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Lipót napi gondolatok.
Van egy szép kép, amelyet ott látha

tunk sok magyar szoba falán, amely ama 
régi dicső kor nagyságát hirdeti, amely 
korról igy zeng a költő: „Nyögte Mátyás 
bús hadát Bécsnek büszke vára“. E kép 
szerint Hunyady Mátyás hazánk legmagya- 
rabb királya, hadvezérei cs az ország nagy
ja ói körülvéve, fogadja a megsarcolt és 
leigázott Bécs városa hódolatát.

E szép és minden magyar ember szi
vét édes örömmel eltöltő képnek épen el
lenkezőjét szemlélhetjük mi muraszombati 
járás lakói, minden évben november 15., 
Lipót napján. Nem művész alkotta festett 
kép az, amit ilyenkor láthatunk, de maga 
a zajgó élet az ő élő alakjaival, de amely 
valóság felé mégis azt a szomorú címet 
írhatjuk: Radkersburg város büszke pol
gármestere, a város elöljáróitól körülvéve, 
fogadja az általuk annyira gyűlölt és lené
zett magyarság évi önkéntes adóját, ame
lyet ezek hódolatuk jeléül, vásári helypénz, 
fogyasztási adó és üzleti haszon fejében 
Radkersburg különben is megtömött pénz
tárába, rongyos bugyellárisokból leszur
kolnak.

Felelős szerkesztő Dr. CZIFRÁK JÁNOS.
Kiadó;

A Vendvidéki, Magyar Közművelődési Egyesület. 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Steierverő dicső Mátyásunk szelleme: 
ha megjelensz egykori tartózkodásod helyén 
a radkersburgi mohos várfalak közt, Lipót 
napján vonj gyászfátyolt szemeid elé, ne 
tekints alá a hódoló, adótfizetö, idegen 
nemzetet gazdagító, korcs magyarjaid Rád- 
kersburgon nyüzsgő tömegére!

Valóban a radkersburgi Lipót vásár 
valóságos unikum és kiapadhatlan forrású 
a szomszédok gazdagodásának és anyagi 
előmenetelének a mi rovásunkra.

Már november 12-én délután kezde
nek szállingózni Radkersburg felé a ba
romfival megrakott kocsik és gyalogosok,
13- án mind sűrűbb lesz e vándorlás, mig
14- én kocsi kocsi hátán tolong, ugy, hogy 
Alsólendvától, Öriszentpétertöl, Szentgott
hárdiéi kezdődő vidék apraja nagyja Rad- 
kersburgba tolong. Iskoláink e napokban 
bátran szünetet tarthatnak, mert a gyerme
kek vagy a vásáron vannak, vagy pedig 
otthon maradnak ház őrzőknek.

Istenem, mily hatalmas középiskolát 
emelhetnénk Muraszombatban csak azon a 
pénzen, amit hazánk fiai 10 éven át vá
sári helypénz fejében Radkersburgnak fi
zetnek! Hát még az a haszon, amit az 
iparosok, ottani kereskedők a mieink rová

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
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sára zsebretesznek! Mert a mi járásunkban 
Lipót nap előtt egy héttel és azután két 
héttel fennakad minden üzleti forgalom, 
kereskedőink akár be is zárhatnák üzletei
ket; mivel népünk összes szükségleteit Rad
kersburgban elégítette ki.

Tagadhatatlan dolog, hogy ilyen régi, 
megszokott, hazafiatlan tett ellen: népünk
nek idegen ország gazdagítása ellen, igen 
nehéz dolog küzdeni. Pedig mégis küzde- 
nünk kell, ha azt nem akarjuk, hogy örö
kös legyen e kizsákmányolás, vérünket ide
genek szívják.

Az állam, a vármegye és a hazafias 
társadalom kell, hogy megtegyék a magu
két, hogy ez a szégyenteljes állapot meg
szűnjön.

Mert igy van, hogy államunk, megyénk 
is közremunkált abban, hogy kereskedőink 
inferióritásba kerüljenek a külföldiekkel 
szemben.

Csak egy pár példát hozok fel állítá
som igazolására. Mindnyájan tudjuk, hogy 
a czukor és szesz nálunk nagyobb adóval 
van sújtva, mint Steierországban. Követke
zik ebből, hogy nálunk a cukor és szesz 
drágább kell hogy legyen, mint Radkers
burgban. Ez ellen csak ugy küzdhetnének

TÁRCZA.

A sztrájktörő.
Irta: Pierre L’ Ermite.

A saint forgeaui pályaudvaron vagyunk. A 
hét óra tizenhárom perces esti vonat éppen be
érkezett.

Világos ruhás asszonyok és leányok száll
nak ki belőle és vidáman fogadják a várakozó 
férjek és atyák üdvözlését, a kik többnyire birto
kosok és kishivatalnokok. Velük együtt néhány 
nyarak) embert is hozott a vonat, kik a környé
ken laknak és szabad idejükben a horgászatért 
lelkesülnek. Szinte mulatságos az alakjuk a hosz- 
szu-hosszu horogvesszővel és a még hosszabb 
zsinórral, inelvlyel akár még a tenger mélyét is 
megmérhetik. Kezükben vödröt hordanak. Ezek az 
ilyenfajta sportemberek egy zárt családot alkotnak 
maguk között és kölcsönösen igen nagy érdeklő

déssel hallgatják egymás kalandjait és eredményeit. 
Aztán el ne fogja előlünk az összes ha

lakat. biró ur! . . .
Nézzék csak ezeket a kukacokat, uraim, 

kiált föl egy ismert, hírneves ügyvéd. ugy-e 
pompásak ? S fölnyitja egy hosszúkás bádog
doboz födelét.

A sporthorgászok kíváncsian dugják össze 
fejüket nviizsgö, rossz szagu utálatosság fölött. 

Valóban ! szólal meg egyik néző elis
meréssel jó kövérek. Mellettük az enyéim kró
nikus gyomorbajban szenvednek.

Öh, kérem, adjon nekem egy marékkai! 
koldul egy másik könyörgő pillantással.

Lehetetlen ! épp most olvastam össze őket.
... A tönséges júliusi nap bearanyozza ezt 

a bohó, falusi jelenetet.
Ha valami idegennek errefelé dolga akad és 

meglátja őket itt, a fák lombja mögé rejtett kis 
pályaudvaron, bizonyára azt gondolja : * No né. 
mily boldogan és megelégedetten élnek itt az 
emberek mind mind

Mind ?! . . .

A harmadik osztályból utolsónak egy férfi 
szállott ki, épp abban a pillanatban, mikor a vo
nat ismét tovább indult. Félénken körülnézett és 
észrevehetően azon iparkodott, hogy az emberek 
tekintete elöl rejtve tartsa magát.

Van-e oka rá a mások szemétől félni ? — 
és miért ? Gonosztevő talán ? Alig hihető! Kopott 
barna bársonynadrágja, kék sapkája, lógó bajusza 
becsületes arca mind azt sejtettik, hogy derék és 
szerény épitömunkással van dolgunk.

Szorosan a falhoz lapulva megy; jobbra 
kémlel, balra kémlel, hátra-elöre néz; . . . minden 
csendes a kis pályaudvar körül. A távolodó vonat 
egyhangú zúgást hallat, a madarak esti dalukat 
csigopják a lombok között; a Szajna mintha lus
tán kiterjesztené karjait egy zöld pázsit-vánkos 
után, hogy rajta nyugodtan és jólesöen tölthesse 
az éjt. A nyaraló családok és horgászok, a kik 
élénken beszélgetve és integetve már-már elvonul
tak. imhol csak mint kicsi és mindig jelentéktele
nebb pontok látszanak a határon.

A magános férfi hamar a kenyértarisznyája 
után nyúl. Még egy utolsó pillantást vet a kör

IfT,

i Sirolin "Roche" biztos 
= gyógyhatást nyújt katarrliusoknal 
= hörghurutnál, asthmanál, influenza után. 
= SÍro!Ín”Roche'kezdődő tüdőbetegséget 
= csirájában elfojt. Kellemes ize és az étvá- 
~~ gytá való kedvező befolyása megkönnyítik 
= a Sirolin “Roché-al való hosszabb kúrákat!

A légzési szervek ineűllíilcseit legbiztosabban a 
XII Sirolin ”Roche"_ al kezelik. Ezért 

nélkülözhetetlen ezen elismert és 
bevált szer minden háztartásban. 

Szíveskedjék a gyógytárakban 
határozottan Sirolin"Rodte- t kérni

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
Lapunk mai száma hat oldalt tartalmaz.
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kereskedőink, ha ezen cikkeket nem volna 
szabad hozzánk behozni. Ámde öt kilo
grammig mindenki hozhat be cukrot sza
badon, s aki ezt nem tudja, leolvashatja 
Radkersburg összes üzleteiben zna/rjar. 
vend és német nyelven megírva. Öt kiló 
cukor egy kis háztartásban jó időre elég, 
tehát érdemes ezért oda fáradni, s aki már 
cukrot vesz, mást is ott vásárol, annyival 
is inkább, mert az egyszerű nép azt gon
dolja, hogy a cukor drágább voltának a 
mi kereskedőink kapzsisága az oka, s ahol 
a cukor olcsóbb, más is olcsóbb 1

Egy másik példát is mondok. Revol
vert a mi kereskedőink csak annak adhat
nak el egy megyei szabályrendelet ér
telmében, -- akinek van fegyvertartási en
gedélye. De mivel Radkersburgban nem 
létezik e szabályrendelet, ott vásárolhat 
boldog, boldogtalan fegyvert. Ebből azu
tán az következik, hogy a mi kereskedőink 
e jó hasznot hajtó üzletágat a fegyverke
reskedést, saját vármegyénk jóvoltából el
vesztik, s az a vármegye, mely tőlük az 
adót behajtja, szolgáltatja át e jövedelmet 
az idegeneknek.

Az államnak, vármegyének tehát ily 
káros törvényeket vagy rövidesen meg kell 
változtatni, vagy pedig tekintetbe kell eze
ket venni a harmadik osztályú adónak ke
reskedőinkre való kirovásánál.

Azonban e kizsákmányolás ellen leg
többet tehet a hazafias társadalom! Népünk 
úgy tudjuk, jó 48-as érzelmű nép. Magya
rázzuk meg nekik, hogy a negyven nyolcas- 
ság nem abban ál), ha egyik magyar a 
másikat véresre veri, kicsinyíti és tönkre
teszi, még az se 48., ha az urakat és ve- I 
zetőket szidjuk; hanem az az igazi 48., ha 
restvéresüliink, magyar a magyart pártfo
golja, kereskedő a földmivest és megfor
dítva támogatja és nem hizlalunk magyar 
pénzen idegen nációt!

ts.
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Csúnya hiba.
Nincs ennek a korhadt, erkölcsi alapján 

inogó társadalomnak gonoszabb, galádabb 
fegyvere a gyanúsításnál. Amit a tisztes, 
verejtékes munka emberöltőn át létrehozott, 
amit a céltudatos, ernyedetlen fáradozás, 
tevékenység becsületben összegyűjtött, azt 
a sanda gyanú pillanat alatt szélnek hordja, 
elsöpri. Hiába az igazság, hiába a rehabi
litálás: a gyanú ful .nkját csak eltávolítani, 
de nyomait teljesen elenyésztem nem képes.

Lovagias nemzet a magyar; hévül a 
jóért, szépért. Ami hibája van, az is eré
nyeiből ered. A könnyenhivősége is inkább 
szeretetreméltó, mint megvetendő tulajdon
sága, mégis mennyi baj fakad belőle! 
Szinte tudatlanul gázol a mások becsüle
tében, amikor meghallgatja a szapulót, aki 
tán nem is rossz szándékkal megvádolja a 
védtelen távollevőt. Jaj annak, akit a hir 
igy szárnyra vesz, és százszorosán jaj, ha 
füléhez nem jut az alattomos suttogás. Az 
igy meggyanusitottat nem öli meg az ágyuk 
tüze, a puskák ropogása nem oltja ki éle
tét, csak apró tüszurások zavarják nyugal
mát, néma, de annál jelentősebb pillantá
sok sértegetik, anélkül, hogy észrevenné.

A mindent elfödő, hazug udvariasság 
nem érezteti ugyan vele a mások megve
tését, de a hizelkedők, érdekhajhászok kivé
telével, amikor feltűnés nélkül lehet, kerülik 
őt. A legrosszabb, hogy védelmére nem 
nyílik alkalma, mert sejtelme sincs arról, 
hogy megtámadták.

És azok, akik igy suttyomban terjesz
tik a rágalmat, akik csak ismétlik, amit 
másoktól halottak, — hallották és elhitték, 
elhitték és felelősségük elhárításával ismét 
másokkal elhitetik, aminek igazságáról meg
győződve nem lehetnek, — a becsületes 
emberek közé sorolják magukat és ugyan
csak felfortyannának, ha bárki is kétségbe 
merné vonni lovagiasságukat. Arra azonban 
nem gondol közülök senki, hogy a titok
ban meggyanúsítottál épp úgy érintkeznek, 

mint más becsületes emberrel, hogy kezet 
szorítanak, sőt fraternizálnak is vele, holott 
ha elhiszik azt, amit róia rebesgetnek, ez 
nemcsak a lovagiasság, de az egyszerű 
becsületesség követelményeivel se egyez
tethető össze, ha pedig nem hiszik el, 
kötelességük a becsületében védtelenül 
megsértettet az orvtámadásról értesíteni, 
sőt a sértőt is kérdőre vonni.

Ebben a nyílt, férfias eljárásban azon
ban gátol — a kényelemszeretet. Az önzés 
példabeszéde, hogy mindenki a maga 
ajtaja előtt söpörjön , vértez minket az 
ellen, hogy a mások bajával törődjünk s 
inkább hűséges rabszolgái maradunk a 
társadalmi rozoga erkölcsök szokásainak, 
mint hogy könnyen elkerülhető kellemet
lenségekbe sodorjuk magunkat. A barátság 
ténye helyett beérjük annak látszatával, és 
e mellett gúny tárgyává is tesszük az igazi 
udvariasságot, amely nem ir elő ineghu- 
nyászkodást, szolgaiságot és hizelkedést, 
csak előzékenységet és elismerést a mások 
jó tulajdonságainak, erényeinek

A hátul támadó, lassan, de biztosan 
rontó gyanú ellen a leghatásosabb orvos
lás a nyílt fellépésben rejlik. Annak a ki
jelentése, hogy tisztességtelen emberrel 
találkozni, együttlenni nem akarunk és 
hogy a meggyanúsítottak alkalmat szol
gáltatunk védekezésére, egyszersmindenkorra 
elriasztja a pletykáló gyanusitókat és elveszi 
a kedvüket, hogy aljas eljárásukat meg
ismételjék.

De ha mégis bizonyos opportunus 
okok forognának fenn, melyek épenséggel 
kizárnak az ily erélyes fellépést, akkor 
legalább szokjunk le káros hiszékenysé
günkről. Ne feledjük, hogy embertársunk
nak is csak olyan értékes, féltve őrzött 
kincse a becsület, akár nekünk, ne kétel
kedjünk tehát csorbítatlan létezésében mind
addig, mig hiányosságáról megdönthetetlen 
bizonyítékaink nincsenek.

Á becsületesség legelső parancsolata 
pedig, hogy tovább ne adjunk olyan gya-

nyékre, azután üldözött vad gyanánt rohan végig 
az utón, mely az erdő szélén húzódik tova.

Alig két perce, hogy eltűnt szem elöl s egy
szerre három bőrzubbonyos kerékpáros tűnik fel 
az utón, kik a legnagyobb gyorsasággal vágtatnak 
odább acélparipáikon. Dühöngeni látszanak és 
úgyszólván elakadoz a lélekzetük.

Higvjétek meg. neki ki kellett itt szállani! 
Ez már Ponthierry állomáson szándéka volt, de 
meglátott téged, te ostoba '

Engem ? . . . Engem meglátott volna ? ! 
Igenis téged! Te elég együgyüen egész a 

sorompóig mentél előre s erre ö azonnal vissza
húzódott a kocsi mélyébe.

E pillanatban egy kislány ért hozzájuk nagy
kén vérrel a karján.

Mondsza kicsike kérdi a harmadik 
egyike, talán a vezér nem láttad a pajtásunkat 
itt az utón valahol ?

— Igen! — felelte a gyermek. 
Gesztenyebarna nadrágja van . . .

— Igen, igen! . . .
— Messze jár már?
— Most még nem, de mindjárt messze lesz, 

mert úgy fut, mint az agár.
A férfi vadul fölkiáltott: 'Előre.
Az álmélkodó gyereknek elállt a szava 

mikor látta, hogy a három férfi villámgyorsan a 
kerékpárra pattant és örületes sebességgel elvág
tatott.

Az épitőmunkás még nem érhetett el messzire. 
Ott lohol sápadtan, félelemtől reszketve. Bátorsá
got iparkodik magára erőltetni és egyszerre üldö
zőik felé fordul.

— No mi lesz ?! Magukat alkalmasint a 
bizottság küldte utánam !

I
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Még kérdi ?!
Az üldözök az árokba lökik kerékpárjukat. 

Nyomorult! gazember! áruló! Tudhatja, 
hogy a rókavadászaira nincs tilalom az esztendő 
egy napján sem !

Mit akarnak tőlem ? Nincs-e jogom ahhoz, 
hogy akkor dolgozzam és ott. a hol én akarok ? 
Van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs ?

Ezt a szabad-ágot az arcára bélyegezzük 
gaz áruló!

A munkás háttal egy fa törzsének támasz
kodik és íenyegetőleg emeli tel ivó palackiál : A 
ki léket akar a fején, lépjen közelébb '

A három férfi körültekint és meggyőződik 
arról, hogy senki sem látja őket

Szabad akarat kell neked? Erről maid 
beszélünk kutya! Megfizetünk neked, te tőkések 
szolgája!

Kődobások és ökölcsapások érik a munkás 
széles mellét és napsütött, esővert arcát ; szöges 
csizmatalpak rugdossák testét.

Itt a béred áruló! Majd megtanítunk 
téged, miként kell kollégáidat eladni!

A szánandó ember immár nem tud tovább 
védekezni. Kimerülve rogy le a földre, miközben 
egy patkós csizmasarok eltapossa az orrát.

Ez a sztrájkbizottság pecsétja!
A munkás elájult. Mozdulatlanul fekszik vé

rében. mialatt a három ítélkező tanácskozik fölötte. 
Mitévők legyenek vele ?

Eh. mit, hagyjátok itt megdögleni! szól 
az egyik és kerékpárja felé indul.

Nem! én ennél jobbat tudok. Jertek, 
segítsetek. Eogd még a vállánál, te pedig a 
lábánál ... S

Most hárman a nehéz testet odébb cipelték. 
Támasszátok ehhez a fához 

kössétek oda a saját övével, erősen 
erősebben ! És most akasszátok nyakába 
nyáját . . .

Még néhány durva szitkot szórtak . 
datlan ember felé, ki azokat már nem 
azután gyorsan eltűntek kerékpárjaikon.

ugv — 
még 

a tarisz-

az öntu- 
hallotta.

Másnap reggel egy pap ballagott az ország
úton az állomás felé. Ráakadt a fához kötött 
vonag’ő munkásra.

Szegény barátom! Kik voltak a hara
miák ?

Nem voltak azok rablók! nyögte ki a 
megkínzott ember.

Hát kicsodák ?
Társaim
Főtisztelendő uram, gyermekeim vannak 

s a mellett beteg feleségem és két hónap óta ez 
már a harmadik sztrájkunk. Ostoba sztrájk! azt 
se tudjuk, miért rendezték ? Én végre is dolgozni 
merészkedtem.

Dolgozni merészkedett ismétlé a pap; 
olyan súlyos vétek az ?

Annyira súlyos, hogy ma reggel már öt 
társam elhaladt mellettem a jobb érzésüek közül 
és egynek sem volt bátorsága kötelékeimet meg
oldani.

A pap körülnézett. Felsóhajtott!
Szegény emberek ! gondolta — Krisz

tus és egyháza szabaddá tette a munkásokat, mig 
az újkori pogánvság újra rabszolgaságba hajtja 
őket ...

Újdonságok!
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nusitást, mely csak hallomásból merítve, 
nem lehet meggyőződésünk, mert nincs a 
jellemnek csúnyább, undokabb betegsége, 
mint az oktalan gyanúsítás, mely gyáván 
meghúzódva elsáncolja magát a megtorlás 
clöl.

Csak ha igazán megbecsüljük a meg
becsülésre méltókat, várhatjuk el, hogy 
is érdem szerint megbecsüljenek.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

Szemle a letarlott mezőkön.
A földmivelésügvi miniszternek a termés ered

ményét ismertető legutóbbi jelentése nem sok vi
gasztalót hozott az ország népének. Amig a kalá
szosokból meglehetős volt a termésünk, addig a 
burgonyából 9 millió métermázsával, a kukoricá
ból pedig 16 millió métermázsával fog kevesebb 
teremni az idén, mint tavaly termett. A többi ter
mékek is talán az egyetlen szőllőt kivéve, mely
ből közepes termést várnak, kivétel nélkül gyen
gén állanak. Takarmány is kevesebb lesz, végered
ményben tehát jó gabonatermés dacára ha nem is 
Ínségnek, de mindenesetre siralmas télnek nézünk 
elébe és a drágaság, ez az untalan nyakunkon ülő 
rém, az idén talán még a tavalyinál is jobban fog 
fojtogatni.

A letarlott mezők tehát nem valami vigasz
taló kilátást nyújtanak. A takarmánynövények hiánya 
veszedelem a gazdákra nézve, mert hiszen ha 
piacra nem is dobja az állatokat, azok a siralmas 
koszton lefogynak, s végeredményben a hús még 
is csak elvész a fogyasztóra nézve. A takarmány
hiány ideig-őráig csökkentheti a hús árakat, de 
amint a gyakorlat mutatja, az olcsóbbodás után 
annál nagyobb erővel lép fel a drágaság.

Az a kérdés már most, vájjon vannak e esz
közök, amikkel a már most fenyegető veszedelem 
nagyságát csökkenteni lehetne? Igenis vannak. 
Védekezhetik bajok ellen maga a gazda is, de 
még inkább maga a fogyasztó. A gazdára nézve 
talán már késő a védekezés, mert hiszen most 
már hasztalan hívjuk fel a gazdanép figyelmét a 
kiaknázatlan hegyi, havi legelőkre, ezekre régeb
ben kelleti volna gondolni. A gazdákra más orvos
szer nincsen, mint amit Németország és Ausztria 
már is használatba vett. Ebben a két országban 
a takarmánybeszerzés megkönnyítésére leszállítot
ták a takarinányszállitási tarifákat. Ilyen tarifa 
mérséklés volt már Magyarországon is. Az idén 
szinte elvártuk volna, hqgy amikor a kormány 
hírül adja a kedvezőtlen takarmány termésre vo
natkozó híreit a híradást nyomon fogja követni a 
tarifák mérséklésére vonatkozó intézkedés. Ugvlát- 
szik azonban, hogy ez késni fog egész addig, inig 
csak a gazdaközönség egyhangú követelése nem 
fogja a kormányt cselekvésre ösztönözni.

Lássuk azonban, mivel lehetne segíteni az 
előreláthatólag fokozódó drágaságon a fogyasztók
nak ? Az első és kétségtelenül legjobb orvosszer, 
ha a fogyasztó közönség iparkodik minél közvet
lenebb kapcsolatot létrehozni a termelőkkel. Szer
vezkedniük kell a fogyasztóknak s meg kell terem
teniük minden városban, minden faluban azokat a 
szervezeteket, amelyek a közélelmezést olcsóbbá 
teszik, a fogyasztási cikkek beszerzését megkön
nyítik. Itt kizárólag a fogyasztási szövetkezetekre 
gondolunk, amelyek már is nagyszámban vannak 
az országban, de amelyek szaporodása még sem 
felel meg a fogyasztó közönség igényeinek.

Ámde az ellenségeskedésnek kizárólagos 
oka az önzés. A mértéketelenül felszaporodott köz
vetítők hada félti a kenyerét a szövetkezetektől, a 
létjogosultság nélküli kereskedelem, amely a mos
toha termési viszonyokon kívül legeslegfőbb oka 
volt és lesz mindég a drágaságnak. 

A drágaság ellensúlyozására olyan terrorisz- 
tikus intézkedések mint amilyenekről a nyugati 
államok egynémely városából hallunk hirt, ahol is 
a háziasszonyok erőszakkal, ököllel akarják az 
élelmiszerek árát leszorítani, már csak azért sem 
célra vezetők, mert az. akció előbb utóbb megte
remti, a reakciót. Hiába esküszik össze egy-egy 
falu vagy város valamennyi gazdasszonya, hogy 
nem ad több pénzt a csirkéért vagy vajért, az 
éhes gyomor eíöbb-utóbb kapitulációra készteti

őket. Az egyedüli módja a drágaság csökkentésé
nek a termelési költségek apasztása, vagy pedig 
a közvetítői haszon megszüntetése. Amott a ter
melőkre vár a feladat. A szövetkezés ezen a téren 
is csodás eredményeket szül. A fogyasztók szövet
kezése viszont előbb utóbb kiküszöböli a felesleges 
közvetítőket és a közvetítői hasznot felosztja a 
fogyasztó és termelő között.

HÍMEK.
- Gróf Széchényi Tivadar itthon 

Egy évi távoliét után ismét haza érkezett 
gróf Széchényi Tivadar v. b. t. t. nagy
birtokos. Az agg főur, aki a múlt év tava
szán történt elesésből származó bajából 
még mindig nem gyógyult ki egészen, hét
főn d. u. 5 órakor érkezett a regedei állo
másra a Déli vasút által rendelkezésére 
bocsájtott szalonkocsiján, s onnan kocsin 
folytatta útját. A gróf most hosszabb időt 
fog felsőlendvai kastélyában tölteni.

Az országos énekfelügyelö Mura
szombaton. Háckl N. Lajos országos énekfel- 
ügvelő a V. M. K- E. meghívására tegnap a déli 
vonattal Muraszombatba érkezett. A vasúti állo
máson a dalárda fogadta az énekfelügyelőt, aki 
nyomban megtartotta előadását, amelyről lapunk 
legközelebbi számában fogunk tudósítást hozni.

Uj gyógyszertár a járásban. A belügy
minisztérium még a múlt évben megengedte, hogy 
Eelsőlendván gyógytár állíttassák fel, s e jogot 
Most Rezső gyógyszerésznek adományozta. Az uj 
gyógyszertárát Most Rezső megbízottja Weiss C. 
Gusztáv oki. gyógyszerész felállította, s e hő 13-án 
nyitotta meg. Ez alkalomból a hatóság képvise
letében megjelent Felsőlendván Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró, mint az alispán helyettese, dr. 
Medzihradszky Kálmán m. főorvos, dr.Geiger Vilmos 
járásorvos, tb. t. m. főorvos.

Uj mozdonyok a muraszombati 
vasúton. Uj rendszerű erős, zömökalkatu nagy 
mozdonyok kerültek a muraszombati vonalra. 
Semmivel sem jobbak mint a régiek voltak, ellen
ben egy-két lényeges olyan sajátságukról tudunk 
máris, amelyek a legkedvezőtlenebb fogadtatást 
biztosítják az uj gépeknek. Nincsen szerkocsijuk, 
minek folytán nem tudnak elégséges szenet és 
vizet magukkal vinni, hanem ezt a sok időt rabbó 
műveletet útközben kell megtenniük. Van azonban 
sebesség mérőjük, amely ravasz szerkezet igen 
pontosan megmutatja, hogy a gép milyen sebes
séggel haladt. Ennek igen szomorú következménye 
lesz ránk nézve. Tudvalevő dolog, hogy a mi sze
rencsétlen vasulunkon alaposan szoktak késni a 
vonaton. Néha-néha akadt egy derék mozdony
vezető. aki megszánva a közönséget igyekezett a 
késést behozni, a megengedettnél nagyobb sebes
séggel hajtván a gépet. (Nem a jó öreg Török 
bácsit értjük aki annyira takarékoskodik a gőzzel, 
hogy nemcsak a késéseket nem hozza be. de még 
sípolni se igen szeret, fűteni meg még kevésbbé.) 
A megengedett sebességnél gyorsabban hajlani, 
szigorúan tiltva van, tekintet nélkül arra, hogy 
milyen késéssel jár a vonat. Eddig e tilalmon 
tultehette magát a mozdonyvezető, ha emberséges 
érzület volt benne, mert nem lehetett ellenőrizni, 
s a vasutasok sem bántak, ha nem kellett nekik 
a késedelmes vonatra órákig várni. Ám most a 
sebesség mérő ezt nem engedi. A körmendi fütö- 
házban, ahol nem várnak türelmetlenül a késle
kedő vonatra, szigorúan megvizsgálják a sebesség 
mérőt, s jaj annak a derék becsületes emberséges 
masinisztának, akinek az utazó közönség kedvéért 
eszébe jut az kissé gyorsabban menni. Áz állapo
tok tehát mindig rosszabbak lesznek a mi vasu- 
tunkon, ahelyett hogy javulnának.

Bátor! Mátyás üdül. Murahalmos 
szomorú nevezetessége Bátori Mátyás, egy leg
utóbb elkövetett csalása miatt vizsgálati fogság
ban van. A vizsgálóbíró a múlt szombaton kihall
gatásra rendelte be, egy a törvényszéknél ellene 
tett feljelentés miatt, s kihallgatása után, tekintve, 
hogy a visszaeső csalókra nagy büntetés vár, ne
hogy az elöl megszökjék, vizsgálati fogságba 
helyezte. '

Gyanús halálozások. Gedér Jánosné 
Szinicz Anna egy csendlaki öreg asszony e hő 
12-én hirtelen meghalt. Hozzátartozói azt mondot
ták, hogy a sok pálinka ölte meg az agg polgár
nőt, de az orvosrendőri vizsgálat megállapította, 
hogy az elhalt testén számos külsérelmi nyom van. 
Az orrán, száján gyanús foltok voltak, ami miatt 
a kir. ügyészség a nyomozást elrendelte. Kü- 
csán Istvánná Kiszilák Mária muraszombati cseléd 
e hó 13-án halt meg hirtelen. Az orvosrendöri 
vizsgálat megállapította, hogy az elhalt asszony 4 
hónapja teherben volt. Tekintve, hogy férje már 
4 éve Amerikában van, s hozzátartozói az asszony 
szerelmi viszonyáról mit sem akartak tudni, sőt az 
a legény akiről gyanítják, hogy a meghalt asszony
nyal közelebbi barátságban volt, sem akar erről 
semmit sem tudni, az esetet titokzatossá teszi. A 
kir. ügyészség elrendelte a hulla felboczoltatását 
annak megállapítása végett, hogy nem magzatel
hajtás következtében állott-e be a halálozás.

Véres kisbiró választás. Népünk rend
kívül előszeretettel viseltetik az alkotmányos küz
delmek iránt, a sző betüszerinti értelmében gya- 
rolván a küzdelmet«. Igy volt ez október 14-én 
Csendlakon is a kisbiró választás alkalmából. A 
választást követő áldomásnál Horváth Mátyás, 
Horváth János és Horváth István, valamint Ber- 
talanics János és Bertalanics József össze akasz- 
kodtak. Repültek a székek, az üvegek s a vér is 
kiserkent az alkotmányos lelkesedéstől hevülö 
ökölcsapások súlya alatt. Tegnap ült törvényt a 
járásbíróság a verekedők felett s valamennyi vá
lasztó polgárt bűnösnek mondván ki őket 8—21 
napi fogházbüntetésre ítélte, a büntetés végrehaj
tását azonban, tekintettel büntetlen előéletükre fel
függesztette.

A Ceres-dijkiirás határideje meg
hosszabbítva. Amint a Ceres-müvek igazgatósá
gától értesülünk, a 30.000 koronás Ceres-dijkiirásra 
vonatkozó pályázatok beküldési határideje, közkí
vánatra ez év december hó l-ig lett meghosszab
bítva. Jogában áll tehát azon vevőknek is, akik 
már egyszer beterjesztették pályázatukat, még több 
szalagot a határidő végéig beküldeni, amelynek 
minden 5 darabjáért egy újabb sorsjegyszámot 
kapnak.

Klinikai vizsgálatok a stuttgarti Ka- 
talin-kórházban megállapították: A leg
különfélébb betegeknél a természetes 
Ferenci József-keserüviz épp oly 
biztosan, mint enyhén ható hashajtónak 
bizonyult. Még az emésztő-csatorna gyu- 
ladásos állapota is, mely más hashajtóvizek 
használatát gyakran lehetetleenné teszi, a 
Ferencz József-keseriiviz alkalmazását meg
engedi. — Kapható gyógytárakban és fü- 
szerkereskedésekben. A Szétküldési-lgaz- 
gatóság Budapesten.

Közgazdaság.

Az idei burgonya termés.

Az idei rendkívüli szárazság, a mely Magyar
ország legnagyobb részében olyan mérvű volt, 
hogy május közepétől szeptember elejéig egy szem 
eső sem esett, nemcsak a kukorica termésére, de 
a burgonya termésére is nagyon kedvezőtlen ha
tással volt. Különösen homok talajakon alig kapta 
meg a gazda az elvetett magot, s jó termésről be
szélhet az, a ki 30—40 mázsa burgonyát szedett 
ki talajából.

Ilyen körülmények között azután egészen 
meg voltam lepetve, a mikor a Dunán túl egyik 
nagy gazdaságban járva, saját szemeimmel győ
ződtem meg, hogy 150 hold burgonya termés 
15000 q burgonyát adott, vagyis átlagosan 100 
q-át kát. holdanként. Olyan record termés ez, a 
mely becsületére válnék a legkedvezőbb időjárás 
mellett akármelyik gazdaságnak is. Kérdezősköd
tem mi oka lehet e nagy termésnek, s hogy olyan 
mérvű volt-e ott a szárazság mint az ország többi 
részében. Azt a választ kaptam, hogy először is 
a szárazság nem volt kisebb mint egyebütt, mert 
május közepétől szeptember elejéig nem volt eső, 
másodszor, hogy egy Omihl nevű burgonyát ter
mesztenek, a mely rendkívül jó termő, 22 száza
lék keményítőt tartalmaz, a miről szintén saját 

1912 . évre Magyar vend naptárak megérkeztek.
Kapható: Balkányi Ernő 

könyvkereskedésében 
Muraszombat.
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magam győződtem meg. Harmadszor pedig, hogy 
kát. holdanként 2 q káli-szuperfoszfátot alkalmaz
nak és őszi szántás után talajukat azonnal tö
mörítik.

A nagy termésnek tehát ezek az okai, a me
lyek közül legfontosabbnak a káli-szuperfoszfát 
alkalmazását tartom, mert növény, a mely a talaj
ból olyan sok kálit vonna ki mint a burgonya, s 
igy nagyon természetes, hogyha foszforsav és káli
szükségleteit ilyen módon fedezzük, akkor nagy 
terméseket is fog adni. Miután pedig nálunk Ma
gyarország a 60 q-ás termést nagyon jó termés
nek tartják, kétségtelen, hogy egyrészt a káli- 
szuperfoszfát alkalmazása, másrészt a talaj tömö
rítése, miáltal a nedvesség elpárolgását akadályoz
zuk. harmadszor pedig a jófajta burgonya terme
lése olyan tényezők, a melyek 40—50 q-val is 

‘ fokozhatják a termés nagyságát.
Nem szabad tehát közönyösen nézni azt, hogy 

elvetett burgonyánk csak 20 30 q-ás terméseket
adjon, hanem részint jófajta burgonya termelésé
vel, részint megfelelő műtrágyák alkalmazásával 

.oda kell törekedni, hogy az eddiginél kétszerte, 
háromszorta nagyobb terméseket érjünk el.

Házeladás.
Szocsics Mihály és neje, Csáktornyán a Fő

tér legforgalmasabb helyén levő háza
1911. évi november hó 23-án

bírói árverésen eladatik.
Az árverés a Csáktornyái kir. járásbíróság 

telekkönyvi irodájában tartatik és pontosan délelőtt 
9 órakor kezdődik.

Az épületek egyrésze 2, másikrésze még 7 
éven át adómentes.

Bővebb tájékozást nyújt az árverési hirdet
mény és dr. Hídvégi Miksa ügyvéd, Csáktornyán.

696'1911. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura-

szombati kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. I. 
; 617/3. számú végzése következtében dr. Ritscher

Samu ügyvéd, muraszombati lakos javára 600 K 
s jár. erejéig 1910. évi november hó 12-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
2190 koronára becsült következő ingóságok, u. 
m. lovak, üszőtinó, borjú, kumettszerszám, serté
sek és kisfutkozó kocsi nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 498/6. számú végzése folytán 
600 kor. tőkekövetelés és járulékaiból még hátra
levő követelés és járulékai erejéig, Mezővár 
községben végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1911. évi november hó 23-ik napjának
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. j?-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1911. évi november 13.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

3584/1911. tlkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
kvi hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank végrehajtatnak Raposa Mi
hály és neje Kovács Zsuzsa kuzmai lakosok vég
rehajtást szenvedettek elleni 1900 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1911. junius 5-től járó 6% kamatai 7 kor. 
35 fill.óvási, >/s»/0 váltódij 106 kor. 45 fill. eddigi 
és 45 kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében, az ezen 
kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság területén 

levő, a kuzmai 1. sz. tjkvben, A I. 1 — 14 SOr sz. 
104 d, 105 d, 106/d, 633/a, 634/a, 638, 639 640 a 
644 a, 645, b, 647 a, 649 a, 591/8, 726 I I hrsz.’ 
56. házsz. ingatlanra 758 korban, megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul
1911. november 28 (huszonnyolcz) napjának 

d. e. 10 órája Kuzma községházához kitüzetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 2/3-ad részén alól eladatni nem fog, 
és hogy ezen árverés csak azon esetben tartatik 
meg, ha a 3585/191 1. sz hirdetménnyel a mai 
napra kitűzött árverés meg nem tartatnék.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in- 
I gatlan kikiáltási árának 20o/o.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vény átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 

i 15°/0-nak megfelelőleg nyomban kiegésziteni.
A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 

fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö.
Muraszombat, 1911. szeptember 8. A kir. 

járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Dr. Schick sk. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül :

Szakonyi Jenő kir. tlkkvezető.

— Cabinet papír. Zsebben hordható. Nélkü
lözhetetlen dolog. Csomagja 20 fillér. Kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében. .Hermandol*  
egy doboz 1 kor. 20 fillér.

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

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

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

raktáron tartom. Úgyszintén irkák, toll, irón, törlö 
iskolai kréta stb. a legjobb minőségben és a legjutányosabb

Az árak korona értékben és helyben értendők.

Balkányi Ernő,
könyv- és papirkereskedö.

II. o. R. k. elemi katekizmus fekete képpel 
II. o. R. k. elemi katekizmus színes képpel
III— VI. o. Róm. kath. katekizmus 
Gerely J. : Kis képes biblia II. o.
IV— VI. o. Dr. Lassú L.: Rövid egyliázlört. 
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 
Rutlkay Sándor: Keresztény egyház tört.

„ „ Konfirmandusok könyve
Dallamos könyvecske ág. ev.
100 énekdallam „ „
Deutsch : Iziael könyörgései 
Gömöri : Izraelita biblia I. r. 
Gömöri : Izraelita biblia II. r. 
Gömöri: izraelita biblia III. r. 
Értesítő könyvecske 
Ember János : ABC könyv és fonoinimika 
Tomcsányiné Czukrász Róza : ABC 
Kapi-Papp: ABC és olvasókönyv 
Mócsv-Pelrovacz : ABC és olvasókönyv 
Mócsy-Pelrovácz: ABC és olvasókönyv 
Bcnedek-Körösi: Magyar ABC és olvasók. 
Peress Sándor: ABC és olvasókönyv 
Dr. Pacséri Károly : Képes ABC 
Gönczy: Vend ABC 
Kurz-Zsengeri: Német ABC 
Sasvári Béla : Héber hangoztató 
Öveges-Wiemann: Hangutánzó ABC 
Gyulai : Nemzeti: Olvasókönyv II. oszt. 
Öveges-Wiemann : Olvasókönyv II. oszt. 
Kapi-Papp Olvasókönyv II—III. o.

—.40 
—.52 
—.56 
—.40 
-.20 
—.20 
—.40 
—.56 
—.42 
—.50 
—.60 
—.80
2.20 

—.30 
—.30 
—.24 
—.20 
—.90 
—.80 
—.80 
—.88 
—.18 
—.40 
—.50 
—.50 
—.28 
—.40 
—.40 
—.32 

.60 
—.30 
—.50 
—.44 
—.60 
—.64 
—.52

Gáspár János: Olvasókönyv
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. 
Mócsy-Petrovácz: Olvasókönyv III. o. 
Gáspár János : Olvasókönyv Ili. o.
Több v. tanító: Fal. isk. Olv.- és tank. III. 
Gyulai: Nemzeti Olvasókönyv IV. o. 
Mócsy-Pelrovácz: Olvasókönyv IV. o. 
Gáspár János: Olvasókönyv IV. o.
Több v. taniló : Fal. isk. Olv.- és tank. IV. 
Gyulai: Nemzeti Olvasókönyv V—VI. o. 
Mócsy-Pelrovácz: Olvasókönyv V—VI. o. 
Gáspár János : Olvasókönyv V—VI. o. i « 
Több v. tanító Fal. isk. Olv.- és tank. IV -VI. 1.60 
Több v. tanító : Fal. isk. Olv.- és tank. V—VI. 1.30 
GyörITy János : Falusi iskolások tankönyve — 88 
Ember Károly : Kath falusi isk. Olv.- és tank. — .88 
Több székesföv. tanító: Számolókönyv II. o. 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv III. o. 
Több székesföv. tanító : Számolókönyv IV. o. 
Több székesföv. tanító: Számolókönyv V. o. 
Több székesföv. taniló : Számolókönyv VI. o. 
GyörITy: C"A■■■*••"  11 - 
GyörITy : 
GyörITy : 
GyörITy: 
Bertalan 
Bertalan 
Bertalan 
Bertalan

II. o. —.42 Ember Károly: Magyar nyelv és fogalmazás

o.

o.

r. o.

Számtan II. o.
Számtan III. o.
Számtan IV. o.
Számtan V—VI. o.
Vince: Számolási gyakorlók. 1.
Vince: Számolási gyakorlók. 2.
Vince: Számolási gyakorlók. 3.
Vince: Számolási gyakorlók. 4. 

Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv ' 
Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv z. 
Vargyas E.: Nyelvgyakorlókönyv 3. 
Ember Károly: Magyar nyelv és ' 

kézi könyve 3. r.
Nagy László: Vend nyelvtan

r.
r.
r.
r.

—.88

—.36
—.36 
—.44
—.70 
—.80
—.20 
—.20
-.20
—.20
-.20 
—.20
—.20
—.24
—.28
-.28
-.28

1. r.
2. r.
3. r. 
fogalmazás

—.32
—.16

kézi könyve 4. r. _ .32
Ahn-Erényi: Német nyelvtan 2.20
Vargyas E.: Földrajz I. rész —.50
Vargyas E: Földrajz II. r. —.50
Dr. Némelhy 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
GyörITy J.: Gazdaságtan —.20
Vargyas E.: Magyarok története —.66
Vargyas E.: Magyarok története —.46
Györffy : Magyarok története —.02
Hajnóczy: Alkotmánytan, magyar honpolgár

joga és kötelessége —.50
GyörITy : Alkotmánytan —.20
Vargyas E.: Természetrajz —.46
GyörITy J.: Természetrajz —.20
Dr. Széli L.: Egészségtan V—VI. o. —.42
GyörITy J.: Egészségtan —.20
Vargyas E.: Természettan V—VI. o. —.66
GyörITy J.: Természettan és vegytan

(Szent István) —.20
GyörITy 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—III. o, —.88 
Ellenőrző könyvecske  24

Ismétlő iskolások tankönyve:
Kun László, Fülöp Sándor és Csath

András: Olvasókönyv 1.3Q
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Felhívás.
A Muravidéki Takarékpénztár Rész

vénytársaság igazgatósága felhívja részvé
nyeseit, hogy alapszabályainak 34. § a ér
telmében jegyzett részvényeiknek még be 
nem fizetett hányadát folyó 1911. évi de
cember 15-ig okvetlen befizessék, mert 
különben a fent hivatkozott § alapján rész
vényesi jogaikat s eddig teljesített befize
téseiket elveszítik.

A Muravidéki Takarékpénztár 
r.-t. igazgatósága.

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
.0 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 Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

Magyar és Modern
könyvtár szerzői:

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

Kapható: Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

663/1911. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-os illetőleg az 1908. évi 41. tcz. értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati 
kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. I. 683 9. számú 
végzése következtében dr. Ritscher Samu ügyvéd 
által képviselt Marics Mihály fiumei lakos javára 
2023 kor. 61 fill. s jár. erejéig 1911. évi október 
hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1326 kor. 50 fill.-re becsült következő 
ingóságok, u. in. borjú, sertés, hidas, asztal, pad, 
szék, hordó, bor és szalma nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1911 -ik évi V. 403 2. számú végzése foly
tán 2023 kor. 61 fill. tőkekövetelés, ennek és 
pedig 1300 kor. után 1909. évi márczius hó 8-tól 
járó 8" o kamatai. 723 kor. 61 fill. után pedig
1910. évi november hó 8-dik napjától járó 5<V<> 
kamatai, és eddig összesen 274 kor. 73 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Biró- 
szék községben, végrehajtást szenvedettek lakásán 
leendő megtartására

1911. évi november hó 22-ik napjának 

délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel olv megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. . 
évi LX. t.-c. 107. és 108. tj-ai értelmében kész- • 
pénzfizetés inellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. ij. értrlmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1911. november 13.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

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

és első minőségű gyanta 
kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében

Muraszombat.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 

egész és fél vászon kötésben.

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

690 1911. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. tj-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura
szombati kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. II. 
325 3. számú végzése következtében dr. Ritscher 
Samu ügyvéd által képviselt Heimer Ignácz mura
szombati lakos javára 525 K s jár. erejéig 1910. 
évi november hó 25-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1044 koro
nára becsült következő ingóságok, u. m. tehén, 
üszötinó, ló, szecskametsző, kézicséplögép, hordó 
és sertések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 521 6. számú végzése folytán 
525 kor. tőkekövetelés és járulékaiból még hátra
levő követelés és járulékai erejéig, Ottóháza 
községben végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1911. évi november hó 25-ik napjának 

délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly. megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1911. évi november 13.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

6050
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyöve*

rekedtség, elnyal- 
kasodás, hurut es 
görcsös köhögés

ellen legbiziosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért

kapható Muraszombatban Most Rudolf 
gyógyszertárában.

Köhögés

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az 
elemi II. és III. osztályába bevezettet 
tankönyv. Ára 20 fillér. Kapható 

Balkányi Ernő könyv- és papirkeres- 
kedésben Muraszombat.

Dober Pajdás és 
Vőfélykönyv 

vend nyelven 

MEGJELENT. 
Kapható: Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombat.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
K f

ion gr. 
K f

250 gr. 
K f

W-
K t

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizfl családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

—.50 1.— 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék ; tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék: 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

—.80 1.60 3.80 7.60

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll : csakis 
elsőrendű termékből.

L— 2.— 4.80 9.60

Előfizetések a kiadóhivatal czimére 
küldendők.
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CERES-DIJ-K
K 3O.OOO.—

Közkívánatra a végső határnap a pályázatok beküldésére vonatkozólag december hó 1-éig
meghosszabbittatott!

Természetesen jogában áll mindazon igentisztelt vevőnknek, aki már egyszer pályázatát beterjesztette, a meghosszabitott 
határidőig uiabb szalagokat beküldeni, amelynek minden 5 darabiáért egy újabb sorsjegyszámot kap.

NEUBOZON
Magától mos
Garantált ártalmat

lan mosószer.

Nem tévesztendő össze 
a közönséges mosó

porral.

Cs. k. chem gyárak. 
Wilhelm Neuber Wien.

Kapható :
Ascher B. és fiánál, Muraszombaton. 

Mihr Lajosnál, Mártonhelyen.

ÜZLET ELADÁS.
Egy — már 40 év óta fennálló — kitűnő 

forgalmú

rőfös-, fűszer- és vegyeskereskedés
családi okok miatt, igen kedvező feltételek mellett, házzal 
együtt eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Horváth Károly,

körjegyző
SZARVAS LAK.---- -------- ---------- -------------- J

iff- Védjegy: ..Horgony".

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és --sak olyan oredoti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony*  védjegyből 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K .80. K 1.40és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
0 • Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstras.se 5 nou.

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
R É T H Y-féle pemetefű-cukorkáknál: 

Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és hatá
rozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok 

haszontalan utánzata van.
Az eredetinek minden egyes drbján rajta van RETHY név. 

I doboz ára 60 fillér. Mindenütt kapható.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT

ioóaoookK Betéteket elfogad T,“oKék 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lőkekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek alán 

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

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít reidb.nokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10 - 65 évig terjedő időtartamra nyujlat- 
nak 5°/o 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
bízást elfogad.

meg-

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban

Elisabethstras.se

