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Kit vádoljunk?
Hogy hazánk nem a jólléthona, azt 

keservesen érzi lakosságának több, mint 
kilencz tizedrésze. Valami nagy hiba leled
zik a sorsát intéző gépezetben, ami talán 
párosul a természet időleges mostohaságá- 
val is. Bárha mezeink most is nevelik az 
»élet«-et, folyóinkban-tavainkban ezrével 
bubiczkálnak a halak, erdeinkben csatan
golnak a vadak és kincses érczerek szelik 
át hegyeinket. Lehet, hogy sztikebb lett a 
természet mértéke, lehet, hogy szaporodott 
az élvező, (bár a legutóbbi népszámlálás 
nem igen igazolta ezt,) bizonyos csak 
annyi, hogy a legtöbb magyar élete tén- 
férgessé alacsonyodott le.

Ez gondolkodóba, keservesen kinos 
gondokba ejtő. Azon töri a fejét mindenki, 
hogyan lehetne segíteni a bajon, mely, 
amint egyre növekszik, annál elviselhetet
lenebbé válik. S a nagy jajszó, mely mil
liók kebléből egetverő kiáltásként tör ki, 
rettenetes vádal emel azok ellen, kiket a 
baj okozóinak tartunk. Vádoljuk az intéző 
köröket, hogy nem tudnak okos, életrevaló, 
praktikus intézkedésekkel és rendelkezé
sekkel a milliókat kielégítő helyzetet terem
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teni. Az elkeseredett szívnek jól esik, ha 
bajáért mást vádolhat.

Hát biz’ szent igaz, hogy a baj felül
ről jön. Az égből is, meg valamivel ala
csonyabbról. Ezt előre kell bocsátani, ne
hogy a mértékadó körök felelősségét elejtsük.

De azután mégis be kell látnunk, hogy 
sok, igen sok bajnak első sorban magunk 
vagyunk okozói. Szeretünk hivalkodni a 
haladással, melyet a kultúra mesgyéjén 
bejártunk. Szeretjük áltatni magunkat azzal 
az indokolatlan megnyugvással, hogy ré
szünkről megtettünk, megteszünk mindent, 
ami boldogulásunkhoz vezethetne, ha hatal
munkon kívül eső erők nem gátolnának. 
A nagy drágaságért okoljuk az élelmiszer
uzsorásokat, kiket megfékezni a törvény 
nem elég erős. Iparunk tespedéseért vádol
juk a magyar közönség nemtörődömségét, 
a meg nem felelő törvényeket. A kereske
delem fejletlenségéért a vámterület közönsé
gét, nemkülönben a hazai vevöközönség 
közömbösségét és a törvényeket. Mező
gazdaságunk bajaiért pedig szintén csak a 
helytelen politikát okoljuk.

Hogy ezekben a vádakban nagy igaz
ság rejlik, az épp oly bizonyos, mint 
amilyen helytelen az az okoskodás, hogy 
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önmagunk teljesen hibátlanok vagyunk a 
bajok keletkezésében. Elmulasztunk mi biz 
rengeteg sokat, amivel helyzetünkön javít
hatnánk. A kultúra sok intőt, figyelmeztöt, 
útbaigazítást harsog a fülünkbe, de mi alig 
halljuk, alig hederitünk reá.

Csak kereseti forrásaink legelőkelőbb
jére: a mezőgazdaságra mutatunk. Azért 
mondjuk, hogy ez a legelőkelőbb, mert 
hazánk, minden becsületes igyekvés, törek
vés daczára, hogy az ipart és kereskedel
met nagyra növeljük, mégis csak megma
radt agrár államnak. Fő jövedelmi forrá
sunk, amit a föld ad. Egy idejében beálló 
eső több kincset hoz nekünk, mint a leg
hatásosabb iparpártolási mozgalom.

S mit látunk mezőgazdaságunkban? 
A vető- és cséplőgépek gyakoribb alkal
mazása képviseli itt csaknem kizárólag a 
fennen magasztalt kulturhaladást. Okszerű 
gazdálkodás nem jut érvényre hazánk 
földmivelésének két harmadrészében. Az 
ezerholdas földesurak, a latifundiuonok 
dúsgazdag birtokosai ismerik és alkalmaz
zák is a modern gazdálkodás összes raffi- 
nált újításait. A szegény telkes gazda, a 
kapa — kaszás paraszt pedig — gúnyára 
a kultúrának — csak oly primitive miveli

TARCZA

Felvonás közben.
Halkan, nesztelenül lépett Szilárd a páholyba.
Ugyanebben a pillanatban meggyulnak az 

összes lámpák. A hirtelen fellobbanó fényár szinte 
vakít. S a férfi előtt, közvetlenül előtte csillognak 
és fénylenek a briliánsok, melyek két hosszú, vé
kony kalaptüt ékesítenek. S ezek a csillagok nagy, 
fekete kalapról tündökölnek. Morvái Szilárd leha
jol és súgva mondja:

Tehát mégis itt vagy, Sári, kérelmem, 
fenyegetésem dacára?

Lassan, sápadtan fordul meg a női fej. Ten
gerzöld szemek szikráznak a férfiúra.

—- S te, te utánam lopóztál !
Szilárd finom, metsző mosolylyal válaszol :
— Ragaszkodom jogomhoz! Azt hiszed, en

gedem magam egyszerűen kiebrudalni, félrelökni, 
mint a régi szeretőiddel tetted?

Szemtelenség ilyesmit nekem itt mondani.
— Hát akkor jere el, jere keressünk egy 

meghitt zugocskát, ahol boldogak lehetünk. 
Durranó pezsgő mellett! Hallod? — Jere!

A tengerzöld szemek még mindig révetegen 
meredeznek reá.

— Jelenetet akarsz csinálni az egész opera 
fülehallattára ?

Várlaki Sári mélyen sóhajt uralkodni akar 
magán.

— Különben mindjárt itt lesz a férjem! 
Gondolsz is te arra ! De nem engedlek 

annak a szőke olasz énekesnek, inkább.
Nem fejezheti be, mert megjő a férj, afféle 

tucatalak.
Már itt vagy ? kérdezi gúnyosan Sári, 

szmaragddai ékes kezét nyújtva férjének. Morvái 
kimérten meghajol, alig küzdheti le indulatosságát.

- Úgy festesz, mint a boszu istene! — 
súgja neki Sári.

Elsötétül a terem, kezdődik a nyitvány.
Majd fellép ö, ő az ünnepelt olasz éne

kes. Luigi Ciogo.

át

Ritkán lehet ily tiszta, nemesvonásu arcot 
látni. Mámoritó lágysággal énnekli dalát. Bámu
latos. Amikor szempillái lassan emelkednek, sze
mei mélységesen sötétek, de amikor felpillant, vi
lágosak, acélkékek lesznek . . . S ezek az acélkék 
szemek a páholyra tekintenek fel, — a tömegnek 
észrevetlenül, de egészen tisztán észrevéve a nő
től ; — és észreveszi még más valaki is, aki sö
tét démonként a páholy hátterében guggul . . . 
Mind édesebben és szerelem ittasabban énekli Lu- 
igi Ciagő csalogató dalát, — csak neki, a bájos 
asszonynak a tulipiros hajjal és tengerzöld szemmel.

— Sári nem tűröm ezt megőrjitsz 
reszketve rebesgetett szavak, miket nem hall senki, 

tulharsogja az érzéketlázitó észbontó szerelmi dal.
S amikor felvonás végén az énekes meghajol 

a lelkesedés tomboló vihara előtt, Várlaki Sári le
oldja kebléről a fehér, meleg liliomot és odaveti 
az énekes lába elé . . .

Várlaki átmegy a szomszéd páholyba, hol 
ismerőseivel beszélget.

Szilárd szinte magán kívül van. Megint előre
hajol és súgja:

’Roche
közkedveltségét bebizonyult kiváló tulajdonságainak köszöni, mert a tüdőt erősiti, e mellett étvágyserkentő és jóizü, 
ézért évek óta orvosok és patiensek előnyben részesítik. — Sirolin ’Roche’ a legjobb sikerrel vált be 

köhögés, hurutok. hörghurut, influenza é, görvély kór eiian
légzőszervekre kiváló előnyös befolyással van és meghűlés kezdetén alkalmazva felette meglepő könnyítőén 

éhány nap múlva a

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

túdőtevékenység szabályoztatik és a természetes hang, nemkülönben az álta-

tüdőbajo k — >

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
Lapunk mai száma hat oldalt tartalmaz.
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kicsi földjét, hogy amit istenadta áldást ki 
tud belőle szorítani, abból az esztendőnek 
csak egy részén tengődhet. 0 is kénytelen 
Agráriától elpártolni és Industria hívének 
szegődni, a nagy vizeken túl.

A haza vérvesztését aztán persze 
visszatükrözted a népszámlálás. Magyar 
anya nem szül egynél-kettőnél több gyer
meket, annyit is soknak tart, hogy népe
sítse vele Amerika szolgahadát

Pedig ennek igazán nem kellene igy 
lenni. A magyar parasztot a föld helyes 
mivelésére kellene nemcsak tanítani, hanem 
szoktatni is, hogy elegendő jövedelmet 
kaphasson belőle és megszeresse ismét 
úgy, mint szerette hajdan és el ne hagyja 
még a legszebben zengő dollárok kedvéért 
sem.

A magyar paraszt elidegenedése a 
rögjétől példája annak az indolencziának, 
annak az élhetetlenségnek, mely minden 
más kereseti ágban is hasonlóképpen mu
tatkozván az általános jóllét egyre elszo
morítóbb csökkenését idézi elő.

Itt a vád épp oly helyén való, mint 
az intéző körök ellen, önmagunknak keli 
első sorban törekednünk arra, hogy hiva- 
tászerü foglalkozásunkban tökéletesbüljiink, 
a modern kultúra és technika minden esz
közét megragadjuk és nemcsak túlfeszített, 
de okos munka révén is oly pozicziót 
teremtsünk magunknak, mely biztos esisz- 
tencziához és jólléthez vezet.

Csakha mindenki teljesiti ezt a köte
lességét, lehet várni, hogy vége fog sza
kadni inai áldatlan helyzetünknek.

A vasárnapi korcsmázás.
Az emberekben mindig meg volt a hajlan

dóság, hogy sorsukról panaszkodjanak. S ez ter
mészetes is, mert teljesen boldog ember alig van 
a földön. Távolról nézve, ahonnan a részleteket 
nem. csak a külső jelenségeket lehet megfigyelni, 
a mások sorsát gyakran irigylésreméltónak tartjuk 
és kívánjuk, bárha cserélhetnénk velők. Rendesen 
a mások látszólagos vagy tényleges anyagi előnye 
csábit bennünket erre a meggondolatlan óhajtásra, 
melyet még megerősítünk panaszainkkal.

A társadalmi kérdésekkel foglalkozók meg
lehetősen megszokták már az örökös panaszokat 
és itt-ott szinte érzéketlenekké lesznek vele szem
ben. Am ez a fásultság kell hogy megtörjék

na-

Jere, Sári! Szeretlek az őrülésig! Inkább 
haljál meg, minthogy amannak karjaiba dőljél. El
felejtettél mindent, ami egymáshoz fűzött ben
nünket ?

Várlaki Sári hátrahajtja fejét féloldalt; 
vadul, mint a tűzvész, tombol halántéka a piros 
haj alatt.

Parancsolhatsz te a szivedvnek. Szilárd ? 
Nem ? Látod, én sem! Egyszer szerettetlek 
gyón szerettetlek! De most . . .

Szilárd keze görcsösen kapaszkodott az 
szony vállára.

— Sári ?!
Sári most egészen hátrafordul — és 

mordul:
• Most gyűlöllek!

Nem, ezt nem hallotta senki. Várlaki 
mindig a szomszéd páholyban van.

Most ismét elsötétül a nézőtér ... A máso
dik felvonás . . . Luigi Ciago még elbüvölőbben 
énekel és ismét feltekint a kis páholy felé ... A 
földszinten mégis néhányan észreveszik és látcsö
veiket arrafelé irányítják . . . Morvái Szilárd resz
ket, hideg verejték gyöngyözik a homlokán . . . 
Oh . . . és a briliáns csillagok ott a sötétből is 
kirívóan tündökölnek és csillognak feléje . . . Meg
fog egy ily csillagot, nesztelenül elrántja. Sári 
nem vesz észre semmit, s a hosszú, vékony, he
gyes kalaptük egyike Szilárd kezében van . . . 

asz-

reá-

még
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abban a pillanatban, midőn a panaszkodás álta
lánosnak, sőt ml több, indokoltnak is mutatkozik, 
amint ez az eset, sajnos, most is beállt.

Az egyének gazdasági egyensúlya erősen 
megingott. Egyrészt a bevételek alig emelkedtek 
vagy talán éppen csökkentek, másrészt pedig a 
kiadások óriásian növekedtek. A bevételek foko
zása a társadalmi életet vezető férfiak dolga, 
nekik kellene gondoskodniok, hogy rendes közgaz
dasági viszonyok teremtésével a létfentartást meg
könnyítsék. De nem erről akarunk irni most, bár 
kötetekre való anyagunk volna róla. Hanem inkább 
arról, hogy az egyén a kénytelen-kelletlen rátuk
mált viszonyok keretében találja fel a fentartáshoz 
szükséges eszközöket.

Ezek közül bizonyára a legalkalmasabb a 
mértékletesség, melyet azonban nem volna szabad 
összetéveszteni azzal az inségget, amelyet paran- 
csolólag reánk kényszerit elhanyagolt közgazdasági 
életünk. Mert a mértékletesség nem jelentheti azt, 
hogy ne kereshessünk annyit, amennyi jöllaká- 
sunkhoz és hébe-hóba egy korty erősítő italhoz 
szükséges, de igenis jelenti azt, hogy ne pazarol
juk pénzünket és - ami annál még sokkal fon
tosabb egészségünket haszontalan szenvedé
lyekre, hanem bánjunk mindkettővel csínján.

Ilyen mértékletes emberekre az alsóbb nép
osztályban kevésre akadunk. Mert bár oly méreg
drágák az élelmi cikkek, minők még eddig sohsem 
voltak, bár a szegény ember nem minden nap 
lakik jól és élelmezése egészségi szempontból a 
legfogvatékosabb, a korcsmák mégis megtelnek, 
különösen vasárnaponkint. Nagy baj ez, melynek 
orvoslását most furcsa módon akarják eszközölni: 
be akarják csukatni a korcsmákat vasárnap.

Úgy okossodnak, hogy igy meg lesz fosztva 
a munkásember attól az alkalomtól, hogy eligya 
utolsó garasát, egész heti keresetét. Több kere
setre nem adnak ugyan neki alkalmat, hanem azt 
akarják, hogy az életszükségleteinek fedezésére 
ki nem elégítő keresetből ne fordíthasson annyit 
italra. Mind szélesebb körökre terjed ki a vasár
napi korcsmázás elleni mozgalom, de azért mégse 
kell tartani attól, hogy az ige egyhamar testté is 
fog válni.

S ez nem oly nagy baj, mint aminőnek a 
mozgalom kezdeményezőt fel szezetnék tüntetni. 
Mert aki iszákos, az bizony könnyen fogja módját 
ejthetni, hogy vasárnap is leihassa magát, aki 
pedig mértékletes, az mostse korhelykedik. Ha meg 
csak arról van szó, hogy az alkalom ne csábítsa 
az embereket iszákosságra, annak elkerülésére a 
korcsmáknak vasárnapi elzárása korántsem oly 
célravezető, mint az a módszer, amelyet külföldön 
sok helyüt kedvező eredménynyel használnak. Ott 
a munkásokat nem szombaton, hanem valamely 
más köznapon fizetik, úgy hogy vasárnap nem 
rendelkezvén elegendő pénzzel, nem issza le magát.

Ha nálunk is kedden vagy szerdán adnák ki 
a munkások bérét, sokkal kevesebben dorbézol- 
nának a korcsmában.

és

Tüzesebbek lesznek a melódiák . . .
Sári utoljára velem jösz?

Semmi válasz. Luigi Ciogo fehér trikójában 
bársony kabátkájában oly szép, mint egy isten, 

Még falrengetöbb taps . . .
Luigi meghajol, - de acélkék szemei felte

kintenek.
Különös a szmaragdékes kezek nem tap

solnak. Csendesen - egészen csendesen ül Sári, 
hátradőlve székében. A hely mögötte üres . . .

Eel vonásköz.
Mi bajod. Sári ? - kérdezi flegmatikusán 

Várlaki, ki időközben visszatért a páholyba.
Ne menjünk kissé az előcsarnokba ?

A szép asszony nem felel.
Rosszul érzed tán magad,' Sári ?

Semmi válasz.
A bankár közelebb hajol hozzá . . . megijed.
Rögtön hívja a páholynyitókat. A látszólag 

elalélt asszonyt leviszik a ruhatárba. elfutnak 
a szinházi orvosért ez megvizsgálja és meg
állapítja, hogy egy hosszú, vékony, hegyesvégü 
kalaptüt — brillánscsillaggal — szúrtak a fiatal 
asszony szivébe.

Morvái Szilárd megfosztotta Luigi Ciogot 
egy könnyű diadaltól. Várlaki bankárt egy váló
per izgalmaitól, önmagát pedig élethossziglani 
szabadságától.

Jogosult a mozgalom különösen a pálinka
mérések ellen, melyeket sohasem lehet eléggé 
gyakran csukva tartani. Odaát Ausztriában már 
régóta vasárnaponkint délelőtt 10 órától zárva 
kell tartani a pálinkaméréseket, nálunk pedig 
egyszersmindenkorra jó volna őket becsukni.

Mennyi bajtól, mennyi gondtól szabadulná
nak a szegény népcsaládok, ha ez az utóbbiak 
valósággá válhatna.

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

I

Az újévi üdvözletek megváltása.
Az idén is — az eddigi években 

gyakorolt szokáshoz képest — a V. M. 
K. E. kérő szóval fordul a nagyközönség
hez, hogy az újévi gratulatiókat a magya
rosítást szolgáló egyesület javára váltsa 
ineg. A felhívást az alábbiakban szósze- 
rint közre adjuk.

Felhívás
a muraszombati járás hazafias közönségéhez !

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület az évforduló alkalmával kérő szóval járul e 
járás hazafiasán gondolkozó közönségéhez aziránt, 
hogy az uj esztendei szokásos üdvözlések meg
váltása czimén néhány fillért a magyarság szent 
ügyéért dolgozó egyesület javára juttatni szíves
kedjék.

Azt hisszük, felesleges munkát végeznénk ha 
e járás igazán fenkölten gondolkodó intelligentiája 
előtt egyesületünk magasztos czélját fejtegetni 
megkisérelnők. Tudja ezt itt mindenki, hogy egy 
jelszavunk van : küzdeni a magyarságért.

Azt is tudja mindenki, hogy e küzdelem 
áldozatokat követel s anyagi eszközök nélkül 
kevés eredményt mutat. Mi át vagyunk hatva an
nak tudatától, hogy egyesületünket kizárólag a 
mi közönségünk tartja fenn. Nekünk nincsenek 
maecenásaink, mi nem kaptunk nagy örökségeket, 
mi csak a saját erőnkből dolgozva élünk s épen 
azért nem tartanók méltányosnak, hogy újabb 
adományokért könyörögjünk, mert szerintünk is 
betelt már az önkénytes adózás mértéke.

De mert a magyarositó törekvéseknek anyagi 
eszközökre szükségük van, egyesületünk módot 
keresett és talált arra, hogy közönségünk anélkül 
hogy tőle tényleges anyagi áldozat követeltetnék, 
mégis juttatni tudjon valamit nemes czéljaink elő
segítésére.

Egy régi conventionális társadalmi szokást, 
egy merőben illendöségi kérdést sajátított ki az 
egyesület javára, midőn azt az indítványt teszi 
hazafias közönségünknek, hogy mondjunk le köl
csönösen azon igényről, melyet ismerőseinkkel 
szemben újévkor támasztunk, engedjük el nekik a 
„b. u. é. k.“-t tartalmazó borítékot, de mi se 
küldjünk olyant, hanem annak árát, a megírásra 
és az elküldésre fordított tényleges munka értékét 
adjuk az egyesületnek, mondván, hogy a magyar
ság ügyeinek szánt összeggel megváltjuk az újévi 
üdvözleteket.

Senki sem küld, de nem is vár újévi gratu
lációt, hanem megelégszik azzal, hogy beleiktattja 
a 'Muraszombat és Vidéké*-be.  hogy az újévi 
üdvözléseket a V. M. K. E. javára megváltotta s 
ez utón kíván mindazoknak, kik erre számot tart
hatnak : „boldog uj esztendőt 1“

Gyakorlati kivitele pedig a dolognak olyan 
képen lesz, hogy a megváltás összegét postautal
ványon kérjük Schnell János egyesületi pénztáros 
czimére Muraszombatba küldeni.

Schnell János ur azután a megváltók név
sorát átadja a „Muraszombat és Vidéke1' szer
kesztőségének, amely mint a V. M. K. E. hivata
los lapja vezető helyen és dijtalanul fogja azok 

Újdonságok!
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neveit közölni, akik az újévi üdvözléseket meg
váltván, ez utón kívánnak ismerőseiknek min
den jót.

A január 1-én megjelenő újság közhírré 
adja azon hazafias egyének névsorát, akik hirja- 
pilag fognak valamennyi ismerősüknek boldog 
ujesztendöt kívánni, miért is arra kérjük a közön
séget, hogy szives küldeményét legkésőbb decem
ber 27-ig pénztárnokunkhoz juttatni kegyeskedjék, 
megjegyezvén még azt is, hogy esetleges tévedé
seknek helyreigazítására, vagy véletlen mulasztá
sok pótlására, az újév után megjelenő 2-ik szám 
is rendelkezésre áll közönségünknek.

Ezek előre bocsátása után engedje meg a 
járás hazafias közönsége, hogy kérő szóval for
duljunk hozzá és nemes szivére és fenkölti gon
dolkodására hivatkozva kérjük, hogy mozgalmunk
hoz csatlakozni s ezzel czéljaink elérésében segéd
kezet nyújtani szíveskedjék.

Muraszombat, 1911. deczember hó.
Hazafias tisztelettel

A V. M. K. E. választmánya.

H I R B X
— Gróf Széchenyi Tivadar v. b. 

t. t. nagybirtokos e hó 9-én Felsőlendváról 
téli tartózkodásra Porto-Roséba utazott.

— Elmaradt vadászat gróf Szápáry 
László muraszombati vadászterületén 12-ére 
nagy vadászat volt tervbe véve, amely 
azonban a rossz időjárás miatt elmaradt.

Kitüntetés. Az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület által 1911. szeptember 23 25-én 
Budapesten rendezett országos sörárpa- és komló- 
kiállitás biráló-bizottsága Batthyány Zsigmond 
gróf Öméltósága csendlaki gazdaságát Saazi- 
komlójáért kiállítási oklevéllel tüntette ki.

A kath. templom orgonája. Lapunk 
két legutóbbi számában megemlékeztünk arról a 
gyönyörű orgonáról, amely a mi szép uj kath. 
templomunk belső berendezésének egyik fő ékes
sége. Ez a minden tekintetben fényesen sikerült 
hangszer Takáts László műépítész nagy gonddal 
és fáradsággal elkészített tervei után készült. 
Teljes elismerés illeti ezért a művészi alkotásért 
is Takáts Lászlót, aki ambitionálja magának, hogy 
ne csak a templom maga, hanem a berendezés 
minden egyes tárgya magán viselje az ő művészi 
egyéniségének annyira jellegzetes bélyegét.

Magyar „dalszini“ előadás Mura
szombaton. A muraszombati közvilágítás után, 
és a kassza tündérekkel dúsan és eléggé váltózó 
gyorsasággal fűszereit kávéházi élet után, nem 
következhetik más, mint a kabarés civilizatió, 
amely szerdán délelőtt be is köszöntött a fenti 
czim alá irt, hektografos hirdetményekkel. Hogy a 
a meglehetős szerény módon hirdetett előadás 
mennyire volt >dal és mennyire »szini« előadás, 
azt nem tudjuk, mert legjobb akaratunk mellett 
sem tudtunk azon megjelenni, de hogy mennyire 
lehetett magyar azt ékes bizonyítja a hirdetés, 
amely ekkép szól vala:

Ma folyó hó .............  este Dobrai ur
ebédlő termében adatik : A 48-as Honvéd. Ezt 
követi A szerelmes Pék Muki. Mulatta magán és 
párjelenetek dalok és couplékkal. Szünet közben : 
népes hazafias dalok adatnak, soló, duett. 
Helyár : 1 sőbb 1 kor. Hátsóbb : 60 fill. Kezdete 
8 órakor. Mély tisztelettel Bognár J-és családja.

Semmi kifogásunk sem lehet az ellen, ha 
Bognáz J-és családja a maga existentiája fenntar
tásának okából dalszini előadást rendez, de azt 
már megkövetelhetjük attól, aki a magyar művé
szet terjesztését, meg a hazafias érzések ápolását 
hirdeti, hogy a plakátját, bármely primitiv formá
ban sokszorosítja is, de legalább kifogástalan ma
gyarsággal írja és szövegezze!

1912. évre magyar, vend és német naptárak. könyvkereskedésében10
Muraszombat.

A jó gondolat, hogy Sirolin »Roche«-t 
használjon, már sok embernek tüdőbajnál, a torok 
és a nyákhártyák megbetegedéseinél enyhülést és 
gyógyulást hozott és sok embert a légzőszervek 
komoly és életveszélyes betegségeitől biztosan meg
óvott.

Karácsonyi ajándék. Verne Gyula 
könyvek diszkötésben : Sándor Mátyás I II. A 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 1 II. 
Dunai hajós. Canyo Öle sorsjegye. A Chancellar. 
Utazás a holdba és a hold körül. Strogoff Mihály 
utazása. A tizenötéves kapitány. Kapható Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.

Aki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen, nagy, előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse 
elő Az Újság--ot j Vasárnap: Asszony-, Gyer
mek melléklet. Előfizetési árak : Egy évre 28 K. 
Félévre 14 K, Negyed évre 7 K. Egv 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.

Budapesti Hírlap. Ebben az országban 
minden ember tudja, hogy a Budapesti Hírlap ugy 
politikai magatartásában, mint gazdasági, társa
dalmi, irodalmi és művészeti törekvésében állandó 
lelkes buzgalommal követi a nemzeti irányt s csak 
egy kötelességet ismer és ez az, hogy erős hittel 
lankadatlanul szolgálja a magyar nemzet érdekét. 
Innen a Budapesti Hírlap nagy elterjedtsége az 
ország komoly hazafias köreiben és ezért mindenki, 
a kit lelkében és törekvésében ugyanaz a vágy 
vezet, mint a Budapesti Hírlapot: belőle merít 
tudást, buzdítást, lelkesedést és a ki csak teheti, 
a Budapesti Hírlapot járatja házához. Csak ha
szonnal forgatja kezében ezt a lapot a családfő, 
az asszony s az ifjúság. A Budapesti Hírlap min
den közleményét mindenkor a jó izlés meg a be
csületes hazafiság diktálja, értesülései állandóan 
bőségesek és megbízhatóak, tartalma válogatott és 
terjedelmes.

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.

— 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 
Horgony-l.inimenttel való bedörzsölsek mindig fajdalomcsil- i 
lapító hatást idéztek elő ; sót járványkórnál, minő : a kolera ' 
és hányóhas folyás, az altestnek Horgony-Linimenttel való 
bedhörzsölése mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő házi
szer jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
mflue.iza ellen is és üvegekben : á 80 fillér. I kor. 40 fillér 
és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevá
sárlás alkalmával tessék határozottan • Richter-féle Horgony- 
Limmentet (Horgony-Pain-Expellert kérni, valamint a „Hor- 
gony“ védjegyre figyelni és csak eredeti üveget elfogadni.

Klebs tanár Berlinben, írja: A termé
szetes Ferencz József-keserüviz 
kitűnő, oly sok oldalról elismert hatásait 
nekem is alkalmam volt különféle beteg
ségei állapotoknál, névszerint tuberkuloti- 
kusoknál is, a legkitűnőbb eredménnyel 
kipróbálni. Azt tapasztaltam, hogy a bete- 
gedési folyamat kezdetén jelentkező szék
rekedések a Ferencz József-viz használata | 
folytán megszűntek, anélkül, hogy utána a 
rettegett hasmenés állott volna be. — Kap
ható gyógytárakban és füszerkereskedések- 
ben. A Szétküldési-lgazgatóság Budapesten

Nyiltté”.*)
1911. B. 612 4. sz.

Ö Felsége a Király nevében !

A muraszombati kir. járásbíróság, mint bün
tető bíróság becsületsértés vétségével stb. vádolt 
Scsavnicsár József elleni bűnügyben a Szentkirályi 
Sándor ügyészségi megbízott helyettes által emelt 
vád felett a Muraszombatban 1911. évi december 
hó 11-én Batta Bertalan kir. albiró mint itélőbiró, 
Gombossy István jegyzőkönyvvezető és dr. Czifrák 
János ügyvéd, védő részvételével megtartott nyil
vános tárgyalás alapján a vád és védelem meg
hallgatása után következőleg

ítélt:
Scsavnicsár József 42 éves, róm. kath. val- 

lásu, kisbirtokos, nős, 3 gyermek atyja, vagyonos 
vádlott bűnösnek mondatik ki a Btk. 261. $j-ába 
ütköző becsületsértés vétségében, mit az által kö
vetett el, hogy Csendlakon 1911. évi november 
10-én Meschnárk József tanítót összehúzott nya
valyás muraszombati ördögnek elnevezte, az Istenét 
és Máriáját szidalmazta s ezért a hivaikozott 261. 
S- alapján az ítélet jogerőre emelkedésétől számí
tandó 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett lefi
zetendő az 1892. évi XXVII. t.-cz. 3. ij-ban jelzett 
czélokra fordítandó s behajthatatlanság esetén a 
Btk. 53. §-a alapján egy (I) napi fogházzal he
lyettesítendő tiz korona pénzbüntetésre ítéltetik s 
fenti idő és jogkövetkezmények terhe alatt kötelez- 
tetik Meschnárk Józsefnek 36 korona ügyvédi 
képviseleti költséget megfizetni s a bűnügyi költ
ségeket az államkincstárnak közadók módjára be- 
hajtandólag megtéríteni.

A Btkv. 46. jj-ba ütköző hatóság elleni ki
hágás vádja alól a B. P. 326. §. 1. p. alapján 
felmentetik.

Dr. Czifrák János ügyvéd költségei 12 koro
nában állapíttatnak meg saját felével szemben.

Sértett kivánatára megrendeltetik, hogy jelen 
ítélet jogerőre emelkedése után egész terjedelmé
ben a Muraszombat és Vidékében vádlott költ
ségére közzététessék.

indokok.
A bizonyítási eljárás adataival jelesül a tár

gyalás során és eskü alatt kihallgatatott Farics 
Teréz, Telkes Endre tanuk és Meschnárk József 
sértett vallomásával beiga solást nyert, hogy Csend
lakon 1911. évi november 10-én Scsavnicsár Jó
zsef Meschnárk Józsefet összehúzott nyavalyás 
muraszombati ördögnek elnevezte, az Istenét és 
Máriáját szidalmazta, miután ezen kifejezés meg
gyalázó jellegű Scsavnicsár József ellen a Btk. 
261. §-ba ütköző becsületsértés vétségét megálla
pítani, abban őt bűnösnek kimondani s az ítélet 
rendelkező része értelmében büntetni kellett.

A büntetés kiszabásánál vádlottnak eddigi 
büntetlen előélete s hogy fenti kifejezést a miatti 
izgatott kedély állapotában használta, mivel sértett 
gyermekét bezárta enyhitőleg ellenben, hogy gyer
mekének tanítóját sértette, sulyositólag vétetett 
figyelembe.

A költségekben való marasztalás a bűnösség 
és elitéltetés következményét képezi.

Vádlott a Pbtkv. 46. £-ába ütköző hatóság 
elleni kihágás vádja alól felmentendő volt, mert 
sértett előadása szerint is nem volt hivatalos 
eljárásban, midőn vádlott őt sértegette. Az ítélet 
egyéb intézkedése a B. P. 485. és a Btk. 277. 
§§-ain alapszik.

Kelt Muraszombat, 1911. december 11-én.
Batta Bertalan s. k. 

kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Sokál Rezső 

kir. jb. írnok.
*1 E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 

nem vállal.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

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

Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.
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Szentgotthárdi Kerületi Munkásbiztositó Pénztár

Hirdetmény.
A m. kir. Állami Munkásbiztositási Hivatal

nak í. évi november hő 24-én kelt 13223/911. sz. 
rendeletével az összes hiányzó, közgyűlési rendes 
és pótkiküldöttek megválasztását rendelte el.

E végből Igazgatóságunk 1911. évi december 
hő 9-én tartott ülésében az alapszabályok 10. íj
ában foglalt rendelkezéshez képest a közgyűlési 
rendes és pótkiküldöttek választási határnapjául a 
Pénztár egész területére

1912. évi január hó 28-át tűzi ki.

Megválasztandó a munkaadók sorából 19 az 
ipari csoportból, 5 a gyári csoportból és 5 a ke
reskedelmi csoportból mint rendes közgyűlési ki- ' 
küldöttek; pótkiküldöttekké pedig: 18 az ipari, 8 
a gyári és 4 a kereskedelmi csoportból. A bizto
sítottak sorából megválasztandó rendes kiküldötté :
3 az ipari és 4 a kereskedelmi csoportból; köz
gyűlési póttaggá pedig 18 az ipari, 7 a gyári és
4 a kereskedelmi csoportból.

A közgyűlési kiküldöttek választása 1912. 
évi január hó 28-án reggel 9 órakor az itt felso
rolt helyeken s itt megnevezeti szavazatszedö bi
zottságok előtt kezdődik.

1. Szentgotthárdon a község tanácsterméban 
a következő bizottság előtt: Elnök : Wellisch Béla, 
tagjai a munkaadók részéről: L’rweisz József és 
Dremmel Antal; a biztosított tagok részéről: Gergő 
Antal és Re i bér Géza: jegyző: jankovich Aladár.

2. Körmenden a nagyközség tanácstermében 
a következő bizottság előtt; Elnök : Wilcsek Gyula, 
tagjai a munkaadók részéről: Sperner Anselin és ; 
Orbán Ferenc: a biztosított tagok részéről: Hor
váth Lajos és Czelecz Ferenc : jegyző : Dávid Ernő.

3. Muraszombatban az ipartestület helyisé
gében a következő bizottság előtt: Elnök: Németh 
Ferenc, tagjai a munkaadók részéről: Dittrich 
Gusztáv és Fiiszár József; a biztositott tagok ré
széről. Erdőssy Barnabás és Lippai István ; jegyző: 
Janzsa Sándor.

4. Németuiváron a Korona vendéglő helyi
ségében a következő bizottság előtt: Elnök: Lut- 
terschmid Ferenc, tagjai a munkaadók részéről: 
Schalk Samu és Krammer Nándor: a biztosított 
tagok részéről: Jandrasits József és VVeiss Béla : 
jegyző: Kirchner Jenő.

5. Szenteleken a Korona vendéglő helyi
ségében a következő bizottság előtt: Elnök : Bauer 
Hugó, tagjai a munkaadók részéről: Popofsits 
János és Fencz József; a biztositott tagok részé
ről : Glaser Jakab és Peischl Nándor; jegyző: 
Si.x József.

Azok a pénztári tagok, akik oly helyen lak
nak, ahol a pénztár részéről szavazatszedö bizott
ság nem működik a megjelölt választási napon, 
amennyiben a hozzájuk legközelebb eső község
ben működő szavazatszedö bizottság elölt szemé
lyesen nem kívánnának megjelenni, postán küld
hetik be szavazólapjukat a szavazatszedő bizott
ságnak. ily esetben azonban a szavazólap a postai 
bori ék alatt másik borítékba is helyezendő és a 
belső boritékra a szavazó nevét ráírja és aláírá
sát vagy a községi elöljárósággal, vagy a pénz
tári bizalmi férfiúval, vagy esetleg két tanúval hi
telesíteni tartozik Elkésve érkézéit szavazólapok 
figyelembe nem vétetnek

Mindazon helyeken, hol szavazatszedő bizott
ság működik, csak személyesen lehet a megneve
zett szavazatszedő bizottság előtt szavazni és pe
dig a munkaadók csakis a Pénztár által részükre 
megküldendő választói igazolványok alapján, a 
biztosításra kötelezetlek pedig tagsági igazolványuk 
alapján gyakorolhatják szavazati jogukat, amely 
joguk igazolásául a Pénztár által kiállított válasz
tási igazolványt, vagy a munkaadók igazolványát 
is a szavazatszedö bizottság elfogadni köteles.

Az érdekcsoportok képviselő által megállapí
tott szavazólapok a pénztárnál és minden válasz
tási bizottságnál kaphatók, ezek azonban a válasz
tókat szabad elhatározásukban nem gátolják.

Közgyűlés kiküldötté azonban nem választ
hatók a Pénztár alkalmazottjai és azok kik a Pénz
tárral szerződéses viszonyban állanak, végül azok, 
kik még nem teljes korúak, nem magyar állam
polgárok, magyarul nem tudnak, csőd vagy gond
nokság alatt állanak és akik nyereségvágyból el
követett bűntett vagy vétség miatt jogerős bírói 
Ítélettel elmarasztaltattak. Munkaadó csak munka
adóra, biztositott tag csak biztositottra szavazhat.

A szavazás titkos s a választás napján addig, 
de legalább déli 12 óráig tart, amig szavazók je- 
lentkeznek. (Ha szavazók már nem jelentkeznek, 
a szavazatszedő bizottság elnöke zárórát tűz ki a 
szavazatok átvételére. A szavazatszedö bizottságok 
tagjai saját bizottságuknál utoljára szavaznak.)

A szavazás a szavazó nevének feljegyzése 
mellett személyesen beadott szavazólapokkal tör
ténik és pedig egyszerre a munkaadóké, illetőleg 
biztosítottak közül választandó összes kiküldöttekre 
és közgyűlési póttagokra, a jelöltek családi és utó
nevének, szakmájának és lakóhelyének megjelö
lésével.

Mindkét csoportra nézve külön-külön össze
állítandó szavazólapokra tehát annyi név írandó, 
ahány közgyűlési kiküldöttet és póttagot kell az 
illető csoportból választani. Ha valamely szavazó
lapon a megválasztandók számáóál több név fog
laltatnék, úgy a fölös számú utolsó nevek hiva
talból fognak töröltetni.

A választói, illetve tagsági igazolvány bir
toka nélkül senki a választási helyiségben meg 
nem jelenhet és szavazati jogát nem gyakorolhatja. 

Szavazólapjának beadása után minden szavazó 
köteles elhagyni a választási helyiséget.

Akinek személyazonssága és pénztári tagsága 
kétes, csak úgy szavazhat, ha a bizottság vala
mely tagja előtt ismert két tanúval vagy pedig 
más elfogadható módon igazolja személyazonos
ságát és pénztári tagságának a választás napián 
való fennállását.

Felhivatnak a választok, hogy tegyenek fi
gyelemmel az alapszabályok 25., 29. 32. íj^-aira. 
melyek szerint az igazgatóság, felüg^tö bizottság 
és elnökség alapszabályszerü mérvben a Pénztár 
székhelyén lakó közgyűlési kiküldöttek sorából le
gyen választható.

A választás eredménye ellen bármely péztári 
tag panasszal élhet. Ezen panasz akár a Pénztár 
utján, akár pedig közvetlenül is benyújtható a m. 
kir. Állami Munkásbiztositási Hivatalhoz (Budapest, 
V., Akadémia-utca 1.), de a panasz elintézéséig a 
választás jogérvényesnek tekintetik.

Kelt Szentgotthárdon, a szentgotthárdi mun
kásbiztositó pénztár igazgatóságának 1911. évi 
december hó 9-én tartott határozatképes gyűlésében.
Kolossá Imre s. k. Wilcsek Gyula s. k. 

igazgató. elnök.

Magyar és Modern
könyvtár szerzői:

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

Kapható: Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Balkányi Ernő
MURASZOMBAT.

A tisztelt Olvasó Közönséghez!
Van 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 eddig, 
meg fogja küldeni.

Ismételten kérem szives jóindulatát és vagyok kiváló tisztelettel

Balkányi Ernő.

ajándékok.
Kaphatók: Mayer Ödön

ékszerésznél
MURASZOMBAT.

757 1911. végrh. sz.
Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. ^-ér
telmében ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
helyi kir. törvényszéknek 1910. évi 8637. és 
4023 1910. számú végzése következtében dr. Vályi 
Sándor és dr. Kindlovits Gyula ügyvéd által kép
viselt Biller Vilmos alsócsalogányi és Kováts Já
nos budapesti lakosok javára 387 kor. és 600 kor. 
s jár. erejéig 1911. évi szept. I. és 1910. ápril. 
25. foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 682 kor. 20 fill.-re becsült követ
kező ingóságok, u. in. szobabeli bútor, hordó, bor. 
kád, üszüborju, borjú, sertések és malacok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely^árverésnek a muraszombati kir.’járás- 
biróság 1911-ik évi V. 394 4. számú végzése foly
tán 387 kor. 600 kor. tőkekövetelések, és járu
lékaikból még hátralevő követelések és járulékaik 
erejéig inár Kuzma községben végrehajtást szen
vedettek lakásán leendő megtartására

1911. évi deczember hó 19-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. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Muraszombat. 1911. deczember 4.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

Vőféíykönyv
vend nyelven

Kapható: Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat,

könyv és 
papirkereskedése
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Újdonság!
A római katliolikus templom 
felvétele képeslevelezőlapon 
kapható Balkányi Ernő papir
kereskedésében Muraszombat.

Megjelent!

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 RÉTHY név.

I doboz ára 60 fillér. Mindenütt kapható.

Értesítés.
A

Délvasmegyei takarékpénztár r.-t. 
teljes tisztelettel értesíti a nagy érdemii közön
séget, hogy az üzletágaiban meghonosított

egy koronás
heti betét V-ik évfolyama 1912. január 
hó 1-én kezdődik.

Ezen üzletág három évre alakul, tagjai 
betéteik után 5% kamatot kapnak és egy- 
egy üzletrész után már a belépéskor 15ü 
korona kölcsönre tarthatnak igényt

Muraszombat, 1911. deczember 16-án.

Az igazgatóság.

6050
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól gazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák 

három fenyövel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legoiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban

60 fillérért
kapható Muraszombatban Most Rudolf 

gyógyszertárában.

Köhögés

— A tisztelt hölgy közönségnek tudo
mására hozzuk, hogy hímzést, stikkelést, mono
gram, kivarrást stb. női munkát jutányos áron 
készséggel elfogad Schorsch Henrikné Muraszom
bat, Derék-utca, Loncsár-ház.

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult báziszer, moly már sok év 
óta legjobb bedörzsölósnok bizonyult kijszvénynél, 
....... .......... osúznál és meghűléseknél...... ............

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony*  védjegy >vel 
és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K .80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható — 
Főraktár: Törők József gyógy szerésznél. Budapest 
O tRichter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz**,  

Prágában, Elisabcthstrasse 5 neu.

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

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 50)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 1-étől kezdve 1912. év január hó 
15-ig, hétköznapokon 9 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

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 0 nettó kamatláb mellett.

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

Muraszombat, 1911. évi november hő 24.

Muraszombatjárás községeinek

== névjegyzéke =-~ ©
A MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK R.-T.

Igazgatósága.

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 kilométcrenkint.

Kapható: Balkányi Ernő könyv
éi papirkereskedésében Muraszombat.

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

és első minőségű gyanta 
kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében

Muraszombat.
Karácsonyi és Uj évi képeslapok.

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.
Kapható: Balkányi Ernő könyv- és 

papirkereskedésében Muraszombat.
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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.
_____________

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

.MURASZOMBAT ÉS VIPEKE« DECZEMBER 17^

f^DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

4ooPóooeK. Betéteket elfogad 4OAXol 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat 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- 
I ján a lógj után yosabb feltételek mellett.

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

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

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

—

Battyánd, Vasmegye. W 
■<U

Amerikai szőlővessző
és raffiás fásoltvány eladás.
Az alsólendvai uradalmi főbérnökség 

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

-CO 
cö .ti

□
— i-
:□ -CÖ

I. osztályú sima vessző ezere 18 korona
11. » . 2 »
II. » gyökeres » » 24 .

1. > gyökeres fásoltás » 200 »
II. » . . > 80 »

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

Egy jó házból
való tanoncz azonnal felvétetik. Magyar 

és vend nyelvismeret megkivántatik. Bővebb 

felvilágosítást kiadóhivatalunk nyújt.

>>
bű 

mi
Csomagokban szdllittatik á nettó 50 gr. 

K f
100 gr. 

K f
250 gr.

K f
500 gr.

K f

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóízű 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- l’ekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll; csakis 
elsőrendű termékből.

1.— 2.— 4.80 9.60

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

Balkányi Ernő könyv- és papirkeres- 
kedésben Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére 
küldendők.

- a n t a l-l Ampa. —:
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 S1EMEN S-S C H U C K E R T-M Ű V E K
Budapest, VI., Teréz-körut 36. •

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


