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Tervek, álmok.
Egy hír járta át a napokban járásun

kat, s a röpke hir meggyujlolta ismét re
ményeink kialudt fáklyáját. Elfeledtük, hogy 
nem rég még azt hirdet'ük, hogy Dante fel
írása lebeg Muraszombat felelt, az itt az 
uralgó jelszó: „lasciale ogni speranza vi 
qui intrale."

S a hir, mely mint villanyáram felrázla 
a szunyadó jó reményeket, az volt, hogy 
április 13-án lesz a Muraszombat—Radkers
burgi vonat közigazgatási bejárása.

Nem kisértetek, nem álomképek, de 
valóságos vasútépítésben utazó urak jönnek 
tehát ismét közibénk, és mi ismét kezdünk 
reményleni, hátha mégis valóra válik régi 
álmunk és képzeletünkben megjelenik az a 
rohamos haladás, amit ez az uj összeköt
tetés Muraszombat kereskedelmére, iparára, 
s minden téren való rohamos elhaladására, 
szeintünk okvetlen magával hoz.

A Körmend—Muraszombati vasúttársa
ság vette kezébe az uj vonal kiépítését. Igen 
helyesen! Mert roppant szűk látkör, s a 
viszonyok teljes félreismerése kellett ahhoz, 
hogy valaki azt mondhassa: a Muraszom
bat—radkersburgi összeköttetés árt a Kör

mend—muraszombati vonalnak. Ellenkező
leg azt állítom, hogy a Muraszombat—rad
kersburgi összeköttetés nélkül a mi mostani 
vasulunk lassankint elsorvadna, mig ezen 
összeköttetés által virulni fog, s jövedel
mezősége évről-évre gyarapodik.

Mostani vasulunk zsákvasut, mely előbb 
utóbb kiéli magát. Azonkívül, híre jár, hogy 
az osztrák kormány a Radkersburg—lutten- 
burgi vonalat még az idén kiépíti Fridauig 
és ezzel bekapcsolja a Bécs—trieszti fő
vonalba. Ha ez megtörténik —•, ami csak 
idő kérdése — ezzel a mi járásunk mintegy 
reá lesz kényszerítve a radkersburgi vonalra, 
mert a mi terményeink gabona, bab, állat 
a tapasztalát szerint mind Trieszt felé irá
nyulnak, mostani vasutunk használata mel
let azonban csak roppant nagy és igen költ
séges kerülő utón jöhetnek ez irányba. 
A mai reálisan számitó korban csupán haza- 
íiságból nem élhet meg egy intézmény sem; 
épen azért biztos sorvadás vár a Körmend— 
muraszombati vonalra is, ha a viszonyok
kal nem számolva nem törekszik a Radkers- 
burggal való összeköttetés után. Ha ezt meg
valósítja, nemcsak a, helyi forgalom lebo
nyolításából ér hasznot, hanem óriási tran- 
sitó forgalom terelődik vonalunkra, amenyiben 

nyugat Magyarországnak forgalma Triest sőt 
Fiume felé is a Körmend—radkersburgi vonal 
felhasználásával bonyolittatnék le.

Vasúttársaságunknak tehát eminens ér
deke Muraszombatot Radkersburggal össze
kötni. Ha mégis, bár a társaság első sorban 
saját érdekeit szolgálja, amidőn az össze
köttetés előmozdításáért fárad és áldoz, mi 
muraszombatiak is örömmel üdvözöljük ezen 
akcziót és minden erőnkkel sietünk ennek 
támogatására; tesszük ezt azért, mert belátjuk, 
hogy ez az összeköttetés Muraszombatot is 
rohamosan vinné előbbre a haladás utján.

Nem tagadjuk, hogy mostani vasutunk 
is nagyban hozzájárult városunk forgalma 
emeléséhez, vidékünkön a földbirtok értéke 
nagyobbodásához. A tény azonban mégis az, 
hogy a világ forgalmába csak egy oldalulag 
vagyunk bekapcsolva, azon részen, a merre 
szivünk vonz, mig azon az oldalon amerre 
anyagi érdekeink irányultak, szomszédaink 
kapzsiságának voltunk kiszolgáltatva.

Az uj vasúttal megvalósul minden vá
gyunk. bekapcsolódunk minden felöl a gaz
dasági forgalomba és ha az alsólendvai va
súti összeköttetésről, mint anyagilag meg- 
valósithatatlanról és a fridaui csatlakozás 
esetén szükségtelenről is jó időre, talán örökre

tArcza.

Éhség.
Irta Lenclotze Vinfeld.

Az eső czüstfonalakat szövött az utcai lám
pák fényéből és játszva fonta át velük a járóke
lők alakjait.

A nagy kirakatok ablakin — ahol máskor 
kiabálóan — ma finom, kékes fátyolok lengtek, 
puha mollba oldva fel a világítás kemény durját. 
Az élet után való sikoltás — mely hangos trom
bitaszó módjára töltötte be derült estéken az ut
cákat — ma letompult.

Steffens Annára megnyugtató hatással volt 
a félig üres, néptelcn utca, amelyből megadó 
fáradság áradt feléje. Oly megértőén néztek feléje, 
az ezüstös, nedves párán keresztül azok a kicsiny 
melankolikus lámpaszemek I

Soká állt ott a kapu bejáróban amely meg
oltalmazta az eső elöl. Gondolkozás nélkül meredt 

a nedves, párás utcára. A hetek óta ostromló 
éhség foszthatta meg gondolkozási tehetségétől.

Hetek előtt fél márka képezte egész vagyo
nát. Ma kiadta utolsó fillérét. Miért hallgatott la- 
kásadónöje rábeszélésére ? Minek való ez a hiába
való, állás után járó keresgélése?

Utolsó pénzét a villamosra költötte el. hogy 
itt, ezen az idegen vidéken, tudja meg. hogy a 
kérdéses állást már betöltötték. Megint elkésett!

Nem is gondolt arra, hogyan tegye meg 
gyalogszerrel e hosszú utat hazáig, teljesen erőt
len volt már! Nagy közönyt érzett.

Valahol meghalni 1 Akár itt, akár otthon, 
olyan mindegy!

Néhány sötét alak már többször elsurrant a 
kapubejáró előtt és erősen megfigyelték a fiatal , 
leányt.

A fickók egyike most hirtelenül Anna mellé 
lépett és szemtelen szavakat suttogott a fülébe.

A leány meggondolás nélkül taszította el 
magától. Elcsodálkozott, hogy ott volt még elég 
erő benne arra, hogy a keze ökölbe szoruljon és ; 
eltompult idege fel tudta ismerni a sértés csúf- | 

ságát. Csak elcsodálkozott, de nem félt, nem me
nekült !

A fickó félelmetes pillantással mérte végig, 
újra hozzáférkőzött és kezében egy kés villant 
meg.

Anna egészen csöndesen állott ott.
— Most jön a halál I — gondolta.
Újra elcsodálkozott. Hogyan lehetet az, hogy 

a meghalás csúnyaságától nem irtózott meg ? — 
A meggyalázást erőteljesen taszitotta el magától. 
A halált valósággal szomjazta.

A kabátkája kissé szabadon engedte a nya
kát. Anna látta, mint akad meg a férfi szeme e 
kivágáson. Már érezni vélte a kés hegyét. Fájda
lom nélkül. Az éhség kiöl belőle minden fájdal
mat — és félelmet.

A fickó arcába hirtelenül tiszteletteljes ret
tegés kifejezése szökött, amikor meglátta Anna 
mozdulatlanságát és szemeinek különös nyugodt, 
magasztos kifejezését. A karja erőtlenül hanyat
lott le; megtörve surrant el és magával húzta 
künn várakozó cinkosát.

Anna utána nézett. Egész testében megbor- 

1. A kik hossza időn keresztöl köhögés bántal- 
maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

B. Asztmában szenvedők ényeges könnyebbülést 
éreznek már rövid használat után.

A. Skiofulás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar- 
rusós gyermekeknek ton'OB szere * Sirolin 
wRoene“.

A táplálkozást nagyban elősegíti

Giimökór, 

köhögés, 
szamárköhögés, 

influenza 
eseteiben az orvosok 

csak

SIROLIN
„RoeheM

Csakiseredeti csomago
lású Sirolin „Roche'-t 
kérj-n, minden után- 
zato*  vagy pótkészit- 
ményt kérünk a legha
tározottabban vls 

utasítani.

F. Hoffmann-
La Roche & Co

Basel (Svájcz), 
Grenzach (Németor-

Tisztelettel kérjük kiknek, előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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lemondunk; Muraszombatot az Alsólendvától 
terjedő nagy vidéknek kereskedelmi góczpont- 
jává teltük.

óriási, szép perspektívát ujit meg a 
tervezett vasúti összeköttetés Muraszom
batnak minden térenrohamos fejlődésében, 
ami kell, hogy a legfásullabb sziveket is 
áldozatra, s a vállalat erkölcsi és anyagi 
támogatására indítsa.

Két aggodalom tornyusul, saját anyagi 
gyengeségünkön kívül a tervezett összeköt
tetés megvalósítása elé. Az egyik Muraszom
bat némely köreinek aggálya Radkersburg 
versenye miatt; a másik Radkersburg, illetve 
a déli vasút esetleges akadálya a csatla
kozás elé.

Ami az elsőt illeti, szerintem Radkers
burg versenyétől nincs okuk megijedni 
kereskedőinknek. Mert ha megtudtak élni 
Muraszombatban akkor, amidőn a radkers- 
burgiakkal egyenlőtlen fegyverekkel kény
szerültek harczolni, lévén azoknak vasuluk, 
a mienknek pedig nem, úgy azután, amidőn 
egyenlően élvezhetik a vasúti összeköttetés 
áldásait, a konkurencziától már csak azért 
sem kell félniök, mert az uj vasút az eddig 
Radkersburgra vonzódó Bellatincz vidékét 
Muraszombat körébe hozza.

Ami Radkersburg részéről várható aka
dályt illeti, az ellen igen hathatós fegyvernek 
ajánlkozik annak kimondása, hogy ha bármely 
okból Radkersburg akadályozná, vagy kel
lőleg nem támogatná a tervezett vasúti 
összeköttetést, úgy Muraszombatot a Rád- , 
kersburg—luttenbergi vonal Wolfsdorf nevű 
állomásával fogjuk összekötni. Ez utóbbi 
hely Muraszombattól 6 Km.-re fekszik, meg
takaríthatnánk tehát a vasúiból mintegy 10 
km.-tért, aminek költsége elég lenne az 
ezen esetben szükséges murai hid építésére; 
tompítanánk Radkersburg versenyét, min
denek felett pedig ez alternatív terv felve
tésével nagyobb áldozatra késztetnök rad- 
kersburgi szomszédainkat.

Nyugdijkérdés.
Hogyan biztosíthat magának bárki is nyugdijat?

Régóta foglalkoztatja már a közvéleményt s 
hatóságokat egyaránt azaz eszme, hogy miként 
volna lehetséges gondoskodni Magyarország fizikai 

és szellemi munkásainak agg korára beálló munka
képtelenség esetén olyan ellátásáról; mely megmen
tené őket a rokonok szívességére vagy a társa
dalom kegyelem kenyerére szorulni.

Mindnyájunk elölt tudvalevő dolog, hogy 
munkás embereink - legyenek azok akár fizikai, 
akár szellemi munkások — ha csupán munka
bérükből kell magukat és gyakran több tagból 
álló családjukat fentartani; a legszigorúbb takaré
kosság melleit sem képesek olyan tökét gyűjteni, 
mely biztosítaná részükre a beálló munkakép
telenség esetén a könnyű megélhetést.

Magyarországon csupán a baleset és beteg
ség esetében történt törvényhozási gondoskodás a 
munkásokról. Néhány évvel ezelőtt tervbe vette a 
kormány, hogy kötelező alapon szervezi a munká
sok rokkant- és aggkori ellátást is, úgy amint az 
több nyugoli államban már rendszeresítve van. 
Sajnos azonban, hogy Magyarországon ez még 
meg nem valósítható, tekintettel fejlődő iparunkra, 
mely igen sok áldozatot kíván s igy e fontos 
kérdés megvalósítása beláthatatlan időre le van 
véve a napirendről.

Ezen hiányt van hivatva pótolni a tisztán 
társadalmi utón Magyarországon 1893. évben 
alakult „Magyarországi Munkások Rokkant- és 
Nyugdíj egylete0, hol csekély heti befizetés elle
nében bizonyos idő múlva mindenki biztosíthat 
magának olyan segélyt, illetve nyugdijat, mely 
megmenti úgy magát, mint családját a nélkülö
zéstől.

A 17 évvel ezelőtt mintegy 120 taggal meg
alakult egyesület ma már a legelső ilynemű egy
lete Magyarországnak s humánus működésének 
eredményét számtalan munkaképtelenné váll mun
kás és családja élvezi.

Egyébként röviden összefoglalom ama ténye
ket, melyek kétséget kizárólag igazolják ezen 
egyesület czélját s nemes működését.

A „Magyarországi Munkások Rokkant- és 
Nyugdíj egylete0 Budapest, Vili. kér. József-utca 
23. sz. alatt saját házában tartja központi igaz
gatóságát. Ezen egyesületnek tagja lehet minden 
14 ével betöltött egyén, ki állandó foglalkozást űz. 
A tagsági dij három fokozatban van megállapítva 
és pedig az 1-sőben hetenként 20 fillér, a 11-ikban 
24 fillér, a^lll-ik fokozatban 30 fillér a belenként 
befizetendő tagsági dij. Amennyiben a tagok fize
tési kötelezettségüknek legalább 10 évig pontosan 
eleget tellek és 10 év után munkaképtelenek, 
rokkantak lesznek s szakmájukban dolgozni nem 
tudnak, úgy az l-sö osztályban hetenként 8 kor. i 
40 fillért, a Il ik osztályban 9 kor. 80 fillért és a ' 
lil ik osztályban 11 kor, 90 fillért kapnak rokkant
segély czimén az egylet pénztárából. A heti rok
kant segély aztán a szerint emelkedik, hogy az 
illető tag mennyi ideig fizette tagsági illetményét, 
sőt amennyiben azt 40 évig fizette, úgy minden 
további fizetési kötelezettség nélkül egész élete 
fogytáig az I-sö osztályban 12 korona, a ll-ik 

osztályban 14 korona és a Ill-ik osztályban 17 
korona béli nyugdijat kap tekintet nélkül munka- 
képességére.

Ezekből ime világos, hogy mi|yen csekély 
kis áldozattal mindenki biztosíthat magának öreg
ségére, vagy munkaképtelensége esetére olyan 
segélyt, hogy nem kell aggóguia a jövőjéről, fia 
majd kihull a kenyérkereső szerszám kezéből.’ Az 
elhalt tagok özvegyei és árvái is bizonyos segély
ben részesülnek- Az elhalt s tiz évig fizetett" tag 
özvegye a befizetett tagsági dij 30 százalékát 
kapja özvegyi végkielégitésképen, a hátra ma
radt, 14 évet be nem töltött kiskorú árvák pedig 
az elhalt tagot megillető heti segély egy balodat 
kapják fejenként. Bár ezen nevelési járulék az 
elhalt tagot megillető heti segélyt meg nem ha
ladhatják.

Az egyesületet úgy a magánosok, mint az 
állam hathatósan támogatja s igy ma már 
6,174.674 korona lörzsvagyounal rendelkezik. 
Azonkívül az állam évenként 5000 koronával 
segíti az egyesületet. Fennállása óla, vagyis 1903. 
évtől 962 rokkant tag, 283 árva és’ számos 
özvegy segélyezésére 1.967.564 koronát fizetett ki 
tokkanlsegélyek, neveltetési járulék és végkielégí
tés czimén, Külön segélyezési alapjából az alap- 
szabályszerü segélyre még nem jogosult elhalt 
tagok özvegyeinek és árváinak támogatására 
18,667 koronái fizetett ki.

íme ezen számadatok is világosan bizonyít
ják, mily nemes hivatást teljesít ezen egyesület 
az emberbaráti, a humanizmus terén.

Magyarországon ezen egyesületnek több mint 
121.387 fizető tagja van s igy szüksége merült 
annak, hogy az ország egyes helyein, hol a tagok 
száma az ötvenöt meghaladja, fiókpénztárakat 
létesítsen.

Egy ilyen fiókpénzlár alakult f. évi március 
26-án Muraszombatban is, minélfogva a tagok itt 
helyben teljesíthetik fizetéseiket s előforduló 
ügyükben nem kell a központtal érintkezniük. 
A muraszombati állami iskola egyik tantermében 
a központból kiküldött tisztviselő jelenlétében tar
totta alakuló közgyűlését s megválasztva tiszti
karát, elhatározta, hogy ezen egyesület hivatalos 
helyisége a Turk-féle vendéglő egyik külön helyi
sége lesz. A fizető napoknak minden hó első 
vasárnapjának délután 2 óráját tűzte ki.

Az érdeklődök az egyesület elnökénél (Kiss 
György bírósági irodaliszt) vagy a hivatalos órák 
alatt az egyesület helyiségében részletes és szó
beli felvilágosítást nyerhetnek.

Bár minél előbb eléihetnök, hogy Magyar
ország munkásaiból nincs egyetlen egy sem, kinek 
bekövetkezhető munkaképtelenség esetére a ke
nyere biztosítva ne volna. De sok szem maradna 
szárazon s nem hullatna a nélkülözéstől nehéz 
könnyeket, látva n maga s családja szenvedéseit.

Segíts magadon s az Isten is megsegít 1 — 
tartja a közmondás! —ss.

zongott. Csak most érezte a halál minden borza- 
dályát, amelyre az imént oly hidegvérrel várakozott.

A rémület megdermeszletle, amikor meggon
dolta a veszélyt, amelyben forgott. Aztán elmúlt 
a borzadály és meleg hállámzás lépett a helyébe.

Amilyen gyorsan csak birl, úgy futott végig 
az utcán. Az eső nedves kezekkel simított végig 
az arcán.

Vad örömei érzett. Ajándékba kapta újra 
az életét!

Könyek, — amelyek már hetek óla nem j 
jelentkeztek — töltötték be szemeit és a sajnál- , 
kozó kis esőcsöpekkel együtt szaladtak le az ar
cán.

ügy érezte, miniha lelke újra meglelnék 
mind ama fájdalmas és örömtelt érzelmekkel, 
amelyek oly régóta visszafojtódlak benne.

Egyúttal hatványozott erővel lepte meg az 
éhség érzése. A feltámadt életkedv csak fokozta 
hatalmát.

Anna érezte mint gyengül el mindjobban. 
Már a lábai is felmondták a szolgálatolt.

Az utca, amelyen végigszaladt, cél nélkül, 
félhomályban végződött. A városi házak itt félbe
szakadtak. Az utca mindkét oldalán, árnyas kert
ben nyaralók állottak, a lámpák ritkultak és fé
nyük csak csekélyke kört világított meg a nedves 
járdán.

Anna úgy érezte, hogy ezer éhes szem le
selkedik feléje a kertek nedves sötétségéből. A 
szél hangja az ágak közül csalogotva hívogatta! 
Úgy látta, hogy karok nyúlnak feléje.

— Nem akarok — gondolta utolsó erömeg- 
fesziléssel. A feltámadt életkedv küzködölt benne 
a halál éjszakájával. Anna mindkét kezével mar
kolt bele az elölte levő kapu rácsozatába. Úgy 
érezte, hogy a kertből feléje jön a sötétség és 
ránehezedik a lelkére és érzékeire. Megtántorodolt.

E pillanatban kinyílt az ajtó. Egy hölgy és 
egy ur lépett ki rajta a lámolygó leány mellé.

Az ur felfogta karjaiba az eszméletlen ide
gent.

Belenézett az arcába.
— Anna ! — relegte ijedten
A hölgy kérdőleg nézett reá.

A fiatal hölgy alkalmazottain) egyike — 
mondta az ur röviden. Bevitte Annát a házba. 
A hölgy szótlanul követte.

— Eljött hozzám — gondolta Vedelstadt 
Rolf, — és a zavar érzéséhez, mely a felesége 
miatt fogta el — meleg öröm szegődött. — Nem 
bírta ki tovább nálam nélkül. Ah mennyire vá
gyódhatott kis szive utánam!

Szobájában lefektette az eszméletlen leányt. 
A felesége, — aki szótlanul vetette le a 

kabátját és kalapját, fáradozott Anna körül. Kölni 
vízzel dörzsölte a halántékait és bort csöpögtclett 
a szájába.

— Benn volt ma az irodában ? kérdezte.
— Már belek óla nem volt olt! — volt a 

szakgatolt válasz.
Most hirtclenül felegyenesedett az asszony 

és mereven nézett az ura arcába.
— Miért maradt el?

A férfit teljesen lebirta a zavar. Kezébe 
fogta a felesége kezeit.

— Esedezem Dina, segíts legelsöbben ezen 
a szegény leányom. Később elmondok neked min
dent.

Az asszony okos szemeiben megértő kifeje
zés volt, amely mindinkább mélységes bánattá 
változott.

Anna fölé hajolt és némán folytatta fára
dozásait.

A leány szemei felnyíltak. Első pillanatban 
csak a föléje hajló jóságos női arcot pillantotta 
meg. Rögtön bizalmat érzett iránta.

— Éhes vagyok — dadogta. Az asszony 
szelíden megnyomta a kezét és jóságosán mondta :

— Rögtön hozok ennivalót. Eltávozott.
Anna csodálkozva nézi a világos, gyönyörű 

heléiséget, amely hirtclenül szemei elé tolult. 
Hogyan kerülhetett ide ?

Ekkor az ajtó közelében meglátta a férfit, 
aki öl nézte. Oly panaszosan sikoltotl, hogy Dina 
asszony besietett a szomszéd szobából.

Odaintett az urának, hogy távozzék. Amikor 
bezárult mögöte az ajtó, Anna remegve kérdezte:

— Hol vagyok ?
— Az uram szobájában. Anna gyorsan fele

gyenesedett. de erőtlenül dűlt vissza helyére. Az 
arca eltorzult, szörnyű kin gyötörte.

Dina asszony anyásán zárta karjaiba.
— Addig ne beszéljen gyermekem, amíg 

nem evett.
És etette, mint a gyermeket; és boldog volt
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hírek.
— Vadászat. Gróf Zichy Ágost v, b.

t. t., a magyar délegáczió elnöke márczius 
hó 28. és 29-én belatinczi uradalmában 
vadászatot tartott, melyen a háziúron kívül 
részt vettek : Gróf Zichy Tivadar v. b. t. t., 
müncheni nagykövet, Fusz Nándor alsó- 
lendvai, dr, Hajós Kálmán baksai, dr. Zalán 
Gyula letenyei és dr. Hajós Ferencz Csák
tornyái munkapárti képviselők, Pósfay Pon- 
grácz főszolgabíró és az uradalom tiszti
kara. Terítékre került 53 darab szalonka, 
3 róka, 1 vadmacska. A főúri házigazda ven
dégeit fényesen megvendégelte.

— Dr. Károlyi Antal. Vasvármegye közéleté
nek súlyos gyásza van. Egykori alispánja, aki egy 
emberöltőt töltött el a vármegye szolgálatában, 
márczius 26-án hosszas szenvedés után meghalt. 
Koporsójánál, melyet 29-én délután helyeztek 
Szombathelyen örök nyugalomra, mély gyászba 
borulva áll Vasvármégye egész közönsége, mely 
a vármegye egyik legnagyobb fiát veszitette. Hoz- | 
zánk muraszombatiakhoz, még közelebb állt Ká- ' 
rolyi Antal, mert a kerületet több éven ál kép- j 
viselte az országgyűlésen. Legyen emléke áldott. |

Az alsólendva—muraszombat radkers 

burgi vasút közigazgatási bejárása. Örvendetes hí
radást kaptunk Szombathelyről. A Vasvármegye i 
rövid közlése nyomán figyelmessé lettünk egy be- ' 
nünket roppantul érdeklő ügyre, az alsólendva— , 
muraszombat—radkersburg vasút ügyéré, s érdek- 
lödésünk eredményekép a legbiztosabb forrásból 
megtudtuk, hogy tervbe vett vasutunk közigazga- ! 
tási bejárása tényleg meg lesz, de nem április , 
12-én. hanem a kereskedelemügyi minisztérium | 
újabb rendelete szerint április 26-án. Egy lépés- ; 
sel tehát előre halad ennek a vasútnak az ügye. ■ 
Adja a jó Isten, hogy e közigazgatási bejárás I 

amikor a sápadt — elsőbben elsőbben ellenkező 
ajkak mind inkább pirosodtak, a szívesen be

fogadott, játékony táplálék hatása alatt.
A szomszéd szobában kissé bosszankodással 

járkált fel-alá Vedelstádt Rolf.
Az eltűnt Anna visszontlálásán fakadt öröme, 

de a kínos helyzet fölött érzett zavara is. Tehát 
nem vágyódás hozta ide Annát. Nem is ő hozzá 
kívánkozott.

Csak éhség, közönséges testi éhség okozta, 
hogy eszméletlenül összerogyott a kertajtóban. 
Csak véletlenül az ö háza előtt történt. Elöbbeni 
ijedtsége elárulta, hogy fogalma sem volt arról, 
hova került.

Ez a lány már untatta. — Mi történt tulaj
donképp közte és a leány között ? — Semmi!

Egy ártatlan csók miatt csinált akkora gali
bát. Hirtelenül kimaradt az üzletből és kitette 
magát az éhenhalásnak.

Dina asszony hallotta, mint csukódik be 
utána az előszobaajtó és hallgatódzott a kavicsos 
utón elhaló lépések után.

Szótlánul nézte, mint fogyasztja el Anna 
— nem gondolva máris semmivel — az eléje tett 
ételeket. Oh mily aranyos fénynyel villant meg a 
fiatalság a szőke leány fején. Dina megértette, 
hogy az ura, aki éhes szemekkel nézte — nem 
tudott mellette elmenni.

Anna elfogyasztott mindent, mit Dina asz- 
szony kitalált részére. Most mély sóhajjal nézett 

biztos kiinduló pontja legyen a tervezett vonat
nak. A bejárás Alsólendván kezdődik és egész az 
ország határáig tart.

— Malyusz Egyed kir. törvényszéki biró, a 
polgári fellebbezési tanács elnöke, a múlt szom
baton Muraszombaton időzött.

— A péterhegyi bicska ipar. Lapunk múlt 
számban megemlékeztünk arról, hogy a péterhegyi 
fanyelű bicskák készítésével foglalkozó házi iparra 
a soproni kereskedelmi és iparkanna figyelmet 
fordított a lapunkban közölt tudósítás révén. A 
kamara felhívásának Sárkány Ádám körjegyző 
készséggel tett eleget és az alábbi felterjesztésben, 
melyet szószerint közlünk, ismertette a házi iparra 
vonatkozó közelebbi adatokat.

Tekinteteles
Kerületi kereskedelmi és iparkamara 

igazgatóságának Sopron.
A 920/911 számú átiratára körjegyzőségem 

községeiben Péterhegy és Andoiházán a téli 
hónapokon át fanyelű zsebkések házi előállítá
sával foglalkozók ügyében van szerencsém becses 
megkeresésének 1—5 pontjaira a következőket 
jelenteni.

1 Andorházán egy Kocsár István nevű 
egyén, Péterhegyen 5 kis gazda Lulhár József 
Kocsár József, Szmodics János, Luczu János és 
Luczu -Ádám nevű egyének foglalkoznak az em
lített kések előálitásával.

2. Ezen háziiparosok közölt nők nincsenek, 
és csupán az 1-sö pontban említett férfiak fog
lalkoznak.

3. Napi munkaidejük 12 óra, azonban 
nevezetnek éjjel is dolgoznak.

4. Nevezetlek készítményeiket a közeli 
vásárokon szokták értékesíteni darabonkinl 
20 fillérrel. Legutóbb ez évben néhány száz 
darabol a Népművészeti magyar háziipar szö
vetkezetének Budapestre is a körjegyző utján 
értékcsitésre darabonkinl szintén 20 fillérrel 
értékesítve beterjesztettek.

5. Ezen házi iparosok átlagos napi ke
resete 100—200 fillérre becsülhető.

A kérdéses késekből 4 darabot ide zárva, 
van szerencsém tisztelettel beküldeni.

Péterhegy, 1911. márczius 28.
SÁRKÁNY ÁDÁM, körjegyző.

föl tányérjáról és egyenesen az asszony kutató 
szemeibe. A leány mélyen elpirult, de arca becsü
letes, elszánt kifejezést öitött.

— El akarok mondani mindent.
— Az uram nincsen itt — mondta gyorsan 

Dina asszony — beszéljen !
— Mindig örültem, — már első nap óta — 

amikor láthattam a főnököt. És amikor először 
megcsókolt, nagyon megijedtem ugyan, de egyút
tal meleg, jóleső érzés töltött el. Mindjobban 
kiírná változott ez az érzés. Úgy rágódott a tel
kemen, mint a kínzó éhség. Birkóztam velő — 
mindhiába. — Vedelstádt ur titkos becészgetései 
őrületté fokozták lelkemnek éhségét. Mindenféle 
merész gondolat száll fel az agyamban. Éreztem, 
hogy egy napon beleszédülök a veszedelembe. 
Akkor maradtam otthon I És azután jött a másik 
rém, a borzalmas éhség! Tiszta szemeimre a 
gond árnyéka borult. — Egyenesen, mereven né
zett a selyemfüggönyökre, mintha olt leselkednék 
mögöttük a kisértet, amely vesztére tör. Dina asz- 
szony átölelte Annát. — Ezentúl biztonságban 
lesz gyermekem — mondta és hangja melegen, 
mélyen, valósággal hálásan csengett. — Segíteni 
akarom, arnig újra biztosan, szilárdan, és a saját 
lábán járhat!

Amikor hazafelé ment Anna, úgy látta, hogy 
az utca hirtelenül megvigasztalt, reményiéit képet 
öltött...

— A regedei országút állami ut lesz. Még 
a múlt évben hirt adtunk arról, hogy a Radkers- 
burgtói Alsólcndváig vezető törvényhatósági köz
utat állatni úttá léptetik elő. Ez a rangemelés ez 
év folyamán minden bizonynyal meg fog történni, 
mert a vármegyei költségvetésből a minisztérium 
már törülte azokat a téteteket, amelyek ezen út
nak a fentartására voltak előirányozva, ami annak 
a világos jele, hogy az ut fentártásáiól ezután 
már az állam gondoskodik. Örvendve közöljük ezt 
a hirt, mert ezáltal járásunk egyik legfőbb forgal
mi utjának teljesen jókarba helyezését registrál- 
hatjuk. Az állami utak tudvalevőleg sokkal nagyobb 
gonddal és költséggel kezeltetnek, jobb minőségű 
fedanyagot kapnak mint a megyeiek, s az úttesten 
levő műtárgyak is teljesen megfelő állapotba 
helyeztetnek. Ezen útnak ilyenformán való átalakí
tása lehetővé teszi majd a kereskedelmi miniszté
rium által tervbe vett automobil postajáratnak a 
behozatalát.

— A Plessza rendezése. Az évek óta húzódó 
Plessza rendezés kérdése végre az idén végleges 
megoldást nyer. A már egyszer kihasított utakat 
újra kivágják, kavicsot hordanak s a vasúti hozzá
járó ut szegélyét beültetik élő sövénynyel. Most 
már azután csak az Erzsébet szobrot kell fel
állítani s készen tesz a város szép parkja.

— Szalonka vadászat. Pósfay Pongrácz fő
szolgabíró szenlbibori vadászterületén a mull szom
baton szalonka hajtást rendezett, amelyen részt 
vettek: Aczél József. Bodnár Audrás, dr, Czifrák 
János, Kleinrath József, Mályusz Egyed és a házi
gazda. A társaság, daczára annak, hogy az. eső 
egész nap verte őket, 12 drb szalonkát ejtett el.

— Uj fiók takarékpénztár. Vashidegkulon a 
„Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t.“ alapí
tásában gróf Batthyányi Zsigmond elnöklete alatt 
a f. évi márczius hó 19-én megtartott alakuló 
közgyűlésen „Vashidegkut vidéki takarékpénztár 
r.-t.“ ezég alatt 40.000 kor. alaptőkével uj taka
rékpénztár létesült, melynek vezetősége a köz
gyűlésen következőleg alakult meg: gróf Batt
hyány Zsigmond elnök, Obál Mihály alelnök, Vog- 
ler György, Bácz Sándor. Keresztury Vincze, Sif- 
tár István, Bakó János, Frisch Konrád igazgató
sági tagok. Nemes Miklós, Malacsics József, Péter 
Hugó, Szabados Dezső felügyelő bizottsági tagok, 
Kocsár Károly könyvelő, Vogler Károly pénztár
nok, dr. Somén Lajos ügyész.

— Tűz Muraszombaton. Kedden este fél 9 
óra tájban a ködkürt rémes kürtölése s a tűz
oltók harsogó riadója zavarta meg városunk 
csendjét. Ugyanakkor Kiskanizsa felöl tüzes füst
oszlop emelkedett az égnek, amely kísértetiesen 
bevilágototta a nyugvóra térni készülő község ki
emelkedőbb épületeit. Kiskanizsa-utczában Opecz 
háza gyuladt ki még eddig ismeretlen okból. A 
tulajdonos, aki röviddel a tűz kitörése előtt érke
zett haza, bekötötte lovait az istállóba s azután 
levetkőzni kezdett. Mikor a csizmáját már lehúzta 
volt, észrevette, hogy feje fölött ég a tető. A 
rozoga zsuppos épületet természetesen megmen
teni nem lehetet. Az épülettel együtt elégett két 
szalmakazal és nehány haszonállat is. Nagy sze
rencse volt, hogy szél nem fújt s igy a veszede
lem meggátolható volt. A tűzoltóság, mely a 
a lehetőséghez képest elég gyorsan megjelent a 
helyszínén, derekas munkát végzett. A tűznek 
nagy közönsége volt.

— Gyorsvonat feltételes megállítása Szakály- 
Högyész állomáson. A budapest-keleti p. u. 
fiumei vonalon február hó 15-töl bezárólag októ
ber hó 31-ig forgalomban levő, Fiúméból este 
7 óra 51 perckor induló és Budapest keleti p.
u.-ra másnap délelőtt 9 óra 35 perckor érkező 
gyorsvonat folyó évi március hó 1 töl kezdve 
Szakály-Högyész. állomáson reggel 6 óra 43 perc
kor utasok fel és leszállása céljából feltételesen 
megállitlatik.

— Ki venne nőül 19 éves polgárleányt, 
egyetlen gyermek, 400.000 kor. vagyonnal ? Azon-

Frischman Elek és Társa, Szombathely/ Király-utca 11. szám.
Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenclát kizáró ár és minőség, azonnali szalut..

Garnitúrákra csereüzletek köttetnek, 

ra Benzin és nyersolajmotorok, a 

'eljes locomobilos cséplökészletek. •

Használ! is jó! javított cséplökeszleiek. 

Ea Mindennemű asi 

gazdasápi gépek is műszaki cikkek.
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kívül még sok száz vagyonos hölgy előjegyezve. 
Csakis azok jelentkezzenek, kiknél gyors házas
ság lehetséges. Schlesinger L.. Berlin 18.

— A mezővári dalegylet mulatsága. A mező- ! 
vári dalosegyesület április hó 23-án fog először ; 
bemutatkozni a nagyközönségnek egy általa rende
zendő tánczvigalom keretében. A íiatal dalárda 
Molitorisz Jenő karnagy vezetése alatt több dalt 
fog előadni. A rendezőség az est sikere érdekében 
nagyban buzgólkodik és legközelebb kibocsájtja a 
műsort magában foglaló meghívókat.

— A fővárosnak egyik legfonto>abb egészség
ügyi iutézménye. Dr. Batizfalvy István Zoltán egyt. 
tanár. Pest vármegye t. főorvosának, az operatív 
és müfogászat specialistájának fogorvosi intézető 
(Károly körút 3). A főváros ezen joggal egyedü- ; 
linek mondható ilynemű intézményének, melyet a 
nagyméltóságu v. k. ministerium és elismerő levél- , 
lel tüntetett ki, melyben évtizedeken keresztül 
száz- és százezer fogbetegség kezeltetett, csakis j 
e célra általakitott helyiségei a közegészségügy és j 
operatív kivánalmaknak megfelelően a legmoder
nebbül vannak berendezve. Évek óta jól begyako- j 
roll műtői az igazgató személyes közreműködésé- > 
vei egész nap reggel 8-tól este 7-ig nyújtanak biz- ' 
tos és a legújabb vilany átszürődletési rendszer 
alkalmazásával teljesen fájdalmatlan segélyt a fog- . 
fájás kínos betegsége által gyötörteknnk. Foghuzá- ; 
sok altatásban is. Az intézet laboratóriummal és 
technikai műhellyel van összekötve, hol a legjobb I 
rendszerű műfogpótlások készülnek, melyek a való- ' 
diáktól meg nem különböztethetők és úgy beszédre, j 
műit rágásra teljesen alkalmasak és minden kelle
metlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsékelt árak i 
teljes jótállás mellett. Levelekre az intézet készség
gel válaszol. Vidékiek fél nap alatt megkapják 
müfogaikat.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvetlen 
kell. Ha „Rétliy*  névre figyelünk, úgy nem csa
lódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát kapunk 
(X) fillérért, még pedig egy kedvelt régi magyar 
háziszert, mely köhögés, rekedség, hurutos bán
ta! inak sok ezer esetében kitünően bevált. De vi
gyázzon, hogy a doboz és a cukorka minden da
rabján rajta legyen a Rélhy“ név.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

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

április hó 10-ig 
megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 
küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

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

Tisztelettel A kiadóhivatal.

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a kővetkezőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzonibat és Vidéke*  , 
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék | 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás- j 
sál, 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.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A , Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövetségé"-nek 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 szöllöveszö Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

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

Világhírű! Eredeti! „Benz-*

Szivógázmotorjelep. —'A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. „Benz "^nyersolajmótor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplőkészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

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

827/1911. tkvsz.
Pótárveresi hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Stiván Ferencz 
végrehajtaténak Pintarics István birószéki lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 76 kor. 76 fillér s 
jár. iránti végrehajtási ügyében 293/1911. sz. a. 
kibocsátott árverési hirdetményben a birószéki
5. sz. tjkvben A I. 1, 3—5, 7—9, 11. sorsz. 
22|a, 49, 65, 66, 103, 132, 147, 212. hrsz. 10. 
házsz. birtokból Pintarics Istvánt illető 2/s részre 
2072 koroná kikiáltási árban Birószék község
házához

1911. évi április hó 4 (negyedik) napjának 

délelőtt 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 167. §-a alapján a Muraszombati Takarék
pénztár végrehajtató érdekében is 540 kor. töke 
követelése és járulékai kielégítése végett meg
tartatni fog.

Muraszombat, 1911. február hó 22. A kir. 
járásbíróság mint tkkvi hatóság.

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

Borovits Adolf, tlkkvvezetö.

Nyilttér és hirdetések a kiadóhivatalban felvétetnek.

Legjobb, leginulattatóbb, legtanulságosabb és 
legolcsóbb olvasmány a 

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

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Balkányi Ernő könyv-, iró- és papirkereskedésében 
Muraszombat.

Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura
szombat kapható szebbnél szebb ifjúsági és 
gyermekmesék, képeskönyvek, stb. valamint 

a következő irodalmi dolgok: 

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

Hegedühurok
(A, D, G, E)

csakis finom minőségben 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.

Képes levelező lapok.
Kiadásomban megjelent és már 

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

Kapható

Balkányi Ernő
papirkereskedésében Muraszombat.
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5900
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a
KAISER-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.

köztudatba ment át
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület. Gyár utcza 28. szám

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

Köhögés rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy^elefli 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 el!

I

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áru osztálya 
SZOMBATHELY

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendezésekel, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép- és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél-árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetőmagvakot, erö- 
takarmányíéleket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentet, tűzoltó-felszerelé

seket stb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I

Központi iroda: Kőszegi-utcza 2.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben kerestetnek
--- ‘ -- - *
f- - - - ■

Egy jó házból való fiú 
alsólendvai könyvnyom
dámba felvétetik

tanulónak
kedvező feltételek mellett.
Balkányi Ernő könyv
nyomdatulajdonos.

Keil-Lakk
„KeilLakkénál jobb máz nincsen 
Asszony mondja : ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle ;
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szín, 
Figyelmet csak arra legyen.
Hogy az mindig Keil Lakk" legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha „fehér Keil-Lakk ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
ítt van ..Keil Lakk“ azúrkék, 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
,.KeÍl-Lakk“-ból van minden szín. 
Kék, piros, zöld rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk1.

szállítja teljes jótállás mellett a leg- 
hirnevesebb motor cséplökészleteket. 
Saját érdekében kérjen minden gazda disz- 
főárlapot. melyet ingyen és bérmentve küld 

a gyár!
Fontos figyelmeztetési

Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz- 
tendö össze más Kállai nevű cégekkel.

B-----—----- á
Védjegy: „Horgonyt* L?

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

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

■ Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K1.40ésK2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
Of Richter gyógyszertóra az „Arany oroszlánhoz*', 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.a•f
Vasvármegye leírása

Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésben Muraszombat.

1

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT,

Alaptőke Betéteket elfogad Tar‘aléktökék 100.000 K. ucicicnci ciiu^au 192.000 K.
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5"0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyuj tat
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a tőke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

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

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Lapunk mai száma 6 oldalt tartalmaz.
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Alapítási
Vas- és Zalavármegyék egymást érintő határain elterülő, a 

muraszombati és alsólendvai járások leg-nagyobb 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 pénzintézet czége: 
Muravidéki Takarékpénztár Részvénytársaság.

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 biztositó 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 0/0 is befizethető egyszerre.

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

A részvényaláirások alulirt alapitók bármelyikénél teljesíthetők. 
Ugyanezen alapitók jogosítva vannak az első fizetések felvételére 
és nyugtatására, de ezen fizetések teljesíthetők a Muravidéki Taka
rékpénztár r.-t. folyószámlájára a Szombathelyi Takarékpénztár (régi) 
részvénytársaságnál Szombathelyen és a Délvasmegyei Takarék
pénztár részvénytársaságnál Muraszombatban.

Az alapitók 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.

tervezet.
Vu szlovenszkoj krajini, stera lezsi na graniczi Vas i Zala- 

vármegyőva, pa zvékse sztráni pod szobocsko i lendaszko 
birovijo szlisi, sze vu szlejdnyem vrejmeni 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 pont 
odprla, z-kój tou zhája, ka sze vu zsitki obcsinszkoga vérsztva 
vszakse delo i vszaksa moucs vrsenécs povéksáva i dalé 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 vűpazen.

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 dela 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 financzejrano;
8. naprej bode pomágala vszefelé aszekuráczio, za steroga 

volo naszébe vzeme ednoga naprej-valen aszekurenszkoga 
drüsztva zavüpanoszt.

Od vszakse podpiszanc akczie irnénavrejdnosli 10°/o (deszéti 
proczent) i za fundamentáiiske sztroske od vszakse akczie 5 korone 
sze pri akczie polpisüvanyi, 20% (dvajszli proczent) pa na posz- 
távlanya gyülejsi, steri de szrejdnye dní ivánscseka mejszcvza 
drzsánii more notri plácsati, ali czejli 30% sze na ednouk tűd, 
lejko doliplácsa.

Ovoga nolriplaosüvanya terminus i formo ravnitelsztvo vöpovej.
Akczij-podpisüvanye sze pri steromkoli odszpodi podpiszanom 

fundament polozsniki lejko oprávi. Z-ednim tüdi tej odszpodi pod
piszani fundamentárje jus májo to prvo placsilo gorizéli i kviterati, 
ali lou placsilo sze nalekoucso konlo Muravidéki Takarékpensztar 
Részvénytársasága pri „Szombathelyi Takarékpénztár (régi) rész- 
vénytársaság“-i v-Szombathelyi i pri „Délvasmegyei Takarékpénztár 
Részvénytársaság"-i v-Muraszombati tüdi lehko szpuni.

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

Akczij-podpisüvanya szlejdnyi terminus je 1911. leta májusa 
mejszecza 31-ti dén.

Bader Manó sk. 
kereskedő Bántornya.

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 Perestó.

Saruga Frigyes sk.
körjegyző Felsölendva.

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 Felsölendva.

Szombathelyi Takarékpénztár 
Részvénytársaság 

Szombathely.

Ungár Zsigmond sk. 
kir keresk. tan, míimalom-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 Wolf Testvérek cég bel

tagja Szombathely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


