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Csáky szalmája.
(tí. É.) Az ó-korban akadt férfiú, aki 

honfitársainak hősiességét bebizonyítandó, 
kezét a tűzben elhamvasztotta. Később is 
gyakran látjuk fenséges példáját annak, hogy 
férfiak, de nők is, becsületük kedvéért fel
áldozzák vagyonukat, testi épségüket, sőt 
életüket is.

Ne sopánkodjunk, hogy hová tűntek 
el ezen idők? Mert nem tűntek el egészen. 
Romlottabb lett az emberiség, igaz, feslet- 
tebbek az erkölcsök, de annyira mégsem 
sülyedtünk, hogy a mai realisztikus, főleg pe
dig materialista korban ne akadnának még 
olyanok, akik becsületük megóvásáért készek 
feláldozni mindenüket.

Van még értéke becsületnek. Bizonyítja 
ezt már az a körülmény is, hogy legalább 
annak külszínét óvakodnak a legtöbben fen- 
tartani. Hallgassátok meg csak az emberek 
beszédét, nem e minden egyes szavakból 
fog-e nyilt vagy többé-kevésbé burkolt alak 
bán kiviláglani, mennyire büszkék a becsü
letükre. Kényesen vigyáznak, hogy valahogy 
rossz hírbe ne keveredjenek, de közben 
lelkifurdalás nélkül kíméletlenül gázolnak a 
mások becsületében. A mások becsülete — 
ez a Csáky szalmája, mely gazdátlanul hever 
a porban, amelyen, azt hiszik, büntetlenül 
szabad taposniok.

Minden korban akadtak emberek, kik 
másokról szívesen mondtak rosszat. De nem 
azért haladt az emberiség óriási léptekkel, 

hogy a rosszhiszemű pletykát meghagyta 
volna ősi, kevésbbé veszélyes alakjában. 
Bizony, sajnos, haladtunk mi ezen a téren 
is. Előbbi időben ugyanis csak a szomszéd
nak, néhány ismerősnek mondták el az 
emberek mindazt a rosszat, amit felebarát- 
jaikról tudlak, tudni véllek, vagy csak úgy 
rövid utón maguk költöttek. Legfeljebb, hogy 
néhány fogatlan kávés néni fejtett ki széle
sebb körű pletykát, rendesen nem valami 
súlyosabb következményekkel. Inkább csak 
olyan ártatlan traccsot produkállak, s produ
kálnak még ma is, mely legrosszab esetben 
karcol, de nem öl.

Ma már gondoskodnak arról, hogy ez 
a munka — minek szépitgessük ? a rágalom 
munkája — alaposabban végeztessék. Gut- 
tenberg zseniális találmányán, a modern, 
gyönyörűen fejlett nyomdai technikájára ráta
padt a szégyenfolt, hogy vele az emberek 
legértékesebb kincsét, vagy legalább legérté
kesebbnek vallott kincsét közprédává lehes
sen tenni.

Csak el kell olvasni a fővárosi lapokat 
s megfigyelni, hány olyan hir találkozik ben- 
nők, melyek alkalmasa?; arra, hogy valakit 
a megvetésnek tegyenek ki.

A szigorúan, de igazságosan ítélő er- 
kölcsbiró szemével kell ezeket a híreket 
megvizsgálni, s arra a meggyőződésre kell 
jutnunk, hogy az említett hírek négy ötöd
része olyan esetekre vonatkozik, melynek 
még semmiféle beigazolást nem nyertek. 
Ráfogják valakire, hogy csalt, tisztességtele

nül járt el. Az újság minden vizsgálódás 
nélkül egyszerűen leközli a hirt, nem tö
rődve azzal, hogy esetleg teljesen ártatlan 
embert hurcol meg. Az újság, akár a fővá
rosi, akár a vidéki, nehezen térhet ki ez 
elöl. Neki az érdekes eseményeket regrisz- 
tálni kell. De mennyit szenved alatta az 
érdekelt és mennyi erkölcsi és anyagi kára 
származhatik ebből.

A tisztességes sajtó, melynek a dolog 
természeténél fogva, nincs fizikai ideje, hogy 
a tényállást előbb alposan megvizsgálhassa, 
amihez a rendőrségnek, bíróságnak sokszor 
hónapok, sőt évek is kellenek, siet helyre
igazítani hibáját, mihelyt meggyőződött az 
igazságról. Főleg pedig féltve őrizkedik attól, 
hogy valakinek akár könnyelműségből, akár 
pedig haszonleső szándékból rossz hírét 
költse. Nem úgy a sajtóparaziták. Ezek fel
használva az egyeseknek a nyilvános rága
lomtól való félelmét, egyszerűen megzsarol
ják őket fenyegetésekkel, s ha ez célra nem 
vezet, akkor a legfeketébb nyomdafestékkel.

De hát csakugyan nem volna mód, 
amellyel ezeket a modern kalózokat, aljas 
garázdálkodásaiktól el lehetne riasztan. De
hogy is nem. Csak akarni kellene a társa
dalomnak. a törvényhozásnak.

A múlt héten két ilyen gazfickó állt a 
törvényszék előtt. A sok száz vagy ezer bün
tetett elöéletö kartársuk közül, akikből ez 
a két jeles firma kikerült, bizonyára meg
nyugvással vesznek tudomást erről a tör
vényszéki tárgyalásról, mely további „műkő-

TARCZA.

Apám leveleiből.
Fiam, újra virágos a kertem.
Fehérbe borult a vén barackfa . . .
Te nem emlékszel, mikor ültettem.

Vékony hajtás volt, hajlott, mint a nád.
Az esti szél is letörte volna,
Ha nem gondozzuk, én és jó anyád.

Nagy, erős karót vertünk melléje, 
Locsoltuk földjét, félve őriztük.
Ki ne száradjon, vihar ne tépje.

Mikor először érett gyümölcse.
Már büszkén állt, nem félt, hogy ha a földből 
Gyökeres törzsét a szél kidöntse.

Régi támasza alatta hevert.
Korhadt, porló volt s a barackfának
Hullt rá a szirma, mit a szél levert.

Fiam, lásd, mi is megtörtén állunk. 
Kidőltünk, mint a korhadt fakaró.
S lemondó bánat lakozik nálunk.

Jöjj I . . . nélküled lelkünk hideg marad,
S mint a kertben virágzó barackfa, 
Hints ősz fejünkre kevés sugarat.

Gy. Kocsis László

Különös gyilkosság.
(Egy detektív naplójából.)

Mikor kihivattam a kaszinó társalgójába M. | 
grófot, hogy tudtára adjam azt a megdöbbentő ; 
véres eseményt, mely talán egy órával előbb laká
sán történt, szinte meglepett az a fagyos nyuga
lom. a melylyel tudomásul vette a történteket.

Előkelő metszésű, simára borotvált arcán 
egyetlen izom sem rándull meg. Még mosolygott 
is, olyan sajátságosán fáradt, szürke mosolylyal, 
melyben több volt az arisztokrata gőgjéből, mint 
a derűs ember lelkivilágának reflexéből.

Pedig hát az eset még nálunk, a bőn vilá
gának kaleidoszkópjához szokott embereknél is, 
elég nagy feltűnést kelteit.

Este tizenegy óra volt, a mikor telefonon 
jelentették, hogy M. gróf házában gyilkosság tör
tént. Egyetlen lövéssel leteritették P. bankárt, a 
kerület legelőkelőbb pénzarisztokratáját.

A vett értesítés után rohanva siettem a gróf 
lakására, a hol azonban a grófnővel nem beszél
hettem, mert még a kiállott izgalmak folytán ájul- 
tan feküdt szobájában, a gróf nem volt otthon, a 
cselédség pedig csak annyit tudott, hogy a szobá

ban váratlanul lövés dördült el és mire ók a szo
bába jutottak, P bankárt vérében fagyva, holtan, 
a grófnőt egy karosszékben, ájultan látták. Siet
tem tehát, hogy M. grófot a lakásában történt 
véres eseményről értesítsem. Mikor beszámoltam 
a megdöbbentő históriáról, M. gróf teljes nyugalom
mal kérdezte:

— Ön tehát azt hiszi, hogy P. bankár gyil
kosság áldozata ?

— Meg vagyok róla győződve.
A gróf kissé elgondolkodott, aztán sajátsá

gos mosolylyal mondotta:
— Igaza lehet 1 Bár én nem mernék rá meg

esküdni, hogy az, a mi történt, gyilkosság számba 
mehetne.

— Hogyan, hát méltóságod tud a történ
tekről ?

— Természetesen. Különben, hogy ne kell
jen sokáig a részletek kinyomozásával és a tettes 
kézrekeritésével fáradoznia, elmondom önnek a 
történteket, bár őszintén sajnálom, hogy mint bizo
nyára buzgó delektivet meg kell önt fosztanom egy 
minden esetre érdekes „bűnügy*  szálainak a le- 
gombolyitásától.

M. elgondolkodott egy kissé, aztán elfoglalta 
a társalgó egyik kényelmes földijét, magával szem
ben helyet mutatott nekem is, aztán szivarral kí
nált meg. E pillanatban azt lehetett volna hinni, 
hogy legfeljebb valami érdekes kis újdonságról 
van szó, a melyről ily barátságosan csevegünk, 
mintha semmi közünk sem volna ahhoz a véres 
szenzációhoz, mely P. bankár életébe került.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
Lapunk mai száma hat oldalt tartalmaz.
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(lésükre“ buzdilólag fog hatni. Egy krajcá- 
ros korlátolt számú példányokban megjelenő 
boulevard-lapocska „szerkesztői" azt írták 
egy tánciskola tulajdonosnöjéröl, hogy er
kölcstelen üzelmek folynak az iskolájában. 
Persze, ezzel rendkívül ártottak a hölgynek, 
akinek tisztességéhez szó sem fér. A törvény
szék elitélte őket száz-száz korona pénz- 
bii ságra.

Száz korona! Egy sikerült revolverstikli 
tízszer annyit hoz. Egy évi börtönt az ilyen 
gazembereknek, ha el akarjuk érni, hogy a 
kiszemelt áldozatok becsülete ne legyen 
Csáky szalmája. Szegény koldusasszony, aki 
éhező gyermekei részére egy darabka ke
nyeret lop, félévig sínyli meg a bűnét a 
börtön nyirkos falai közt, ezek az élősködő, 
munkától irtózó haramiák meg száz korona 
birsággal szabadulnak. S akkor csodálko
zunk még azon ha irgalmatlanul nekitámad
nak ólmos fegyverükkel mindenkinek akinél 
pénzt szagolnak.

A kisipar fejlesztése.
Sok szó esett már senyvedő, agyon sanyar

gatott kisiparunkról, de eddig vajmi kevéssé segí
tettek nemzetünk e mostoha gyermekén. A mit j 
tettek kisiparunk érdekében, abban is kevés 
köszönet volt.

A kisiparos ha körül tekint egyszerű hajié- ; 
kában, szomorúan kell konstatálnia, hogy meg- ; 
kettőzött munkája, fokozott tevékenysége meddő 
marad akkor, mikor aránylag kevés jövedelem 
mellett drága az élelmiszer, a lakás, a ruházko
dás. A kereset csökken vagy legjobb cselben egy 
helyben vesztegel, mig a kiadások egyre növe
kednek.

Minek tulajdonítható, hogy a kisipar nem 
tud fejlődni, a kisiparosság nem tud haladni, nem 
tud szabadulni a reá zuduló csapások alól. A haj 
gyökerét visszás, teljesen elhibázott közgazdasági j 
viszonyainkban keil keresnünk.

Mutatkoztak ugyan törekvések az előző kor
mányok részéről a kisipar támogatására, de az j 
erre irányuló intézkedések teljesen elhibázottak 
voltak. Igen rossz taktika volt például az erős, J 
edzett gyári ipart tele tömni mindenféle kedvez
ményekkel, agyonlámogatni tőkés vállalkozókat és 
ezeket segélyezni abból a pénzből, a mit a kis 
ember, a szegény kisiparos véres verejtékkel meg
keresett filléreiből adó cimén fizetett. A fillérekből 

befolyó horribillis összegekből a kereskedelmi kor
mányzatok nagyipart támogattak.

A kisipar támogatását ugyan elösegitették, 
de ez nem állott arányban a tőkepénzes gyárosok 
hatalmas összegű segélyezésével.

A kisiparosságnak pedig nem marad más 
hátra, mint tétlenül nézni, hogy teszi tönkre, 
hogy pusztítja létét, keresetét, mindenét a félel
metesen emelkedő és erősödő nagyipar. És ha 
már nem szorítja a kisipart a magyar nagyipar, 
olt vau a még versenyképesebb osztrák ipar, mely 
elárasztja készítményeivel a magyar kereskedőket, 
kik természetesen — honi ipar pártolás ide vagy 
oda — az olcsóbb bevásárlási forrást keresik, 
hogy ők is mérsékeltebb árak mellett adhassák 
cl áruikat.

Kinek dolgozzék tehát két kezével a kis
iparos ? A közönségnek ? Mikor ez jutányosabban 
jut bármihez a kereskedő révén, a kereskedőnek? 
mikor ez olcsóbban kapja a gyárostól és ha nem 
a hazaitól, hát a külfölditől.

Az előző kereskedelmi kormányok ipar
politikája tehát abban volt helytelen, hogy arány
talanul támogatta nagyiparunkat kisiparunk rová
sára. Nagyiparunkat annyiban kell és szabad 
támogatni, hogy kiszorítsa a külföldi ipart, illetve 
versenyezhessen az idegen produktumokkal.

A kisipart meg annyiban kell segélyezni, 
hogy a nagyipar létérdekeiben ne veszélyeztesse. 
Hol gyenge a kisipar, olt egyáltalán nem lehet 
erős ipar. A kisipar egészségés fejlődésével élet
erős, hatalmas ipart teremthetünk. Ha azonban a 
kisipart fejlődésében megakadályozzuk és nem 
egyengetjük útját, ott ezreket áldozhatunk és ipa
runk mindig fejletlen, gyenge csemete fog 
maradni.

A jelenlegi kereskedelemügyi miniszter is 
foglalkozik a kisipar fejlesztésével. Ha szándéka 
komoly, — mit kétségbe vonni nem szabad és 
abban az irányban véli emelni kisiparunkat, 
melyet tervbe vett, szakvélemények meghallgatá
sával — úgy van remény arra, hogy ez a nagy
érdekű ügy jó és helyes irányban terelődik és a 
kisiparosság létérdekeiben megmenthető lesz.

A kisipart fejleszteni kell állandóan, nagy 
kedvvel és anyagi áldozatokkal. Ha már meg
kezdettük a kisiparosok szellemi képzését, ha 
szaktudásuk, értelmük, képességeik fejlesztésére 
tanfolyamokat nyitunk és tartunk, ha elméletileg 
alaposabban megismertettük szakmájukkal és a 
gépek kezeléséi is elsajátíttatjuk velük, hogy gya
korlati tudásuk is legyen: áldozzunk és adjunk 
nekik gépekei, hogy többet produkálhassanak, 
hogy versenyképesek lehessenek és megélhessenek.

Előfizetések, hirdetések és a nyilttér a kiadó
hivatal címére: Balkányi Ernö könyvnyomda Mura
szombat küldendők be.

HÍREK.
— Lapunk tulajdonjoga. Lapunk, 

a Muraszombat és Vidéke tudvalevőleg a 
Muraszombat járási Gazdakör tulajdona volt. 
A Gazdakör megszűnvén, Gazdaszövetséggé 
alakult át, s egyben átvette a laphoz való 
jogát. A lapot azonban már hosszú évek 
óta a V. M. K. E. adja ki és gondoskodik 
a szerkesztésről. Az uj Gazdaszövetség a 
lapra vonatkozó tulajdonjogát felélesztve 
nemcsak annak külső kidomboritásáról, ha
nem arról is gondoskodott, hogy ezentúl 
lapunkban állandóan gazdasági közlemények 
jelenjenek meg, amelyeknek szerkesztését a 
Gazdaszövetség által kijelölendő szakiró vál
lalja magára, Ezen megállapodásokhoz ké
pest, amelyet a gróf Batthyány Zsigmond 
elnöklete alatt tartott közös értekezlet ered
ményei voltak, lapunk fején ezentúl kitün
tetve lesz, hogy a lap a Muraszombat járási 
Gazdakör tulajdona.

— Dr. Ernuszt József ny. főispán 
nejével, Mariska es Olla leányaival pénteken 
este automobilon Muraszombatba érkeztek 
dr. Czifrák János és családjának látogatására.

— Gombás Nándor postafőliszt szerdán és 
csütörlőkön járásunkban tartózkodott s egy panasz 
megvizsgálása czéljából Andorhegyen is járt.

— Trombitás Alfréd iparfelügyelő helyettes 
a múlt héten Muraszombatban és a járásban volt 
hivatalos körúton.

— Simon József temetése. Nagy részvét mel
lett helyezték örök nyugalomra az oly váratlanul 
elhalt Simon József adópénztárost. A családon 
kivül még a hivatal tisztikara is adott ki gyász
jelentést. Vasárnap délelőtt jóval 4 óra elölt már 
megtelt a gyászház udvara gyászoló és résztvevő 
közönséggel, amelynek soraiban Muraszombat és 
környékének egész társadalma képviselve volt. A 
temetési szertartást Szlepecz János plébános végezte 
Klekl József káplán assistentiájával. A dalárda 
tagjai meghaló gyászdalt énekeltek, amely után 
a gyászolók hosszú sora kísérte utolsó útjára 
Simon Józsefet. A temetőben Szlepecz János rövid 
szertartás után még imádkozott a holttest felett, 
azután lebocsájtották a diszes érczkoporsót az 
örök pihenés helyére, a hideg anyaföldbe. Nyu
godjék békében,

— Mindenekelőtt tehát — kezdte a gróf — I 
ki kell jelentenem, hogy mint rendőrség emberé- | 
hez, teljes bizalommal fogok önhöz szólani, a mi 
azonban önt a részletekre vonatkozólag a legme
lyebb diszkrécióra kötelezi.

Némán meghajlottam magam.
— Nos tehát, a mit ön nekem az imént el

mondott, az engem csöppet sem lepett meg, mert 
közvetlen szemtanúja voltam P. bankár megöle- 
lésének.

— Tehát méltóságod ismeri a gyilkost ? — i 
kiáltottam fel meglepetve.

— Már ismét ez a szó: „gyilkos!“ Már ki
jelentettem, hogy nem hiszem, hogy a bankárt 
meggyilkolták. Epén ezért kérnem kell, hallgassa 
meg nyugodtan, a mit el fogok mondani arról az 
eszméjéről, hogy házamban gyilkosság történt.

— Parancsoljon, méltóságod, figyelemmel 
fogom hallgatni.

— Hogy teljesen tiszta képet nyerjen a tör
téntekről, előre kell bocsátanom, hogy nőm, mi
előtt feleségül vettem, az egyik színház művész
nője volt és tisztelői közé számíthatta P. bankárt 
is. Nem fogom most részletezni, hogy mik voltak 
indító okaim, hogy a művésznőnek nevemet aján
dékozom. elég az hozzá, a mint a nászúiról haza
tértünk, a lehetőség szerint elzárkozoltan éltünk, 
a mi leginkább megfelel ama intencióimnak, hogy 
elfeledlessern a társasággal nőm művésznői voltát.

Hónapokig a legzavaralalanabbul éltünk, mig 
meg nem nyitottam szalonjaimat és végre ismét 
társaságba kezdtünk járni.

Rövid jdő alatt arra a tapasztalatra jutottam, 
hogy nőm nevét már is egy sorban emlegetik 

azokkal a hölgyekkel, a kik úgynevezett „udvart” 
tartanak muguk körül. Aztán egyszer itt a kaszi 
nóban, a társaság egyik tagja, mint positivumról 
beszélt arról, hogy nőmnek P. bankárral viszonya 
van. Piszlolycső elé kényszeriteltem ugyan a fecse- 
gőt, de a nyugalmamnak vége volt.

E perctől fogva megfigyeltem feleségem min
den lépését. Hetekig tartott a kínos bizonytalan
ság, mig végre ma délután régi, meghitt komor
nyikom jelentette, hogy nőm ma este, mig én a 
kaszinóban leszek, fogadni fogja P. bankárt..........
Innen, a kaszinóból, a szemem láttára sietett P. 
bankár a találkozóra. Láttam, vagy csak képzel
tem látni azt az öntelt büszkeséget, azt a szána
kozó mosolyt, a mellyel engem, a megcsalt férjet 
végigmért és bár tudtam, hogy rövid idő múlva 
nőm karjaiba borid ennek az embernek, szinte 
siettetni szereltem volna az indulását, mert tud
tam. hogy a halálba rohan.

Egy óra múlva a kocsiba ültem és hazahaj
tottam.

M. gróf mélyen felsóhajtott.
— A többi már bámulatos gyorsasággal tör

tént. P. bankárt tényleg nőm budoarjában talál
tam. A mint a bankár megpillantott, nem is tett 
kísérletet menekülésre. Valami vérlázitó nyugalom
mal vágta a szemem közé azt az elcsépelt mon
dást: „Uram, rendelkezésére állok!”

Én azonban tudomást sem vettem a bankár
ról, hanem a halálsápadtan, remegve előttem álló 
asszonyhoz fordultam.

— Ugy e bár tudja, asszonyom, hogy P. 
bankár ur e percben foltot ejtett az én nevem 
becsületén és igy a magáén is ?

— Igen! — volt az elhaló hangon adott 
válasz.

— Lesz szives tehát ezt a foltot lemosni? 
Ezzel elővettem fiókomból párbajpisztolyai

mat, a melyek egy-ké, szabályszerűen megtöltve, 
nőm reszkető kezébe kényszeriteltem.

— Szabad kérnem ? — szólottám ezután 
P.-hez és ezzel a szemközti falhoz vezettem a 
bankárt, a ki — dicséretére legyen mondva — 
egy arcrándulás nélkül állt céltáblának.

— És most, asszonyom, löjje le becsülelo 
elrablóját!

............Nőm mozdulatlanul maradt, de én 
halántékához szorítottam a zsebemből előrántott 
browningom csövét. Az acél fagyos érintésére ha
lálos rémülettel, gépiesen emelte fel kezét.

— Kissé feljebb!..........szóltam parancsoló
hangon — aztán löjjön 1

............ Nőm keze megmozdult, aztán a lö
vés eldördült és P. bankár, mellén találva, lero
gyott .............. Siettem távozni............ Még hallot
tam, a mint nőm ájultan a padlóra esett............
aztán megtiltva a cselédségnek, hogy a történtek
ről bárkinek is szóljanak..........ide jöttem a hon
nan magam értesítettem a rendőrséget.

M. gróf fáradtan hallgatott el, aztán előzé
kenyen meg kérdezte:

— Parancsolja, hogy elkísérjem?
— Köszönöm, gróf ur.
Némán búcsúztam el a gróftól, a kit nemso

kára a bíróság sorompói előtt láttam viszont, a hol 
az esküdlek — egyhangúlag — felmentették.

Horkay Elemér.
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A főispán Muraszombatban. 
Békássy István főispán tegnap automobilon 
Muraszombatba érkezeit s részt vett a 
Vasmegyei Gazdasági Egyesület által rende
zett lódijjazáson mint a jüry elnöke.

— A Muravidéki Takarékpénztár r.-t. alakuló 
közgyűlése julius hó 1-én lesz az intézet leendő 
üzleti helyiségében. Az erre vonatkozó hirdet
mény lapunk hirdetési rovatában található.

— A körjegyzők és a bűnvádi perrendtartás. 
A muraszombatjárási körjegyzők csütörtökön Mura
szombatban értekezletre jöttek, melyet a kir. 
ügyészség kérelmére hívott össze a szolgabiróság 
a végből, hogy a jegyzők ke'lö oktatást nyerjenek 
a bűnvádi perrendtartásnak a nyomozásra vonat
kozó részéből. Az előadást Bárdossy László kir. 
ügyesznek kellett volna megtartani, azonban a kir. 
ügyész közbe jött akadályok miatt nem jöhetett s : 
igy az előadást Pósfay Pongrácz főszolgabíró tar
totta meg.

— A lódijjazás. Tegnap d. e. 10 órakor tar
totta meg a Vasmegyei Gazdasági Egyesület idei 
lódijjazást Muraszombatban. A Gazdasági Egyesü
let kiküldöttei már péntek este megérkeztek Szent- 
golthárd felöl automobilon. És pedig eljöttek a 
Gazdasági egyesület vezéremberei közül dr. Ernuszt 
József ny. főispán. Szentmárloni Radó Lajos föld
birtokos, Chernél Antal földbirtokos, Röszler Károly 
az egyesület igazgató titkára. Eörster Ottó állat
egészségi felügyelő helyettes és Molnár István 
méneskari százados. A vendégek tiszteletére dr. 
Czifrák János és neje péntek este vacsorát adtak. 
— Tegnap délelőtt nagy érdeklődés és a gaz
dák élénk részvétele melleit megtartották a dijja- 
zast. A jüri tagjai voltak: Békássy István főispán 
elnök, dr. Ernuszt József ny. főispán, Radó Lajos, 
Chernél Antal, Molnár István méneskari százados 
a földmivelésügyi minszter képviseletében, Eörster 
Ottó, Röszler Károly. Balog Aladár, Pósfay Pong
rácz, dr. Laliim Antal, Horváth Pál, Kovács István, 
Schweinhammer János, Hartner Géza, orsz. kép- , 
viselő, Osterer Károly, Horváti; László, Nemes 
Miklós, Junkuucz Sándor, Keresztury Kálmán, 
Kühár József és Richter József.

Felhajtottak 25 drb 2—4 éves csikót, 20 drb 
anyakanczál csikóval és 15 darab anyakanczát. 
A vizsgáló bizottság tüzetesen megvizsgálta a ki
állított állományt. Az Ítélet kihirdetése előtt Békássy > 
István főispán emelkedett hangú beszédet intézett 
a Gazdaszövetséghez, s köszönetét mondott a I 
Muraszombati Takarékpénztárnak, amely 60 koro- 
ii't adott dijjakra, s a Gazdaközönségnek, amely 
szép számban megjeleni a dijjazásra. Utána 
Röszler Károly igazgató titkár beszéd kíséretében 
hirdette ki a dijjazás eredményét, mely a követ
kező : Kanczákért csikóval és anélkül: I. dij 100 K 
Benkó István Mezövár 7 éves kancza csikóval, 
II. dij 80 kor. Andreics János Murapetrócz 8 éves 
méncsikó, 111. dij 60 kor. Kovács János Ferencz- 
lak 5 éves kanczacsikó, IV. dij 50 kor. Rituper József 
Mezővár 6 éves kancza csikó, V. dij 40 korona 
Lukács Ferencz Korong 7 éves kancza csikó, 
\ I. dij 30 korona Sparas Miklós 5 éves mén csikó, 
VII. dij 30 korona Kerécz Iván Vasnyires 6 éves 
sárga, VIII. dij 30 korona Donosa Mihály Lukácsfa 
5 éves kancza csikó. Kancza csikókért I. dij 
100 korona Szinicz Mátyás Ivánfalva 4 éves deres, I 
II. dij 30 korona Vitéz Mátyás Mezővár 2 és fél , 
éves sárga. III. dij GO korona Andalics Jáno Mura- i 
petrócz 4 éves, IV. dij 50 korona Lukács Ferencz • 
Korong 2 eves, V. dij 40 korona Horváth József 
Lendvanemcsd 2 éves, VI. 30 korona Gasparics 
István Mezővár 4 éves VII. dij 30 korona, Kuzrna 
János Mezövár 30 korona. Délben a szombathelyi ; 
küldöttek és a helyi társaság nehány tagja közös 
ebédre jöttek össze a Korona vendéglőben.

T Tűzoltó egyleti gyűlés. A muraszombati 
önk. tűzoltó egyesület választmánya a múlt vasár
nap dr. Czifrák János elnöklete alatt ülést tartott, 
amelyen a mai napon tartandó közgyűlést készí
tettek elő. J

— Hivatalvizsgálatok a körjegyzőségeknél. ' 
A körjegyző, valamint a község ügyvitelét, úgy- [ 
szintén az állami és községi tanintézetek vagyon- J 
és pénzkezelését a járásban az alábbi kimutatás | 
szerinti időben fogja a körjegyzői irodákban a 
főszolgabíró megvizsgálni: Tótkeresztur julius 7, 
Péterhegy julius 14, Szentsebostyén julius 19, 
Bodóhegy julius 25, Pártosfalva julius 31, Felsö- 
lendva augusztus 4, Szarvasiak augusztus 11, 
Mártonhely augusztus 17, Muraszombat Vidéke 
augusztus 23, Vashidegkut augusztus 30, Urdomb 
szeptember 7, Battyánd szeptember 15, Perestó 
szeptember 21, Csendlak szeptember 28 és Mura
szombat központ október 6.

— Meghívó. A muraszombati járási gazdák 
szövetségének választmánya julius 1-én délután 
4 órakor a titkári hivatalban gyűlést tart, melyre 
a tagokat tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Állal- 
dijazások. 4. Indítványok.

Muraszombat, 1911. junius 22.
Richter József s. k. gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

titkár. elnök.
— Merkl József okleveles lánctaniló e hó 

29 én érkezik Muraszombatba és julius hó 1-én 
kezdi meg több hétre terjedő tanítását Goszlonyi 
(Fiiszár) vendéglőjének- helyiségében. Merkl József 
az országnak egyik ösmerl elsőrendű táncmestere 
és hisszük, hogy pártfogásával Muraszombat kö
zönsége elismeiéssel lesz iránta. Lesz délutáni és 
esti tanfolyam.

— A vállalkozó urak figyelmébe. Szak egyén 
által ajánlott költségvetés nyomtatványt rendeztem 
be raktárra, melyre a mérnök, építész, kőműves, 
ács stb. szóval az ipari szakvállalkozó urak nagy
becsű figyelmét felhívom. Balkányi Ernő Mura
szombat. Megkeresésre mintapéldányt készséggel 
küldök.

— Köszönet nyilvánítás. A szegény és ciha 
gyoll gyermekek részére a Muraszombati keresz
tény nőegylet elnöke Olajos Sándorné úrnő köz
ismert kezdeményezése folytán Sómon Ilonka, 
Lázár Ilonka és Nagy Rózsi urhölgyek a nemes 
és jótékony célra 58 koronát voltak kegyesek 
gyűjteni és a varmegyei föispánné dr. Békássy 
Islváuué úrnő rendelkezésén! bocsátani. Ezen 
közhasznú fáradozás és jóindulatért a gyűjtőknek, 
valmint a nemesszivö adakozóknak leghálásabb 
köszönetét jelenti Pósfay Pongrácz, főszolgabíró.

— Meghívó. A muraszombati iparos ifjúság 
a muraszombati templomok javára 1911. julius hó 
2-án Goszlonyi (Fiiszár) vendéglőjének e célra át
alakított udvari helyiségében konfetti csatával cgy- 
Lckötött zártkörű láncmulatságot rendez, kezdete 
délután 6 órakor. Belépti dij: szoméljegy 80 fillér, 
családjegy 1 korona 60 fillér. Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság az étteremben lesz megtartva.

— Férfi- és hölgy munkatársakat a bel- és 
külföld minden városában keres azonnal Nemzet
közi házasságközvetitő intézet. Házasságköz- 
vetitőknek és bármily más foglalkozású hölgyek 
és uraknak állandó mellékjövedelmet biztosit. 
Schlesinger L. Berlin, Amt 18.

— A bánatot okozó gyermekek legtöbbször a 
legkedvesebbek. Régi igazság, hogy a szülök éppen 
a gyenge és beteges gyermekeken különös szere 
lettel csüngenek és hogy a legnagyobb fájdalmat 
az okoza, ha kis kcdvenczeiket szenvedni látják, 
a nélkül hogy rajtuk segíteni tudnának. És mégis 
ez sok esetben sokkal könnyebb, minisem némely 
anya, vagy apa hiszi, főképp a gonosz gége- és 
tüdőbajoknál. melyek oly sok gyermeket meglep
nek. Ezekből már igen számos gyermek a Sirolin 
„Roché“ idején való alkalmazásával kilábalt és 
meg lelt mentve. Ezen jótékony szer alaposan 
fertőtleníti a torkot és a mellett erősiti a gyenge 
test légzőszerveit. Jó ize miatt minden gyermek 
szívesen veszi.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretett jó férjem elhunyta 

alkalmával akár személyes megjelenésükkel, akár 
írásban vagy koszorú küldésével részvétüket ki
fejezve fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón is hálás köszönetemel.

özv. Simon Józsefné.

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

telnek meg a nagy fürdők ezer
nyi ezer magyar beteggel, mert a magyar 
ember még mindig keveset törődik a gyom
rával. A nagy nyugati államokban már 
rég tisztában vannak azzal, hogy a valódi 
Ferencz József-keserüvizet mindig 
a háznál kell tartani s ha bármily csekély 
indispoziciót éreznek a gyomorban vagy 
a belekben, azonnal előveszik ezt a meg
becsülhetetlen, szuverén gyógyszert és reg- 
gelenkint Vs borospohárnyit megisznak. A 
„Ferencz József“-viz gyomor és a belek 
működését csakhamar helyreállítja. Magyar
országon is sokkal kevesebb gyomorbajos 
ember volna és a nagy fürdők is kevésbbé 
hangzanának a magyar szótól, ha itt is kö- 
követnék a müveit nyűgöt példáját.

Közegészségügy.

Lakás és napfény.
Falusi ember alig tudja eléggé megbecsülni, 

milyen kincs rejlik abban, hogy ott all a háza a 
szabadban és a veröfényen. Besötétiti minden ab
lakai, hogy védekezzék a nyári nagy világosság 
ellen. A besölétitetl szoba se árt meg neki, mert 
egész napi munkáját a szabadban végzi, csak hü- 
selni megy be a házba. De mit szóljunk mink, 
falak közzé zárt fővárosi emberek? A Dunaparton 
meg a széles nagy utakon és tengeren és tereken 
lakók kapnak csak annyi napfényt, hogy még a 
függöny leeresztésére is kell gondolniok, de bizony 
a legtöbb utca olyan szűk, magas házakkal úgy 
el van falazva, hogy a lakások mutatóba is alig 
kapnak napsugarat.

A lakásszükség elhárítására immár 5—6 
emeletes házak is épülnek, azonban a teleknek ez 
a jobb kihasználása az utczák kiszélesítését teszi 
szükségessé. Tagadhatatlan, hogy történnek ebben 
az irányban intézkedések, legnagyobb szabású 
rendezés lesz erre nézve az Erzséber-sugárut nyi
tása. meg a Kriszlina-kőrut megépítése, de a 
Józsefvárosban sem késhet soka a Sándor-ulcá- 
nak sugáruttá való fejlesztése. Másrészt a telkek 
jobb kihasználása érdekében olyan félszegségeket 
is engedélyeznek, mint az Anker-köz vagy a Szi
várvány-köz, ahol alig néhány lépés választja el 
a szembenálló, égbenyuló házfalakat. A szűk ut
czák és közök magas házaiban nem látnak a la
kók napsugart. Ellenben egészségügyi tekintetben 
czélszerü az olyan építkezés, amikor a ház középső 
részé hátrább vonul és nyitott patkó alakjában 
fordítja udvarát az utcza felé. Úgy, hogy ha a 
telek különben elég széles, még a keskeny utcá
ban is elég világosság juthat be az ablakon.

Hogy azonban a lakásban közvetcllen bejut
hasson a napsütés, annak mértékét az szabja meg. 
hogy milyen a háznak égtáj szerint való elhelyez
kedése. Hogyha a háznak minden ablaka északra 
néz, meg szűk is az utca, akkor a szobákba egy- 
álltalában nem süt be a nap. Öregebb emberok. 
gyermektelen családok, kivált ha nyáron át is a 
városban maradnak s a nagy hőségtől, a nagy 
hőség elöl szerelnek elbújni, kellemesen érezhetik 
magukat az északra néző lakásban, Amely család
ban kisebb gyermekek vannak, ezek egészsége ér
dekében olyan legyen a lakás, hogy napsugár ne 
legyen kirekesztve belőlük. Napsüléstelen lakásban 
a gyermekek rosszul fejlődnek, sápadtak, vérted
nek lesznek. Intő példa lehet erre nézve az a 
tapasztalat, hogy az észak felé néző ablakba tett 
nefelejcs virágja elveszti szép kék színét, egészen 
elfeheredik és a legtöbb cserepes virág nem hajt 
újabb bimbót. Az északra néző lakásban legalább 
a gyermekszoba legyen olyan elhelyezésű, hogy 
ablakán át napsugarat kapjon. Igen kellemes a 
kelet felé néző lakás, melyet a fölkelő nap suga- 
raz be, de igen kedvező az az elhelyezkedés is, 
ha a ház ablakai délnek néznek. A mi szélességi 
köreink alatt nyáron oly magasan delel a nap, 
hogy sugarai nem hatolnak be olyan bántóan a 
szobába mint ahogy félni szoktak a dél felé néző 
lakástól, holott télen épen a dél felé irányulás 
teszi kellemessé, enyhe hömérséküvé az ilyen la
kásokat. Szertelenül sok napfényt kapnak a nyu
gat felé néző lakások, ámbár csak a nyári hóna
pokban, amikor — legallább a délutáni órákban — 
nem kerülhetjük ol a besötétitést. Az ilyen laká
sokban jó, ha egyik szoba más égtáj felé tekint
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Nagyvárosban, ahol mindenféle irányulásu 
házak vannak, természetesen nem tekinthet min
den ház dél felé. Azonban halas' föladata volna 
az okszerű egészséges építkezésnek, ha lehetővé 
tenné, hogy ne épülne olyan ház, melynek emberi 
lakásnak szánt helyiségeiből egészen ki van re- 
kesztve a napvilág. De a sötét műhelyek, hivatal
szobák. irodák is ugyancsak egészségtelenek, mert 
fülledt, dohos a levegőjük, aztán meg a folyton 
égő lámpánál vagy kápráztató villamos világítás
nál való dolgozás megrontja az alkalmazottak 
szemét is. Csapódj István dr.

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.

F - — ■ - — A
Egy jó házból való fiú 

alsólendvai könyvnyom
dámba felvétetik

tanulónak
kedvező feltételek mellett.
Baikányi Ernő könyv
nyomdatulajdonos.------—-------J

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

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

— A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő „Az iyság“-ot! 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 czim : Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kerület, Rákóczy-ul 54. szám.

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 kilométerenkinl. 

Kapható: Baikányi Ernökönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

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

Kapható Baikányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

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

Hegedühurok
(A, D, G, E) 

csakis finom minőségben 
kapható Baikányi Ernő papirkeres- 

kedésébeii Muraszombat.

i A Linimení. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
.................. osúznál és meghűléseknél. ...............— 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
0! Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz**,  

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

öY^XW/

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomdái és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek!
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1307/1911- tlkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkvi ható- 
ság közhírré teszi, miszerint Berger Vilmos mura
szombati lakos végrehaj tatónak dr. Vályi Sándor 
muraszombati lakos ügyvéd ügygondnok által képvi
selt Horváth János mártonhelyi volt lakos végre
hajtást szenvedett elleni 1566 ‘kor. 72 fillér 
tőkekövetelés, ennek 1910. márczius 31-töl járó 
5°, o kamatai, 48 korona 40 f végrehajtási. 42 kor. 
3Ó fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
bíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, 
a mártonhelyi 8. sz. tjkvben A H. 1. sorsz. 39/a 
hrsz. 68. házsz. ingatlanra 901 kor.-ban, — 2. sor 
bO a hrsz, ingatlanra 224 koronában, 
117 b 
217 b 
_-;o a 
•239 a 
283 b
sz.

3.
4. 

ingatlanra 199 koronában, — 5. 
ingatlanra 231 koronában. — 6. 

ingatlanra 290 koronában, — 7. 
ingatlanra 77 koronában, az u. o. 10 
A II. 3. sor 216. hrsz. ingatlanra 80

sor 
sor 
sor 
sor 
sor

hrsz. ingatlanra 282 koronában, 
hrsz. 
hrsz. 
hrsz. 
hrsz.

tjkvben 
koronában megállapitoll kikiáltási árban az árverés 
az 1881. LX. t.-cz. 155. §. értelmében elrendelte
tik s arra határnapul

1911. junius hó 30. (harminczadik) napjának 

d. e. 10 órája Márlonhely községházához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 2 3-ad részén alul eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20%-ál.

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 bánat pénzt 
20°,o-nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° o ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Márlonhely 
községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö. I 
Muraszombat, 1911. évi márczius hó 23-án.

A kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság.
Dr. Schick s. k. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül: Borovits Adolf, kir. tkvvezetö.

Pergament papir
befőzéshez

csakis a legjobb minőségben.
Úgyszintén hozzá való 

elsőrendű bekötő zsinór 
10 és 50 filléres gombolyagban. 

Kapható Balkányi Ernö papirkereskedé
sében Muraszombat.

2110/1911. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a Muraszombati Takarék
pénztár végrehajtatónak Pintarics István birószéki 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 540 kor. 
töke követelés, ennek 1907. juiius 1-töl járó 7% 
rendes, 7°/0 késedelmi kamatai, 51 kor. 48 fillér 
hátralékos költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság területén levő a birószéki 5. sz. 
tjkvben A I. 1. 3—5. 7—9. 11 sorsz. 22/a. 49. 
65. 6ii. 103. 132. 147. 212. hrsz. 10. házsz. 
ingatlanból Pintarics Istvánt illető 2/» részre 2072 
koronában megállapitoll kikiáltási árban az újabb 

. árverés az 1881. LX. t.-cz. 176. §. értelmében 
elrendeltetik s arra határnapul

•911. évi junius hó (27.) huszonhetedik napjának 

d. e. 10 órája Birószék községházához kitűzőiéit 
a- ,.^7 ezen határnapon a fenti ingatlan 
a kikiáltási ár - 3.aj részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb elmitett in
gatlan kikiáltási árának 10%.

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánatpénzt 
készpénzben, vagy óvadék képes érték papírokban ' 
a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a biró- i 
ságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismervényt I 
átszolgáltatni és az árverés eredményeként beígért 
legmagasabb összeg után a bánatpénzt lO°/o-nak 
megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

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

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

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö. 
Muraszombat, 1911. május hó 16. A kir. jbiró- 

mint tkkvi hatóság.
Dr. Schick kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf, kir. tlkkvvezctö.

ság,

Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításoktól! wAyp hamisításoktól!

5—20 Valódi védjegyű

THOMASSALAK
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Mindenzsák 
tartalomjel- 
zéssel van 

ellátva.

KALMAR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselője 

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

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

1305/1911. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati Takarék
pénztár végrehaj tatónak dr. Vályi Sándor mura
szombati ügyvéd ügygondnok által képviselt isme
retlen tartózkodásu Cservék Miklós és neje Ko- 
szednár Antónia battyánfalvai volt lakos végrehaj
tást szenvedett elleni 7256 kor. töke követelés, 
ennek 1910. julius 1-töl járó 7°/o rendes. 7% 
késedelmi kamatai, 155 kor. 54 fill. peri, 40 kor. 
30 fill. végrehajtási és 52 kor. 30 fill. árverés 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tlkkvi hatóság területén levő, a battyánfalvai 21. 
sz. tjkvben A I. 2—4. sor 47. 75. 103. hrsz. 
18. házsz. birtokra 1641 koronában, az u. o. 145. 
sz. tjkvben A f 1. sor 254. hrsz. birtokból Cser

r

1

Legjobb, legmulattatóbb, legtanulságosabb és 
legolcsóbb olvasmány a

MAGYAR KÖNYVTÁR
Jókai 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 I!

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Balkányi Ernö könyv-, iró- és papirkereskedésében
Muraszombat.

vék Miki , t és neje szül. Koszednár Antóniát 
illető 1 2 ed részre 551 kor.-ban megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul
1911. évi junius hó 28. (huszonynyolezadik) napjának 

délelőtt 10 órája Battyánfalva községházához kitüze
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan a kikiáltási ár %-ad részén alól el
adatni nem fog.

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 megfelelöleg nyomban kiégésziteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál 
és Battyánfalva község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombat, 1911. márc. hó 23. A 
kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf kir. telekkönyvvezetö.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda --------- Gyár;---------
V. Lipőt-Körut 22 BUDAPEST v, (Jteg utcza (g 

Világhírű! Eredeti!

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

DIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja bcnzin-lokoniobilos cséplökészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

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

J
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Egy félfedeles hintó és egy 
Sandlauferféderes kocsi eladó 
Ascher B. és Fia cégnél Mura

szombat.

W A

„köztudatba ment át'

Meghívó.
A Muravidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 

folyó évi julius hó 1-én délelőtt 11 órakor a Templomutcza 178. sz. alatti hivatalos 
helyiségében tartja

alakuló közgyűlését,
melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak.

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- 
fóárlapot, melyet ingyen és bérmentve küld 

a gyár!
Fontos figyelmeztetési

Tárgysorozat.
1. Az alakuló közgyűlés vezetésére elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők választása.
2. Az alakuló gyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Jelentés az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról s ennek 

határozatiig való megállapítása.
4. Az alapszabályok megállapítása.
5. Határozathozatal a társaság meg, vagy meg nem alakulasa felett.
6. Alapítók jelentése az első igazgatóságnak 3 évre történt kinevezéséről és ennek

tudomásul vétele. ..
7. A felügyelő bizottság tagjainak 1 évi időtartamra való megválasztása.
8. A választmány tagjainak megválasztása.
9. Az alapítóknak a K. T. 152. §-ában foglalt felelősség alóli felmentésének megadása.
Á K. T. 155. §-a szerint az alakuló közgyűlésen minden aláirt részvény egy szavazatot 

ad, de tiz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat.
Muraszombat, 1911. junius hó 20.

Bader Manó sk. 
kereskedő Bántornya.

Dr. Ernuszt József sk. 
ny. főispán Szombathely.

Ruzsics János sk. 
körjegyző Perestó

Kállai Lajos hírneves motorgyára nem lévesz- 
_ tendö össze más Kállai nevű cégekkel.^

A muraszombati gyógyszertárba 
fel lesz véve egy 

ügyes megbízható 14—16 éves fiú 

szolgának.
* 1 - 1 —*

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- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentet, tűzoltó-felszerelé

seket stb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I
Központi iroda: KŐszegi-utcza 2

Raktár: Széli Kálmán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben kerestetnek
* ----------- 1 *

Bankó Győző sk.
munkavállalkozó Újtölgyes.

Benkó József sk. 
munkavállalkozó Mezővár

Berger Béla sk.
kereskedő Muraszombat.

Berger Vilmos sk. 
kereskedő Muraszombat.

Békássy István sk.
Vasvármegye főispánja Szombathely.

Dr. Borsits Béla sk 
nagybirtokos, a Szombathelyi Takarék

pénztár elnöke Szombaíhely

Dr. Brandieu Sylvius sk.
orvos Muraszombat.
Breitfeld Dezső sk. 

nyomdatulajdonos Szombathely.
Dr Czifrák János sk. f 

ügyvéd Muraszombat.

Darvas Aladár sk. 
ág. ev. lelkész Tótkeresztur.

Deutsch Sándor sk.
a Deutsch József és társa cég beltagja 

Szombathely.

Dr. Esső Imre sk. 
ügyvéd Szombathely.

Grosz Mór sk. 
borkereskedő Alsólendva.

Kohn Lipót sk. 
kereskedő Muraszombat.

Kohn Samu sk.
kereskedő Muraszombat

Dr. Lamm Antal sk. 
nagybérlő Muraszombat.

Legáth Gábor sk. 
kereskedő Szombathely.

Mráz Kálmán sk. 
körjegyző Bántornya

Nemcsics Mátyás sk. |, 
kereskedő Tótkeresztur.

Nemes Miklós sk.
kir. járási állatorvos Muraszombat. 

Porkoláb Gyula sk.
ág. ev, lelkész Battyánd.

Szentmártoni Radó Lajos 
nagybirtokos Répcelak.

sk.

Saruga Frigyes sk. 
körjegyző Felsölendva.

Schwarcz Izidor sk. 
téglagyáros Muraszombat.

Stern Hugó sk,
oki. mérnök Muraszombat.

Szalay István sk. 
plébános Bántornya 

Gróf Széchényi Tivadar sk. 
v. b. t. t., nagyLirtokos Felsölendva.

Szombathelyt Takarékpénztár 
Részvénytársaság 

Szombathely.
Ungár Zsigmond sk. 

kir. keresk. tan., mümalom-tulajdonos 
Szombathely.

Vértes Sándor sk. 
áll. tanító Urdomb.

Weiner Nándor sk. 
kereskedő, a Weiner Károly Fia ezég 

tulajdonosa Szombathely

Wolf Sándor sk. 
kereskedő, a Wolf Testvérek ezég bel

tagja Szombathely.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT.

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

5°|o kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket zesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 11 
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5°/« alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat fólévenkint 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.

Nyomatott Baikányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


