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El in magnis voluisse sál esi!
A nagy dolgok felé való akarás, a 

nagy eszmékért való rajongás: inár telt. 
Minden összejövetel, ahol nagy idők n. gy 
embereit, epochális idők monumentális em
lékeit ünnepük, legyen ez az emlékezés a 
haza, a világ, az egész emberiség üdvét 
szolgáló események emlékezetére, elöltem 
hazafias, humánus telté válik, mert akik 
emlékeznek, azok nem felednek. Akik a 
nagy idők nagy tanításait meg értik, akik
nek a szivében és agyában ezek vissz
hangra találnak, azok iránt joggal támaszt
hatunk erős reményt, hogy hasonló időben 
hasonló nagy tettekre készek.

A muraszombati Casino és Dalos egye
sület mindig részt kért a nagy idők nagy 
emlékeinek megünneplésében, s ezzel lanu- 
jelét adta annak, hogy nemcsak a múltak 
emlékeit őrzi kegyelettel, hanem a jelen 
sorsának gondos mérlegelésével, a jövőbe 
vetett remény ápolásán fárad nagy szere
tettel, hogy ez a jövő legalább is méltó 
legyen a dicső emlékű március idusához.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEOJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ez a történeti nevezetességül nap a 
francia forradalom egész emberiségét átfogó 
nagy eszméit érlelte meg és a kemény ma- ! 
gyár ugaron is igét és testet öltött, hogy | 
szabadok vagyunk, egyenlők és testvérek. 
A rendi Magyarorszából egy varázsütésre 
szabad és független ország lelt, melynek 
polgári a közteherviselés eszméje alapján 
egyenlő kötelességek árán egyenlő jogokat 
kaptak.

Forrongó időket élünk ma is. A már
ciusi szellő megrezdülése ma is nagy esz
mék érlelödését várja. Ma is vajúdik a kor 
méhe, eszmék forrnak, és eszmék ér.iek s 
kérnek érvényesülést. S mi nem ünnepel
hetnénk méltóbban március idusát, ha le 
nem számolnánk ma becsületesen a már
ciusi eszmékkel.

De gyáva képmutatás lenne a mi ün
nepünk, ha e napon rá ne mulatnánk arra, 
hogy hová lettek a márciusi eszmék, meg
valósullak-e a maguk teljében, vagy pedig 
várnak még egy szebb, egy tetterösebb már
ciusra.

Az 1848 március 15-e proklamálta a 
szabadság, egyenlőség és testvériség nagy 
eszméit. Akkor is azt mondták a politikusok, 
hogy baj lesz, hogy koraiak, idöelöltiek 

Kéziratok, levelek s egyeb szerkesztőségi közlemények 
iap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér sora 50 fill.

ezek az eszmék és a magyar nép még nem 
elég érett ezeknek a befogadására. De az 
irók, az ifjúság, a nép. szóval a nem poli
tikusok azt mondták, hogy „most vagy soha.“ 

Akkor is váltig hirdették a maradiak, 
a konzervatívak, hogy a szabadság, egyen
lőség és testvériség eszméje messze van a 
valóságtól, az csak utópia. De a márciusi 
események, a történelem nagy tanítása azt 
az igazságot szűrte le, utópia, ész nélkül 
való utópia csak egy van a világon: az a 
balga hit, hogy a világ forgása megáll, hogy 
az emberiség fejlődése megállóit és képes 
megállani. °

Eszembe ötlik egy régi római irás, ahol 
Írva vagyon, hogy a derék öreg római jo
gász: Paulusz egy alkalommal ott ült át
riumában és a köréje sereglett ifjúságnak 
magyarázata a jogot s tanitolta a régi ró
mai jogszabályt, hogy az emberek kétfélék: 
personae et rés, Personae az, akinek joga 
van, s rés az dolog, melyet adnak, vesz
nek, s elcserélnek: ez rabszolga. E taní
tásra a mester egyik hallgatója megje- 

I győzte: magister, ez nem lehet az igazság, 
i mert eljővend az idő, amidőn a rabszolgál- 
i bol is cívis Rou.áiius lesz. Erre a mester 
, megjegyezte, hogy ez csak utópia, csak álom.

TARCZA.

A csobánci asszonyok.
Történet II. RákAcy Ferencz korából.

Anno 1707., úgy tél vége felé történt ez a 
história.

Csobánc erőssége nem messze a Balaton 
tavától, egy magán álló, meredek hegyen épült 
ki- lovagvár volt akkor. A balatonvidéki kuruc 
nemesség a féllettebb kincseit hordta oda össze. 
A magyar embernek pedig mi más volna féltet
tebb kincse, mint a — felesége.

Amint Rabutin seregével elhaladt a vár alatt, 
egy tarackot eresztett rájuk az őrség: adj’ Isten 
jó napot! Hozott Isten, sógor! Vagy talán ker
gettek ?

Rabutin ahogy föltekintett a kis sasfészekre, 
nyomban elhatározd megtudni: mit árulnak benne, 
hallotta hogy ott vannak a „kurucok kincsei.1*

— Kincs ?! ... Na hiszen nekünk éppen az 

kell. Katonáim már úgyis régen kaplak zsoldol. 
Herr Generál von Kreuz! Nézze meg csak ott a 
hegytetőn azt a hangyafészket! Hozzák le nekem 
mindenestül! Hozzák' el Tapolcára ott várom önö
ket, erre Kreuz tábornok kiválogatott a hadsereg 
szinejavából ezer embert. Különösen sok tiszt 
ajánlkozott a kalandra. Az ostromol megelőzőleg 
néhány embert kihívtak a „fészek" bői, akiktől föl
kérték az erősséget.

— Ha pedig szép szerével át nem adják, 
tüzzel-vassal fogjuk azt bevenni. Ámbár rémitően 
sajnálnék, ha keresztény vért kellene ontanunk.

— Jó. jó, — feleit a kuruc — hanem előbb 
megbeszéljük a dolgot a feleségemmel, meg a 
többi százkilenczven asszonynyal. Mert hát tud
ják kegyelmetek: okos ember nem tesz semmit a 
felesége tudta nélkül.

— Wász‘?wász? Mi az? Asszonyok vannak 
a várban ? (És megcsillant a tábornok szeme.) 
No ja- já 1 Hát csak mejenek. jelentsenek be ben
nünket.

A hírvivők bementek a várba. Tiszluramék 
pedig elkezdték dörgölni elégülten a tenyereiket. 

Feszengtek, mozogtak, igazították magukon az 
egyenruhát. Simitgatta a haját is, akinek volt. 
Még a zsebtükrök is vándoroltak kézről-kézre.

— Szapperlót! Hiszen ez nagyszerű! Ez 
pompás.

Ámde a várban kétszáz asszonyi hang tilta
kozott a feladás ellen.

— Nem kell átadni a várat. Védelmezzük 
utolsó csepp vérünkig. Ha átadnék, női erényünk, 
hitvesi hűségűnk is oda lenne, pedig inkább száz 
halál, mint egy német ölelése.

— Inkább száz halál, mint egy német ölelése.
Ez volt a haditanács határozata.
E határozatot aztán megküldték a németnek 

egy ágyúgolyó képében. Erre a németek három 
oldolról támadták meg a várat.

Amikor az ellenség a fönsikra ért, a vár
beliek egyszere tüzeltek a tömött sorokra. És hul
lott a német, mint ősszel a légy. Az asszonyok 
egy rése aztán rakta a tüzel, forralta a vizet, és 
szurkot; másrésze pedig a puskások fegyvereit 
töltötte.

A németek a sűrű lövések ellenére is törtet-

L A ki boiizu időn koreiztül köbögéi 
bnntalmaiban szenved.

2. Mindazok, kik gégehurutban szenved
nek, Sirolin ,Koche* által rövid időn 
belül meggyógyulnak.

8. Antinkban izonvedők már rövid basa-

, „Roehe“
kapható minden gyóRyiaer- 

tárban. 
Ara üvegenként 4 korona.

Sirolin
Az orvosi knr á tál ajánlva.

Gümókór (tüdőbajok), légzőszerv! bán- 
talmak, szamárköhögés, influenzánál.

Ki használjon Síről int?
nalat után lényegei könnyebbüléet 
éroznek.

4. Skrofulas, mirigyduzzadázoi, izem- él 
orrhurutoi gyermekeknek rendkívül 
fontol szer a Sirolin.
A táplálkozást nagyban előiegitL

Csik eredeti csomagolású SIROLIN „Roche“-t kérjünk és pótszereket határozot
tan utasítsunk vissza.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.,
Basel (Svájcz). —- Grenzach (Németország).

Tisztelettel kérjük kiknek, előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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De nézzük a magyar történelmet. Még 
fülembe cseng a históriai emlékű 1825-iki 
pozsonyi országgyűlés, élénk zsivaja, hol 
felsöbükki- Nagy Pál arról beszélt, hogy nem 
igazságos az, hogy a jobbágy a nemes ur
nák évenkint 125 napot tartozik robotolni, 
s nagyon méltányos volna, hogy e robot
napok száma leszállittassék. Tehát 35 esz
tendővel a nagy francia forradalom után a 
magyar országgyűlésen még csak méltá
nyosságot követelnek a jobbágy számára s 
felsöbükki Nagy Pál felszólalására a válasz 
mégis csak az volt, hogy nem tanácsos a 
jobbágyság terheit csökkenteni, hisz azok 
nem nemes urak, hát hadd dolgozzanak. 
S én még sem látok csudát abban, hogy 
alig 25 év múlva, 1848 bán már azt sem 
tudták, hogy hová lett a maradi rabszolga
ság, a robot s hová lett a jobbágy.

Látok ma katonát, papot, akinek az 
apja egyszerű földinives volt, pedig valami
kor, nem is régen magyar törvény rendelte 
úgy, hogy pappá csak azt lehessen felszen
telni, aki nemes ágyban született.

Látok luteráns embert ma a király ta
nácsában, pedig valamikor törvény rendelé: 
luterani comburrantur.

E pár példa minden szónoklásnál élén
kebben igazolja, hogy a világ kereke nem 
áll meg s a felvilágosodást ideig-óráig el 
lehet fojtani, de elnyomni nem lehet, mert 
az igazságnak meg van az a csudatevö 
ereje, hogy ha érvnyesülni akar, érvénye
sülni is tud.

S én igazán nem tartom csudálatos 
véletlennek, hogy a mai mártius is azokért 
az eszmékért indul küzdelembe, amelyekért 
az 1848-iki mártius indult.

Ha csudáról beszélherünk, úgy csuda 
csak az lehet, hogy ma, 63 esztendővel 
a nagy mártius után még arról keli beszél
nünk, hogy a népnek megadják e azokat 
a jogokat, amelyeket már régen ki kellet 
volna vívnia.

Ez a hely és ezen idő nem alkalmas 
arra, hogy itt a politikai kérdésekkel foglal
kozzunk, mert szomorúan kellett tapasztal
nunk, hogy Magyarországon minden kérdés 
a politika fertőjébe full belé, s igazán fáj
dalmasan látjuk napjainkban, a társadalom
ban, de nyíltan megmondum, a ini helyi 
társadalmunkban, hogy a politika, ez a jelen
téktelen semmiség ma mindenektölött ural

tok a vár bástyái felé és létráikat a falaknak ve
tetlek. Hanem mikor a németek ellepték a létrá
kat, mindjárt termett ott néhány foghatós kuruc 
menyecske és leborilották őket létrástul és ki kö
vekkel zúzta, ki meg forrójvizzel fürösztgette őket.

— Úgy, édes sógor I Jó éjszakát sógor I Hogy 
Ízlik a szép asszony csókja, sógor ?! — igy gú
nyolták őket.

Kreuz tábornok e közben belövette a vár 
kapuját s kivont karddal hajtotta katonáit a kapu
nak és létrának. A bent'.evö fegyveresek a kapu 
boltozata alatt pedig rettenihetetlenül verték vis
sza a benyomulókat, a falakon szakadatlanul fér
fias bátosággal dolgoztak az asszonyok.

— Inkább száz halál, mint egy német ölelése. 
Ezzel verték fel a csüggedökel.
Kreuz tombolt dühében, hogy nem mehetett 

semmire. Kiabált, fenyegetőzött, hogy ha bemehet, 
a várbelieket mind elevenen sütteti meg és ka
róba huzatja.

Az asszonyok erre mégelkeseredettebben fog
tak a védelemhez. Sirva sikoltozva, lobogó hajjal 
futottak egymás segítségére.

— Hol vagy magyarok Istene! Jézus! Jézus! 
Segíts, segíts!

Már—már sikerül a várbajutás a németnek. 
És a várban elfogyott a lőpor. 

kodik, s elválaszt testvért, testvértől, bará
tot baráttól, s belehajitja a békétlenség csó
váját a békés társadalmakba. S valljuk meg 
nyíltan, hogy , a mai politikai harc nem más, 
mint valóságos Schakspeare tragédia: „Sok 
hűhó semmiért,*  mert én azt hiszem, hogy 
a mai kiváltságos osztályérdeken felépült 
választójog rendszer mellett teljesen közöm
bös az, hogy a pártok Kossuth, Tisza, vagy 
Juslh nevével indulnak-e harcba, mert a 
mai választójoggal a polgárokat nem elvekkel 
és eszmékkel, akarják igazaiknak megnyerni, 
hanem az egyik kormánynyomással, a má
sik pénzzel, etetéssel, felekezeti és egyéb 
hamis jelszavakkal.

Én azt hiszem tehát, vétenénk a már- 
tiusi idők nagy eszméi ellen, ha ez alka
lommal a politika teljes kizárásával minden
féle párt tekintet nélkül és félrelételével rá 
nem mutatnánk arra a harcra, mely ma a 
magyar társadalom kebelében forr, és érik.

Az általános titkos választójogot értem. 
Annyiszor szeretünk külföldi példák után kap
kodni, s csudálatos, éppen ennél a kérdés
nél nem terelődik a figyelem a müveit nyu
gat, vagy Amerika felé, ahol a polgárok 
kötelességeivel szemben a jogok egyenlősége 
áll. A választójog kérdése nem politikai kér
dés, mert ez az emberi jogok kérdése, hol 
elsimulnak a partkeretek, s csak két tábor 
álhat egymással szemben: a radikális demok
rata tábor és a feudálisok és konzervativek 
jograbláshoz szokott serege.

Az általános emberi jogokból folyik az. 
hogy akinek kötelességei vannak, annak jo
gai is legyenek. És a magyar alkotmányban 
mélyebben gyökeredzik a jogegyenlőség esz
méje, s Kossuth Lajos látnoki szemével 
már előre meglátta, hogy Magyarország bol
dogulását csak az igazi demokratikus Magyar
ország érheti el, melynek elemi és első 
kelléke az általános, titkos választójog.

Kérdem önöket, nem szégyen-e ennek 
az országnak, hogy XX, században 18 mil
lió jogtalannal szemben csak egy millió van. 
aki jogokkal rendelkezik, az a másik 18 millió 
is katonáskodik, adóz, s éppen olyan állam- 
fentartó erő, mint bárki más e hazában. 
Nézzenek csak körül itt a mi kis városunk
ban, mennyi iparos, müveit, tanult ember 
van, akinek még csak anyi joga sincs, mint 
annak a másiknak, akinek van ugyan 
pénze, esetleg földje is, de meggyőződését,

A legkétségbeesettebb pillanatban azonban 
a dühösen ordítozó tábornokot egy golyó homlo
kon találta. Rögtön ott rogyott össze.

Egyetlen egy német hatolhatott föl a vár 
falára. De ő se udvarolhatott a menyecskéknek, 
az asszonyok a mélységbe taszították.

Vezérük eleste láttára a németeket rémü
let szállta meg, rendetlen futással menekültek le 
a hegyről.

A diadal hírét a csobánci amazonokból ala
kult küldöttség vitte meg Nagyszombat tájára Rá- 
kóczynak.

A hagyomány szerint, midőn Rákóczy fo
gadta őket, megkérdezte, micsoda kitüntetést, ju
talmat kívánnak vitézségükért? Ha csak hatalmá
ban áll — úgymond teljesíti azt.

Elöreállt erre az amazonok vezére és leg
szebbje.

— Nagyságos fejedelem! Mindegyik vitézem 
számára két csókot kérek: egyet a homlokukra, 
egyet pedig oda ahova Nagyságodnak tetszik..

Hogy lelt, mint lett? — a többiről hallgat 
a krónika.

Novak Mihály.
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ha kell, pénzért vagy Ígéretért vagy pálin
káért eladja.

Azt mondják a választójog kiterjeszté
sének ellenségei, hogy a magyar nép még 
nem érett e jogra.

Ez az állítás egy a magyar kultúrát 
megszégyenítő és a külföld élőit mélyen 
meggyalázó hazugság.

Hát azok, akik ezideig a választójogot 
gyakorolták, akiknek meggyőződését idáig 
pénzen megvásárolták, azok elég érettek 
voltak? Ezt a korupciót, ezt a megveszte
getést lehetetlenné fogja tenni az általános 
választő, jog azért, mert a választók milliónyi 
tömegét megvásárolni nem lehet, mert az 
általános választójog eszméje egy uj, meg
tisztult felfogást fog a közélet terére vinni, 
de lehetetlenné teszi a választójog titkos 
volta, aminek a magyarázata az az egyszerű 
tény, hogy ez ez ellenőrzést teljesen kizárja, 
s a meggyőződést szabaddá teszi.

Azt mondják a választójog ellenségei, 
hogy az’általános választójog az intelligenlia 
vezető szerepét lehetetlenné teszi. Azazinte- 
ligencia, mely Csak jogfosztottakat tud ve
zetni, s fél a szabadságtól a tömeg jogaitól, 
az nem méltó a vezetésre,annak az intel
ligenciának pusztulnia kell, mert az igazi 
intelligencia csak szabad polgárokat akar 
nevelni és vezetni, nem pedig jogtalan rab
szolgákat. Ha figyelemmel kisérjük, a francia
országi eseményeket, akkor le kell szögez
nünk azt a tényt, hogy a maradiak és kon
zervativek akkor, midőn már nép ámító 
jelszavuk elkopott, akkor a becsületes nem
zeti jelszavakat akarják cégérül kisajátítani. 
Napjainkban is halljuk a jelszót a választó
jog ellenségei részéről, hogy a jogkiterjeszlés 
az általános választójog a magyarság szupre- 
máciáját veszélyezteti, s felszabadítja a nem
zetiségi villongást.

Erre a képmutató, konzervatív hazug
ságra nagyon szépen rá lehet olvasni az 
uj Magyarország költőjének szavait:

Ezer zsibadt vágyból miért nem lesz,
Végül egy erős akarat
Hiszen magyar, oláh, szláv, bánat, 
Mindigre egy bánat marad.
Dunának, Oltnak egy a hangja, 
Morajos, halk, halotti hang, 
Árpád hazájában jajj annak, 
Aki nem ür és nem bitang. 
Mikor fogunk mi összefogni, 
Mikor mondunk már egy nagyot, 
Mi elnyomottak öszetörlek, 
Magyarok, s nem magyarok.

Nem azért fontQs a választójog kérdése, 
mert ezt csupán uj politikai irányt adhat, 
a nemzet életének, hanem azért, mert ma 
ez az egyedüli kivezető ut nemzetünk nem
zeti jellegének elnyomásából s kulturális és 
gazdasági elmaradottságából.

Ez a kérdés napjaink legégetőbb kér
dése, mert ennek a megindult harcnak el- 
dülésével sülyedhet porba a magyar nem
zeti géniusz, de ennek a jognak diadalmas 
kivívása árán fakadhat csak az igazi, a 
demokratikus Magyarország, melynek- radi
kális eszméi átfogják hatni minden intézmé
nyét. Ez a jog uj életet önt a közéletbe, 
ennek nyomán az alkotás, a boldogság az 
igazi, élet fakad. Ma e nagy csatának elő
estéjén a kérdést nagy fontosságában, egész 
nyíltságában önök elé tártam, s én azt 
hiszem, ha ezt a kérdést ma itt e díszes 
gyülekezetben elsiklani hagytam volna, iga
zán nem lettem volna méltó az önök ki
tüntető bizalmára, s különösen nem lettem
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volna méltó arra, hogy a nagy -nap jelen
tőségét méltassam, mert a most megindult 
harc sémivel' se kisebb jelentőségű, mint 
az a dicső inártiusi küzdelem, melynek 
megünneplésére összejöttünk.

A múltkor tanúságai engem arra tani- 
tanak, hogy bizalommal és reménnyel, tekint
sek a’ harc elé, s erősen hiszem, hogy mi, 
akik ma a múlt emlékeinek és dicsősé
geinek megünneplésében egyek vagyunk, 
egyek leszünk abban a nagy küzdelemben 
is mely a népjogok kivívásáért megindult, 
s melynek nyomán a szabad, független s 
erős Magyarország, épül fel, s akkor va
lósággá válik a nagy ige: Hogy végre egy
szer szabadok, és boldogok leszünk a sza
bad független hazában.

HÍREK.
— Uj takarékpénztár Muraszom

batban. Az az erősen és egészségesen lük
tető gazdasági élet, mely a legutóbbi esz
tendők fejlődésének eredményeképen itt a 
tótságban mindenütt észlelhető; megérlelte 
egy uj és egészen modern alapokra fekte
tendő pénzintézet alapításának régóta vajúdó 
eszméjét. Körülbelül két év óta kisért a 
bankalapítás terve, inig végre most a leg
közelebbi múltban a tervezgetések komoly 
és tartalmas formát kaptak. A legmegbízha
tóbb forrásból vett értesülésünk szerint, a 
bankalapítás ténye már befejezett dolog, a 
mennyiben a jegyzésre bocsátandó 400000 
korona alaptőkének legnagyobb része, a 
nélkül, hogy a részvény aláírási felhívás 
kibocsájtatott volna, már biztosítva varií Az 
uj pénzintézet- alapitói között a Szombat
helyi Takarékpénztár r.-t., gróf Széchenyi 
Tivadar v. b. t. t., valamint járásunk, Vas- 
és Zalavármegyék több előkelősége és pénz
embere van.

— Gillyen Sándor felolvasása. A Murasza
bályozás vezetője Gillyén Sándor kir. főmérnök 
hétfőn este érdekes felolvasást tartott Budapesten 
a magyar mérnök és építész egyesületben a Mura
szabályozás beton munkálatairól. Az érdekes fel
olvasásnak — melyet Gillyén Sándor saját felvételű 
vetített képekkel illustrált — nagy közönsége volt. 
A szakemberekből üllő halgatósag élénk érdek
lődéssel kísérte a kiváló folyamszabályozó főmér
nök előadásait. Ugyanekkor bemutatta Gillyén 
Sándor a saját maga szerkesztette czernentkeverő 
gépjét, amelyre a magyar szabadalmat már meg
nyerte. A gép praktikus berendezése és ötletes 
szerkezete szakkörökben általános feltűnést keltett.

— Feljelentés egy kir. járásbiró ellen. Kühár 
István, márkusházi vendéglős becsületsértésért fel
jelentette Aczél József kir. járásbirót, mert ez el
lene állítólag becsületsértő kifejezést használt. A 
muraszombati kir. járásbiróbiróság előtt lefolyta
tott tárgyalásokon Aczél József tagadta a terhére 
rótt cselekményt előadván, hogy fömagánvadlót 
nem is ismeri, vele legkevesebb összeszólakodása 
nem volt, de amenyibeu Kühár István tényleg 
sértve érzi magát, hajlandó a legmesszebbmenő 
elégtételt neki megadni. Főmagánvádló vádlottnak 
ezen ismételten tett nobilis kijelentését ubsolute 
nem vette figyelembe és bár elismerte, hogy neki 
a járásbiróval semmi érintkezése nem volt, a járás
biró megbüntetését kérte és még arra is kötelezni 
akarta hogy a perben hozandó marasztaló ítélet 
költségére a „Muraszombat és Vidékéiben 
közzé tétessék. A kir. járásbíróság a becsület
sértés vétségének tényálladékát nem látván 
fennforogni, felmentő Ítéletet hozott. A sér
tett felebbezése folytán szerdán foglalkozott az 
ügygyei a szombathelyi kir. törvényszék büntető 
felebbviteli tanácsa dr. Laky Kristóf ki. curiai 
biró elnöklésével. Előadó Horváth Sándor kir, 
Ítélőtáblái biró, szavazó biró pedig Auer Károly

kir. törvényszéki biró volt. A kir. törvényszék 
fényes elégtételt szolgáltatott a meghurczolt 
járásbirónak, A birákból és ügyvédekből álló nagy 
hallgatóság elölt kihirdetett ítélet indokolásában 
a többek között azt mondotta dr. Laky Kristóf 
kir. törvényszéki elnök, hogy a vádat támogató és 
a fömagányádlóval közeli rokoni viszonyban álló 
Kühár Károly tanú vallomásával szemben inkább 
ad hitelt egy teljesen kifogástalan, szavahihető 
úriember vallomásának. A meg nem fellebbez
hető Ítéletet a nagy hallgatóság élénk megelége
déssel hallgatta s meleg óvátióban részesítette a 
meghurczolt járásbirót.

— Az iparkamara a Péterhegyi bicska ipar
ért. Lapunk múlt számában hirt adtunk a Péter
hegy vidéken űzött háziiparról. Buzgó munka
társunk, Steril Hugó egy czikkben méltatta azt a 
figyelemre méltó ügyességei, melyet néhányat) a 
fanyelű zsebkések készítésében tanúsítanak. A 

I soproni kereskedelmi és iparkamara, lapunk köz
lése révén tudomást szerzett a dologról, és a 
kővetkező átíratott intézte Sárkány Ádám körjegy
zőhöz:
Soproni kerül, keresk. és iparkamara 920/1911 sz. 

A tek. körjegyzői hivatalnak Péterhegy Vasm.
Hírlapi utón arról értesülünk, hogy a tek. 

Cim községeiben (Péterhegy Andorháza stb.) 
a lakosság egyrésze a téli hónapokon ál fanyelű 
zsebkések tömeges előállításával foglalkozik. 
Minthogy kereskedelemügyi min. ur e hó 10-én 
87/366/VI. sz. a. kelt leírásával a háziiparra vo
natkozó adatok kezelésére hívta fel kamarán
kat, kérjük a lek. címet szíveskedjék velünk 
közölni hogy:

1. községenkint hány háziiparos foglalko
zik az említett zsebkések clőállitásval.

2. A házi iparosok közül mennyi a férfi, 
és mennyi a nő, a felnőtt, mennyi a 14 éven 
alullévő.

3. Mennyi a házi munkaidejük.
4. Hol es miképen, miáron értékesítik 

készítményeiket.
5. Menyire becsülhető egy egy háziiparos 

esetleges jiázi keresete.
Megkeresésünk bizton remélt szives elin

tézéséért fogadja a tek. Gz. előre is köszö- 
netünket.

Sopron, 1911 márcz. hó 21..
A kerületi keresk. és iparkamara nevében. 

ULEIN s. k. kir. tan. elnök.
Mivel a péterhegyi háziiparról még másutt 

a nyilvánosság előtt nem esett szó, s mert lapun
kat az Iparkamaránál rendesen olvassák, nyilván
való, hogy az ipari érdekképviselet e tekintélyes 
fóruma csak a Muraszombat és Vidéke révén ér
tesült a dologról. Őszintén örülünk, hogy Péterhegy 
vidékeinek szolgálatot tehettünk ilyen fontos köz
gazdasági kérdésben, s mórt Sárkány Adám jegy
zőben ez a mozgalom lelkes támogatót bir, biz
ton hisszük, hogy a kamara által kívánt adatokat 
lelkiismeretes pontossággal fogja beszolgáltatni, 
a kamara pedig ezek álapján megtudja azokat 
az intézkedéseket tenni, melyek e háziipar támo
gatására és fejlesztésére szükségesek.

— Halálozás. Kőim Miksa vidorlaki keres
kedő életének 67-ik évében néhány napi szenve
dés után a múlt vasárnap meghalt. Az elhunyt
ban, ki járásunk egy typikus alakja volt, Kemény 
Mór helybeli vendéglős édesalyját gyászolja. Teme
tése kedden nagy részvét mellett ment végbe.

— Vasutunk menetrendje. Néhány héttel 
ezelőtt valósággal lázadást keltett járásunkban az 
az autentikus híradás, hogy a körmend—mura
szombati vasút menetrendjét a mostaninál is 
lasubbá teszik, amennyiben a 40 kilométer sebes
ségről leszállítják 30 kilométeresre, A felzúdulás 
egészen érthető volt, mert hisz a viczinálison 
levő utazás a mostani menetsebesség melleit is 
valóságos penitencia. A vasulrészvénytársaság 
rögtön felirt a kereskedelemügyi minisztériumhoz 
és megkereste Pósfay Pongrácz főszolgabírót, hogy 
a kilátásba helyezett menetrend változtatás ellen 
indítson actiot. Pósfay Pongrácz főszolgabíró 
mintegy 100 aláírással ellátott kérvényben a köz
igazgatási bizottsághoz fordult, kérve a baj 
orvoslását. A közigazgatási bizottság fel is irt a 
minisztériumhoz, ahol kérelmünket kedvezően 
intézték el. A vasúttársaság értesítette Pósfay 

Pongrácz főszolgabírót, hogy a minisztérium uta
sítására az államvasutak igazgatósága a régi me
netsebességet meghagyta. Változás azonban a 
menetrendben mégis van. amennyiben a délután 
Muraszombatból induló vonat egy teljes órával 
korábban fog elindulni, hogy ezáltal Körmenden 
csatlakozást nyerjen a Grácz felé igyekvő gyors
vonathoz. Ez a változás meglehetősen kellemet
lenül érint bennünket, mert hisz ez ellen a vonat 
ellen eddig is az volt a panasz, hogy két óráig 
kell Körmenden várni. Most ez a várakozási idő 
épen három óra lesz, ami csak a körmendi korcs- 
márosoknak haszon. A leirat azt emlitr, hö’gy az 
érdekeltség korábbi kívánságához képest történt 
ez a változás. Kiváncsiak volnánk tudni, hogy 
miféle érdekeltség lehet ez, mert a muraszombatiak, 
akik a legnagyobb áldozatot hozták a vasút ked
véért, ilyen értelemben sohasem kérvényeztek, 
hanem éppen ellenkezőleg azt kívánták, hogy a 
vonat későbben induljon. Valószínű, hogy Szent- 
gotthárd felöl fuj a szél, azon egynéhány szent
gotthárdi úriember részéről, akiknek az Őrségben 
lévén dolguk, másfél órával hamarább akarnak 
haza érni. Szerintünk teljesen helytelen ez az el
járás. mert azért az alig számbavehelö néhány 
utasért igazán kár a Szombathely, illetve Buda
pest felé igyekvő, jóval több utast még egy órá
val megvárakoztatni.

— Ratkol Tivadar a battyándi márpius 15-iki 
ünnepély alkalmából 2 koronát adományozott 
jótékonyezéira.

— Márczius 15 Lehoméren. Lehomér község 
polgársága az idén is kegyelettel ünnepelte meg 
márczius 15-ikét. Volt ünnepi beszéd, szavalás, 
gyermekkar előadás, ahol a szép számmal meg
jelent vendégek a legjobb kedvvel maradtak együtt 
majdnem reggelig. Felülfizettek: Herczeg Ede 
2 kor., Siftár Lajos 80 fillér, Varga János 60 f, 
Szecskó Kálmán. Bankó János, Zselezen József, 
Vlaj István 40—40 f, Jorko István, Skrilecz Mik- 
lósné 20—20 f, Bánfi Mátyás, Hassai Iván 10—10 
fillér. A nemes adakozók ez utón is fogadják a 
rendezőség hálás •köszönetét.

— Magyarországi nyugdíj- és rokkant egylet. 
Muraszombatban erről az egyletről keveset halot
tunk, most pedig annál meglepőbb a dolog, mivel 
a központ itt helyben helyi csoportot létesít, mert 
meghaladta az ötven taglétszámot. Magát az egy
letet ismerjük, melyet évente úgy a kormány, mint 
a főváros igen szép segélylyel támogat, tagjainak 
létszáma kb. 70.000, ebből is látható, hogy hatá
rozott alapon nyugszik és czéljai üdvösek. Tegnap, 
szombaton este érkezeti meg városunkba a köz
ponti kiküldött azon czélból, hogy itt a ma dél
után alakulandó csoportvezetőség megválasztásánál 
a központot képviselje.

— A népszámlálás költségei járásunkban. 
A folyó év elején megejtett népszámlálás a mu
raszombati járásban 8164 korona 11 fillérbe került, 
mely összegek fedezéséről még a múlt évben 
kellett a községeknek gondoskodni. Ez a csinos 
összeg a következő részletekre oszlik : számláló 
biztosok 5199 kor. 13 f, felülvizsgálok 1718 kor. 
90 f, egyéb munkaerők 265 kor. 50 f, fuvarok 
stb. 983 kor. 58 fillér.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövetségéinek 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.

Amerikai szöllövesző Ripária és Gölhe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czitnszalagján feltűnően jelez
zük az előfizetés lejártának idejét. Mély 
tisztelettel kérjük, mindazokat, akik hátra
lékban vanak, a hátralékos összeget

április hó 1-ig 
megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 
küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

Úgyszintén tisztelettel kérjük t. elő
fizetőinket, kiknek előfizetése április hó 1-én 
lejár, azt megújítani.

Tisztelettel A kiadóhivatal.
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A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár mérleg-számlája 1910. december hó 31-én.

Korona fillér Korona fillér T e h e r

Készpénz......................................................
Váltók............................................................
Jelzálogilag biztosított kölcsön , . . 
Kezesekkel „ „ . . .
Hátralékos kamatok ...... 
Felszerelés ...... 1Jw37
Szabad rend, álló tart, alap értékpapirai 
Viszontleszámitoló intézeteknél lolyó- 

számlán ...«.* .......................

146477
55830
20870

83
6492 03

223177
233
993

1400

2831

235128

83
53
31

88

11
35
491
42!
39
18
52
24
33
26
28'

Részvény töke................................................ j
Tartalékalap................................................
Szabad rend, álló tart, alap . . . .

. .... értékpapirai

Korona

40000

92
78406
3240

55
37

58

Betét......................................................
- Belét tőkésített kamatok . . . .

Viszontleszámitolt váltók . . . . 
10"/0 betétkamatadó tartalék . . .

. Letétek......................................................
| Átmeneti kamatok..............................
1909. évről áthozott nyereség . .

j 1910. évi nyereség..............................
■

F — ■ . —: ■ ■

- --------- —

311
4334

81646
102080

329
97

2127

235128

68
83
80

35

58

Horváth József s. k. 
pénztáros.

Bagáry N. János s. k.
Íg tag.

Szarvasiakon, 1910. december hó 31-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. Horváth Károly s. k.

aielnök.

Kollárs István s.
ig- tag.

Bücsek Mihály s. 
Íg. tag.

elnök,

k. Ficzkó Mihály s. k.
ig. tag

k.

Pataky Géza s. k.
könyvvezető.

Kuppán Ferenc s. k.
ig. tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és 
Kelt 

Weisz Dávid s. k.
f. b. elnök.

mellékkönyvekkel összehasonlítva 
Szarvasiakon, 1911. évi március 

Malacsics József s. k, 
f. b. tag.

mindenben egyezőnek találtuk, 
hó 15-én.

Kampel Ágoston s. k.
f. b. tag.

Péterhegyvidéki Takarékpénztár mérleg-számlája 1910. december hó 31-én,

Vagyon Korpnji fillér j Korona
■ fl. 7 V-/.

42| Készpénz 
4.3:..........

7
45
25
14
39
12!

22

Váltók............................................................
Jelzálogilag biztosított kölcsön . . .
Kezesekkel „ „ ...
Hátralékos kamatok ...... 
Felszerelés ^obS
Szabad rend, álló tart, alap értékpapirai 
Viszontleszámitoló intézeteknél folyó

számlán ................................................
Részvényesek.............................. . . .

63093
27690
48983

5813 40

30 j|139766
i! 764

974
700

58653
50

30
83
57

74

lij Részvénytöke
33 Tartalékalap 
38h ■ * *

3
18Ü
26
28

t
II

Szabad rend, álló tart, alap . . . .
. .... értékpapirai

Betét 
Betét 
10°/.
Átmeneti kamatok
1909. évről áthozott nyereség
1910. évi nyereség . . . .

Korona

X--------

Korona fillér

1124
175
700

153291

56
44

40000

2000

Kercsmár Sándor s. k. 
pénztáros.

Szeredy Viktor s. k. Pörs János 
ig- tag- ig- tagi

s. k.

I2O6722Í 84

H—r! I rl—
Péterhegyen, 1910. december hó 31-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. Sárkány Ádám
aielnök

Zsupanek Péter s. k.
ig. i«g.

elnök.

Székely János s. k. 
ig- tag.

s. k.

03
158351 13tőkésített kamatok . 

betétkamaladó tartalék

Domonczy Sándor s. k. 
könyvvezető.

Slankovich Ádám s. k.
ig. tag.

Koczián István s. k.
ig. tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva mindenben egyezőnek találtuk.
Kelt Pélerhegyen, 1911. évi március hó 15-én.

Mikola Ferencz s. k. Preiss Izrael s. k. Sárkány Sándor s. k.
f. b. elnök. f. b. tag. f. b. tag.

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

Garnitúrákra csereüzletek kOttetart. Használ! is jól javított cséplökészíetek.

sí Benzin te nyersolajmotorek. Et 
í aljas locomobllos cséplökészletek. • gazdasági gépek te műszaki cikkek.
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Védjegy: „Horgonyt4

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller JMStl.kB
egy régjónak bizonyult LÁziszer, mely már sok ér 
óta legjobb bedörzsöléenek bizonyult köuvényaél, 

Máznál és neghDléMknél. .................. 
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk éa csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. mely a „Mer^oz/'védjegy gyei 
éz a Rlohter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K1.40Ó1K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Bsdapest 
Dl Bichttr lyiiyizirtin u, . An«y msiliikn", 

Prágában, Eliaabethatrasse 5 neu.
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Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

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

Világhírül Eredeti! „Benz“

Szí vógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. „Benz* nyersolajmótor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

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

r————

Köhögés rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RéthyjXetefü 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

—----------------------------- - - á

DELVASMEGYE1 TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT.

mK>ok:. Betéteket elfogad
| 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 

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.

Községi és közkölcsönöket folyósit. 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- 
bizást elfogad.

------—----------------—
TTi yr j-1 Ina8as jutalék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors-

jegyek részletfizetésre való eladásához.— Havonkinl elérhető 
jövedelem 300—600 korona. Hecht Bankház Részvénytársaság, Rudapest, Ferencziek-tere 6.

Lapunk mai száma 6 oldalt tartalmaz.

5900
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magi- 

nosoktól igazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel 

Köhögés rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért 
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Nyilttér és hirdetések a kiadóhivatalban felvétetnek.

293 T911. tkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Stivan Ferencz 
végrehajtatnak Pintarics István birószéki lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 76 kor. 76 fill. töke, 
követelés, ennek 1910. szptember 22-től, járó 5°/o’ 
kamatai, 24 kor. 30 fill. peri 14 ikor. 30 fill. vég
rehajtási és 16 kor. 30 fill. árverés kérvényezési 
költségek kielégítése iránti vágrehajtási ügyében 
az ezen kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
területén levő, a birószéki 5. sz. tjkvben A I. 1, 

n- sorsz- 22ia’49’ 65’ 66’ 103: 
lo«, 147, 212. hrsz. 10. házsz. birtokból Pintarics 
Istvánt illető -/s részre 2072 koronában megálla
pított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik 
s arra határidőül

1911. évi április hó 4 (negyedik) 
napjának d. e. 10 órája Birószék községházá
hoz kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan a kikiáltási ár «/»-ad részén alu eladatni 
nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának IO0/0.

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számított 5o/0 
kamatokkal 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 tljkben feljegyzendő.
Muraszombat, 1911. január hó 19. A kir. 

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

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf, tlkkvvezető.

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

Vas- és Zalavármegyék egymást érintő határain elterülő, a 
muraszombati és alsólendvai járások legnagyobb részét képező 
vendvidék közgazdasági életében a legutóbbi időben élénk fel
lendülés volt észlelhető. Vasvármegye egész délnyugati részét 
átszelő Körmend—muraszombati vasút egy nagy és termékeny 
vidéket kapcsolt be a közgazdasági forgalomba s eddig teljesen 
elzárt piacznak csinált hozzáférhető utat, aminek a természetszerű 
következménye a közgazdasági élet tényezőinek és erőinek inten
zivebb tevékenysége lett, mely minden téren a modern haladás 
felé való törekvésekben nyilvánul meg.

Ezen jogosult és indokolt törekvések komoly és hathatós 
támogatására alulírottak Muraszombatban, mint a vendvidék köz
pontjában egy, a közgazdasági élet szükségleteit minden irány
ban kielégítő pénzintézetet létesítünk s eme elsősorban közérdekű 
vállalkozásunkhoz tisztelettel kérjük a nagyközönség becses 
támogatását és bizalmát.

A mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi hitelviszonyok 
gyökeres rendezése, a gazda és a föld hitelének emelése és min
denek felett az olcsó hitelnyújtás képezik vállalkozásunk főczélját.

A határozatlan időre megalakítandó pénzintézetczége: Mura
vidéki Takarékpénztár Rész vény-társaság.

Székhelye: Muraszombat.
Alaptőkéje: 400.000 korona, mely 2000 darab 200 korona 

névértékű részvényre oszlik.
A vállalat tárgya:
1. betéteknek kamatozás végett elfogadása és kezelése;
2. előlegezési,
3. fedezett folyószámlái,

4. kölcsön és jelzálogkölcsön,
5. váltóleszámitolási és visszleszámitolási üzlet;
6. értékpapírok vétele és eladása;
7. ingó és ingatlan vagyon vételének és eladásának köz

vetítése, parczellázások és bérletek financirozása;
8. mindennememü biztosítások közvetítése, mely czélból egy 

elsőrangú biztosító intézet képviseletét fogja vállalni.

Minden jegyzett részvény után a névérték 10% (tiz száza
léka) és alapítási költség fejében részvényenként 5 korona a rész- 
vényaláirás alkalmával, 20" <• (húsz százaléka) pedig az alakuló 
közgyűlésig, mely junius hó közepe táján fog megtartatni, fizetendő 
be, megjegyeztetvén, hogy az egész 30% is befizethető egyszerre.

A további befizetések határideje és módja az igazgatóság 
által fog megállapittatni.

A részvényaláirások alulirt alapítók bármelyikénél teljesíthetők. 
Ugyanezen alapítók jogosítva vannak azelső fizetések felvételére 
és nyugtatására, de ezenfizetések teljesíthetők a Muravidéki Taka
rékpénztár r.-t. folyószámlájára a Szombathelyi Takarékpénztár (régi) 
részvénytársaságnál Szombathelyen és a Dél vasmegyei Takarék 
pénztár részvénytársaságnál Muraszombatban.

Az alapítók fentartják maguknak a jogot az első igazgatóságot 
és felügyelő bizottságot a három elsőüzleti, évre kinevezni és az 
esetleges túljegyzéseket törölni.

A részvényaláirások zárhatárideje 1911. évi május hó 31.
Kelt Muraszombat, 1911. márczius 25-én.

Vu szlovenszkoj krajini, stera lezsi na graniczi Vas i Zala- 
vármegyőva, pa zvékse sztráni pod szobocsko i lendaszko 
birovijo szlisi, sze vu szlejdnyemvrejmeni pri obcsinszkoga vérti- 
vanya zsitki veliko naprej-idejnye dá na pamet vzéti. Körme- 
dinszka szobocska zseleznicza, stera po Vasvármegyőva czejlom 
jügzáhodnom táli prejk ide, je edno veliko i rodno krajino notri 
zakapcsila vu obrácsanye obcsinszkoga vértivanya, paje kednomi 
doszégamao szplój vkrajzaprejtomi pláczi k-czój hodécsó pout 
odprla, z-kój tou zhája, ka sze vu zsitki obcsinszkoga vérsztva 
vszakse delo i vszaksa moucs vrsenécs povéksáva idale naprej 
i vise pridti nakanüje.

Ka naj eto nakanejnye vu naprej-idejnye na stero vszaksi 
cslovek jus i zrok má, bole i zaisztino naprej pomoremo, mi 
odszpodi podpiszani v-Muraszombati, kak na szredini szlo- 
venszke krajine, edno tákso sparkaszo posztávlamo,. stera vu 
zsitki obcsinszkoga vérsztva vsze potrejbcsine vö scsé za 
davoliti, pa k-tomi nakanejnyi, stero vnogo de lüdém na haszek, 
z-postenyom proszimo podpéranye i vüpázen.

Namenijmo polszkoga vérsztva, mestriei trzstva porgo 
pobouksati, vértov porgoi grüntov czejno podignoti i ober vszega 
falejso pousszodo dati. Tou je nasega nakanejnya visesnyi czil.

Te sparkasze, stera sze na vönedokoncsano vrejmen posz- 
távla gori, imé bode: „Muravidéki Takarékpénztár Részvény- 
társaság" (po szlovenszkom jeziki: Mőrszke krajine Sparkasza.

Nyénoga sztáliscsa meszto de: Muraszombat.
Nyéni kapitális za fundament je 400.000 koron, za steri cil 

sze 2000 falátov, poednom 200 koron iménavrejdni akcil vödá.
Tá sparkasza de pa naszledüvajoucsa de'a szpunyávala:
1. na interes de pejneze notrijemála i obravnávala;
2. kaporo bade dávala;
3. pouszodo bode dávala na tokoucso skonto z-vrejd- 

nosatjov zagvüsano;
4. na poroké i na grünt;
5. na vekszline; ...
6. küpüvala i odávala bode papére-vrejonoszti;
7. naprej pomore tej pogodbe pre küpleniczáj odavanyáj, 

parczellaványe i arendo dávanye bode financzéjrano;
8. naprej bode pomágala vszefelé aszekuráczio, za steroga 

volo naszébe vzeme ednoga naprej-valen aszekurenszkoga 
drüsztva zavüpanoszt.

Od vszakse podpiszane akczie iménavrejdnosli 10°/o (deszéti 
proczenl) i za fundamentáliske zztroske od vszakse akczie 5 korone 
sze pri akczie polpisüvanyi, 20"/o (dvajszti proczenl) pa na posz- 
távlanva gyülejsi. steri de szrejdnye dní ivánscseka mejszecza 
drzsániimore notri plácsati, ali czejli 3O°/o sze na ednouk tűd, 
lejko doliplácsa.

Ovoga notriplacsüvanya.terminus i formo ravnitelsztvo vöpovej. 
Akczij-podpisüvanye sze pri steromkoli odszpodi podpiszanoin 

fundament polozsniki lejko oprávi. Z-ednim tüdi tej odszpodi podpi
szani fundainenlárje jus májoto prvo placsilo gorizéti i kviterali, 
ali lou placsilo sze nalekoucso-konto Muravidéki TakarékpensZtar 
Részvénytársasága pri „Szombathelyi Takarékpénztár (régi), rész
vénytársaságai v-Szombatlielyi i pri „Délvasmegyei Takarékpénztár 
Részvénylársaság“-i v-Muraszombati tüdi lehko szpuni.

Eundamentárje kasze szebi gori obdrzsijo jus za lou, ka to 
prvn ravnitelsztvo i goripazécso komissio na prva trí lejla oni 
vöimenüjejo i obri racsuna bodoucse podpisüvanye vkraj zbrisejo.

Akczij-podpisüvanya szlejdnyi terminus je 1911. leta májusa 
mejszecza 31-li dón.

Bankó Győző sk.
munkavállalkozó Újtölgyes.

Benkó József sk. 
munkavállalkozó Mezővár.

Berger Béla sk. 
kereskedő Muraszombat.

Berger Vilmos sk.
kereskedő Muraszombat.

Békássy István sk.
Vasvármegye főispánja Szombathely.

Dr. Borsits Béla sk.
nagybirtokos, a Szombathelyi Takarék

pénztár elnöke Szombathely.

Dr. Brandieu Sylvius sk. 
orvos Muraszombat.

Breitfeld Dezső sk. 
nyomdatulajdonos Szombathely.

Dr. Czifrák János sk.
ügyvéd Muraszombat.

Darvas Aladár sk. 
ág. ev. lelkész Tótkeresztur.

Deutsch Sándor sk.
a Deutsch József és társa cég beltagja 

Szombathely.

Dr. Ernuszt József sk.
ny. főispán Szombathely.

Dr. Esső Imre sk.
ügyvéd Szombathely.

Grosz Mór sk. 
borkereskedő Alsólendva.

Kohn Lipót sk. 
kereskedő Muraszombat.

Kohn Samu sk. 
kereskedő Muraszombat.

Dr. Lamm Antal sk. 
nagybérlő Muraszombat.

Legáth Gábor sk.
kereskedő Szombathely.

Mentsik Károly sk. 
plébános Nagydolány.

Mráz Kálmán sk., 
körjegyző Bántornya.

Nemcsics Mátyás sk. 
kereskedő Tótkeresztur.

Nemes Miklós sk.
m. kir. járási állatorvos Muraszombat..

Porkoláb Gyula sk.
ág. ev. lelkész Battyánd.

Szentmártoni Radó Lajos sk.
nagybirtokos Répcelak.

Ruzsics János sk. 
körjegyző Pcresctó.

Saruga Frigyes sk. 
körjegyző Felsőlendva.

Schwarcz Izidor sk. 
téglagyáros Muraszombat.

Stern Hugó sk.
oki. mérnök Muraszombat.

Szalay István sk. 
plébános Bántornya.

Gróf Széchényi Tivadar sk.
v. b. t. t., nagybirtokos Felsőlendva,

Szombathely i Takarékpénzt ár 
Részvénytársaság 
. “ 5zombatííely.;r

Ungár Zsigmond sk.
kir keresk. .tan, műmalom-tulajdonos 

Szombathely.

Vértes Sándor s. k.
áll. tanító Urdomb

Weiner Nándor sk. 
kereskedő, a Weiner Károly Fia cég 

tulajdonosa Szombathely.

Wolf Sándor sk. 
kereskedő, a Woff Testvérek cég bel

tagja Szombathely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


