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Vasutunk ügye a vármegyén.
Annyi mindent próbált már Mura

szombat közönsége a mi vasutunkkai, de I 
a felsőbb hatalmak csak nem akartak 
bennünket meghallgatni. Most a vármegye 
közigazgatási bizottsága utján próbál sze
rencsét ez a sokat zaklatott utazó közön
ség. Pósfay Pongrácz és rajta kivül mint 
egy száz muraszombati polgár irta alá azt | 
a kérvényt, amelyet a közigazgatási bizott
ság legközelebb tárgyalni fog s melyet 
közérdekű voltánál fogva egész terjedelmé- I 
ben az alábbiakban közlünk:

Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Tisztelettel alulírott muraszombati | 

lakosok a körntend—muraszombati h. é. 
vonalon közlekedő vonatok menetrend
jének czélszerübb megváltoztatása és egy 
tehervonat beállítása iránti, az alábbiak
ban előadandó kérelmüket azon alázatos 
kéréssel vagyunk bátrak Vasvármegye 
tek. közig. Bizottsága elé terjeszteni, 
hogy azt a tek. Bizottság illetékes helyen 
szorgalmazd kegyeskedjnk.

Immár közel 5 éve, hogy vasutunk I 
megépült s ma még mindig azzal a I 
menetsebeséggel közlekednek vonataink, 
amelyeket a pálya megnyitásakor a MÁV 
megállapított. Akkor azzal indokolták a J 
tulhosszu menetidőt, hogy a pálya még 
fiatal és nem üllepedett meg kellőkép, 
de ma már erről nem lehet beszélni.

73 kilométer hosszúságú vonalunkon 
a vonatok az utak 4—4 és fél óra alatt 
teszik meg, ha nincsen késés.

Az engedély okirat szerint a pálya 
akként építendő, hogy a vonatok órán
ként 45 kilométer sebességgel közleked
hessenek. Tekintve, hogy a pálya meg- 
üllepedésére szánt idő már rég eltelt, 
első sorban az a kérelmünk, hogy a 
vonatok menetsebessége akként fokoz- 
tassék, hogy a 73 kilométeres utat leg
alább 3 óra alatt megtegyék. Még ez 
esetben sem lenne a sebesség több mint 
óránként 30 — 35 kilométer, tehát 10 
kilométerrel kevesebb mint amilyenre az 
engedélyezés történt.

A tulhosszu és szinte elviselhetetlen 
menetidőt még az állandó késések is 
fokozzák és még türhetlenebbé teszik. 
Ennek kizárólagos oka az, hogy bár a 
hivatalos menetrendbe be van állítva 
egy tehervonat, ilyen még sincsen, hanem 
az összes teherforgalmat a személyszál
lító vonatok bonyolítják le. Hogy az ekkép 

szükségszerű kezelés, tolatás nemcsak 
idegölő és bosszantó, hanem még sok 
időt is rabol el, azt a tények is bizo
nyítják. Esztendőkön át ritka eset, hogy 
az 5814. sz. vonat rendesen érkezzék 
meg, de igen sokszor késnek a többi 
vonatok is. Tudomásunk szerint sokkal 
kisebb forgalmú vasutakon van teher
vonat, csak épen mi vagyunk a Máv. 
mostohái!

A tehervonat beállításával meg le
hetne’ szüntetni az egyes nagyobb állo
másokon a 10—15 pereznyi tartózkodási 
időt, amivel szintén redukálható volna a 
menettartam.

A menetrend gyökeres megváltoz
tatása iránt már egy Ízben kérvényez
tünk a nm. in. kir. kereskedelemügyi 
ministeriumhoz, de eredmény nélkül. 
Ezúttal a menetrendre nem kívánunk 
kitérni, de annak egy szembeötlő hibá
jára akarunk rámutatni és a hiba orvos
lását kérni.

Az 5815. sz. vegyesvonat ezelőtt 
3 óra 52 perckor indult Muraszombatból 
és Körmendre ért 7 óra 52 perckor. 
Utasaink túlnyomó része e vonatot hasz
nálva Szombathely illetve Budapest felé 
gravitál. Ezeknek tehát a korábban ér
vényben volt menetrend szerint is 2 tel
jes órát kellett Körmenden várakozniok, 
amig tovább utazhattak I Ez az állapot 
most még tarthatatlanabbá lett az által, 
hogy f. é. május 1-től kezdve ez a vo
nat 3 óra 52 perc helyett 2 óra 46 p - 
kor elindul és 6 óra 41 p.-kor van Kör
menden, s ezzel a várakozási idő, 3 
óránál is több lett.

Ez a menetrend megállapítás telje
sen érthetetlen! Haszna belőle senkinek 
másnak nincsen mint a körmendi ven
déglősöknek. Igaz ha csatlakozása van 
a Grácz felé közlekedő 1304. sz. gyors
vonathoz, azonban ezt senki igénybe 
nem veszi, mert ebbe az irányban 
alig akad utas, Gráczba Muraszom
batból, sokkal könnyebben, olcsóbban 
és rövidebb idő alatt el lehet jutni 
Radkersburgon át!

Amilyen mértékben hasznos ez a 
menetrend a körmendi vendéglősöknek, 
oly mérhetetlen kárt okoz a muraszom
bati kereskedőknek és üzletembereknek, 
s általában Muraszombat községnek.

Manapság nem szívesen maradnak 
az emberek éjszakára is házon kivül. 
Ekkép Muraszombatba a legtöbb utas 

az 5814-es sz. vonattal jön, amelynek 
menetrend szerint 11 óra 8 perckor kel
lene Muraszombatba érni. Ám épen ez 
a vonat az, amely mindig késik, igy a 
legtöbb esetben 12 óra, sőt fél egy is 
lesz, amire az utas a városba ér. Ebé
delnie is kell, ami egy fél órát szintén 
igénybe vesz. Ekkép alig marad 2 órai 
ideje arra, hogy dolgáit elvégezze da
czára annak, hogy pl. a szombathelyi utas 
reggel 6 órától este 11-ig utazott. Ebből 
a 17 órából 11 órát vasúton töltött, és 
3 órát várakozott. Hát ez a menetrend 
nem a modern haladó korba való, s 
annak fentartása határozottan a közér
dekbe ütközik.

Abban a korban élünk amikor az 
idő pénzt ér. Ki kell használnunk min
den percet, a megélhetés iránti nagy 
küzdelemben. Mily rettenetes idő pazar
lással jár e kora délutáni elutazás, és 
a Körmenden való 3 órás tétlen veszteg- 
lés. Az esti vonatokat azok használják 
akik nem érnek rá nappal utazni. Már 
most mit ér a dolgozó ember számára 
az a délután, amikor már fél 3 órakor 
ki kell a vasúthoz menni. Akkor már 
senki sem tud semmit végezni!

Ez a vonat nagyon kényelmesen 
elindulhatna 5 órakor Muraszombatból, 
sőt ha a tehervonat beállítása és ezzel 
a menettartam megrövidítése iránti jogos 
és méltányos kérelmünk meghallgattatásra 
talál, elindulhat 6 órakor vagy 6 óra 
30 perckor, s még mindig elég jókor 
van Körmenden!

Tek. Közigazgatási bizottság! Ezek
ben voltunk bátrak súlyos sérelmeinket 
előadni s nem kételkedünk abban, hogy 
azok jogosságát a t. bizottság minden 
tagja átlátja és beismeri. Ebben a remény
ben is fordultunk vármegyénk e nagy 
tekintélyű testületéhez, biztosan számítva 
arra, hogy sérelmeink orvoslást találnak.

Ehhez képest mi alázattal kérjük a 
tek. Közigazgatási bizottságot:

Méltóztassék kérelmünket beható 
tárgyalás alá venni s annak eredménye- 
kép a Máv. Igazgatóságát megkeresni, 
hogy tiszteletteljes kérelmünket mielőbb 
teljesíteni szíveskedjék.

Mély tisztelettel
Muraszombat, 1911. szeptember hó 24.

Pósfay Pongrá ez s. k. 
és társai.

MEGELŐZÉS.

Az. orvosok betegeiket mindinkább a megelőző 
theoriára teszik figyelmessé, a mely különösen az 
idült betegségekre vonatkozólag bir a legnagyobb 
fontossággal. Különösen áll ez a légzőszervek idült 
bajainak minden megnyilvánulására, a melyek még a 
meleg évszak alatt is a legnagyobb figyelmet és ápo
lást igénylik.

• Éppen nyáron, a mikor a gége, tüdő és bronc- 
Jiusok nyákhártyáját súlyos hurutok nem ingerük,

akkor lehet helyes kezelés által a beteg szervek tel
jes gyógyulását és megedződését, valamint az ellent- 
állóképesség fokozódását az eljövendő tél ridegsé
gével szemben elvárni. Mindazon esetekben tehát, 
a melyekben felnőtteknél és gyermekeknél a legki
sebb hajlandóság is mutatkozik a légzőszervek téli 
hurutjainak keletkezéséhez, a nyári hónapok alatt 
ez ellen erélyesen kell megküzdeni.

Hogy ezen irányban eredményt érjünk el, arra 
egy szer sem olyan alkalms mint a Sirolin ,Roche“.

Ennélfogva elsősorban minden tüdőbetegnek 
komolyan és nyomatékosan ajánlandó, hogy egy

megelőzi kúrának vesse magát alá és nyáron naponta 
háromszor a Sirolin ,Roche‘-ból egy kávés-illetőleg 
egy evőkanállal szedjen. A meleg időjárás alatt még 
a súlyosan beteg tüdőt sem izgatják sokat a köhögési 
rohamok, ugy, hogy ilyenkor a Sirolin nemcsak 
megnyugtatóig, hanem a szó szoros értelmében 
gyógyitólag is képes hatni.

A Sir.Jin ,Roche*-sal  való nyári kúrák külö
nösen gyermekek számára ajánlatosak szamárhurut, 
kanyaró, skar át stb, után. A gyógyszertárban kife
jezetten Sirolin _Roche*-t  kell kérnünk.
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Arany keresés a Mura fövényében.
E becses lapok folyó évi 35-ik számában is 

regisztrálva lett, hogy egv angol pénzcsoport arany 
után kutat a Mura folyóban, hogy azután modern 
gépekkel és megfelelő munkaerővel lásson hozzá 
az arany kitermeléséhez.

Nem tudom az én korombeliek emlékeznek-e 
arra, mikor a hatvanas és hetvenes években mura
közi vagy hovavaló horvátok a Murán aranyat 
mostak. Volt egy két lábú körülbelül másfél méter 
hosszú rovátos patkájuk, a melyre a fövényt öntve 
azt vízzel mosták le. Az arany fajsulyánál fogva 
a rovátkákban maradt, amit azután higannyal 
szedtek össze. Az igy termelt aranyat azután a 
nagykanizsai adóhivatalba szállították be.

Az aranyásóknak az aranymosásra ha nem 
csalódom külön engedelmük volt az azon kívül is 
valamelyes privilégiumban is részesültek a part
menti községeknél, ugy tudom szabad forrásuk 
is volt.

Hogy azután miért maradt abba az arany
mosás, azt már nem tudom. Érdekes azonban, 
hogy az ánglusok aranyat keresnek a Mura fövé
nyében.

Hogy arany van, az kétségtelen, valamint az 
is, hogy kimosásra kiszemlése minél fejlettebb 
módon történik, annál jövedelmezőbb. De mi a 
manónak ezt a jövedelmi forrást az angoloknak 
adni, mikor azt mi magyarok is megtarthatjuk. 
Nincsenek nálunk kapitalisták, kik a helyzetet 
kihasználnák? Vagy nincsenek még nekünk oly 
modorú technikai eszközeink, amellyel az aranyat 
a fövényből könnyen kiszemelhetnők. kimoshatnók ? 
Vagy talán a vállalkozás tekintetéből — mint 
majdnem minden hasonló dologban — az élhetet
lenséggel kelünk versenyben?

Mi magyarok szegényeknek valjuk és tudjuk 
magunkat és kincseinket mégis mások prédájává 
dobjuk. Pedig a kincs a szegénységre nagyon, de 
nagyon ráfér. Miért tehát azt más szasiónak adni ?!

Az illetékes tényezőknek talán nem ártana a 
kormány nagybecsű figyelmét felhívni arra, hogy 
a Mura fövényében arany van! Miért is az állam. 
A kincstár jövedelmének fokozása céljából is nem 
csak nem ártana, hanem igen is haszonnal járna 
azt a modern technikai vívmányaival kiaknázni.

Vagy nincsenek nekünk is modern eszkö
zeink? Hát be kell szerezni, ott az ánglusok 
szerzik be. Vagy nem adnak ? Hát akkor tanul
mányozni kell a dolgot és az ahhoz értő ember
nél tartom képtelenségnek egy oly eszköz és mód 
kitalálására, a mivel az aranyat a Mura fövényé
ből ki ne lehetne szedni.

Könnyű beszélni ! Vélik sokan. Azt kérem 
szeretettel magam is elismerem, hogy cselekedni 
nehezebb, sőt azt tartják kezdeni a legnehezebb. , 

De ha már jövedelmünk, jólétünk fokozására a 
kínálkozó alkalom úgyszólván a markunkban van, 
miért dobnók azt Albion pénzsóvár fiainak ?.

Azoknak, akiknek az egész világon eleg 
helyük van aranyat aknázni és mosni. Miért ne 
lehetnénk mi is élelmesek, azután meg arany sóvár- 
gók itt a Mura mentén, ahol évezredek óta össze
hordott hatalmas fövénytelepek vannak annak 
völgyében. Vagytán, mi csak az olyan aranyak 
után sóvárgunk, amit munka nélkül zsebre lehet 
vágni? Az megátolkodott és megátkozott bajunk 
volna, ha ugy volna!

Mert hogy a Mura fövényében arany van, 
az bizonyos. Tanúsítja, hogy a hatvanas hetvenes 
években, mikor még a nemes kócsag sem volt 
ritka a vidéken, igen is voltak aranymosók, akik
nek a mosás jó jövedelmet hozott: Ügy hallottam 
annak idején két ember primitív mosó eszközökkel 
hetenként 2 3. mogyoró nagyságú aranyat mosott
ki ami körülbelül 3—4 cm3 felelvén meg súlya 
57-9 77-2 gramot teszen ki. amely átlagosan
78—104 korona értéket képvisel. Ez egy évben 
3_4 kilogram tiszta aranyat teszen ki, amelynek 
értéke 4050— 5400 korona.

Igen ám ! De oly régi kezdetleges eszközökkel 
mennyi arany marad még a fövényben. S igy ha 
a termelés megfelelő modern gépekkel ha csak 
húszszoros eredménnyel fokozódna is, az egypár 
ember után is 60 — 80 kilogram arany termeléssel 
járna, amelynek értéke nyolczvanegyezer -egyszáz- 
nyolczezer (81000 108000) korona. És ha már
most csak busz (20) pár embert foglalkozttaunk is 
arany mosással az egy évben egyezerkettőszáz- 
egyezerhatszáz (1200-1600) kilogram aranyat 
jelent, amelynek értéke egymillióhatszázhusz- 
ezer- kettőmillióegyszázhatvanezer (1620000— 
2160000) korona.!

Értem én azt, hogy Albion fiai miért vetették 
szemüket a Murára annak aranyat tartalmazó 
fövényére!

Soha se engedjük biz azt más kezére adni. 
Eléggé reánk fér a fövény kiaknázatlan kincse, 
de legjobban ráfér a vendség mozgalmas népére. 
Miért is igen helyén valónak találnám, ha hazai 
vállalkozó hiányában (ami valószínű) valamelyik 
képviselő az ügyet az országgyűlés elé vinné s 
megkérdezné: van-e tudomása a magas kormány
nak és illetékes kutató tényezőinek az angolok 
tervéről, s ha igen nem volna-e megfelelőbb, 
nemzetgazdászatilag helyesebb az aranymosást a 
helyi lakosság és a kincstár jövedelmének fokozása 
tekintetéből megfelelő modern eszközökkel és mó
dokkal államilag a magunk javára visszatartani. ?

Azt gondolván, a kormány e tekintetben nem 
adhat kitérő választ, hanem ezer szakkönyveivel 
tanulmányoztatván megcselekszi azt, amit az ango
lok akarnak. Bertalan Vincze.

Mihály napján.
Ősszel, Mihály napján 
A legények vígan vannak, 
Faluvégén elmulatnak. 
Mindegyiknek megvan párja, 
A kedvese, a mátkája.

Ősszel, Mihály napján
Együtt járják mind a párok . . .
De nem látják Bácsi Sándort:
Maris régi hü kedvesét.
Meg mostani szeretőjét.

Este Mihály napján
Sándor is a faluvégen
Mulat egy kis lány ölében . . .
Mintha mi sem történt volna 
A füzesben hej! amoda.

Másnap kora reggel 
Megkötözve elvezették 
Bácsi Sándort a falun vég’.

És egy nézett csak utána:
Ács Maris a biró lánya.

Gy. Kocsis Lász'ó.

— Lapunk mai száma 6 oldalt 
tartalmaz.

HÍREK.
— Döbrentey Antal szolgabiró fegyver

gyakorlatáról haza érkezvén, elfoglalta hivatala 
vezetését.

Kettős eljegyzés. Antauer József pol
gártársunk családjában kettős eljegyzés történt. 
Gyógyszerész fia, Antauer István eljegyezte Zrínyi 
Károly Csáktornyái áll. tanitóképzö intézeti igaz
gató leányát, Margitot. Antauer Jenő csendlaki 
tanító pedig jegyet váltott özv. Szeredy Lajosné 
leányával, Ilonával.

— Az állami iskola gondnokságának 
ülése. Tegnap, szombaton d. u. 5 órakor az ál
lami iskolaigondnoksága Pósfay Pongrácz elnöklete 
alatt ülést tartott.

A választójog és a V. M. K. E. Az 
Országos Közművelődési Tanács megkeresésére, 
a V. M. K- E. tegnap délután 2 órakor tartott 
választmányi ülésén foglalkozott a választójogi

tArcza.
Végzetes szó.

Irta: Jávor Mihály.

Megtörtént, hogy Lovász bácsi egy ízben 
valamivel korábban vetődött haza, mint rendesen 
s tüstént odafordult az asszonyhoz:

Anyjuk, ide az ünneplő ruhámat:
Lovász néni nagy szemeket meresztett az 

urára. Mire való az ünneplő, a mikor hétköz
nap van ?

No csak siess; hivatott a jegyző ur — 
adta meg a fölvilágositást a férj.

Lovász azután belebujt vasárnapi gúnyájába 
s mivel igen vérmes ember volt, alig egy-két fa
latot reggelizett, hogy józan, tiszta fővel indulhas
son útjára.

Tisztában volt a felöl, hogy mit akar a 
jegyző tőle. A Faragó-féle dolog húsz esztendő 
óta tartott s az öreg Lovász, aki foglalkozására 
építőmester volt, tudta, hogy végre dűlőre kerül. 
De meg is fogadta magában, hogy a jó alkalmat 
nem halasztja el, hanem minél több ezrest fog 
kivasalni a földesurtól.

Csak azt nem tudta még pontosan megálla
pítani, hogy mennyit kérjen ennél az üzletnél, 
azért, mielőtt a nótáriushoz benézett volna, elbal
lagott a Faragnék kastélya felé. A remek szép 
üpület egy gyönyörűen gondozott angolkert köze
pén emelkedett s köröskörül üde, zöld gyepszö- 

1912. évi Protestáns
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nyeg ékeskedett. Ugy tetszett, mintha megközelít
hetetlen volna, azonban nini, a gondosan kezelt 
környezetben, mint egy kiáltó, csúnya folt, ott te
rült el egy kis darab parlagon hagyott földecske. 
Ez a Lovász bátyánké volt. A furfangos ember 
rájött arra, hogy ez a beékelt haszontalan föld
darab sokat ér a kastély tulajdonosának.

Lovász bácsi egv darabig el nézegette a föld
jét, ami bizony ott épp ugy föstött, mint egy ék
telen nagy folt a folt a király bársonypalástján. 
Minden oldalról azonnal szemetszurt s ezzel na
gyot ártott a kastélynak, a parknak is.

Lovász bácsiban rejlett annyi huncutság, 
hogy csak azért is oda hajtatta ki barmait legelni, 
minek következtében a kastély cifra termeiben ál
landóan kellemetlen szag terjengett. De hát Lo
vász uramnak nem lehetet parancsolni, az ő föld
jén nem szólhatot rá senki.

Tudta jól, hogy a Faragó grófi családtól 
nem fog ezreseket kicsalni, hisz a címerükön kívül 
nem volt semmijök. Azonban azt is tudta, hogy 
ha türelmesen vár, elöbb-utóbb sikert arat. Es ; 
várt is, mert hála Istennek várhatott .... íme, a 
kastély most végre gazdát cserélt. Egy Müller ne
vezetű dúsgazdag pesti bankár vette meg. Itt az 
ö szerencséje, üstökön kell, hogy ragadja!

A jegyző már messziről mosolyogva intett 
Lovász bácsinak.

Hallja bátyámuram, mit kér azért az 
arasznyi földért ott a kastély táján. Az a Müller 
nagyságos ur tudni akarja.

megjelent

Mit mond? A pesti urnák az én földem 
kellene ? No né !

Föld ide, föld oda! Nem nagyobb, mint 
egy kiterített zsebkendő.

Ohó ! Van az kétszáz kvadrát. Ha nem 
több!

Mondjuk, hogy annyi. És mondjuk, hogy 
kap érte négyszáz koronát.

Lovász bácsit elfutotta a pulykaméreg.
No ha az a pénzeszsák csak annyit kí

nál érte, akkor nem adom. Nincs több mondani
valóm ! . . . .

Ugyan ugyan! engeszteltete a nótá
rius ; hiszen megkapja a tízszeresét is Müller 
úrtól..........

Négyezer korona ! figymálódott a kőmű
ves s kicsinylöen mosolygot. De ha ezt is meg
tízszereznék ?

A falu jegyzője ismerte embereit, de kivált
kép Lovász Ambrust. Hirtelen megragadta a kezét 
és igy szólít:

— legyen az utolsó szava! . . . . Majd 
megmondom Müller urnák.

Lovász elbaktatott, de nem volt meg a ren
des lelki nyugalma. Tartott tőle, hogy túlságosan 
kapzsi volt. Azonban nehány nyugtalanul eltöltött 
nap után újra hivatta a jegyző s ott az irodában 
annak rendje módja szerint megcsinálták a szer
ződést. Lovász uram negyven darab ezres bankó
val távozott.

Kapható:
Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésben 

MURASZOMBAT.
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reform kérdésével. Az érdekes ülés lefolyásáról, 
lapunk jövő számában hozuk tudósítást.

Súlyos baleset vasutunkon. Oláh 
Sándor dávidházi pályafelvigyázót tegnap súlyos 
baleset érte. Teljes sebességgel haladt triciklijén, 
és egyenesen belerohant a szemközt jövő vonatba. 
Súlyos sérülésekkel hozták a muraszombati kór
házba. Az eset részletei a következők: Oláh Sándor 
pályafelvigvázó [tegnap délelőtt 1 z9 óra tájban 
vasúti háromkerekű járgánnyal elindult Dávidháza 
kotormánv állomásról Öriszentpéter felé, hogy 
a pályát 'felülvizsgálja. Az volt a szándéka, hogy 
sietve elvégzi dolgát, és nyomban visszajön Ori- 
Szentpéterröl a 9 óra 6 perckor induló 5814 sz. 
vonattal. Már közeljárt Öriszentpéterhez, ahol tudva
levőleg a pálya erősen lejtős és tele van kanya
rokkal. Gondtalanul és nem vigyázva eresztette el 
Oláh a triciklit, és ez okozta vesztét. Valamivel 
megkésett ugyanis, s a 5814 sz. vonat már elindult 
Öriszentpéterröl lassan vánszorogva fel az erős 
esésű pályán. Egy kanyarulatnál, hirtelen elöbuk- 
kanik a sebesen rohanó tricikli. A mozdonyvezető 
észreveszi, hogy a pályafelvigyázó nem figyel előre, 
mire fütyölt. O'láh még a fütyszóra sem lett figyel
mes s anélkül, hogy fékezni próbált volna, teljes 
erővel beleszaladt a vonat gépjébe. A mozdony 
még ebben a percben mozgásban volt, de pár 
pillanat alatt megállott. A vészjelre leugrált a 
vonat személyzete s borzadva látták Oláh Sándort 
a vonat kerekei alatt teljesen össze roncsolva. 
Bal karját, bal lábát és fejét zúzta össze a hatal
mas összeütközés és belső sérülést is szenvedhe
tett, mert vért hányt. A vonat a súlyosan sebesült 
embert felvette s visszatolatott Oriszentpéterre, 
ahol dr. Szilárd Lipót hamar bekötözte Oláht. 
Ezután hordágyra tették s a vonat behozta Mu
raszombatba, ahol a kórházba vitték. A szeren
csétlen ember iszonyú kínokat szenved, eszméleté
nél van s maga mondta el, hogy egy cséplőgépet 
nézve, annyira elmerült, hogy nem vette észre a 
szemben jövő vonatot. Oláh Sándor, kinek álla
pota nagyon válságos, 29 éves nőtlen ember. 
Sorsa iránt általános a részvét.

Emelkedett a kamatláb. Az Osztrák 
Magyar Bank főtanácsa a bankkamatlábot e hó 
22-én pénteken kezdődő érvénnyel egy egész szá
zalékkal felemelte. Ehhez képest most a bankka
matláb 5 százalék. Ez a kamatláb emelés termé
szetesen most az egész monarchiában megdrágítja 
a pénzt.

A megbénult lokomotív. Pénteken 
reggel nagy zavarban volt a muraszombati állo
más személyzete. El akarták indítani a reggel 7 
órai vonatot, de a gözparipa amelynek elkeliett | 
volna vontatni a szerelvényt, megbetegiilt. Fel
mondta a szolgálatot s nem akart megindulni. En
nek az volt a következménye, hogy a reggeli vo
nat csak azután indulhatott el, miután a Körmend 
felöl jövő vonat megérkezett. Annak masináját ha-

Megesett egyszer, hogy Lovász és a millio
mos Müller találkoztak künn a vasútnál. A kőmi- 
ves ekkorra már úri tempót sajátított el: gőzösön 
vitette magát a városba, ahol téglát vásárolt. Az 
uj földesur, az pedig pesti vendégeket várt.

Lovász Ambrus kénytelenül feszengett Müller 
ur közelében.

Alighanem haragszik rám, gondolta ma
gában, miközben alázatosan odaköszönt. Bizonyo
san sokalja a föld árát.

Müller pedig dehogy is haragudott, mert a 
mint emberünket megismerte, mosolygósán, előre
nyújtott kézzel jött feléje.

- Kedves Lovász ur, még idéig nem volt 
módomban, hogy megköszönjem . . .

A kőmives nagyot bámult.
Mit köszönne meg a nagyságos ur?
Ejnye no! hát azt a nagylelkűségét I 

A fejedelmi ajándékot. Higyje meg, az ön földje ’ 
legalább százezer koronát ér meg nekem . . . Mint 
egy fillért!

— Százezer koronát! . . .
Kiáltotta Lovász bácsi és arcába szökött a i 

vér. A lábai egyszerre meginogtak, a hangja meg 
elakadt. Értelmetlenül dadogta:

Százezer koronát! . . .
S akár egy támasztatlan lisztes zsák, elterült i 

a földön.
Hamarosan beszállították az állomás épületbe. 

Müller ur az automobiljából angol sót hozott elő, 
hogy megdörzsölje vele, mint az elájult szép höl
gyeket szokás. Mások friss vízzel locsolgatták. 
egyéb módon is élesztgették, de hasztalan !

Lovász Ambrust megölte az a kegyetlen 
sző, hogy nagyobbat is markolhatott volna. 

mar elébe fogták az itt veszteglő vonatnak, s az 
7 óra helyett 3 negyed 9-kor elindult. És ez a 
késedelmes indulás most mindennap igy lesz, meri 
a nádasdi hid elégése óta csak három mozdony 
van az inneni részen. Ez a három lokomotív bo
nyolította le az egész forgalmat. Most azonban 
csak két egészséges gép maradt, s az a két gép 
hurczolja ide-oda a vonatokat. Legeredetibb azon
ban a dologban, s legjellemzőbb a mi vasutunkra, 
hogy a vonatok dacára annak, hogy közel két 
órás késéssel indulnak, mégis pontos időre beér
keznek rendeltetési helyükre. Lehet tehát a mura
szombati vasúton is gyorsabban menni, s a pálya 
mégsem megy tönkre, üti figura docet.

Szomjas czigányok. A múlt vasárnap 
este zenés mulatság volt Bankó Viktor vendéglő
jében. Vig társaság mulatott együtt, s fogyasz
totta a bort, meg a sört rengeteg menyiségben 
Bankó Győző őszinte örömére. Jól éjfél felé járt 
már az idő amikor a czigányok egy része felhasz
nálva a szünóra idejét, egyenkint eltünedezett az 
ivóból, s többet nem is tért vissza. Később a bor- 
fiu lement a pincébe sörért s rögtön észre vette, 
hogy két hordó sör hiányzik. Ennek a két hordó
nak pedig a következő a története. Baranya József. 
Kovács József, Baranya Ignácz, Czenner Ignácz, 
Kovács János és Horváth Mihály részben, zenélő 
részben mulató cigányok, felhasználva a mulatság 
zavaros hangulatát, lelopodztak a pincébe. Az ott 
csapra vert hordóból jó sokat ittak, s azután 2 
hordó sört magukkal vitték. Az egyik hordót a 
kisszombati határban a Lendva mellett csapra 
verték, megitták a hordót pedig a Lendva patakba 
dobták. A csendőrök elcsípték a szomjas cigányo
kat, kik ellen az eljárás folyamatban van.

Közgazdaság.

Magyarország sertéstenyésztésének jövője.
Hazánk sertéstenyésztésének nemcsak az a 

baja, hogy a sertésvész felényire apasztotta állo
mányunkat, s ennek következtében még ma is 
igen sok gazda van, a ki a sertésvésztől való fé
lelem miatt nem mer sertéseket tenyészteni, ha
nem az is a baja, hogy a magyar mangalica bár 
páratlanul kitűnő zsirsertés, de szaporasága, fej
lődő képessége és bizodalmassága igen rossz. Mig 
más országokban egy koca 16 -20 malacot nevel 
fel évente, a melyek 10 12 hónapos korukban
100 150 kg. élősúlyt érnek el, addig a magyar
mangalicák csak 5 malacot nevelnek fel, s ezek 
is egy éves korban csak 60 kg. súlyt érnek el. 
Ez az oka annak, hogy a mangalica sertéste
nyésztése még ott is csak alig hajt jövedelmet, a 
hol a sertésvész nem szedi a maga áldozatait.

Ezeken a bajokon ma már elég könnyen 
lehet segiteni, a sertésvész ellen elég biztos vé
delmet nyújt a Hutyra-féle ojtás, s csak csupán 
az a fontos dolog, hogy a védő ojtás akkor al- 
kalmaztassék a mikor a sertésvész fellép: tehát 
már az első megbetegülésnél állatorvoshoz kell 
fordulni, s azonnal, a mint az a sertésvész jelen
létét konstatálja, táviratilag kell megrendelni Buda
pestről. a járványtani intézetből az ojtó anyagot, 
s azzal valamennyi sertést be kell ojtani akár 
érintkezett az a beteg sertéssel akár nem. Ha már 
több drb. sertés elhullott, s ha ennek következté
ben a falka nagy része már fertőzve van, akkor 
az ojtás megkésett, eredménytelen lesz.

A csekély szaporaságnak, a lassú fejlődés
nek is meg van a maga orvossága. Vannak ma 
már olyan nemesített mangalica sertések, a me
lyek évente éppen ágy 15 20 drb. malacot szül
nek és nevelnek fel, mint akármelyik angol sertés, 
s a melyek olyan gyorsan fejlődnek, hogy egy
éves korukban 120 160 kg. élősúllyal bírnak, s
e mellett a mangalica sertés minden jó tulajdon
ságát megtartották, tehát ugy édzettségét és túró 
képességét, mint nagy zsirtermelö képességét, da 
e mellett törzsük hosszú hengeres, a maron és 
háton rendkívül széles, hizodalmasságuk pedig jó
val nagyobb: Ezé a sertésé Magyarországon a 
jövő. Nem tellik bele 8—10 15 év, hogy ez fog
minden más sertést kiszorítani az országból, mert 
nincs sertés, a mely a mi viszonyainkhoz mérten 
jobban megfelelne.

Ma még alig egynéhány tenyészet van az 
országban, a mely felesleges számban ilyen anyag
gal rendelkezik a minő pl. Jeszenszky Pál és Ko- 
vácsy Béla sertéstenyészete Dorogon, Sátorkö- 
puszta, Esztergom megyében, a honnét most fog
nak eladásra kerülni 3—4 hónapos malacok, a 
melyek nagyobb súllyal bírnak mint a minővel a 
közönséges malacok 6- 8 hónapos korban.

Nyilttér.*)

1911. B. 451/2. szám.
Ö Felsége a Király nevében!

A muraszombati kir. járásbíróság, mint bün
tető bíróság becsületsértés vétségével vádolt Genur 
Károly elleni bűnügyben dr. Vályi Sándor ügyvéd, 
mint Saruga Frigyes fővádló képviselője által emelt 
vád felett a Muraszombatban 1911 évi szeptember 
hó 18-án Gombossy István jegyzőkönyvvezető 
részvételével megtartott nyilvános tárgyalás alap
ján a vád és védelem meghallgatása után követ
kezőleg

ítélt:

Genur Károly 45 éves szentgotthárdi szüle
tésű felsőlendvai lakos, rom. kath., vendéglős, nős, 
2 gyermek atyja, vagyonos hadmentes vádlott 
bűnösnek mondatik ki a Btk. 261. jj-ába ütköző 
becsületsértés vétségében mit az által követett el, 
hogy Felsölendván 19II évi szeptember 6-án 
Saruga Frigyes körjegyzőt disznó fráternek elne
vezte s ezért a hivatkozott 261. §. alapján az 
ítélet jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt végrehajtás terhe mellett lefizetendő az 1892. 
évi XXVII. tcz. 3. jj-ában jelzett czélokra fordí
tandó s behajthatatlanság esetén a Btk. 53. í?-a 
alapján egy (I) napi fogházzal helyettesítendő öt 
(5> korona pénzbüntetésre ítéltetik s fenti idő és 
jog következmények terhe alatt köteleztetik Saruga 
Frigyes fömagánvádlónak 24 kor. ügyvédi képvi
seleti költséget megfizetni s a bűnügyi költsége
ket az államkincstárnak közadók‘módjára behajtan- 
dólag megtéríteni. Jelen ítélet jogerőre emelkedése 
után a Muraszombat és Vidéke czimü helyi lap
ban vádlott költségén közzététetni rendeltetik.

Indokok:
A bizonyítási eljárás adataival jelesül Genur 

Károly vádlott beismerésével beigazolást nyert, 
hogy Felsölendván 1911 évi szeptember 6-án 
Genur Károly Saruga Frigyes körjegyzőt disznó 
fráternek elnevezte, miután ezen kifejezés meg
gyalázó jellegű, Genur Károly ellen a Btk. 261. 
ij-ba ütköző becsületsértés vétségét megállapítani, 
abban öt bűnösnek kimondani s az ítélet rendel
kező része értelmében büntetni kellett.

A büntetés kiszabásánál vádlottnak eddigi 
büntetlen előélete, megbánást tanúsító töredelmes 
beismerése, hogy fenti kifejezést a miatti ingerült 
kedély állapotában használta, hogy fővádló vele 
jó viszonyban lévén, gyakran járt hozzá s ezen jő 
viszony daczára a helyett, hogy a hátralékos had
mentességi adó kifizetésére felhívta volna, ellene 
végrehajtást vezetetett, továbbá az, hogy vádlott a 
tárgyalás során fömagánvádlónak kész volt a leg
nagyobb elégtétel szolgáltatására, ennek daczára 
fővádló a vádat fentartva a hozandó ítélet hírlapi 
közzétételét kérte, annak daczára, hogy a sértő 
kifejezések nem nyilvánosság hanem szükebb kör
ben használtattak, enyhitőleg, mikkel szemben 
csupán az, hogy közhivatalnokkal szemben hasz
nálta fenti kifejezéseket, suiyositólag vétetett figye
lembe.

A költségekben való marasztalás a bűnösség 
és elitéltetés következményéi képezi.

Muraszombat, 1911 évi szeptember hó 18-án.
Batta Bertalan s. k.

kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Sokál Rezső 

kir. bir. írnok.

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

A női klinikákon a természetes 
Ferencz József-keserüviz a leg
kedveltebb hashajtószernek bizonyult. Még 
a legérzékenyebb betegek is szívesen hasz
nálják a valódi A Ferencz József-gyógy
vizet, mert kitűnő hatása mindig gyorsan, 
biztosan és minden kellemetlen mellék
vagy utóhatás nélkül áll be. Tauffer tanár 
és a nőgyógyászat számos más kiváló kép
viselője egybehangzóan dicsérik a régösmert 
Ferencz József-keserüviz jótékony hatását. 
Kapható gyógytárakban és füszerkereskedé- 
sekben. A Szét-küldési-Igazgatóság Buda
pesten.
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Az iskola igazgató és tanító urak szives tudomására hozom, hogy az alábbi tankönyvek nálam kaphatók; esetleg nagyobb

Az'Zösszes l'iskolai'J'nyomtatványokat raktáron tartom. Úgyszintén irkák, toll, író,,. i,„|ö 
gummi, gömb festék, irodai és iskolai tinta, rajzpapir, rajzkészletek, iskolai kréta slb. a legjobb minőségben és a legjulanyosabb 
árban szolgálom ki.

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

könyv- és papirkereskcdö.
Az árak korona értékben és helyben értendők.

11. o. R. k. elemi katekizmus fekete képpel 
II. o. R. k. elemi katekizmus színes képpel
III VI. o. Kőm. kath. katekizmus 
Gerely J.: Kis képes biblia 11. o.
IV — VI. o. I)r. Lassú L.: Rövid egyháztört. 
Epri elemi katekizmus
Egri kis katekizmus
Roder: Biblia történet 
Roder: Biblia történet kisebb kiadás 
Bognár: Luther Márton kis kátéja 
Tiircsányi: Biblia történet I. rész 
Turasányi: Biblia történet II. rész 
Keresztyén énekeskönyv 
Ru'lkay Sándor: Keresztény egyház tört.

„ , Konfirmandusok könyve
Dallamos könyvecske ág. ev.
100 énekdallam ,
D> iitsch : Iziael könyörgései 
Gömöri: Izraelita biblia I. r. 
Gömöri: Izraelita biblia il. r. 
Gömöri: Izraelita biblia III. r. 
Értesítő 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-Kőrösi: Magyar ABC és olvasók. 
Peress Sándor: ABC és olvasókönyv 
Gönczy : Vend ABC 
Kitrz-Zsengeri: Német ABC 
Sasvári Béla : Héber hangoztató 
Öveges-Wiemann: Hangutánzó ABC 
Gyulai: Nemzeti: Olvaskönyv II. oszt. 
Övcges-Wiemann : Olvasókönyv 11. oszt. 
Kapi-Papp Olvasókönyv II—III. o. 
Gáspár János : Olvasókönyv II. o.
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Több vidéki Laniló : 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 Ili. o. —.53
Több v. laniló: Fal. isk. Olv.- és tank. III. 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: Olvas »könyv 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 Karoly : Kath falusi isk. Olv.- és tank. —.88 
Több székesföv. tanító: Számolókönyv 11. o. —-.36 
Több székesföv. tanító : Szániolókönyv III. o. —.36 
Több székesföv. laniló : Számolókönyv IV. o. - .44 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv V. o. —.70 
Több székesföv. tanító: Szániolókönyv VI. o. .80 
GyöríTy : Számtan II. o. —.20
GyöríTy : Számtan III. o. —.20
GyöiIly: Számtan IV. o. —.20
GyöríTy : Számtan V—VI. o. —.20
Bertalan Vince: Számolási gyakorlók. I. 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
Vargyus E: Földrajz II. r. —.50
Dr. Némethy K.: Földrajz IV. o. —.60
Dr. Némethy K.: Földrajz V—VI. o. —.80
Atlasz megyei térképpel —.70
Vas vármegye leírása —.20
Doboczki J. : Gazdaságtan —.72
GyöríTy J.: Gazdaságtan —.20
Vargyas E.: Magyarok története —.66
Vargyas E.: Magyarok története -.46
GyöríTy: Magyarok története .20
Hajnóczy: Alkotmánylan, magyar honpolgár

joga és kötelessége —.50
GyöríTy : Alkotmánylan —.20
Vargyas E.: Természetrajz —.46
GyöríTy 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) x —.20
GyöríTy J.: Természettan (Buzárovils) —.20

Iparos inasok tankönyvei:
Mártonfy és Trajtler : Olvasókönyv I, o. 1.20
Mártonfy és Trajtler: Olvasókönyv II. o. 1.40
Mártonfy 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 1.30

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomda és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek 1
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A .Muraszombati Járás- 

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

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

Meghívó.
Minthogy a Magyar Királyi Állami 

Munkásbiztositási Hivatal a folyó 9 én kelt 
9378. sz. leiratával a szentgotthárdi kér. 
munkásbiztositó pénztárnak f. évi augusztus 
hó 13-án tartott rendkívüli közgyűlésében 
megejtett választásokat — mivel ezek a 
Hivatalnak 7976. sz. leiratában foglaltak 
dacára azt eredményezték, hogy a pénztár 
elnöksége alapszabályszerűen megalakítható 
nem volt — megsemmisítette, a pénztár a 
m. kir. állami munkásbiztositó hivatalnak | 
rendeletére folyó évi október hó l én 
d. e 9 órakor, határozatképtelenség 
esetére október hó 8-án d e. 9 óra
kor a nagyközség tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a közgyűlési kiküldöttek ezennel j 

meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. A megnyitás kapcsán a közgyűlés sza

bályszerű egvbehivásának igazolása és határozat
képességének megállapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetése és 
hitelesítése iránti intézkedés.

3. A munkaadók sorából 4 ipari, 1 gyári. I 
kereskedelmi igazgatósági rendes tag és 4 ipari, ; 
1 gyári és I kereskedelmi igazgatósági póttag 
megválasztása.

Szentgotthárdon, 1911. évi szeptember 
hó 16-án.
KOLOSSÁ IMRE s. k. WILCSEK GYULA s. k.

igazgató. elnök.

X2

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megujitását.
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Pergament papír csakis a legjobb minőségben. KaPható B^^l^J^ön?Trkero8kedé’

Egy jó munkás czipész segéd 
azonnal felvétetik 

Kolossá Jánosnál 
czipész mester 

Muraszombat, Bokor-utcza.

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.

3416/1911. tlkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek- 
kvi hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati 
Mezőgazdasági bank végrehajtatnak Bagár János 
és Szmodis János ottóházai lakosok végrehajtást 
szenvedettek elleni 300 kor. tőkekövetelés, ennek 
1910 nov. 25-től járó 6" <> kamatai, 7 kor. 35 fill. 
óvási, *,  a’ o váltódij, 37 kor. 45 fill. peri, 31 kor. 
65 fill. végrehajtási és 35 kor. 30 fill. árverés , 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végrehaj- 1 
tási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint telek- 
kvi hatóság területén lévő, az ottóházai 12. sz. i 
tjkvbeni A I. 13, 17 sor 233, 269 hrsz. birtokból I 
Bagár |ánost illető 2,12 részre 16 kor.-ban. a 
85. sz.‘tjkvben A I. 1 7, 9, 11 13, 15 sor 233, I
160 a. 164 a. 165/b, 167,1, 167 4, 167 7, 207/a, 
268/a, 271.a, 162 a'I, 162 a 5 hrsz. II. házsz. j 
birtokból nevezettet illető 10 36 részre 284 kor.- ■ 
bán, a 137. sz. tjkvbeni A I. 1 sor 163/2 hrsz. 
birtokból nevezettet illető 1 részre 29 kor.-ban, 

a 14. sz. tjkvben A I. 3, 6, 8 sor 202, 241, 
247 hrsz. birtokból Szmodis Jánost B. 102 sorsz. 
a. illető 96/1440 részre 384 kor.-ban, a 150. sz. 
tjkvben A f 1 sor 243 hrsz. birtokból nevezettet 
illető B. 36 a. 96 1440 részre 80 kor.-ban, — a 
151. sz. tjkvben A f 1 sor 226 hrsz. birtokból 
nevezettet B. 25 sorsz. illető 96/1440 részre, 38 
kor.-ban, az A t 2 sór 234 hrsz. birtokból neve
zettet illető 96 1440 részre 34 kor.-ban, az u. 
o. 27. sz. tjkvben A I. 8 sór 254 hrsz. birtokra 
210 kor.-ban, - az A f 2 sor 220 a hrsz. bir
tokra 180 kor.-ban megállapított kikiáltási árban 
az árverés elrendeltetik s arra határnapul 
1911. évi október hó 6. (hatodik) napjának 
d. e. 10 órája, Ottóháza községházához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár - 3-ad részen alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20",0.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött hezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20°/o-nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5” 0 kama
tokkal, a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Ottó
háza községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendő.
Muraszombat, 1911. augusztus 25. A kir. 

jbiróság, mint tlkvi hatóság.
Dr. Schick, kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenő, kir. tlkkvezető.

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

- Egész készleteit,
Saját vagy bizományi áruit, 

o Segítségére jövök ebben s 
« Elintézem Ön helyett 
g Nagyon olcsón és pontosan. — 

Lelkiismeretesen
* Elhelyezi hirdetéseit,
m Nagyon jól megválalaszlva a lapokat,
> Készít hirdetési szövegeket
S Elismert hirdető irodám, mely 
g Ingyen megküldi Önnek
5 Ujságkatalógusát,

Tele fontos tanácsokkal
Jó útbaigazításokkal
Általános reklámszokásokkal 
Nagyon kimerítő költségvetéssel I 

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

Hegedühurok 
(A, D, G, E) 

csakis finom minőségbeli 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

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

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

A ki gége- vagy tüdőbajban szen
ved, nem tehet okosabbat, mint hogy naponta 
néhány theáskanálnyi Sirolint vesz. Sirolin »Roche 4 
gyógyítja a beteg légzőszerveket és minden eset
ben nagy megkönnyebbülést szerez.

Mérnökök és vállalkozó urak fi
gyelmébe. Költségvetési ivek kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében.
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Vendéglő átvétel
Van szerencsém a n. é. közönséget 

értesíteni, hogy Belatinczon, az újonnan 
épült Deutsch-féle
nagyvendégiöt és kávéházat 

átalakítva és ujonan berendezve folyó évi 
október hó 1-én átveszem.

Számos látogatást kérve
mély tisztelettel 

Vukán Lajos, 
vendéglős.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur állal az elemi II. 

és III. osztályába bevezetett tankönyv.
Ara 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

Porosz szenet
szállít

köztudatba ment at
hogy csakis 

KÁLLAI LAJOS 
ipotorgyára

Budapest. VI. kerület. Gyár utcza 28. szám

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

a gyár!
Fontos figyelmeztetési
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállai nevű cégekkel.

Őszi trágyázás! j
Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
h .misitc.soktoi! hamisításoktól!
8-20 Valódi Stern|^^fafto védjegyű

THOMASSALAK
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

Csak akkor 
ilyen £-h_— 

van és 
ólomzár

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

%
Thomasschlacke

Hamisítás 
tói szigo

rúan 
óvakodjunk.

Minden zsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR VILMOS
a Thomaspliospliatíabrikeii Berlin. vezérk*pviselője

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

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

KOHN LIPÓT
Muraszombat.

é Keil-Lakk
. „Keil Lakk"-nál jobb máz nincsen

— > Asszony mondja : ez a kincsem !
*c A padló úgy fénylik tőle

u Nem is kell sok máz belőle;
.2 Kevés munka, semmi kin.

Barna, vagy porszürke szin,
c Figyelmet csak arra tegyen,

X x Hogy i,z mindig .Keil-Lakk" legyen! ' 
l c Ajtó, mosdó, ablakpárkány
x Oly fehér lesz mint a márvány,
« c Ha fehér .Keil Lakk“ ot veszünk 
.. < S vele mindent jól befestünk.
— v. Konyhabútor, asztal, szék,KJ 3 I

— Itt van .Keil-Lakk" azúrkék.
5 x Kerti bútort fessünk zöldre.
£ q Gyermekeknek örömére.
= m ..Keil Lakk* -ból van minden szin,

"g Kék, piros, zöld-rozmarin.
ig Szóval: ház vagy nyarilak,

Mindig legyen olt „Keil Lakk".

------------------------------------------------------------------------
DÉLVASMEQYE1 TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

Alaptőke Rptótokot nlfnrroH Tartaléktőkék
iooooo k. DcieieKei enogau 192.000 k.

beléli könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
leit. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó belétek után 

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

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján a 1 égjulányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyuj tat
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

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

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.
 

Nyugodtan 
alhat,

ha fehérneműje egész éjen át 
ASSZONY DICSÉRET- mosóki

vonattal van beáztatva, mert ez 
a szer a legrövidebb idő alatt 
nagy könnyűséggel önmaga oldja 
fel a szennyet s másnap gyorsan 
és fáradság nélkül lehet a ruhát 
SCHICHT- SZARVAS MOSÓ- 
SZAPPANNAL vakító fehérre 
mosni, mert az ASSZONYDI- 
CSÉRET és a SCHICHT- 
SZARVAS MOSÓSZAPPAN 

ugv fehérítenek, mint a nap!

25 000 Koronával szavatolunk a 
SCHICHT-..SZARVAS MOSÓSZAP
PAN és az „ASSZONYDICSÉRET 

mosokivonat tisztaságáért.

Még álmában
sem

képzelheti el, hogy mennyi ve- 
sződséget és mennyi fáradságot 
takarít meg, ha az' -ASSZONY
DICSÉRET- mosókivonaton és 
SCHICHT- SZARVAS- MOSÓ
SZAPPAN O.N kívül semmiféle 
más mosószert nem vesz. Ez eset
ben mindig jő árut vásárol mérsé
kelt áron és kíméli egyrészt a ruhá
ját, másrészt nem pocsékolja el a 

háztartási pénzét.

25.000 Koronával szavatolunk a 
SCHICHT-,SZARVAS MOSÓSZAP
PAN és az .ASSZONYDICSÉRET- 

mosókivonat tisztaságáért.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorsítóján, Muraszombatban.


