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3ALKANYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Cukor, bőr és szövőgyárak 
a Mura mentén.

Biz annak harmincöt éve, hogy Csend
lakról Muraszombatba sétálva a mezőváros 
végén levő major egyik kiválóbb épületére 
mutatva azt kérdeztem társamtól, vajon mi 
célból építették. Még most is emlékeze
temben van a válasz, hogy ott cukorgyárat 
akarlak létesíteni. Most hogy bővebben fog
lalkozom a vendség jólétének emelésével 
eszembe jutott a cukorgyár.

Ide vonatkozólag ketettem, kutattam. 
Összelapoztam Fényes Elek állal az 1851. 
évfolyamán kiadott „Magyarország geográfiái 
szótárát*  is. Sajnos azonban ebben a kü
lönben tartalmas két kötetre terjedő mun
kában annak dacára, hogy összes hozzá
tartozó községek benfoglalvákén Muraszombat 
varosára nem találtam. így tehát nem tudom 
megmondani, vajon volt-e olt vagy sem 
cukorgyár. Ide vonatkozólag talán a mostani 
kegyelmes rangú hilbizományos föur tudna 
bővebb adatokat adni, ha másból nem, hát 
a régi protokollumokból.

Szóval cukorgyár! Volt-e vagy akart e 
létesülni, nemtudom. De leszögezem, mert 
azt tartom és igy tudom, hogy Hegedétől 
Alsólendváig, onnan be Lentiig—Baksáig, 
innen Pusztakozmadomján át Zalalövöig be 
őrségig, sőt bekanyarodva a tótsági völgyekbe 
a talaj bőven rendelkezik mindama feltételek*  
kel, amik a cukorrépa termelésére szüksé- 
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gesek. Ezt igazolja ama lény is, hogy a ter
melt Kerekrépa, de kivált a burgundia sok 
cukor tartalommal bir, sőt tapasztalásból 
tudom, hogy a kukorica gyenge szára vala
mint a még beéretten sütni, vagy főzni való 
gyümölcse is sokkalta édesebb, mint másutt. 
Tehát humus bőven rendelkezik azon ele
mekkel, amelyeknek vegyüléke a cukor.

Miért is eléggé nem ajánlhatom a mura
szombat járás nagyérdemű gazdaszövetsé
gének, tegye a dolgot tanulmányává tárgyává 
és úgy bevezetésül egyes tagjai kíséreljék 
meg a cukorrépa termelést. Ha nem vág 
be, sokat nem veszítenek vele, de ha be 
vág egy oly jövedelmező termelési ágat 
nyernek, amely a gazdáknak sokszoros jöve
delmet képezne a maihoz képest. Mi termé
szetesebb s azután, hogy a termés olt helyben 
feldolgozható lenne ami végből akár két- 
három gyárat is lehetne létesíteni. Mert nem 
mese ám az, hogy a magyar cukor kere
sett áru, oly annyira, hogy amint hallom 
nagysurányit nem is igen lehet kapni. Azt 
is tudom, hogy egyidöben, talán még most 
is, nagy exportja volt Indiába. Meghiszem 
én azt, mert nádcukor so'J’alta gyengébb, 
oly annyira, hogy mig a miénkből 2—3 
drb. kell, addig a nádcukorból 8—10 drb. 
sem igen elég hogy a tea édes legyen.

Ott azon a vidéken a cukorrépa ter
melés jövedelmezősége annál valószínűbb, 
mivel köztudomású, hogy a szükséges csa
padék bővebben megvan mint akár a Morva, 
akár a Nyitra, a Isztra, a Vág a Garain
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mentén hol mérföldekre terjedő mezöségen 
termelik azt.

És ha van virágzó cukorrépa termelés, 
a termést feldolgozó gyárak is létesítendők, 
amit a kormány támogatásával könnyen 
keresztül lehetne vinni.

E tekintetben az első lépést a gazda
szövetségnek kell meg tenni, mint a mely 
szövetség első sorban és kizárólag a nép 
jóléte, jólétének emelése és fenlartása érde
kében alakult*

Attól nem kell tartani, hogy a cukor
répa termelés mellett a gabona termelés 
mellék termeléssé válván gabona, szükségletet 
idézne elő, mert a cukorrépa termelés jöve
delme pénzbeli értékben kétszer, háromszor 
sőt négyszeresen is több mint a gabonáé 
és igy abból a kenyér szükséglet bőven 
fedezhető és pedig első rangú acélos sikér 
tartalmú alföldi búzából, aminö a vend
ségben aligha terem.

Szövő, bőr és cukor gyárakat a Mura 
mentén a vendségben, ahol a len a kender, 
a cukorrépa termelésére, az állattenyésztésre 
minden feltételek meg vannak. A föld, az 
időjárás megfelelő, az emberek szorgalmasak, 
takarékosak, józanok és még mindig keve
sebb igényűek mint másutt.

Mennyi munkaerőt foglalkoztatna, meny
nyivel gazdagabbá tenné a vidéket, hogy 
emelkednék a forgalom, ami annál is inkább 
figyelemre méltó, mert valamint a Regede— 
Alsólendvai vasutat azonképen a jelzett

TARCZA.

Ha eljön a gyász.
Eljön a tél, a bús, nagy erdőt 
Bevonja a hó, mint szemfedöt, 
Halotti, nagy fehér szemfedöt.

Eljön a gyász . . . akkor válni kell. 
Elmegyek majd én is messzi, el . . . 
llalavány lány, akkor válni keli!

Nem szedünk mi többet vadrózsát,
Nem borul ránk árnyas, lombos ág.
Nem adok én néked vadrózsát.

Az erdőt a bánat járja át.
Nem nóláz a madár víg danát.
A szivünket bánat járja át.

A amire a fü, fa kizöldül,
Kisarjad a virág a földbül.
Amire a fü, fa kizöldül :

A mi szivünk arra meghal már, 
Lelkűnkből a csók, dal tovaszáll.
.. . Amire az erdő kihajt már . . .

Gy. Kocsis László.

Prémiére.
Irta: Szentmiklósi József.

Kint a külváros egyik szűk utcájában ala
csony, sárga kopott viskó ablakából halovány 

I mécsvilág pislog ki a jégvirágos ablakon keresztül 
a késő téli estbe. Bent a szegényes, kicsiny, szűk 
szobában kopott, rozzant nyoszolyán nagybeteg 
öreg anyóka, nyomorék öreg asszony fekszik.

Csendes, nagyon csendes, alig-alig szól néha, 
végét járja.

Kihez is szólna, kihez beszélne, ki értené 
meg a szegény haldokló asszonyt?

Lassan, vontatva, nehezen veszi a lélekzetet: 
nyöszörög kissé, aztán jó darabig ismét csendes, 
szotalan.

A vicéné szive megesett rajta, bement a 
kis szobába megnézni, hogy elvégezte-e már? A 
beteg feltekintett, szemeivel mondott köszönetét, 

I és sovány vézna összeaszalódott ujjaival intett, 
hogy jöjjön közelebb. A vicéné odament, meg
igazgatta a haldokló vackát és kis bögrécskébcn 
vizet nyújtott a betegnek. Möhon kapott szegény 
az üdítő ital után.de alig ivót egy kortyot, elég volt.

Megfogta a vicéné kezét, gyengéden megszo
rította csontos, fagyos kezével; jóságos öreg sze
mei rátapadtak és lassan huzva, alig érthetően 
rebegett ajka egy-két rövid szócskát.

A vicéné megértette. ______

Megértette a haldokló anyóka reszkető kezé
nek gyenge szoritásából, jóságos arcáról suttogó 
ajkáról, megértette — hogy mit kér a beteg.

A szegény elhagyott anyóka búcsúzni akart. 
Érzi, hogy meghal; érzi, hogy vége — a leányát 
akarja látni.

A leányát!
Csupán még egyszer, csupán csak egy percre, 

egy utolsó szóra, egy utolsó csókra.

Nem látta már régen, nem is láthatta ; hogy 
láthatta volna?

Szegény öreg asszony feláldozta mindenét, 
mindent a leányáért, egyetlen leányáért — szive 
magzatjáért.

Megvont bár magától minden jó falatot, éhe
zett. nyoinorgott. de a leányának, a szemefényé
nek meg volt a kényelme; csak annak ne legyen 
semmiben hiánya, — semmi földi jóban.

Neveltette — tanitatta.
Hajnalban talpon volt — éjfélkor feküdt le; 

dolgozott szüntelen, addig, a mig bírta — addig 
a mig tudott.

Leányából színésznő, — belőle koldus lelt I 
Az ismerősök elfeledték, az atyafiság clhide- 

gült tőle — a lánya leghamarabb.
Barta Mici nem állhat szóba egy koldus 

asszonnyal!
— Mit szólna a világ, a direktor, a sajtó, 

ha az ünnepelt, az aranyos diva olt hagyná a 
színpadot és elmenne ápolni egy haldokló koldust 
— fi donc1?

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
Lapunk mai száma hat oldalt tartamaz.
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gyárakat is a Mura vizének eleven ereje 
által fejlesztett villamos erő hajthatná.

Mert kérem szeretettel nem mese, nem 
képtelenség ám a szabályozás alatt levő 
Mura vizén villamos erőt fejlesztő hatalmas 
vizerö müveket létesíteni. De nem ám! A 
Mura víztömegének szabályozott mederbe 
való szorítása mindenesetre mathematikailag 
növeli a sebességet és ezzel együttesen emeli 
eleven energiának nyomását az alantabb 
térben mozgó víztömegre a vagy az aka
dályra.

Haj! ha már látnánk az alkotásokat, 
mert hisz éltet bennünket a remény hogy 
látni fogjuk azokat a hatalmas vizi erőmüve
ket a dinamókat, amelyek a villamos erőt 
fejlesztik és a fejlesztett erő hajtja a vasu
tal, a gyárakat s világítja a völgy mentén 
elterülő községeket szóval egy haladottabb 
jólétei teremt és mind ezt a Mura vize eleven 
erejének felhasználásából.

Bertalan Vince.

A Szápáry grófi pár hazaérkezése.
A múlt szombaton ünnepnapja volt 

Muraszombat községnek. Egy régóta várt 
pillanat következett be. Haza érkezett Szá
páry László gróf v. b. t. t. nagybirtokos, és 
mint házas ember ezúttal először lépett 
Muraszombat földjére, először jött ősei kas
télyába. Meghozta ifjú nejét, az uj kegyel
mes asszonyt, aki legelső szereplésével már 
meghódította Muraszombat közönségét.

Üdvözöljük a nemes grófot ez ünne
pélyes alkalomból, s mély hódolattal köszönt
jük a szépséges grófnőt.

„Nagyon fogok igyekezni Istenben bol
dogult anyósom nyomdokaiba lépni,*  — 
mondotta az ifjú gróf Szápáry Lászlóné a 
fogadására egybegyűltek előtt és ezzel a 
kijelentésével, olyan nagy jelentőségű ígére
tet tett, a mely nemes szivének fényes 
bizonyítéka. Lehet-e asszony dicsőbb és 
fenköltebb lelkű, mint a néhai Szápáry 
Gézáné és ha az ö utóda az ifjú grófné, az 
ö nyomdokain kivan járni akkor az asszo
nyok eszményi példányképét választotta 
követendőnek. Ennek az Ígéretnek fényes

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*  

perspecktivája nyílik és Muraszombat közön
sége hálás szívvel tekinthet az Isteni gond
viselés rendelkezésére, a mely a mi László 
grófunknak ilyen hitvest juttatott élettársul.

A grófi pár fogadtatásának részleteiről 
a következőkben számolunk be.

Már hónapokkal ezelőtt megindult a mozga
lom, hogy a haza érkező grófi párt a község kö
zönsége ünnepélyesen fogadja. A Muraszombati 
Casinó kezdeményezésére Pósfay Pongrácz elnök
lésével bizottság alakult a mely a fogadtatás rész
leteit megállapította. E bizottság később a fogad
tatás rendezését a községre ruházta át, a mely
nek képviseletében Szlepecz János plébános, dr. 
Sömen Lajos tűzoltó főparancsnok. Horváth László 
körjegyző és Lainscsák József községbiro buzgói 
kodtak az ünnepség rendezés sikerén.

Szápáry László gróf 25-én táviratilag tudatta 
Osterer Károly főerdészével, hogy 26-án délután 
5 órakor Radkersburg felöl megérkezik. A főer
dész a sürgönyről értesítette az illetékes tényező
ket s a kastély kert nyugati bejárójánál fenyö- 
galyakból diadalívet készíttetett, a melyet nemzeti 
szinü zászlókkal dekoráltak.

26-án délután jóval 5 óra előtt kezdett 
gyülekezni a közönség a régedéi utón levő kastély 
bejárat elölt. A bejárónál Pósfay Pongrácz főszol
gabíróval az élén a község képviselőtestülete fog
lalt helyett. A díszbe öltözött tűzoltók sorfalat 
állottak. Néhány percczel 5 óra előtt hatalmas 
porfelhő jelezte a grófi párt hozó automobil 
érkezését. Közben erősen beborult, s abban a pilla
natban mikor a hatalmas autó a közönség állal 
képezett félkörben megállt, az eső szitálni kezdett. 
Óriási éljen riadal köszöntötte a kocsiból kilépő 
grófi párt, a kik mosolyogva köszönték a szives 
ovátiot. Ekkor előlépett Pósfay Pongrácz főszolga
bíró és lelkes hangú beszédet intézet a hazája 
földjére lépő föurhoz és hitveséhez.

Pósfay Pongrácz az általa képviselt járás és 
Muraszombat község közönsége nevében üdvözölte 
gróf Szápáry Lászlót és nejét. Hatásos szavakkal 
ecsetelte azt az örömöt, mely a főúri pár haza 
érkeztével Muraszombat népének lelkét eltölti és 
a jelen levők zugó, szűnni nem akaró éljen ria
dnia között fejezte ki abbeli óhajtását, hogy a 
grófi pár tényleg Muraszombatot tartsa állandó 
otthonának s a kiváló föur, kit a magyarok Istene 
annyi jeles qualitással áldott meg, jöjjön közénk
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vegye oltalmába ezt az elhagyatott vidéket vegyen 
részt a mi közéletünk munkájában, legyen annak 
vezére és fénylő napja. Egy ainbitióval tele társa
ságot talál maga előtt a kiváló föur, a mely min
den jóra irányuló törekvésében odaadó lelkese
déssel fogja követni.

A főszolgabíró eloquens szavait hatalmas 
éljenzés kisérte. A gróf mcghatoltan és a szitáló 
eső daczára hajadon fővel hallgatta azokat. Hor
váth László körjegyző esernyőt akart tartani a gróf 
fölé, a ki azonban udvariasan kitért a figyelem elöl, 
s a hulló eső cseppek épen nem akadályozták 
abban, hogy egy minden tekintetben sikerült 
beszédben köszönje meg a fogadtatást. Szápáry 
László gróf hangsúlyozta válaszában, hogy Mura
szombatot tekinti igazi otthonának és hogy 
készséggel közre működik minden olyan kez
deményezésben, a mely a község felvirá
goztatását és előre haladását célozza.

Ezután egy végtelen kedves jelenet követ
kezett, a mely leírhatatlan örömet és lelkesedést 
keltett. Gróf Szápáry Lászlóné szül. Weissenwolf 
Irén birodalmi grófné a német ajkú főrendi hölgy 
édes hazánk nyelvén magyarul szólalt meg és a 
következő talpra esett kis beszédben köszönte 
meg a neki szolló fogadtatást:

Köszönöm szép szavait és nagyon 
fogok igyekezni Istenben boldogult anyó
som gróf Szápáry Mária nyomdokaiba 
lépni, valamint Muraszombat és vidéke 
lakosságának szeretetét és bizalmát kiérde
melni. Szívből köszönöm a megható 
fogadtatást.

Óriási lelkesedést keltett a grófimnak ez a 
gyengéd figyelme, a mellyel uj hazája nyelvén 
szólott azokhoz, akik a muraszombati vár asszo
nyát már oly rég óta s oly szívesen várták. A 
beszédek elhangzása után a gróf kezet fogott a 
fogadására megjelent urakkal és a kert kaputól a 
közönség sürü éljeneitöl kisérve gyalog ment a 
várkastélyig.

Az ünnepség második része este játszódott 
le. Muraszombat népe fáklyákat gyújtott, s zenével 
vonult a kastély ablakai alá, hogy ezáltal is kifeje
zést adjon a főúri pár iránt érzett szeretetének és 
tiszteletének. A tűzoltó egyesület által rendezett 
menet ’dr. Sómon Lajos vezetésével fél 8-kor 
indult ki a tűzoltó szerháztól s meg kerülve a 
várost ezrekre menő közönségtől kisérve a

De az anya nem akart addig meghalni, mig 
még egyszer nem látja az ö édes lányát az ö 
kedves lányát, az ő híres lányát. Anyai áldását 
akarta rá adni, nem volt egyébb vágya, kívánni 
valója — szívesen hal meg aztán.

Ezt olvasta ki a jólelkü vicéné a beteg sze
méből, megnyugtatta a haldoklót; egy kopott rojtu, 
fakó nagy kendőt a nyakába kenteit, betakarta a 
botegei és ment, futott a színházba, Barla Miéiért.

II.
Premiére volt.
A szinlapok vastag feltűnő betűkkel hirdet

ték az uj darabot és a színház zsúfolásig megtelt. 
A siker szinte bizonyosnak látszott. Ismert, jeles 
iró tollából eredt az újdonság: az igazgató zseni- 
allilását dicsérte a kitűnő szereposztás.

Barla Miéi kezében volt a főszerep — Zizi 
grófnő adta.

Talán soha-sohasem játszott olyan szépen, 
mint épen ezen az estén — valóssággal remekelt. 
Alakítása, játéka viharos tapsra ragadta a néző
tér publikumát; vígan tapsolt mindenki a páholy 
szép asszonyaitól és gavallérokéi kezdve fel a 
magas plebsig. S mikor vége volt az első jelenet
nek, felhangzott újra az orkánszerü tapsvihar és 
tulboldog diva húszszor jelent meg a hálás kö
zönség hívására/

Kint a színház kapujánál ezalatt szegénye
sen öltözött asszony kért bebocsátást, de a dísz
ruhás portás kereken elutasitotla. A szegény asz- 

Pergament papír csakis a legjobb minőségben. KaPhatú Balkányi Ernő papirkereskedí 
° ------ ° sében Muraszombat.

szonynak sok beszédbe, rimánkodásba, könnybe 
került, mig a hatalmas kényur, a kapu úristene 
megkönyörüli rajta és bement elmondani az iga- 
gatónak, hogy Barla Miéit hivatja az édes anyja, 
halálán van — búcsúzni akar.

Vissza is jött csakhamar az üzenettel, hogy 
a kisasszony ma a közönségé — játszik, tehát ! 
nem megy. Várjon az az öreg asszony ha tud, I 
ha pedig nem, hát menjen Isten hírével!

A jó vicéné nem elégedett meg a szívtelen 
felelettel, még egy sikertelen kísérletet kockázta
tott meg, hogy bejuthasson és személyesen tol
mácsolja a haldokló üzenetéi és csak akkor távo
zott a színház kapujától, mikor látta, hogy min
den fáradsága hiábavaló.

Lesújtva sietett haza a beteghez.
A rozoga ajtó nyikorgására figyelmes lett a 

haldokló, minden erejét összeszedve előre hajolt 
vackán. Sovány sárga arcán a beesett halovány 
szemek egy percre kigyultak, mereven nézett az 
ajtóra. Látszott, hogy vár, nehezen vár valakit, a 
ki jönni fog, a kinek jönni kell s a midőn látta, 
hogy a kit várt, nem jött — kimerültön, erőtle
nül hanyatlott vissza a cihára.

A Vicéné elmondta a szivtelcn, durva üze
netet. A haldokló egy sóhajjal felelt rá, ^egy hosz- 
szu mély sóhajjal csupán. Ez volt az utolsó só
haja, végső lehellele — meghalt.

III.
A színházban folyt a darab meséje, a lelkes 

közönség tapsolt — éljcnzelt. Zizi grófnő csodá
sán szép és kedves volt.

Barla Miéi bámulatraméltó tökéletességgel 
játszotta a nehéz szerepet, alakításán meglátszott, 
hogy alaposan tanulmányozta Zizit. Meglátszott 
rajt, hogy érzi is azt — a mit dalol, hogy telje
sen átérti, átérzi Zizi grófnő szerencsétlenségét. 
A grófi család ellenvetései dacára egyszerű pol
gári családból származó ifjúba szerelmes Zizit 
jobban, szebben, igazabban adni lehetetlenség. A 
közönség ujjongott és elhalmozta az aranyost ke
gyének minden elképzelhető jeleivel. Csokor, ko
szorú, emléktárgy, taps, újrázás egymást érte.

A harmadik felvonás következett. Zizi bú
csúzik a szülői háztál, örökre — mindörökre. Az 
ész meghajlik a szív, a szerelem szavának, Zizi 
megy — Zizi búcsúzik.

És felhangzott, mélán, édes csengő hangon 
a szerelmes lélek bucsudala. A közönség áhítattal 
hallgatta, a nézőtér az ö varázslata alatt állott.

De egyszerre mély, csend, Zizi grófnő ajkán 
megszűnik a dal, erőlködik, — képtelen arra, 
hogy tovább folytassa. Ajka görcsösen vonaglik, 
egész teste reszket. Szive tájékán égő fájdalmat 
érez, megtántorodik, elalél . . .

A lelkesedés megszűnt, a jókedv lelohadt 
— a tapsnak vége lett. Nem is szél, csupán egy 
sóhaj, a szegény öreg asszonynak utolsó sóhaja 
volt, a mi a színpadon, a nézőtéren átsuhant.

Talán a haldokló édes anya átka volt a 
néma sóhajban, de elég volt ahhoz, hogy az uj 
darab sorsa egy perc alatt megváltozzék, hogy a 
várakozások ellenére, a sajtó és a kritika leg
nagyobb csodálatára — megbukjék.
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kastély elölt helyezkedett cl. Szápáry László gróf 
daczára a szapora esőnek lejött a vár előtti tér
ségre és ismételten adott kifejezést elragadtatásá
nak a szépen sikerült felvonulás íölött. A cigány 
zenekar állal adott szerenád után dr. Czifrák Já- | 
nos ügyvéd, a város közönsége nevében beszédei 
intézet a főúri párhoz, a melyre Szápáry László | 
gróf meghatottan válaszolt ismételten kijelentvén, 1 
hogy a község érdekében szívesen áll a közönség : 
rendelkezésére. Kerüljük a párloskodást a sze- i 
mélyeskedést — mondotta a nemes gróf — s a 
politikára való tekintet nélkül egyesült erővel 
működjünk közre a község érdekében. Hatalmas | 
éljen köszöntötte a grófot szép szavaiért. A fák
lyás menet ezután elvonult a várkastély elöl s 
ezzel a szép ünnepség véget éri.

hírek
— Eljegyzés. Bartáky János volt ballyándi 

segédjegyzö kit a treucsémnegyei Nemsó község
ben nem rég egyhangúlag körjegyzővé választot
tak. eljegyezte Török Etelka kisasszonyt Batlyándról.

— Uj vend evang. lelkész. Luthár Ádám 
Szentbiborról a múlt héten jeles eredménnyel tette 
le Sopronban a theol. szak- és lelkészi vizsgákat, 
s a múlt vasárnapon, augusztus hó 27-én felavat
tatott evang. lelkésszé. — Az uj lelkész ideigle
nesen Battyándon nyer segédlelkészi alkal
mazást — hol ezentúl rendszeresített segédlelké
szi állomás lesz — október végén pedig Német
országba, a lipcsei egyetemre, megy tanulmányai 
folytatása céljából.

— Esküvő. Kovács Ernö vasúti tisztviselő 
múlt hó 30-án tartotta esküvőjét Neumark Jolán 
kisasszonnyal Neumark Lajos és neje leányával 
Taranyban.

— Segédjegyzö-választás. A battyándi kör
jegyzőséghez tartozó községek a múlt hó 31-én 
csütörtökön választottak segédjegyzőt. A választás
nál Pósfay Pongrácz elnököli. Megválasztották 
Bárány Jenő nyugalmazott zalalövöi körjegyzőt.

— Az adóprés. A 111. oszt, kereseti adó 
ellen beadott felebbezéseket az adófelszólamlási 
bizottság már elbírálta. A Vasvármegye pénteki 
számúban statisztikai adatokat közöl. Ezekből 
megtudjuk, hogy a legtöbb felebezést a mura
szombati határozatok ellen adták be, még pedig 
a kincstári előadó, dr. Varga p. ü. fogalmazó 
gyakornok fclebbezell kiváló előszeretettel, nem 
lévén megelégedve a viszonyokkal ismerős adó
hivatali bizottság határozataival. És dr. Varga 
akcióját, legnagyobb fájdalmunkra, fényes siker 
koronázta. A felebbviteli fórum 57 esetben emelte 
fel az adót, még pedig — a mint halljuk — oly 
alaposan, hogy a megnyomorított adóalanyok 
kemény fellebbezésre készülnek. A többi járások
ban alig néhány esetben emelték fel az adót.

— A ,Muraszombatjárási Gazdák Szövetsége" 
1911. szeptember 7-én Pálmafán szarvasmarha-, 
sertés- és baromfi-dijazásl rendez a kővetkező 
dijakkal: Nagyobb tenyésztőktől bemutatóit álla
tokra I-ső dij: díszoklevél, H-ik dij: elismerő 
oklevél. Kisebb tenyésztők részére: Tehenekért 
állami dij: 1. dij 40 kor. 2. dij 30 kor. 3. dij 20
kor. 4. dij 10 kor. Üszőkért (1 éves v. idősbek)
állami dij: 1. dij 40 kor. 2. dij 30 kor. 3. dij 20
kor. 4. dij 10 kor. Bikákért (1 éves v. idősbek)
1. dij 20 kor. 2. dij 15 kor. 3. dij 10 kor. 4. dij 
5 kor. Sertésekért 1. dij 15 kor. 2. dij 10 kor. 3. 
dij 5 kor. Tyúkok, hidak és kacsákért 1. dij 10 
kor. 2. dij 5 kor.

— Felülfizetések és adományok a tűzoltók 
részére. Felülfizettek: dr. Czifrák János 10 K, dr. 
Pintér Miklós 9 K, Vogler József 7 K. dr. Rí lsekor 
Samu, Fürsl Ödön, Somogyi Zsigmond 5—5 K, 
Árvái Henrik, Oslcrer Károly, Rajbár Miklós dr. 
Skrilecz Mihály, dr. Vályi Sándor 4—4 K, Boros 
Benő, dr. Brandieu Sylvius, Echámp Kálmán, 
Nemecz János 3—3 K, Berdén István. Bodnár 
András. Balkányi Ernö, Fischer Lajos, Hartmann 
Ferenc, Junkuncz Sándor, Kemény Mór, Kleinrath 
József, Kolossá István, Lejkó Ferencz, Nemes 
Miklós, Ratkol Tivadar, Rúzsa. Ferencz Sávol 
János 2- 2 K, Ádanits János, Árvái Vincze, Ba
logh János, Bencsecz Ferencz, Berger Béla, Ber- 
ger Vilmos, Bralinscsák János, Czvetkó Lajos, 
Csiszár Lajos, Fiiszár József, Fiiszár Sándor, 

Gredár Lajosné, Heimer Ignácz. Hirschl Simon, 
Horváth András, Horváth Jánosné, Istenes István. 
Jónás, János. Jug József, ifj. Kirbisch Ferencz, 
Koltay Rudolf, ifj. Kohn Samu. Kováts Ferencz, 
Kühár Ferencz. Kühár Károly, Kühár János Lan- 
scsák József, Mayer János, Megyessy Amália, Most 
Lajos, Moreczky Simon. Meszarils István. Miholic 
János. Morgenstein Rezsöné, Neubaier N., Olajos 
József. Paurics Máté, Pósfay Gusztáv, Rehn János, 
Sándor Má'yás, Sávéi István, Skerlák László, dr. 
Schick Ferencz. Vályi Árpád, Vörös János, Zsila- 
vecz Ferencz 1—1 K, Hahn Győző 60 fill.. Berkes 
Mihály. Jelinek Izidor, Riluper Alajos Ruzsics 
Kálmán. Sebők János. Végi István 40—40 fill., 
Tálos Antal 30 íill., Braun Alajos, Hodászy N., 
Kühár Mátyás, Réczeg István 20—20 fillér. Be
küldött dijak: gróf Szápáry László 50 K, dr. 
Geiger Arlhur, Gosztonyi János, Kováts István. 
Kühár István 5—5 K. Vezér József 4 K. Pósfay 
Pongrácz, 3 K. Eberl Róza, Hunyadi Sándor, Jun- ; 
kuncz István, Háry Lipót, Németh Ferencz 2—2 ' 
K. Antal Sándor, Nagy I. 1—1 korona. Bevétel : 
711 korona 20 fillér, kiadás: 426 korona 72 fillér. 
Tiszta jövedelem : 284 korona 48 fillér. Tombola 
tárgyakat adtak: Kleinrath Józsefné, Hirschl Fe
rencz, Faílik Károly. Jarnevicz Péter, Kolossá I 
Istvánná, Nemecz János, Czipolt József, Jónás 1 
János, Pósfay Pongrácz, Wolfart Lajos, Rúzsa 
Fereuczné, Hartmann Ferenczné, Heimer Ignácz, | 
Bitlermann Tivadarné és még többen, kiknek forró 
köszönet.

— Szőlő eladás. Csemegeszőlő édes fehér 
Ghassettas kilónként 70 fill. Chassettas édes fekete 
burgundival keverve kilónként 60 fill. kapható 
Mintsek orvosnál.

— Az anyatej pótlása lehetetlen és igy ne 
kockáztassa senki sem a gyermek éleiét, hanem a 
lehetőségig emlőn táplálja, ezt mondják a világ 
összes orvosai. Az elválasztás percében kell a 
tápanyag megválasztására kiválóan ügyelni és kell 
hogy minden anya tudomást szerezzen arról, mi
szerint a gyermek leghatalmasabb tápszere az 
elválasztás pillanatától a Phosphatine Falieres.

— Kairóba vagy Madeirába menni tüdőbaj
nál nagyon költséges dolog és csak igen jómódú 
emberek tehetik. De sok esetben ez nem is szük
séges. Nyugodtan maradhatunk a hazában és mégis 
elháríthatjuk komoly tüdöbajnak a veszélyét, ha 
kellő időben a megfelelő szert alkalmazzuk. A ki 
mindennap néhány theáskanálnyi Siroliv „ Roche"-t 
vesz, mihelyt légzőszerveinek legkisebb gyengesé
gét, vagy baját észreveszi — legyen akár csak egy 
látszólag csekély hurutról vagy nátháról szó —. 
az a legtöbb esetben minden komolyabb tüdő
vagy gégebetegségnek biztosan elejét veszi. Sirolin 
„Roche" mindenütt kapható és nagyon kellemes izü.

A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő „A/, újság*-oll  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-ul 54. szám.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, kél korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

Akinek hashajtóra van szüksége, ne 
kísérletezzen mindenféle mesterséges szerrel, 
melyeknek többnyire kellemetlen, sőt ártal
mas utóhatásuk van, hanem használja a 
világ összes orvosai által rendelt természe- 
szetes Ferencz József-keserű
vizet, mert még Amerika egyik legismertebb 
orvosi szaklapja is, a Canadian Journalof 
Medicine, konstatálja, hogy a valódi Ferenc 
József-keserüviz használata „kíméletes hatása 
miatt az utóbbi években különösen előtérbe 
nyomult". Kérjünk a füszerüzletekben és 
gyógytárakban kifejezetten valódi „Ferencz 
József"-vizet. A Szétküldési-Igazgatóság 
Budapesten.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik szeretett gyermekünk 
Balcz Béla elhalálozása alkalmával akár 
koszorú küldésével, akár részvét nyilvánítás
sal a vagy a temetésen való részvétellel 
mély bánatunkat enyhíteni szíveskedtek fo
gadják ezúton is leghálásabb köszönetünket.

A mélyen sújtott szülők.

•) E rovatban köziöttekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Közgazdaság.

Termesszünk több búzát.

Az utóbbi két évben Magyarországnak búza 
termése ha nem is nagy, de mindenesetre jó 
közepes volt. Ezzel a közepes terméssel, mely 
meghaladta a 40 millió métermázsát, fedeztük 
ugyan a vám belföld szükségletet, de nem jutott 

| abból semmi a külföldnek, ami tehát azt bizo
nyítja, hogy csak egy kissé gyengébb búza ter
més esetén Magyarország és Ausztria kénytelen 
búzatermésének egyrészét külföldről beszerezni. 
Miután pedig e fejlődő országok kenyér szükség
lete évröl-évre fokozódik, bizton számiihatunk 
arra, hogy évröl-évre nagyobbodó búza termésünk 
is el fog fogyni a vámbelföídön s igy értékesülni 
fog a vámok által biztositotl magasabb árakon; 
nyugodtan mehetünk tehát bele abba, hogy az 
eddiginél több búzát termesszünk.

A kalászosok termesztése ugyanis a leg
kevesebb emberi munkaerőt igényeli s igy egyike 
a legolcsóbb mezőgazdasági művelési ágaknak. 
E mellett a búza árak állandóan elég magasak, 
amely kettős körülmény biztosítja a gazdát arról, 
hogy a búzatermelés egyszersmind egyike a leg
jövedelmezőbb mezőgazdasági ágnak.

Ezen előnyös tételek dacára nem igen 
vagyunk magyar gazdák abban a helyzetben, hogy 
nagyobb területeket vethessünk be búzával, mert 
hiszen egyéb növényeket is kell termeszteni, külö
nösen azért, hogy fejlődő állattenyésztésünk szük
ségletét fedezhessük.

A törekvésnek tehát oda kell irányulnia 
hogy ugyan azon a területen, amelyen eddig is 
búzát termesztünk, ezentúl nagyobb termés álla
gokat érjünk el. Ezen törekvésünket pedig csak 
úgy érhetjük el, ha talajunkat dusabban trágyáz
zuk. az azon fejlődő növényeket dusabban táplál
juk mint azt eddig tettük. S mert általánosan tu
dott dolog, hogy az istálló trágya nem való köz
vetlenül búza alá, mert attól megdől, sok szal
mát és kevés szemet ád, meg sem kíséreljük a 
vetés előtt adandó istálló trágyával fokozni a ter
més állagot mert ez lehetetlen, hanem igenis 
módunkban van a termés átlagokat szuperfoszfál- 
tal fokozni, a melynek rendkívüli termésfokozó 
hatása ma már országszerte és általánosan el
ismert. 150—200 kg. szuperfoszfátot kell kiszórni 
kát. holdanként vetőszántás elölt, hogy azután 
2—4 métermázsával nagyobb termést kapjunk, 
mint a mennyit kapnánk ugyanazon talajról mű
trágyázás nélkül. Vagyis tehát a szuperfoszfát leg
alább ugyanolyan súlyú, de legtöbbször kétszer- 
háromszor olyan súlyú terméslöbblelet ad, 
mint a milyen súlyú műtrágya elszóratolt, holott 
egy q szuperfoszfát ára csak 8 korona, egy q 
búza ára pedig 20—21 korona.

Az a gazda tehát, aki búzatermés átlagainak 
fokozására szuperíoszfátot használ, 100—200 per
centes haszonnal dolgozik, balgaság volna tehát e 
kedvező és nagy haszonnal járó eljárást nem 
alkalmazni.

11a valakinek nem kötött, hanem homokos 
talaja van, akkor a szuperfoszfát egymagában 
nem elegendő, hanem káliszuperfoszfálból kell 
alkalmaznia 150—200 kilogrammot kataszteri 
holdanként.
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Apró hirdetések.
Könyviár órák. A .Muraszombati Járás- 

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

Amerikai szöllövesző Kipária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

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

Ii dulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-44 7-20 4-24 i Körmend é 6-3-. Il-l-i 641
7-39 4-44 Xádasd 1 (i-21 1(1-56 6_25

ÍV 1 7-55 5-01 Zalaháshágy-Bimánym. ti"' 10’39
8-11 5'17 Zalapataka 5 50 10-16 54S
8'27 5-33 Za lalövő 5 43 lO’l" 5 42

(i-oi 8'43 .-,-49 Pankasz 5 24 9-41 5-18
6-io <S-53 5’58 Nagyrákos 5-16 <1-30 5 US

9-06-6-13 Öriszentpéter 5 07 9-20 4 59
6-45 9<!2(i-39 Dávidháza-Kotormá v 4.31 S-49 4 42

9-411;-4!' Örihodos 4 36 8-31 4-24
7-03 1 7-no Sál 4’28 8’21 4-14
7’17 io-og 7-1.3 Péterhegy-Tótkereszt. 41; s-<6 3-ss
7-26 Kri'i?---' Kerkaszabadhegy 4 OS 3-.-.0
7-40 10-3 J 7-41 E.-Lendva-Mátyásdoinb 3-58 7-46 3-39
7*50 10-13 7-32 Musznva-Vaslak 3-6 7'4’4 3-17
8*02 1( S-"’> | Battyánd 3-23 7-08 3-01
8.13 11-08 ^-18 Muraszombat i 3 10 6-53 2-46

<|-13í;-40 i Budapest keleti p. u. é 2-10 G’35 7-to
__ (i "l 3-24 Szombathely 7-38 1 2-25 1 0 48
— 4-58 3-25 i Fehring é 8-10 1-56,101"

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

i betű indulást, é betű érkezést jelent.

Hegedühurok
(A, D, G, E)

csakis finom minőségben
kapható Balkányi Ernő papirkeres- 

ked ősébe 11 M uraszom hat.

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

— Ármérséklés. Arról értesülünk, hogy a 
csillag védjegyű Thoinassalak liszt ara folyó évi 
szállításra nem jelentéktelenül mérsékteietett. ugy 
hogy gazdáink ezen kitűnő műtrágyát olcsóbban 
szerezhetik be mint eddig.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi 11. 

és 111. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink !

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

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

Tisztelettel A kiadóhivatal.

Ha el akarja adni
Ipari termékeit, gépeit
Raktáron lévő áruit.
De bárminő más cikkeit is,

- Egész készleteit,
Saját vagy bizományi áruit.

i Segítségére jövök ebben s
o Elintézem Ön helyeit 
n Nagyon olcsón és pontosan. —

— Lelkiismeretesen
Elhelyezi hirdetéseit,

fi. Nagyon jól megválalasztva a lapokat,
> Készít hirdetési szövegeket
« Elismeri hirdető irodám, mely
« Ingyen megküldi Önnek
ő Ujságkatalógusál,

Tele fontos tanácsokkal
Jó útbaigazításokkal
Általános reklámszokásokkal
Nagyon kimerítő költség vetéssel!

Lenkei Zsigmond hirdetési osztálya 
BUDAPEST. Dohány utca 37. Telefon 176 09.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

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

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

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

Cabinet-papir. Zsebben hordható. Nélkü
lözhetetlen dolog. Csomagja 20 fillér. Kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében. „Hermandol" 
egy doboz 1 kor. 20 fillér.

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomdái és könyvkötészeti munkák 

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek!



Magyarázat
arról hogy miért éppen a SCHICHT- 
„SZARVAS*  MOSÓSZAPPANNAL le
het a következő mosási eljárásnál a 

legjobb eredményt elérni:
1. A SCHICHT-„SZARVAS“ MOSÓ

SZAPPAN az összes szappanok 
között a legjobb.

2. Kiadóssága folytán a legolcsóbb 
is egyúttal

3. Tiszta voltáért 25.000 koronával 
szavatolnak.

4. Rendkívül enyhe és konzerválja a 
szöveteket.

5. Mert ezen szappan maga is köny- 
nyen oldódik, tehát a szennyet is 
könnyen feloldja.

ti. Hideg vízben is nagyszerűen lehet 
vele mosni és meggátolja a szövetek 
szétesését és összemenésél.

7. A SCHICHT-,SZARVAS*  MOSÓ
SZAPPANNAL való egyszeri átsi- 
mitás megfelel más szappannal 
való 3—4-szeri átsimitásnak.

S. A SCHICHT .SZARVAS*  MOSÓ
SZAPPAN használata által időt, 
fáradtságot és pénzt takaríthatunk 
meg.

9. Fehéríti a ruhát és feleslegessé 
teszi a napon való fehérítést.

10. Készítési módja egészen különleges 
és erre a célra csakis a legjobb 
nyersanyagok használtatnak fel.

11. Gyártásánál évtizedek tapasztalatait 
használják fel.

12. Ezen szappan tökéletesitésén foly
tonosan dolgoznak és e célból 
minden találmányt felhasználnak.

Mindez az „ASSZONYDICSÉR ET“ 
mosókivonatra is érvényes.

Hirdetmény!
A ki pénzt, időt és fáradtságot 

akar megtakarítani, kövesse ezen mo
sási eljárást:

A ruha beázlatása. Gsak annyi 
vizet veszünk, hogy az egész ruhát 
éppen ellepje és a vízbe annyi 
.Asszonydicséret*  mosókivonatot te
szünk, hogy a felka varásnál habozzék 
s azután a ruhát éjjen át áztatjuk.

A tulajdonképeni mosás azután 
csak nagyon kevés fáradsággal fog 
járni, ha SCHICHT-SZ APPANT, 
SZARVAS védjegyűt használunk. Mert 
minden tiszlátalanságot már feloldott 
az „Asszonydicséret*  mosókivonat és 
most már csak az szükséges, hogy 
ezen feloldott szenny a SCHICHT- 
.SZARVAS*  MOSÓSZAPPAN habja 
által lekötlessék. Minden fáradságos 
dörzsölés és zörömpölés elkerülendő; 
a ruhába erősen beleevödött foltokat 
úgy távolitjuk el, hogy a ruhát a foltok 
helyén mindkét oldalán SCHICHT- 
, SZAB VAS*  MOSÓSZAPPANNAL be
kenjük és azután összegöngyölve, egy 
óra hosszáig állni hagyjuk. Ilyen módon 
minden szennyet könnyen lehet kimosni.

Ha a .viz.be, a melyben a ruhát 
főzzük, kevés SCHICHT-.SZARVAS*  
MOSÓSZAPPANT vagy .ASSZONY
DICSÉRET" mosók ivonalot teszünk, 
az nagyon célszerű. Igen fontos, hogy 
a ruhát bőséges vízben többször gon
dosan kiöblítsük, a mig az összes, a 
SCHIGHT- „SZARVAS" MOSÓSZAP
PAN által feloldott szennyrészecskék 
el vannak távolilva és az Öblítővíz tel
jesen tiszta marad.

Az iskola igazgató és tanító urak szives tudomására hozom, hogy az alábbi tankönyvek nálam kaphatók; esetleg nagyobb 
megrendelést tiz nap alatt készséggel teljesítek.

Az összes iskolai nyomtatványokat raktáron tartom. Úgyszintén irkák, toll, irón, törlö 
gununi, gömb festék, irodai és iskolai tinta, rajzpapir, rajzkészletek, iskolai kréta stb. a legjobb minőségben és a legjutányosabb 
árban szolgálom ki.

Nagybecsű pártfogásukat mély tisztelettel kérem.
Muraszombat, 1911. augusztus hó.

Az árak korona értékben és helyben

Balkányi Ernő, 
könyv- és papirkereskedö. 

értendők.

II. o. R. k. elemi katekizmus fekete képpel 
II. o. R. k. elemi katekizmus színes képpel 
Hl- VI. o. Hóm. kath. katekizmus
Gerely J.: Kis képes biblia II. o.
IV—VI. o. Dr. Lassú L.: Rövid egyháziért. 
Egri elemi katekizmus
Egri kis katekizmus
Roder: Biblia történet
Roder: Biblia történet kisebb kiadás 
Bognár: Luther Márton kis kátéja 
Turcsányi: Biblia történet 1. rész 
Turcsányi : Biblia történet II. rész 
Keresztyén énekeskönyv
Rullkay Sándor: Keresztény egyház tört.

„ „ Konfirmandusok könyve
Dallamos könyvecske ág. ev.
100 énekdallam „ ,
Deutsch: Izrael könyörgései 
Gömöri: Izraelita biblia I. r.
Gömöri: Izraelita biblia II. r.
Gömöri: Izraelita biblia III. r.
Érlesitö könyvecske
Ember János: ABC könyv és fonomimika 
Tomcsányiné Czukrász Róza: ABC 
Kapi-Papp: ABC és olvasókönyv 
Mócsy-Petrovácz: ABC és olvasókönyv 
Mócsy-Petrovácz: ABC és olvasókönyv 
Benedek-Körösi: Magyar ABC és olvasók. 
Peress Sándor: ABC és olvasókönyv 
Gönczy: Vend ABC
Kurz-Zsengeri: Német ABC 
Sasvári Béla: Héber hangoztató 
Ovcges-Wiemann: Hangutánzó ABC 
Gyulai : Nemzeti: Olvaskönyv II. oszt. 
Ovcges-Wiemann : Olvasókönyv II. oszt. 
Kapi-Papp Olvasókönyv II—III. o.
Gáspár János : Olvasókönyv II. o.

—--O
—.40 I
—.40
-.32 I
-.30
—.50 
—.44
—.60 |
—.64 !
—.52 |
—.80 :

—.40 
—.52 
—.56 
—.40 
—.20 
—.20 
—.40 
—.56 
—.40 
—.50 
—.60 
—.80

2.20 
—.30 
—.30 
—.24 
—.20 
—.90 
—.80 
—.80 
—.88 
—.18 
—.40 
—.50

Több vidéki tanító : Falusi isk. olv.-k. II. o. —.54 
Több vidéki tanító: Fal. isk. tank. II—III. o. —.80 
Gyulai: Nemzeti Olvasókönyv III. o. —.72
Mócsy-Petrovácz: Olvasókönyv III. o. —.60
Gáspár János : Olvasókönyv III. o. —.53
Több v. tanító: Fal. isk. Olv.- és tank. Ili. o. —.64 
Gyulai: Nemzeti Olvasókönyv IV. o. —.92
Mócsy-Petrovácz : Olvasókönyv IV. o. —.88
Gáspár János : Olvasókönyv IV. o. —.64
Több v. tanító : Fal. isk. Olv.- és tank. IV. o. —.72 
Gyulai: Nemzeti Olvasókönyv V—VI. o. 1.35 
Mócsy-Petrovácz : Olvasókönyv V—VI. o. 1.60 
Gáspár János : Olvasókönyv V—VI. o. 1.44
Több v. tanító : Fal. isk. Olv.- és tank. V—VI. 1.30 
GyöríTy János : Falusi iskolások tankönyve —.88 
Ember Károly : Kath. falusi isk. Olv.- és tank. —.88 
Több székesföv. tanító: Számolókönyv II. o. —.36 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv III. o. —.36 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv IV. o. —.44 
Több székesföv. tanító: Számolókönyv V. o. —.70 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv VI. o. —.80 
GyöríTy: Számtan II. o. —.20
GyöríTy : Számtan III. o. —.20
GyöríTy : Számtan IV. o. —.20
Györll'y : Számtan V—VI. o. —.20
Bertalan Vince: Számolási gyakorlók. 1. r. —.20 
Bertalan Vince: Számolási gyakorlók. 2. r. —.20 
Bertalan Vince: Számolási gyakorlók. 3. r. —.20 
Bertalan Vince: Számolási gyakorlók. 4. r. —.24 
Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv 1. r. —.28 
Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv 2. r. —.28 
Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv 3. r.«- —.28
Ember Károly: Magyar nyelv és fogalmazás

kézi könyve 3. r. —.32
Ember Károly: Magyar nyelv és fogalmazás

kézi könyve 4. r. —.32
Nagy László : Vend nyelvtan —.16

Ahn-Erényi: Német nyelvtan 2.20
Vargyas E.: Földrajz I. rész —.50
Vargyas E: Földrajz II. r. —.50
Dr. Némcthy K.: Földrajz IV. o. —.(X)
Dr. Némethy K.: Földrajz V—VI. o. -.80
Atlasz megyei térképpel —.70
Vasvármegye leírása —.20
Doboczki J.: Gazdaságtan —.72
GyöríTy J.: Gazdaságtan —.20
Vargyas E.: Magyarok története .66
Vargyas E.: Magyarok története -.46
Györffy: Magyarok története —.20
Hajnóczy: Alkotmánytan, magyar honpolgár

joga és kötelessége —.50
GyöríTy: Alkotmánytan —.20
Vargyas E.: Természetrajz —.40
Györll'y J.: Természetrajz —.20
Dr. Széli L.: Egészségtan V —VI. o. —.42
GyöríTy J.: Egészségtan —.20
Vargyas E.: Természettan V—VI. o. —.66
GyöríTy J.: Természettan és vegytan

(Szent István) —.20
GyöríTy J.: Természettan (Buzárovits) —.20

Iparos inasok tankönyvei:

Mártonfy és Trajtler : Olvasókönyv I, o. 1.20
Mártonfy és Trajtler: Olvasókönyv II. o. 1.40
MárlonTy és Trajtler: Olvasókönyv III. o. 1.40
Dr. Veress Vilmos : Számtan I. o. —.88
Dr. Veress Vilmos : Számtan II—III. o. —.88 
Ellenőrző könyvecske —.24

Ismétlő iskolások tankönyve:

Kun László, Fülöp Sándor és Csath
András: Olvasókönyv 1.3Q



MURASZOMBAT. 1911.
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A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvénytársaság i 

áruosztálya 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendczéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél-árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetőmagvakat, erő- 
takarmányfélékct, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmenlet, 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 keresletnek
-------------------------- --------- 4-

Porosz szenet
szállít

KOHN LIPÓT
Muraszombat.

Egy félfedeles hintó, egy Sand- 
laufer féderes kocsi és egy 
szán eladó Ascher B. és Fia 

cégnél Muraszombat.

Alsólendvai röfös- és divatáru üzletembe 

egy fiatal, ügyes segédet 
azonnali belépésre keresek. Vend nyel
vet értők előnyben része 
sülnek. Schrantz Elek 

röfös- és divatáru kereskedő 

Alsólendva.

F----;köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár-utcza 28. szám

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

a gyár!
Fontos figyelmeztetési
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz-

őszi trágyázás!
Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításuktól! hamisításoktól!
8-20 Valódi Steri^^Muki védjegyű

thomassalak 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Minden zsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR 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.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

>

Védjegy: „Horgonyt4 "W®

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
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 „Horgony* 1 védjogygyel 
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 
OERíchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

sl

Keil-Lakk
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

.Keil Lakk -nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja : ez a kincsein ! 
A padló ugy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle; 
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szin. 
Figyelmei csak arra legyen, 
Hogy az mindig .Keil-Lakk" legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha fehér .Keil Lakk ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Ilt 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".

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

* Betéteket elfogad T%““ó“k 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lökekamal adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

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

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

Jelzálog es törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és hazakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5% alap kamatozással ugy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

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

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernö gyorssajtóján, Muraszombatban.


