókedv jegyében zaj
lott le a Muraszombati Dal- és Zene egyesület 
múlt vasárnapi mulatsága. A háziestélynek terve
zett vigalom, valóságos bállá nőtte magát. Az 
estély folyamán a dalárda szebbnél-szebb éneke
ket adott elő preeiz. betanulásban, majd láncra 
perdült a közönség apraja nagyja és j irta a ropo
góst a késő éjjeli órákig. A nem táncolok pedig 
a fehér asztal köré és fölé tömörültek, s csaptak 
vala olyan világra szóló mutatást, hogy még ma 
is hire vagyon.

— Farsang búcsúztatás Mátyásdombon. Hús
hagyó kedden Mátyásdombon is búcsúztatták 
Carneval herczeg őfenségét. Németh Iván ven
déglőjében volt sikerült mulatság, a melynek 
különösen érdekes és mulattató része volt a 
fa húzás. Reggelig tartó tánc volt.

— A tótkereszturi dalkör és tűzoltó egyesü 
let együttes tánczvigalma. A legintenzívebb nép
társadalmi élet járásunkban kétségtelenül Tól- 
kereszturon van. E kies fekvésű község lakossága 
immár annyira intelligens, hogy úgy a humanis- 
mus, mint az önművelődés czéljaira kitünően 
működő egyesületekbe tömörül, mely egyesületek 
igen szépen teljesítik nemes hivatásukat. Alig egy 
éve, hogy az oltani igazán lelkesen gondolkozó 
intelligencia kezdeményezésére dalárda és tűzoltó 

egyesület alakult. Mindkét egyesület szépen virág
zik, A dalárda énekét ismételten volt már alkal
munk hallani s legutóbbi szereplésével is csak 
teljes elismerést vívott ki magának. Szépen be
tanuljak az énekeket s igyekeznek mentül tökéle
tesebb előadást produkálni. A tűzoltó egyesület 
pedig immár kész és teljesen felszerelt, kiképzett 
csapat, amely bizonyára nagy segítség lesz, ha 
veszedelem támad. E két fiatal derék testület . 
rendezett a mull szombaton a Khár-féle vendég
lőben igen sikerült tánczvigalmat. a melyei kabaré ! 
előzött meg. A kabaré előadás határozottan jó | 
volt. A dalárda énekéről már szóltunk. Azonkívül , 
szerepeltek még D<ub:in János tanító, aki a dalár
dát vezényelte is, egy magán számmal. Gergár 
Jánossal a „C-odagyermek“ eziinii bohóságot 
adták elő hangos derültséget keltve. Majd Herczeg 
Ede mondott egy kaczaglaló monológot, amelynek 
különösen aktuális megjegyzései kellettek nagy 
vigságot. Végezetül Gergár, Heider József és 
Dsubán János egy nagyon sikerült bírósági tár
gyalási jelenetet adtak elő, amelynek nyomán ha
talmas taps keletkezett. Az előadás után lánczra 
perdült a fiatalság és járta reggelig. Az intelli- 
gentia köréből jelen voltak: Darvas Aladár és 
neje. Beér Lajos és családja, Eliszár János, Preisz 
Rezső és családja és még számosán.

— A sürüházi dalkör táncmulatsága. A sürü
házi dalkör f. hó 18 án tartott dalcstéllyel egybe
kötött táncmulatságára a rossz ut dacára, távolról 
is igen sokan jöttek össze. S akik ott voltak, nem 
bánták meg, hogy oda fáradtak, mert cgv kelle
mesen eltöltött est emlékével távosztak szét. Pom
pásan mulatott a közönség a mulattató elöadáso 
kon s élvezettel hallgatta a duikör szebbnél-szebb 
férfi- és vegyeskari -énekszámait. Nem is sajnálta 
a közönség a megérdemelt tapsot a derék dalár- 
distáklól. A műsor végén a dalkör egy meglepő- l 
lessel szolgált a közönségnek. Legutolsó pont a 
dalkör vonószenekaráé volt. Ugyanis Bakó Károly 
tanító, a dalkör vezetője alig másfél hónapprl 
ezelőtt a dalkör tagjai közölt egyvonás zenekart 
alakított. Ez az uj zenekar a műsor végén .Fráter 
nótákat adott elő. Senkisem várt ettől a még 
nagyon is fiatal, egy hónapos zenekartól valami 
sokat. És ime a zenekar oly fényesen, oly tisztán 
s gyakoioltan játszott, hogy csak elámult min
denki rajta. Hogy lehetséges ez egy hónap alatt! 
Fel is zúgott a zenekar jótéka után a taps. A 
zenekar pedig a szűnni nem akaró elismerési és 
újrázást szebbnél-szebb nótákkal jutalmazta. - A 
sürüházi dalkör ezen sikerült daleslélyével ismét 
megmutatta, hogy vidékünk közini vetődésének lel
kes harcosa.

— Elveszett. A mull vasárnap a Dobrai ven
déglő és a Lendva-hid közti utón egy arany női 
melitü. Becsületes megtalálója illő jutalomban 
részesül.

— Az eltűnt kerékpár. Poré dós Ferencz 
muraszombati czipész kerékpárja eltűnt. A neve
zett polgártársat, ki ciloyen érzelmeiről közismert, 
kötelessége—lehetséges, hogy épen eszméi propagá
lásának szükségessége a napokban Kismálnás 
községbe szóllitotta, a honnan, amint a csendőri je
lentés szól, csupán délután 11 órakor indulhatott 
haza. Járműje azonban a késő délutáni sötéttől 
való féltében, avagy a rajta ülő polgártárs eszmék
től terhelt mivolta miatt, csökönösen felmondta a 
szolgálatot és midőn látta, hogy ellenkezésével 
gazdája szándékát, ki kötelességludóan még az előre 
haladt délutáni órákban sem riadt vissza hazasietni, 
meg nem másíthatja, bujában elromlott. Polgártár
sunk, a ki egyébként vallásos túlbuzgóságáról is 
ismeretes, hűtlenné vált társát az ég ura őrizetére 
bizva a másnapra tervezett viszontlátásig az or
szágút árkába rejtette el, másnapra azonban — 
horribile dictu — a jármű, sőt még a helye is 
elveszett. Polgártársunk, bár izlöl-vérig kornmü- 
nard és híve a földi örömök megosztása elvének, 
ez egyszer nem tudott megbarátkozni a gondolat
tal. hogy féltve őrzött kerékpárját, apostoli utam 
kísérő társát szentségtörő kezek is érinthetik, fárad 
ságol nem ismerve kutatott annak holléte után 
és (így Scherloch Holmesnek is dicsőséget hozó 
ügyésséggel ki is nyomozta jogtalan használóját. 

Örömébe azonban üröm is vegyült, mert fájó szív
vel kelle látnia, hogy a tettes szintén czipész s 
hogy a céhi becsületen, melynek „tisztának kell 
lennie, mint a galambnak", makula esett. Minthogy 
pedig a foltot, a mely nem tisztit, hanem tisztí
tásra szorul, reparálni kell, jelentési tett a ször
nyű ügyben a csendőrségnek, nem ugyan azért, 
hogy polgártársát büntetés érje, hanem azért, hogy 
módot nyújtson neki a rejtélyes ügy tisztázásával 
a céhi becsület újból ragyogóvá tételére.

Ázsiai útviszonyok Zalában. Közmondásos 
dolog, hogy a zalamegyei utak rosszak, de hogy 
cullurállamban lehessen olyan úgynevezett tör
vényhatósági, tehát hivatalosan is fenlarlolt ut, 
mint amilyen az országút Bagonyától Lendva- 
vásárhelyig. majd innen Kebele felé és Lendva 
erdő irányában, az egyszerűen hihetetlen. Ha nem 
lett volna alkalmunk meggyőződni személyesen 
erről az utbolrányról. hát nem hinnők el. Az utak 
teljesen járhalatlanok, terhes szekérnek már napok 
óta eszébe sem jut arra menni. A könnyű hintó, 
amelyből az utasoknak az egyenes és sik terüle
ten haladó utón ki kell szállni, üresen is kerék
agyig jár az agyagos sárban. Helylyel-közel olyan 
a Bagonya—Lendvavásárhelyi szakasz, hogy a 
kocsik az országúiról a mezőre mennek. El lehet 
képzelni, hogy milyen világ lehet ott, ahol inkább 
a puha szántáson jár a szekér, mint az úgyneve
zett csinált utón. Lendvavásárhelyen szemtanuk 
beszélték, hogy a zsitkóci uradalmi főerdész fogata 
egyszerűen bclcsüppedt az országút sarába, a 
lovakat ki kellett fogni, a kocsit pedig emberek 
ásták ki a kátyúból. Hát ilyesminek nem szabadna 
megtörténni. Tudjuk nagyon jól, hogy ebben az 
időben, amikor a föld fagya felenged, többé- 
kevésbé minden ut rossz, de ilyen botrányossá 
csak az lehet, amelyet sohase kavicsoznak és 
fenn nem tartanak. Pedig a törvényhatósági útadó 
első sorban erre való. Jó lenne, ha a zalaeger
szegi állami építészeti hivatal érdeklődnék egy 
kicsit a lendvavásárhelyi útviszonyok iránt.

A sürüházi dalkör mulatságon. Felüifizet- 
tek a következők: Szepesy Gusztáv 4.20 K. Sif- 
tár Károly 2.40 K. Czipoll Árpád 2.20 K. Árvái 
Henrik, Uray Antal. Prellner Richárd. Obál Lajos 
2—2 K. Szűcs Lajos l.l>0 K. dr. W'appensteiu 
Miksa. Pável Ferencs 1- 1 K. Kápli Elemér 
Morgenstern Hezsonc, Morgenslcrn Jolanka, Vukái 
Kálmán. 40 —40 fillér, Szinicz Emma. Takács Fe
rencz, Obál Jenő. Mór Elemér, Szecskó Kálmán 
Vlaj István 20—20 fillér Fogadják ezen nemes 
szivü felülfizetők a dalkör köszönetéi és háláját 
Jóindulatukból a dalkör csak uj erőt merít szépei 
megindult munkájuk folytatására.

— Muraszombat építkezése halad. Ennél 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat telje, 
látképe, mely gyönyörűen mutalja be a váró, 
minden részét. Kapható a kiadónál: Balkány 
papirkereskedésében Muraszombat.

Nyilttér.)

Van szerencséin a n, é. hölgyközönségne 
b. tudomására hozni, miszerint „Favorit*  gyors 
kötőgépemen mindennemű harisnya kötést elválta 
lók, valamint harisnya fejelést is jutányos árbai 
eszközlök.

Tisztelettel Silbermann Samuné

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőss< 
get nem vállal.

Apró hirdetés.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás 

Gazdák Szövetségéinek könyvtára nyitva va 
naponta délelőtt 11—12 óráig a titkári hivata 
bán. — A Dunántúli Közművelődési Egylet köny\ 
tára pedig szerdán d. u. 2 órakor áll a közönsé 
rendelkezésére az állami óvodában.
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— Görgenyné naplója és Az Est. Az Est. 
amely még alig esztendős fennállása óta máris az 
egész magyar olvasó közönség legkedvesebb legel
terjedtebb sajtó orgánuma lelt, inegszereszte Gör
gey Arturné eddig ismeretlen, kiadatlan emlékira
tait és folytatásokban közli e nagyszerű, kiváló 
asszonynak, a 48—19-iki szabadságharc lángelméjü 
tábornoka élettársának ani feljegyzéseit, amelyek 
a nagy magyar nemzeti cpopcia eseményeikre vo
natkoznak. Aki tudja, hogz a nagy nyugati nem
zetekkel szemben a mi irodalmunk és történetírá
sunk milyen rettenetesen szegény éppen maino- 
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 mellett egyformán néz a jelenbe, jövőbe és • 
múltba, kiásván a multbol olyan kincseket, ame
lyek az egész magyar szollemet teszik gazdagabbá.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis (//súg napilapok részére | 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat, i

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.

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

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
fél vászon kötésben

meg-jelent.
Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé

sében Muraszombat.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járá«birósági 
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- 
fillér nak száma. A birósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

FF

Papirkereskedési
ezikkek, toll, tintatartók, festék minden sziliben, 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, irónok, 
kréták fehér és színes, másoló irónok, irónbetétek, 
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal 
rovatozott 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.

Könyvnyomdámban 
készülnek csinos kivitelben és jutányos ár mellett 
nyomtatványok minden alakban és terjedelemben. 
Elvállalok folyó- és röpiratokat, takarékpénztári, 
körjegyzői és uradalmi táblázatokat, mérlegeket, 
szerződéseket, felszólilásokat, 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.

M
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K 
E

kiadóhivatala.

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. hilv. és izraelita vallásunk részére 
nagy választékban magyar, vend és héber nyelven. 
Nagy választék zseb noteszekben, aratógazdáknak 
és munkavezetőknek napszámoskönyvek, Mura- 
szombajárásának névjegyzéke, távolság, posta és 
körjegyzőség megjelölésével, Vas vármegye leírása.

Könyvkötészetemben 
készíttetek minden e szakmához tartozó munkákat, 
a legkényesebb ízlésnek is rnegfelelöleg gyorsan 
és jutányos árban, ügy az alsólendvai, valamint 
a muraszombati könyvkötészetemet teljesen modern 
szakgépekkel rendeztem be és Így bátran vállal
kozom a karácsonyi, újévi, névnapi és más alkalmi 
ajándékok: irómappák, díszdobozok, kombinált 
zseb jegyzékkönyvek, pénztárczák, paspartouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bor, vászon 
és bőr utánzatu papírból arany, zöld, piros stb. 
díszítéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.
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Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendja.
Érvényes 1910. október hó 1-tól.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-44 7-20 4-44 i Körmend é (>•33 11-13 7j2
5-oi 7-39 4-44 | Nádasd I 6'21 10<>6 t 3b
yiő 7-55 5-01 Zalaháshágy-Rimányui. 608 10-39 7 20
— 8-11 5-17 1 Zalapataka 5 '•<» 1016 659

5-4« K-27 5-33 i Zalalövö -»4-> 10-1(1 6-3
6-01 H-43 5-49 Pankasz 5'2 4 9-41 6’29
6-10 8<»3 5'58 1 Nagyrákos 516 9-30 6 r»
6--’° 9-06 6-13 Öriszentpéter 9-20 6 09
6'45 9-32 6’39 I Dávidháza-Kotormáry 1 431 8-49 5'48

6-’’4 9-41 6-49 1 Unhodos 1 ■■ 1 5’30
7-03 9-.-.1 7-00 I Sál 428 8-21 5-20
7-17
7-26

1 ()•"<•> 7Jj 
ll)-lG7-_'5

Péterhegy-Tótkereszt. 
Kerkaszabadhegy

417
41 IS

8-07
757

5-03
4-56

7’40 10-32 7-41 1 E -I.endva Mátyásdomb 3 50 7-46 4-45
7«50 KJ 4:! 7- >-’ Musznya-Vaslak 3‘3‘ 7-24 4-23

S’O2 10’56 8-’« f Battyánd 3-23 7-08 4-07

8.13 11-0381H é Muraszombat ■ 3J0 6-53 :r-2

9-23 6-40 i Budapest keleti p u. é >10 63.’ 7-10

6-013-24 1 Szombathely 7’38 12-22 1043

—
4-.3s3.2J

i Féhring é S-l( 1-56 1010

A fekete léniával aláhúzott számok az éjjeli időt jelzik ; 
este tí órától reggel 6 óráig 

i betű indulást, é betű érkezést jelent.

Czelecz Ferenczet illető *.4  részre 567 koronában, 
a 178. sz. tjkvbeni A I. 1. sor 494jc hrsz. bir
tokból nevezettet illető 1 2 részre 39 koronában, 
a 251. sz. tjkvben All. sor 429. hrsz. birtokból 
nevezettet illető részre 43 koronában, a 284. 
sz, tjkvben A I. 1. sor 204. hrsz. birtokból neve
zettet illető 1 4 részre 132 koronában és a 333. 
sz. tjkvben A 1. 1. sorsz. birtokból nevezettet 
illető ”7243 részre 7 koronában megállapított ki
kiáltási árban az újabb árverés a Vt. 176. §. 
alapján az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1910. márczius hó 18 (tizennyolezadik) 

napjának d. e. 10 órája Alsócsalogány község
házához kitüzetelt azzal, hogy ezen határnapon 
a fenti ingatlan a kikiáltási ár s/3-ad részén alul 
eladaini nem lúg.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának lO°/o.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
10" t-nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számított 5®/o 
kamatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide

jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák ah’t ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Al-ócsa og.inv község házánál megtekinthet ik.

Muraszombat. 1911. január hó 31. A kir. 
járásbíróság mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Borovits Adolf, tlkkvvezetö.

- "" - 1 — * 
5900

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

KAlSER-féle Mell-Karamellák
három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás. hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatok.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógy szer tárában.

Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura- ; 
szombat kapható szebbnél szebb ifjúsági és I 

gyermekmesék, képeskönyvek, stb. valamint 1 
a kővetkező irodalmi dolgok:

Verne Gyula müvei: 
Servadae Heklor kalandos utazása. 
Öt hét léghajón.
A két Kipp testvér, két kötet.
Hatteres kapitány kalandjai. 2 kötet. 
Clovis Dardcntor.
Sándor Mátyás, 2 kötet.
A Bégmn 500 milliója 
Győzedelmes Robur. 
Észak a dél ellen.
Strogoff Mihály utazása. 
Kéraban, a vas fejű. 
Branicánné asszony. 
A tizenötéves kapitány. 
Utazás a föld központja felé. 
Úszó város. Zártörök. 
Falu a levegőben. 
Utazás a holdba és a hold körül. 
Három orosz és három angol kalandjai. 
Dél csillaga. 
Boumbarnac Claudius. 
A jégíiinx. 2 kötet.
Grant kapitány gyermekei. 2 kötet.
A chancellor. 
Büszke Orinokon.
Dunai hajós Camp Öle sorsjegye.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

489/1911. tkvsz.

Hegedühurok
(A, D, G, E)

csakis liuom minőségben 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.

cn

Csomagokban szállittatik á nettó •50 gr.
K f

100 gr 
K f

250 gr
K f

500 gr.
K 1

Melange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos

—.50 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. Ningchow-aroma) 

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

.80 1.60 3.80 7.60

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

a legfinomabb fajtákból áll; csakis 
elsőrendű termékből.

1 — o__ 4.80 9.60

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 kiilcn-külön 
lapon. — Péterka vendéglő. - Gróf 
Szapáry regedeuli parkja.

Kapható

Balkányi Ernő
papirkereskedésében Muraszombat.

Újabb árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Szentgottháidi 
takarékpénztár r.-t. végrehajlatónak Czelecz Ferenc 
alsócsaiogányi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
24350 kor. töke, ebből 21000 kor. után 1906. 
január 1-töl, 3350 kor. után 1907. julius 1-től 
járó 6" 0 rendes, 8°/o késedelmi kamatai. 578 kor. 
06 Ilii. eddigi és 32 kor. jelen árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság területén levő, az alsócsaiogányi 8. sz. 
tjkvben A I. 3. 19. 20, sor 34. 36 b, 38 b hrsz. 
birtokra 126 koronában, a 12. sz. tjkvben A I. 
6. 8—10, 17. sor 143a, 173‘a. 325, 3o9. 466 o a 
hrsz. birtokra 201 koronában, a 372. sz. tjkvben 
A I. 6. 8 sor 73|c. 497|a 1 hrsz. 29. házsz. bir
tokra 1000 koronában, a 417. sz. tjkvben A f 
1. sor 498. hrsz. birtokra 413 koronában, a 15. 
sz. tjkvben A 1. 1, 3-5. 14. 20, 23. 24. sor 30, 
76. 80, 140, 201. 318, 390, 490. hrsz. birtokból

r Legjobb, legmulatlatóbb, 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. Tulsek 
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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MURASZOMBAT. 1911.
.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE” MÁRCZIUS 5.

Védjegy: „Horgonyé "WJ

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél. 
.................. osúznál és meghűléseknél. ..... ...........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony11 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
Csornáéivá. Ára üvegekben K—.80, K 1.40és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
Dl Richter gyegynertári íz ,Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.> i
£

Kalmár és Engel 
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda Gyár.
V. Lipót Körút 22 BUDAPEST VI. üteg utcza 19 

Világhírű! Eredeti! ,Benz“

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

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áru osztály a 

SZOMBATHELY.
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 kivül, vetömagvekat, erö- 
takarinányfélekel, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me- 
szet és cezmentet, lüzolló-felszerelé- 

seket stb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I
Központi iroda: Kőszegi-utcza 2.

Raktár: Széli Kálmán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben kerestetnek

Előnyös vétel és ajánlat.
10 11 lakóházaknak megfelelő nag\

ságu telkem van eladó,

|~~| ölenként 4 korona, 
esetleg elvállalom a legolcsóbb árban bár
kinek házat is felépíteni utólagos fizetés 
mellett.

NOVÁK JÓZSEF, 
kötni vés mester 

Mur aszómba t.

jr akácz.( gledicsia 

L Besztenczei szilva, 
L . kajszip-baraczk, 
\ Ojtott gyümölcsfát. vadonczgt
\ akác? esglecjicsiátWaOOO szarura 

képes küldeni.
____

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzonibat és Vidéke* 
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az oltani 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 

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

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

Köhögés rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy;Selofli cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan R É T H Y-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk ell

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

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

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT.

Alaptőke Reteteket elfogad Tartaiéktökék100.000 K. DeieiCKCL CllUgdU I92.000.K.
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekainat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5% 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 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyugtat
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat felévenkint 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.

— ------------- ---- --- --------- —
I -P j v fi 6s ,na8as julAlék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors-
1 jegyek részletfizetésre való eladásához. — Havonkint elérhető

jövedelem 300—600 korona. Hecht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Ferencziek-tere 6.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


