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A pünkösdi lélek
Napjainkban az úgynevezett modern 

világot éljük. A megélhetés nehéz küzdel
meitől ment serdülő leány az édes szülői 
otthonban, a társaságban, a reményteljes 
ifjú az iskola padjai közölt, az udvarlóktól 
körülvett szépséges asszony, a gyermekek 
szerető édes anyja, a deli férfiú, mind mo
dernnek vallja magát. Modern mivoltát 
abban látja s gondolja, hogy „ab ovo usque 
ad mala" mindent megvet a mi régi, ami 
az elmúlté. Ezért gázol a modernkor embere 
keresztül-kasul négykézláb a múltnak emlé
kein. A múltnak, a világtörténelemnek sok 
fenséges — a maga egyszerűségében — 
csudás jelenségét, eseményét felfogni, mér
legelni, igazi értéke szerint megbecsülni 
ezért nem képes.

Ezért oly csodálatos, hihetetlennek ; 
latszó jelenség előtte a pünkösdi lélek is, ! 
a pünkösdi csodás történet is.

Valami megfejthetetlen rejtélyként áll j 
a modern lélek előtt a pünkösdi történeti , 
tény, hogy tizenkét egyszerű ember, kik 
inkább csak érezték talán, mint teljes mér- I 
lékben felfogni képesek leltek volna a Jézus 
állal hirdetett világmegváltói igazságok mély- 1

" nem törődve koruk irányával, nem
zetük hitelveivel, a római vashatalmat föl 
sem véve, az elhatározás erejével, az egyet
értés leikével, az ige kétélű fegyverével uj 
irányt ád az emberiség történetének, bátran, 
félelmet többé nem ismerve, felemeli az 
igazság lobogóját.

Az elhatározás erejével, az egyetértés 
leikével; mert hisz: „mikor pedig a Pün
kösd napja eljött vala, valának mindnyájan 
egy akarattal“.

Tehát azoknak a drága kincseknek a 
birtokában, melyedet manapság annyira 
nélkülöz a mai társadalom, a modern 
ember lelke.

Mert mihez is hasonlítható nem egy 
alkalommal napjainkban az embernek szive, 
modern lelke?

Egy-egy sötét rablóbarlanghoz, mely telve 
van gonosz gondolatokkal, aljas, nemtelen 
célokkal; egy-egy vásári bódéhoz tele tarka
barka bábokkal és csecsebecsékkel; egy-egy 
lármás vendégfogadóhoz, tele könnyel.nü 
gondolatokkal, dulakodó szenvedélyekké

Kain boltja ° m'*  neg " , n*'  “ vgy 
modern családban, vagy eg\ antik város 
modern társadalmában, nem egy a múltnak 
dicsőségén élősködő tehetetlen nemzet teke-

tétlenebb vezetői között. Csak hogy nem 
ont mindenütt embervért, de igenis feldúlja 
a békét, az egyetértést.

A modern ember pártoskodó, viszály- 
kodó leikével pünkösd csodás történetét 
megérteni lehetetlen. És csodás marad a 
történet addig, amig csak érmeinkben és 
képeinken lesz beverve a jelszó „viribus 
unilis*  s nem a modern ember lelkének

' lesz legszebb ékessége.
A jerichói rózsáról állítják, hogy annak 

I gyökere hetekig hányódhatik száraz helyen 
égető napsugárban; bár poros országúton 
összetiporták is azt a járókelők, mihelyt 
vízbe kerülr s nedves földbe ültetik azt, 
újra kihajt s ékes virággal jutalmazza 
gondviselőjét.

Ilyen jerichói rózsafa lehet a modern 
ember lelke is, ha enyhe májusi szellővel 
a pünkösdi lélek a bátor elhatározásnak, 
az egyetértésnek ujjáteremtö lelke érinti s 
hullat reá üdítő harmatot. Akkor a pün
kösdi lélek, pünkösd csodás története nem 
lesz többé rejtély előtte. Sőt a pünkösdi 
léleknek: a bátor elhatározás és az egyet
értés lelkének birtokában. Ö is csodálatos 
dolgokat alkot a késő utókor számára.

TARCZA.

Virágok lelke
Virágok lelke az én lelkem, 
Virágok szirma a szivem. 
Hunyó sugárkor beteg vagyok. 
Őszi napfényben nincs színem.

Tavasz sugara az éltetőm, 
Májusi szellő a nótám.
S ki veszi észre ? — senki, senki, 
Ha őszi napfény borul rám.

Virágok lelke az én lelkem, 
Virágok szirma a szivem . . . 
A csüggedt lombbal, sárga lombbal 
Az én szivem is clpihen.

Gy. Kocsis László.

Soha.
Soha nem néztem fekete szemedbe,
Soha nem fogtam hófehér kezed.
Rózsás ajkad édes lehelteié
Nem is suttogta, hogy forrón szeret.

Az én beszédem egy-két sóhajtás volt.
A bucsuzásom örökös bánat . . .
Kacagásba fűlt a le suttogásod,

S nyomában néhány forró könny támad.
Gy. Kocsis László.

A szent titok.
Irta: Jákó János.

Fehéren virágozlak az akácok és puha illa
tuk beröpült a szivekbe. Apró mámorokat gyújtott 
ki bennük és könnyed életörömöket, a melyeknek 
a nyomán megkönnyebülnek a szomorú szivek. 
Az almák üdén mosolyogtak a fákon és nevetve

várták a napsugár meleg csókjait, a hamvas barac
kok, a piros meggyek, meg a fekete, fényes cse
resnyék integettek a zöld lombok közül.

Érett gyümölcsök mámoros szaga és nevető 
virágok üde illata kergetődzött és elbóditotta az 
asszonyt, a hogy férjével a kertben ült. Lent ül
tek a kertben és sárga meg fehér virágok voltak 
körülöttük, sárga meg fehér virágok, a melyek 
részegen lihegtek. És szálltak szállonglak feléjük 
a nehéz illatok, a melyek megterhcsedlek a nyári 
alkonyaiban. Az elpihenő nap ráküldte homályos 
pirosságát a zöldlombu fákra és az illatozó virá
gokra, a melyek a pirosas sötétedésben mintha 
felemelkedtek, kimagasodtak volna, aztán össze
borultak és mindenütt csupa csodálatosan sárga 
és merészen felvillanó fehér virág lett volna, a 
melyek lágyan illatoztak.

Sárga meg fehér virágok voltak körülöttük 
és érett, páros gyümölcsök. .

II.
Csöndesen ültek és a puha virágszirmok rá

hullottak a bársonyarcu asszonyra. Hullottak, hűl-

Gümökór, 
köhögés, 

szamárköhögés, 
influenza 

eseteiben az orvosok 
csak

SIROLIN 
„RocheM 

rendelnek.

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

maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek.

8. Asztmában szenvedők lényeges könnyebbülést 
éreznek már rövid használat után.

4. Skrofulás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar- 
rusos gyermekeknek fontos szere a Sirolin 
„Roche“.

A táplálkozást nagyban elősegíti.

Csakiseredeti csomago
lású Sirolin „Roche'-t 
kérjen, minden után
zatot vagy pótkészit- 
ményt kérünk a legha
tározottabban vlsaaa- 

utasitanl.

F. Hoffmann- 
La Roche & Co

Basel (Svájcz), 
Grenzach (Németor- 

szag).

Lapunk mai száma hat oldalt tartalmaz.
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A kath. templom épitöbizottság 
ülése.

A múlt vasárnap délelőtt 11 órakor a mura
szombati rom. kath. templom épitőbizottsága 
Szlepecz János plébános egyházi és Pósfay Pon
grácz főszolgabíró világi elnök elnöklete mellett 
ülést tartott, a bizottsági tagok élénk részvételé
vel. A gyűlés főtárgya a templom belső berende
zés költségeinek biztosítása volt. Irányadó szem
pont. amelyet a bizottság minden egyes tagja 
vall, hogy a belső berendezés művészi kivitelű 
legyen. Ne aféle aranyozott czifraságok, vásári 
szoboralkotások díszítsék, ezt a külsejében annyira 
művészi kivitelű templomot, hanem értékes, nüi- 
becscsel biró szobrok, reliefek és faragványok. 
Ez természetesen többe kerül, de ha már egyszer 
a katholikus közönség ily nagymérvű áldozatokat 
hozott, akkor a további költségektől sem szabad 
visszariadni, hacsak fél munkát nem akartunk 
végezni.

Dicséretére legyen mondva és Írva népünk 
képviselőinek, az egyszerű földmives embereknek, 
hogy ők is ezen a nézeten vannak s egyértelmű . 
lelkesedéssel járultak hozzá, hogy a templom 
külső formájához mérten legyen berendezve. Ez 
a belső berendezés még 6000 koronába fog ke 
rülni, amelynek mikénti biztosításáról fog a leg
közelebbi hitközségi közgyűlés határozni az épitö
bizottság múlt vasárnapi javaslata alapján.

Ezen javaslat szerint a költség 60.000 korona 
újabb kivetéssel bizlosiltassék. Megállapítandó a 
hitközség adóalapja, ebből kiszámítandó lesz, hogy 
hány százalékos egyházi pótadó kell az összeg elő
teremtéséhez. Hozzávetőleges számítás szerint 
ugyanannyit kell még áldoznunk a templom belső 
berendezésére, amennyit eddig fizettünk, vagyis az 
egyenes állami adó kétszeresét. A bizottság meg
fogja találni mindenesetre a módját annak, hogy 
a közönség nagyobb mérvű megterhelletése nél
kül legyen ezen nagy összeg biztosiiható.

A kath. hívek pedig be fogják látni, hogy 
ezt az áldozatot szent vallásukért meg kell hoz
mok. Elvégre templomépités századokra szól. 
Isten tudja, hány év óta nem kellett a kath. pol
gárságnak egyházi czélokra áldozni s megint szá
zadok fognak eltelni, amíg újra kérni fogunk 
tőlük. Ezzel ellentétben protestáns és zsidó test
véreink állandóan nagy egyházi adót fizetnek s 
mindeme megterhelés mellett még szép templomot 
is építettek, kimutatván ezzel, hogy van szivük 
apáik hitéért, amelyben felnövekedtek s a mely 
nekik az élet nehéz küzdelmei közepette vigaszul 
szolgál, áldozatokat hozni.

Az épilö bizottság azon reményének adott 
kifejezést, hogy a kath. közönség átérzi a pillanat 
fontosságát s egyértelmű lelkesedéssel a más 
vallásuak nemes példái után indulva — meg fogja 
szavazni a hozzájárulást, annak utána pedig 
készséggel eleget is fog tenni önként vállalt köte
lességének s minden nehézség és kicsinyesség 
nélkül fog fizetni.

Az építési bizottság ebben a jogosult re
ményben felkérte a plébánost, hogy az adótételek 
kiírása és a kivetés iránt intézkedjék, hogy junius 
11-ére összehívandó közgyűlés már tisztán lássa, 
mennyi hozzájárulást kell megszavazni, illetve 
hogy az egyes adózóknak mily összeggel kell 
újabban hozzájárulni.

A perestói veszedelem.
Járványos gyermekágyi láz.

A mull hónap 30-án jelentés jött a mura
szombati szolgabirósághoz, hogy Podnevár Anlalné 
egy 22 éves fiatal parasztmenyecske gyermekágyi 
láz következtében meghalt. A haláleset gyanús 
volta s az a körülmény, hogy a múlt év óta 13 
halálos kimenetelű gyermekágyi láz eset volt a 
perestöi körjegyzőség területén, arra késztette a 
hatóságot, hogy a helyszínére kiszállva érdeklőd
jék a dolog mibenléte felöl. IPósfay Pongrác fő
szolgabíró és dr. Geiger Vilmos járásorvos ki
szálltak a helyszínére, s ott meglepő dolgoknak 
jöttek nyomára.

A Lendva folyó völgye. Szarvasiak, Perestó, 
Vashidegkut és Eelsölendva vidékén nemsokára 
nem lesz terhes asszony, mert a menyecskék és 
hozzátartozóik valóságos rémülettel és halálféle
lemmel eltelve látják, hogy ahány gyermekszülés 
ugyanannyi súlyos betegség. Magában a percstói 
jegyzöségben 13 halálozás volt másfél év alatt, 
ugyanannyi súlyos betegséget szenvedett el. Nem 
jobb a helyzet a többi körjegyzőség területén sem, 
de ezekről nincsenek pontos adataink.

A hatóság emberei megrettenve veitek tu
domást a veszedelemről, mely olyan mérveket 
ölt a hegyvidékben, hogy a szülés előtt álló fiatal 
asszonyok, majdnem biztosra vették halálukat, 
sorra végrendelkeznek, férjeik vagy hozzátartozóik 
kívánságára. S a végakaratát nyilvánító asszony, 
már szinte elfásult egykedvűséggel várja halála 
pillanatát, amelytől — az elterjedt felfogás sze
rint — már úgy sem tudnak megszabadulni.

Az orvosok véleménye szerint ennek a nem 
mindennapi szerencsétlenségnek valószínűleg az 
eltitkolt vörhenyjárvány az oka, mely a hegybéli 
községek gyermeklakosságát már évek óla tizedeli. 
Mély szomorúsággal Írjuk meg e sorokat, mert 
nem tudjuk elképzelni, hogy cultur államban s 
annak annyira előrehaladt, fejlett vidékén, mint a 
lótság, eltitkolt vörhenyjárvány lehetséges 
legyen ... A legrellenelescbb hir, amely ellen, a 
természet erején kívül, nincsen gyógyszer, amely 
súlyos eseteiben, ha nem végződik halállal, még 
sokkal rosszabb utókövetkezményekkel jár, ilyen 
betegnek nem volna szabod eltitkolva lenni.

És szinte megfoghatatlan, hogy mikép is marad 
ilyesmi rejtve és titokban, ha mindazok a ténye
zők. akiknek kötelességükben á'.li e fölött őrködni 
e kötelességüket tényleg teljesítik is.

Most már tudott dolog, hogy vörheny beteg
ség évftk óta állandóan van a járásban s a szülő 
kinek gyermeke megkapta a gyilkos kórt, nem 
jelentette be a hatóságnak, orvosi nem hívott, 
hanem otthon eltitkolva, esetleg kuruzslók igénybe 
vételével ápolta a gyermeket. Elkülönítésről szó 
sem volt, fertőtlenítésről még kevésbbé. Minden 
jel arra mutat, hogy a gyermekágyas asszonyok 
ezen eltitkolt vörheny esetek következtében fer- 
töztetnek meg s kapnak gyermekágyi lázt. Vagy 
a házban, ahol az asszony fekszik, volt vörheny 
és nem fertőtlenítettek vagy a bába járt olyan 
helyen, ahol sarlach pusztított s igy hurczolta 
egyik házból a másikba a bajt.

Nem tudjuk, hogy terhel-e valakit felelősség 
ezért a veszedelemért, de a járás közegészség
ügyének érdekében felhívjuk minden illetékes 
tényezőnek figyelmét a bajra kérve a hatóságo
kat, hogy a továbbterjedés meggátlására mindent 
elkövessenek. Az orvosi kar vesse magát teljes 
erővel a vörheny által megfertőzött vidékre, alkal
mazzák a törvény kérlelhetetlen szigorát az ellit- 
kolókkal szemben, s a nép saját érdekében akár 
erőhatalommal is hajtsák végre a közegészség
ügyi óvórendszabályokat.

HÍREK.
— Sr. M Aniceta Regli a szent 

keresztről elnevezett apáczák fejedeletnasz- 
szonya a napokban Muraszombatban volt 
és meglátogatta a kórházba működő apá- 
czákat. A fejedelemasszony a látottakkal és 
tapasztaltakkal nagyon meg volt elégedve 
és a nála látogatást tevő Pósfay Pongrácz 
igazgató és dr. Geiger Vilmos főorvos előtt 
a leghizelgőbben nyilatkozott a muraszombati 
kórházról s általában a magyarországi vi
szonyokról.

— Nagylelkű adományok a tem
plom javára. Szlepecz János plébános a 
templomépitő bizottság múlt vasárnap tar
tott ülésén bejelentette, hogy dr. Somén 
Lajos és neje egy lourdesi Szűz Mária 
szoborcsoportozatnak kb. 5000 korona 
költségét, Mintsek Gáspár orvos és neje 
pedig 2000 koronát ajánlottak fel egy mű
vészi kivitelű ablakfestmény költségére. 
A bizottság kitörő lelkesedéssel fogadta ez 
adományokat és hatalmas éljenzés köze-

lollak a fehér akácvirágok, ráhullotlak a hamvas
szőke hajára, meg az ölébe. Olyan volt az asz- ! 
szony, mint valami virágkoszorus királyné. A sze- i 
lilében volt valami nevelő titokzatosság, valami 
el nem mondott boldogság, valami elhallgatott 
öröm. Hullottak, hullottak rá a fehér virágok és 
a hogy a gyümölcsérlelő fákat, a hamvas barac
kokat, meg a piros meggyeket nézte, boldogan 
mosolygott.

A keze lassan odacsuszott a férje kezéhez, 
aztán megsimogatla az arcát és szelíden borzol - 
gatta a szép, fekete haját. Éz az esze olt járt 
azon a szent, elhallgatott titkon, a melyről csak 
ö tudott.

— János várj csak, — mondta az asszony.
— Maradj egy kicsit nyugodtan.

— Miért?
— Várj, várj csak. Egy ősz hajszálat ta

láltam.
— Van több is. Sok van. Már őszülök — 

mondta a férfi és visszagondolt arra, a mikor 
még egészen fiatal volt. A bánatok, az eltitko't 
szenvedések öszitenek meg, — mondta magában 
és lehajtotta fejét.

Aztán ö reá is hullottak az illatos akácok 
és betakarták a fejét puha szirmokkal. Az asszony- 
lágyan cirógatta.

— János, ne légy szomorú. Nem szabad 
ilyenkor szomorúnak lenned. Nézd milyen szép 
a nyár

És megcsókolta férjét.
Egy érett barack hullott az asszony ölebe. 

Mohón elkapta és mámorosán beleharapott. Az 
érett gyümölcs finom és illatos ize elkábitolta, a 
szeme erősebben fényiéit, az ölébe vette a férje 
szép, fekete fejét, fölébe hajolt, átkarolta és úgy 
mondta neki az asszonyság szent szenvedélyével:

— János, én anyának érzem magam.
III.

János felkapta őszülő fejét és ijedt félelem
mel nézeti az asszonyra. Erre sohasem mert gon
dolni, mindig elűzte magától ezeket a gondolato
kat és olyankor elbujdosott hazulról; a vállára 
akasztotta a puskát és ment be, a sűrű, járatlan 
erdőbe, a sziklákkal küzködö, zuhogó patak mellé 
és a lombok titokzatos suttogása, meg a viz egy
hangú zúgása elringatták a lelkét. De most az 
asszony olyan különösen néz rá, a szeme nevet 
és az arcán olt ragyog az anyaság első boldog
sága. János ijedten nézi az asszonyt és lihegő 
melléből kitör egy pár széjjelhulló szó;

— Margit ... te anya vagy? . . .
És a szeméből kiomlottak a nehéz, fojtó 

könyek és megremegtette a zokogás.

Az asszony azt hitte, a boldogság hatotta meg 
enyire és puhán, szerelmesen simogatta meg Jánost.

— János, hát légy férfi. Légy erős és ör
vendj velem együtt. Szép kis gyerekünk lesz, puha 
bársony lesz a haja, olyan szép fekete mint a 
tied ... De a szeme, ugy-e a szeme, az olyan 
lesz mint az enyém. Zöld lesz a szeme. És sze
retni fogjuk a kis babát és le is fogod ringatni, 
a mikor sir . ..

És beszélt az asszony sokáig, a boldogság 
beszédessé varázsolta a hallgatag asszonyt. Beszélt 
a kis gyermekről és csöndesiteni akarta férjét. 
De az csak sírt, zokogott, a melle nagyon hullám
zott és a nehéz könyek fájdalmasan hullottak 
szeméből.

— János, az Istenért, hál csillapodj végre.
— Hagyj, hagyj magamra, Margit. Hagyj 

most magamra.
Az asszony nem mert elmenni és tovább 

cirógatta a zokogó embert.
— János, édes Jánoskám, ne légy olyan 

gyenge . . .
— Hagyj magamra, Margit, hagy most ma

gamra. Akkor le fogok csillapodni De igy ha min
dig magam mellett látlak . . 4 Menj Margit, menj, 
— mondta az asszonynak és szelíden ránézett.

(Folytatjuk.)
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pette határozta el, hogy a nagylelkű ado
mányokért a nemesszivü adakozóknak 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák, azon
kívül neveik a templomban is megörökit- 
tessék.

Greisinger Ottó szombathelyi polgári 
iskolai tanár a helybeli ipariskola megvizsgá
lása czéljából a mull vasárnap Muraszombatban 
időzött.

Az uj takarékpénztár. Az alakulandó 
Muravidéki takarékpénztár részvényjegyzési határ
ideje junius 1-én lejárt. A közönség érdeklő
dése oly szokatlanul nagy mérvű volt, amire az 
alapítók alig számítottak. Eddig több mint 60,000 
koronával jegyeztek túl a részvényeket, s ivek 
még egyre érkeznek be. Különösen nagy érdeklő
dést mulatott a vendvidék népessége úgy a járás
ban. mint a szomszéd Zalamegyében. Az alakuló 
gyűlést, amelyen a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület, s a Szombathelyi 1akarekpénz- 
lár képviselői is megjelennek, e hó második felé
ben fogják megtartani, működését pedig az uj 
intézet julius első napjaiban kezdi meg. amint a 
Czifrák-féle telken épülő bankhelyiség lakható 
állapotban hozható. Az alakuló gyűlésre az alapí
tók a részvényeseket külön meghívóval fogják 
meghívni.

Bevonulás a fegyvergyakorlatra. Czipott 
Árpád, a Délvasmegyei Takarékpénztár főkönyve
lője 4 heti fegyvergyakorlatra ment, amelyet | 
Boszna-Brodban fog eltölteni.

Mezihradszky Lajos tb. szolgabiró, a 
muraszombati szolga bírósághoz beosztott közigaz
gatási gyakornok e hó 30 án megérkezett öt heti | 
üdüléséről, amelyet fegyvergyakorlalon töltött es . 
újból elfoglalta hivatalát.

A csikodijazas Muraszombatban. Megírtuk | 
már, hogy a Vasmegyei Gazdasági Egyesület nagy- i 
szabási csikódijázást fog rendezni Muraszombaton. 
A hirdetmény szerint a díjazás junius hó 26-ára 
volt hirdetve. E terminus azonban tévesen lelt 
megállapítva, amennyiben a díjazás nem 26-án, 
hanem junius 24-én, azon a napon, amikor egy
ben vásár is lesz Muraszombaton, lesz megtartva. 
Mint már jeleztük a díjazásra számos előkelőség 
érkezik Szombathelről Muraszombatba.

— Tanitogyülés. A muraszombatjárási rom. 
kath. tanilókör május 31-én tartotta Vashideg- 
kúton közgyűlését, amelyen a tagok és tanügy- 
barátok igen szép számban jelentek meg. Az elnöki 
székbe Csiszár János, a kör elnöke ült, a jegyző
könyvet pedig Eülöp Jenő köri jegyző vezette. 
Jegyzőkönyv hitelesítők Országi) Mihály és Musits 
Sári voltak. Csiszár János elnök lendületes sza
vakkal nyitotta meg a közgyűlést s az össze
kötözött vesszők meséjére czélozva, összetartásra 
buzdította kartácsait, szépen fejtegetvén, hogy az 
egyesülésben rejlik az erő. A folyó ügyek elinté
zése után Kocsár Károly német és vend ajkú 
gyermekekkel gyakorlati tanítást mutatott be a 
nyelvtanból. Ulánna Kollárs Lipót perestói tanító 
az iskolai szakfelügyelet reformjáról értekezett, 
majd Fülöp Jenő a Budapesten létesítendő orszá
gos tanítói bankról tartott aktuális előadást. Mind 
a két tárgyról az őszi közgyűlésen az előadók 
részletesebb és kimerítő ismertetést fognak elő
adni. Heider József „Az iskola" czimen tartott 
igen tanulságos felolvasást. Ezután a közgyűlés 
legérdekesebb és legaktuálisabb pontja következett 
és pedig Csiszár János elnök a tanítók anyagi 
helyzetéről és a fizelésrendezésröl beszélt. A mu
raszombatjárási tanítói kör, ellentétben a szombat
helyi egyházmegye területén működő több r. kath. 
tanítói kör határozataival, nem hozott fulmináns 
hangú határozatot a szocialisták ellen, akik a 
tani tói fizetésrendezés kérdésében a már ismere
tes agilaciól megindították, hanem egyhangú he
lyesléssel igen erélyes hangon követelte a tanító
ság lealázóan csekély fizetésének gyors és jelen
tékeny megjavítását. Nem lépnek ugyan fel 
támadólag, nem fenyegetödznek tanügyi sztrájkkal, 
de egesz joggal és kellő nyomatékkai követelik a 
maguk anyagi helyzetének a megjavítását, az 
igazságnak megfelelően hangsúlyozván azt a szo
morú lényt, hogy ma a tanítói fizetés kevesebb, 
mint akármelyik jobban dotált napszámosnak a
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bére. Az adó és a Kötelező tagilletmények levő- 
I nása után egy tanítónak naponként 2 kor. 54 fill. 

jövedelme van. Az igazán csodaszámba megy, ha 
ebből a fizetésből egy intelligens tanító, pláne a 
melyiknek családja is van. meg tud élni. — Köz
gyűlés után lakomához ült a társaság, amely Vog- 
ler György vendéglős hírnevéhez méltóan, lukullusi 
ebéd volt és nagyon is alkalmas volt arra, hogy 
azt a szomorú hangulatot, amelyet a tanítóság I 
súlyos anyagi bajainak felszínre hozatala okozott. j 

I rózsás jókedvvé változtassa. Amiben egyébként 
nem is volt hiba. A Vogler-féle borok dolgoztak a 
kultuszminiszter helyett is és paradicsomi jólétet 

! teremtetlek legalább arra a délutánra a népneve- 
j lés buzgó apostolainak, valamint a tiszteletükre 

egybe sereglelt nagy vendégseregnek is.
— A bírósági palota átvétele. A muraszom

bati kir. Járásbíróság részére épített palotának 
végleges átvétele a jövő héten fog megtörténni. 
Janosits József és Frank Ármin kir. főmérnökök, 
a szombathelyi állainépitészeti hivatal képvisele
tében kedden fognak Muraszombatba jönni és a 
kir. Kincstár által megbízott építész, valamint 
Láng Ignácz épité'i vállalkozó közbenjöttevel esz
közük az épület felülvizsgálását, és amennyiben 
a feltételeknek megfelel, annak átvételét.

Az állatorvosok egyenruhája. Kemény 
rendeletét kaplak az állatorvosok, hogy ezentúl 
az előírás szerinti egyenruhát tartoznak viselni. I 
A kötelező egyenruha viselés már régi keletű, a 
mi állatorvosaink azonban eddig különböző fur- 
fangokkal kibújlak a kötelezettség alól. Most vége 
lesz a dicsőségnek, mert a miniszter fegyelmi el
járás terhével tette kötelezővé a mundér hordást 
s a muraszombati hölgyek bizonyára örülnének a 
két uj egyenruhának, ha a doktor urak amolyan 
karcsú fiatal iegénykék volnának, de igy bizony 
legfeljebb csak derülni fognak azon, hogy miképen 
feszül meg az aranyzsinór az állatorvosok jól : 
táplált gömbölyű, de egyébként deli és izmos 
termetén.

Szampt Ferenczet megtalálták. Még az 
elmúlt télen történt, hogy Szampt Ferencz. szé- 

i csenykuti lakos meglehetősen beborozott állapot
ban igyekezett haza a Bosenberger féle korcsmá- 

I bői lakására. Az átkelés alkalmával a kompról 
| beleesett a Murába és nyomtalanul eltűnt a zajló 

habok között. Stevanecz Mihály révészt a szombat
helyi kir. Ügyészség perbe fogta és gondotlanság- 
bői okozott emberölés miatt vádat emelt ellene.

1 A kir. törvényszék azonban Stevanecz Mihályt 
ártatlannak találta, s a vád és következményeinek 
terhe alól felmentette. Szampt Ferencz hulláját 
akkor napokon át keresték a Murában, de nem 
akadtak rá. A mull hó 29 én Felső-Bisztricze 

i határában a molnárok egy teljesen feloszlásnak 
indult emberi hullát találtak, amelynek már se

I keze se lába nem volt. Az emberek Szampt Fe
renczet sejtették az erősen feloszlásnak induló 
hullában és értesilették Szampt Ferencznét, aki 
felismerte férjét. A majdnem fél esztendeig víz
ben volt tetemet az özvegy tisztességesen ölte- 
mettette.

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

A természetes F erencz József 
keserüviz Középeurópa összes elismert gyógy
vizei közt oldó és hashajtó sókban a leg
tartalmasabbnak bizonyult. Hatása tehát 
már kisebb adagok — átlag ’/z borospohár- 
nyi — élvezete után nagy biztonsággal be
következik. A valódi Ferencz József-viz kü
lönös figyelmet érdemel, mert az emésztő 
szerveket semmiféle módon nem rontja, 
mint az a legtöbb hashajtó pirulánál és 
tinkturánál és különféle elnevezésű titkos 
szernél megtörténik, amilyent laikusok a 
saját nagy kárukra használni szoktak. Ki
próbálták a budapesti és kolozsvári m. kir. 
tudom, egyetemi klinikák tanárai is, mint 
Korányi, Porjesz, Tauffer és még sok más 
európai hirü tudós. — Kapható gyógytárak- 
ban és füszerkereskedésekben. A Szétküldési- 
Igazgatóság Budapesten.
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Közgazdaság.

Állatállomány és trágya termelés.

Magyarország állatállománya az utóbbi évek
ben sajnos ismét jelentékenyen apadt. Az elmúlt 
év számadási adatai szerint apadt a juh és ser
tés-állomány 5—10°/0 el. Ennek a sajnos körül
ménynek nem csak az általános drágulás a követ
kezménye, hanem főleg az is, hogy a learatott 
területhez viszonyítva a trágyatermelés folytono
san és jelentékenyen apad, ami pedig kétségen 
kívül a termésátlagok csökkenésére vezet.

Az elmúlt 40 esztendő alatt mezőgazdasá
gunk általában igen jelentékeny változásokon ment 
át. — Legelőlerüleleinknek éppen fele feltöretett, 
rét-területeink több mint 10 százalékkal apadt, 
ugartartásunk leszállóit 30 százalékról 10 száza
lékra, szántóföld területünk pedig megszaporodott 
4 millió heclárral körülbelül 8 millió m. holddal.

Világos dolog tehát, hogy ma sokkalta több 
trágyára volna szükség, mint volt pl. az 1870-es 
években, ha csupán olyan arányban akarnánk 
trágyázni, mint trágyáztunk akkor, nem is szá
mítva azt, hogy ma legalább kétszer annyi búzát 
aratunk, mint arattunk akkor. — Az 1870-es 
években az ország búzatermése 15—16 millió 
métermázsa volhjna rossz tarmés esetén is le
galább kétszeriannyi, de 1906-ban 52 millió 
métermázsa volt. Tehát kétszer-háromszor 
annyi foszfort veszünk ki talajunkból, holott 
aránylag annyit sem tudunk visszaadni, mint ad
tunk 1870-ben.

Ha szántóföldeinket aránylag ugyanannyi 
istállótrágyával kivánnók ellátni, mint tettük azt 
1870-ben, akkor jelenlegi állatállományunkon kívül 
mintegy 70000 darab számosállatra volna szük
ségünk, s ha ezeknek évi trágyatermelő-képességét 
100 m/m.-ra tesszük, akkor az 1870-ikivel szem
ben 70 millió métermázsa trágyahiány van, amely
nek foszfortartalmát 1. 6. százalékkal számítva, 
120000 m/m. az a foszformennyiség, amennyivel 
kevesebbet kap a mai learatott terület az 1870- 
ikinél, nem is számítva azt, hogy a holdanként! 
átlagtermés azóta mintegy 60 százalékkal növeke- 

I dett, íiz ugar érlelő hatása pedig cgyharmadra 
csökkent.

Igaz ugyan, hogy az istállótrágyában mutat*  
i kozó ezen hiányt kezdjük ma már műtrágyával 

pótolni s a múlt évben is körül-belül egy millió 
; hatszázezer métermázsa foszfortartalmu műtrágyát 
I használtunk fel. — Ebben azonban alig van több 

25000 m/m. foszfornál, tehát az ezutáni vissza
pótlás csaknem négy ötöddel kevesebb, mint azon 
hiány, melyet az 1870-ikivel szemben kimutattunk.

Hogy a gyengébb trágyázásnak silányabb 
termés a következménye, az köztudomású dolog, 

i S ha a földtermő erejének csökkenése ma még 
| nem észlelhető az egyszerűen onnan van, mert 
i egyrészt talajunk öserejéböl merítettük, aminek 

azonban már végére is jártunk, mástrészt pedig 
onnan, hogy mai talajművelő eszközeink sokkalta 

1 tökéletesebb, jobb munkát végeznek, mint végez
tek a régiek.

A talaj ösereje azonban nem kifogyhatatlan, 
a talaj megmunkálását sem lehet a végtelenségig 
tökéletesíteni, el fog következni tehát az az idő, 
amikor a tökéletesebb talaj munka dacára érez
hető országos terméscsökkenés fog bcállani.

S ezt pusztán állatállományunk segélyével 
elkerülni nem fogjuk, mert mai belterjes gazdál
kodási viszonyaink mellett kilátásunk van ugyan 
arra, hogy állatállományunk formailag és értékileg 
lökéletesbülni fog, de annál kevesebb kilátásunk 
lehet arra, hog számszerűleg is lényegesen gyor
sabban szaporodjon. Ez országos csapást elkerül
nünk csak úgy lehet, hogy állatállományunk szá
mának bár kisebb mérvbeni szaporítása mellett 
a műtrágyák használatát olyan mérvűre fokozzuk, 
mint amilyen mérvű az a tőlünk nyugatra fekvő 
államokban.

Nyilttér.*)

Másolat. 1911. B. 225/4. szám.
Ö felsége a Király nevében I
A muraszombati kir. járásbíróság, mint bün

tető bíróság becsületsértés vétségével vádolt 
Kazár Imre elleni bűnügyben a dr. Vályi Sán-

•) E rovatban köztöltékért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal. 
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dór ügyvéd, mint Szentkirályi Sándor fő- 
magánvádló képviselője 'Által emelt vád felett a 
Muraszombatban 1911. évi május hó 29-én Gom- 
bossy István jegyzőkönyvvezető részvételével meg
tartott tárgyalás alapján a vád és védelem meg
hallgatása után következőleg

ítélt:
Kázár Imre rábagyarmati szül, muraszombati 

lakos, 37 éves, róm. kath. vallásu kisbirtokos, nős, 
egy gyermek atyja, vagyonos, katonai kötelezett
ségének elegeit telt, vádlott bűnösnek mondatik 
ki a Btk. 261. §-ába ütköző becsületsértés vétsé 
gében, mit az által követett el, hogy Muraszom
baton 1911. évi április hó 18-án Szentkirályi 
Sándort szemtelennek elnevezte s azt állította 
róla, hogy hazudik s ezért a hivatkozott 261. §. 
alapján az Ítélet jogerőre emelkedésétől számí
tandó 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett 
lefizetendő, az 1892. évi XXVII. t.-czik 3. §-ában 
jelzett célokra fordítandó s behajthatatlanság cse
lén a Btk. 53. §-a alapján Tíz (10) napi fogház
zal helyettesítendő Egyszáz (100) korona pénz
büntetésre Ítéltetik s fenti idő és jogkövetkezmé
nyek terhe alatt köteleztelik Szentkirályi Sándor 
fömagánvádlónak 36 korona ügyvédi képviseleti 
költséget megfizetni s a bűnügyi költségeket az 
államkincstárnak közadók módjára behajtandólag 
megtéríteni.

Egyúttal fömagánvádló kérelmére a Btk. 
277. §-a alapján a jogerős Ítéletnek vádlott költ
ségére a Muraszombaton megjelenő „Muraszombat 
és Vidéke" cimü lapban hivatalból leendő közzé- 
tétlee elrendeltetik.

Indokok:
A bizonyítási eljárás adataival jelesül a tár

gyalás során eskü alatt kihallgatott Gorza Péter. 
Döme Józsefné érdektelen tanuk, továbbá Szent
királyi Sándor fömagánvádló vallomásaival egybe
vetéséből beigazolást nyert, hogy Muraszombaton 
1911. évi április hó 18 án Kázár Imre Szentkirályi 
Sándort szemtelennek elnevezte és azt állította 
róla, hogy hazudik; miután ezen kifejezés és 
állítás meggyalázó jellegű, Kázár Imre ellen a 
Btk. 261. §-ába ütköző becsületsértés vétségét 
megállapítani, abban őt bűnösnek kimondani s az 
Ítélet rendelkező része 'leimében büntetni kellett.

A büntetés kiszabásával vádlottnak eddigi 
büntetlen előélete, s hogy a kifejezéseket szóvál
tás közben izgatott kedélyállapotban használta 
cnyhitőleg vétetett figyelembe.

A költségekben való marasztalás a bűnösség 
és elitéltetés következményét képezi, a jogerős 
Ítélet hírlapi közzétételére vonatkozó intézkedés a 
Btk. 277. §-án alapszik.

Kelt Muraszombat, 1911. május hó 29-én. 
Batta Bertalan s. k. 

kir. albiró.
A kiadmány hiteléül: , „

SOKÁL REZSŐ, 
kir. jbir. írnok

1852/1911. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Essö Imre szombat
helyi ügyvéd végrehajtatónak Kerécz János köhi- 
dai lakos végrehajtást szenvedett elleni 50 kor. 
20 íill. töke követelés, ennek 1909. deczomber 
4-től járó 5°/o kamatai, 14 kor. 20 fill. peri és 
12 kor. 30 fill. korábbi és 12 kor. 30 fill. jelen 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint telekkvi hatóság területén levő, a köhidai 57 
sz. tjkvben. A f 1 sor 64/c. hrsz. ingatlanból 
Kerécz Jánost illető ’/s-ed részre 214 koronában, 
a 110. sz. tjkvben A f 1 sor 69/5. hrsz. ingatlan
ból nevezettet illető ’/s-ed részre 204 koronában, 
a birószéki 28. sz. tjkvben A f 1 sor 38 hrsz. 
19 házsz. ingatlanból nevezettet illető ’/s-ad részre 
421 koronában, az 59 sz. tjkvben A f 5 sor 
184/5 hrsz. ingatlanból nevezettet illető Vo-od 
részre 380 koronában, a 88 sz. tjkvben A 1. sor 
sz. 1. hrsz. ingatlanból nevezettet illető ’/f-ed 
részre 179 kor.-ban, a 160 sz. tjkvben A f 1 sor 
70/a hrsz. ingatlanból nevezettet illető ’/a-ed 
részre 122 koronában, megállapított kikiáltási ár
ban az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1911. évi július hó 4. (negyedik) napjának 

délelőtt 10 órája Birószék és délután 1 órája 
Köhida község házához kilüzelett azzal, hogy 

ezen határnapon a fenti ingatlan a kikiál
tási ár 2/»-ad részén alól cladatni nem fog 
és hogy ezen árverés csak azon esetben fog meg
tartatni, ha a fenlirt határnapra sem a muraszom
bati takarékpénztár valamennyi ingatlanra az 
1309/1911. tkv. számú, sem a muraszombati 
Mezőgazdasági Bank javára csupán a birószéki 
ingatlanokra 1825/1911. tkv. sz. hirdetmények
kel kitűzött árverés meg nem tartatnék.

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

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
2O°/o-nak mcgfelelölcg nyomban kiégésziteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/o ka
matokkal a muraszombati kir. adó , mint bírósági 
letétpénzlárnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál 
Birószék és Köhida községek házánál megtekint
hetők.

Kelt Muraszombat, 1911. április hó 27. A 
kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. járásbiró. 
Kiadmány hiteléül:

Borovits Adolf kir. telekkönyvvezető.

— A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő „Az ujság“-ol \ Vasárnap: „Asszony," „Gyer
mek" melléklet. Előfizetési árak : egy évre 28 K. 
félévre 14 K, negyed évre 7 K, egy hónapra 2’40 
K. Az Újság terjedelme rendesen 32—36—40 
oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 80—100—200 
oldal. Megrendelési cziin : Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kerület, Rákóczy-ut 54. szám.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomdái és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek!

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

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

Amerikai szőllővesző Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ar mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 

és III. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Baikányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Legjobb, legmulattatóbb, legtanulságosabb és 
legolcsóbb olvasmány a

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

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Baikányi Ernő könyv-, iró- és papirkereskedésében
Muraszombat.

1934 1911. tkvsz.
Póthirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Ekhamp Kálmán mura
szombati lakos végrehajtalónak Luczu Ádám 
kerkaszabadhegy i lakos végrehajtási szenvedett 
elleni 40 korona s járulékai iránti végrehajtási 
ügyében 1137 1911. sz. a. kibocsátott árverési 
hirdetményben a kerkaszabadhegyi 89. sz. tjkvben 
A. 1. 1-13. sor. 297/a. 306/a, 327/a. 351a. 
367 a 1, 367/a 2. 378/a. 394 a. 398 a. 415 a. 
622 a 1. 622 a 2, 626/a hrsz. 26 házsz. birtokra 
2806 koronában. A f 1. sor. 307. hrsz. birtokra 
100 korona kikiáltási árban Kerkaszabadhegy 
községházához

1911. junius hó 8. (nyolezadik) napjának 

délelőtt 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 167. §-a alapján dr. Czifrák János végre
hajtató érdekeben és 225 kor. 89 fillér tőkeköve
telése és járulékai kielégítése végeit megtar
tatni fog.

Muraszombat. 1911. május hó 2. A kir. 
járásbíróság mint ikkvi hatóság.

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

Borovits Adolf, tlkkvvezető

Hegedühurok
(A, D, G, E) 

csakis linóm minőségben 
kapható Baikányi Ernő papirkercs*  

kedésében Muraszombat.

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje.
Érvényes ?.81i május hó 1-től.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

1
4-44 7-20’4-24 i Körmend é 6*35 11*13  641
5-oi | 7-304-44 1 Nádasd | 6-21 19-56 625
„■1-J 7--«ö-oi Zalaháshágy-llimánym. 6*08 10*391  609
.-,■30 8-11.717 i Zalapataka 5 5° 10*16  548
5-46 8-27Á-83 j Zalalövő lO-ioi 542
6-011 8*435-49 1 Pankasz 5'24 9-41 5*18
6-10 8-53 5-»8 Nagyrákos 5-16 9*30|  5 08
6-201 9-OG 6-13 ■ Őriszcntpétcr 5 07 9-20' 459
6’45 9-32 0-39 Dávidháza-Kotormány 451 8-49 4-42
6*-'4  9-41 G-49 j Őrihodos 436 8-31 4-24
7 03 9-51 7-00 1 Sál 428 8*21  4*14
7-17 19-06 7-15 l’éterhegy Tót kereszt. 4 17 8*07  3*59
7-26 1916 7-25 ' Kerkaszabadhegy 4 08 7*57  3-50
7-40 19-32 7-41 F -Lendva-Mátyásdomb 3~ 7*46  3-39
7-50 1 0-43 7-52 Musznya-Vaslak 7'24 317
N*"2  10*06^8*06 | Battyánd 3-22 7*08  3-01
8.13 11*08  8*1H Muraszombat 1 3J2 6*53  2*46

— 1 9*15'6*40 I Budapest keleti p u. é 2-io 6'35 7*10
— 6*013-24 Szombathely 7-38 12-25 1048
— 4-5S3-25 i Fehring é 8*io 1*56.10  10

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

i betű indulást, é betű érkezést jelent.

363/1911. végrhsz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XLL t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp : 
I. 705,3. sz. végzése következtében dr. Czifrák 
János ügyvéd állal képviselt Muraszombati Taka
rékpénztár r.-t. javára 2400 kor. s járulékai ere
jéig 1911. évi január hó 18-án foganatosított kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 710 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: üszőtinó, bika
borjú, ló, kis futkosó kocsi és szekér nyilvá
nos árverésen eladatnak

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
biróság 1911. évi V. 25/5. számú végzése foly
tán 2400 kor. tőkekövetelés, ennek járulékaiból 
még hátralevő követelés és járulékai erejéig Bor
iddá községben végrehajtást szenvedett lakásán 
leendő megtartására

1911 évi junius hó 7-ik napjának

délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyezéssel 
hivatnak Jneg, hogy az érinteti ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1911. évi május hó 26.
SZABADÉT JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

A muraszombati gyógyszertárba 
fel lesz véve egy 

ügyes megbízható 14—16 éves fiú 

szolgának.
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 kilométerenkint. 

Kapható: Baikányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

HELICAL KEREKPÁR ’

A világhírű Elsőrendű
tartós és gyártmány.

legkönnyeb- Árjegyzék ingyen

ben Premier-

futókerékpár 
védjegye.

kerékpár-gyár. 
Éger 

Csehország.

* 3K

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.
A nagyérdemű közönség bővebb értesítést 

kap legközelebb falragaszokon.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda --------- Gyár:---------
V. Lipót Körút 22 BUDAPEST y, Üteg-utcza 19 

Világhírű! Eredeti! „Benz“

Szivógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. -Benz" nyersolajmótor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja bcnzin-lokomobilos cséplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — 
Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításoktól! hamisításoktól.
4-20 Valódi Sternj^^irto védjegyű

THOMASSALAK 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselője 

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

figyelmeztetjük a vásáriókat.
Képviselő és raktár:

Csak akkor \ 
ilyen =— 

van és 
ólomzár

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Hamisítás
tól szigo

rúan 
óvakodjunk.

cS sterhÍ^Ímmke re

Thomasschlacke
i

iSaá

Minden zsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

MELIS és PINTÉR cégnél. Szombathelyen.

Hirdetmény.
A muraszombati járási ipartestület 

1 választmánya folyó 1911. évi május hó 
i 21-én tarlóit üléséből kifolyólag elhatározta, 
I hogy az ipartestület részére házat fog 

venni.
Ezennel felhívjuk a muraszombati ház- 

; tulajdonos urakat, akik komolyan szándé
koznak házukat eladni,

folyó évi junius hó 15-ig 
ajánlataikat az iparteslület elnöksége címére 

i küldjék be.

Védjegy: ,,Horgonyt4

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt i 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony* 4 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K1.40ÓS K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz**,  

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

I
>•)

Üzlet megnyitás!
Van szerencsém a Muraszombat és 

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

KÁRPITOS és DÍSZÍTŐ 
E műhelyt nyitottam. =

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

Nagyobb gyárakban szerzett sok évi 
gyakorlatom által 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 megrendeléséi kérem

Mély tisztelettel
NEST TIVADAR, 

kárpitos és diszitö.

Feltételek:
1. A ház helyének megnevezése (utca 

és házszám).
2. A telek nagysága négyszögölenként.
3. Hány szobás lakás, esetleg mellék

épület van rajta.
4. A legvégső ár.
Az iparteslület a házat tehermentesen 

készpénzért veszi meg.
Muraszombat, 1911. május hó 30.
Az iparteslület választmánya nevében: 

Miholicz János, 
ipartestületi elnök.

Tanuló
ki vendül beszél, felvétetik

Kaufmann István vas- és fűszer
kereskedésében Regede.

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
egész és félvászon kötésben.

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

><<

minden vonalozással meg-VlZSgaiapOK rende|helő Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat és 
Alsólendva.

A

köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár utcza 28. szám

szállítja teljes jótállás mellett a lég
ii in levesebb motor cséplökészleteket. 
Saját érdekében kérjen minden gazda disz- 
föárlapot. melyet ingyen és bérmentve kiild 

a gyár!

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

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT.

Keil-Lakk
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„Keil Lakk“ -nál 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 szin, 
Figyelmet csak arra legyen, 
Hogy az. mindig „Keil-Lakk“ legyen! 
$jló, 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. 
„Keil-Lakk“-ból van minden szin. 
Kék, piros, zöld rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen olt „Keil-Lakk".

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

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

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
es házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10 — 65 évig terjedő időtartamra nyújtói
nak 5“/« 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 
érlékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


