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Az asszony és a társadalom.
Irta : Kretschy Ferencne.

A modern nő evolúciója foglalkoztatja 
az egész társadalmat. Ez a kérdés szám
talan táborra szelte az embereket s külön- 
külön mindenkinek megvan a maga egyéni 
nézete e tárgyra vonatkozólag.

A nö mai társadalmi állását az élet 
maga, ez a nagy mester, teremtette és fogja 
továbbfejleszteni, bármiként vélekedünk róla.

Az emberek legjobb tanítója mindenha 
az életszükség volt és ez tanította meg a 
nőt is természetes adományait a saját ja
vara kiaknázni és mert ez az erőpróba 
nem ellenkezett a természettel, a küzdelmet 
siker koronázta.

Európa északi országai adták meg a 
lökést az amúgy is gördülőben levő női 
kérdésnek és jelenleg lavina szerűen borí
totta el az egész kontinenst s éppen nem 
kell csodálkozni, hogy Európának legdél- 
kelelibb országában, Görögország fővárosá
ban csak az imént foglalta el tanszékét 
egy egyetemi nótánál*.

A nö állása a társadalomban iialaimas i 
változáson ment át.

A fiatal leány nem szorul többé a I
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megváltó vőlegényre, hogy megélhessen, 
vagy hogy pozíciója legyen a társadalom
ban. A tehetséges asszony kamatoztathatja 
tudását és csakúgy lehet támasza család
jának, mint a férj; az özvegyasszony sem 
kénytelen többé uj férj után halászni, vagy 
a rokonság terhére lenni, hanem hajlama 
és tehetsége szerint kereshet megélhetési 
forrást.

A megváltozott viszonyok uj női típust 
teremtettek, de ha figyelemmel kisérjük a 
modern nö kialakulásának minden mozza
natát, nem kell féltenünk az uj típust, csak 
asszony maradt a modern nö is, aki kép
telen nemének erényeit és gyengéit meg
tagadni, melyeket a természet belé plántált.

A mai asszony csak abban különbözik 
a tegnap asszonyától, hogy kútba dobta a 
félénk határozatlanságot, az önkényleien 
alázatosságot a leheletszerű gyöngédséget 
és ingatagságot, melyből csak a csalfaság 
sarjadzolt ki, mely ősanyáinkat annyira 
jellemezte.

Az erő ott lappangott lelkében száza
dok óla, az észtehetség is meg volt, csak 
az akaratot nyomlak et “benne s a modern 
nőnek nincs más dolga, mint ezt a korlá
tot áttörni.

Kéziratdk, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér sora 50 fill.

A élet viszonyai koinolylyá tették a 
nőt, gondolkodóvá s ezáltal bátor lett, ki
lépett a küzdőtérre, amely eddig egyedül a 
férfi birodalma volt.

A nö bátor fellépése a férfi Ízlését, 
véleményét is megváltoztatta.

A tegnap asszonyával sok régimódi 
fölfogás is eltűnt, mindenekelőtt a puszta 
fizikai női szépség imádása. Mig régebben 
egy-egy kiváló női szépséggel telekiabálták 
a világot, addig ma egyedül a testi szép
ség unalmas téma lett.

Ma az okosságé, a szellemességé az 
elsőség. A modern higiénikus szépségápolás, 
a ráncokkal együtt sok mindent eltüntetett.

Tengerre magyar!
Nagyot fordult a világ azóta, hogy elhang

zott a lelkesítő „Tengerre magyar!8 A lángszavu 
szabadsághős tanácsát ugyancsak megfogadtuk a 
személyforgalomban, mely óriási kivándorlást bo
nyolít le az óceánon Amerikába. Ellenben az áru
forgalom, az export még mindig csekély és lehe
tetlen fel nem ismerni azt a szinte paradoxonnak 
tetsző igazságot, hogy amíg nem lesz hatalmas 
tengeri áruforgalmunk, exportunk, tehát kivitelre 
kepes iparunk: mindaddig a tengerhajózási sze
mélyszállítás, a kivándorlás uőttön-nöni fog. Em
ber-exportunk, munkáskézkivitelünk csak akkor

TÁRCZA.

Leánysors.
Éjfél után 1 óra van.
A keleti pályaudvar körüli Chikagóban levő 

lakásunk felé veszszük utunkat.
Miklós még mindig bosszús. Hiszen van oka 

reá. A rendőrség majdnem előallitotta, mert egy 
tumultusban fiatalos felbuzdulással illetéktelenül 
beavatkozott.

Nem zavarom. Hadd tombolja ki mérgét a 
rendőrök önkénykedései fölött.

Én ezalatt az utcát bámulom. Melankolikusan 
vegyest bosszantó érzés lep meg a pesti csendes 
éjszakák látásra.

Villamosok már nem közlekednek. Emberek 
is alig járnak.

Csak minden második gázlámpa ég még és 
azok sárgás fénye mint halottat kisérő szomorú 
fáklyák jelennek meg.

Még egy-két lépés és befordulunk egy tel
jesen elnéptelenedett, elhagyatott mellékutcába.

Az égbe nyúló magas paloták sötét néma 
ablakaival ellentétbe látszanak nappali élénk
ségükkel. És. mintha kihalt város utcáit rónék, 
oly leverőén csendes erre minden.

Csak a hosszú utca végén árasztja vakító 
fényét egy villamos reflektor. A megvilágított 
tábláról messziről is leolvasható:

„Vendéglő. Nyitva egész éjjel."
Mindketten önkéntelenül meggyorsítjuk lép

teinket.
— Na, ide bemegyünk — “megszólal végre 

Miklós, — Ezután a bolondos hecc után alaposan 
megéheztem és megszomjaztam

Magam részéről nem emeltem semmi ki
fogást és amint oda értünk, rögtön be is léptünk.

Füstfelhőn keresztül borízű és pálinka lehe- 
letü hangok mellett a gazda szives köszön
tése fogad.

A vörös teritékü asztaloknál börkötényes 
kocsisok egymással tréfálódzva ürítik pálinkával 
telt poharukat. Ugyancsak itt állanak egy bolt 

asztal mögött hosszú sorjában, négyszögletű 
palackokban a bufelejtö nedűk is, melyeket egy 
álmos, kócos, csitri leány szolgáltat ki.

Beljebb kerülünk a másik szobába.
Ez már tágasabb helyiség. A falakat is ér

dekes karikatúrák, a házaséletel kigunyoló ily fel
írásokkal tarkítják:

„Feleség kelepet, nem használ a zár 
Az ember ilyenkor a Bodóhoz jár."

„Óh házas te szegény, 
Nevet az agglegény."

A fehér teríték már díszesebb vendégsereget 
lát maga körül.

Három asztalnál csupa kártyázok. Iparos 
legények, pincérek, züllött színészek hódolnak 
szenvedélyüknek.

A negyedik asztalnál két középkorú, hiva
talnok kinézésű ur ül egymás mellett szótlanul, 
csendesen idogálva.

Asztaluknál vitatkozik még két kifestett dáma 
is. Különösen az egyik gesztikulál élénken, mi

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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fog megszűnni, ha lesz megfelelő, a munkás
kezeknek foglalkozást és kenyeret bizlositó ipa
runk, kivitelünk, tehát tengeri áruforgalmunk. A 
tengerentúli személy- és áruforgalom ilyetén ösz- 
szelüggésének konyhabölcsessége nem uj keletű 
ugyan, de a régi igazság, j jnos még mindig az.

Hogy egészen őszintéi megmondjuk: tulaj*  
donképeni tengerhajózási politika nálunk eddig 
nem is volt és most sincsen. A kormány gondos
kodása tengeri forgalom fellendüléséről mindössze 
néhány menetrendszerinti járat szubvencionálásá
ban és a szabad hajózás némi segélyézésében 
merült ki, anélkül azonban, hogy egy egészséges 
tengerhajózási programul körvonalait megállapítani 
megpróbálták volna. Incidentaliter és a múltak 
kitaposott ösvényein haladva, egy-egy hajózási 
szerződést a kormány időről-időre meghosszabbít, 
de nincs gondja arra, hogy szerves hajózási 
programmot állapítson meg. mely az ország ki
viteli érdekeit minden irányban előmozdítani ké
pes volna.

A folyó év végén jár le az Adria tenger
hajózási társaság szerződése már két év óta 
félévenként adminisztratív utón hosszabbitlatik 
meg, — és az illetékes hatóság kohójából még 
semmiféle hir ki nem szivárgott arról, hogy ezt 
az alkalmat nagyszabású tengerhajózási politika 
megalapítására akarná a kereskedelmi kormány 
felhasználni. Pedig az eddig dívott toldozással- 
foldozással tengerhajózásunkat fellendíteni és erős 
tengerentúli kivitelt teremteni nem fogunk. Ma 
már egészen más a magyar gazdasági termelés 
struktúrája, mint tiz esztendővel ezelőtt, amikor 
nagy mezőgazdasági exportot akartunk a nyugat
tal lebonyolítani. Az export jelentősége az agrár
termelésről mindinkább áttolódott az iparra, ami 
által kivitelünk irányai és piacai lényegesen meg
változtak. A nyugaton alig van iparunknak keresni 
valója. Az északafrikai partvidéken terel hódítani 
a francia ipar természetszerű fölényével szemben 
lehetetlenség, úgy, hogy érthetetlen, miért kísér
letezünk még mindig oly csökönyösen Marokkó
ban. Algírban és Tuniszban. Hiszen minden köz
gazdasági csecsemő tudja, hogy e piacokon sem
miféle államsegéllyel sem tudunk gyökeret verni. 
A régi, célhoz nem vezető ösvényekről le kell 
térnünk és figyelmünket oly piacokra kell fordí
tanunk, melyek földrajzi fekvésüknél fogva mint
egy felkinálkoznak iparunknak. Ezek pedig a 
keleti országok, Egyiptom, ázsiai és európai Tö
rökország, Szíria és Kelet-India.

Ezeket a megfontolásokat ajánljuk figyel
mébe illetékes tényezőinknek tengerhajózási kü
szöbön álló rendezése alkalmával.

— Lapunk mai száma 6 oldalt 
tartalmaz.

HÍREK.
— Szápáry László gróf fogad 

tatása. Szápáry László gróf környezetéből 
érkezett hirek szerint Muraszombat föura 
ifjú nejével a vár uj kegyelmes asszonyá
val nemsokára megérkezik ősei földjére. Mi 
sem természetesebb, hogy Muraszombat 
közönsége ezt az örvendetes és jelentős 
eseményt nem hagyhatja nyomtalanul meg
történni, hanem azon tisztelettől és szere
tettől vezéreltetve, mellyel a gróf Szápáry 
család iránt viselletetik, méltó fogadtatás
ban kívánja részesíteni az otthonába érkező 
nemes grófot és hitvesét. A muraszombati 
casinó, mint a város intelligens társadal
mának testületé, a Pósfay Pongrác elnök
lése alatt május 10-én tartott ülésében 
tette meg a kezdeményező lépéseket arra 
nézve, hogy a fogadtatás minél fényesebb 
legyen. A casinó választmánya a maga 
kebeléből bizottságot alakított, amelyben 
képviselve vannak az összes egyletek és 
testületek vezetői. Ez a bizottság tegnap 
délután 5 órakor ülésezett Pósfay Pongrác 
főszolgabíró lakásán. A gyűlés eredményéről 
csak lapzárta után értesülhetünk.

— Pósfay Pongrácz névnapja. 
Pénteken volt a járás érdemes főórájának, 
Pósfay Pongrácznak a nevenapja. Ismerősei, 
barátai elhalmozták a derék fötiszlviselöl 
gratulációkkal. Átiratilag gratulált az állami 
iskola tantestülete, melyet az egész tanítói 
kar aláirt. A jó kívánságokhoz lapunk gra
tulációját is hozzá füzzük, azt kívánva, 
hogy a közügyek e kipróbált harcosa még 
sokáig végezhesse közhasznú működését.

— Dr. Lamm Antal sikere. Dr. 
Lamm Antal, a muraszombati uradalom 
bérlője ismét gyarapította azon sikereinek 
a számát, amelyeket a sport terén már 
elért. Május 6-án részt vett a Pécsett tar
tott ügető versenyen, azzal a két amerikai 
lóval, amelyeknek örüleles ügetését már 
Muraszombat utcáin is meg lehetett bá
mulni. A két kiváló ló első dijat nyert és 
ezztjl nagy dicsőséget s jó néhány ezer ko 
róna tiszteletdijat szerzett szerencsés gaz
dájának.

— Steingassner Imre műszaki tanácsos, a 
muraszabályozás felügyelője 12-én, pénteken Bar
kóczon volt és felülvizsgálta a Gillyén Sándor 
főmérnök által szakszerűen vezetett folyamszabá
lyozási munkálatokat. A műszaki tanácsos leg
teljesebb elismerésének adott kifejezést a látottak 
és tapasztaltak felett.

Németh Béla pénzügyi tanácsos szombaton 
városunkban időzött és rovancsolást tartott a 
helybeli kir. adóhivatalnál. A vizsgálat mindent 
rendben talált.

— Eskü vök. Kedden, május 16 án 
két muraszombati fiatalember köt házassá
got. Pósfay Ede cs. és kir. százados Buda
pesten a krisztinavárosi templomban eskü
szik örök hűséget Wallenfels Irma úrasszony
nak, dr. Geiger Arlhur ügyvéd pedig ugyanaz 
nap a zalaegerszegi izr. templomban fogja 
elmondani a holtomiglan-holtodiglant Molnár 
Ilona urleánynak.

— Az adókivetö bizottság működése. A III. 
osztályú kereseti adó kivetésére alakult bizottság 
május hó 8-án kezdte meg működését a Gosztonyi 
féle vendéglő helyiségeiben. A bizottság elnöke 
Olajos Sándor ügyvéd, tényleg működő tagjai 
pedig Árvái Henrik, Bölcs Béla, dr. Czifrák János 
és Czipolt József. A kir. Kincstár képviseletében 
az előadó tisztet dr. Varga Gyula pénzügyi fogal
mazó tölti be, a jegyzőkönyvet pádig Horváth 
László körjegyző vezeti. A bizottság 24éig tár
gyal és pedig a következő beosztással: 16-án 
márlonhelyi körjegyzőség, 17-én felsölendvai Kör
jegyzőség. 18 án szentsebeslyéni körjegyzőség, 
19 én pélerhegyi körjegyzőség, 20-án tótkereszturi 
körjegyzőség, 22, 23 és 24-én Muraszombat köz
ség. Holnap, hétfőn a vásárra való tekintettel 
nem tárgya! a bizottság.

— Bölcs Béla távozása. Ez év elején Bölcs 
Béla gyógyszerész bérbeadta gyógylárát Most 
Rezsőnek s még e hó folyamán családjával együtt 
végleg elköltözik Muraszombatból. A muraszombati 
Casinó választmánya, amelynek Bölcs Béla már 
rég időtől fogva tagja az e hó 10-én tartott 
ülésében sajnálattal vette tudomásul Bölcs távo
zását. Pósfay Pongrácz elnök meleg szavakkal 
búcsúztatta el a távozó tagtársat, kiemelvén az ö 
értékes egyéniségét, melyet városunk közélete és 
a társadalom elköltözésével elveszít. A választ-

közben élvezettel fújja ki szájából a cigaretta 
füstöt és gyakran felénk is kacsintgat.

Én, ki szokásom szerint most is delcktiv 
módjára mindenfelé nézdegélek: a felénk küldött 
pillantást először veszem észre.

Hirtelen megkapom Miklós karját, — ki 
éppen jóízűen hörpenti a gyanús színű — bab
levest — és nevetve mondom :

— Kérlek Miklós nézz csak oda ... a túlsó 
asztalnál ül a mi leányunk.

— Miféle leány:
— Aki az éjjel azt az épületes felfordulást 

és közvetve neked is bosszúságodat okozta. Re
mélem emlékezel reá?

— Ja, — válaszol Miklós kesernyés mosoly- 
lyal — itt van az a drága, kedves teremtés is!?

— ügy látszik a végzet hozza elénk. Na, 
ezzel rögtön megfogunk ismerkedni.

A szót, tett követi.
A leány szomszédai éppen fizetnek es igy ö 

— azok eltávozása után — teljesen egyedül 
marad.

— Kisasszony, ha nem sértődnék meg. szí
vesen látjuk asztalunknál — kiált oda Miklós 
mosolyogva.

A leány csak ezt várhatta, mert rögtön 
vihogva felel:

— Már, miért sértődnék meg ?. . . Szívesen 
átmegyek. . . . Azonban nagyon szomjas vagyok. 
. . . Remélem lesz egy kis bor?

— No, hallja kisasszony, hogyne lenne! 
Hisz bor és szép leány ikertestvérek! E kettő 
együttesen hangol csak igazán jó kedvre! Jöjjön 
csak át édes. ... A bort már hozza is a pincér.

A leány nem kéret; tovább magát . . . kö
zénk ül.

Jól szemügyre véve, a vastagon felkeni piros 
festék alatt: egy kiéli, ráncos, sovány arc moso
lyog felénk. De milyen mosolygás! Jobb nem is 
látni 1 .. . Csak szánakozást vált ki az emberből. 
Fénytelen tekintete : testi s lelki betegségre vall. 
Látszik, hogy csak erőlteti a jó kedvet.

— Nem éhes kisasszony? — kérdem. 
A leány szema megcsillan e szóra.
— Bizony . . . ennék valamit.
A mosolygás elmúlik arcáról s szomorúan 

kezd beszélni.
— Tegnap dél óta semmit sem ettem. Egy 

hete már, hogy folytonosan betegeskedem. . . . 
Mialatt ágyban feküdtem . . . Es hozzá semmit 
sem kerestem. . . . Minden pénzem elfogyott. . . . 
Lakásom sincs kifizetve. . . . Lakásadónőm azt 
mondja, ha holnapig nem fizetek: kidob.

A többi leányok adtak néha-néha ennem, ők 
ápolgattak. Különösen egy tótleány jött be hoz
zám gyakran. De szegény . . . rossz fát tehetett 
a tűzre, mert a rendőrség tegnap elvitte, hogy 
haza toloncolja. . . .

— Azóta csak a cigaretta tartja bennem a 
lelket, de már az is elfogyott.

— Az este jobban éreztem magam. . . . 
Felkeltem, kicsinosítottam magamat és elindultam 
— szerencsét próbálni. Sajnos . . . semmi ered
mény 1 Nem tudom . . . mi lesz velem ?!

Oly fájdalmas szenvedő arccal mondotta 
mindezeket hogyha köböl lelt volna szivünk: 
akkor is megsajnáltuk volna.

A pincérnél titkon tojással felvert borlevesl 
rendeltem. Ki épp hozza is a párolgó ételt.

Szegény beteg, mily mohón eszik !
— Hogy hívják magácskát ?
— Rendes nevem Erzsébet. Ezt a nevet 

azonban nem használom A leányok egyszerűen 
Micinck szólítanak.

— Hát mondja csak Micike: Ha ennyire 
beteg, miért nem megy kórházba? — kérdem 
résztvevőén.

— Óh! Mennék én szívesen, de nem merek. 
Úgy sem huzom sokáig már. . . . Tudom, hogy 
mellbeteg vagyok. . . . Van még egy pár hetem, 
azt elkinlódom valahogy igy is. . . . Legalább 
hamarább vége lesz e nyomorúságos életemnek !

— Ha kórházba mennék, megtudná szegény 
özvegy édes anyám otthon, hogy élek.

— Minek tudja ö ezt meg? Ö már bűnös 
leányát eltemette, elsíratta. . . .

Fokozódott érdeklődéssel hallgatlak a sze
rencsétlen teremtés kálváriáját. Választékos kife
jezéseiből azt következtettük, hogy ezen elbeszélés 
mögött: egy inleligensebb leány tragédiája lappang.

Micike mind közlékenyebb lesz. Elmondja 
rövid foglalatban teljes élleltörténetét.

— Szüleim egy dunántúli városban laklak. 
Apám mérnök volt. Kelten voltunk gyermekek. 
Én és egy fiteslvérem. Mindketten kitűnő nevelés
ben részesültünk.

— 17 éves koromig ártatlan leányörömök
ben telt el élelem.

— Egy tavasszal azonban apám bemutatta 
egyik mérnöktársát.

— Csinos fiatal ember volt. Egy nagyobb 
terület felmérésére jött el városunkba. Hónapokig 
nálunk tartózkodott. 
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ir.ánv jegyzőkönyvében örökíti meg Bölcs Béla 
érdemeit- Bölcs Béláék Budapestre költöznek s a 
Krisztina városban fognak lakni.

A casino választmányi ülése. A mura
szombati casino választmánya 10-én délután 5 
órakor saját helyiségében Pósfay Pongrácz elnök
lésével ülést tartott, amelyen a casino folyó ügyeit 
intézték el és felvették rendes tagul Friedrich 
Ödön gyógyszerészt és Jónás Lajos soproni theo- 
logust kültagként.

Kacsó Ferenc távozása. A Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank tevékeny és jeles tehetségű 
főkönyvelőjét Kacsó Ferencet, aki lapunknak is 
buzgó munkatársa volt, a Szombathelyen most 
megalakult Vármegyei Központi Takarékpénztár 
részvénytársasághoz cégvezető főkönyvelőnek hív
tak meg. Kacsó Ferenc ezen neki felajánlott állást, 
amely lényeges előmenetelt jelent, elfogadta. En
nek következtében Kacsóék elköltöznek Mura
szombatból rövidesen, s Muraszombat bizonyára 
nagyon sajnálni fogja Kacsóék távozását, akik a 
mi kis városunk társas mozgalmaiban és jótékony 
célú aktióiban mindig derekasan kivették részüket.

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr. Gzifrák 
János ügyvéd irodájába a bejárás nem az udvar
ról. hanem — a múlt héttől, kezdve — arról a 
folyosóról van. amely a szolgabirósági helyiségek
hez vezet. Az iroda abban a szobában van, mely 
előbb Horváth Pál tb. föszolgabiró hivatalos 
helyisége volt.

— Szélhámosság a jótékonysággal. Pár nap 
óla egy V. E. nevű muraszombati 12 és fél éves | 
leányka járta be a várost s egy meglehetősen 
primitív irásu gyüjlöivvel, amelynek élén az 
..;;iiami szegény gyermekek részére" szavak álltak 
adományokat gyűjtögetett. A kis leány viselkedése | 
és könyörgése feltűnt Mester József sofför nejének, 
aki megfigyelte a gyermeket és tapasztalatait a 
szolgabirósággal is közölte. A hatóság ily módon 
érdeklődvén a dologról, arra a meglepő felfede- ; 
zésre jutott, hogy a leánykának sem az állami, | 
sem más iskolának egyetlen tanítója megbízást j 
nem adott arra, hogy gyűjtsön, dacára, hogy a | 
megszeppent kis leány az első kérdésre azt val- I 
lolta, hogy öl az egyik tanító küldte gyűjteni, 
17 kor. 79 fillért találtak a csendőrök a gyermek- I 
nél, amely összeget a leányka saját előadása 
szerint a szülői részére szedett össze. A gyermek 
hozzá tartozói ellen megindult az eljárás.

— Vadászterület bérbeadása. Murapetrócz 
község határának vadászati joga 20-án délután 2 
órakor a községházán tartandó nyilvános árveré
sen lesz bérbeadva.

— Ez az ember volt életem megrontója !
— Szép nagy kertünkben gyakran találkoz

tunk. Itt töltöttük ábrándozva a délutánokat.
— Édes jó anyám mindig magunkra hagyott. 

Úgy látszik tervei voltak a mérnökkel. Talán öt 
akarta nekem férjül megszerezni.

— A mérnök — engedjék meg, hogy egy
szerűen csak igy szólítsam — visszaélt anyám 
bizalmával s egy magunkról megfelejtkezett pilla
natban — elkárhoztatott. . . . Sőt annyira elvette 
eszemet, hogy bécsbe szöktetett. . . .

A visszaemlékezés fájdalmai fárasztólag ha
tottak a leányra. Hagytuk pihenni. Kérdéseinkkel 
nem zaklattuk.

Nem néztük már benne többet a kivetett 
női páriát, hanem a szenvedő nőt.

ö megérezte ezt és hálás pillantást vet 
reánk. S mint ha uj erőre kapna tovább folytatja.

— Nem akarom Önöket még sokáig feltár- 
tóztatni — rövid leszek.

— Becsben egyideig, mint férj és feleség 
éltünk.

— Szerelmesem azonban hamar reám unt 
és minden lelkiismeret furdalás nélkül — el
hagyott.

— Ezután gyorsan következett a teljes er
kölcsi sülyedés. . . .

— Borzasztó napokat éltem! Minden támo
gatás nélkül állottam egy idegen városban.

~~ Szüleimnek nem mertem Írni. Pedig ők 
mennyire kerestettek. De én álnevet vettem fel 
ós igy nyomom veszett.

Előbb nevelönö lettem. . . . Nyughatat
lan vérem azonban újabb bűnbe sodort. . . .

— A Casino szarkája. Szép reményekre 
jogosító ifjú pinezérfiu szolgálta ki a legutóbbi 
időben a Gasinó urait. E jeles fiatalember a 
kártyapénzek elsikkasztásával lett szert egy kis 
nevezetességre. A Casinóban u. n. block rend
szerrel fizetnek a tagok kártyapénzt. Az élelmes 
fin felhasználva a tagok jóhiszeműségét, amár 
egyszer elhasznált blockok nála maradt lapjaival 
szedte be a pénzt s ezzel a Gasinót érzékenyen 
megkárosította. A kár összegét azonban nem 
lehet megállapítani, mert nem tudják, hogy mennyi 
blockot használt el a saját czéljaira. Dobrai János, 
akinek szolgálatában a nagyreményű csemete állt, 
rögtön elbocsájtolta öt s most újra a régi János 
hordja a söröket.

— Ha megkérdezik Önt: „Akar-e inkább 
tüdő- és gégebeteg, vagy pedig egészséges lenni ?" 
természetesen azt fogja felelni: „Az utóbbit aka
rom!" De akkor joggal kérdezhetik tovább: „Miért 
nem használja a Sirolin „Roche“-t?“

— Verekedő pékinasok. Gziffer Vincze és 
Bagári Lajos pékinasok márczius 27-én össze
verekedtek. Régi harag ifjonti keblükben, amely 
végre kicsapott belőlük, mikor a jelzett nap reg
gelén a kiskanizsai utcán összetalálkoztak. Előbb 
a kiflikel dobálták egymáshoz, majd mikor ezek
ből a kevésbbé veszélyes fegyverekből kifogták, 
akkor kések és botok kerültek elő. Könnyű és 
súlyos testi sértéseket követlek el egymáson, 
amiért a bíróság fiatal korukra való tekintettel 
dorgálásra ítélte őket, ami az Ítélet hirdetés után 
nyomban foganatosíttatott.

— Felülfizetések a zsidahegyi dalkör jóté- 
konycélu mulatságán: Kühár József G kor., dr. 
Sömeu Lajos, dr. Vályi Sándor 5—5 kor., Kühár 
István 4’40 kor., Herczeg Ede 4 kor.. Nagy Ist
ván 3’60 kor., Árvái Henrik 3 kor., Benkó József 
2'80 kor., Fülöp János, Chriszl István 2 60—2’60 
kor., Kereszlury Kálmán, Kovács István 2—2 kor., 
Dotna Ferenc, Gaber István 160—160 kor., Su- 
rányi Hermin, Vértes Sándor, Molitorisz Jenő, 
Ferenczy Józsefné 2'40—2'40 kor., Grosz Samu 
1’20 kor.. Rátkai Ödön. Rúzsa Ferenc 1—1 kor., 
Koczén Mátyás, Takács Miklós 80—80 fill., Kühár 
Istvánná, Gsarni József, Horváth Lajos 60—60 
fill.. Gaber Ádám, Malacsics István, Balaicz Sán
dor, Vargha Kálmán, Rumics János, Heider József, 
Vucskics János 40—40 fili., Gaber Péter, Ancsek 
János 20—20 fillért. — A szives adományokért a 
rendezőség nevében ez utón mond háláj köszö
netét Ferenczy József dalkörvezetö.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság

— Elveszítettem állásomat. Kiszolgáló —, 
majd szobaleány.. . . azután kaszirnő . . . végre 
az leltem, ami most vagyok. A társadalomból 
kiközösített némber. . . .

— Édes apám eltűnésem után bánatában 
nemsokára meghalt. Anyám pedig két halottat 
sirathatott! . . .

— Mint hallom, öt is teljesen megtörte a 
csapás. Ősz, öreg asszony lett. Most fivéremnél 
lakik mindenkitől elvonultan.

Hogy a leány történetét befejezte, zokogva 
borul az asztalra.

Az átérzett fájdalomtól a mi szemünkben is 
könnyek csilognak. Torkunkat szorítja valami, úgy 
hogy egy árva szót sem tudunk kiejteni a leány 
vigasztalására.

Gyenge teste meg-meg remeg csukló zoko
gásában. Majd, mintha fájdalmai megenyhültek 
volna, lassú sirdogálásba csap át.

Egy ideig halljuk még hangját, de azután . . . 
az is elmarad. A fájdalomtól eltompultan elaludt.

A teremben csak mi magunk maradtunk, 
többi vendégek már elszéledtek. A kiszolgáló 
személyzet is fáradtan bóbiskol az előszobában 
és igy csak mi kelten voltunk e megható jelenet
nek szemtanúi.

De mi sem maradunk tovább. Egy pár 
koronát csúsztatunk még a leány ridikuljébe és 
megilletödve, csendesen, észrevétlenül távozunk.

Kilépünk az utcára. Teljes világos van.
A budai hegyek felöl csípős hajnali szellő 

fű, mely frissilőleg késztet, hogy végre lakásunk 
felé siessünk.

Lukács Ödön.

kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

— Árvíz Pártosfalván. A múlt hétee járá
sunk felett elvonuló vihar teljes erejét Pártosfalva 
felelt adta ki. Két óra hosszait valóságos felhő
szakadás és erős jégverés volt, amely óriási káro
kat okozott Előbb a jégverés tette tönkre a szép
nek ígérkező termést és gyümölcsfákat, majd pedig 
a nagy tömegben alázuhanó viz sodort el minden 
elvihetőt utjából.

— Ármérséklés. Arról értesülünk, hogy a 
csillag védjegyű Thomassalak liszt ára folyó évi 
szállításra nem jelentéktelenül mérsékeletett, úgy 
hogy gazdáink ezen kitűnő műtrágyát olcsóbban 
szerezhetik be mint eddig.

Közgazdaság.

Szőlőink trágyázása.
Alig hinnök, hogy legyen gazda ma még az 

országban, aki ne volna szentül meggyőződve 
arról, hogy a szőlő is csak úgy adhat jó termé
seket, ha talaja rendszeresen trágyázva lesz. — 
Nem az a feladata tehát a szőlősgazdának, hogy 
mindig több és több szőlőt telepítsen, mert igy 
igen nagy tőkebefektetésre, s rendkívül nagy 
munkaerőre van szüksége, hanem oda kell töre
kednie, hogy meglövő szőlőtalaját mennél jobb 
trágyaeröbe hozza, minél jobban megművelje, s 
igy meglevő szőlőjében minél nagyobb terméseket 
érjen el.

A szőlőterületek trágyaerejét azonban az 
eddig szokásos trágyázási módok segélyével — 
egyes kivételes esetektől eltekintve — nemhogy 
fokozni, de fenntartani sem lehet.

Ezideig jóformán kizárólag csak istállótrágyát 
használtak a szőlősgazdák — ha egyáltalán trá
gyázták — s ez kétségen kívül nagyon jó szőlő
trágya, bár ennek is lehet hatását a műtrágyák 
együttes alkalmazása által jelentékenyen fokozni. 
Az istállótrágyából azonban a szőlő rendesen csak 
akkor kapott, ha a szántóföldek belrágyázása 
után még maradt valamelyes mennyiség, ami 
nagyon ritkán esett meg, s ezért még a jól ke
zelt szőlők talaja is többnyire szegény tápláló 
anyagokban. De meg azután az istállótrágya ki
fuvarozása a hegyi szőlőkbe nagyon is nehézkes 
s nem egy helyen puttonynyal kell azt felhorda
nunk, amit még akkor sem teszünk szívesen, ha 
áll rendelkezésünkre trágya. Nem is minden gaz
dának van trágyatermelö állatja, s pl. a Hegy
alján. de más hegyeken is nagyon sok gazdának 
van szőlője, holott birtoka mértföldekre fekszik.

Ami pedig a homoki szőlőket illeti, azok 
nagyon is dús trágyázást igényelnek, ellenkező
leg termőképességük nem lesz tartós. Homokon 
csak bőséges trágyázással lehel a szőlőt termés
ben tartani. Az újonnan rigolozott homokban meg
terem ugyan elég jól a szőlő, de csak néhány 
évig, azután vékonyodni kezd a venyige s apad 
a fürt, kevesebb lesz a must. Homokon csak 
annyit szüretelhetünk, amennyinek megfelelő trá
gyát adtunk a talajnak.

Miután pedig a homoki szőlők egymással 
összefüggő nagy területeket foglalnak le, miután 
a szőlők környékén levő szántóföldek is rend
szerint homokosak, s igy rendkívül sok istálló
trágyát igényelnek, rendszerint lehetetlenség a 
szőlőket is bőséges istállótrágyával ellátni, hiszen 
a legtöbb esetben a szántóföldeknek sem jut ele
gendő. így azután a homoki szőlők termőképes
sége lassan bár, de rendszerint csökken, amint a 
szőlősgazda úgy akar segíteni, hogy újabb és újabb 
területeket telepit be, nagyobb munkát, több ter
het vállal magára ahelyett, hogy hozzányúlna a 
műtrágyákhoz s ezúton fokozná apadó termését 
újabb tőke befektetése, újabb munka és teher 
vállalása nélkül.

A homoki szőlők nagy részénél tehát a 
gazda nem használhat istállótrágyát, mert nincs 
honnan vennie, kérdés tehát, hogy képes-e szőlő
jének termőképességét istállótrágya nélkül, kizáró
lag csak műtrágyák segélyével fenntartani ? Azon 
számos kísérlet alapján, melyeket részint az or
szágos növénytermelési kísérleti állomás, részint 
magánosok végeztek, e kérdésre határozott igen
nel lehet felelni, vagyis tehát a homoki szőlők 
termőképességét kizárólag műtrágyákkal nemcsak 
fenntartani, de fokozni is lehet. Kát. holdanként 
igényelnek a homoki szőlők minden második év
ben 200 kg. szuperfoszfátot, 100 kg. 48°/0-os kálit 
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és 80 kg. chilisalétromot. Hegyi szőlők, ha csak 
némi istállótrágyát kapnak, kálit és salétromot 
nem szükségeinek, hanem csupán 200 kg. szuper
foszfátot kát. holdanként.

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 szöllőveszö Kipária és Göthe 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 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.

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

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzombat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal, amely akár egy darab papíron, akár pedig szóbelileg 
történhetik A felszólalás szövege a következő : 
Tek Postahivatal! A Muraszombat és Vidéke 
számát nem kaptam kezeimhez Kérem ezt hivatalból 

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

Táncziskola.
Merkl József okleveles táneztanitó táncz- 
iskoláját junius hó 20-ika körül nyitja meg. 

Két tanfolyam:
A délutáni órákban a gyermekeknek. 

Este a felnőtteknek.
A táncziskola Gosztonyi (Fliszár)-féle 

vendéglő helyiségében lesz.

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

Templomi énekeskönyv 
magyar és vend nyelven

Halotti énekeskönyv 
vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
egész és fél vászon kötésben.

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

Legjobb, legmulatlatóbb, legtanulságosabb és 1
legolcsóbb olvasmány a

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

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Balkányi Ernő könyv-, iró- és papirkereskedésében I 
Muraszombat.

__________________________________________________________________________

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomdái és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek!
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Körmend- Zalalövö — Öriszentpéter Muraszombati 
(magyar ilélnyugoti) helyi érdekű vasút részv.-társ.

110 19H- 5zi'm-
Meghívó

a Körmend—Zalulövö—Öriszentpéter—Muraszom
bati (magyar délnyugoli) helyi érdekű vasul rész- 
vénvtarsaságnak 1911 évi május hó 24 én (szerda) 
délelőtt II orakor Budapesten, IV. Veres Pálné 
utca 30. szám alatt (I. emelet) tartandó

rendes közgyűlésére.
NAPIREND:

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése 
és az 1910. évi mérleg végleges megállapítása.

2. Határozat a tiszta nyereség hovaforditása iránt.
3. Határozat az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

részére a felment vény megadása iránt.
4. Határozat a személyzeti nyugdíj- és segélyalap 

alapszabályainak módosítása tárgyában.
5. Az igazgatóság esetleges kiegészítése.
6. Az igazgatóság, végrehajtó bizottság és fel

ügyelő-bizottság tiszteieldijának egy évre leendő 
megállapítása.

Budapest, 1911. évi május hó 6-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból:
Azon részvényesek, kik szavazati jogukat gyakorolni 

kívánják, kötelesek az alapszabályok értelmében részvé
nyeiket a le nem járt szelvén, ekkel együtt legkésőbb 
5 nappal a közgyűlés megtartására kitűzött határnap előtt 
Budapesten : a .Magyar általános hitelbank*-nál  (V , Nádor
utca 1- sz) vagy Mm Frankfurtban: a „Dresdner-Bank*-  
nál letenni Az államkincstár, Vas- és Zala-megye, továbbá 
a köz> , átvett törzsrészvényeiket letenni nem tartoznak.

Minden egyes egész vagy két-két 
félrészvény egy szavazatra jogosít.

Azon részvényeseknek,- kiknek részvényeik még ki 
látták, közgyűlési jogaik gyakorlására nézve azon 

. rv. npwn levő kötelezvényeik vagy nyilatkozataik szol
alapul, melyekkel magukat befizetéseikre kötelez

tek. (1 : alapszabályok 28. §-át.)

Keil-Lakk
CÜ •MM 
fa

■ó)
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„Keil Lakle-mii jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin, 

aj Barna, vagy porszürkc szin, 
-Q Figyelmet csak arra legyen, 
£ Hogy az mindig „Keil-Lakk" legyen! 
N Ajló, mosdó, ablakpárkány 
cö Oly fehér lesz mint a márvány, 
□ Ha „fehér Keil-Lakk1* -ol veszünk 
5 S vele mindent jól befestünk.

Konyhabútor, asztal, szék, 
= itt van ,.Keil Lakk“ azúrkék, 
*g Kerti bútort fessünk zöldre,

Gyermekeknek örömére.
..Keil-Lakk"-bői van minden szin. 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk".

Egy jó házból való fiú 
alsólendvai könyvnyom
dámba felvétetik

tanulónak 
kedvező feltételek mellett. 
Balkányi Ernő könyv
nyomdatulajdonos.

1886/1911. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy özv. Ozsvatics Jánosné 
gyám által képviselt kk. Bacsics György tólkeresz- 
turi lakos végrehajtatónak Dr. Czifrák János mura
szombati ügyvéd, ügygondnok által képviselt isme
retlen tartózkodásu Oszvalics Ádáin végrehajtást 
szenvedett elleni 800 kor. tőke követelés, ennek
1910. április hó 2-től járó 5% kamatai, 270 kor. 
16 fill. eddigi, 42 kor. 30 fill. árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság mint telekkvi I 
hatóság területén levő, a tótkeresztúri 40. sz. 
tjkvben A. I. 3, 5—7. sor. 1616. 1761, 1967, 
1978. hrsz. 96. házsz. ingatlanból Oszvátics Ádá- 
mot illető 2/« részre 913 koronában, az u. o. 
376. sz. tjkvben A. f 1. sor 1461. hrsz. ingatlan
ból nevezettel illető 4/it részre 4 koronában, — I 
az u. o. 509 sz. tjkvben A. f 1. sor 1718. hrsz. 
ingatlanból neve-ettet illető 4/ia részre 19 koro- í 
nában, — az u. o. 398. sz. tjkvben A. I. 1. sor ! 
446 hrsz. ingatlanból nevezettel illető 4/i» részre I 
9 koronában — és az u. o. 607. sz. tjkvben A. 
I. 1, 2. sorsz. 2145/2, 2145/5. hrsz. ingatlanra 

i 42 koronában, megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1911. julius hó 26. (huszonhatodik) napjának
d. c. 10 órája Tótkeresztur községházához kitüze- I 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat- i 
lan a kikiáltási ár 2/»-ad részén alól eladatni nem | 
fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb elmiletl in- I 
gallan kikiáltási árának 20%.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánatpénzt 
készpénzben, vagy óvadék képes érték papírokban | 
a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismervényt j 
álszolgáltalni és az árverés eredményeként beígéri 
legmagasabb összeg után a bánatpénzt 2O°/o-nak 
megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feiféteiek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Tótkeresztur község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyezendő. 
Muraszombat, 1911. április hó 28. A kir. 

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

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf kir. tlkkvvezetö.

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje.
Érvényes 1911. május hó 1-től.

Indulási 
idő

Állomások

I
4- 44 7-204-24 
5«oi 7-394-44
5- 15 7-555-01
5- 30 8*11  5*
5*4B  8*27j5*33
6- oi 8* 435-49
6-io 8*53,5* s«
6-20 9-06 6-13
6-45 9-32 6-39
6- 54 9-41 6-49
7- 03 9-51'7-00 
7*1710*06  7*15
7-26 10-16 7-25
7- 4o io-327-fi 
7*50  10-43 7-52
8- 02^10-56 8-06
8.13 11-08 8-1B

— 9-156-40
— 6*013*24
— 4*583*25

i Körmend é
Nádasd |
Zalaháshágy-Rirnányiri. 
Zalapataka 
Zalalövö
Pankasz 
Nagyrákos
Öriszentpéter
Dávidháza-Kotormány 
őrihodos
Sál
Péterhegy-Tótkereszt.
Kerkaszabadlu-gy
F-Lcndva Mátyásdomb 
Musznya-Vaslak 
Battyánd
Muraszombat 

i Budapest keleti p. u. é 
| Szombathely
I Fehring

Érkezési 
idő

6-35 H-13 611
6-21 l()-56 6J5 
6*08.10-391 ft09 
5^0! 10'16 54B

522 lO-io. 542
5’2t| 9-41 5-18
5-16 9-30 5 08
5 "7| 9*20 459
421 8-49 4-42
4 36 8*31 4-24
4-28 8-21 4-14
421 8*07 3-59 
4ÍW, 7-57 3-50 
3;58 7-46 3.39
321 7*24 3-17
3^3 7-0H 3-01
3J0 6*53, 2-46

2-io 612 7-10
7- 38 1 2-25 10 48
8- 10 1-561010

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

1 betű indulást, é betű érkezést jelent.

Vizsgalapok minden vonatozással meg- 
rendelhető Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat és 
Alsólendva.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda
V. LipótKörut 22 

Világhírű!

BUDAPEST 

Eredeti!
VI. üteg-uteza 19 

„Benz"

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleleit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

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

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 kilométercnkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

l|

Védjegy: „Horgonyt*

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynel, 
.................. osuznál és meghűléseknél. ...............-

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony4* védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegek ben K —.80, K1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
0£ Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. B

Hegedühurok
(A, D, G, E)

csakis finom minőségben 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.
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ELADÓ BOR.

90 hektó.
Alsólendván, a Szentháromság

begyen levő pinezémben saját termésű 
tinóm rizling és muskatály 
fajokból hektoliterenként
56 kor. uj-bor, 60 kor. ó-bor

Zserdin Józsefnél,
Bántornya, Zalamegye.

A

köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület. Gyár utcza 28. szám

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

a gyár!
Fontos figyelmeztetési
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállai nevű cégekkel.^

Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításoktól! hamisításoktól!

1—20 Valódi védjegyű

tkomássalak
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

Csak akkor 
ilyen =— 

van és 
ólomzár

Thomasschlacke

'■ valódi, ha
> zsákban 

eredeti 
van rajta.

Hamisítás 
tói szigo

rúan 
óvakodjunk.

Mindenzsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselöjc 

Budapest, VI, Andrássy-ut 49
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra 

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél. Szombathelyen.

Sürgős megbízásunk van 4—4,/10/0 kamatozású 
------10 000.000 korona = 
törlesztéses jelzálogkölcsön 

elhelyezésére földbirtokokra és törvényszéki szék- 
helvlyel biró városokban levő házakra.

Kölcsönök a legmagasabb becsérték kétharmad része ere
jéig a legelőnyösebb fe’tételek mellett engedélyeztetnek. 

Felvilágosítással költségmentesen szolgál: 

Propper és Örlei 
bank- és váltóíizlete

Budapest, VI., Andrássy-ut 32.

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áruoszt álya 

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, velömagvakat, erö- 
takarmányféleket. belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentel. tűzoltó-felszerelő 

sekel slb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I
Központi iroda: Köszegi-uteza 2

Árajánlattal és költségvetéssel dijmen 

tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben keresletnek

Tanuló, ki vendül beszél felvétetik

KAUFMANN ISTVÁN 
vaskereskedésében Regede.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT.

Alaptőke Rptétplrpt plfnffíirl Tartaléktőkék 
100000 K, DCICICNCI CllUgdU 192.000 K.

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

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

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

Jelzálog ‘ és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—6.5 évig terjedő időtartamra nyujlat- 
nak ;>7" 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
bízást elfogad.

i HELICAL PREMIER KEREKPÁR

A világhírű Elsőrendű
laitos és gyártmány.

legkönnyeb- Á> jegyző•ingyen

ben Premier-

futókerékpár
kerékpár-gyár.

védjegye.
Eger

Csehország.

X

Üzlet megnyitás!
Van szerencsém a Muraszombat és 

környékének nagyérdemű közönségét mély 
tisztelettel értesíteni, hogy Regedében, 
Pfarrgasse 46. szám alatt

KÁRPITOS és DÍSZÍTŐ 
= műhelyt nyitottam. =

Elvállalok mindennemű e szakba vágó 
munkát: divánok, ágybetétek elkészítését 
és átdolgoz ísát, szobák tapecirozását, slb.

Nagyobb gyárakban szerzett sok évi 
gyakorlatom állal abban a helyzetben vagyok, 
hogy a t. megrendelőimnek a rám bízott 
munkákat ízléses kivitelben és mérsékelt 
árakban fogom kiszolgálni.

A pontosság a fő törekvésem.
Nagybecsű megrendelését kérem

Mély tisztelettel
NEST TIVADAR, 

kárpitos és díszítő.

Vasvárinegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 

és III. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernőkönyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

J=í=s=5^
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


