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Muraszombati vasút.
Csakhogy van vasút! Mennyit kellett 

utána lótni-futni, mig végre meglett a 
Körmend—Muraszombati vasút. Olyan fu
rának tartom, hogy előbb nem létesült, 
pedig hát annak idején a fiumei kormány
zónak a muraszombati hitbizomány élvező
jének, valamint a belatinci uradalmak 
néhai gazdájának, Sina Simon bárónak, 
avagy utódainak csak egy szavába került 
volna. Dehát ők nem akarták!

Bezzeg ha akarták volna, ma már tán 
Muraszombat dicsekedhetne azzal, mivel 
Szentgotthárd!

Megmaradt minden a régiben. Akinek 
ügyes-bajos dolga akad akár Szombat
helyen, akár Nagykanizsán vagy Gotthár- 
don — mert ügyvéd sem igen volt a Hor
váth és Berke ügyvédeken kívül — a sze
génység az apostolok lovain, mások pedig 
vagy saját kocsijukon, vagy fuvarosok 
kocsiján tették meg az utat. Ez persze 
még akkor volt, mikor nem a zsidó vásá
rolta össze a gazda terményét és lábas 
jószágát, hanem az élelmes vend kocsin 
járta be a falvakat. És amit összevásárolt 
vitte G;viczba avagy Kanizsára.

Akkor még minket tanulni vágyó, 
vagy tanulásra kényszeritett diákokat min
denféle jóval megrakott kocsikon vittek, 
Kanizsára, kit Szombathelyre, kit (több 
nyire a leányokat — ma már öregedő 
vagy öreg mamákat) Varasdra.

Pihenő, etető helyek voltak Gyula
csárda vagy Alsólendva, Kanizsa felé Rátka 
vagy L denye, Varasd felé Muraszerdahely, 
Csáktornya, Szombathely felé Öriszentpéter, 
Csákány. Persze közben-közben egy kis jó 
itókára a csárdáknál is megálltak, azon a 
címen, hogy a lovak elfáradtak és homlo
kukra omló sövényüket megkellett buro- 
gatni.

Most már azonban van vasút és a 
vend gyereknek van alkalma gyönyörködni 
benne. Igaz ugyan, hogy csak Körmend 
felé, de tán majd csak kiépül a Regede— 
Muraszombat—Alsólendvai vasútvonal is. 
Mi állna jobban érdekében a bellatinci 
uradalmak mostani birtokosának Zichy Ákos 
grófnak!?

Bizony mondom nagytekintetü és nagy- 
méltóságu hitbizományos urak valóban 
hálára köteleznék a Mura menti vendséget, 
ha a vasút létesítését gazdag voltuknál 
fogva lehetővé tennék. Vagy tán nem hozná 

be? Mindig jobban mind a Körmend— 
muraszombati vasút, amely ha csak 9°» 
kamatját hozza is meg, kifizette magát. 
Mert a vasutakat nemcsak a dusás nyeres- 
ségek miatt, hanem a vidék mezőgazdasági, 
kereskedelmi és egyéb jóléti közérdekből 
is kell létesíteni.

Egy ilyen közérdek, hogy a Kör
mend—muraszombati vonaton egy Mura
szombatból a reggeli korai órákon kiinduló 
és Körmendről a késő délutáni időben 
visszatérő személyvonat állittanék be. De 
persze nem olyan ám amelynek mozdonya 
kólikában vagy gépsenyvedésben szuszogva, 
nyögdécselve négy vagy öt órán teszi meg 
az utat, hanem olyan mozdonnyal, amely 
minden izében erőteljes lévén, vígan prüsz
kölve két és fél, legfeljebb bárom óra 
alatt tegye meg azt a hetvenkét kilométer 
utat, amit vállott lovakon 3 -4 óra alatt jó 
paripák is megtudnak tenni, a gyalogos 
pedig 14 — 16 óra. Én legalább megtettem. 
A pálya test megbirja!

Mert kérem a hogy most megy, az 
valóban figyelemre és boszantásra, méltó. 
Bár az sok helyütt, ahol emberek dolgoz
tak a vasút közelében felhívtam őket, hogy 
legyenek szívesek a mozdonynak segitsé-

TARCZA

A primadonna.
Irta: Lázár László.

Az őszi napsugár tört fénye ráesett a temp
lom festett ablakára. Átölelte, végigcsókolta s azu
tán beljebb vonult a misztikus félhomályba. Dél
után öt óra lehetett. Senki sem volt a templom
ban ; azaz, hogy mégis .... Simon Sára, az 
ünnepelt primadonna térdepelt kulcsolt kezekkel 
Szűz Mária oltára előtt . . . Könnytől harmatos 
szemei most még mintha szebbek volnának . . . 
Alabástrom homlokának fehérsége mintha jobban 
vakítana . . . Finoman Ívelő karjai mintha erőseb
ben csábítanának . . .

............Nem, nem. Szűz Anyám, ne nézz 
rám olyan vádlólag! — szólalt meg a démonian 
szép alak. Nézd, tegnapesti csokromat, amit 
Barczajenő hadnagytól kaptam, oltárodra teszem. 
A szép, ezüst cigarettatárcát, amit a báró ajándé

közkedveltségét bebizonyult 
ézért évek óta orvosok és patiensek

köhögés, hurutok,

kozott (mert megvallom, szoktam cigarettázni) azt 
meg elviszem majd a káplánnak (a csinosabbiknak), | 
hogy fordítsa jobb célra ... A gróftól kapott száz
koronást is perselyedbe csúsztatom, ha - meg
gyógyítod anyámat. Igen, anyámat, azt a szerető 
jő anyát, aki' halálán van . .'. Délelőtt kaptam tá
viratot, hogy rögtön induljak haza. De nem me
hetek . . . Mit szólna a város! .. . a direktor, a 
gróf, a báró, a hadnagy . . . ! Hisz ma játszom 
leghatásosabb szerepemet. A jegyek is már mind 
elfogytak az én kedvemért. Nem, nem, a világért 
sem mehetek! De hátha meghal anyám. Pedig 
szegény meg akar bocsátani! Igen, megbocsátani, 
mert kitagadott, kiátkozott, mikor színésznő lettem. 
S azóta már öt év mnlt el, öt hosszú év . . .

Sárikát görcsös zokogás fogta el. Az érzel
mek egész légiója viharzott át lelkén _. . . Eszébe 
jutott ártatlan bakfis-kora. Szilágyi Gabi, a VII. 
gimnázista iránt érzett plátói szerelme . . . s ismét 
csak szerető anyja, aki a halállal vívódik. Képze
letben maga előtt látta azt a fannyadt, jóságos 
arcot, melyet a láz rózsái most lilába festenek . . . 
Följajdult, formás keblét mély sóhaj törte át s 

irolin ’Roch
Kiváló tulajdonságainak köszöni, mert a tüdőt erősiti, e mellett étvágyserkentő és jóizü, 

előnyben részesítik. — Sirolin ’Roche’ a legjobb sikerrel vált be 

hörghurut, influenza é, görvélykór«nen

A légzőszervekre kiváló előnyös

hat. — Már néhány nap múlva a

lános közérzet helyreáll. Joggal nevezik a Sirolin’Roche’-t a legjobb óvszernek

■ ■

befolyással van és meghűlés kezdetén alkalmazva felette meglepő könnyítőén 

tüdőtevékenység szabályoztatik és a természetes hang, nemkülönben az álta-

t ü d ö b a j o k

arca mintha megmerevült volna . . . Ereiből a vér 
a szivére futott s azt oly hevesmozgásba hozta, 
hogy dobogását talán Barcza hadnagy is meghal
lotta, aki éppen most lopódzkodott be az ajtón.

Hadnagyunk a tiszti kaszinóból látta Sárikát, 
amint csokorral kezében besietett a templomba. 
Kíváncsisága űzte, hajtotta, hogy utána menjen. 
De előbb még a fizetöpincérrel volt kis dolga . . . 
Az elmúlt éjjel u. i. szintén görbe volt. Miután 
az elszámolás minden katasztrófa nélkül sikerült, 
Jenő hadnagy büszkén, önérzetesen csörtette végig 
kardját a főutcán, közben egy-két kacsintást külde 
a polgármesterék Micikéjének ablaka felé . . . Ez
alatt nem vette észre, hogy a templom mellett 
már rég elhaladt. Sietve, izgatottan, mint a szerel
mes diák, fordult tehát vissza s lépett be lábujj
hegyen a szent hajlékba. Sárikával szemközt, az 
egyik sarokban helyezkedett el s várta a törté- 
nendőket .. ,

A kis primadonna még mindig némán meredt 
maga elé. Ilyen lehetett bűnbánó Magdolna is 
Jézus lábai előtt ... A hadnagy izgatottsága már 
a maxinumon is túl volt, Sehogysem tudta elgon- 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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gére lenni és erőt kölcsözni, mert hat a 
cammogó ember példáját követte s csak 
ugy döczögött attól tartván, hogy útköz
ben maradunk.

Tarok partnereknek, szerelmes szivek
nek, akiknek egyéb dolguk nincs mint a 
huszonegyet hajtani, avagy minél több 
időn át magányosan együtt lenni, kitűnő 
szolgálatot tehet a muraszombat - körmendi 
vagy fordítva körmend—muraszombati ve
gyes vonat. Hej ha akkor lett volna már, 
mikor legény voltam, de sokszor utaztam 
volna rajta! No persze nem a tarok, mint 
a leányka édes kedvéért.

De hát félre a humorral és mély tisz
telettel amondó vagyok, hogy a vármegye 
törvényhatóságához menesztett és jelesül 
érvelt felirat talán csak eredménnyel fog 
járni. Mert a vármegye tekintetes Törvény
hatóságától még feltételezni sem szabad, 
hogy a magyar nyelvben, magyar érze
lemben izmasodó vendség közérdekeltségé
nek nagyon is szerény kívánatét ne telje
sítené.

Reméljük teljesiti is és pártolókig ter
jeszti fel illetékes helyére. Mert igy ahogy 
van a hely és az időt takaritó személy 
forgalom tekintetéből nem maradhat tovább.

Kortalan Vince.

A nő rendeltetése.
Ha a férfit a növel összehasonlítjuk, ugy 

fogjuk találni, hogy a mindenségben alig találunk 
két egymáshoz annyira hasonló és egymással mé
gis annyira ellentétes teremtményt, mint a férfi és 
a nö. Ugyanazokkal a szervekkel, ugyanazokkal 
a hajlamokkal bírnak. Testük alkotása, egyes ré
szeiknek összhangzata, külalakjuk is egyforma és 
mégis mily nagy a válaszfal, mely őket egymástól 
elkülöníti.

Épp ez mutatja, hogy rendeltetésük is külön
böző és hogy már maga az anyatermészet más 
működési tért jelölt ki a nö, és megint mást a 
férfi számára.

A férfi erőteljes és tevékeny, a nö türelmes 
és gyenge. A férfi izmainak hatalmával imponál, 
a nö bájai által hat. E bájak varázsa emeli őt 
abba a magasságba, hol gyengesége dacára, sze
mének egy pillantásával győz, hol az erény és 

szűzies szemérem fénykörében egy mozdulata is 
elég hogy a legvadabb kitörést is megfékezze.

A leghelyesebb nevelési elv tehát csak az 
lehet, mely a nőt e tulajdonságainak szemmeltar- 
tása melléit képezi ki az élet számára és e korla
tok közt tűz ki számára működési tért. .....

Aki ezen túllép, az a nőt oly viszonyok köze 
akarja mintegy beleerőszakolni, melyek nem felel
nek meg természetes hajlamainak.

De ezzel nem akarjuk ellátani, hogy a no 
testi és szellemi erejét nem kell edzés és folyto
nos iskolázás által tökélyre emelni. Ez nagyon is 
szükséges. De ha figyelmesen körül tekintünk, látni 
fogjuk, hogy a leánynevelés főleg a szűk csa
ládi körben nem kielégítő.

E tekintetben a nyilvános intézeteket, hol a 
növendékek nem luxus élelmezéssel láttatnak el, 
de a szabad levegőben, kertben sokkal több moz
gást, elevenséget fejthetnek ki többre kell be
csülni a szülői háznál, hol a gyermekleány mindig 
finom ételeket élvez; hízelgésekkel, cirógatásokkal 
halmozzák el; folytonosan édes anyja szemei előtt, 
elzárt szobákban ül: csak félelemmel beszél, jár 
lefekszik és soha egy pillanatnyi szabadsága nincs 
játékra, ugrándozásra. szaladgálásra, kiabálálsra 
vagy más akármelv, ártatlan kedvtelésre, mihez a 
természet fiatal korát kötötte. Az ily őrködés, az 
ily szigor mindig veszedelmes és az ész nem hagyja 
azt helybe. Ily rendszer mellett a test és a lélek 
már ifjúságában el lesz rontva.

Ha tehát azt akarjuk, hogy a nö a megvál
tozott viszonyokba is beletalálja magát és egészen 
egyenrangúvá legyen a férfival, a leányok házi 
nevelését egészen más alapokra keil fektetni.

E tekintetben példát vehetünk a régiektől. 
Spartában a leánygyermekek, ugy mint a 

fiuk, hadijátékokkal foglalkoztak; nem ugyan, hogy 
ők is háborúba menjenek, hanem hogy egykor 
oly gyermekek szülői lehessenek, kik a harc vi- 
szontságait elviselni képesek legyenek. Azt ugyan 
nem lehet helyben hagyni, hogy az államban a 
nők, azért hogy jó hadfiakat neveljenek, maguk is 
fegyvert ragadjanak kezükbe, s a gyakorlatokban 
résztvegyenek, de annyi bizonyos, hogy a görögök 
e tekintetben nagyon jól számítottak.

A harci játékok kora lejárt ugyan, de annyi
val terhesebb magával az élettel 
Ebből a nőnek is kijut a maga 
azt akarjuk, hogy a nö ebben a 
megállhassa helyét, arra kell törekednünk, hogy 
nemcsak szellemileg, de testileg is képessé tegyük 
erre. Vagyis más szóval: észszerűbb alapra kell 
fektetni a leánynevelést, különösen a házi nevelést. 
Ez bontakozzék ki az elavult sablonokból, ne le
gyen csupán theoretikus, hanem vegye számba a 
megváltozott viszonyokot és az élet gyakorlati 
követelményeit.

való küzdelem, 
része. Ha tehát 

küzdelemben

II I R. E K.
A törvényszéki elnök hivatalvizs

gálata. Nárai Szabó Jenő a szombathelyi kir. 
törvényszék elnöke, a mull szombaton délután 
fejezte egy hétig tartó vizsgálatát a helybeli kir. 
járásbíróságnál. A törvényszék elnöke mindent 
rendben talált, s megelégedését fejezte ki ugy a 
bírói karnak, mint a segéd és kezelő személyzet
nek. Vasárnap a reggeli vonattal visszautazott 
székhelyére.

Batta Bertalan albiró szabadságon. 
A muraszombati járásbíróság büntető referense 
Batta Bertalan kir. aljárásbiró most élvezi szabad
ságát, ahonnét csak jövő hó l-én fog visszatérni. 
Távolétében a sürgős vizsgálati ügyeket dr. Schick 
Ferencz Sándor intézi el.

A muraszombati középiskola. A 
Muraszombatban felállítandó középiskola ügye 
mind szélesebb hullámokat ver. Az előkészítő bi
zottság szorgalmasan dolgozik az egész járás 
területén eszközlendö gyűjtés előkészítése tárgyá
ban. A gyüjtőivek megkészültek, valamint szét- 
küldték már a községeknek is a felhívásokat, a 
gyűjtésre. Egyes községekből már igen kedvező 
híreket kapott a bizottság. Népünk, amelynek 
élelmességét már többször hangoztattuk, igen 
hamar felfogta egv közelben levő középiskola 
minden előnyét, s az előjelekből ítélve nem fog 
elzárkózni, hogy tőle telhető anyagi támogatással 
siessen a jó ügy megvalósítására.

Szüret dr. Skrilecz Mihálynál. Évek 
óta beszélik már a hozzáértők, hogy dr. Skrilecz 
Mihály milyen minta szőllőgazdaságot teremtett 
vaslaki szőlíö birtokán. Tényleg hosszas tanul
mánynak és nagy anyagi áldozatnak az eredménye 
az a szép és megtekintésre érdemes szőllötelep, 
amelyet Skrilecz doktor pár év alatt létesített. E 
mintagazdaság megtekintése czéljából kedden. !8-án 
nagyobb társaságot hivott meg dr. Skrilecz szöllő- 
jébe a szüret alkalmából. A megjelentek bár 
legnagyobb részük csak a borászai tekintetében 
mondható szakértőnek csudálkozással nézték 
a szép szöllőtelepet, s a szüret alkalmából termé
szetesen nagyokat ittak, a telep felvirágzásra.

Kisiklott mozdony. Múlt vasárnap 
reggel a Muraszombatból V-i 7-kor induló vonat 
mozdonya kisiklott. Komolyabb baja senkinek nem 
történt, csak a vonat indult el másfél órás késés
sel. de azért idejében Körmendre ért.

dőlni, hogy tulajdonképen mit is keres itt Sárika 
ily szokatlan időben ? . . . Ujjai idegesen görcsö
sültek a kard markolatára s csak nézte, egyre 
nézte a klasszikus szépségű lányt. De eközben 
kardja megcsörrent s a primadonna fölfigyelt . . . 
ijedten, mint a megriasztott madárka, hordozta 
körül nagy kékszemeit, de senkit sem látott. 
Pedig a hadnagy szeme ugyancsak szikrákat 
hányt feléje ....

Sárikán ismét erőt vett a kétség.
. . . Istenem, Istenem, adj tanácsot . . . ! Mit 

tegyek ? . . . Ma semmiesetre sem mehetek ... De 
hátha arra meghal anyám ? .. . Csak ne Ígértem 
volna meg Jenőnek, hogy . . . Meg a direktor is 
mit szólna ? Igen, a direktor, aki csak ama má
moros éjszaka után fogadott meg primadonnájá
nak . . . Hiszen érzem, hogy nincs tehetségem a 
színi pályára. Azt is tudtam, hogy csak Jenő s a 
többiek terjesztik népszerűségemet. Ó. ha tudnák 
ezek a vérszopó piócák, mennyire utálom őket! 
Hogy csak a kényszerűség rablánca fűz hozzájuk.

Jenő hadnagy felszisszent a sarokban s 
kardja újból megcsörrent.

Sárika erre aztán felkelt s ugy figyelt ... A 
szürke félhomály már sötétségbe olvadt. A taber- 
nákulum mécsese imbolygó fénysávokkal szőtte be 
a főoltárt. A primadonnát a félelem borzongatta. 
Egy darabig csak állt, mint az eltévedt őzike, de 
aztán hirtelen elhatározással, szinte futva távozott.

Alig ért azonban az ajtóhoz s nézte meg 
órácskáját, — valaki hátulról gyengéden befogta 
szemeit.

Mondja meg. édes, ki vagyok ? . . .
Ó, maga kis haszontalan, hát azt hiszi, nem 

ismerem meg szép férfias hangjáról ? . . . Jenő!

Igen, én vagyok szólt a hadnagy gúnyo
san én a vérszopó pióca . . .

Hogyan, maga hallotta? ....
Igen, ha megméltóztatik engedni kedves nagy- 

sád ....
Ugyan. Jenő, csak nem hiszi el ? - s gyön

géden megsimogatta a hadnagy arcát.
Jenőnek jólesett a kedveskedés s a következő 

pillanatban már mindent felejtett.
. . . Ugy-e, elkísér, édes, a színházba ? . . . 

szólalt meg újból Sárika. Nézze, már rögtön hét 
óra s nekem öltöznöm kell . . .

Hogyne! aranyos kis galambom. Elkísérem 
én magácskát akár még a . . . (itt valami nagyot 
akart mondani a mi snájdig hadnagyunk, de mivel 
semmi sem jutott eszébe, hát elhallgatott) . . .

. . . No, mondja már, hová kisérne el ? . . .
Hát ... hát . . . azt akartam mondani, 

hogy akár még az öltözőszobába is . . .
Sárika kissé elpirult s utánozhatatlan ked

vességgel csicseregte: Maga kis csacsi . . .
Ézzel aztán megindultak a színház felé . . .

*
Az előadás véget ért. A tapsnak se vége, se 

hossza. Sárika sütkérezik a dicsőség jóleső me
legénél . . .

Eközben az egyik szeparéban pincértanács 
folyik. Jancsi, a főpincér adja a szót:

Idefigyeljetek.' Ez a helység ma és holnap, 
azaz mostantól kezdve reggelig nem kiadó. Más
szóval : a Jenő hadnagy ur és a szőke primadonna 
akarnak itt mulatni. Pista! rendeld ide a cigányo
kat. Érted ? . . .

Igen, volt rá kórusban a válasz s a követ
kező pillanatban ahánvan voltak, annyi felé szé- 
ledtek.

Nemsokára durrogott a pezsgös palack, szólt 
a zene, csengett a pohár . . .

Kint haragos felhők kergették egymást. A 
villám cikkázva oszlatta el egy-egy pillanatra a 
sötétséget . . . Zuhogott az eső . . .

Bent, a szeparéban minderről nem tudtak. 
Tetőpontjára hágott a jókedv ... A cimbalom 
zengett, a pohár csengett, a sarkantyú meg veszet
tül pengett . . .

A hadnagy rekedten ordította:
Hej, de kutya jó kedvem van! Sárikám, édes 

angya . . . Tovább nem mondta. Torkán akadt a 
szó, mert egy ázott-fázott ember állott meg az 
ajtóban ...

. . . Kérem, egy sürgönyt hoztam Simon 
Sára őnagyságának.

A cigányok elhallgattak.
Sárika egész testében megremegett. Reszkető 

kézzel bontotta fel a táviratot s olvasta :
Édes anyánk meghalt. Nehezen várt. 
Újból elátkozott.

szomorú bátyád
Laci.

Az ünnepelt primadonna éleset sikoltott s 
ájultan rogyott Jenő karjaiba.

Lapunk mai száma hat oldalt tartalmaz.
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Saáry Jenő az aviatikusok között. 
Érdemes vezető járásbirónk fiáról. Saáry Jenőről, 
aki jelenleg a bécsújhelyi akadémia 111. éve növen
déke. régóta tudjuk, hogy az aviatikával is foglal
kozik. Most azt a hirt kapjuk, hogy a fiatal ka
tona a bécsújhelyi repülőtéren szoros barátságot 
kötött Székely Mihályival, akinek állandó segítő
társa, s nem egy jó ötlettel szolgál neki repülő
gépe újraalkotásánál. Saáry Jenő aviatikái érzé
két és fogékonyságát hazulról vitte Bécsújhelyre, 
s amint jó formából tudjuk, atyja, Saáry József 
is foglalkozván a repülés nehéz problémájával, a 
madárrepülés utánzásának ötletes alkalmazását ö 
magyarázta meg fiának.

Bátori Barbarics Mátyás újabb szél
hámossága. Törvényeink hiányos volta mellett 
bizonyít az, hogy Bátori Mátyást nem lehet ártal
matlanná tenni. E veszedelmes szélhámos állandó 
réme a jó hiszemü és kissé könnyebben hitelező 
czégeknek. Állandó praxisa, hogy árukat rendel, 
s azokat nem fizeti meg. Néhány czég már tett 
ellene feljelentést, s mindanviszor meg is büntet
ték a jeles firmát, de épen nem gátolja meg őt 
abban, hogv továbbra is ne űzze kisded játékait. 
Általánosan bevált trükkje az, hogy rendkívül 
mutatós levélpapirosokat használ, melyeknek cim- 
irása ekként szól: Báthory T. Mátyás Murahal
mos Vasmegye. Ugyanilyen bélyegzője is van. 
Sőt legutóbbi esetében copirozott levélben fordul 
egy becskereki czéghez, s attól megtekintésre és 
kiválasztásra mintegy 270 korona árut rendel. A 
czég felülve a jó hangzású névnek, a levélpapirosnak 
s a diszkrét bélyegzőnek, küldi vígan a 277 ko
rona értékű szövött árut, Bátori pedig a fülét 
sem billenti. Kiválasztotta egyszerűen az egész 
küldeményt, de pénzt nem küld. Pedig ő maga 
szépen pénzzel ezekből a kis ügyletekből, mert nyil
vánvaló dolog, hogy 277 korona áru, szövöttáru 
és ped:g: ágyteritők, asztalterítők, fejkendök, kö
tények, szalvéták, törülközők, neki magának nem 
kellenek, hanem azokat eladogatja, aminthogy jó 
üzletet csinált az eddig is hasonló módon neki 
szállított különféle árucikekkel. Igazán ideje volna 
már, ha a hatóság erélyes közbelépéssel meggá
tolná Bátori Mátyás további üzelmeit.

Epilepszia ellen sokféle gyógyszer 
van forgalomban. Bizonyos azonban, hogy a hány 
epilepsziás beteg van, annyi féle a betegség vál
tozata, ami természetes is, tekintettel arra, hogy 
az egyes betegek mennyire különböznek egy
mástól nemre, korra és testalkatra nézve. Ebből 
önként következik, hogy csak oly gyógymód ered
ményezhet tartós gyógysikert, mely minden egyes 
betegnek egyéni természetéhez alkalmazkodik. E 
követelménynek az a gyógymód felel meg legin
kább, melyet a hírneves specialista orvos dr. Szabó 
B. Sándor honosított meg, a mely több ezer eset
ben féyesen bevált és a szakirodalom részéről is 
elismerő méltatásban részesült. E gyógymód azért 
oly nagy értékű, mivel az epilepszia gyökeres 
gyógyítását teszi lehetővé, mit a gyógyult esetek 
nagy száma is bizonyít. Gyógyulást keresők for
duljanak felvilágosításért dr. Szabó B. Sándor or
vosi rendelő intézetéhez (Budapest, V., Nagyko- 
rona-utca 18.

A 4718. sz. vonat forgalomba helye
zése a kisszénás kondorosi vonalon. A kisszé
nás kondorosi vonalon f. évi november hó 1-től 
kezdve hetenkint háromszor és pedig: vasárnapon, 
kedden és pénteken a 4718. sz. vegyesvonat fog 
forgalomba helyeztetni, mely Kisszénásról este 7 
óra 45 perckor indul és Kondorosra este 8 órakor 
órkezik. Budapest, 1911. évi október hó 12-én. 
Az igazgatóság.

20 kiló elsőrendű sertészsír, fa edény- , 
ben eladó Kühár Perencznél Muraszombat.

Tűz Vasiakon. A múlt egyik napján ' 
délután hatalmas tűz pusztított Vasiakon. 3 óra 
tájban kigyuladt Temlin István gazda pajtája. A 
lángok gyorsan terjedtek tova, s nem sokára égett 
a szomszéd, Sávéi Sándor lakóháza, és mind
két gazda melléképületei és összes takarmánya, 
termése. A kár kb. 5000 korona, amelynek csak 
kis része térül biztosítás révén. A tüzet Temlin 
István 4 éves fiacskája Géza okozta, aki gyufával 
játszott a pajtában. A muraszombati csendőrök 
részéről Roszkopf Eerencz őrsvezető vezette a nyo
mozást. A gondatlan szülök ellen megindult az 
eljárás.

— Téli menetrend, 50 filléres füzetekben I 
kapható Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura- | 
szombat.

Vásári tolvajok. A múlt heti vásáron 
két nótárius vásári tolvaj Csarni Mátyás és Le- 
posa István rátkalaki lakosok is szerencsét pró
báltak. Ezúttal azonban kissé vigyázatlanok voltak, 
s épen akkor emeltek el egy nadrágot Gombócz 
Lipót lenti szabó sátrából, mikor Roszkopf Ferenc 
csendörörsvezető arra járt. A kártvallott szabó 
lármát csapott, mire a két jeles firma megszökött 
de Roszkopf csendörörsvezető utánuk vetette ma
gát s elfogta őket. Megmotoztatvá, egy másik 
nadrágot, egy posztósapkát, 3 pár férfi harisnyát, 
3 szemüveget, 3 kést, 3 pipát találtak náluk. Az 
eljárás megindult a két enyveskezü rátkalaki hon
polgár ellen.

Mindszentekre a legizlésesebb kiállí
tásban sirkoszoruk, sirdiszitések jutányos árban 
megrendelhetők. Választék : cikas-, magnólia-, ba
bér- és különféle pálmalevelekböl koszorúk; 
virágok kívánság szerint, különböző színben japán 
chrysanthemum. szegfű, rózsa viola stb. A nagy
érdemű közönség szives megrendelését kérve. 
Tisztelettel: Hoyer István kereskedelmi kertész.

Mérnökök és vállalkozó urak fi
gyelmébe. Költségvetési ivek kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében.

Minden izében hazai gyártmány a 
Réthv Béla gyógyszerész eredeti pemetefű-cukor
kája, a köhögés és rekedtség hírneves háziszere. 
A csinos kék papirdobozok. melyeken mindenkor 
rajta van a készítő aláírása, szintén hazai gyárt
mány. Számos hamisítvány lévén, a Réthy 
névre különösen kéretik ügyelni.

Ruházatunk megreformálása, melyre 
a közérdeklődés mind jobban irányul, főképp egész
ségi tekintetben igyik leghálásabb törekvése a je
lenkornak. Csak az volna még kívánatos, hogy 
jobban mint a hogy eddig történt, arra ügyelné
nek, hogy a nyakat egészen nyitva és szabadon 
hagyják, először is, hogy a ruha itt ártalmas 
nyomást ne gyakoroljon, másodszor, hogy a nyak 
megerősödjön. Éppen a nyak megerősödése egyike 
a legjobb óvó eszközöknek gége- és tüdöbajok 
ellen. A ki nyakát mindig a friss szabad levegő
nek kiteszi, egyhamar nem szerez hurutot. Ha 
dacára ennek valami hurutos bántalom meglepi, 
ugy ajánlatos, hogy naponta néhány theáskanál- 
Sirolin Roche -t vegyen, mely a légzőszervekre 
a legüdvösebb hatást kifejti és melynek kitűnő 
ize van.

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

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.

Kísérletek a grazi katonai kórházban 
igazolták: A fekvőbetegek székrekedésénél 
is a természetes Ferencz József- 
keserüvizzel határozott gyógyeredmények 
érettek el! A hatás minden kellemetlen 
érzett, vagy utóhatás nélkül áll be, amiért 
a Ferencz József-vizet minden beteg szíve
sen issza. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben A Szétküldési-Igaz- 
gatóság Budapesten.

A Divat.
A Divat Ujság-ból. 

Különféle divatok.

A divatnak olyan szakában élünk most, amely
nek vezető körei nem igen mutatnak hajlandóságot 
a forma lényeges megváltoztatására, amennyiben 
ez ruhákra, köpenyekre vagy kabátokra vonat
koznék. Nézzük mindenekelőtt a hosszú köpenyt, 
az őszi és téli idény diszdarabjáM Legáltaláno
sabban ismert az egyenes vonalú varrásnélküli 
hátrésszel és laza előrésszel bíró forma, valamint 
a haránt metszett. Úgynevezett ampirforma. Újí
tást, amint azt már ismételten megmondottuk, 
csak az ujj mutat, megy simán van bevarrva a 
melyen kivágott karöltöbe. Ismert a széles sálgal
lér is, mely hátul nagy matrózgallérban nyer 

befejezést. Néhány modellen a gallérnak hátul 
csücskös volt a formája, melyre bojtot varrtak és 
mélyen lenyúlt a derék vonaláig.

A formánál sokkal több találékonyságot 
mutat az anyag- és szinösszeáliitás. Ebben aztán 
már igazán szépet és újat alkottak : az átmeneti 
időre köpenyeket fekete atlaszból színes posztóval, 
például: buzavirágkék, zöld, biborszin alábélelve. 
A posztóból, amellyel a selyem bélelve van, hajt
ják ki a gallért és kézelőt. A duplaoldal’ jelle
gét szigorúan megőrzik, ugy hogy ezek a köpe
nyek is csakúgy mint versenytársaik, mind a két 
oldalon viselhetők. Téliesebbek már a bársony 
köqenyek, melyeket skótkockás selyemmel bélel
nek. Itt a selyem mindenekelőtt bélés és a gallért 
meg kézelőt bársonyból készítik; az előbbit nehéz 
selyemrojttal is segélyezik, vagy fehér batisztgal- 
lért hajtanak föléje. Mert az idén télen is viselik 
a batisztgallért és mennél csipkésebb, himzettebb 
annál kedveltebb lesz. A prémgallért nem bélelik 
keményen, lágyan dolgozzák és ez is a vivatnak 
egyik különlegessege.

Kabátos ruhának különösen kedvelt divatos 
újdonság: selyemlágyságu, fényes cibelinszövet, a 
skótkockás belsejü atlasz, a dupla oldalas és rigó
bársony. A babátos ruha szabásformáján sem ta
lálunk említésre méltó ujitást, ha csak nem a dísz
ben. Nagyon dúsan zsinórozzák részben összhang
ban elvegyitve pamuthimzéssel is mig a gombok 
szinte megdöbbentő nagyságúak. A szép, tarka 
pamuthimzéssel is különösen a gallért és az ujj- 
hajtókát szokták szegélyezni, vagy pántokat díszí
tenek vele derékra vagy blúzra. Minél élénkebb, 
rikítóbb színekben válogatják meg a pamutot.

Ezt az oly kedvelné lett pamuthimzést kü
lönben mindenütt láthatjuk : az egyszerű, úgyneve
zett trotőrkalapokat is díszítik vele. A kissé ke
ményített mintáspántot simán illesztik a nemez
vagy felbei kalap teteje köré, mig oldalt merev 
csokorba kötik. A kalapokról egyébként már meg
emlékeztünk a múlt számunkban és azt, amit már 
elmondottunk, megtoldjuk még azzal, hogy a fekete 
és fehér lesz őszre és télire is a legdivatosabb : 
fehér nemez fekete bársonnyal, fekete bársony 
fekete tafotával, ez a legkedveltebb összeállítás.

Fontos még egy dolog; az ismert nagy tasa- 
kokat újabban az öltözék vagy köpeny szövetéből 
készítik és ugyanaz a diszök, mint a ruhának. 
Van a ki hosszú zsinóron vállra akasztva viseli 
a tasakját, olyan is van, a ki a dereka köré köti, 
de akad még olyan is, a ki továbbra is diszkré
ten a kezében hordja.

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

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.

Magyar és Modern
könyvtár szerzői:

Bíró Lajos, Cholnoky Viktor, Lenkei 
Lajos, Méray-Horváth Károly. 

Kapható: Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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Balkányi Ern ő
könyv- és papírkereskedése, könyvnyomdája és könyvkötészete

Muraszombatban.

Könyvnyomda és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelben

pontosan és jutányos árban készíttetnek!

Az iskola igazgató és laniló urak szives tudomására hozom, 
megrendelési tiz nap alatt készséggel teljesítek.

Az összes iskolai nyomtatványokat 
gummi, gömb festék, irodai és iskolai tinta, rajzpapir, rajzkészletek, 
árban szolgálom ki.

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

hogy az alábbi tankönyvek nálam kaphatók; esetleg nagyobb 

raktáron tartom. Úgyszintén irkák, toli, irón, törlő 
iskolai kréta stb. a legjobb minőségben és a legjutányosabb

Balkányi Ernő,
Az árak korona értékben és helyben értendők.

könyv- és papirkereskedö.
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Több székesföv. laniló : Számolókönyv VI. o. -L.gO 
GyöríTy: Számtan II. o. —.20
GyöríTy : Számtan III. o. —.20
GyöríTy : Számlán IV. o. —.20
GyöríTy: Számlán V—VI. 0. —.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
Nagy László : Vend nyelvtan —.16

Ember Károly : Magyar nyelv és fogalmazás
kézi könyve 4. r. —.32

Ahn-Erényi : Német nyelvtan 2.20
Vargyas E. : Földrajz I. rész —.50
Vargyas E: Földrajz II. r. —.50
Dr. Némethy K.: Földrajz IV. o. —.60
Dr. Némethy K.: Földrajz V—VI. o. —.80
Atlasz megyei térképpel —.70
Vasvármegye leírása —.20
Doboezki J.: Gazdaságtan —.72
GyöríTy J.: Gazdaságtan —.20
Vargyas E.: Magyarok története —.66
Vargyas E.: Magyarok története —.46
GyöríTy : Magyarok története — 20
Hajnóczy: Alkotmánytan, magyar honpolgár

joga és. kötelessége —.50
GyöríTy : Alkotmánytan —.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) —.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
Mártonfy és Trajtler: Olvasókönyv III. o. 1.40
Dr. Veress Vilmos: Számtan I. o. —.88
Dr. Veress Vilmos : Számtan II—111. o. —.88 
Ellenőrző könyvecske —.24

Ismétlő iskolások tankönyve:

Kun László, Fülöp Sándor és Csath
András: Olvasókönyv * 1.30
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Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje.
Érvényes 1911. október hó 1-től.

Indulási 
idő Állomások Érkezési 

idő

4-44 7-20 4-24 i Körmend é 6-35 H-13 fi 41
5-oi | 7-39'4-44 j Nádasd 1 6'21 10-56 6 25
5-1-. 7-55'5-01 ' Zalahásbágy-Rimánym. j 6'08 10’39 6 09
5-3(i 8-115-17 j Zalapataka 5 50 10-16 5-48
5-4C. 8-27 5-33 1 Zala lövő 5 45 10 10 542
6-01 8-43 5-49 1 Pankasz 5'24 9-41 5-18 |
♦j-10 8-33 5’,s Nagyrákos 5‘16 9’30 5 08 i
tí'-'u 9-06 (j-13 Öriszentpéter 5 07 9-20: 4591
6-45 <l-32fi-39 Dávidháza-Kotormá y 4 51 8-49 4-42
6’-*4  9’41 6’49 Őrihodos 4 3(i 8-31 424
7 03 <j-5i 7-00 i Sál 4 28 8-21 4-14
7 17 1 0-06 7-15 Péterhegy-Tótkereszt. , 4 17 8-07 3-59
7-26 10-16 7-25 Kerkaszabadhegy 4-08 7 57 3-50
7-40 10-32 7-41 F -Lendva-Mátyásdomb 3 58 7-46 3-39 ,
7-50 10 43 7-52 Musznya-Vaslak 3’37 7-24 3 17
8-02 10’56 8-06 | Battyánd 3-23 7-08 301
S.13 U-03 8-1S é Muraszombat i 3_io 6-53 2-46

- 9-136-40 i Budapest keleti p u. é 2-10 6 35 710
G-01 3-24 i Szombathely 7-38 12-25 10 48

- 4-5S 3-25 i Fehring é 8-10 1-56 10JO

A fekete léniávai aláhúzott számok az éjjeli dől jelzik
este 6 órától reggel 6 óráig.

i betű indulást, é betű érkezést jele

Dober Pajdás és 
Vőfélykönyv 

vend nyelven 

MEGJELENT. 
Kapható: Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombat.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

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

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

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

|Q melyik körjegyzőséghez tartozik
és annak utolsó postája, lakosai- 

fillér nak száma. A bírósági kiküldött
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható: Balkányi Ernőkönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Vasvármegye leirása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 

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

és papirkereskedésben Muraszombat. 

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czimszalagján feltűnően jelez
tük az előfizetés lejáriának 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.

Magyar és Modern
könyvtár szerzői:

Bíró Lajos, Cholnoky Viktor, Lenkei 
Lajos, Méray-Horváth Károly. 
Kapható: Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Hegedühurok
(A, D, G, E,) réz hangfogó 

és első minőségű gyanta 
kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében

Muraszombat.

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

CERES-DIJ-KHRÁS
K 30.000--

..............  ia ; SS'SS, -- 

1. Mi késztette Ont arra, hogy a Ceres-ételzsir al kísérletet tegye..? 2. mir'.cu eiünvei vannak ezen eteizsirnair . 
“"•“Mai szemben? 3. Mely előnyei teszik azt Önre nézve nélkülözhetetlenné? 4. Ismerőseit hogyan győzi meg ezen előnyökről? 
Ezen kérdésekre vonatkozó jo válaszokra a következő dijakat tűzzük ki, a melyek A_____ z«..z_z..   , . . . . ... s ciuiiyunrui .

1 díj a K 1000
10 díj á K 200 ____________

Összesen . 3000

-........—........ <i következő kérdésekre válaszolni szíveskedjenek:
en? 2. Mi/yen előnyei vannak ezen ételzsirnak más étel-

kisorsoltatnak :
K 1000
K 2000

20 díj 
1000 díj

100 K 21MX)
20 K 20000
Összesen 22.000

Azon pályázók között, akik a feleletek külalakja és tartalma folytán különösen jó vála-

1 nyeremény á K 1000 K 1000
2 nyeremény á K 500 = K 1000

szokat küldenek be, a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:
5 nyeremény á K 200 K 1000

20 nyeremény á K 100 K 2000
Összesen . 3000Összesen . 2000

a 25 000 V F'gy P"'yizí‘" bíróság, melrek <isszeallílasat an"ak idején az újságokban közölni fogjuk, el fogja dönteni, mely válaszok fognak ,, „„„
o.OOO koronát kitevő dijak kioszthatasa céljából kisorsoltatni és mely pályázók kapják meg a 28 nyereményt, melyek összege 5000 korona K 30.000* --

legalább öt oan' Pi,yáza,pn„mindazok részt vesznek, akik a fenti 4 kérdésre vonatkozó jó választ alanti cégnek legkésőbb 1911. évi november hó 15-éig beküldik és 
.átaszok beküldő” gB ‘ g '°S CereSk0Ckak vagy csomagokról) azt igazolják, hogy a mi Ceres-ételzsirunkat fogyasztják ; minden további öt szallagért a jó 
a aszok beküldője egy-egy további sorszámot kap es ezáltal a sorsolásnál kettős, illetve többszörös esélye van. 8 J°

órakor foe mlt^rt.0 ‘ T0™ !za“l>™' szakasza Nmében a cs. k. közjegyző, Dr. Kopctz H. R. ur jelenlétében és irodájában 1911. évi deczember hő 20-án délelőtt 10
mg megtartatni. A nyertesek a dijakak azonnal megkapják, minden levonás nélkül. - Az összes nyertesek jegyzéke kinyomattatik és kívánatra bárkinek megküldetik.

SCHICHT GYÖRGY R.-T., „Dij-pályázat,“ AUSSIG, BÖHMEN.

á 
á

K 
K
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A „Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövclségé“-nek könyvtára nyílva van 
naponta délelőtt 11 —12 óráig a titkári hivatal
ban. - A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tára pedig szerdán d. u. 2 órakor all a közönség 
rendelkezésére az állatni óvodában.

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

F— —------------------------ --- ------- —■ — --------R

6050
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magú 

nősöktől igazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés 

ellen legbiztosabbun használhatók. 
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Most Rudolf 

gyógyszertárában.
- -----------------

Prágában, Elisabethstrasse 5 nou.

Védjegy: Horgony". "Wj

I
i

A Liniment. Capsici conia., 
a Horgony-Pain-Expeiler 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult küszvénynél, 
............ ..... osúznál és meghűléseknél............

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony*  védjegygycl 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
D' Richter gyógyszertára at „Arany oroszlánhoz". 
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JÓ minőségű Öreg széna 
80 métermázsa körül eladó.

Turnauer Bélánál Murarév,
posta Alsótendva.

1912. évre 
Magyaros vend naptárak 
m e £ é r k e z t e k. 
Kapható: Balkányi Ernő könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

3367. 1911. tlkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
kvi hatóság közhírré teszi, hogy Herceg Imréné 
Santavecz Annit domonkosfai lakos végrehajtató- 
nak Novák Gergely és Santavecz Franciska tót- 
kereszturi lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 
500 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. május 21-töl 
járó 5" o kamatai, 84 kor. 82 fill. eddigi és 26 kor. 
60 fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíró
ság mint telekkvi hatóság területén lévő, a tőt- , 
keresztúri 7. sz. tjkvben A I. 8—II, 13, 16—19 . 
sor 76, 77, 79, 109, 223. 1867, 1872, 1886, 1964 !

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisz

térium ellenőrző közegei a Magyar Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXVII. sorsjáték) I. osz
tályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1911. november hó 16 és 17-én tartatik meg. A húzások 
a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a Huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Oszlálysors- 
játék valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1911. év; október hó 22-én.

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Tolnay. Hazay.

OKTÓBER 22-

hrsz. 4 6 házsz. ingatlanból Novák Gergelyt, San
tavecz Franciskát illető 810 2160 részre 609 kor
ban, a 28 sz. tjkvben A j I sor 78 hrsz. 126 
házsz. ingatlanból nevezettet illető 3/< részre 368 
korban, - a 373 sz. tjkvben A I. 1 3 sor 27,
29, 31 hrsz. ingatlanból Novák Gergely né, Santa
vecz Franciskát illető “"/sso részre 53 korban meg
állapított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik 
s arra határnapul
1911. november hó 4. (negyedik) napjának 

d. e. 10 órája Tótkeresztur községházához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
a kikiáltási ár 2 3-ad részen alól eladatni nem fog. 

Bánatpénzül leteendő a fentebb emlitett in
gatlan kikiáltási árának 2Ou/o.

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 megfelelőleg 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 Tőt- 
keresztur községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö. 
Muraszombat, 1911. augusztus 19. A kir. 

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

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenő, kir. tlkkvezető.
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Keil-Lakk
„Keil Lakk“-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja : ez a kincsem! 
A padló ugy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szin. 
Figyelmet csak arra legyen,
Hogy az mindig .Keil-Lakk" legyen! 
Ajló, mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz mint a márvány. 
Ha fehér .Keil Lakk ol veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „Keil-Lakk“ azúrkék. 
Kerti bútort fessünk zöldre. 
Gyermekeknek örömére.
.Keil Lakk"-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyarilak. 
Mindig legyen ott .Keil Lakk".

---------------------------------------------
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

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

Alaptőke olí octíj rí Tartaléktőkék
ioo.oook. oeieieKei eiiogaa |92 OOok.

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

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

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
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 ugy, hogy a töke és kamat felévenkint 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 Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


