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Gondolatok március idusán.
„Az előkelő szellemek helyéi maga a 

természet jelöli ki."
Rolandné eme mély értelmű szavai 

jutnak eszembe, midőn gondolatban magam 
elő idézem a negyvenuyolczas idők nagy 
alakjai szereplését és eszméik-tetteik bámu
latától eltelve újra meg újra felmerül elöl
tem ama minden idők megoldhatatlan lelki 
problémája, hogy vájjon a nagy időket az 
emberiség héroszai szülték e, avagy emezek 
lánglelke csupán megtermékenyítette koruk
nak egyébként is haladni vágyó szellemét?!

Vájjon vezérek voltak é ők, kik zseni
jükkel megteremtői valának koruk törté
nelmi átalakulásának, avagy csupán egy 
vajúdó korban mintázói, alakitói annak, a 
mit az emberek összessége létrehozni, elérni 
amúgyis akart?!

De hagyjuk e rejtélyt!
Legyen bármelyik igaz: csinálták lé

gyen ők a történelmet, avagy szülte légyen 
a történelem érvényesülésük körét, — mind
egy, nagyságuk glóriája egyaránt ragyog és 
ragyogni fog................

.... Eltűnődve a múlton látom ide
gen igában görnyedő nemzetem, látom 
apáink szemében szép hazánk pusztulására
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összegyűlt könnyeket s látom . . . látom a 
kétségbeesést, mely lidércnyomásként nehe
zül a honíibutól sajgó keblükre és hallom 
az ajkaikról elcsukló hangon elröppenő 
sóhajt, vaj’ lészen-e hős. oly bátor, erős, 
ki vasmarokkal széttépve rabbilincseit ke
zébe ragadja a szabadság meglépett zász
laját s lángra lobbantva a hazaíiság tüzét, 
a lelkesülés szent hevületéiül ihletett szelle
mével megjelöli azt az utal, a melyen haladni 
kell és kit nem rettei f lalálzaj, hanem csata
bárdjával rést ütve az ármányemelte aka
dályokon uj Mózesként az Önálló nemzeti 
lét és közpolgári szabadság Kánaánjába 
vezeti nemzetét?

A nemzet imáját meghallgatá az Ég. 
Megszülettek a nagyok nagyjai, kik erőt 
merítve a múlt dicsőségéből, harci készséget 
a sivár jelenből, győzelmi reményt tetterös- 
ségük tudatából megfujlák a harci riadót és 
elhangozva a „Talpra magyar, hi a haza!" 
szavára „a nemzet nagysága" nem kiméivé 
pénz és véráldozatot, százezreket állított 
csatasorba, hogy „a magyar név megint 
szép" és „méltó" legyen „régi nagy híré
hez" és hogy a „gyalázatot, mit rákentek a 
századok" lemosva édes hazánknak, drága 
honunknak földje újból szabad legyen.

Nagy idő volt! Az ara feláldozta jegye

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
ap szerkesztőségébe küldendők.
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sét, a feleség hitvesét, az anya gyermekét 
és szerette halálán érzett mélységes fájdal
mára a haza szeretete balzsamirt adott.

Hiába volt! A túlerő falankszain meg
tört maroknyi nemzetünk és jött egy kor, 
midőn már-már úgy tetszett, hogy a bosszút 
lihegő abszolutizmus fertőjének piszkos hul
lámai elfojtják a magyar nép életerejét. 
De irgalmas volt az Ég, megszánta a bal
sorstól régen tépett nemzetet és küldött uj 
hősöket, kik azt, amit karddal kivívni nem 
sikerült, kivívták az érvek fegyverével, a 
kiknek nagy szelleme megtudta találni a 
kiengesztelés fonalát, a kiknek lánglelke s 
bölcs mérséklete fel tudta építeni a romokon 
az uj Iliont, melyen belül az Auteuszként 
uj erőt nyert nemzet „nem veszhet el, inig 
az ezüst Dunának nagy tükörén egy honfi 
szem pihen s magyar lakik a parton s a 
hazának csak egy romlatlan gyermeke 
leszen" . ..

.... El-el tűnődöm a múlt emlékein 
és vizsgálom a jelent. Amott feltűnik a tar
tományi mivoltra szánt és elszegényített 
hazánk minden buja-bánata, emitt a va
gyonban, kultúrában izmosodó, nagyhatalmi 
tényezőként szereplő nemzetünk.

Oh hős Apák! A ti erényetek szülte e 
nagyszerű átalakulást, a ti boldogtalanság-

TARCZA.

Asszonyok öröme.
Irta: Hevesi József.

Libussa, a csodaszép Libussa, aki lábainál 
látta a főváros egész aranyifjuságát, akinek moso
lyára drágakövek teremtek és akinek csókjai aranyak 
csengésébe fulladtak, immáron tizedszer lépett 
nagy állótükre elé, Bizony Narciss módjára bele
szerethetett volna önmagába a fejedelmi szépségű 
Libussa, ha belemerülhetett volna a saját képmá
sán való gyönyörködésbe. De ideges volt Libussa. 
Ideges és türelmetlen. A tükör elé állott, de bizo
nyára nem is látta magát. Annyira felizgatta a 
hosszas várakozás. Minduntalan az ablakhoz futott 
és kitekintett. Várt valakit. A fején kalap volt. 
A szék támláján kis kabátka. Bizonyos, hogy ki 
akar kocsizni. Fejedelmi termetéhez pompásan si
mult ametiszt-szinü panneból készült, magasövü, 
rózsaszínű virágokkal himes ruhája. Tizedszer v 
megnézte már magát a tükörben és türelmetlen' 
sége egyre fokozódott.

A szobaleánynak minden második perezben 
jelentést kellet tennie.

— Nem csengettek, nem jött senki.
Kocsirobogás. Libussa as ablakhoz fut. Végre! 

A kis palota előtt fogat állott meg. A Tibi fogata.
Tíz másodpercz nem telt bele és a fiatal 

ember már benn volt a szobában, lihegve, kipirulva.
— Bocsánat, ezer bocsánat! Várakoztattalak, 

ugye ? De lásd ....
Libussa haragosan vágott közbe:
— Ne folytassa 1 Már több mint egy negyed

órája, hogy várom. És biztosítom, ha még egy 
pcrczet késik, telefonoztam volna a kis Pipinért. 
Ó tudom hogy nem várakoztatott volna.

— De imádott királynőm, hát hallgass meg.
— Ne mentegetőzzék! Úgy sem hiszek már 

magának. Most pedig menjünk, már bizonyosan 
megkezdték az előadást.

És ügyet sem vetve a férfiúra, sietett előre.
A fogatba ültek és a férfi hozzálátott az 

engesztclés nehéz munkájához. Egy megsértett 
istennői kibékíteni!

— Maga igazán olyan zsarnok, mint a név

rokona, Prága megalapítója, az amazonhajlamu 
Libussa. Csak abban különbözik tőle, hogy maga 
nem gyűlöli a férfiakat. íme, máris a kis Pipinnel 
akart rám ijeszteni.

Libussa arczán a mosoly első derűje mu
tatkozott.

— Oh, az nem volt ijesztgetés. Tudja, hogy 
én szláv nő vagyok. Én a czernagórczokkal tartok : 
„Ko no se ovesli, on se ne povesli." Aki magát 
meg nem boszulja, az nem is becsüli magát".

— De édesem, az anyám volt nálam és be 
fogod látni . . .

— Hagyjuk most már!
Egy pillanatig elhallgattak.
A férfi egyszer csak rámutat a Libussa keb

lére tűzött virágra :
— Kitől kaptad?
A leány széretö gyöngédséggel nézett a 

virágra.
— Ugye gyönyörű orchidea? Magam vettem. 

Lássa, ez az a Cattley, amiről már magának szó
lottám. Az orchideák királynője. A virágkertész 
már tegnap odaizent hozzám, hogy most gyönyörű 
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Gümöltór, 
köhögés, 

szamárköhögés, 
influenza 

.Beleiben ez orvosok 
csak

Kik vannak a Sirolin „Roche“-ra utalva?
tó 1. A kik hossza időn keresztül köhögés bántal- 

maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

Csakiset edeti csomago
lású Sirolin „Roche'-t 
kérjen, minden után
zatot vFgv pótkészit- 
ményt kérünk a legha
tározottabban vkiaa- 

utasitanl.

SIROLIN 
„RoeheM 

rendelnek.

8. Asztmában szenvedők ényeges könnyeblülést 
éreznek már rövid használat után.

4. Skrotulás, mirigyduzzad.isos, szem- és orrkatar. 
rusos gyermekeknek ion os szete * Síi o.in 
„Romé".
A táplálkozást nagyban elősegíti.

F. Hoffmann- 
La Roche & Co.,

Basel (Svájcz), 
Grenzach (Németor

szág).

Tisztelettel kérjük kiknek, előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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tok lett forrása a mi boldogságunknak, a 
ti szenvedéstekböl fakadt a mi örömünk.

Nagy voltotok bámulatától, erényetek 
csodálatától eltelve, hol sírjaitok domborul
nak, leborulunk mi, törpe epigon unokák 
és áldó imádság mellett újra és vjra áldva 
mondjuk el szent neveiteket.

Szentkirályi Sándor.

Aranymosás a Murában.
E czimen „A Bánya” czimü szaklap az 

alábbi közleményt adja, amelyet érdekességénél 
fogva egész terjedelmében közreadunk azzal, hogy 
a Bánya értesülése szerint egy hollandi társaság 
Szécheíiykut alatt aranymosó telepet szándékozik 
felállítani.

Ismét hallani a muraközi aranymosásokról 
„Jó ideje már — írja a Világ — hogy arról be
szélnek bányászati körökben, hogy a Murában 
olyan mennyiségű arany van, hogy érdemes a 
mosáshoz fogni. Most hire jár, hogy egy hollandi 
cég érdeklődik a dolog iránt és hajlandó a Mura 
mentén telepet létesíteni az aranymosásra.

A Bánya már ezelőtt három esztendővel több 
cikkben foglalkozott a Mura aranyával és kimu
tatta, hogy bár igen csábitó az egy gramm köb- 
méterenkinti aranytartalom, mégis céltalan vagy 
nagyon kockázatos a nagyüzemü aranymosáshoz 
fogni. Kimutattuk — Írja a Bánya — hogy csakis 
a parasztnak érdemes ott a mosással foglalkozni, 
mert az más munka hiányában megkeresi vele a 
napi bérét. A környék lakossága ki is mos éven
ként vagy 20—30 kilogramm aranyat, amely 
mennyiség már nagy befektetés kamatját képez
hetné, ám a rossz helyi körülmények sehogysem 
kedveznek a nagyüzemü mosásnak.

1903-ban egy angol társaság végzett kutatá
sokat a Mura és Dráva folyókban; a kutatásokat 
abbahagyták, a nélkül, hogy egyetlen területei 
is érdemesnek tartottak volna lefoglalni.

1908-ban George Towner Sisson amerikai 
mérnök és Pollák Géza együttesen végeztek ala
pos kutatásokat a Murában a nagyüzemü arany
mosás irányában. Kutatásaik teljes anyagát ren
delkezésünkre bocsátották és azok alapján alakult ' 
ki véleményünk a Mura aranyáról. Towner Sisson. 
aki híres klondykei aranymosó, mindenek elölt 
konstatálta, hogy bizonyos elméleti utón előre is j 
meghatározható helyeken ez aranytartalom meg- ; 
haladja az egy grammot, mig az alluvium többi , 
részeiben levő arany a nagyüzem szempont- 1 
jából számba sem jöhet. A kutatás természetesen 
nagy költséggel járt, amivel szemben a két kutató ■ 
egész nyáron át ki is mosott vagy 8 gramm ara-

nyal; a nyár végén aztán arra a konklúzióra ju
tottak, hogy legcélszerűbb lesz régi mesterségük
höz visszatérni. Sisson elutazott Klondykebe, ahol 
ugyan nagyobb a konkurrencia, de legalább nem 
úszik el az ember vagyona a Mura vizében.

Sisson és Pollák kutatásaival egyidöben 
Sporzon Pál akadémiai tanár terveiből is megtud 
tünk egyet-mást. Sporzon 4 m.-nek veszi a Mura 
alluviumának átlagos vastagságát s az alluvium 
átlagos aranytartalmál köbméterenkint 0'3 gramm
ban állapítja meg. A helyi viszonyokat és más 
egyéb tényezőket kedvezőnek találta, úgy hogy 
sietve lefoglalt 400 zártkutatmányl.

Mi aztán elhallgattunk és nyugodtan vártuk, 
hogy mily sikerrel fog járni Sporzon nagyszabású 
vállalkozása. Variunk három esztendeig és kevéssé 
biztató híreket vettünk. A nagyüzemü mosásnak 
quasi csődjét láttuk előre, ezért hallgattunk inkább. 
Mig mi hallgattunk komoly közgazdasági okokból, 
addig mások kodácsolnak. Minden év tavaszán 
— pontosan mint a fiumei cápa — egy egy buk- 
kanik fel a lapokban, amely arról tud, hogy a 
hollandok, belgák, franciák, angolok nagy üzemi 
telepet létesítenek a Mura csendes partján.

- Lapunk mai száma hat oldalt 
tartalmaz.

HÍREK.

A régi Muraszombat egy közismert és 
lános tiszteletnek örvendő alakja dőlt ki ismét az 
élők sorából. Az elmúlt éjjel péntekről szombatra 
virradóra örök pihenőre hunyta le szemét Slebich
Ignácz, a muraszombati áll. elemi iskola nyugal
mazott igazgatója egy megfeszített munkában el
töltött hosszú élet után. Néptanító volt. A nem
zet napszámosainak a*bból  a derék gárdájából, 
mely hevülö ainbitióval csak a közért dolgozik. 
Typusa a magyar tanítónak, ennek a hálátlanul 
fizetett és mégis emberfeletti munkát végző köz
életi munkásnak, ki a saját gyönyörűségére és 
minden önös érdek nélkül végző terhes feladatát.

Slebich Ignácz 1837-ben született Nagy- 
dolányban. Iskolai kiképeztetésben Győrött része
sült. Abban az időben még nem kívántak Írásos 

qualificatiót, csak rátermettséget. Eme kiváló tu- 
j lajdonsága képesitette öt a tanítói pályára, amelyre 
i 1853-ban lépett. Az időben az állami közoktatás 

még a messze jövő képe volt, Slebich tehát a 
felekezeti iskolánál kapott alkalmazást. Tanitós- 
kodolt itt a tótságban több helyütt, úgy Vas
megyében mint Zalában.

Mikor az első állami iskolákat létesítették, 
akkor Slebich Ignácz Vizlendván kántorlanitóskodotl 
néhai Ratkovich Vendel kanonok, akkori vizlendvai 
plébános mellett. 1873-ban szervezték a mura
szombati állami iskolát. Egyike volt az ország 
első állami intézeteinek s az akkori tanfelügyelő, 
Szelesley László, a kiváló költő, javaslatára Sle
bich Ignáczot hívták meg ezen iskola vezetésére, 
amelyet Liberlini Gusztáv segédtanfelügyelővel ö 
rendezett be. A muraszombati állami iskola tör
ténete, egyben Slebich Ignácz éleiének történele is.

Kineveztetésélől fogva egész nyugalomba 
vonulásáig, 1906-ig ennél az iskolánál dolgozott 
Slebich Ignácz azzal a szívós kitartással és hazafias 
lelkesedéssel, mely a magyar tanítóság oly becses 
ékessége. 1903-ban kartársainak kezdeményezésére 
a járási tanítóság és az egész közönség osztatlan 
részvételével ünnepelték működésének 50 éves 
jubileumát.

Slebich Ignácz volt a Muraszombatjárási 
általános tanítókor első elnöke s ebbeli minősé
gében sok szolgalatot telt a tanítóság ügyénék. 
A Délvasmegyci Takarékpénztár igazgatóságának 
is régtől fogva tagja. Az intézet épületére tűzött 
gyászlobogó hirdeti a Takarékpénztár súlyos 
veszteségét.

Boldog családi életet élt. Belalinczról nősült 
s hátrahagyott bús özvegyével, szül. Vogrincsics 
Josefával — ki iránt városszerte élénk részvét 
nyilatkozik meg — 50 évig élt a legboldogabb 
házasságban.

Az állami iskola tantestülete körlevélben 
értesítette a járás tanítóságát a halálesetről.

Az özvegy a halálesetről a következő jelen
tést adta ki :

Mély fájdalommal eltelt szívvel az összes 
rokonság nevében tudatom, hogy a felejthetet
len férj Slebich Ignácz nyug. áll. iskolai ig. 
tanító életének 74-ik, boldog házasságának 50-ik 
évében 1911. évi március hó 10-ik napján 
este 11 órakor, az utolsó szentségek ájtalos 
felvétele után jobblétre szenderült. A temetési

orchideái vannak, odonloglossák, eendrobiák, loe- 
liák, lykasták. Én hát ma délben elmentem az ő 
virágosboltjába és ott végtelen nagy öröm vártreám.

— Olyan szépek voltak az orchideák?
— Ugyan, ki beszél itt a virágokról? Kép- j 

zelje csak, alig lépek be a virágosboltba, egy igen i 
előkelő hölgy siet elém és egész odáig van az i 
örömtől, hogy engem láthat. Elhalmoz kérdések
kel, természetesen letegez és aztán együtt járja ; 
velem körül a boltot, hogy a virágokat megnéz- , 
zük. Fogalmam sem volt róla, ki legyen az a nő, , 
akit a kisasszonyok kegyelmes asszonynak szóli- j 
tottak. Természotes, hogy én is nagyon szives vol- i 
tam hozzá. Mikor aztán eltávozott, tudtam meg- 
hogy egy miniszter felesége, aki engem bizonyo, 
san összetévesztett valaki mással, de tény az, | 
hogy — tisztességes asszonynak nézett. Hát nem 
kedves dolog ez ?

Hangosan kaczagtak mind a kelten.
A fogat a színház elé érkezett.

II.
Korponay grófnő a fürdőről tért haza.
Négoesfogat várt reá a kis állomásnál. A . 

kegyelmes ur, a férj, nem jöhetett eléje, mert a ! 
kőszvénye megint elöfogta. Tehát csak az intéző 
fogadta.

A tömérdek málhát — egy fürdőről haza
érkezett grófnő málháit! — külön szekérre rakták 
fel. így indult haza a grófnő a kastélyba.

Nem volt már fiatal Korponay Grófnő . . , . 
Azaz hogy pardon, minden nő. különösen minden 
grófnő fiatal. Korponay grófnőről is egész bátran 
írhatott volna még regényt Balzac mester. Sőt

igen sokan szívesen átéltek volna még egy regényt 
a szép Myrinával.

Noha már férjnél volt a leánya, még mindig 
bájos volt és kívánatos. A megjelenése fejedelmi. 
Arczának vonásai nemesek, klasszikusok, előkelőek.

Meg nem tudom bocsájtani magamnak az 
iménti nyelvbollást. Már hogyne lett volna fiatal 
Korponay grófnő az ö karcsú darázsderekával, 
arczának üdeségével, kék szép szemeinek ragyogó 
tisztaságával ?

A gróf a köszvényével együtt eléje sietett a 
tornáczra és szeretettel üdvözölte hazatérő hitvesét.

Bájos volt a viszontlátás. Mert tiszta har
mónia fűzte őket egymáshoz. A gróf szinte kö- 
nyezett, mikor az ö Myrinájál ilyen üdének, fiatal
nak, ruganyosnak és szépnek látta viszont, a grófnő 
pedig gyöngéd aggódással tudakozódott férje 
egészségéről.

Mikor aztán este együtt ültek a nagy ebéd
lőben, kettecskén, közel egymáshoz egy-egy nagy
angol karosszékben, a gróf enyelegni kezdett a 
feleségével.

— Most aztpn, drágicza, beszélj valamit a 
hódításaidról.

Myrina grófnő úgy elpirult, mint egy fiatal 
menyecske.

— A hódításaimról? ... No persze, te azt 
hiszed, hogy én már leszereltem?

— Kérem, kérem asszonyom, én egész ko
molyan tartnm magát bódiló szépnek!

A grófnő hálásan bókolt a fejével.
— Köszönöm, köszönöm öregem. De hiszen 

maga tudja, hogy én sohasem voltam — olyan. 
Én nem kívántam csak a maga hódolatát. Pedig ...

Itt hamiskásan mosolygott.

A gróf megragadta a szót.
— Pedig?
— Nos igen, ha elbizakodott tudnék lenni, 

most volna rá módom, Egy nagyszerű hódítással 
dicsekedhetnénk

— Ah, mondja el hamar, ha nem tartja kí
váncsiságomat indi zkrécziónak?

— De ki fog majd nevelni.
— Miért? Hisz az csak természetes, hogy az 

én Myrinám szépsége feltűnt ...
— No, no, te túlzásba viszed ....
— A fürdöhelven történt ?
— Nem. Budapesten. Tegnap. Mint tudja, 

tegnap délben érkeztem meg a fővárosba. Alig 
hogy megebédeltem, fáradtnak éreztem magamat 
és lepihentem szállodai szobámban. Késő délután 
volt, hogy felébredtem. A szoba levegője fülledt 
volt, pedig a Dunára néztek ablakaim. Felöltöztem 
és sétára indultam. Előbb a korzón barangoltam, 
majd a kirakatokat akartam nézni és befordultam 
a Váczi-utczába. Egy kisebb utczán vágtam ál és 
egy butorkereskedés kirakata előtt állottam meg. 
Úgy gyönyörű szép szekrény tetszett meg nekem, 
melybe tölgyfagyökér inkuszlrácziók voltak appli
kálva. Amint nézegetem, egyszerre csak észre*  
veszem, hogy előkelő külsejű ur áll meg mellettem 
és kissé feltűnően kezd engem vizsgálni.

Rögtön megvillant az eszemben, hogy ezzel 
az úrral feltűnően sokszor találkoztam már a kor
zón is a sétáimon.

— Valami aszfalt-lovag lehetett, ugy-e ?
— Várjon csak!... Persze, mihelyt, tuda

tára jöttem, hogy engem kisérget, szigorú arezot 
vágtam és siettem tovább. Mindhiába! Az isme
retlen mindenütt a nyomomban volt. 
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szertartás 1911. évi március hó 12-ik napján 
délután 4 órakor fog a róm. kath. anyaszent- 
egyház szertartása szerint végbe menni. Az 
engesztelő gyászmise 1911. évi márczius hó 
13-ik napján délelőtt 8 órakor lesz a mura
szombati rom. kath. templomban. Béke poraira I 
özv. Slebich Ignáczné neje.

— Nagy lelkű adomány. Gróf Batthyány Zsig- 
mond a muraszombati járás gazdaközönségének 
a 25 éves együttműködés emlékére 2000 drb. gyü
mölcsfát adományozott. Ezen gyümölcsfákból in
gyen kapnak a „Muraszombati Járási Gazdák Szö
vetségéinek mindazon tagjai, kik ebbeli kérelmük
kel Richter József, szövetségi titkárhoz fordulnak.

— Halálozás. Alig pár hete, hogy a jó öreg 
Puhán József elköltözött az örök hazába s ime 
röviddel utána követte életének hűséges társa, 
megözvegyült felesége. Özv. Puhán Józsefné éle
tének 85-ik évében, melynek utolsó esztendeit a 
legteljesebb visszavonaltságban töltötte, e hó 7-én 
délelőtt 8 órakor jobblétre szenderült, kettős 
gyászba borítva városunk egyik előkelő családját, 
A halálesetről a család a következő jelentést i 
adta ki :

Mély fájdalommal eltelt szívvel tudatjuk, 
hogy szerető édes anya, nagyanya és dédanya 
özv. Puhán Józsefné életének 85-ik évében 1911. 
évi márczius hó 7-ik napján délelőtt 8 órakor, 
az utolsó szentségek ájtatos felvétele után jobb
létre szenderült. A temetési szertartás 1911. 
évi márczius hó 8-ik napján délután 3 órakor 
fog a rom. kath. anyaszentegyház szertartása 
szerint végbe menni. Az engesztelő gyászmise 
márczius hó 9-ik napján délelőtt 9 órakor lesz 
a muraszombati rom. kath. templomban. Béke 
poraira! Özv. Pintér Miklósáé leánya, Aczél 
Józsefné, Bock Lászlóné unokái, Aczél Katóka, 
Bock Laczika dédunokái.

A temetés óriási részvét mellett e hó 9-én 
ment végbe. A mélyen sújtott család iránt város
szerte élénk részvét nyilvánult meg.

— Márciusi ünnepély Bellatinczon. A bella- 
tinczi Gasino az 1848-iki márciusi nagy napok év
fordulójának alkalmából ma este saját helyiségében

Kissé mulattatott a dolog, de boszantott is. 
Nem állhattam meg kirakat előtt, hogy rögtön ott 
ne termett volna mellettem.

A gróf kissé ideges lett.
— A nyomorult!
— Végre is beláttam, hogy menekülnöm kell 

és egyenesen a szállóm felé tartottam. Az isme
retlen mindenütt utánam. Egy ékszerész kirakata 
előtt aztán megszólított. Nagyon udvariasan, szinte 
félénken. Bocsássák meg neki, de igy meg úgy ... 
én oly hatásai voltam rá, hogy ő nem tud ellent- 
állani és ha tolakodónak tartom is, de ... Persze 
nem engedtem folytatni.

— Remélem is — szólt izgatotan a gróf.
A grófné elnevelte magát.
— Hiszen tudod, ki volt Myrina ? Az ama

zonok leghatalmasabb királynője. És én nem tar
tom magamat e névre méltatlannak. Rögtön eré
lyesen rászóltam. De ennek az urnák, úgy látszik, 
már sokféle amazonnal lehetett dolga. Egy csöp
pet sem imponáltam neki. Sőt elég szemtelen volt 
hozzám igyszólani: „Oh, ha tudnád, milyen széppé 
teszi arezodat a harag pírja!.... Tegezeit a nyo
morult. Természetes, hogy rendőrt kezdtem neki 
emlegetni, mire ő eltakarodott.

— A pimasz — szólt a gróf kissé meg
nyugodva.

A grófné azonban bájos mosolylyal folytatta:
— Mikor aztán eltávozott, tudod lelkem, nem 

tagadom, hogy engem valami jóleső érzés fogott 
el. Az az ember engem letegezelt, az az ember 
engem — egy olyam assoznynak nézett. Hát nem 
kedves dolog ez ? !...

És hangosan kaczagtak mind a kelten.

hazafias emlékünnepélyt rendez a következő mű- I 
sorral : 1. Himnusz. Énekli a közönség. 2. ünnepi 
beszéd, Tartja Zrínyi Károly. 3. Ima a hazáért, 
a Bánk bán c. dalműből, Erkel Fcrencztöl. Énekli 
Szöcs Margit, czimtalmon kiséri Szauermann 
Mihály. 4. Petőfi ébredése. Szavalja ifj. Fekete 
Géza IV. el. isk. tanuló. 5. Magyar dalok. Gzim- 
balmon előadja Szauermann Mihály. 6. A koldus, 
Ábrányi Emiltől. Szavalja Kelecsényi Alice. 
7. Ismerek egy szivet, Bogominszkytöl. Énekli 
Szöcs Margit, czimbalmon kiséri Szauermann 
Mihály. 8. Szózat. Énekli a közönség. A casinó 
helyiségben lezajló ünnepélyt Deutsch Ede ven
déglőjében társas estély követi.

— Előadás vetített képekkel Barkócon Bér
iek Győző kér. selyemtenyészlési felügyelő Barkó
con az állami iskola tantermében folyó hó 7-én 
este igen tanulságos előadási tartott, sok szép ve
tített képpel tette előadását változatossá. Bemu
tatta vonzó előadásával a szedeifa tenyésztését, 
a selyemhernyó természetrajzát, a selyemgubó 
feldolgozását. Végezetül Budapest szépségeit, neve
zetességeit mutatta be igazán remek vetitett ké
pekben. — Sajnos, Barkócon semmi érdeklődést 
nem mulattak az előadás irányában.

— Tüzek. Alig múlik el hét anélkül, hogy 
a veres kakas hol itt, hol olt le ne szállna járá
sunk valamelyik községében és kiáltására láng
nyelvek ne pusztítanák el az emberi munkás fárad
sággal kiérdemelt gyümölcsét. E héten is két tűz
vészről kaptunk értesülést. Tűz puszlilolta el Lü
lik Ferencz sürüházi lakos 400 korona értékű szal
máját és tűzvész emésztette meg Neumann Ro 
zalia vashidegkuti szatócs 600 korona értékű üz
leti berendezését és raktárát. Emberélet egyik 
helyen sem esett áldozatul.

— Halálozás. Meolicz Mihály polgártársunk 
f. hó 8 án hosszabb szenvedés után 44 éves ko
rában meghalt. Temetése e hó 10-én délután 3 
órakor volt nagy részvét melleit. A temetésen a 
tűzoltó-egylet testületileg vett részt.

— Mura halottja. Folyó hó 7-én este halá-4 
los szerencsétlenség történt Barkócon Mishez Iván 
murai malmánál. Ugyanis Ballér Ferencz állítólag 
ittas állapotban a malomból belezuhant a Murába. j 
Az elősielö molnárok a sötétben csak a fuldokló 
ember segítségért kiáltó hangját hallották, mert a 
rohanó viz tova vitte. A csónakon ulánna síelők i 
nem érték utol, csak másnap kora reggel indullak 
felkeresésére. A hullát azonban még ezideig nem 
sikerült megtalálni.

— Elhalasztották a sorozást. A honvédelmi 
minisztérium értesítette a vármegyei, hogy a 
tavaszi fösorozást bizonytalan időre elhalasztotta.

— Wilfinger Károly korongi állami iskolai 
tanító lapunk egykori volt szerkesztője e hó ele
jén megkezdte 3 hónapi szabadságát, — megron
gált egészsége helyreállítása czéljából, — helyet
tesül Tóth Karolin oki. tanítónő Kőszegről nevez
tetett ki.

— Purim bál A muraszombati izraelita ifjú
ság segélyzö egyesülete könyvtár alapja javára 
19,11. március hó 14-én este 8 órakor Muraszom

baton a Boros-féle kávéház helyiségében Álarcos 
Purim Estélyt rendez, belépti dij 1 korona 60 fillér, 
melyért a vendégeknek teát szolgálnak fel Az 
estélyen Sárközi Gábor zenekara fog működni.

— Meghívó. A Muraszombati Járási Ipartes- 
lület állal 1911. évi március hó 26-án délelőlt 10 
órakor a r. kath. iskola helyiségében tartandó 
XVII. évi rendes közgyűlésre a tagok tisztelettel 
meghivatnak. Az ipartestület tárgysorozata : 1. Évi 
jelentés. 2. Mull évi számadás előterjesztése. 3. 
Számvizsgálók és lisztviselöK felmentése. 4. Jövő 
évi költségvetés megállapítása. 5. Tiszlujitás. 6. 
A végrehajtó-bizottság beszámolása. 7. Indítványok 
(4 nappal előbb az elnökségnél Írásban beterjesz- 
tendök.) Esetleg március hó 26 án határozatképes 
számban való meg nem jelenés esetén április hó 
9-én d. e. 10 órakor ugyanott határozni fog, vagyis 
határozatképesnek tekintendő. Meholicz János el
nök, Stevancsccz Nándor jegyző.

— A muraszombati polgári kör, a mely hi
vatva lesz muraszombat polgársága otthonául szol
gálni. a mai nap délután 3 órakor tartja alakuló 
ülését. Bohrai János éttermében. Értesülésünk sze
rint a kör Dobrai jelenlegi kávéház — termét 
fogja helyiségül kibérelni.

— Köszönetnyilvánítás. A Délvasmegyei laka 
rékpénzlár r.-t. a tótkereszturi ág. hitv. ev. isko
lának 30 koronát adományozott, mely összegért ez 
utón is hálás köszönetét mond az iskolaszék.

— Felülfizetések a tótkereszturi dalár és 
tűzoltó mulatságon Dr. Vályi Sándor 10 korona, 
dr. Gzifrák János, Stern Hugó 4.50 korona Herezeg 
Ede 3.50 korona. Darvas Aladár 3 korona, Pósfay 
Pongrácz, Balkányi Ernő, Darvas Ferencz, Kühár 
János, Domonkosfai önk. tűz. egylet, Pongrácz 
Dániel 2—2 korona, Kühár István, Gsaplovics F. 
Szép János 1.50—1.50 korona, Beer Lajos, Prcisz 
Rudolf, Fiiszár János, Szeredy Viktor, Nemcsics 
Mátyás, Bedöke József, Jakisa József. Czifer János 
1—1 korona, Andics Zoltán, Nika Lajos, Fújsz 
Sándor, Ballek Sándor. Zsöks Sándor 50—50 fillér, 
Petanovics, Gsahuk János, Kolossá Miklós, Kühár 
Sándor, Lukács Ferencz, Frankó Iván, Nemccz 
István. Kühár József, Krancsics István, Kühár Ist
ván, Kühár János. Marics Iván 40 —40 fillér, Sze- 
ver Ferencz 30 fillér, Kühár Ferencz 20 fillér, 
Gsahuk Lajos 10 fillér. A nemes adakozók fogad
ják a rendezőség hálás köszönetét.

— A .. Battyándi dalos-egylet mulatsága. 
Szép programú előadással fogja megünnepelni 
Baltyánd község még zsenge korát élő dalos-egy
lete március 15-ét. Az ünnepi beszédei Osválh 
Sándor taniló fogja tartani. Az ünnepély az emlí
tett napon este 7 órakor kezdődik a Küzmits- 
féle vendéglőben. Előadás után lánc.

— Muraszombat építkezése halad. Ennek 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat teljes 
látképe, mely gyönyörűen mulatja be a város 
minden részét. KaphalO a kiadónál Balkányi 
Ernőnél, Muraszombat.

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzombat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezeti 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 díjtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziókat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

Nyit ttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják őszinte köszönetemet és hálámat, 

a kik megboldogult férjem elhalálozása alkalmá
ból szívesek voltak részvétüket kifejezni. Különösen 
köszönöm a muraszombati önkéntes tűzoltó-egylet
nek a testületileg való megjelenést.

Muraszombat, 1911. márczius 11.
Özv. Meolicz Mihályné.

') E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Apró hirdetés.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járási 

Gazdák Szövetségé"-nők könyvtára nyitva van 
naponta délelőtt 11—12 óráig a titkári hivatal
ban. — A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tára pedig szerdán d. u.« 2 órakor áll a közönség 
rendelkezésére az állami óvodában.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.

Garnitúrákra csereüzletek köttetnek. Használt is jól javított eséplökészlelek.
eie! Mindennemű ara■ai Benzin ás nyersolajmotorok, ta 

r Tljes locomobilos eséplökészlelek, • gazdasági gépek is műszaki cikkek.
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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, megszereszte Gör
gey Arturné eddig ismeretlen, kiadatlan emlékira
tait és folytatásokban közli c nagyszerű, kiváló 
asszonynak, a 48—49-iki szabadságharc lángéi m éj ü 
tábornoka élettársának am feljegyzéseit, amelyek 
a nagy magyar nemzeti epopcia 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 fűtött most Az Est amikor megmutatja, 
hogy a napi múló szenzációk és fürge hírszolgá
lata mellett egyformán néz a jelenbe, jövőbe és 
múltba, kiásván a múltból olyan kincseket, ame
lyek az egész magyar szollemet teszik gazdagabbá.

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

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

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.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Ág. evangélikus hívek szántára csinos fekete 
félvászon kötésben

megjelent.
Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé

sében Muraszombat.

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

Muraszombatjárás községeinek 

== névjegyzéke ==s
Feltüntetve: a községek uj el 
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
I q melyik körjegyzőséghez tartozik

és annak utolsó postája, lakosai 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kiloinélerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

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

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

zz a legalkalmasabb zz

Papirkereskedési
czikkek, toll, tintatartók, festék minden színben, 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, Írónők, 
kréták fehér és színes, másoló Írónők, irónbelétek, 
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal 
rovatozolt papírok, fehér és fogalmi irodai és 
különféle nagyobb alakú papírok, levélpapír 
dobozban és csomagokban a legszebb választékban 
másoló papírok, borítékok minden alakban, velő 
kártyák, remek kivitelű karácsonyi, újévi és más 
alkalmi képes lapok. Muraszombat a legszebb fel
vételekben. Selyem és krep-papir minden színben.

Könyvnyomdámban 
készülnek csinos kivitelben és jutányos ár mellett 
nyomtatványok minden alakban és terjedelemben. 
Elvállalok folyó- és röpiratokat, takarékpénztári, 
körjegyzői és uradalmi táblázatokat, mérlegeket, 
szerződéseket, felszólításokat, közjegyzői és ügy
védi nyomtatványokat, névjegyeket, eljegyzési és 
esküvői jelentéseket, gyászlapokat, mindenféle 
alkalomra köszönetnyilvánitásokat Ízléses kartonon, 
mcrilett papíron stbi kivitelben, falragaszokat 
minden alakban, lovélfej és borítékokat tetszés 
szerinti fekete v.színnyomásban és papírminőségben.

- É
S
V

I
D
É
K
E

kiadóhivatala.

M 
U 
R
A
S 
z 
o
M 
B 
A
T

Könyvkereskedésemben 
kaphatók iskolai, üzleti és bevásárlási könyvek min
den alakban. Önügyvéd, szerelmi levelező, álmos
könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek, 
mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme
kek és serdülők számára. Vallásos és imakönyvek 
róm. kath., cv. hilv. 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.

Könyvkötészetemben
készíttetek minden c szakmához tartozó munkákat, 
a legkényesebb ízlésnek is megfelclőleg gyorsan 
és jutányos árban. Úgy 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 utánzatu papírból arany, zöld, piros stb. 
diszitéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.



MURASZOMBAT, 1911. .muraszombat és vidéke*
Meghívó.

A Szarvaslakvidéki Takarépénztár 
Részvénytársaság

III. évi rendes közgyűlését
1911. év márczius hó 30 án délután 2 órakor

Szarvasiakon az intézet saját helyiségében 
tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal 
hivatnak meg, hogy alapszabályaink értel
mében részvényeiket — illetve megbízásai

kat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 

és a jegyzőkönyv hitelesitésére két részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1J10 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a tiszta i 
nyeremény felosztása iránti határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság j 
részére 1910. évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság meg
választása 3 évre.

6. Az alapszabályok 17. §-a értelmében be
érkezett indítványok tárgyalása.

Szarvasiak, 1911. márczius hó 12-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

elnök.
JEGYZET. Az igazgatósági jelentés és zárszámadá

sok a keresk. törvény 198 §-a értelmében a közgyűlést 
megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek 
téve és azok a részvényesek ált-1 betekinthetők

Kivonat az alapszabályokból 12 § Minden egyes
részvény a közgyűlésen egy szavalatra jogosít. A szavazati i 
jog személyesen vagy más részvényes, mint meghatalma
zott által gyakorolható. Ütvén szavazatnál többet akár j 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki 
sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal biró részvényes, akár fé.fi akár nő, gyakorolhstja, 
de megkivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést 
megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen, 

Jogi személyek, kiskornak és gondnokság alatt állók 
csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvé
nyesek is, képviseltetnek.

>184. szám. Vasvármegye alispánja.

1911. alisp.
Versenytárgyalási hirdetmény.

Az 1907. évi XLVI. törvényezikk alapján 
folyamatba telt tárgyalások eredménye szerint 
Vasvármegye területén 71 községben összesen 
mepközelitőleg 1428 munkás lakház építése ter
veztetik.

Az építési munkaiatok kivitelének biztosítása 
czéljából a vármegye székházának kistermében

1911. év márczius hó 30-ik napján 

délélőlt 11 órakor zárt ajánlati verseny tárgyalás 
fog tartatni.

Munkáslakházak építése terveztetik a követ
kező községekben:

Czeldőmölki járás.
1. Kemenessömjén 18
2. Kemeneshögyész 22

Magyargencs 37
4. Kemenesmagasi 24
5. Roba 28
6. Nemeskocs 22
7. Kcmcncsszenlmárton 14
8. Mezöválh 23
9. Vönöcz 28

10. Nagysimonyi 20
11. Kuka 18
12. Kissomlyó 24
13. Alsóság 39

Vasvári járás.
14. Rum 21
15. Ncmeskolla 14
Ki. Telekcs 12
17. (íyörvár 32
18. Rábahidvég 29
19. Egervár és Déneslak 18
20, Göcfa 11
21. Vasboldogasszony 19
22 Vasvár 37
23. Csehi 18
24. Csehimindszent 14
25. Baltavár és Kisbér 21
26. Sorkitótfalu 10
27. Felsősorkó 19

28. Olaszka 14
29. Bársony 16

Szombathelyi járás.
30. Ják 24
31. Vép 32
32. Kajd 20
33. Lipárt 15
34. Vasszécseny 14
35. Kisunyom 12
3G. Nagyunyom 10
37. Sorokujfalu 11
38. Dömötöri 14
39. Válh 17
40. Alsó- és Felsöszilvágy 15
41. Acsád 10
42. Sőpte 13

Sárvári járás.
43. Sárvár 87
44. Rögöt 17
45. Csényc oo
46. Kenéz 11
47. Megychid 11
48. Peczöl 26
49. Alsópály 15
50. Felsöpály
51. Jákfa és Terestyénfa

14
25

52. Rábabogyosz.ló 15
53. Hegyfalu 15

f 54, Zsédeny 15
55. Balozsamcgyes 11
5G. Ikervár 34
57. Rábakovácsi 20
58. Alsószeleste 20
49. Felsöszeleszle 20
G0. Ölbö 29
Gl. Pósfa 11
G2. Hegyhálgyerlyános 12
63. Vámoscsalád 21
64. Kis és Nagyrilke 27
65. Császig 21
66. Répczelak 15

Körmendi járás.
67. Körmend 52
68. Egyházasradócz 14

Muraszombati járás.
69. Muraszombat 60

Kőszegi járás.
70. Kőszeg 21
71. Nemescsó 10
Ajánlat tehető egy vagy több községben, 

vagy az összes községükben építendő munkás
házak munkálataira és pedig külön a föld, kő
műves, elhelyező és cserepező munkálatokra, 
külön az asztalos, lakatos, üveges, mázoló és 
különféle munkálatokra, külön az ács munkála
tokra és végül külön a kútépítési munkálatokra.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fen
tebbi munkák végrehajtásának elvállalására vonat
kozó zárt ajánlataikat és az ajánlati költségveté
seket megfelelően felbélyegezve, szabályszerűen 
lezárt és lepecsételt borítékban a kitűzött napon 
délelőtt 10 óráig Vasvármegye alispánjához ok
vetlenül beadják, mert később érkezett ajánlatok 
figyelembe nem vételnek.

Az ajánlati költségvetésben az egység ár az 
ajánlati összeg minden tételnél kitöltendő és 
összegezve kitüntetendő, keltezendő és aláírandó.

Ajánlati borítékra a következő czim Írandó: 
„Ajánlat a vármegyei munkáslakházak 

építéséi e.“
Távirati utón, valamint jelen hirdetményben 

foglalt határozmányoknak meg nem felelő ajánla
tok nem vétetnek figyelembe.

Az ajánlati költségvetés nyomtatványa, az 
ajánlati minta ivenkint 30 fillérért a szombathelyi 
kir. állam építészeti hivatalnál megszerezhetők.

Az ajánlathoz a megajánlott végösszeg 5°/o á- 
nak megfelelő összeg, mint bánatpénz bármely 
vármegyei kir. adóhivatalnál készpénzben vagy 
biztosíték képes értékpapírban letétbe helyezendő, 
és az erről nyert adóhivatali nyugta az ajánlathoz 
csatolandó. Ajánlathoz bánatpénzül sem készpénzt 
sem értékpapírt csatolni nem szabad, és ilyen 
ajánlat figyelembe nem fng vétetni.

Verseny tárgyalásnál ajánlattevők, vagy meg- 
bizotjaik jelen lehetnek.

Ajánlattevők, ajánlataikhoz Vasvármegye tör
vényhatósági bizottságának a munkáslakházak épí
tése tárgyában hozandó véghtározatának jogerőre 
emelkedésétől számilott 15 napig kötve vannak, 
Vasvármegye törvényhatósága fenlartja magának
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azt a jogot, hogy az ajánlatok között tekintet nél
kül azok összegére szabadon választ, esetleg a 
beéikezeit ajánlatok egyikét sem fogadja el.

Az építési helyek illetve a községek kijelö
lése és az építendő munkáslakházak száma Vas
vármegye törvényhatóságának határozatát, illetve 
ezen th. bizottsági határozatnak a föklmivelésiigyi 
ni. kir. Miniszter ur jóváhagyásától tétetik függővé, 
ajánlattevő tehát a felmerülő változtatásból vagy 
az építkezés elhagyásából kifolyólag nem követel
hető kárpótlást.

A szóban forgó ajánlatra vonatkozó művelet 
és feltételek a szombathelyi m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponként 
megtekinthetők.

Szombathely, 1911, évi márczius hó 5-én.
Herbst Géza, alispán.

Meghívó.
A Péterhegyvidéki Takarékpénztár 

Részvénytársaság

III. évi rendes közgyűlését
1911. év márczius hó 31-én délelőtt 9 órakor

Péterhegyen az intézet saját helyiségében 
tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal 
hivatnak meg, hogy alapszabályaink értel
mében részvényeiket — illetve megbízásai

kat — magukkal ho. ni szíveskedjenek,

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 

és a jegyzőkönyv hitelesitésére két részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének meg- 
állapitása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1910. 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a tiszta 
nyeremény felosztása iránti határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
részére 1910. évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság meg
választása 3 évre.

6. Az alapszabályok 17. §-a értelmében be
érkezett indítványok tárgyalása.

Péterhegy, 1911. márczius hó 12-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

elnök.
JEGYZET. Az igazgatósági jelentés és zárszámadá

sok a keresk. törvény 198 §-a értelmében a közgyűlést 
megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek 
téve és azok a részvényesek által betekinthetők.

Kivonat .az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes 
részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati 
jog személyesen vagy más részvényes, mint megha a'ma- 
zott által gyakorolható. Ütvén szavazatnál többet akár 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki 
sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal biró ré-zvényes, akár férfi akár nő, gyakorolhatja, 
de megkivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést 
megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben ig zo va legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók 
cs k törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvét 
nyesek is, képviseltetnek.

Eladó szin.
Egy teljesen jókarban levő, fa oszlopo

kon álló, cseréppel fedett szin olcsón, 
minden áron eladó dr. Czifrák János ügy
védnél Muraszombat.

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 használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.
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Vecyegy: „Horgon,;1

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult ltáziszer, moly már sok év 
óta legjobb bodörzsölésnek bizonyult köszvénynél.

osúznál 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, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
Dl Richter gyigyszertin az ..Arany □roszláehoi", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.
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Kai m á r és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár cs iroda
V. Lipót Körút 22 

Világhírű!

BUDAPEST VL üteg uteza 19 

Eredeti! ,Benz“

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos csóplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKÉR _

420/1911. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkd 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Sómén Lajos ; 
mir aoombali lakos végrehajtatónak Kerüez. János 
birószéki lakos végrehajtást, szenvedett elleni 10 
kor. töke követelés, ennek 1908 april Ki 1<>I járó | 
6"/<» kan alai, 29 kor. 20 fill. peri, végrehajtási és | 
20 kor. árverés kérvényezési költségek kielégítése j 
irámi végrehajtási ügyében az ezen kir. járás- i 
bíróság, mint telekkvi hatóság területén levő, biró- i 
széki 28. sz. tjkvben A f 1 sor 38. hrsz 19 
sz. ház ingatlanból Kcrécz Jánost illető 1 s-ad 
ré«zre 402 koronában, az 59. sz. tjkvben A f 5. 
sor 184,0. hrsz. ingatlanból nevezettet illető ’/«-od 
részre 385 koronában a 88 sz. tjkvben A f 1 
sor 1. hrsz. ingatlanból nevezettet illető 1 4-ed 
rés/.re 51 koronában és a KM), sz. tjkvben A f 
1. sor 70/a hrsz. ingatlanból nevezettet illető ’/'s-ed 
részre 182 koronában megállapított kikiáltás ár
ban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 
1911. évi márczius hó 14 (tizennegyedik) napjának 

d. e. 10 órája Birószék község házához kitüzetelt 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a • 
kikiáltási ár ’/2-ed. illetve 2/» ad részén alól el- ! 
adatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 2O°/o

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat- i 
pénzt készpénzben vagy óvadékkénes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20"/n-nak megfelelőleg nyomban kiégésziteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Birószék község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendő.
Kelt Muraszombat, 1911. január hó 27. A 

kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.
Dr. Schick kir. járásbiró. 

Kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf kir. telekkönyvvezetö. |

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

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

Legfinomabb félementáli 
sajt kapható, kilója 1 kor. 
90 fillér,

5 kilogrammos 
csomagokban 

ZÜGER ALAJOS sajtkészi- 
tőnél Muraszombat.

Megrendelések utánvéttel teljesit- 
tetnek. Csomagolás díjtalan.

-----------------------------------------------------------------Cfe55:sTl
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

r---------------

Köhögés rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

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

5°L 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 nyujtat- 
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Réthy-p^clefü cukorkánál I
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

b, - —- —--------— d

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.

— -
TTi x fi TrotíSsA 6s magas jutalék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors-

A-rS. jegyek részletfizetésre való eladásához.— Havonkint elérhető
jövedelem 300—600 korona. Hecht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Ferencziek-tere 6.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


