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Polgári iskola létesítése
ügyében.

Amint én ismerem a vmí’get 
annak intézőségét azt tudom. .gy amit 
egyszer feltesz magában annak íviteléhez 
szorosan ragaszkodik is. Meghányja veti a 
dolgot, igy is úgy is elbírálja, végső eset
ben azonban eredménytelenül nem hagyja ; 
ekallódni.

Azt bekell látnunk, hogy egyelőre 
mecénás és hatalmas pártfogó hiányában 
gymnazium avagy reáliskola létesítéséről 
nem táplálhatunk biztató reményeket. Már j 
azon is sokat töprengtem, vajon nem le- [ 
Kelne e valamely szerzetet megkérni arra, 
hogy egy algymnaziuinot állítson fel. Mert 
az' elvitathatlan, hogy a vendség népe j 
osztálykülönibség nélkül az összes maga 
sabb válfaju iskolák között a gymnaziumot ' 
tartja az ő pályaválasztó természetéhez 
képest legmegfelelőbbnek annál is inkább, 
mivel előszeretettel viseltetik az oly pályák 
iránt, amelyekre való lépés feltételét a 
gymnazium képezi.

Az is tagadhatlan igaz, hogy a gym
nazium iránt való előszeretet az egész 
országban dominál, aminek okát egyrészről 
a tradícióban, másrészről abban a tényban 
kell keresni, hogy gymnaziumi képzettség- : 
gél az összes pályák utat nyitanak. S talán 
az utóbbi ok is nem kis mérvben teszi 
sürgetővé az egységes közép iskola esz- . 
méjének megvalósítását, amely a külömbö- | 

zete. . tananyagok bifurkaciója révén 
ri iskola . t is felszívná magába

Hogy mikor fog az megtörténni, annak
, :iej; röl bajos volna találgatásokba 

cc, .kozni. Az iskolák az intézni, r> ek 
azon sorozatába tartoznak, amelyek idők 
folyam;!, a különféle irányzatok szolgála
tára '; fajokra. osztódnak és igy egy irányba 
való kivitelük, vagy egyáltalán nem, vagy 
csak hosszabb idő alatt válik lehetővé

Miután pedig szegény vendjeink az 
iskolák ellátása tekintetéből anyagilag túl 
vannak terhelve, reáliskola létesítése az 
állam által nem várható, egyébként pedig 
a fentartási terhek nagy mérvben nyomnák 
adóalanyunkat, netn marad más hátra mint 
a polgári iskola létesítése mellett szívósan 
kitartani.

Hisz ma már a polgári iskola is egyik 
válfaja a középiskolának és a tananyag 
külömbözet, a tananyag keretébe felvett 
fakultatív tantárgyakkal küldhető azok 
részére, akik oly pályára akarnak lépni, 
ahol a gymnaziumi végzettség az előfeltétel. 
Mert a V. K. M. 1876. évi szept. 28 án 
21056 sz. a. kelt rendelete értelmében a 
polg. fiúiskolák I., II., 111. és IV. osztályá
nak tanítványai azon esetben, ha a közép
iskola folytatólagos osztályába akarnak 
lépni, azt akadálytalanul tehetik, ha a latin, 
esetleg francia nyelvből szükségesnek mu
tatkozó felvételi vizsgálatot leteszik.

Maradjunk tehát a polgári iskolánál 
amely hét osztályig fokozható és melyből 

a követke. j pályára léphet a törekvő vend- 
ségi ifjúság.

Gazdasági képzöintézetbe, selmeci er
dészeti akadémiába, tanítóképző intézetbe, 
felső ipariskolába, állami és megyei segéd 
és számtiszti, segéd és kezelői; a nem 
kincstárilag kezeit postahivataloknál kiadói, 
távirda kezelői; áinvevöségi pénztári, adó, 
vám fogyasztás, .dóhivatali, pénz és adó
őrségi, dohánygyartási, beváltási, sóhivatali, 
telekkönyvvezetői; a bíróságoknál a jogügyi, 
állami vagy törvényhatósági segédhivatali, 
és az államvasutaknál megannyi féle szol
gálatra, ahol legalább is a polgári iskola 
négy alsó osztályának elvégzését kívánják. 
De nyitva az ut minden pályára is, ha a 
különbözeti vizsgálatot sikerrel kiállják. 
Végül a polg. iskola végbizonyítvány alap
ján az ifjú önkéntes is lehet.

Nincs tehát valamely számba vehetőbb 
okunk a polgári iskolát nem létesíteni. Sőt, 
mint inéltóztatnék látni annál több okunk 
van létesítése érdekében mindent elkövetni 
és minél előbb a tettre váltás terére lépni.

Nem tudom, mennyiben foglalkozik a 
Muraszombat és vidéke érdekeltsége az 
iskola létesítése érdekében. Gondolom azon
ban az eszme eléggé üdén kezeltetik gon
dolatkorában és egyátalán nem ejti el a 
dolgot.

Van hetvenezer koronás jegyzett alapja, 
amit tán valahogy százezer koronán lehetne 
kiegészíteni. És ha nem lehetne is hetven
ezer korona tekintélyes összeg a vendségi

TÁROZA.
A kétszívű menyecske.
»Muraszombat és Vidéke*  eredeti tárcája. 

Irta : Kolosváryné Skerlák Berta.
Ott. hol tiz-tizenkétszeres magot hoz a piros I 

búza és a halvány rozs, hol háromszor kaszálják i 
a rétet, a tőtsági róna egyik leggazdagabb falu
jában élt István gazda,

Cserepes háza ott 41b az országút mentén. 
A telek hátulján levő rengeteg kazlak mutatták a 
>holdakv sokságát. Hatalmas csűrökben a sok ta- 
karmány, az istállókban nemes vérű csikók, erő
teljes anyakancák, vagyontérő fajmarha, mind a 
gazda szorgalmát, jóravalóságát hirdette,

Odább az ólaknál kezdődött felesége, Jouzsa 
asszony birodalma. Az öreg anyakocától a két
hetes szopósig, az eladóra szánt süldőtől a nehéz 
hízóig volt ott sertés mindenféle fajta.

Baromfitól hemzsegett az udvar. Nem is kel
lett István gazdának minden csekélységért a bu- 
gyellarist kinyitni. Jouzsa asszony tojásból, miegy
másból bevett annyi pénzt, amennyi az apró ki
adásokra szükséges volt.

Így gyarapodott a vagyon évről-évre.
A munka és az annak nyomán járó vagyo- 

nosodás volt István gazda legfőbb öröme, bol
dogsága.

Munkára nevelte egyetlen fiát, Steveket is. 
Mikor a többi fiú még az utcasarkon gombozott, 
ő már segített a gazdaságban.

Amig a többi legény a lányok körül legy.'S- 
kedett, ő otthon gereblyefog at csinált, vékát font, 
lőcsöt faragott.

Tisztelettel k rjük, k

Teltek-multak az évek. Stevek huszonhat éves 
lett s még mindig nem ismert más boldogságot, 
mint amit a jól végzett munka és a nyomán járó 
jólét nyújt.

Ezidőben vette észre Stevek, hogy apja, anyja 
többször összedugják fejüket, suttogva tanácskoz
nak s mihelyt ö közeledik, szétugranak.

Mi lesz ebből ? gondolkozott Stevek, mert 
kérdezősködni nem t- látta ildomos dolognak.

Egy este, úgy karácsonytájt igy szólt István 
gazda Stevekhez:

— Fiam, már nem bírom úgy a munkát, 
mint azelőtt, anyád is fájditja a derekát, ideje, 
hogy segítséget hozz a házhoz.

Cselédet fogadjak? - kérdezte Stevek. 
Azt nem, hanem meg kell házasodnod — felelte 
az apja.

— Oly jól el voltunk igy hárman, n it csi
nálok én feleséggel — sóhajtott fel a legény.

A feleségedet esténkint megcsókolod, attól 
jó kedve lessz, vígan dolgozik nappal — biztatta 
az apa.

Ezután meghányták vetették, ki legyen a vá
lasztott. Szegény embernek szegény társa hamar 
akad, de nehéz a gazdagnak párt találni.

Végre megegyeztek Márikában, aki dolgos 
is, módos is és ami a fő, Stevek is leginkább ő 
iránta mutatott hajlandóságot.

Megindultak a tárgyalások. A jó lakodalom 
reményében elég gügyüje akadt a házasságnak s 
mivel Márika apja is örömmel fogadta a szép 
szálas kérőt, aki még hozzá gazda? és dolgos is 
volt, hamarosan megvolt a lakodalom. Ott volt a 
pap, a jegyző és a fél falu. Mindenki dicsérté a 
gazda bőkezűségét, Jouzsa asszony pompás íöztjér.

k előfizetése á t. a ónak szives megújítását

** *
Elhangzott az utolsó csárdás, ettávozott a 

legmaradósabb vendég is. Hogy Stevekék magukra 
maradtak, szemérmes volt a menyecske, tartózkodó 
az ifjú férj. Mégis amint Stevek a szerelem tün
dérkertjében rózsát szakított, akkor tudta csak meg: 
a munka és a nyomán járó jólét csak eszközei a 
boldogságnak, az igazi boldogság maga a szere
lem. A szerelem, melyet isteni és emberi törvény 
szentesit. Amikor a férfi bátran öleli babáját, 
örömmel várja gyermekeit. Gyermekeit, akik maj
dan szántanak, vetnek, aratnak, takarnak, mikor 
az ő munkás karja ellankad és fáradt teste nyu
galomra vágyik.

♦
* *

Mindennap híven megcsókolta Stevek az ő 
kis feleségét, de második csókot — bármint vá
gyott rá, — soha sem mert tőle kérni. Félt, hogy 
ildomtalanságot követ el vele. Esetleg még elpa
naszolhatná Márika az édes anyjának s ö a falu 
szájára kerülne. Szüleitől pedig dehogy is merte 
volna mekérdezni.

A menyecske is épp úgy vágyott arra a má
sodik csókra. Hanem asszonyésszel ő már jobban 
tudott segíteni. Egy este — az első csók után 
igy szólt Stevekhez :

— Tudod-e, hogy nekem két szivem van ? 
S mikor te az egyiket megcsókoltad, a másik úgy 
sir, kesereg, hogy ő árván, csókolatlan marad . . .

S ezután a menyecske egyik szive sem pa
naszkodhatott, hogy csókolatlan maradt. Vígan 
végezte napi munkáját az ifjú pár, édés reménnyel 
várta az estét, este után az éjszakát, szerelemnek, 
Doldogságnak drága, szent éjszakáját.

(Folyt, köv.) 
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érdekeltségtől. Kezdő tökének elégséges, 
amellyel szemben az állam azt gondolván 
készséggel adna kamatmentes ammortáli- 
zaciós kölcsönt s mig azt letörlesztené 
6—10 ezer korona évi államsegélyt. A 
kölcsön az iskolai építkezés és felszerelés 
költségeit fedezné, az államsegély pedig a 
fentartást tenné lehetővé. Mi állja tehát 
útját annak, hogy a muraszombati polgári 
fiúiskola már a jövő évben egyelőre az 
elsü kétévben megfelelő bérhelyiségben 
meg ne nyílhasson?

Muraszombat és vidéke azon exponált 
város és vidék a mely a forrongó dél és 
nyugoti szlávság közvetlen közelségében a 
magyarosodás utján halad és ép azért ket
tős ok van arra, hogy ezen mozgalom a 
lehető legjobban megerősittessék és az 
eminens veszélytől megóvassék.

A magas kormánynak erkölcsi köte
lessége az érdekeltség kérését a legnagyobb 
arányban és jóakarattal támogatni és tekin
tettel azon minden tekintetben méltánylást 
érdemlő körülményre, hogy a vend nép 
szorgalmas és tanulékony, vállalkozó és 
kitartó nép, a polgári iskola létesítése kap
csán egy kert munkás iskolával összekötött 
kertész képző intézetet és egy állandó 
méhészeti iskola felállítását is lehetővé 
tenni. Mindezekre keresve sem lehet jobb 
anyagot találni, mint a vendnép, amely 
azokra egyenesen rátermeltséggel bír és 
bolgár, de kivált a velünk ellenséges vi
szonyban álló szerb népet könnyen nélkü- 
lözhetővé tenné szép hazánkban, ha kiok
tatnák arra, hogy lehet kevés területén sok 
pénzt szerezni, aminthogy ők keresnek

Bertalan Vincze-

A tűzoltók nagynapja.
Rendjel átadás a muraszombati tűzoltóknál.

Megírtuk már, hogy Ő felsége a király a 
muraszombati önkénytes tűzöltőegvesiilet 13 tag
ját, akik huszonöt éve szolgálják az egyesületet 
és egyébként is kifogástalan polgárai e hazának, 
a tűzoltói diszéremmel tüntette ki.

E diszérmek ünnepélyes átadása e hó 5-én, 
a múlt vasárnap d. u. 3 órakor történt meg im- 
ponáns ünnepség keretében. Pontban 3 órakor 
vonult fel a teljes díszbe öltözött tűzoltó csapat 
zászló alatt zeneszóval Rúzsa Perencz parancsnok 
vezetése alatt, a volt Muravidéki Takarékpénztár 
üresen álló nagy terméhez, ahol az ünnepséget 
tartották.

A nagytermet a tűzoltók hozzátartózoin kí
vül, az érdeklődő közönség egészen megtöltötte. 
Az elnöki emelvénytől balra állott fel a 13 kitün
tetett tűzoltó és pedig a következők: Stevanecz 
András, Antauer József, Barbarics István, 
Gumilár Mihály, Lejkó Ferenc/., Stevnnosecz 
Antal, Vratarics Iván, Bodunecz Ferencz, 
Szlepecz Ferencz és Ilolczmann Ferencz. Jobb
oldalt a csapat sorakozott kettős sorban.

A terembe lépő elnököt és az érdemjelek 
feltüzesével megbízott Pósfay Pongrácz főszolga
bírót a tűzoltó csapat a szokásos tisztelgésekkel 
fogadta. Dr. Czifrák János tűzoltó egyleti elnök 
ismertette az összejövetel czélját, röviden vázolta 
a tűzoltói intézményt és fontos feladatait, 
üdvözölte Pósfay főbírót, mint a felsőbbség kép
viselőjét, köszöntötte a kitüntetett tűzoltókat az 
egylet nevében, példaképül állitván működésűket 
az ifjabb nemzedék elé, majd, bejelentette, hogy 
Herbst Géza alispán, a Vármegyei tüzoltószövet- 
ség elnöke és Aikay Zoltán az alelnök más irá
nyú elfoglaltságuk miatt nem jelenhettek meg, s 

Alkalmi ajándék: Cba 

hogy Sohár János tűzrendészed felügyelő, akit 
többi tiszttársaival együtt az egyesület meghívott 
az ünnepélyre, betegségével mentette ki távolma
radását. Az ünnepséget ezek után megnyitotta és 
felkérte Pósfay Pongrácz főszolgabírót, hogy a ki
tüntetéseket átadni szíveskedjék.

A járás ékes szavú főbírája, aki az ünnepély 
jelentőségéhez képest, teljes díszben jelent meg, 
hatalmas beszédet mondott. Vázolta azt a ritka 
kitüntetést, amely az arra érdemeseket a királyi 
kegy ilyetén való megnyilatkozásával érte, buz
dította őket a további munkára, s a király éltetésé
vel végezvén szavait a diszérmeket s az oklevele
ket elismervény ellenében kiosztotta illetve feltüzte. 
A dekorálás ünnepélyes aktusa alatt a csapat tisz
telgett s a zászlót meghajtották.

A diszérmek sárga szalagon lógnak, bronz
ból valók, egyik oldalukon a király képe, másik 
oldalukon pedig a magyar korona alatt XXV. 
számjegy látható. Az érmekhez okleveleket is ad
tak ki, amelyeket a belügyminiszter irt alá.

A dekorálás után Rozsa Ferenc parancsnok 
mondott nagyhatású beszédet, megköszönte a ki
tüntetettek nevében a kitüntetést, majd lelkes hangú 
buzdítást intézett a csapathoz.

Dr. Czifrák János elnök néhány szóval záró 
beszédet intézett a közönséghez s a hazát és ki
rály éltette, mire a háttérben felállított zenekar a 
Hymnust intonálta, s a tűzoltók és közönség pedig 
a szép jelenetek hatása alatt fellelkesülve, áhítat
tal énekelték a magyarok szent imádságát. Az 
ünnepség utolsó pontja a diszfelvonulás volt. A 
kitüntetett tűzoltók, az elnök és a főbíró elhelyez
kedtek a Horváth-féle ház előtt, a tűzoltó csapat 
pedig a kath. iskolánál sorakozott s kemény, rengő 
lépésekkel, szabályszerű diszinenetben léptetett el 
a kitüntetett bajtársak előtt. A közönség, amely a 
felvonulást is végig nézte, lelkes éljenzésbe tört 
ki, a szép jelenet láttára.

Este nyolcz órakor, a nagy nap méltó befe- 
jezéseképen, megtartotta az egylet szokásos far
sangi mulatságát, amely minden tekintetben fénye
sen sikerült.

Muraszombat intelligens társadalma megmu
tatta. hogy rokonszenvez a tűzoltói intézménnyel, 
s szép számban való megjelenésével tüntette ki 
az ünnepeiteket. Ott voltak a többek közt: Pósfay 
Pongrácz, dr. Lamm Antal, Kováts István, Aczél 
József, dr. Pintér Miklós, ifj. Horváth Pál, dr. 
Skrilecz Mihály, dr. Oeiger Arthur, dr. Brandieu 
Sylvius, Stern Hugó, Palkói Tivadar, Scheibner 
Aladár, dr. Czifrák János az egylet elnöke és 
mások.

A tánc 9 óra után kezdődőt! és pezsgő jó
kedvvel folytatódott a kora reggeli órákig.

A jelenvolt hölgyek névsorát alkalmi tudó
sítónk a következőkben jegyezte fel. Asszonyok: 
Adanics Jánosné, Bodanecz Ferenczné, Baradics 
Istvánná, Berdén istvánné, dr. Czifrák Jánosné, 
Czakó Jánosné, Dittrich Gusztávné, Dómján Mi 
hályné. Fiiszár Józsefné, Oredár Lajosné, Gredár 
Antalné, Hartmann Ferenczné, Horváth Jánosné, 
Jarnevicz Petemé, Jug Józsefné, Kardos Józsefné, 
Kohn Samuné, Meszarics Istvánné, Makovecz Ká. 
rolyné, Norcsics Ferenczné, Nemecz Jánosné, Pós
fay Pongráczné, Pollák Józsefné, Rúzsa Ferencné, 
ifj. Sómén Jánosné, Sávéi Istvánné, Szecskó Jó
zsefné, Stevancsec Antalné, Schuch Gyuláné, Turk 
Józsefné és Urszuleszku Péterné.

Leányok : Adanics Miczike, Gumilár Veruska, 
Gumilár Pepica, Kondor Jolán, Kondor Irén, Kon
dor Gizella, Küzmits Ida, Pósfay Ida, Pollák Emí
lia, Pollák Vilma, Szecskó Lujza, Stevancsec Szi
dónia, Weindorfer Milka és Weren Juszti.

- Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását

ajáték. Fel a hegyre. Bicikli verseny. Liba 

ellemes családi szórakozás

HÍREK.

A kórházi kápolna felszentelése.

Kegyeletes gondolat adta az eszmét, 
hogy a muraszombati közkórház a kibőví
tés által kápolnát is kapjon. A lelki 
vigaszra nem csak azoknak a szerencsét
lenek van szükségük akik testi szenvedé
seikre keresnek és találnak orvoslást a 
mintaszerűen vezetett kórházban, hanem 
azoknak a hősi önfeláldozással működő 
apáczáknak, akiknek egyedüli jutalmuk 
az ő mélységes hitük. E földre szállt 
angyaloknak kell egy megszentelt hely, egy 
kis kápolna, ahol, a világban élő ember 
fogalomkörét meghaladó odaadással és türe
lemmel végzett önfeláldozó munkájuk előtt 
és után, az Ur végtelen malasztjával meg
erősítik lelkűket. A kórházi bizottság kez
dettől fogva melegen pártolta a szent 
ügyet, s a rendelkezésre álló anyagi erők
höz mérten hozzájárult a kápolna létesíté
séhez, de a berendezés és felszerelés nagy 
költségét a buzgó apáczák szedték össze 
azokból a kegyes adományokból, amelyeket 
a kórházból gyógyultan elbocsájtott bete
gek, igaz hálájuk jeléül nekik e czélra 
juttattak.

Két évi szorgalmas gyűjtés után a jó 
testvérek elkészültek annyira a kis kápol
nával, hogy annak felszentelésére lehetett 
gondolni. Szlepecz János plébános 8 án 
reggel 7 órára tűzte ki e nevezetes szer
tartást, amely kevés számú meghívott kö
zönség jelenlétében a jelzett időben, az 
előirt rítus szerint meg is történt.

A felszentelési szertartás után, Szle
pecz János plébános eszmékben gazdag 
beszédet mondott, s Isten áldását kérte a 
kórházra, a bizottságra, a kegyes adako
zókra és a kedves buzgó testvérekre, akik 
a kórházban az ápolás nehéz és fáradságos 
munkáját végzik. Majd művészi hímzésű 
miseruhát öltött, s a megszentelt oltárnál 
misét mondott, melyet úgy az apáczák, 
mint a jelenvolt közönség mélységes áhí
tattal hallgattak. Mise alatt az apáczák 
megáldoztak.

Mise után fenségesen szép jelenet 
következett Az apáczák, megszentelt égő 
gyertyákkal a kezűkben, az Ur oltára elé 
járultak, s megújították fogadalmukat. Ezt 
a fogadalmat a testvéreknek minden évben 
és mind addig le kell tenniük, amig vég
legesen el nem mondják az ünnepélyes 
fogadalmat, mely őket örökre szerzetük
höz köti.

A szent szertartások végeztével reggeli 
volt, amelynek során Pósfay Pongrácz a 
kórház igazgatója emelkedett hangú fel
köszöntőben ünnepelte a plébánost, aki a 
szent szertartást végezte és Dolganoc 
Melitta fönöknő testvért, ki az arany 
érdemkeresztet viselte mellén. Majd Bagári 
János ny. plébános klasszikus német nyel
ven köszöntötte az érdemes fönőknöt. A 
kiváló apácza, ki a magas királyi kitüntetést 
azért kapta a múlt év folyamán, mert 25 
évig teljesített nehéz odaadó szolgálatot a 
trieszti gyermek seminariumban, meghatottan 
köszönte meg az ovátiót. A fönőknén kívül 
a jelenvoltak meleg szeretettel ünnepelték a 
kedves Anatolia testvért, aki nemcsak a 
kórház műtőtermében állja meg kiválóan a 
helyét, hanem a vendéglátás terén is, m|nt 
kitűnő háziasszony mutatta be magát, 

játék. Lóverseny. ,
Egy játék ára Újdonságok!
1 K 20 fillér. ------ ----------------------2------
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Gróf Mikes János megyés püspök a 
fönöknöhöz intézett leirattal tudatta, hogy 
a kápolnában hetenként egyszer Bagári 
János ny. plébános fog misézni.

Főúri vadászat Oróf Zichy 
Ágost ni. kir. főudvarnagy v. b. t. t. és 
nagybirtokos január hó 7. és 8-án bela- 
tinczi uradalmában sikeres vadászatot tar
tott, melyen naponként átlag 800 darab 
nyúl lövetett. A vadászatban és az ezt kö
vén'. fényes estélyeken a házigazda föur, 
(|r Fadiini udvari marschali titkáron és a 

, . tisztikaron kivül részt vettek: Sipeki 
(>,- Balázs Béla Zalavármegye főispánja, 
K benschlag Béla vármegyei főjegyző, 
i I . >s Kálmán és Zalán Gyula orsz. kép- 

iák, báró Ferstl, gróf Fünfkirchen, 
. ay Pongrácz főszolgabíró és Gillyén 

vidor folyam főmérnök.
A vöröskereszt egyesület muraszom- 

batjárási körének alakulásáról szóló hir múlt szá
dunkból helyszűke miatt kiszorulván, most rész
letesebben referálhatunk annak lefolyásáról. Az 
alakuló közgyűlést vezető Pósfay Pongrácz járási 
i\ gabiró hatásos szavakkal vázolva az egye- 

célját, csatlakozásra és tömörülésre hívja fel 
.lenlevőket, s a közgyűlés határozatakép ki
adja a muraszombati fióknak 4 alapitó, 55 

rendes és 51 rendkívüli taggal való megalakulását, 
s ennek az országos egyesület kötelékébe való 
belépését. A felolvasott s elfogadott alapszabályok 
szerinti vezetőség igy alakul a választmányi tagok : 
Antauer Józsefné, Árvái Henrikné, dr. Geiger 
Arthurné, ifj. Horváth Pálné, Junkuncz Sándorné, 
Mintsek Elma, Olajos Sándorné, dr. Pintér Mik- 
lösné, Pósfay Ida, Ruttkai Ignáczné és Saáry 
Józsefné urhölgyek, dr. Brandieu Sylviusz, dr. 
Czifrák János, dr. Oeiger Vilmos, Hartmann Fe- 
rencz, Kovács István, Pósfay Pongrácz, Richter 
József, Szlepecz János, dr. Skrilecz Mihály, Töiök 
Ernő, Turk József és dr. Vályi Sándor urak. A 
választmány á functiónárisokat három év tartamára 
igy választotta meg: Disznelnök: gróf Szápáry 
László és neje született Weissenwolf Irén 
grófnőt, elnök: Olajos Sándorné és Pósfay 
Pongrácz, alelnök: Árvái Henrikné és Szlepecz 
János, titkár Pósfay Ida, jegyző: dr. Vályi Sán
dor, gondnok: Junkuncz Sándor, pénztárnok: 
Schnell János, orvos: dr. Brandieu Sylvjus, A 
közgyűlés elhatározta továbbá, hogy a kör javára 
társadalmi mozgalmat, tanfolyamot, előadást ren
dez, a központba Olajos Sándornét és Pósfay 
Pongráczot küldi ki. Áz előadások programmját 
dr. Brandieu Svlvius orvos fogja elkészíteni s 
ugyancsak ő fogja $z ápolói taqioiyanu>t is ren
dezni, illetve ott előadásokat tantani. Ennek rész
leteit legközelebbi számunkban hozzuk,

Erdélyi borok Muraszombaton. Ma
gyarország bortermésének azt a részét, amely a 
ió minőségen kivül hatalmas mennyiségekben is 

lenik meg a piaczon, Erdély adja. Tokaj-Hegyalja, 
Somló, Ménes-Magyarád és a Balaton vidéke első- , 
rendű bort termelnek, de ezek csak inkább mint | 
borkülönlegességek jönnek számításba, s a világ | 
piaczon is mint ilyenek szerepelnek. A jó magyar 
bor tömegét Erdély pompásan és szakszerűen meg
művelt bazaltos hegyoldalai adják, itt olyan 
mennyiségben szüretelik a hegy levét, hogy e 
mennyiségről mint a világpiaczon számottevő 1 
czikkről lehet beszélni. Ebből az erdélyi kitűnő 
borból csinált két vállalkozó szellemű kereskedő 
Muraszombaton hatalmas raktárt, megcsinálva ez
által az első speciális nagyobb méretű üzleti 
vállalkozást városunkban. A borkereskedelem terén 
már nem ismeretlen nevű két szakember Kalch- ! 
brenner és Nádai valóban elismerésre méltó bátor- 
ságga! kezdett bele abba a vállalatba, melynek 
már két nagy pinczéje áll tele rakva kitűnő borral 
Muraszombaton. Kizárólag erdélyi borokra helye
zik a íősulyt, s ezeket a vidékünkön még kevésbbé 
ismert kiváló minőségű borokat árulják, amelyek 
az erdélyi borvidék legjelesebb termelőitől valók. ! 
Volt alkalmunk az uj czég pinczét látni, s meg- 1 
lepetéssel constatáltuk azt a modern csinos beren
dezést, azt a kiváló rendet s főképp azokat a 
zamatos kitűnő fajborokat, amiket a pinczék ma
gukban rejtenek. A vállalat természetesen csak | 

nagybani elaádsra rendezkedett be, s tekintve hogy 
járásunkban daczára a jelentős fogyasztásnak alig 
van bortermés, igen szép jövőnek néz elébe.

— Czigányok és az újév. Kissé elké
setten, de azért nem időszerűtlenül tesszük szóvá 
a környékbeli czigánybandáknak azt a kellemetlen 
szokását, hogy újévkor házról-házra járva ékte
lenül rossz és egérkergető muzsikával bosszantják 
a lakókat, az ékként nyilvánított jókívánságért, 
némi baksist elnyerni óhajtván. Határozattan a jó 
ízlés és a közrend elleni merényletnek lehet ne
vezni ezeket a bizonytalan harmoniáju muzsikálá
sokat, s hatóságaink igazán emberbaráti dolgot 
művelnének, ha a művészet e vándorló apostolait, 
productióiknak ilyen módon való nyilvánosságra 
hozatalától eltiltanák.

T. olvasóinknak. Akinek 1—2 éves 
akácz gledicsia, gyümölcsfa vadoné, továbbá min
denféle ojtott nemes gyümölcsfara van szüksége, 
annyival is inkább ajánljuk Unghváry László fa
iskoláját Cegléd, mert már több mint 27 éve küldi 
a szélrózsa minden irányába évenként 100.000 
számra a nemes gyümölcsfát és millió számra az 
1—2 éves gledicsia, akácz és mindenféle gyü- 
möcsfa vadoncot. Árjegyzéket szívesen küld.

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 há bán van.

Ügyvéd urak figyelmébe ajánlom, 
hogy a május 1-én életbe lépett uj törvény értel
mében szükséges -Mulasztási ítélet*  nyomtatvány 
nálam raktáron van és tetszés szerinti mennyi
ségben kapható: Balkányi Ernő papirkereskedé- 
sében Muraszombat.

— Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. — Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

— A „Vasmegyei Napló**  Muraszom
baton. Vármegyénk elterjedt napilapja a »Vas
megyei Napló , mely Szombathelyen a Seiler-féle 
nyomda kiadásában 12 év óta jelenik meg, mától 
fogva Balkányi könyvnyomda cég üzletében és 
utcai árusítójánál állandóan kapható. A lap ára 
2 fillér. Ajánljuk a közönség figyelmébe a fenti 
lapot, mely a vármegyében előforduló összes ese
ményeket közli és objektív hangjánál fogva a vár 
megyében nagy elterjedésnek örvend,

— Bíró Lajos, Bródi Sándor, Herczeg Fe- 
rencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma Andor 
az irók és újságírók szine-java írják a legjobban 
szerkesztett, teljesen független legelterjedtebb és 
legnagyobb magyar napi lapot »\zÚjság»-ot. Va
sárnap: 'Asszony*,  Gyermek*,  .Automobil és 
.Sport, melléklet. Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. 
Szerkesztő-társ: dr. Ágai Béla. Előfizetési árak : 
Egy évre 28 K. Félévre 14 K- Negyed évre 7 K- 
Egy hónapra 2.40 K- Egyes példány ára ünnep- 
és vasárnapokon egyformán 10 fillér. Az Újság 
terjedelme rendesen 32 36 -40 oldal. Vasár- és
ünnepnapokon 80 100 200 -28Q oldal. Megren-
delö-cim : Az Uiság kiadóhivatala, Budapest, VII. 
kér., Rákóczirut 54. szám.

— Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó po
hár. Darabja 40 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében, Muraszombat.

A Magyarországi Munkások Rok
kant és Nyugdij Egylet muraszombati fiók 
pénztára figyelmezteti tagjait, hogy minden hó 
első vasárnapján d. u. 1-3 óráig a Turk József 
vendéglőjében fizethetik tagilletékeiket. Ugyanakkor 
vesznek fel uj tagokat is.

— Kis kereskedőknek. Rendkívül csinos 
mintájú szekrénypapir 100 drbként vegyes színben 
1 kor. 60 f.-ért kapható Balkányi Ernő papir
kereskedésében Muraszombat.

Muraszombati furcsaságok.
Muraszombaton vannak levélgyűjtő szek

rények, anno domini nem tudom melyikjéből, me
lyekbe, csak a régi jó időkben divatozott, névjegy 
nagyságú levelek férnek bele s a melyekből néha 
a postás is kiszedi a leveleket! A posta úgy tesz 

velük, mintha nem volnának az övéi: nyilván, 
mert az maga sem büszkélkedik velők! Nekem az 
a szerény véleményem, ho^y a m. kir. posta re- 
nomméja érdekében valamennyit le kellene szerelni, 
hadd járjon a n. é. közönség leveleit feladni a 
'főpostára*,  mindaddig, mig rendes póstasze- 
krényekre telik!

** *
Muraszombat közgyűlési termében koronként 

meg-meg jelenik egy szellem. A város szabályo
zási kérdés az! Megjelenésekor összeverődik a 
városatyák müértő publikuma s jól megpofozza a 
szellemet; az azután eltűnik, hogy adandó alka
lommal újból megjelenjék s ez aztán igy megy 
tovább évröl-évre! Más tárgyakkal is igy van az, 
annyira, hogy az azonos momentumok oly sűrűn 
ismétlődnek és oly unalmasak, mint a — tapéta 
a falon!

** *
Muraszombatnak van egy megépített vasútja, 

melyre azt mondják, hogy bár ne volna vagy 
hogyha már van, bár legalább jobban menne; van 
egy tervezett vasútja, meiyre azt mondják, hogy 
bár csak megvolna már; van egy a vasúthoz ve
zető ut; finom sárból, melyet a hivatalos iratok 
müutnak csúfolnak!, van végül Mac Ádám után 
szabadon elkövetett főutja s annyi sokféle útja, 
hogy valóban kiszámíthatatlanok Muraszombat 
utjai!

♦* *
Muraszombaton van egy úgynevezett >állandó< 

úri asztaltársaság, kiérdemesült legényekből álló, 
hol a társasági összetartozóság eszméje annyira 
dühöng, hogy néha hárman-négyen is együtt va
csoráznak !

** *
Muraszombaton isteni közvilágítás van, úgy

nevezett »Olso« lámpák ! Azért isteniek, mert olyan 
magasan vannak szerelve, mintha égitestek volná
nak. Csak a fény intenzitását, de különösen szá
mukat illetőleg túlságosan is túlságosan földiek! 
Azt a néhány szégyenkezve pislogó közönséges 
petróleum lámpát állítólag azért hagyták meg vá
rosunk bölcs atyái, hogy az ember az ellentétek
ből constatálhassa a nagy haladást! Jogosan fog
ják rá tehát a muraszombatiakra azt a mondást: 
>vakulj magyar a lámpástól!«

»* *
A muraszombati közkórház mellett, a sötét

séghez és sárhoz címzett utón este elhaladó sze
gény utas embert halálra ijjeszti a kórházkertben 
lévő 17 markos komondorok nem épen nyájas 
ugatása! Néha úgy neki mennek a kerítésnek, 
hogy az ember majd az árok fenékvonalán veszi 
magát észre ! Azonkívül ugylátszik, hogy a köz
igazgatási hatóság ezeknek megadta az éjjeli csend- 
háboritás privilégiumát is, mert igen gyakran kí
méletlenül jelzik a hajnali három órát, mikor az 
első vonathoz megy ki a közönség! ha pedig 
ugyan ebben az időben véletlenül egy az éjjeli 
életben eltévedt úri ember hangosabban keresi az 
utat haza felé, azt másnap feljelenti a rendőr s 
megbüntetik.

Mert mi állattenyésztő állam vagyunk!
** *

Az emberi gyöngeségek kipéczézése után leg
nagyobb örömömre a dicséret és elismerés akkord
jait is megszólaltathatom e rovatban. A szerkesz
tőség a héten egy anonymustól eredő, általa be
küldött, a hirlapirás elemi rutinját is nélkülöző 
stylussal megirt hirt adott ki nekem commentálás 
czéljából: csiszoljam ki s szedessem ki a hírek 
közé! Mielőtt ezt tenném, ime szószerint a hir:

„Tűz a vidéken és miegyébb.
Érdekes eset játszódott le a múlt vasár

nap, mely a következőképen volt. Sétáltam a 
város utcáin, este úgy hat óra tájban. A Fő
utcáról befordultam a Mező-utcába. A mint me
gyek észre veszem, hogy Barkócz-felé — vala
hol a közeli steier vidéken — nagy tűz van. 
Egy darabig nézem a nagy füstfelhőket, azután 
meg csak megyek tovább, a Mező-utcán át a 
Közép-utcába. A mint megyek ; szalad utánam, 
nem tudom honnan, egy katona, aki harsány 
hangon kiáltja, hogy : tűz van ! Muraszentes-felé 
tűz van!, amely persze nem Muraszentes-felé 
volt, hanem Barkócz-felé. Úgy hiszem a katona 
valószínűleg nem volt teljesen józan s nem 
tudta magát tájékozni, hogy merre Barkócz s
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merre van Muraszentes, de arra a vészes hangra 
senki sem hallgatott, mintha nem is hallottak 
volna. Szegény katona hiába lármázta fel az 
utcát, nem is nézte meg senki, hogy valóban 
ég-e ? Végre még beszaladt a Eliszár-féle ven
déglőbe, a hol szintén kiált a vendégek közzé: 
tűz van kérem Muraszentes-feléde azok is 
épugy, mint a kintlévök; nem is hallgattak oda. 
Dehogy is mentek volna azok akkor tüzet oltani, 
amikor vígan mulattak czigányzene mellett. Mi
kor a katona látta, hogy hiába lármázik nekik, 
elhallgatott s ott hagyta őket. Én pedig meg
tudtam, hogy ha esetleg tűz lesz a közeli kör
nyéken, hogy fognak oda sietni a muraszom
batiak. Nemrégen az Alsólendvai Híradó -bán 
>Muraszombat és Alsólendva*  címmel egy cikk 
jelent meg, a melynek utolsó sora igy hangzik: 
Uraim! gyerünk át Muraszombatba tanulni ! 
Bizony Muraszombatban sokat lehet tanulni; 
okosat, hasznosat nem, hanem azt, hogyan kell 
mulatni, kártyázni, billiárdozni, kaszirnöknek 
kedveskedni stb. stb. Ilyenek páldául a mura
szombati iparosok, vannak némelyek, a kik egy 
számlát nem tudnak kiállítani, de kártyajátékot 
ismernek mindenfélét. Ezeket lehet tanulni Mura
szombaton. Ha lendvaiak ezeket nem értik, hát 
csak jöjjenek ide tanulni! Teljes tisztelettel:

egy tanoncz."
A kép teljességéhez tartoznak az általam ki- j 

nyomozott következő adatok. A hir beküldője va
lóban egy tanoncz, a kinek legénytoll sem pely- 
hedzik állán s egy évvel ezelőtt, mikor Mura
szombatba elszegődött, magyarul sem tudott. Az 
ekkép bemutatott fiatalkorú bűnös vallatásomra 
azt adtíí elő, hogy azért irta meg ezt a hirt, mert 
a benne foglalt dolgok őt felháborították!

Előre bocsájtom, hogy a tűzoltókra vonat
kozó észleletét, mint szórványosat, nem engedhe
tem általánosítani, mert az valótlanságokra vezetne. 
A mi tűzoltóink jól vannak kiképezve s lelkesedés
sel tesznek eleget fárasztó kötelezettségeiknek, mi- | 

dőn a szerencsétlenség fellép. A kürt szava úgy 
hat rájuk, mint a katonára, ezt többször consta- 
táltam. Az iparosokra vonatkozólag pedig szintén 
feltétlenül túlzó s igazságtalanul szigorú és zord 
a kritikája legújabb hírlapíró társ urnák. Egyes 
szakmában valóban helytálló iparosaink vannak : 
józanok, háziasak s nagyon is jól megtudják írni 
a számláikat!

A dicséret és elismerés azért illeti a tanon- 
czot, hogy ilyen ifjan ilyen megfigyeléseket igy 
tud és igy mer megírni ! Kissé szokatlan az az 
erkölcsi niveau, melyről letekint s ha magával 
szemben is ilyen szigorú, akkor Isten ucscse nagy 
ember lesz belőle. Egv azonban bizonyos s oku
lására ide iktatom s az az, hogyha lerántanám 
róla az incognitióját, akkor a muraszombati ipa
ros- k alighanem a bőrét rántanák le -collega ur - 
nak ! A ki krónikát r, az távlati képet csináljon, 
ne pedig végső ítéletet! Messziről tekintse az ese
ményeket, mert különben csak hir Íróvá lesz 
s nem

krőnikairővú.

Apró hirJatasek,
Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségé -nek könyvtára nyitva van naponta 
délelőtt 11 12 óráig a titkári hivatalban. — A
Dunántúli Közművelődési Egylet könyvtára pedig 
szerdán d. u. 2 órakor áll a közönség rendelke
zésére az állami óvodában.

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

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

/?' akácz, glcdiésia^-Ó

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk,. • 

ojectt gyümölcsfát,vadönczot,’ j 
y akáczésgledicsiátlOO.OOO számrajV 

képes küldeni. jr

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 
és 111. osztályába bevezettet tankönyv. Ára 
20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

1913. évre
asztalra heti előjegyzési naptár kapható: 

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Első

muraszombati mozgó színház.
Előadások vasárnap és kedden tartatnak.

1. A fényképészné életsorsa £
óriási film. Dráma 3 felvonásban.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási

Hetenként változó műsorral.
2. Vakáczió öröme, vígjáték.

3. Dupin hUZÓdik. Bohózat.

4. A viz-igazgató. Bohózat.

nagy gramofon kiséri.

HELYARAK : Zárthely 1 kor. I. hely 60fill. 11. hely 40 fill. III. hely 20 fill.

Keze léte este 8 órakor.
Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Muraszombat, 1913. január hó 12. .
Tisztelettel

Dittrich Gusztáv,
tulajdonos.
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Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Ipar
HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege , 
liszt-, vetetnény-magvak, úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos. 

HITIERMANN TIV DAR borbély és fodrász. 

BERGE'a VILMOS bőr és deszkakereski-dése.

BOROS BENŐ kávéháza. _______

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. 

D1TTR1CH GUSZTÁV épület-, tnübádogos 
és mozgó színház tulajdonos.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt , vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLI-ZÁR JÓZSEF épület- és müasztalos. ‘

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be- , 
vásárlási forrás. Fő utcza.

------------------------ - ----------------------------------------------------
HALBARTH HENRIK vendéglős.

KAR OS JÓZSEF vaskereskedö, sz.ecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona” kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. |

és kereskedelem. Eiauetónk!««««
hirdetés-rovata.

KOHN LIPŐT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.
LÁZÁR IMRE vendéglős.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

NhMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POZVÉK IGNÁC< vásári szabó. Közép utca. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
POKLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

POSZTL JÁNOS órás és ékszerész. 

PÉTERKA F RENCZ vendéglős.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.
PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza. PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház“ 

Komárom.RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RITUPER ALAJO épület- és mülakatos, 
kerékpár gyverjavitó műhely.

ROSENBERGER ZSIGMOND vendéglős 
Murafüzes,

SIFTAR loJOS gőzmalom tulajdonos. SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

TU JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Templom-u.

VIDÉKIEK:
BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 

Szombathely,

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 
Bad Radein.DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

GROoZ SAMU vendéglős Urdomb. , ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. ZSIBRIK ISTVÁN bÜVéSZIliester Alsószentbenedek.

Kistippai r. kath. iskolaszék.

Versenytárgyalási hirdetmény
A kislippai r. k. iskola (emeletes, 

két tanterem és két nős tanítói lakás) épí
tési munkálatainak biztosítási céljából 
f. évi január 3O-ik napjának délután 
2 órájára a kislippai iskolában megtartandó I 
nyilvános árlejtés hírdettetik.

Az ajánlat egy koronás bélyeggel lá
tandó el és csak az összes munkálatokra 
tehető.

Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel 
lezárt és sértetlen borítékban elhelyezett 
ajánlatok vétetnek tárgyalás alá.

Az ajánlatok vagy a tárgyalás napján j 
a bizottságnak, vagy előzőleg a bántornyai 
plébánia hivatalnak adhatók át.

Az előirányzott összeg 26138 korona | 
82 fillér. Az 5’/o bánatpénz a bántornyai 
plébánosnál bármikor lefizethető, vagy neki 
postán megküldhető. !

Részletes költségvetés, tervrajz és fel
tételek a kislippai iskolában bármikor meg- ' 
tekinthetők.

Ha az Írásbeli versenytárgyalás ered
ményre nem vezetne, úgy ugyanakkor szó
beli versenytárgyalás fog megtartatni.

Kislippán, 1913. január 5-én.
Iskolaszék.

Más vállalat miatt bérbeadó 
esetleg később eladó egy közismert 

jó menetelő vendéglő, több szálló szobák

kal, nagyobb kerthelyiségekkel, épített 

tekepályával, több mellékhelyiségekkel és 

egy jó forgalmú mészárszékkel. Bővebb 

felvilágosítást nyújt a tulajdonos:

Kalchbrenner Ferencz,
Stridóvár.

Iskola könyvek, 
iI yoi i ]tatvái) yok 
és iskolaszerek 

kaphatók:
Balkáriyi Ernő

könyv- és papirkereskedésében

- Muraszombat. *.

T. vendéglősök

------------------------------------------------------------------------------

figyelmébe I

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

~~~ Legjobb minőségű asztali
-------- és csemege uj és ó borok --------

mérsékelt árak mellett minden mennyiségben 
kaphatók

Iroda: DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR KédCÓbrenner és Nádaí 
épületében muraszombati borpinczéikben.

------ --------------------------------------------------
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Vendéglő eladás.
Egy régi jó forgalmú vendég'ő föld

birtokkal együtt betegség miatt magánkézből 
akár azonnal is eladó. Értekezhetni a tulaj

donossal : Külics István 
Mártonhely, Vasmegye.

Horgony-
Syrup. Sarsaparillae

rompoi

?Tlorgony-Liniment.
A ^oríony-pain-Expeller pótléka 

Fájdalomenyhitö bedörzsölés 
eghülésiiél. rheumánAl köM vénynél itA

I Üvegje 80 1 40. 2 - kor

Horgony-Vas-Albuminat-
Tlnktnra.

Vérazegényiégnél <•» tlpkömíT. - Üvegje 1.40 kor

a legtöbb gyógyszertárban vagy közvetlenül .
RICHTER dr. az .Arany oroszlAn“-hoi ciimzett pragai 1̂* 

(I. ElisabethitraBe 5) gyágysiertArkból

Könyvkötészetemben 
egy jó házból való fai tanoncnak felvétetik. 
BALKÁNYI ERNŐ MURASZOMBAT.

10 1913. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102, illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati s több kir. törvényszéknek és járás
bíróságnak 1912. évi V. 327. s több számú vég
zése következtében dr. Ritscher Samu s több 
ügyvéd által képviselt Schwarcz Izidor, Heischman 
és Fürst, Liliom vászonvállalat, Bernhard üold- 
stein, Pirchán Gusztáv úgy Kánitz Ignác és Fiai 
javára 6000 K. 293 K 28 fill., 50 K. 1074 K 30 
fili. és 492 K 07 fill. s jár. erejéig 1912. szept. 
23. s több nap foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 2214 koronára 
beecsült következő ingóságok, u. m. boltbeli áru
cikk és berendezés nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1912-ik évi V. 327 10. számú végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaik
ból még hátra lévő követelések és járulékaik 
erejéig Felsőlendva községben végrehajtást szen
vedettek lakásán leendő megtartására

1913. évi január hó 21-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
azokra ki
árverés az 
ezek javára

mások is lé- és felülfoglaltatták és 
elégitési jogot nyertek volna, ezen 
1881. évi LX. tcz. 120. §-a értelmében 
is elrendeltetik.

Kelt Muraszombat. 1913. január
SZABADFY

kir. bir. végrehajtó.

7.
JÓZSEF,

háború
térképe
1 korona 50 fillér.

Kapható: Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskidésében 

MURASZOMBAT.

Kérelem az -
---- előfizetőinkhez.

Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czimszalagján 
feltűnően [jeleztük az előfi
zetés lejáriának idejét. Mély 
tisztelettel kérjük, mindazokat, 
akik hátralékban vanak, a 
hátralékos összeget

haladéktalanul

megküldeni, mert ellenkező 
| esetben lapunk küldéséi kény

telenek leszünk beszüntetni.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

DELVASMEGYEI TAKAREKPENZTAR RESZV.-T.
MURASZOMBAT.

Alaptőke Betéteket elfogad Alaptőke 500.000 K. ucicicnci uiiugau 500.000 K.
betéti könyvecskére, folyó- és csekk-számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó belétek után 

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

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósa földbirtokra 
és házakra.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokét 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 szó'ó átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Törvényesen bejegyezi c.

;zenvecl Ön?
Próbálja meg akkor a világhírű OROSZLÁN MENTHOL SÓSBORSZESZT mely fájdalmait 
azonnal enyhíti és idegeit csillapítja, köszvfny. csuz, reuma, hát, kar és 14b- 
fájác-nál kincsesei ér fel az .OROSZLÁN MENTHOL SÓSBORSZESZ*  fogfájás, 

fejfájás, bágyadtság ellen pedig a legjobb háziszer.

Egy eredeti üveg ára 44 fillér nagyüveg 1 K 10 f., óriásüveg 2 K 20 f. 
Föelárusitás: MOST RUDOLF ur gyógyszertárában Muraszombaton. 

UTÁNZATOKAT UTASÍTSON VISSZA!

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


