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Az ország mérlege.
Az. elmúlt S/.ylveszkT éjjelen 20.<850 678 

emberi találtak a számláló biztosok a Ma
gyar birodalomban, holott az előzetes szá 
milások szerint 21 523 271 embert kellett 
volna lalálniok, mert az 1900. évi nép
számlálás eredményéhez hozzáadva tiz esz
tendő számtartoll születési és halálozási 
eredményeinek különbözeiét a természetes 
szaporodás, papiroson erre az eredményre 
jutottak a statisztikusok Azonban amikor 
számbavelték őket, ma.dnem hétszázezer 
ember hiányzott. líová lettek? Ki Ameri
kában van, ki Romániában, ki máshol ösz- 
szc-vissza a világban, nem kiutazásból, 
hanem azért, hogy jobb keresetet, bizto
sabb megélhetést találjanak, mint amilyet 
szülőhazájuk szokott adni nekik.

Vagyunk sokan, akik esztendők óla j 
pesszimista elkeseredéssel bíráltuk az. ország ] 
viszonyait. Bennünk nem a kétszerkettő j 
bizonyossága, csak az intenzív megsejtés 
dolgozott: érzékeny idegzetünk megérezte l 
azt a feszültséget, azt az elkeseredést, mely 
lyel ebben az országban az éh»*s  emberek 
egy darab kenyér körül tolonganak. Láttuk 
azt, hogy tolongó sokaság egyre nagyobb i 

lesz, a kenyér azonban nem nő, sőt egyre 
fogyatkozik. Szivünk keserűségével ezért 
lohaszlotluk folytonosan a reménységeket, 
ezért hangoztattuk folytonosan, hogy pusz
tuló ország vagyunk. És fájdalmas elégtéte
lünk. hogy most a hivatalos statisztika jön 
és igazol bennünket. A tiz éves népszám
lálás az országok életében ugyanazt a sze
repet jálsza, mint a kereskedő üzletében 
az évvégi mérlegkészítés. Az okos keres
kedő évközben is tudja és sejti, hogy kö
rülbelül. hogy áll, a tartozása nőtt-e, vagy 
a követelése, pontosan, fillérre az ered
ményt azonban csak az évvégi mérleg mu
latja meg s a kereskedő az emlékében el
raktározza az évet a jó, vagy a rossz esz
tendők közé,

Nos: az az előlege-: tájékoztató, mely
ben a statisztikai hivatal, a népszámlálás 
legfontosabb népmozgalmi adatait, a szapo
rodás adatait közli kétszer kettővel is bizo
nyítja azt, amit a közállapotokat ismerve, 
mi már régóta tudtunk, hogy az ország az 
utolsó tiz év alatt stagnált és nem fejlődött. 
Ez a közel hétszázezer távollevő, négy öt 
vármegye, egy második főváros, amely tá
vol van olyan halalm.is demonstráció, 
amelyikkel szemben elhal minden vitatkozás.

Jön a statisztika és számokban mu
tatja meg az eredményt: inig 1881—1890- 
ig egyformán 10.3 százalék volt népesség 
szaporodása, addig 1901 —1910 ig a szapo
rodás két percent eséssel visszahanyatlott 
8.3 százalékra, ami nem a természetes sza
porodást, hanem a kivándorlás hirtelen 
nagymérvű megnövekedéséi bizonyítja: a 
népesség banyai-homlok menekült a koalíció 
országából, a klérus Regnam Marián urnából.

Az ami már is előliünk fekszik a sta
tisztikából, csak ezt a végső eredményt 
mulatja. Az. ami ezután következik, az 
okadatolásl fogja hozni, ugyanazon a nyo
mon, amelyiken mi elindulva már a sta
tisztikusok elölt megállapítottuk a végered
ményt. Ez a statisztika mutatni fogja, hogy 
a kivándorlás, mely az országromlás sarka
latos érvényű tünete, mennyire összefügg 

i a lekötött birtokok területével és az ex-lexes 
évek gazdasági zavaraival.

Az Alsólendva Muraszombat határ
széli vasút közigazgatási bejárása.

Negyedik éve vajúdik már az Alsólendva— 
Muraszombat határszéli vasút. A magyar dél
nyugati vasútnak mülanrendöri bejárása után, 
amikor még az áldomás pezsgő mámora el sem 

TAROSA.

Az én pátriámból.
Hivatalos Írás jött a pátriámból.
Messze, napkeletről — a Tisza partjáról. 
Pecsét is volt rajta, módis, ujvágásu.
Azt súgta meg nekem, mi lett a falumból. 
Város — nagy város. Büszke vagyok rája, 
Ezután ha Írnak,
Tán ha haza Innak,
Polgármester Írja az Írást alája.

Tudom, a hajóhíd felöltözik szépen, 
Villanyfénye játszik mellette a vízzel. 
A Tisza szigetje búzatáblák helyett 
Délinövényeknek adja át a helyet, 
Nyári éjjeleken muzsikaszó mellett 
Csónakázó párok.
Fiatal leányok
Éneke csendül fel majd a liget felelt.

Palota sor néz majd a folyó tükrébe, 
Aztán aszfalt kerül a tégla helyébe.
Eltűnnek, elbújnak az ismerős házak, 
Nyílegyenes utal, hiszem sokat vágnak. 
Szobrot is emelnek, nem kerül sok évbe. . 
A nagy bujdosónak.
Meg a kormányzónak.
Olt a nagy piacznak kellős közepébe.

Csak azt a kis ulczát — két gazda*  házsort, 
Girbe-görbe poros útját — ne bántsátok I 
Édes anyám házát ne ócsároljátok!
Rácsos kerítését nehogy lebontsátok !
Azt az akácost is hagyjátok csak élve 1 
Virágos kis kertjét,
Egyetlen örömét.
Vihartól, szélvésztől legyen a mi védje.

Szathmári Sándor.

A megsértett emlék.

Amikor miss Ada Gordonlei alig húszéves 
korában meghalt, a vőlegénye, lord Algernon Mus- 
grave annyira szivére vette a csapást, hogy bará
tai egy hónapon keresztül éjjel-nappal őrizték, 
nehogy kárt tehessen magában. Mikor fájdalma 
kissé mégis alábbhagyott, elhagyta Londont s eny
hülést keresett Westmoreland rengetegeiben, ahol 
Erzsébet-korabeli kastélya állt, négyszögü tornya
ival és pompás szobormüveivel fekete-piros ék
szerként ragyogva a faóriások hözt.

Musgrave első tekintetre beleszeretett miss 
Ada Gordonlcybe, akit és tiszta szerelemmel imá
dott, mert nem tartozott azok közé, kik gyengéd
ségüket húsz barátnőre fecsérlik egy idényben. 
Ennek a cézári arcú fiatal embernek magasröptű 
és nemes volt a lelke, Öt csak egyszer lehetett 
meghódítani, de akkor örökre. Ada képes volt e 
hőstettre. Nem csoda, mert gyönyörű megjelenés 
volt. Arca különösen szép egy jellegzetes vonás 
következtében: orrát ajkától csaknem rendellenes 
nagy távolság választotta el.
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szállt az örvendező muraszombatiak fejéből, máris 
az Alsólendva—Muraszombat határszéli vasútról 
kezdtek beszélgetni. Azóta volt egy csomó érte 
kéziét Alsólendván. Belát inezon, Muraszombaton 
s a sok tanácskozás után végre az e hó 26. 27. 
és 28 ik napjain tartott közigazgatási bejárással 
egy jelentős lépéssel haladt előre a vasul ügye.

A fáradhatatlan Barthalos István bár nem 
saját személyében már az engedményes, hosszas 
utánjárás után végre kieszközölte, hogy a keres
kedelemügyi minisztérium elrendelte a tervezett 
vasútvonal közigazgatási bejárását. 26-án reggel 
jött össze a bizottság Alsólendván s ott letárgyal 
ván a vonalat egész Bántornyáig, kocsira ült és 
még az nap este Muraszombatba érkezett. A bi
zottság tagjai a következők: dr. Adám Géza 
miniszteri osztálytanácsos, a kereskedelmi minisz
térium képviseletében, a bizottság elnöke, Boné 
György államvasuli főfelügyelő, beosztva a keresk. 
minisztériumba, a bizottság helyettes elnöke, 
Zaymusz Vince hajózási és vasúti biztos, a hajó
zási és vasúti főfelügyelőség képviseletében Dill- 
rich Ede cs. és kir. vezérkari százados, a hadügy
minisztérium képviseletében. Rochel Dezső kir. 
culturmérnök, a földművelésügyi minisztérium 
képviseletében, Veszelák József főfelügyelő és 
Ferincz Ferencz ellenőr, a máv. szombathelyi 
üzletvezetösége képviseletében, llolubi Arlhur 
ellenőr és Boross Mihály mérnök a máv. igazga
tóságának képviseletében. Odor Géza kir. lan. kir. 
pénzügyigazgató,- Goszlelh Lajos zalaegerszegi 
államépitészeti főmérnök és Székely Emil alsó- 
lendvai főszolgabíró. Zalavármegye képviselelében- 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró és Hvozdovics Antal 
műszaki tanácsos, Vasvármegye képviseletében, 
Barthalos István, Fábián Lajos és dr. Iharos 
István felügyelő, a dunántúli h. é. vasutak és a 
magyar délnyugati h. é. vasút képviseletében

A bizottság csütörtökön reggel 9 órakor 
munkához látott. Megjelentek a tárgyaláson Bela- 
tincz vidék érdekeltsége. Murabaráli körjegyzőség, 
Battyánfalva község és Muraszombat, valamint a 
szomszédos községek érdekeltségei. Bene György, 
máv. főfelügyelő a nyomjelzés térképéről ismer
tette a vonal irányát, az egyes ul átkeléseket, a 
műtárgyakat s az állomások elhelyezését. Az érde
keltség általában véve megnyugvással hallgatta a 
terveket és jelentékenyebb eltérést az eredeti nyom
jelzéstől sehol sem kivánt.

Pénteken, 28-án délelőtt folytatták a köz
igazgatási bejárást, mely alkalommal a Mu
raszombattól az ország határig terjedő vonal
részt ismertették. A pénteki tárgyaláson itt volt 
gróf Batlyhány Zsigmond, a muraszombati bizott

ság elnöke és ugyancsak megjelentek: dr. Kain- 
niker Ferencz és Wegschaider Ferencz a regédéi 
vasúti bizottság képviseletében. A bizottság péntek 
délben elvégezte munkáját s részben Regede felé 
kocsin részben, vasúton elutazott Muraszombatból.

hírek.
Lapunk mai számához egy negyediv mel

léklet van csatolva.
Előléptetés. Kis és nagybarkóczi 

Pósfay Ede cs. és kir. főhadnagyot Ö Fel
sége a Király a 28 án kelt Rendeleti Köz
löny szerint eddigi ezredének, a 83 ik gyalog
ezrednek kötelékében századossá léptette elő.

— Dr. Czeloth Sándor, aki valamikor Mura
szombaton volt ügyvédjelölj. Győrött ügyvédi iro
dát nyitott.

— Kezdődik a fősorozás. Ma este megérke
zik Muraszombatba a sorozó bizottság katonai és 
honvédségi része, hogy holnap, hétfőn megkezdje 
működését. Polgári elnök dr. Czifrák János ügy
véd lesz.

— A mezővári dalkör mulatsága. Rendkívü
lien jól sikerült mulatságot rendezett e hó 23-án 
a mezővári dalkör. A kirándulásra kiválóan alkal
mas szép idő annyi embert hozott össze Mező- 
váróit, hogy Kiiliár István vendéglőinek helyi
ségei szűköknek bizonyultak. A dalkör 3 népdal 
egyveleget énekelt csinosan, összevágnám A dal 
előadások között szavalatok tarkították a műsort. 
Dicséret illeti valamennyi szavaló fiatalembert, 
kik daczára annak, hogy nem magyar anya
nyelvűek és csak népiskolai képzettségük van. 
annyi szorgalommal és jóakarattal igyekeztek a 
lehető legjobbat produkálni. Különös dicséret il
leti meg Küzina Józsefet, kinek beszédjén, hang
hordozásán és kiejtésén épenséggel nem latszik 
meg, hogy nem magyar anyanyelvű. Az előadás 
után a közönség lánczra perdüli és járta egész 
reggelig. Az anyagi eredményről külön hírben 
számolunk be.

— Köszönetnyilvánítás. A Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület a mezővári dalkör har
móniám alapja javára 30 koronái volt szives 
adományozni. Fogadja az egyesület ezért a dal
kör hálás köszönetét Molitorisz Jenő ének
kar vezető.

— Szépítő egyesület Szentgotthárdon. Szenl- 
gollhárdon szépítő egyesület alakult, melynek 

alapszabályait felterjesztették jóváhagyás céljából 
a belügyminszterhez. A miniszter tegnap értesí
tette a vármegyét, hogy az uj szépítő egyesület 
a la pszabá I vait jóvá hagy I a.

— Tanító gyűlés. A „Vasmegyei általános 
tanító-egyesület muraszombati járásköre*  ez évi 
tavaszi, sorrendben LXX. rendes gyűléséi 1911. 
május hó 18 án délelőtt 9 órakor a vaskorpádi 
állami népiskolában fogja megtartani, a következő 
tárgysorozattal: 1. A múlt őszi körgyülés jegyző
könyvének felolvasása. 2. Elnöki jelentés a kör 
féléves állapotáról. 3 Járásunk tanilóköre miként 
csatlakozzék az országos tanítói mozgalomhoz, 
hogy kívánalmainkat a társadalmi és nemzeti köz
vélemény követelménye sorába emelhessük. Elő
adó Lippay Vendel pártosfalvi áll. tanító. 4. Gya
korlati tanítás Titán Iván murahalmosi áll. taní
tótól 5. Ferenczy József zsidahegyi áll. tanító 
értekezik szabadon választolt tételről. (>. Az egy
huzamban való tanításról éi tekezik Molitorisz 
Jenő muraszombati áll. tanító. 7. A számvizsgáló
bizottság jelentése. 8. Tagsági dijak beszedése. 
(A tagok kéretnek, hogy a hátralékokat szívesked
jenek befizetni.) 9. A jövő körgyülés idejének, 
helyének és tételeinek kitűzése. 10. Indítványok.

— A Magyar Nemzeti Múzeum Igazgatósaga 
ezúton is felkéri a nagyközönséget, hogy a vidé
ken országszerte divó húsvéti és pünkösdi nép
szokásokhoz fűződő tárgyaknak a múzeum részére 
való megszerzésében legyen segítségére. Nép
életünk rohamosan halad az elszíntelenedés felé, 
minden nap egy egy régi szép szokást vált fel 
az uj. egy-egy régi népéleti tárgyunk kerül a lo
mok közé vagy a tüzbe Hazánk önmüveltségének 
megismertetéséhez járul mindenki egy-egy olykor 
nagyon is fontos adattal, aki ezen tárgyakat meg
menti s a legilletékesebb helyre a M. N. Muzcum 
Néprajzi Osztályának beküldi. Ilyen tárgyak pl. 
karácsonykor a bcllehemes templomok, bábok, 
álarcok, süvegek, ruhák, láncas botok, hangszerek, 
kaláczok, a regölés szerszámai és kosztümjei 
aprószentek napján használt korbácsok, kereplők 
újévi szokásokhoz fűződő tárgyak, háromkirály 
napján használt álarcok, slb. Vizkereszt gyertya
szentelő napi tárgyak. Balázsjáráskor használt 
páros szentelt gyertyák, farsangi álarcok, búcsú 
járás, és szerszámai. Húsvéti kereplők, hintés 
tojások. Eljegyzési és lakodalmi tárgyak, u. ni. 
jegykendők, jegyajándékok, vöfélybolok, völegényi 
és menyasszonyi ködmönök, menyasszonyi koszo
rúk, párták. Mindenféle népszokást ábrázoló fény
kép. slb. stb. Kérjük tehát a müveit közönséget, 
kik kérésünket kellőképen méltányolni tudják, hogy 
az itt felsorolt tárgyakat, esetleg a fel nem sorol-

Algernon Musgravenek nem került nagy fá-*i  
radságába felkeltenie miss Gordonley viszontsze- 
rehnél. Hosszú, boldog jegyesség után, két héttel 
a már kitűzött esküvő előtt hirtelen és halálos 
betegségbe esett, melyből többé fel sem épült. 
Lord Musgravet félörültté telte jegyesének halála 
s végre is fájdalma elül fejedelmi lakásának ma
gányába vonult, hogy ott keressen egy drága ár
nyat, melyet többé sohasem fog viszontlátni!

Sokáig semmi sem tudta lekötni lord Mus
grave figyelmét, enyhíteni bánatát. Hat hó eltel
tével mégis rászánta magát, hogy elhagyja kaslé- : 
lyál és sétára induljon a maga rengeteg erdeiben.

Egy este, elmerülve bolyongott egy kanyargó 
ösvényen, meghökkenve s halálos sápadtan meg
állt. Egy megjelenésében rettentő alak merült 
fel elölte, nem azért, mintha Ián rul lelt volna, ; 
hanem azért, mert vonásról vonásra miss Gor- 
donleyhez hasonlított. Gyönyörű fiatal leányt volt 
s Musgrave nagy megindultságában közel volt az 
ájuláshoz. Addat látta viszont. Hajlandó lelt vol- ; 
na valami hailucinációban hinni, ha az ismeret
lennek tekintete nem lett volna merészebb, kihi- 
vóbb elhunyt jegyesénél, s ha nem viselt volna 
parasztruhát. Egyebekben teljes volt a hasonlóság 
s még az abnormis távolság sem hiányzott orr 
és ajkak közt.

Alig ért haza lord Musgrave, nyomban el
hivatta tiszttartóját s lefestette előtte az ismeret
lent.

— Nem valami nagyszerű leány! — szólt 
fejét rázva a tiszttartó. — Miatta már többször 
kénytelen voltam elbocsátani az apját, aki busz 
év óta nálunk dolgozik. Pedig igazságtalan dolog 
a gyermekek bűnéért a szülőket büntetni. Ez a 
Jane egy tunya naplopó, aki iszik, templomba so
hasem jár, s aki esténként a legrosszabbfajta 
csibészekkel csavarog az országúton.

Musgrave, aki roppantul megvolt indulva, meg
szakította a beszélgetést s három napig nem moz
dult ki a házból. De amikor újból átlépte a kas
tély küszöbéi, ez azárt volt, hogy megkeresse 
Jane Matthewst.Sokáig hiába bolyongott; egyszerre 
aztán megint ott állt előtte.

Hogyan tűrhette a teremtő, hogy kél ennyire 
hasonló szülessék a világra? Jane mindenben 
hasonmása volt miss Gordonlcynek, csak hangja 
volt más. Mély, nyers, közönséges — kétségbe- 
ejtöen utálatos hangsúlyozással I

Musgravenek elviselhetetlen kezdett lenni az 
élet. Valami ellenállhatatlan vonzalmat kezdett 
érezni e nő iránt, akiről tudta, hogy durva, os
toba és banális és aki az elhunytnak angyali ar
cát viselte. Félt, nagyon felt attól, hogy hűtlen 
lesz az annyira szeietett halott emlékéhez s há
lójába kerül ennek a szép álarcnak, melynek ret
tenetes valódi arcát ismerte.

Ha beleszeret, mi lesz akkor?
A kél nő képe kezdett összeolvadni a lel

kében ; a legsilányabbé kezdte elhomályosítani a 
legtisztábbét.

Lord Musgrave lelke megborzadt a lehető
ségtől. Magasan szárnyaló, nemes gondolkodása 
végtelen szégyent és lealázást látott Janehcz való 
szerelmében.

Eddig még banális szavaknál egyebei nem 
mondott a parasztlánynak. Egy nap azonban arra 
kérte, hogz látogassa meg őt a kastélyában.

Ez más nap megjelent, a maga merész, 
magabiró fellépésével.

Musgrave sokáig nézte, aztán egy gyönyörű 
öltözéket ajándékozott neki, azzal a kikötéssel, 
hogy az ő szemeláttára kell felöltenie. A ruha 
eziMszövelböl való volt s Adda viselte az utolsó 
bálon, amelyen részivel!. Ennek emlékére szülei 
Musgravenek ajándékozták.

Jane Matlhews a fejedelmi köntösben olt 
állt Algernon elölt. Nagyszerű válla, fehér karja 
álcsillogott a ragyogó szöveten. Ez nem volt többé 
parasztleány, hanem maga Ada Gordonley, a fen
séges. a hófehér a szeretet re és szerelemre méltó.

— Ülj le és hallgass! — sóit Musgrave.
A leány engedelmeskedett. Az alkonyuló 

nap sugarai beömlőitek a magas ablakok színes 
üvegén s megvilágították a merev bútorokat, a 
tölgyfaoszlopokat, a mennyezet gipsz-arabcszkjcil. 
a falat boritó címereket. Egy rózsaszínű sugár 
Jane Matlhews halvány arcára hullt.

Musgrave csaknem elnyelte tekintetével. 
Az a kegyetlen és mégis gyönyörteljes érzése volt, 
hogy Addát látja.
Egyszerre csak megszólalt egy mély, nyers közön
séges hang:

— Mehetek-e már?
Ez váratlanul, hirlelenül jött. Musgrave úgy 

érezte, hogy imádottjának szent holttestén jóvá
tehetetlen sérelem esett.

Célzalosan-e vagy véletlenül, egy revolver 
hevert ellőtte az asztalkán. Kezét kinyújtotta 
utána.

Egy pillanat múlva a nagyszerű, az ezüst
szövetbe burkolt test olt vonaglott a szőnyegen 
kétszeres bíborban megfürdetve.

Künn egy holló károgott, azután elcsende
sedett minden. . .

Lord Algernon Musgrave sápadtan, remegő 
kézzel inegsimogatla homlokát. Hogy a szalont 
elhagyhassa, keresztül kellett lépnie az áldozat 
holttestén.

És majdnem örömet érzott azon, hogy meg
szabadult c borzasztó varázslat hatalmától s hogy 
újra megosztatlan szerelemmel, lelkifurdalás nél
kül gondolhat arra, kit soha többé nem fog vi
szontlátni ! 
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lakat is, Múzeumnak részére ajándékul, esetleg 
• -ekélv <lij,,|t szerezze s a M. Nemzeti Muzeum 

ijzi O ziálya (Budapest. Városliget. Iprcsarnok) 
portómentesen küldje be. Gyűjtésűnket 

kilcrjp-ztjük hazánk egész, területére s az összes 
nemzetiségekre is. A Néprajzi Osztály készséggel 
„„ -küldi az összes érdeklődőknek Magyarországi 
m prajzi felkutatására szerkesztett kérdőivét, ha 
az illető levelező lapon hozzáfordul.

Számozott sörös poharak. A tüdő vész és 
egvéh rag.ilyos kórok tovaterjedésének meggállá- 
saía a belügyminiszter Vasvármegye törvényható
ságához rendeletét intézett, amely szerint külföldi 
mintára elrendeli, hogy korcsmákba és vendég
lőkben a poharak átcseréléséi elkerülendő, a sör 
számozott poharakba mérhető. A rendelet szerint
1912. év január hó elsejéig minden korcsmái és 
vendéglőt, szigorú büntetés terhe alatt, ily száma- ’ 
zott poharakkal kell fölszerelni.

Halálos szerencsétlenség. Szentgotthárdi 
tudósítónk jelenti, hogy halálos szerencsétlenség 
történt a fehringi malomnál, amelynek Mmidi Jó 
zsef körölyéni lakos áldozatául esett. Mandl 'iá
val ment a malomba, ahol mikor felült a felvonó 
gépre, hogy az (elszállítsa a malomba a felvonó- 
gep hirtelen a tetőhöz, csapódott, aminek követ 
kéziében Mandl agyrázkódást szenvedett. Eszmé
letlen állapotban szállították a gráci kórházba, a 
hol azonban már nem tudtak rajta segíteni, meghalt.

Hangverseny és táncmulatság Zsidahegyen. 
A zsidahegyi dalkör május hó 7-én hangverseny
nyel egybekötött táncmulatságot rendez a követ- | 
kezö műsorral: 1. Nemzeti ima. Énekli a Dalkör, i 
2. Felolvasás a „Föld és népei* 1 röl. Tartja Keres- I 
már József 3. Ha benézne! ablakomon . . . . 
Népdalegyveleg. Énekli a Dalkör 4. A babon s I 
ember. Előadja Czigüth István. 5. Kuruc dalok. 
Éneklik: Fülöp János. Nagy István. Czigüth l-lván 
es Ferenczy Józsi f. G. Monolog. Előadja Gibicsár 
János. 7. Öreg legény ... Tréfás népdalok. Énekli 
a Dalkör. 7. A férj és az agglegény. Kabaré. Elő
adjak Herczeg Ede és Heider József. 9. Gunydal. 
Énekli a Dalkör. A Dalkör vezetője Ferenczy József.

Herczeg Edét, batlyándi körjegyzőt, a 
batlyándi önkéntes tűzoltó egylet tiszteletbeli tűz
oltó főparancsnokává választotta

— Felülfizetesek > batlyándi műkedvelői elő- 
adá>on: dr. Vályi Sándor 10 kor. Herczegh Ede 
7 kor. 70 f. dr. Skrih cz Mihály 7 kor. GO f. 
Árvái Henrik. Porkoláb Gyula és dr. Somén Lajos 
5 -5 kor. Pósfay Pongrácz 4 kor. Kapli Elemér. 
Ilatkol Tivadar es dr. RiLscher Samu 380—3.80 K. 
Sírni Zsigmond 3.44 K. Darvas Álad r. Kohn 
Samu. Nemecz János és Vértes Sándor 3—3 K. 
Kühár litván 2 80 K. Kühár Károly. Kühár István. 
Medgyesi Amália. Darvas Ferencz. Dsubán József 
2—2 K. Barbarics János, dr. Brandieu Sylvius, 
dr. C'.ifrák János 1.80—1.80 K. Ilarlman Ferenc. 
Kacsó Ferenc és Kühár István 1.40—1.40 K. 
Stern Gyula 1.20 K. Csiszár János. Dómján István. 
Fiiszár József. Freygang Lajos. Gergár János, 
Jónás József. Kelemen Vince. Kuzmits Jolán, Kuz- 
mics Vilma, Miklósy Ferenc, Molilorisz Jenő, Ne
mes Miklós. Obál Jenő. Szecskó István, Takács 
Ferenc. Viaj Ferenc. Zsibrik István, 1—1 K. 
Ferency József, Meszarics István, Takáts R. István 
80—80 fii. Osváth Sándor és Péntek Iván G0-G0 
fii. Breszkocs Adám 50 fii. Czipott József, Gergár 
Mihály, Jónás Lina. Janzsa Sándor. Kiss György. 
Kühár István, Kelemen János. Kücsán Adam. 
Kücsán Péter, Kercsmár Sándor. Kücsán Lajos. 
Mulacsics Sándor, Paurics Máté. ifj. Sómén János 
Kutos Sándor. Ozvalics István 40—40 íil. Csaltuk 
Sándor, Gergár József és Ilári Sándor 30—30 íil. 
Kolossá József és Kühár Mátyás 20— 20 fii. A 
jótékonyság érdekében a nemes szivü adakozók «>z 
utón js fogadják a rendezőség hálás köszönetét.

— A Mezővári Dalkör április 23-án megtar
tott estélye alkalmával összes bevétel volt 464 K 
80 lil. Kiadás 105 K. 26 fii. Tiszta jövedelem

K 54 fii. Beküldőitek: gróf Batthyány Zsi'- 
mond 20 K Dsubán Ferenc/. 10 K. Árvái Henrik, 
Baucr Emma. Vogler Lajos 2—2 K. Bankó Fe
renc 1 2 K. Paucsics Ferenc 1 K. dr. Ritscher 
Samu 5 K. Felüliizeitek: Benkó József 20 4 K 
id. Küzma János 10’2 K. dr. Somén Lajos 10 K. 
Harlner Géza ifj. Kühár József 9 2 K. Junkiincz 
8andor Dr. Skrileez M h ily Zsilek Ferencz 8 4 K. 
őzv Dr. Vralarils lvánnc 5 K. Keresztúri Kálmán 
7 "1 K. Dr. Czifrák János Döbrenlei Antal Kovács 
István Dr Pintér Miklós l)r. Vályi Sándor Vezér 
J iz^ef 4 2 4 0 Rropsz József 3’4 K. Kühár 
János 32 K. Berger Vilmos Dr. Brandieu Silvius

Czipótt Árpiul Dobra i János Vértes Sándor ifj. 
Puhán Antal 2’2—2'2 K. Benkó Istvánná Győri 
Kálmán Meszarics István Nemes Miklós Horváth 
Lajos 1'4 1'4 K. Barbarics János Bodnár András
Csiszár János Csiszár Lajos Czipott István Fülöp 
Jenő Horváth Géza Jónás Lajos Jónás János Kacsó 
Ferencz Kohn Samu Kovács János Most Rezső 
Most Lajos Nagy Rózsi, Ratkol Tivadar Richter 
József Rúzsa Ferencz Takáts R. István Ferenczy 
József Kocén lvan Goloub János Kováts Károly 
Szép János Surányi llermin Grosz Benő Kühár 
József Heider József id. Kühár József Kücsán 
József Liikk István 1’2—12 K. Fartélv Ferencz 
Zrinszki István Herczeg Ede Drozg Alajos Kercs
már József Rousz Lajos Terplán. Sándor 1 1 K.
Lack József Szíj járló Géza 811 -8(1 fill. Lack Istvánná 
Rituper István 70 70 íil!. Bencsic Ferencz Frei- 
gang Lajos Hoffman Majjó Mesnárk József Mihr 
Lajos Végi István Czipott JánosGO -60 fill. Fliszárf 
János Ilima Sándor Luthár Iván Kollai Rudolf 
Mihr Antal Raibár Iván Szecskó Iván Ernisa József 
Mőrecz. József Obál József Rituper József Skrilec 
István 40 40 íiíi. Lipics Miklós Benkovics József 
Kermán Mátyás Sávéi József Sumák Marton 
Kolossá Miklós Sostaréc Ferencz Vratarits Lajos 
Sömen János Káldv József Szép István Boros 
Benő Dillrich Gusztáv Hrahics József N. N. 
Biikvics Krisztina Fiiszár Vince Kühár Ivánné 
Marossá Vince Pécsek Jván N. N. Rituper Ferenc i 
Rituper József Domiter. Hituper József Dovicin. 
Sávéi János Sávéi Lajosuk*  Siftár János Vukán 
István 20—20 fill. A mélyen tisztelt beküldőknek 
és fclüllizelöknck szives adományokért megtisztelő 
megjelenésükért, Dr. Skriléez. Mihálynak, ki a 
Dalkör tagjai részére 17 K. G0 fill. értékben áldo
mást fizetőit ez utón fejezi ki hálás köszönetét a 
Mezővári Dalkör vezetősége.

— A fővárosnak egyik legfontosabb egész
ségügyi intézménye. Dr. Batizlalvy Ríván Zoltán 
egl. tanár. Pest vármegye ti főorvosának, az ope
ratív és müfogászat specialistájának fogorvos: in
tézel : (Károly körút 3.) A főváros ezen joggal 
egyedülinek mondható ilynemű intézményének, 
melyet a nagyméltóságu v. k. minisztérium is el
ismerő levéllel tüntetett ki, melyben évtizedeken 
keresztül száz — és százezer fogbetegség kezel
tetett, csakis e célra ál alakított helyiségei a köz- ; 
egészségügyi és operatív kivánalmaknak megfele
lően a legmodernebbül vannak berendezve. Évek i 
óta jól begyakorolt műtői az igazgató személyes 
közreműködésével egész nap reggel 8-tól este 7- 
ig nyújtanak biztos és a legújabb villany álszü- ; 
rüdletési rendszer alkalmazásival teljesen fájdal
matlan segélyt a fogfájás kínos betegsége áltál 
gyűlölteiéinek. Foghúzásuk altatásban is. Az in
tézet laboratóriummal és technikai mühelylyel 
van összekötve, hol a legjobb rendszerű müfog- | 
pótlások készülnek, melyek a valódiaktól meg nem 
különböztethetők és úgy bőszedre. mint rágásra 
teljesen alkalmasak és minden kellemetlenség nél- j 
kül helyeztetnek be. Mérsékelt árak teljes jótállás 
mellett. Levelekre az intézel készséggel válaszol. 
Vidékiek fél nap alatt megkapják müfogaikat.

— A fürdők könyve. Hazai fürdőinket ismer
tető irodalmi termékekben jnindezideig szegénye
sen voltunk ellátva. Ami van, az is selejtes régi 
csapásokon haladó állagmunka. Annyival szíveseb
ben kell megemlékeznünk a Magyar fürdőkalauz 
ellőttünk fekvő hatodik kiadásáról, amelynek gon
dos és lelkiismeretes munkával megszerkesztett 
belső tartalma a legszebb harmóniában egyesül a 
mű külső technikai kiállításával. Szerkesztője: 
Erdős József, valóban dicséretes és ügyes munkál 
végzett, amidőn szakavatott tollal összeáliilott a 
hazai fürdőhelyekről, nyaralóteiepekről. sanatori 
uniókról, vizgyogyinlézetekröl és ásványvizekről 
minden fontos és szükséges tudnivalót olyan mo
dern és szabados formában, aminőt csak ritkán 
van alkalmunk tapasztalni. Röviden szólva: a mű 
határozott nyeresége fürdőirodahnunknak, olyan 
amit nyugodt lelkiismcretel ajánlhatunk mindazon 
érdekelt körök figyelmébe, akinek hivatásuk pangó 
hazai fürdőügyünket előbbre segíteni s ezzel egy 
állandóan hangzolatotl panaszt orvosolni. A pom
pás és hézagpótló díszmunka slylszerüen be van 
kötve és Englandi-r és Társa tatai nyomdatulaj- 
dono-ok sajtói alól kerüli ki. A szokatlanul díszes 
kiállítású vaskos kötet a vasúti és hajófülkékben, 
szállodákban, orvosoknál, fogoi vosoknál, kávéhá
zakban, egyesületekben és pensiokban lett elhe
lyezve, de külön is a nagyközönség rendelkezé
sére áll. A fürdőzö közönség önmagának tesz 
hasznos szolgálatot ezen kitünően összeáliilott és 
mindent felölelő munka átolvasásának Megrendel- 

he ■: a Magyar Fürdőkalauz kiadóhivatalában, 
Búd , VI. Eötvös utca 36.

Ham kell borotva. Egészséges, kellemes 
és olcsó a „Ra-ol" borotváló por. K -< r. ■ kül bo
rotvál. Egy kg. 30-szori borotva la shoz 4 korona. 
Egy darab hozzávaló csontkés 20 fillér. Haszná
lati utasítás díjtalan. A „Rasol*  kezelésé a leg
egyszerűbb. A port vízzel kell anyaggá keverni, 
az arcra kenni és 8 -10 perc után az arcról a 
csontkéssel levenni. Nincs olyan borbély, ki simá
ban és szebben tudna borotválni. Nőknek a „Ra- 
solin" néhány perez alatt az ercJól a szőrt min
den fájdalom nélkül eltünteti. Ara utánvéttel 2 
korona 50 fillér. Utánvéttel szállítja a , Rasol*-t  
és „Rasol int*  a vezérképviselő: Friedrich M. 
Budapest. VI. Vörösmarty utca 73.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
.4 Aap, Budapest és Kis Újság napilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

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

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szereteti fiunk elhunyta 

alkalmával levélben, szem ‘ívesen és koszorú küldé
sével fájdalmunkat enyhítették, hálás köszönclün- 
kel nyilvánítjuk.

Muraszombat, 1911. április hó 29.
Nagy Mihály és neje.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállat.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

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

haladéktalanul 
megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 
küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

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

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

Muraszombatjárás községeinek 

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

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

IQ melyik körjegyzőséghez tartozik
és annak utolsó postája, lakosai- 

fillér nak száma. A bírósági kiküldött
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilomélerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.
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Árlejtési hirdetmény.
A cserföldi róni, kath. plébánia 

mclléképüleleinek ács munkálataira 
május hó 4 én délelőtt 10 órakor 
árlejtés hirdeltelik.

Feltételek a körjegyzői irodában 
bármikor megtekinthetők.

A községi elöljáróság.

ntirgos megbízásunk van -t /g .Kdiiidiutasu 
^=10 000.000 korona = 
törlesztéses jelzálogkölcsön 

elhelyezésére földbirtokokra és törvényszéki szék
helyijei biró városokban levő házakra.

Kölcsönök a legmagasabb becsérték kétharmad része ere
jéig a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyeztetnek. 

Felvilágosítással költségmentesen,szolgai:

Propper és Örlei 
bank- és váltóiizlete

Budapest, VI., Andrássy-ut 32.

HELICAL PREMIER KERÉKPÁR

A világhírű 
tartós és 

legkönnyeb
ben 

futókerékpár 
védjegye.

Elsőrendű 
gyártmány. 

A'jegyzé ingyen
Premier

kerékpár gyár.

* *

szállítja te.jes jótállás mellett a leg- 
hirnevesebb motor cséplökészletvket.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az^elt mi II. 

és 111. osztályába brv</, i. k v.
Ára 20 fi lér. Kaphat" Baikányi Ernő könyv

es papirkcrcskcdésbCn Mu’-aszun.b..t.

Keil-Lakk

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

---- *~ ------------ —

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áruosztálya 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetőmagvakul, erő- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmenlet, tűzoltó-felszerelé

seket slb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I 
Központi roda: Kószegi-utcza 2. |

Raktár: Széli Kálmán-utea 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben keresletnek

köztudatba ment átvv
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár utcza 28. szám

Saját érdekeben kérjen minden gazda disz- 
fóárlapot. melyet ingyen és bérmentve küld 

a gyár!
Fontos figyelmeztetési

ARATÓK
keresletnek. 32 ember, Szombathely köze
lében levő nagyobb gazdaságba a folyó évre.

Czim a kiadóhivatalban.

„Keil Lakk“-iiái 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 porszürkc szín. 
Figyelmet csak arra legyen.
Hogy az mindig ..Keil Lakk1* legyen: 
Ajló, mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz mini a márvány, 
Ha „fehér Keil-Lakk**  ol veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
ítt van . Keil Lakk“ azúrkék, 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„Keil-Lakk“-ból van minden szín. 
Kék, piros, zöid rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen oll .Keil-Lakk‘.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisz

térium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXVIII. sorsjáték) I. osztá
lyára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végeit kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1911 év május hó 18. és 20 án larlatik meg. A húzások 
a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Oszlálysors- 
jálék valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1911. évi április hó 23-án.

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Tolnay. Hazay.
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betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a. legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lökekamal adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó belétek 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’/o alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
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-

'Ászssía.
bízást elfogad.

Nyomatott Baikányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


