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A gazdasági megerősödés útja.
Irta: Meskó Pál.

Nem mondok újságot, mikor azt mon- 
dóm, hogy Magyarország közgazdasági 
életének legfőbb tényezője a föld. Azok a 
véredények, amelyeket a földmivelő nép 
ekéje felhasogat, véredényei, tápláló csa
tornái az ország gazdasági szervezetének. 
Minél tökéletesebb ezeknek a véredények
nek a munkája, annál erősebb, annál 
munkaképesebb az ország gazdasági szer
vezete. Ha ezek a véredények kiszáradnak , 
és felmondják a szolgálatot, akkor eltűnik . 
az egészség piros színe az ország gazda- I 
sági arculatáról s helyébe jön a sápkórság, 
mint a belső bajok csalhatatlan hirdetője. 
Sohasem beteg az ország, ha a szántóföld 
barázdái, gazdasági életünk ezen kipróbált | 
véredényei a szervezetet kellőképen táplálni 
tudják, de azonnal gyenge, beteg és erőt- | 
len lesz az ország, mihelyt a gazdasági 
véredények munkájában zavar keletkezik, i 
Megdönthetetlen igazság, hogy egy jó ter
més ennek az országnak gazdasági meg
újhodást, gazdasági feltámadást jelent, a 
rossz termés pedig gutaütés, a mely meg
bénítja egész gazdasági szervezetünket. Más I
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országoknak más a boldogulás útja, a mi 
útjaink azonban a szántóföldeken keresztül 
vezetnek a biztos cél felé.

Van egy már eléggé kipróbált, de 
még kellőleg ki nem használt háziszerünk, 
amelynek gazdasági megerősödésünk szem
pontjából nagyon jó hasznát vehetjük. Ez 
a szövetkezeti eszme és a szövetkezeti intéz
mények. A szövetkezetekről sok rosszat 
beszélnek, ezekről minden jót elhallgatnak, 
mindenért a szövetkezeteket szokták fele
lőssé tenni és rendesen igen sokat szoktak 
kivánni a szövetkezetektől.

. Némelyek azt kívánják a szövetkeze
tektől, hogy azonnal segítsenek minden 
bajon. Ez teljes lehetetlenség, mert várni 
kell addig, mig a szövetkezet megerősödik, 
mig a vezetők is feladatuk magaslatára 
emelkedve a szövetkezeti eszme igazi tar
talmához képest teljesítik feladataikat. A 
szövetkezet nem gomba, a mely magától 
nő, nem dudva, a mely ápolás nélkül is 
virágzásnak indul, hanem nemes ültetvény, 
a mely gondozásra szorul s csak akkor 
fejlődik, ha jó gazdája van.

Sokan abban a téves hitben vannak, 
hogy szövetkezetét csakis államsegéllyel 
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lehet létesíteni, pedig ez annyi a szövet
kezetre nézve, mint egy erős, hatalmas 
ember kezében egy nádszál, a ki az öklé
vel könnyebben leverheti az ellenségeit, 
mint a kezében levő gyönge nádszállal. 
Ezért kár olyan nagy súlyt fektetni az 
államsegélyre, mert e nélkül is lehet jó 
szövetkezeteket szervezni, ha becsületes 
szándékkal, erős akarattal és egyesült erő
vel fogunk a munkához. A szövetkezeti 
intézmények segítségével javíthatjuk hitel
viszonyainkat, rendezhetjük adóságainkat, 
fejleszthetjük a termelést, kedvezőbbé tehet
jük az értékesítést, olcsóbbá tehetjük nem
csak a saját megélhetésünket, hanem még 
a városi lakókét is, a kik csak a sok feles
leges közvetítő betolakodása révén tudják 
megszerezni a szükséges élelmiszereket. A 
drágaság megszüntetésének is egyik lég- 
célravezetőbb eszköze a szövetkezés, mert 
a falusi értékesítő szövetkezetek közvetle
nül, a közvetítők munkájának igénybevétele 
nélkül szállíthatják az élelmiczikkeket a 
városi fogyasztóknak. Nem a kereskedő 
felesleges, hanem feleslegesek azok a 
közvetítők, a kiket a termelő és a fogyasztó 
kénytelen tartani s a kik a kereskedelem
ben produktív munkát nem végeznek.

TÁRCSA.

Magyar feminizmus és 
nemzetköziség. 

Irta : Jánossy Gábor.

Magyar feminizmus alatt értem a korunkat 
foglalkoztató nagy problémának, a nökérdésnek, 
a társadalmi, gazdasági és politikai lekötöttségben, 
kiskorúságban, rabszolgasorsban élő nő egyen
jogúsításának Magyarországon való propagálását, 
a feminizmus eszméinek és törekvéseinek a hazai 
talajba való átültetését és azoknak a mi speciális 
hazai viszonyainkhoz való átidomitását, elterjesz
tését és érvényesülését, diadalát.

Ebben az egyszerű értelemben és meghatá
rozásban már hála a magyarok Istenének, hála 
és hódolat a magyar feminista asszonyok lelkes, 
kitartó munkájának beszélhetünk magyar femi
nizmusról és annak sikéreiről is. Mert eredmény

nek kell tekintenünk azt is, hogy ebben a konzer
vatív gondolkodású társadalom alkotta országban 
egyre erösbödö egyesületek, virágzó társadalmi 
szervezetek és előkelő színvonalon álló sajtó ter
jesztik a feminizmus eszméit és törekvéseit s a 
feminizmus legnagyobb gondolatának és legerősebb 
eszközének — a nők politikai egyenjogúsításának, 
a képviselöválasztói jogosultságnak is igen respek- 
tábilis, minden jót ígérő propagandát csináltak.

Ám elveink elterjedésének és törekvéseink 
megvalósitásának egyik erős, de nem leküzdhetet
len akadálya az a többször hangoztatott és nem
csak a soviniszta férfitársadalomban, de az intelli
gens magyar nők körében is sokszor hangoztatott 
vád, szemrehányás, hogy a magyar feminizmus 
nemzetközi, tehát e haza földjétől, e nemzet ter
mészetétől, egyéniségtől, jellemétől, felfogásától 
merőben idegen eszmékkel .törekvésekkel van sza
turálva, tehát tüzzel-vassal üldözendő és kiirtandó 
az országból. Hogy az a nőt eltéríti a természet 
bölcs rendelése szerint való hivatásától, a gyer
meknevelést (koedukáció, nem fölvilágositás) ferde 
irányba tereli, a nőt rászabadítja a férfinak való 

foglalkozásokra, életpályákra, beleviszi a politikai 
élet szennyes küzdelmeibe s igy a női méltóságot, 
a nőideált lerántja a lovagkor által fölemelt ma
gas piedesztálról a sárba, a porba stb. stb. Az 
antifeministák elcsépelt frázisaival, a »konventio- 
nelle Lügen®, a társadalmi hazugságok sorába 
tartozó üres vádjaival, ellenvetéseivel nem törő
döm, — az erkölcsi igazságnak meg kell tennie a 
Golgotára vezető utat, mig a kereszthalált köve- 
tendi a föltámadás; de a nemzetköziség vádja 
bántja a feminizmus igazságait valló, azokért küzdő 
— a szó valódi értelmében vett soviniszta lelke- 
met és meggyőződésemet.

Hát nem férne össze a feminizmus a magyar 
lélek hazafiságával, a magyar föld, a magyar his
tória nemes hagyományainak megszentelt kultu
szával? Terringette, még a feminizmus miatt, a 
feminista meggyőződésem, elveim és a magam 
csöndes élethivatása körében való igénytelen tevé
kenységem miatt a nemzetköziség, sőt horrendum 
dictu — a hazaárulás szörnységes bűnébe esem 
én, akinek elei a török ellőni csatában szereztek 
nemeslevelet, (amit nem hiúságból, csak mint egy-

SÍrolÍn"Roche”
biztos hatású tartós köhögésnél, 

aiégutakhurutainál,hörghurut és asthmánál. 
Influenza és tiidögyuladások után a jóízű 
Sirolin "Roche”- al való hosszabb kúra megvéd az összes 
ártalmas következményektől. S!ROUN„Roche"oldólag és 
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A szövetkezeti intézmények műhelyei
ben kovácsolják azokat az irtókapákat, a 
melyekkel minden dudvát kiirthatunk a 
gazdasági élet mezejéről. Oly forrás a 
szövetkezeti eszme, a mely a falu gazda
sági életének kerekeit megindítja, forgásu
kat gyorsítja, működésűket szabályozza, a 
gazdasági megerősödésnek soha nem remélt 
lendületet ad. Nálunk, a helyett, hogy 
diadalszekéren vinnék az eszmét faluról- 
falura, ha közeledik, sok helyen még most 
is félreverik a harangokat, mint mikor jég
felhők mutatkoznak. Biztos fegyver, erős 
szerszám szövetkezeti eszme a gazgasági 
megerősödésre irányuló munkában, biztos 
segítség a gazdasági bajokkal való küzkö- 
dés közben. Korlát a meredek szélén. Hid 
a hullámok felett, világitó szövétnek a 
sötétségben Mentő horgony a gazdasági 
örvények közé jutott szerencsétlenek szá
mára. Olyan mint a napsugár, ingyen kapja 
az ember. Olyan mint az esőnek cseppjei, 
áldás fakad belőle.

A szövetkezetek szervezését erőltetni 
nem lehet, erőltetni a búza, és a tengeri 
fejlődését sem lehet. De kapálni kell, mert 
máskép nem fejlődik. Senkit sem lehet 
lefogni és beojtani a szövetkezeti eszme 
ojtóanyagával, de megmagyarázni az ojtás 
üdvös következményeit, igenis szükséges. 
A szövetkezeti munka megindításakor elsők
nek kell lenni azoknak, akikre a nép gon
dozása bízva van. De nálunk a szövetke
zeti eszme ellenségei épen ezeket szeret
nék eltiltani attól a szociális munkától, a 
melyet szebb és kézzelfoghatóbb eredmény
nyel végezni sehol sem lehet, mint épen a 
szövetkezetekben, a magyar gazdasági meg
újhodás tűzhelyeinél.

Muraszombat.
Vagy harminczöt-negyvenéyvel ezelőtt, ha. 

jól tudom a grófi kastélyon kivül csak két emele
tes ház volt akkoriban a Muri -nak is nevezett 
Muraszombat városában. Ezek voltak a kath. iskola': 

szerű tényt említek föl s ami másokkal is megtör
tént) s aki már minthogy én, nemzetközi feminista 
azt az elvet követem és vallom, amint a Daliás 
Idők költőié mondott: Minden ember legyen em
ber és magyar, akit e föld hord s egével betakar ! 
Nem. oh nem követ el a magvar föld, a magyar 
haza ellen hűtlenséget és árulást az, aki :magvar 
szívvel lélekkel feminista elveket vall!

A szabadság, egyenlőség és testvériség elvei 
és javai, az egyén szabadsága, az egész emberi
ség közös kincsei. Hol volnánk mi szegény, test
vériden magyarok, ha ezeket a szent elveket és 
igazságokat, miket a nagy francia forradalom tá
masztott föl, terjesztett el s vitt diadalra az egész 
civilizált világon, hol volnánk mi. ha ezeket az 
elveket és igazságokat annakidején 1848-ban csak 
azért utasítottuk volna vissza, mert idegenből 
származtak s jöttek hozzánk? S hol volnánk ha
ladás, felvilágosodás, műveltség dolgában, ha a 
reformáció, a lélek, a lelkiismeret szabadságának, 
a szó, a toll, a meggyőződés szabadságának az 
eszméit és igazságait csak azért nem fogadtuk 
volna be, mert azokat egy germán vagy egy fran
cia lángelme hirdette és terjesztette ? Hol volnánk, ’ 
vagy exisztálnánk-e egyáltalában, hogyha a hala
dás eszméi, a társadalmi, politikai, művészeti, iro
dalmi, tudományos élet terén való reformok elől 
mereven elzárkóztunk volna csak azért, mert azok 
az eszmék, reformok, elvek és igazságok • idegen 
föld talajából nőttek ki és indultak hóditó útjaikra.

Nohát igy vagyunk a feminizmussal is. A 
feminizmust a modern kor szociális, gazdasági, 
társadalmi és politikai küzdelmei, a megváltozott 
életviszonyok teremtették meg. Es mert a müveit 
világ valamennyi civilizált országában egyformán t 
érezték, látták a haladás hívei, a szociális nyomo
rúság okait kutató és azok iránt eleven érzékkel 

meg Augusztich föbirő háza, azután épült har
madiknak a gróf kertje melletti mélyedésben a 
harmadik. Sok idő eljárt azóta és már most egé
szen meglepetésszerűen kezd kifejlődni a város 
építkezése, amely az ottani szépészeti bizottság 
tagadhatlanul kitűnő ízlésére val.

Középépületei kivül impozáns a kerttel kör
nyékezett és szép előtérrel biró kórház. Sok megye 
székhelyén nincs külömb! A járásbíróság szeczesszi- 
ótól ment Ízléses palotája és a többiek, amelyek 
az utóbbi években épültek. Igen csinos az izraeliták 
barokstilszerü imaháza s fölöttéb renkivüli jóhatást 
gerjeszt az evangélikusok temploma sudár tornyá
val továbbá hat nagy arányaival imponáló román 
stilü kath. templom, amelyben egy gyönyörű ki
vitelű és huszonhatvállozatu pneomatikus orgonát 
építtetett a hitközség.

Mondanom sem kell, hogy a Rieger cég 
által tervezett éss épített orgona összetételeiben 
gyönyör rajta játszani, gyönyör a bájos hangokat 
hallani.

Ime mit nem eredményez a lelkesedés, az 
áldozatkészség!

Muraszombat sok szépért jóért és hasznosért 
lelkesedő közönsége nemes például szolgál a vár
megyei kerületek székhelyeinek, hogy kell szépen 
és gazdaságosan ízlésesen fejlődni.

És követendő például szolgál mindazon ide
gen ajkú lakossággal biró székhelyeknek, hogy 
aránylag rövid időn belül, mily eredményesen 
lehet a magyar nyelvet a nép ajkán terjeszteni, 
bizonysága mily jól és értelmesen beszéli a vend
ajkú nép már a magyar nyelvet.

Ime egy, a magyar nemzeti eszmét átérzö, 
megértő értelmiségnek és közönségnek követendő és 
eredménnyel járó dicséretes példája ! Az értelmiség 
buzgólkodik, lelkesedik, a tanításban közreműködik 
és a nép szívesen tanul, mert tudja, hogy nem 
kárára, hanem hasznára szolgál.

Rengő kalászt termő földje a Muravölgyének, 
illatos szénát szolgáló rétje a fenyvesek szálfáitól 
koszoruzott kis dombok aljainak, lankáinak, a 
Te kebledben öledben élő szép sok olyanra lettél 
érdemesítve, amiktől bizton elvárhatnád jólélted 
emelkedését.

Nvugot Magyarországnak, helyesebben Ma
gyarország nyugoti részének Trencséntől a Mura
közig terjedő határán nincs egyetlen egy járás 
sem, amely vetélkedni tudna a magyar nyelv 
elsajátításával járó magyar nemzeti és közműve
lődési kultúrával.

Magyar kormány tekints ide s küld le kebe
ledből azon tagokat, akik a nemzeti vagyonosodás 
a kultúra élén intézik az ország ügyeit.

biró lelkek a nő elnyomottságát. rabszolgaságát, 
a nő egyéniség érvényesülésének a régi társadalmi, 
gazdasági és politikai berendezés okozta korlátáit, 
lenyügözését azért az emberi szolidaritás örök 
törvénye hozta össze a müveit világ érző, gondol
kodó és haladó elemeit ezen tűrhetetlen, ezen jog
talan, igazságtalan és embertelen állapot megvál
toztatására, a nő felszabadítására, az úgynevezett 
feminizmus megteremtésére és elterjesztésére. Az 
emberi szolidaritás érzete, az egyéniség kultusza, 
érvényesítésének és felszabadításának vágya 
hozta létre a magyar feminizmust is és ennek kö
szönhetjük azt, hogy máris nagyobb tere van ná
lunk is a nőnek az érvényesülésre, nagyobb értéke 
van a női munkának, nemcsak nehéz kötelességei, 
de jogai is vannak a nőnek a maga akarata, mun
kája, egyénisége érvényesítésében és nincs messze 
az idő, mikor a nőnek, a magyar nőnek is lesz 
szava, beleszólása az állam valamennyi polgárá
nak sorsát, helyzetét érintő és irányitő törvények 
meghozatalára, vagyis az állampolgári politikai • 
jogok gyakorlására is. És ha majd kevesebb egye
dül álló boldogtalan, az elbukás vagy a gyufaol
dat között választani kényszeritett nő lesz nálunk 
is, ha a nő a családban, a társadalomban, a köz
életben, az életfoglalkozások minden ágában elfog
lalja az öt emberi jogainál, egyéniségnél fogva 
méltán megillető helyet, ha a női proletáriátus 
enyhül, a prostitúció szörnyű kinövései megszűn
nek, a ‘hungara -ipar, ez a fehérrabszolgakeres- 
kedés végét ér, ha a nemzetközi feminista propa
ganda nálunk is teljes diadalt arat, ha a régi és 
mái nemzedék helyét egy a jövő harcaira, az élet 
küzdemeire előkészített, munkás, tisztultabb felfo
gású és erkölcsű generáció foglalja el, — akkor 
igazolva lesz az a sokat üldözött megcsufolt, de ! 
erkölcsi igazságai erejével minden poklokon kérész- ■ 
tül diadalmasan előretörő magyar feminizmus is! |

Lássa tudja, tapasztalja meg a kereskedelmi 
minister, hogy ennek a szívig hazafias népnek 
szorgalmát tudását ipartelepekkel kell értékesíteni.

Lássa tudja és tapasztalja meg a kultusz
miniszter, hogy a magyar nemzeti állameszme 
kiépítését annyira szivén hordó vendségi értelmi
ség és köznép igaz valójában megérdemli az 
annyira óhajtott középiskolát.

Ipartelepeket, a közművelődés elősegítő fel
sőbb közép és mezőgazdasági iskolákat és mi 
egyebet a Mura balparti környékén szorgalmaskodó 
vendségnek, amely kész és kipróbált anyag, hogy 
az elosztrákosodott és nemzeti nyelvét felejtő 
Styriával szemben védbástyája legyen a magyar 
nemzeti állam eszmének térhódításának, önállósá
gának és függetlenségének.

Az a nép, amely Istenfélő, amelynek szive 
hazaszeretettől áradoz, amely munkás, szorgalma 
és áldozatra készsége, mindent megérdemel amit az 
államhatalom adhat.

Hisszük is reméljük is. hogy vágyaik telje
sítetni fognak.

Azt tudom, hogy Muraszombat és a vendség 
polgársága nem fogja abba hagyni a mozgalmat 
és minden tudásával, a legmesszebb mehető áldo
zatkészségével törekedik magát beilleszteni a ma
gasabb fokú közművelődési és közgazdasági milőbe, 
miért is reményeink nem csalóka reményeknek 
tetszhetők. Az azonban már is tény, hogy a járás 
székhelye Muraszombat kedves és sok okulásul 
szolgálható várossá fejlődött, amelynek határszéli 
rendeltetése ugyan az ami Pozsonynak a megnyert 
egyetemnek.

Bertalan Vince.

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

Levél a Szerkesztő Úrhoz I
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!

Nem tudom nem későn keltem-e fel ? No ha 
ugy is volna nem volna csoda. Ismeri vidékünket, 
tudom, hogy megelégszik azzal is ha egyáltalán 
felébredünk. Itt a hegyek között van valami altató 
a levegőben, vagy talán ez a mindenben megnyugvó 
nép húz bennünket maguk után. Nem tudom, de 
annyi bizonyos, hogy eddig aludtunk. És még 
most is aludnánk ha Önök muraszombatiak föl 
nem ébreztenek bennünket motoruk tülkével.

Eleinte megbámultuk azt a furcsa masinát, 
aztán azt mondtuk, hogy mi is szeretnénk olyanon 
ülni. Elhagyatottságunkat kétszerezve érezzük azóta. 
Népünk a felborított szekerek mellől átkokat szórt 
Önökután, de most hogy az állatok kezdik meg
szokni a gépet bizony fel-fel hangzik az ö ajkuk
ról is: -Ejha de jó volna ezen utazni, dehát ezt 
csak a módos emberek tehetik meg. -

Mi is belenyugodnánk a változhatatlanba, 
ha az ország más vidékein már több helyen nem 
állított volna fel a kereskedelemügyi miniszter 
posta és személyszállító automobil járatokat. A 
■Vasvármegye 268. és 277. számában megjelent 

sorozatos cikkről van szó. A cikk írója alapos
ságával és teljes tájékozottságával lehetetlen, hogy 
minden olvasóját meg ne győzze arról, hogy a 
Szentgotthárd Felsöszölnök Felsölendva Vashi- 
degkut Muraszombat Alsólendvai úttesteken a 
közel jövőben posta és személy szállításra beren
dezett autók száguldjanak.

Az államnak éddig minden évben a posta- 
szállitásért 12.360 koronát kellett kiadnia a fent 
említett vonalakon. Ha tekintetbe veszzük azt, hogy 
a postaszállitók ugy szólván állandóan srófolják az 
összeget, bizhatunk abban, hogy nem zárkózik el 
a miniszter az érdekelt vidék kérelmének teljesí
tése elöl. Hogy a személyforgalom nagy lesz, azt 
már azért is elhitetjük, mert ahol még a járato
kat meg nyitották, az még mindenütt (fényesen 
bevált. Már ki ne fizetne Szívesebben Muraszom
battól Szentgotthárdig 6.50 k.-át, mint 30 k.-át.

Zechmeister József a cikkíró felsőszölnöki 
áll. isk. igazg. komolyan hozzálát terve kivételé
hez. Az előmunkálatokat most végzi. Legyünk igen 
tisztelt Szerkesztő ur segítő társai. Gazdag tapasz
talatait bocsássa közzé, szerezzen Alsólendva, 
Belatinc, Muraszombat vidékén a tervnek híveket, 
hogy akkor, amidőn kérelemmel fordulunk az ille
tékes factorokhoz az érdekeltek részéről ellenzésre 
ne találjunk. Ezzel a kérésemmel hiszem, hogy 
már lekéstem.

Karácsonyi ajándék: Csatajáték. Fel a hegyre. Bicikli verseny. Liba játék. Lóverseny.

Kellemes esaládi szórakozás. i™ékt.,?rai K 20 fillér.
Újdonságok!
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Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Köztudomású 
nagymérvű elfoglaltsága és én azért mégis hiszem, 
hogy szentel időt a mi ügyünknek is és segítsé
gére siet annak a néhány férfinak kik életet akar
nak önteni egy elmaradt vidékbe.

Becses válaszát várva maradok

szívélyes üdvözlettel!
Magasfok, 1911. decz. 4.

S/.athmnry Sándor.

H I R E K.
A főispán Muraszombatban. 

Békássy István Vasvárinegye főispánja 
kedden este, az estéli vonattal, gróf Szápáry 
László v. b. t. t. nagybirtokos látogatására 
Muraszombatba érkezett. A főispán, kit 
megérkezésekor a pályaudvaron a közigaz
gatási tisztviselők, élükön Pósfay Pongrác 
főbíróval fogadtak, a főbiró társaságában 
a várba hajtatott. A megérkezés után va
csora volt, amelyen részt vettek a főúri 
házaspáron és a főispánon kívül, még 
Batthyány Zsigmond gróf nagybirtokos és 
Pósfay Pongrácz. Szerdán délben gróf 
Szápáry László és neje a főispán tisztele
tére fényes ebédet adtak, amelyen reszt
vettek még dr. Czifrák János a muraszom
bati munkapárt ügyvezető elnöke, dr. Geiger 
Vilmos tb. in. főorvos, Hartner Géza 
országgyűlési képviselő, Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró, Schnell János kir. adópénz
tárnok és Takáts R. István áll. isk. igaz
gató. Pezsgő borításnál a főispán meleg 
szavakkal üdvözölte a vendéglátó főúri párt, 
amit Szápáry László gróf hasonlókép meg
köszönt. A főispán szerdán este Grácz 
felé elutazott.

— Az iskola bizottság küldött
sége gróf Szápáry Lászlónál. A Mura
szombatban létesítendő közép iskola sző
kébb végrehajtóbizottsága a múlt vasárnap 
d. u. 6 órákor tisztelgett gróf Szápáry 
László v. b. t. t. nagybirtokosnál. A küldött
séget Pósfay Pongrácz vezette, s annak 
tagjai voltak: Dr. Czifrák János, dr. Geiger 
Vilmos, Kováts István, Szlepecz János, dr. 
Sőmen Lajos, Takáts R. István. Hartner 
Géza orsz. képviselő családi okokból ki
mentette távolmaradását. A küldöttség szó
noka Pósfay Pongrácz lelkes szavakat 
intézett Szápáry László grófhoz,amelyek során 
ismertette az iskolamozgalom eddigi ered
ményét, s a jó ügyet a kegyelmes gróf 
figyelmébe ajánlotta. Szápáry László gróf ( 
igen megköszönte a hozzá intézett szava- I 
kát, s kijelentette, hogy az iskola ügye 
iránt már régóta érdeklődik s azt teljesen 
magáévá teszi. Kijelentette a gróf, hogy az 
iskola céljaira szükséges 3 hold telket adja, 
azonkívül pénzbeli segítséggel is óhajt hoz- ' 
zájárulni ennek nagyságát azonban jelen
leg még nem mondhatja meg. A küldött
ség kitörő lelkesedéssel fogadta a nemes , 
gróf nagylelkű kijelentéseit, de különösen 
nagy öröm fogta el az iskola ügy előhar- 
czosait amikor Szápáry László gróf előadta, 
hogy az anyagiakon kívül teljes erkölcsi 
támogatásban részesíti a szép ügyet, és 
megígérte, hogy a kormányhatóság jóindu
latának megszerzése végett is mindent el 
fog követni. A főur sokáig elbeszélgetett 
a küldöttség tagjaival, akik azzal a felemelő 
tudattal hagyták el a várkastélyt, hogy a 
muraszombati iskola ügye most már igen 
jó kezekben van.

r <14-1 kapható: Balkányi ErnőíyiZ. évre Magyarés vend naptárak HlCO'(>rKeZt<2K. könyvkereskedésében 
° ' Muraszombat.
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Dr. Essó Imre szombathelyi tekintélyes 
ügyvéd, a Szombathelyi Takarékpéztár és a Mura
vidéki Takarékpénztár igazgatóságának tagja, e hó 
8-án Muraszombatban volt, s részt vett a Mura
vidéki Takarékpénztár igazgatósági ülésén.

Halálozás. Moses Gusztáv magánzó, 
munkás életének 83-ik évében e hó 7-én reggel, 
pár heti szenvedés után jobb létre szenderült. A 
haláleset városunk egyik legtekintélyesebb család
ját borítja gyászba, ainenyiben az elhaltban dr. 
Geiger Vilmos tb. megyei főorvos neje szül. Moses 
Cecília édesapját siratja. A mélyen megszomoro- | 
dott úrnő és családja iránt városszerte nagy a 
részvét.

Eljegyzés. A tótsági róna egyik legszebb 
virágszála kerül nemsokára fökötö alá. Az alsó- ' 
moráczi evangélikus parochia csipkefüggönyös ; 
leányszobájában rózsás álmokat álmodik most a 
pap viruló szép aranyhaju leánya, arról a jövendő 
boldogságról, amelyet nagyon is megérdemel. Hima 
Gizella menyasszony lesz a mai napon. Tiszta 
szerelem sarjadt ki szivéből a tótkereszturi fiatal 
kántortanitó Dsubán József iránt, akinek rokon
szenves együnsége mellett bizonyára feltalálja azt 
a zavartalan boldogságot, amelyről most ábrán
dozik. A hivatalos eljegyzést a mai napon tartják 
meg Alsómoráczon a menyasszony szülői házánál. 
E hirt regisztrálva nem tudtunk megmaradni annál 
a száraz sablonnál, amellyel a hasonló ügyeket 
megírni szoktuk. Ez az ifjú ember pár, akik a 
sorsukat összekötni készülnek, nagyon sympatikus 
nekünk. Fiatalság, szépség, a testi és szellemi 
erők teljessége, a női és férfiúi erények bősége 
indokolják e rokonszenvünket, s ebből fakad az a 
bő kívánságunk is, hogy az egész hosszú életen 
keresztül ne legyen boldogtalanabb napjuk a 
mainál.

A közvilágítás a képviselőtestület
ben. Lapunk múlt számában már megírtuk, hogy 
Muraszombat mostanában esténkint szokatlanul j 
fényesen van kivilágítva. Az Olsó Fény társaság 
igazán szép fényű petroleumgáz lámpáinak inten
zív fénye adta ezt a Muraszombaton még eddig : 
ismeretlen éjjeli világosságot. A társaság kikül
döttje szerdán, e hó 6-án volt Muraszombatban s 
ajánlatot tett a városnak, amelyet a képviselő
testület ugyancsak szerdán tárgyalt. Érdemleges 
határozatot azonban a képviselőtestület, már a 
dolog természeténél fogva sem hozhatott, hanem 
igen bölcsen és helyesen Olajos Sándor indítvá
nyára akként döntött, hogy a lámpákat 1 hónapig 
kipróbálja. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
város ily módon való kivilágítása az egész kép
viselőtestületnek tetszett s a városatyák nem zár
kóznak el még némi áldozattól sem, csakhogy a 
város tisztességesen legyen világítva. Előbb azon
ban megakarják a lámpákat próbálni, hogy miként 
válnak be a további használat után s mibe kerül 
az üzem. A vállalat képviselőjének előadása sze
rint 2200 - 2400 korona az évi költség, bele
számítva ebbe már a befektetett töke kamatát is. 
E számításnál alapul van véve 10 nagy lámpa és 
10 kis lámpa, 250 nap, átlag 6 égési órával. 
A nagy lámpák négy óránként, a kis lámpák 
pedig 6 óránként fogyasztanak el egy liter kő
olajat. Tekintve, hogy a mostani közvilágítás 
1400 1600 koronába kerül, ami igazán kidobott
pénz, mert úgyszólván a semminél alig több a 
világítás, tényleg előnyösnek mondhatók az Olsó 
lámpák. Nem is kételkedünk benne, hogy a pró
bák sikerülni fognak s a város bevezeti ezt a 
világítást. A képviselőtestület gyűléséről írván, 
nem hallgathatjuk sző nélkül azt a botrányt, a 
melynek cselekvő alanya Skerlák László városi 
képviselő volt, aki teljesen ittas állapotban vett 
részt a gyűlésen s a részeg emberek módjára, a 
komoly tanácskozás rendjét állandóan zavarta. 
A helybeliek előtt nem újság, hogy Skerlák László 
be-be csip néha, de ezúttal idegen egyén volt 
jelen a gyűlésen, akinek szép fogalmai lesznek 
Muraszombat képviselő testületéről, ahol meg
történhetik az, hogy egy berúgott városatya miatt 
alig lehet tanácskozni. Aki részeg, az ne menjen 
olyan helyre, ahol tiszta és józan fővel kell meg
jelenni, ha pedig mégis elmegy, akkor a közgyű
lést vezető községbi rónak szigorú kötelessége 
— már csak a város jó hírneve érdekében is — 
minden, az ittasság következményekép jelentkező 

rendbontást a legerélyesebben megakadályozni s 
ha kell, törvényes hatalmánál fogva, a botrány- 
csinálót akár karhatalommal is, kivezettetni a 
gyűlés teremből. Skerlák László ezúttal nem elő
ször csinált részegségében kellemetlenséget, de 
egy hatósági aktuson ezt eltűrni még sem szabad 
s a községi elöljáróság valamely erélyes fellépése 
bizonyára általános megnyugvást keltett volna.

Karácsonyi ajándék. Verne Gyula 
könyvek diszkötésben : Sándor Mátyás I - - II. Á két 
Kipp testvér I II. Utazás a föld központja körül. 
Falu a levegőben. Három orosz és három angol 
kalandjai. Hatteras kapitány kalandjai I II. Ser- 
vadac Hecktor kalandos utazása. A jégsphinx I- 11. 
Dunai hajós. Canyo Öle sorsjegye. A Chancellar. 
Utazás a holdba és a hold körül. Strogoff Mihály 
utazása. A tizenötéves kapitány. Kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében. Muraszombat.

Ilyen rossz időben, mikor az időjárás 
hirtelen megváltozik és sok a csapadék, napiren
den vannak a meghűlések; nátha, rekedség és 
köhögés minden családban található. Mi természe
tesebb tehát, mint oly szer után nézni, mely ilyen 
állapotokat megszüntett sőt ha idején veszik, 
megóv attól, hogy valamely hurut tovább fejlőd
jön. Mindnyájan, a kik eddig használták, egyet
értenek abban, hogy Sirolin Roche meghülési 
bajoknál kitünően beváli.

Aki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen. nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő -Az Újság--ot; Vasárnap: Asszony . ’Gyer- 
mek melléklet. Előfizetési árak : Egy évre 28 K. 
Félévre 14 K, Negyed évre 7 K. Égy hónapra 
2.40 K- Az Újság terjedelme rendesen 32 36 40 
oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 80 100 -200
oldal. Megrendelési czim : Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kerület, Rákóczi-ut 54-ik szám.

Pénzintézeti, ügyvédi, irodai, műszaki 
és magánhasználatra határidő napló kapható Bal
kányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat az 
eredeti bolti áron.

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

Minden izében hazai gyártmány a 
Réthy 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.

A dr. Richter-féle Liniment. Caps. comp. 
(Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű háziszerré lett, 
mely számos családban már év óta mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb-nél a 
Horgonv-I.inimenttel való bedörzsölsek mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő ; sőt járvány kórnál, minő: a kolera 
és hányóhas folyás, az altestnek Hrogony-Linimenttel való 
bedhörzsölése mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő házi
szer jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
influenza ellen is és üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 fillér 
és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kapható : de bevá
sárlás alkalmával tessék határozottan • Richter-féle Horgony- 
l.inimentet (Horgony-Pain-Expellert kérni, valamint a „Hor
gony" védjegyre figyelni és csak eredeti üveget elfogadni.

A világhírű Krafft-Ebing tanár írja: 
Kísérleteim a F erenez József-kese- 
rüvizzel betegeimnél jó sikerrel jártak, 
amennyiben gyomruk a Ferencz József- 
keserüvizet jól elbirta és a kívánt hashajtó 
hatás rendszerint inár rövid néhány óra 
alatt beállott. — Kapható gyógytárakban 
és füszerkereskedésekben. A Szétküldcsi- 
Igazgatóság Budapesten.

A divatról.
— A Divat Ujság-ból. —

Legutóbbi divatcsevegésünkben azt mondtuk, 
hogy a divat alig változott és ma egy örvendetes 
újdonságról számolhatunk be, mely viszont csak 
kevéssé ízléses újdonságnak az eredménye: a nem 
túlságosan szép divatos kalap száműzi a sok ven
déghajat !

Elképzelhetetlen a most divatos köcsög-pieró, 
vagy a Minerva sisakjától csak kevéssé eltérő 
kalap egy csomó 'loknira illesztve! Ez a kalap
divat megkívánja, hogy a haj a lehető legsimáb
ban legyen feltüzve és diadalmaskodik újra az 
egyszerű és csak kevéssé göndörített hajviselet 



MURASZOMBAT, 1911 ♦ MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* DECZEMBER 10.

Vagy egyszerűen befonják a hajat és simán feltü- 
zik, vagy sodorják és angol konty formájában 
mélyen a tarkóba tűzik.

Nagyon bájosan hat ez a hajviselet és még 
szebbé leszen. ha ebből a sima kontyból néhány 

lehetőleg nem vendéghajból való apró kis 
göndör fürt hull a nyakra, akinek rövid haja van. 
az szigorúan a divat szabályai szerint fésülködhe- 
tik, ha elől a rövid haját göndöritve a homlokába 
fésüli, a többit pedig, miután előbb a göndörítő 
fara sodorta, apró diszhajtüvel a fül fölött letüzi. 
Ezen a hajviseleten pompásan megfekszik a ka
lap. melynek a világért sem szabad a fejen mo
zognia.

A kis kalap meghozta a már oly nagyon 
száműzött fátyol divatját. A sikkes utcai ruha az 
idén megköveteli a fátvolt is. Mig a nagy kalap 
széles karimájáról a fátyol függöny módjára ló
gót le. most szorosan simul az archoz és hátul 
csomóba van kötve. A sima selyemtüll, vagy re- 
cefátyol mindig szebb a nagy mintásnál, mert ha 
a fátyol nagy mintája a szájra, Jvagy a szem tá
jára esik, könnyen eltorzítja az arcot. A fátyol 
színe meg kell hogy feleljen vagy a kalap, vagy 
a kalapdisz színének. Mivel pedig a fekete-fehér 
a legdivatosabb disz, ilyen lesz a divatos fátyol is.

Szinte meglepő módon kedvelt a rojt. Tele 
aggatják vele a kalapokat és ruhákat, köpenyeket 
és karmantyúkat. Szép rojttal divatossá tehetjük a 
tavalyi ruhát. Különösen az njj alsó szélét szere
tik dúsan díszíteni rojttal: tunikát rajzolnak vele 
a szoknyára, vagy odavarrják a meglevő tunika 
szélére.

A tunikaszerü felsőruha majd minden ruhán 
látható, gyakran féloldalu dísszel. Örömmel fog
ják tudomásul venni azok, akik olyan nagyon ne
hezen mondtak le róla, hogy az úgynevezett zsur- 
ruhák megint uszályosak. A végébe ólomgombok 
vannak alkalmazva, hogy a könnyű szövetnek 
meglegyen a kellő súlya.

Érdekes, hogy a pókhálófinomságu szövete
ket milyen szépen tudják ezeken a ruhákon leg
nehezebb szövetekkel együtt feldolgozni.

A posztó különben kiváló helyet fog az idei 
divatban elfoglalni. Szalonban legtöbb lesz a kréta
fehér posztóruha, melyhez színes, de többnyire , 
porcelánkék kínai kreppet alkalmaznak dísznek. 
A szalonöltözék derekában egyébként egy kedvelt 
régi formát láthatunk: a nyáron oly nagyon ked
velt Mária-Antoinette fisü lassankint áttér a leg
első kimonoformára, mely az övből kiindulva, 
majdnem egyenes vonalban adja az ujjat is. Hogy 
aztán ezen a téren is legyen valami újdonság, e 
csinos csipke, vagy kimonóbluzokra apró gyümölcs
bokrétákat tűznek. Cseresznye, ribizke, de még , 
mogvoróbokrétácska is elfoglalja az eddigi virág- ; 
boréta helyét.

Nem sok az sem. amit ma az újabb divatról 
elmondtunk, de éppen elég arra, hogy az esetleg ! 
meglevő ruhák csinosabbakká, tetszetősebbekké j 
lehessenek.

*
A Divat Újság minden hónapban kétszer 

jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd-utca 
4. számú házban van.

nában, az 559 sz. tjkvben A t I sor 1082 hrsz. 
ingatlanból nevezettet illető ’/>- részre 30 korban, 
a 499 sz. tjkvben A I. 1 3 sor 198, 347, 351
hrsz. ingatlanból nevezettet illető 56/i»44 részre 580 
korban, az 528 sz. tjkvben A I. 1,2 sor 937, 
1195 hrsz. ingatlanból nevezettet illető °6/1844 
részre 150 korban, megállapított kiáltási árban 
az árverés elrendeltetik s arra határnapul
1911. december hó 20. (huszadik) napjának 

d. e. 10 órája Zsidahegy községházához kitüzetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 3/«-ad részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb emlitett in
gatlan kikiáltási árának 20o/o.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vény 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 számitott 5% kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö. 
Muraszombat, 1911. szeptember 24. A kir. 

járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Dr. Schick sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenő kir. tlkkvezető.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek

----- névjegyzéke
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
IQ melyik körjegyzőséghez tartozik 

és annak utolsó postája, lakosai- 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilomélerenkint.

Kapható: Balkányi Ernökönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Balkányi Ernő
MURASZOMBAT.

Újdonság!
A római katholikus templom 
felvétele képeslevelezőlapon 
kapható Balkányi Ernő papir
kereskedésében Muraszombat.

Megjelent!

Egy jó házból
való tanoncz azonnal felvétetik. Magyar 

és vend nyelvismeret inegkivántatik. Bővebb 

felvilágosítást kiadóhivatalunk nyújt.

Dober Pajdás és 
Vőfélykönyv 

vend nyelven 

MEGJELENT.
Kapható: Balkányi Ernő 

könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombat,

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

és első minőségű gyanta 
kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében 

Muraszombat.

könyv és 
papirkereskedése

3793/1911. tlkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
kvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Brandieu 
Sylvius muraszombati lakos végrehajtatónak Kocén 
Ivánné. szül. Kercsmár Mária zsidahegyi lakos és 
dr. Geiger Arthur ügyvéd ügygondnok által képv. 
Kercsmár István ismeretlen örökösei végrehajtást 
szenvedettek elleni 48 kor. tőkekövetelés, ennek 
1911. julius 6-tól járó 5*/o  kamatai 37 kor. 54 
fill. peri, 12 kor. 46 fill. végrehajtási és 16 kor. 
80 fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében, az ezen kir. járás
bíróság mint telekkvi hatóság területén lévő a 
zsidahegyi 299. sz. tjkvben, A * 1 sor sz. 215 
hrsz. ingatlanból Kercsmár Istvánt illető ’/uo részre 
10 k.-ban a 468. sz tjkvben, A r 1 sor 345 
hrsz. ingatlanból nevezettet illető ’/s részre 550 
k.-ban, a 474. sz. tjkvben, A t 1 sor 204 hrsz, 
ingatlanból nevezettet illető m/i»h részre 266 k.-ban.

a 475. sz. tjkvben A f I sorsz. 214 hrsz. in
gatlanból nevezettet illető 1,2/i344 részre 56 koro-

A tisztelt Olvasó Közönséghez!
Vau szerencsém szives figyelmüket felhívni, hogy az összes újságokat,

bel- és külföldi lapokat,
valamint szépirodalmi és egyéb folyóiratokat eredeti árban számítom. A megren
deléshez méltóztassék a pontos czimet mellékelni s ennek beérkezte után a megbízást 
azonnal teljesítem.

Minthogy az újság megrendelése nemcsak kellemetlen írásbeli munkával jár, 
hanem ezenkívül tetemes utalványportot is meg lehet takarítani. Az általam tényleg 
megtörtént előfizetést az egyes kiadóhivatalok a czimszalagon nyugtázzák, miért is az 
ellenőrzés könnyű.

Tisztelettel kérem tehát, a hírlapok megrendelését nálam — ha csak próbakép 
is — megkísérelni.

A karácsonyi vagy bármely más ajándékot a kiadóhivatal, úgy mint eddi? 
meg fogja küldeni. B

Ismételten kérem szives jóindulatát és vagyok kiváló tisztelettel

Balkányi Ernő.
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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-iég okvetlen befizessék, mert 
különben a fent hivatkozott § alapján rész
vényesi jogaikat s eddig teljesített befize
téseiket elveszítik.

A Muravidéki Takarékpénztár 

r.-t. igazgatósága.

kW Védjegy: ..Horgony.

XJ
8

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
■HNMMNMnw. osuznál és meghűléseknél. ..................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony*-  védjegy_>yel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekbenK- .80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest. 
Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstras.se 5 neu.

6050
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól gazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák

három fenyővel

Köhögés rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen Icgoiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért

kapható Muraszombatban Most Rudolf 
gyógyszertárában.

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

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

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendő.
Muraszombat, 1911. szeptember 12. A kir. 

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

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenő, kir. tlkkvezetö.

663/1911. végrh. sz.

Arvei'ési 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. 1. 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 

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t.
heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

XIV. évtársulata 1912. január hó 2-án
működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtársulat résztvevői 
minden üzletrész után hetenként egy koronát 
tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések

3 év múlva 5°|0 kamataival
együtt a tagoknak tözsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona befizetése után 
150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1911. évi deczember hó Létől kezdve 1912. év január hó 
15-ig, hétköznapokon 9—12 óráig a bank helyiségében eszközölhetők.

Egyben ezúton is értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy intézetünk 

betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó számlára a legelőnyösebb kamatozás mellett.

Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket, számla követelése
ket jelenleg 12°'fl nettó kamatláb mellett.

Minden megbízást elfogad a mi a takarékpénztár és bank üzletkörébe taztozik.

Muraszombat, 1911. évi november hó 24.

hó 7-én foganatositott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1326 kor. 50 fill.-re becsült következő 
ingóságok, u. m. 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, és járu
lékaikból még hátralevő követelések és járulékaik 
erejéig Birószék községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

1911. évi deczember hó 19-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. §. értrlmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1911. deczember 7.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

3624/1911. tlkvsz.
Árverési hirdetmény. &

A MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK R.-T.

Igazgatósága.

©A muraszombati kir. járásbíróság mint telek- 
kvi hatóság közhírré teszi, hogy Ziskó István 
végrehajtatónak Ziskó Ádám lakházai lakos vég
rehajtást szenvedett elleni 1000 kor. tőkekövete
lés. ennek 1910. augusztus l-töl járó 5" o kama
tai, 217 kor. 55 fill. eddigi 35 kor. 30 fill. árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir.járásbiróság mint telek
kvi hatóság területén lévő, a lakházai 42. sz. 
tjkvben A I. I 4 sor 130, 107 a, 127 a, 131 a 
hrsz. 34. házsz. ingatlanból Ziskó Ádámot illető 
1 részre 324 korban, meg-állapitott kikiáltási ár
ban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 
1911. december hó 18. (tizennyolc) napjának

d. e 10 órája Lakháza 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 említett in
gatlan kikiáltási árának 20° o.

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

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 

Muraszombatban, a Főutcán, Berger József és 
Fia-féle házban, a gróf Szápáry parkjával szemben 

órás és ékszerüzletet 
nyitottam, melyben a legkülönbözőbb óra és 
ékszer árukat raktáron tartom és minden e 
szakmába vágó javításokat olcsón és pontosan 
eszközlök.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel

Mayer Ödön.

Elisabethstras.se
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NEUBOZOE délvasmegyei takarékpénztár részv.-t.
MURASZOMBAT.

Magától mos
Garantált ártalmat

lan mosószer.

Nem tévesztendő össze 
a közönséges mosó

porral.

Cs. k. chem gyárak. 
Wilhetm Neuber Wien.

Kapható :
Ascher B. és fiánál, Muraszombaton. 

Mihr Lajosnál, Mártonhelyen.

Malom eladás.
Battyándon, Bácz Rezső vízi 
és újonnan motorhajtásra 
berendezett malma esetleg birtok
kal együtt eladó Értekezhetni a 
tulajdonossal: Bácz Rezső

Alaptőke Rátéteket elfogad Alaptőke400.000 K DeieiVKei enuoau 4Oo.ooo k.

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára n legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

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

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján «i Ivgjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nviijtat- 
nak 57° alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat fölévenkint 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.-- ------- ---- --------------- -—

Battyánd, Vasmegye. W 
•<y

Amerikai szőlővessző
és raffiás fásoltvány eladás.
Az alsólendvai uradalmi föbérnökség 

közhírré teszi, hogy amerikai anyatelepén 
termelt kifogástalan minőségű sima és 
gyökeres alanyvesszöit, valamint gyökeres 
fásoltványait, az alább felsorolt ár és fel
tételek mellett eladásra bocsátja.

személyesen megtekintve és kifizetve vehe
tők át, vesszőket vagy oltványokat egy
szerű megrendelésre nem küldünk.

1. osztályú sima vessző ezere 18 korona
11. » » » , » 2
II. » gyökeres » ■> 24 »
I. » gyökeres fásoltás » 200 •

II. » > » > 80
A vesszők és oltványok Alsólendván

-ÍZ -cö 
rt .t± 
i- </)

—
zs

tUD
UJ

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.

Zsitek Ferenc vendéglős- 
nél Lendvavásárhelyen

egy csapos felvétetik. Bővebb fel

világosítás Zsitek Ferencnél tudható meg.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
K f

100 gr. 
K f

250 gr.
Kf

500 gr. 
K f

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizü 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 superíuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll ; csakis 
elsőrendű termékből.

!.- 2. 4.80 9.60

Előfizetések a kiadóhivatal czimére 
küldendők.

T A N T A L-L A M P A. -
A legjobb fémszálas izzólámpa. 
Arammegtakaritás kb. 60"-'". 
Fehér fénnyel ég.
Rázkódásoknak ellenáll.
Égési óráinak száma meghaladja bármely 

izzólámpáét.

Minden helyzetben, tehát fölfelé állóan, fendén, 
oldalt egyformán, kifogástalanul ég.

Olcsóbb a többi fémszálas izzólámpánál.

Nagyobb rendeléseknél magas eredmény.

MAGYAR S1EMENS-SCHUCKERT-MŰVEK
Budapest, VI., Teréz-körut 36.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


