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Tanítók dolga.
>.) A tanítói karnak régi kívánsága, 
sorozzák őket is az állami tiszviselők 

~i osztályaiba Hosszú ideig méltány
ol mellőzött kívánságuk, most jutott 

lörvényjavaslatba-foglalás stádiumába, 
. nelynek "szelleme ezúttal — hézagainak 

icára határozott haladást jelent.
Legfőbb ideje, hogy a nyomorgó fanj

ukon esett méltánytalanságok megszűnje
nek: a tanító aki ki volt szolgáltatva a 
községek nemtörődömségének, sok helyütt 
. ,t mondhatnék a falvakban mindenütt, az 
egyedüli kulturexponens, mert a hivatali 
tisztviselők és a nép között ritkán van 
kapcsolat, már csak azért is, mert a nép 
ösztönénél fogva bizalmatlan minden bü
rokrata iránt, aki az ő szemében az egész 
kabátos társadalmat képviseli. A falu papja 
bizonyos tekintély-magaslaton áll, ami eleve 
kizárja a közvetlen érintkezést, s így ennek 
lehetősege egyedül a tanítóra marad, akit 
foglalkozása amúgy is legjobban köt a 
néphez. Már most a legszégyenletesebb 
dolog, hogy az az ember, akit ily módon 
a legközvetlenebb kulturexponensként ismer 
ineg a nép, a maga leplezetlen nyomom-
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ságában mutassa meg, hogy mi a jutalma 
annak aki a kultura-terjesztés gyönyörű 
feladatának szenteli életét. Talán élő szim
bólumnak dobta őt oda a sors, hogy lássák 
mi az a kultúra: lerongyolódott éhenzés.

Aki azt hiszi hogy e cikk Írója színezi 
ilyen sötétre a tanító helyzetét, az ne saj
náljon beletekinteni a tanítók újságába az 
Uj korszakba. Oly tények leírásával fog 
minden lapon találkozni, amelyek Gorkij 
fantáziáját is megszégyenítik.

Ilyen dehonesztáló állapotoknak vet 
véget a jelen' javaslat törvényerőre emel
kedése. Ámha emberi sorsba is helyezi a 
tanítókat eddig állapotukból, bizonyos hé
zagokat még be kellene tölteni méltányos 
intézkedésekkel. így például a javaslat 
nem helyezi a tanítókat az állami tisztvi
selők fizetési osztályaiba, hanem ahelyett 
a XI -IX. fizetési osztályokat szervez. 
Továbbá visszaesést jelent az a pont, 
amely a tanítónőknek kevesebb fizetést ad 
a tanítóknál. Az egyes fizetési osztályok
ban az előhaladás automatikus ugyan, de 
van egy pontja, amely szerint akik érde
mességüket nem igazolják, illetve képte
lenek az általános tanítási követelményeknek
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megfelelni, az automatikus előléptetés ked
vezményéből kizárhatók.

Minthogy az előléptetés joga a nem 
állami és államsegélyt nem élvező községi 
iskolákban a községé, a tanító előlépteté
sében szükséges minősítés körül a dologhoz 
nem értő, laikus egyéneknek kezében van 
a legfőbb hatáskör. Ilyen formán a tanító 
ki van téve annak, hogy holta napjáig sem 
kap 1200 koronánál nagyobb fizetést. Ami 
azután azt jelentené, hogy a régi állapotok 
miben sem változtak, mert családos ember 
nem bir sok éven át megélni havi 100 
koronából.

Helyes az az elv, hogy úgy az állami, 
mint a községi és felekezeti tanítók fizeté
séről egyforma fokozatban történik gon
doskodás.

Reméljük, hogy derék kulturexponen- 
seink a jobb megélhetési viszonyok között 
a magyar kultúra ügyét még jobban fogják 
felkarolhatni.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

TARCZA.

Az utolsó vacsora.
Ez érzékeny történet a közel napokban ját- 

lott le Bogárházán, ahol minden nadrágos em- 
: nagyságos ur a felesége után. Van azonban 

Kogárházán két tekintetes ur is.
Kontraktus Máté az egyik, a jegyző, akit 

egnap függesztett fel a főszolgabíró. Kontraktus 
ég nincs negyven éves és inár eljátszotta kis 
ekait. Egyéb érdeme úgy sincs. Máskülönben 

kos ember. Egyszer nősült, akkor se szerette a 
-leségét. Az asszony az idegen környezetben na- 

l" k,>n ál siránkozott, Mátéja meg éjszakánként 
ni: lozott. És a szép jegyzőné egy harmatos reg

gel asszony-angyallá változott és Mátéja titkolt 
'römében szépen eltemettette. Meg is siratta volna, 

de erre nem volt képes.
A másik tekintetes ur dr. Perelve Sőtér 

Barna orvos. Ö van hivatva diplomájára való 

... ssLtanároB, véleménye a S1R0LIN „Roche“-rói

tekintetből Bogárháza statisztikailag megálla
pított lélekszámát kevesbíteni. A főutcán lakik hú
gával, a huszonnvolcz éves ideális lelkű Zenó- 
biával.

Mikor ez a történet kezdődik, Zenóbia kis
asszony kenyeret dagasztott, a bogárházi csorda 
hazafelé ballagott a főutcán.

Derczéné, a falu telefonja, a csorda elől be
húzódott a tekintetes dr. Perelve Sőtér ur portá
jára, megszokásból benézett a konyhába, Zenóbia 
már a teknőt kaparta, anyagot gyűjtendő a vaka- 
rékhoz. A pokoli zajtól a macskák megijedvén, 
kivitték az ablakot ; csak egy izomba nem ijedt 
meg. mert futtában hidegvérrel elkapott egy csir
két a kotlő mellől, azzal szaladt ki.

Percéné a kapandó vakarékra, vagy inkább 
vacsorára gondolván a macskák hajszolására ke
rekedett fel, de Zenóbia útját állta. Nagy szeget 
ütött a fejébe a Perczéné félbemaradt, a nagy 
zajtól alig hallott ujságolása : Jaj lelkem, kisasz- 
szony, nincs már jegyző a faluban !

Mi történt a jegyző urral ? kérdezte 
Zanóbia, egy szakajtó kosárra ülve.

Hát az történt galambom, hogy . . . nem 
mikor egy olyan ember, mint a mi jegyző urunk, 
lop, sikkaszt . . . ejnye na . . . mit is csinál vele 
a főszolgabíró?

Talán csak nem függesztette fel ő
Olyan formán csinált vele. A Rosta Jani 

keresztapja második feleségének a harmadik ura 
még azt is mondta, hogy felakasztják, amiért az 
árvák pénzét, meg ki tudja hányét, kiét elnadrág- 
zsebelte. Hej, hej! Hiszen nem mondom én, hogy 
rossz ember volt a mi jegyző urunk. Gavallér volt, 
de még milyen ! A felesége halálos ágyánál is 
húzta a börvelyi banda . . . bizony.

Nem szerette szegény Málit, ábrándo
zott el Zenóbia.

Hogy is szerette volna, mikor, az Isten nyu
gosztalja meg, olyan jó volt, mint egy húsvéti 
sima kalács.

. . . Sokszor mondtam neki, miért nem 
válsz el, édes Málikám . . .

Perczéné egészen beleélte magát a Zenóbia 
gondolatvilágába, nyelve hegyére vette, ami szi
vén feküdt:

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Hazaáruló.
Felelet ezen lap legutóbbi számában „Ferenczy“ alá
írással megjelent „Mormon" cikkre, illetve kérdésekre.

.Mindenekelőtt csak annyit legyen szabad 
megjegyezni, hogy a cikkíró bevárhatta volna 
cikkem befejezését; avagy az országházba kép
zelte magát? Szerintem az írásba foglalt tárgy
hoz csak a befejezés után szoktunk hozzá szólni. 
Dehogy a felhívásnak eleget legyek, a hozzám 
intézett kérdésekre az alábbiakban vagyok bátor 
válaszolni.

.Mivel cikkemben hazaárulással sem egyese
ket, sem a nagy tömeget nem vádoltam, kérdem 

l erenczy -töl : hogy ezen kifejezést honnét és 
kitől vette ?

Cikkemben nem a szükebb értelemben vett, 
higgadtabb, munkás természetű s józan gondolko
dású szocialistákról (minő többe-kevésbé minden 
ember), hanem a munkái megtagadó s az egész 
társadalmi rendet felbontani akaró s népünknek 
sok helyen tanácstalanul és elhagyottan álki tag
jainak tudatlanságát kihasználó s őket az anyagi 
és erkölcsi tönkreiutás felé vivő, lelketlen, nagy
hangú emberekről, a szó szoros értelembe vett 
nemzetközi szocialistákról beszéltem. Állításom
nak egyik eclatans bizonyítéka a közelmúltban. 
Becsben történt Schumayer-féle gyilkosság

A szükebb értelembe vett szocializmus tény
leg a műveltebb, inteligensebb társadalmi osztály 
szüleménye, mely csak akkor ferdült el. mikor azt 
a tudatlanabb, alsóbb néposztály kellőkép meg 
nem értette, tévesen félre magyarázta s ennek 
következtében oly követelésekkel lép fel, amelye
ket sem az egyes, sem pedig a nagymunkaadó 
osztály meg nem adhat.

Ferenczv bibliai citátumára vonatkozólag 
csak annyit, hogy vajion az ő általa helyesnek 
tartott nemzetközi szocialista uralom vezetői meg
maradnának-e annak, aminek, céljuktól ma még 
oly messze, magukat vallják. .Méltó-e a munkás 
az ő bérére ! ? Minden körülmények között!

Mivel már a népiskolában is felvilágositjuk 
tanítványainkat társadalmi jogaikról és kötelezett
ségeikről s ezáltal mintegy felfegyverezni óhajtjuk 
őket a fent említett tévedések és lelketlen befolyá
sok ellen, magától értetődik, hogy mint leendő 
józan gondolkodású munkás polgárnak joga van 
e hazában élni és halni! .Munkámban ezt volt 
a tulaidonképeni célom ismertetni. Erre akartam

——————————---------

Hm, furcsa, hogy épen maga, lelkem, 
adta neki ezt a jó tanácsol

Miért lenne furcsa?
Megmondjam ? Hej. hej . . . pedig jobban 

tudja azt a kisasszony, belelátok a zúzájába. Inkább 
segítek befűteni, meg a vacsorát is kellene már 
készíteni, mindjárt itthon lesz a tekintetes ur 

Sarkon fordult és elszéledt a ház körül.
Zenóbia sokat, nagyon sokat megértett a pa

rasztasszony elharapott nyelveléséből már: min
denki tudja, hogy ő Kontraktus Máiét szereti.

- Csak az a nagy szégyen ne esett volna 
rajta, - siránkozott a szerelmes leány. — sikkasz
tott, lopott . . . Hogy is feledkezett meg annyira 
magáról ? . . . Megmentem öl! Felajánlom a jus
somat (habár ez a menybélí jussomat sokat árt) 
megváltásul. Legyen még egyszer becsületes 
ember, hogy többé ne térien le az egyenes útról. 
Oh, ha sejtené, hogy szeretem ! . . . .Mátém, édes 
.Mátém, ugyan leszek-e valaha boldog teveled ? . . . 

És sirl és sóhajtozott s megfordítva.
Oh, szerelem ! Régen elsepert volna már a 

föld színéről az az aranyórás utcaseprő : az enyé
szet szelleme, ha ilyen huszonnyolcéves falusi her
vadó mályvarózsák nem őriznének meg hamvadó 
szivükben.

*
Zenóbia szobájába vonta meg magát. Nem 

gondolt már a vacsorával. Besötélitte a szoba 
belső világosságát, lefeküdt vacsora nélkül.

Ugv nyolc óra tájban zajt hallott a másik 
szobában. Bátyja és a jegyző hangját vélte hallani. 

kartársaim munkásságát is megnyerni, minthogy 
magam is e célt szolgáltam és szolgálom úgy a 
millióan, valamint a jelenben s tőlem telhetőleg a 
jövőben is. Most hát én kérdem : mi ebben a 
hazaárulás és ki a hazaáruló ?!

Valamint most, úgy a jövőben is örömmel 
ragadom meg a tollat e cél érdekében s abban a 
reményben, hogy ez által csak édes magyar 
hazámnak szolgálhatok: bármi néven nevezendő s 
bárkitől eredő gyanúsításokkal szembe <illok.

Sejtem ugyan, de azért biztosan szeretnem 
tudni, hogy Ferenczv név alalt tényleg zsida- 
liegvi kartársam irt-e ? 1

Hertelendy Zsigmond, 
áll. tanító.

Az egyke.
A magvar faj szaporodásának hullámzását 

jó ideje élénk figyelemmel kiséri a statisztikai 
tudomány. Az adatok, melyeket évről évre elénk 
tár, már régebben fölkeltették a szaktudósok és 
politikusok aggodalmát, mert szomorú jelenségeid
ről vonják le a leplet.

Annak idején néhai Beksics Gusztáv foglal
kozott igen behatóan a propagáció kérdésével s a 
magvar faj nemzeti kibontakozásában igen fontos 
szerepet tulajdonított annak. Már ö is rámutatott 
a hazánk némely vidékén uralkodott egy és két 
gyermek rendszerre, amelyekben a magyar faji 
szuprematiót veszélyeztetett jelenséget látott.

Nemzeti társadalmunknak nyitott és sajgó 
sebét, az egygyermekrendszer kérdését érintette a 
minapi értékes felolvasásában Nógrády László dr., 
a Gyermektanulmányi Társaság adatgyűjtő osztá
lyának elnöke is. A felolvasást nagyszámú és 
díszes közönség honorálta megértő tapsával.

Az előadó tárgyának adatait a legilletéke
sebb tényezőktől szerezte, ama falvak papjaitól, 
tanitóitól és jegyzőitől, amelyekben az egyke
rendszer nemzetromboló divatja dúl. Ezek az ada
tok pedig nemcsak ennek a rendszernek vészes 
pusztításait táriák föl. hanem súlyos váddal illetik 
a hatóságokat is. amelyek nem fejtenek ki kellő 
energiát annak terjesztői és mindazok ellen, a kik 
a természetes szaporodás meggállásához segitő- 
kezet nyújtanak. Megállapítja az előadó, hogy az 

egykézés -t idegen nemzetiségektől és nemzetek
től tanulta el a magyar nép. igy Erdélyben a

Na, Máté, neked ugyan besavanyított a 
főszolgabíró.

Helyben hagyom megjegyzésee, barátom, 
mert az ö helyébe én is úgy tettem volna.

Zenóbia szive pukedli formát libbent a fér
fias kijelentésre. Balkönvökére támasztva felsütötte 
fróu-írous fejét.

Mi lesz belőled már most, Máté ? ag
gódott az orvos az egykor kedvelt, de már nem 
kedvelt barátja helyzetén

Mi lesz belőlem ? . . . Rab . . .
Zenóbia egészen felült, mert mindkét kezé

vel törölte leomló könveit.
Becsületes ember azt a szót nem veszi 

olyan könnyedén szájára! tört ki a negyven
egy fokos hév dr. Déréivé Sőtér ur melléből.

Hál mit csináljak, édes barátom ?
Ma nálam leszel vacsorán. vacsora 

után lődd főbe magad!
Zenóbia elájult volna, ha szolgáló lelt volna 

keze ügyében ; de mert közellétét sem akarta el
árulni : nem ájult el, hanem mint egy vidéki szín
padon ielcseperedett Ophélia, felkeli fekhelyéről, 
felöltözött és szivére tett kezekkel tovább ’ hall
gatózott.

Főbelöjem magam ? ! kacagott fel fáj
dalmasan. borízű hangon a felfüggesztett jegyző 

ilyen ifjan, életem délén ? ! Csak azl a taná
csot ne adtad volna, barátom, mert én becsüle
temre mondom: főbelövöm magam, itt a kezem !

Okos beszéd, azt vártam tőled, régi ba
rátomtól. letted feledve lesz ezáltal, és úgyis meg

szászoktól, a felső vidéken a szepesi németségtől, 
a Dunántúlon pedig az osztrák tartományok 
lakóitól. Kezdetben talán gazdasági szempontok 
követése bírta rá a népét arra, hogy útját állja . 
természet szerint való szaporodásnak : később 
azonban mind nyilvánvalóbbá lett az, hogy az 
egykerendszer gazdasági károkat is okoz, mert a 
család nem rendelkezik kellő számú munkás karra! 
a földbirtok műveléséhez. Ennek az igazságnak a 
megállapítása után már csak ostoba és káros 
divat tartotta és tartja ma is életben ezt a nem 
zetel irtó veszedelmet. Ez a rendszer pedig nem
csak elnéptelenedésre és gazdasági tönkre jutásra 
vezet, hanem a fai degenerálódására is. Élénken 
jellemzi a felolvasó az egykét. Az egyke léha és 
doiogtalan. kártyás, korcsmázó. De nem is biria a 
dolgot, mert a becéző nevelés és a korai élvezet 
fizikailag is elernyeszti. Ha ielnő. tönkremegy, 
eladósodik. Az egy kés családban erkölcstelen a 
családi élet is. A férfi és az asszonv egeképpen 
korcsmáznak, az asszony ciirálkodó, kikapós. 
Gyakori az elválás közöttük. Es ez a veszedel
mes divat nem hogy alább hagyna, hanem egyre 
terjed. A legnagyobb nemzetiveszedelem ez. .. 
mellyel minden eszköz segedelmével föl kell venni 
a harcét. Az előadó hatóságok energikus munká
jában és az iparűzés terjesztésében látja az egyke 
rendszer leghathatósabb orvosszerét.

HÍREK.
Kapi Béla Battyándon. A inuk 

hét kimagasló eseménye Kapi Béla kör
mendi ág. ev. lelkész battyándi beszéde, 
amelyet az ottani gyülekezet által rendezett 
vallásos estély keretében mondott el. . > 
magyar evangelikusság e nagy stylü papi 
az igazi vallásosságról beszélt, azzal a 
niélyen szántó cletbölcscséggel, s az elő 
adásnak azzal a ragyogó formájával, mely 
Kapi Bélát a legkiválóbb szónokok közé 
sorozza. Nem lehet tanrend szerint beosz
tani a vallásosságot, s nem lehet azt mon
dani, hogy vasárnap 9 -11-ig vallásos 
vagyok, hanem a vallásnak, a krisztusnak, 
életünk minden megnyilvánulásában ott 
kell lenni. Prohászka Ottokár a nagy püs
pök mondotta Szombathelyen egy confe-

hal az ember, te előbb, én utóbb, mert magad is 
beláthatod, hogy ezt a nagy szégyent elviselned 
nem lehet és nem szabad. Rab lennél, megvetett 
ember lennél pfuj ! . . . Kész-e már a vacsora 
vászon népség ? . . . Hol vagy, Zenóbia ?

Zenóbia bátyja hivásár.;, mint egy átszelle 
mült lénv. ki bánatát motyóba kötve, a síró van 
dór szellő nyakába akasztá vacsora utánig 
mosolyogva nyitott be a szobába.

Az utolsó vacsora öt tál éleiből állott.
Zenóbia keserű szerelme sugalatára, hogy 

'olt jegyző tragikussá válandó életének utolsó pei 
ceit megédesítse: cukros étkeket készíttetett a sza 
kácsnéval, amitől Kontraktus savanyu arcot vágott. 
De azért evett. Zenóbia nem evett. Majd elnyelt*,  
nézésével Mátéját, aki holnap ilyenkor már a 
menyben vacsorái. Dr. Déréivé Sőtér ur is komoi 
volt. Bántotta a lelkiismeret, hogy ez egyszer adott 
életében jó tanácsot, annak is halálszaga van 
Kontraktus pedig azon tusakodott, honnan kérjen 
egy pisztolyt és ha kap, fejébe vagy hová löjjön 
magánnak ?

. . . És eljött a hajnal. Kibomlott aranvhai- 
jal felkelt ágyából a menyecskeszemü nap.

Az orvos befogatott és elutazott a városba 
nem mondta minek. Délre hazajön, utasította . 
szakácsnőt. Zenóbia is talpon volt már. Könyezve 
bejárta a kertet, leszedte a rózsákat, virágokat, s 
koszorút kötött a lugasban az ő fejfájára. A 
koporsóra szalagosat fog rendelni. 
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rentia be zédben, hogy ne mindig az 
olvasót pörgessék, mert nem ez az igazi 
vallásosság Ilyen hangnemben szónokolt 
Kapi Béla is, akiről nyíltan beszélik evan
gélikus körökben, hogy püspökjelölt. A 
szónoklat egyetemes mély hatást tett, mert 
Kapinak volt gondja rá, hogy szép eszméit 

van modorban adja elő, hogy a kevésbbé 
líivelt hallgatóság is megértse azt. Az 
:élv műsorán Kiizmits Ida kisasszony egy 

/ énekszámmal szerepelt Bár a kisasszony 
. elietöleg lámpalázas volt, éneklése 

íin-eis igen szépen sikerült. Kellemes, csengő 
zép előadása teljesen érvényesült.

,k, hogy ezentúl többször fogjuk öt
Szever Ferenc és Kühár Sándor 

:osan előadott magyar szavalataikkal 
meltek ki elismerést. Kikeli emelnünk 

\:ka Lajos tanító dalárdáját, a férfi és 
i"\eskart, amely úgy a templomban, mint 

i ezt követő estélyen határozottan jól és 
■épen énekelt. A fiatal tanítót és a dalárda 

tagjait a jelenlevők lelkesen ünnepelték. A 
vallásos estély Porkoláb Gyula battyándi 
lelkész ötlete volt, aki azt nagyon szépen 
meg is rendezte. Csak mentői többször!

A muraszombati Casinó gyűlése. 
A muraszombati úri társaskör a múlt vasárnap ren
dezte évi rendes közgyűlését a tagok élénk rész
vételével Pósfay Pongrácz elnöklése mellett. A 
közgyűlés a szokásos tárgyakat intézte el. Meg
hallgatta az elnök jelentését a Casinó mull évéről. 
Ez az év meglehetősen eseménytelen volt, s ha a 
régedéi dalosok véletlenül meg nem fordultak volna 
a Casinöban. igazán nem történt volna semmi. 
Az elnöki ielentés során elparentálta Pósíay Pon
grácz az öreg Árvái Bernátot, aki egyik alapítója, 
legrégibb és legszorgalmasabb tagja volt a Casi- 
nonak. Emlékét jegyzőkönyvileg örökíti meg a köz
gyűlés. Pénztárosi és könyvtárosi, jelentések után, 
a jövő esztendő költség előirányzata, majd pedig 
a tisztujitás következett. Ezt megelőzőleg Junkunc 
Sándor a természettudományokra hívta fel a Ca- 
sinó figyelmét s ajánlatára elhatározta a közgyű
lés. hogv belép a Természettudományi Társaságba. 
Scheibner Aladár a szokottnál kissé temperamen- 
tumosabban a Népszava megrendelését sürgette. 
A meglehetősen vegyes érzelmeket keltett indítvány 
telelt az alapszabályok szerint a választmány fog 
dönteni. Ezután Pósfay Pongrácz hivalkoza agg 
korára, elfoglaltságára, lemondott az elnöki szék
ről, s bejelentette a tisztikar lemondását is, és 
kérte a közgyűlést, hogy válasszon korelnököt, 
aki a gyűlést az elnökválasztás tartama alatt ve 
vesse. Erre szót kért dr. Skrilec Mihály orvos, s 

a közgyűlés zúgó helyeslése közben kijelentette, 
hogy a Casinó meg van elégedve a vezetőséggel, 
s a régieket mind újra megválasztja. Pósfay Pon
grácz ezúttal hiába próbált az alapszabályoknak 
érvényt szerezni, az éljenzésben elhalt a szava. 
A választás azután nagyon gyors tempóban ment 
tovább. Alelnök kit dr. Czifrák János, titkár 
Döbrentei Antal, pénztáros Bodnár András, ház
nagy dr Pintér Miklós. A választmány két uj tag
gal gyarapodott. Árvái Bernát helyét fiával Árvái 
Henrikkel töltötték be, s beválasztották dr. Geiger 
Arthurt. A választások megejtése után elhatározta 
a Casinó, hogy március 1-én lakomát rendez, 
amelyen az ünnepi toasztot dr. Válvi Sándor 
mondja el. Legvégül Aczél József interpellálta a 
vigalmi bizottság elnökét, hogy a casinó miért 
nem tartja meg azokat a kizárólag a férfi tagok 
részére szánt összejöveteleket, melyeket nemrégi
ben programmjába felvett Az interpelláló kiadatott 
a vigalmi bizottság elnökének.

— A muraszombati városrendezés hir
detett műszaki munkálataira 15 pályázat érkezett 
be s pedig a következőktől: Czeglédv Endre Buda
pest, Sáfrán Lipót Eperjes. Hevesi Lajos Budapest, 
Govrik Ákos Nagyvárad, Ereiberger és Hegedűs 
Nagyvárad, Várjon La jos Somorja, Tel késs v Lajos 
Budapest. Krenner Jenő Szombathely. Kiéin Ignác 
Pécs. Horváth Andor Kaposvár. Redner Jenő 
Szabadka. Katona Béla Budapest, Schaar Manó 
Monor, Vadász Pál Szabadka és Wolfarth Lajos 
Muraszombat. Eenti nevek között találunk egy pár, 
határozottan országos nevű irodát, mint Czeglédy. 
Govrik, Vadász. Katonáét. (Katona pl. a földmér
nök szervezetének elnöke Budapesten). A mi a 
mellett bizonyít, hogy bizony országszerte kevés 
a geodéziai munka.

A muraszombati polgári kör febr. 
23-án délután 6 órakor saját helyiségében meg
tartott évi közgyűlése a tagok nagyszámú és élénk 
részvételével folyt le. Elnöklő dr. Skrilecz Mihály 
orvos nagy vonásokban vázolva a kör múlt évi 
működését, utal a kör megalapításának jogosult 
voltára. Előadja, hogy a tagok ritka szorgalommal 
veszik igénybe önképzés céljából a kör helyiségét, 
hírlapjait s különösen könyvtárát, mig a szociális 
felvilágosítást célzó sorozatos előadások nem vál
tak be. Indítványára elhatározza a közgyűlés, 
hogy a kísérletet folyó évben megismétli s a 
programúi Összeállításával a kör agilis titkárát, 
dr. Vályi Sándor ügyvédet bizza meg. ki ezt 
örömmel vállalja is. Á könyvtárnok s pénztárnok 
(167 tag, 856 könyv) előterjesztett számadásait 
a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul véve, velők 
együtt az egész tisztikarnak a szokásos felment
vényt megadja. Ezekután egyhangúlag megválasz
tanak könyvtárnokokká Pozvék Eülöp ügyvédi 
írnok és Hirschl Lajos kereskedő, mire a köz
gyűlés az elnök lelkes és szeretteljes éltetésével 
véget ért. Este nyolc órakor a Korona szálló 
éttermében 40 terítékes barátságos társasvacsora 
volt, melyen a hivatalos szónok dr. Ritscher Samu 
ügyvéd az öntudatos polgárságra üríti poharát; 

kiemdi. hogy a jogkiterjedésnek most látható 
erupció jelenségei azonosak az 1848-ikiakkal, 
mikor az öntudatra ébredt jobbágyság követelt és 
kapott jogot a nemesektől, kik egy darabig azt 
vitatták, hogy amazok erre még nem érettek. 
Azonos a helyzet a polgárság s a történelmi osz
tályok között ma és ép azért a históriából olvasva: 
a polgárság öntudatos voltában látja a sikert. 
Felszólalt még dr. Skrilecz Mihály orvos elnök és 
Kiss György tisztviselő-háznagy. A kedélyes tár- 
sasság a késő éjjeli órákig együtt maradt.

500 cigaretta egy óra alatt. Azok, 
akik maguk töltik cigarettájukat s igy jól ismerik 
a cigaretta csináiás unalmas és időtrabló voltát, 
bizonyára örömmel fogják e sorokat olvasni Egy 
angol mechanikus elmés szerkezetű gépet talált 
fel, melynek segítségével 500 cigaretta hüvelyt 
lehet egy óra alatt megtölteni. A találmányra Radó 
Béláné kassai dohánytőzsdéje kapta meg az egyed- 
arusitási jogot. A gép ára 5 korona s kapható 2, 
3 és 4-es számú nagyságban. A gyorstöltő ciga
rettagépet Radó Béláné dohánytőzsde tulajdonos 
(Kassa. Deák Eerenc-utca 18) utánvét vagy az 
összeg előzetes beküldése mellett küldi szét.

Provita a legjobb és legegészségesebb 
üdítőital. Kapható minden szikvizgyárban és kávé
házban

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.

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

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

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

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.

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

Derczéné a reggeli miséről jövet, benézett 
az orvos portájára. Egy kis zöldséget, huinmit 
szedni be besiklott a kertbe Nagyot nézeti, 
amint Zenóbiát meglátta, mert a kötője már tele 
volt szilvával. Sopánkodással iparkodott elsimítani 
a jogtalan ebbaráklását.

Hej, kisasszony lelkem, nem is képzeli! 
Amint jókor reggel a templomba mentem a jegyző 
ur háza mellett, hát a kapu mellett, a tyúkketrec 
végin csupa vér volt a föld. Uram bocsá’, ne vigy 
kísérteibe . . .

Olt lőtte főbe magát gondolta Zenóbia.
Most már sirhat. Sirathatja azt az embert, 

akit hat évig titokban szeretett és aki nem tudta, 
hogv szerettetik. Talán, ha tudta volna, ilyen gyá
szos véget nem ért volna élete. Szegény Zenóbia ! 
Mint a frissen meszelt, megszáradt fa olyan. Sut
togva. remegve kérdi a szállingózó paciensektől: 
elváltozott-e nagyon a halott arca ? Beesetl-e a 
fekete szeme? A szivét lőtte-e meg vagy a halán
tékát ? Olyan zazartan beszélt, hogy a kérdezettek 
csupa felebaráti szerétéiből rámondták ’

Zenóbia kisasszonynál nem igen vannak 
otthon.

Jaj, mert ezek nem tudnak betekinteni az ő 
szivvilágába, jaj. mert ezek nem sejtik, ki az a 
halott . . .

Pont délre hazajött az orvos. Leültek ebé
delni. Még a levesnél jártak s ehun ni, jön be
felé az ajtón Kontraktus Máté. Iszonyúan ki volt 
csípve, meg egy kicsit becsipve.

Nincs már semmi baj ! — dörzsölte meg
elégedetten gyűrűs kezeit apósom jótállt értem. 
Ami kis szabálytalanság történt, azt szépen elsi
mítjuk főszolgabíró komámmal. Ezer bocsánat, 
Zenóbia nagysám, hogy ebédre itt maradok, de a 
gazdaasszonyom bezónázott a városba valami 
ajándékot venni a menyasszonyomnak, nem volt, 
ki főzzön.

Zenóbia kisasszony terítette a »kedves ven
dégnek, mig bátyja mintha nem hinne szemének, 
hogy Kontraktus áll előtte, boszusan fakadt ki:

Ezer pilula! Pedig én már megvettem 
számodra — a koporsót.

És én koszorút kötöttem a fejfájára! 
jegyezte meg ártatlanul Zenóbia.

Ne . . . e . . . e . . . kém ? ! csodálko
zott s bámult el Kontraktus, mint az a bizonyos 
négvlábn állat az uj kapura.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni:

„Muraszombat és Vidéke" .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni. 

Névaláírás lakás cimmel. 

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Közgazdaság.

Az aussigi Schicht György r.-t. újabb 
tőkeemelése.

A Schicht György r.-t. felügyelő-bizottsága 
tegnapi ülésén elhatározta, hogy rendkívüli köz
gyűlést fog egybehívni és azon a jelenleg 20,000.000 
koronát kitevő alaptőkének további 20,000.000 
koronával, tehát 40,000.000 koronára való fel
emeléséhez szükséges állami engedély megszerzé
sét fogja javasolni. Ezen engedély szükségszerinli 
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mértékben lesz igénybe veendő. Egyelőre 10.000.000 
■korona- befizetése van tervbe véve. E tőkeemelés 
a forgalom növekedése és a nyersanyagárak 
eunelkedése következtében beállott nagyobb pénz
szükséglet indokolttá teszi.

A Schicht Gvörgv r.-t. mint ilyen l'.MMí. óta 
áll fenn és akkor í(),000.01)0 koronával alapították. 
1‘HO-ben az alaptőkét IO.OOO.IW koronáról 
JHMMMMrt*  koronára emelték fel.

liogv az alaptőkének jelentékeny felemelése 
már most szükségessé vált, annak oka abban 
.rejlik, hogv az összes Schicht-készitmények . 
rendkívüli jóságuk következtében, folytonosan nö
vekedő általános kedveltségnek örvendenek, a mit 
az összforgalom növekedésének alábbi tételei 
fejeznek ki a legjobban :
az IW.x 9. üzleti évben eladott Hthicht-druk ért. 37.000.000 K 

1909 10. 4X.000.000K
1Q10II. » » 60.<M>0.000 K
1911 |2 76.000.000 K

volt, és a folyó évben az eladott áruk értéke kö
rülbelül OtHXKttMMI koronái fog kitenni. Eszerint 
a szükséglet Schicht-árukban (ilyenek a Schicht- 
szappan . Ceres-ételzsir , Apollo . Elvira - 
parfümáruk. • Asszonydicséret -mosópor. Solarin - 
fémtisztitó, Ceres -gyümölcsnedvek. \ isan .

Domino-margerin . Olajok . t<tl:ai mánypogácsok 
stb.) az osztrák-magyar monarchia lakosságára 

átszámítva, fejenkint 2 K tesz ki egy évben. A 
gyártott áruk tömege meghaladja az évenkinti 
131 HMM M KM) kilogrammot.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 2 án (vasárnap) és 4-én (kedden)
1. Az ut a hűtlenséghez. Dráma, 3 felvonásban.
2. Montenegró. Természet utáni felvétel.

Szünet.

3. Az öregség még nem véd az ostobaságtól. Vigj
4. Hogv szerzi meg magának a reggelit. Bohózat.
5. Egy kis tévedés. Bohózat.
uici vádaiz Zárthely I korona I. hely 60 fillér 
HtLYAKAK: jj j,ely 40 fj||er |||. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

Husvét előtt! Husvét előtt!

RENDKÍVÜLI
nagy választék

LEVÉLPAPÍROKBAN.

Kapható: BALKÁNYI ENRÖ papir
kereskedésében MURASZOMBAT.

Leszálitott árban! Leszálitott árban!

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizesse lejárt 
annak szives megújítását

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ÁSCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos. 
KtIÉRMANN TIVADAR borbély ésfodíász.

BERGER VILMOS bőr és deszkakereskedése.

BOROS BENŐ kávéháza.

<Zll’0iT MIKLÓS iuili- és női czipész,

DITTRICH GUSZTÁV epüiel-. mübádogos 
és mozgó színház tulajdonos.

SÁNDOR kalapos mesten

FÍ’RST A. es FIA fűszer-, festék-, esemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén Üveg 

és po rcel I án ke rés k edése.

FLlaZÁR JÓZSEF épület- és müaszlalos.

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

ilEIMER ÍGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czemcnl- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARbOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NADAI uj és ó-borok 
nagykereskedése Dél vasmegyei Takarék

pénztár épületében Fő-utca.

Törvényesen bejegyezve.

Szei ive '< 1 Ön ? Vám iák fájt lali nai?
Próbálja meg akkor a világhírű OROSZLÁN MENTHOL SÓSBORSZESZT mely fájdalmait 
azonnal enyhíti és idegeit csillapítja, köszvény. csuz. reuma, hát. kar és láb- 
fájás-nál kincsesei ér fel az OROSZLÁN MENTHOL SÓSBORSZESZc 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 I

KEMÉNV MÓR „Korona*  kávéháza. 
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 

K0HN LIPí)T füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KAZÁR IMRE vendéglős.

NbMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POZVÉK IGNÁC.4 vásári szabó. Közép-utca.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTL JÁNOS óra- és ékszerész. 

PÉTERKA I RENCZ vendéglős.

PÁLF1 ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATK0L TIVADAR gőztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és miilakatos, 
kerékpár- és fegyvc-rjavitó műhely.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Templom u.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires. 

GROSZ SAMU vendéglős Ürdomb.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneniesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL L1POT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd.

KÍ'HÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLl-.R VICTOR „Hungária Kávéház"
Komárom.

ROSENBERGER ZSIGMOND vendéglős 
Murafüzes,

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.

S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 
Rád Radein.

ZRINSZKV ISTVÁN gépkovács Alsómorácz. 
ZSIBRIK ISTVÁN büvészmesler ai sűszcntbenedek.
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Nincsen parja
• a magyar huszárnak

„ETERNIT-
P A L Á“-nak

sincsen párja.

Raktár AAuraszombat
KOHN LIPÓT cégnél.

k, — ---- -——-—

!_

Köhögés, reketség és hurut 
ellen nincs jobb a

Réthy féle pemetefű czukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan
Réthy-félét kérjünk, mivel 
van. Az eredetinek minden 

darabján rajta van a

sok"haszontalan utánzata
RÉTHY -név.

1 doboz ára 60 fillér Nagy doboz 1 korona. 
Mindenütt kapható.

Csak Réthy-félét fogadjanak el!

.”>65 1913. tkv. sz.

bán megállapított kikiáltási árban az árverés elren
deltetik s arra határnapul

1913. március hó 18-ik napjának
d. e. 10 órája Andorhegy község házához kitiizetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fentiingatlan a 
kikiáltási ár 1 s-sd, illetve 2 »-ad részén alul el
adatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20%.

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% kama- 
okkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával igyidejü- 
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Andor
hegy községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendő.
Muraszombat, 1913. február hő 10. A kir. 

birjóság mint tlkvi hatóság
Schweitzer sk. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenő kir. tlkkvvezető.

i»51 1913. tlkvsz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek- 
iiatóság közhírré teszi, hogy a Muraszombati 

-..rékpénztár végrehajthtónak Bencsecs Anna vé- 
vr. tíiási szenvedett elleni 3200 kor. tőkekövete- 

enn k 1910. április I-tői járó 6" • rendes 8’u 
késedelm kamatai 1 o díj, 35 kor. 30 fill. v< 
hajtási és 40 kor. 30 fill. árverés kérvényezési 
költsenek kielégítése iránti végrehajtási ügyében az 
ezen kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság te- 

levő a mdrtonhelyi 4. sz. tjkvben A I.
- h 269, 274, 276 hrsz. alatt ingatlanból B.

t. Merésze jutalékára 230 kor., az u. o. 25 
</ kvben A 1. 8 15 sorsz. 7 1,7 b, 48—c,
s .i. 1:19 a, I lii c. 171 c. 191 c. hrsz. a.

házszám alatt ingatlanokból nevezett tulaj- 
•■!! 'ul felvett ingatlanokra 629 kor. A lendva- 

nemesdi 51. sz. tjkvben A 2 sor 9.1 hrsz. alatti 
ingatlanból nevezett B. IS alatt : c.-od rész jutá

ra 13 kor., az u. o. 241. sz. tjkvben A ■■ I 
•or 157. hrsz. alatti ingatlanból nevezett B. 4 a.

ed rész jutalékára 36 kor., végül az alsóma- 
ráczi 249. sz. tjkvben A : 1 sor 9|| hrsz. alatt 
nevezett tulajdonául felvette ingatlanra 89 koroná- 

megállapitott kikiáltásiárban az árverés elren
deltetik s arra határnapul

1913. május hó 5-ik napjának 

délelőtt 9 órája Lendvanemesd, d. e. 11 órája 
Mártonheiy és d. u. 2 órája Alsómarácz község
házához kitiizetik azzal, hogy ezen határnapon a 
fenti ingatlan a kikiáltási ár '• j ed illetve 2 :-ad 
részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20" (.-a

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vény átszolgáitatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20" nak megfelelőleg nyomban kiegészíteni.

\ vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napiától számított 5" „ kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide- 
üleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 

"(■•ik alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és l.endva- 
ícsd. Mártonheiy és Alsómarác községek házá

nál megtekinthetők,
Muraszombatban, 1913. február 111. A kir. 

iárásbirőság mint tlkvi hatóság,
Schweitzer sk. kir albiró.

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenő, tlkkvvezető

Ujabbi árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank r.-t. végrehajtatónak Gergo- 
recz Jenő és kiskorú Gergorecz Kálmán, Teréz, 
Rezső, Lajos és Gizella végrehajtást szenvedettek 
elleni 360 kor, tőkekövetelés, ennek 1906. inárc. 
1-től járó 6" (. kamatai, 7 kor. óvási, 1 :•,"<• vál- 
tódii, 135 kor. 30 fill. peri. 25 kor. 30 fill ár
verés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint telekkvi hatóság területén lévő az andor- 
hegvi 3. sz. tjkvben Áll. I 39 sor 726 9, 731 10, 
22, 736 21. 745 32. 748 33, 756 40, 761 41, 769 42. 
770 43. 773,44. 775 45 2. 16. 780 49, 784 50. 
790 60. 794 61, 805 69, 8(17 70, 809 74. 814 75, 
829 99. 102, 105, 832 106. 837 155. 839 116,
846 118. 849 164, 851 167. 853 171, 855 172,
859 409, 863 410, 868 412. 874 416, 876 417,
881 429, 870 415 hrsz. alatt Gergoretz Jenő, kis
korú Gergorecz Kálmán, Ferenc, Rezső, Lajos és 
Gizella végrehajtási szenvedettek nevén vezetett 
ingatlanokra 1200 kor., az u. o. 56, sz. tjkvben 
A : I sor 326 b hrsz. a. felvett ingatlanból ne
vezettek B. 10 15 alatti " ••.„-ad rész jutalékára
42 kor., az u. o. 63. sz. tjkvber A I. 1 sor 327. 
alatti ingatlanból' B. 12 17 alatti ,%40-ed rész
jutalékára 7 kor. és az u. o. 185. sz. tjkvben A 

'■ I 0 sor 47, 779 45 hrsz. alatti ingatlanból B 
5 10 sorsz. a. s0-ad rész jutalékára 6 koroná- Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

T. vendéglősök figyelmébe!

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

mérsékelt árak mellett minden mennyiségben 
kaphatok
Iroda: DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPENZTAR K^ChŐrenner és Nádüí

épületében muraszombati borpinezéikben.

k - - —______ 4

Horgony-
Syrup. Sarsaparillae

compos W
Vértlsztltészer. Üvegje 3.80 6a 7 50 kor W

/^Horgony-Liniment.
A JtorÉony-yain-Expeller pótléka. 

Fájdalomenyhitö bedörzsölöd 
meghűlésnél, rheumánál. köszvénynél stft

I Vvegjo 80 1 40. 2 - kor

Horgony-Vas-Albumtnat-
Tinktur*.

Vérszegényénél M sépkOrnít - Üvegje 1.40 kor

lUz.vn-zhetök ■ A
legtöbb gyógyszertárban vagy közvetlenül

FtICHTER dr. az .Arany oroszlányhoz ozimzett prajaiy^^^

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.
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Magyar

fél ementhali sajt, Ruhát csináltatni teljesen felesleges,
többször kitüntetve: öt 
kilós csomagokban és 
egész karikákban 15 20 
klgrmig. Legkevesebb 
szállítás 2 kilógramm

Ára kilógramonkint 1 K 90 f.
Nagyobb vételnél olcsóbb. Utánvctelcs 

megrendeléseket készséggel teljesít:

DICK SÁNDOR sajtgyáros

MURASZOMBAT.

55 1M|3. végrh. szám
Árverési hirdetmény.

mert egy fessen álló, jól szabott, kizárólag elsőrendű angol, brassói és zsolnai 
szövetből készült kész férfi-, fiú és gyermekruha mindenben 
felülmúlja a mérték után készült ruhát!

Mindazoknak, kiknek szép tavaszi és nyári ruhára van szükségük, a saját 
érdekükben ajánlom, hogy ne Csináltassanak ruhát, mert az drága; 
hanem várjanak a (tavaszi) márciusi vásárig és ruliaszükség- 
letüket szerezzék be nálam kész rullíikkaj, mert az olcsó.

A márciusi vásárra Muraszombatba nagy raktárt viszek kész férfi-, 
fiú- és gyermeköltönyökböl, felölötkböl, divatmellényekből 
és nadrágokból, leányka-ruhákból, női felöltőkből stb., 

amely körülményre már most felhívom a n. érdemit közönség szives figyelmét.
Áruim kizárólag a legjobb minőségű anyagból készülnek s úgy az anyagért, 

mint a szabásért a legmesszebb menő szavatosságot vállalom.
Csakis üzletem nagy forgalma teszi lehetővé, hogy áruimat eddig nem 

létezett olcsó árakért adhatom.
B. pártfogást kér tisztelettel

Angol Szabó.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102, illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. íj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogv a 
szombathelyi kir. törvényszéknek 1913. évi p. 716. 
számú végzése következtében dr. Ritscher Samu 
ügyvéd által képviselt Roszner Ignácz budapesti 
lakos javára 300 K. s jár. ereiéig 1913. és január 
hő 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 800 koronára beecsült következő 
ingóságok, u. m. vasaló gépek nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1913-ik évi V. 23 2 számú végzése foly
tán 300 R tőkekövetelések, ennek 191 . évi decem
ber hó 31. napjától járó 6"o kamatai, és eddig 
összesen 60 kor 60 fill.-ben biróilag már meg
állapított költségek ereiéig Muraszombat községben 
végrehajtást szenvedettek lakásán leendő megtar
tására

1913. évi március hó 6-ik napjának 

délelőtti 10 órája határidőül kitiizetik 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 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tcz. 120. ^-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kell Muraszombat. 1913. február 24.
SZABADI Y JÓZSEE, 

kir. bir. végrehajtó.

—_____-----
DELVASMEGYEI TAKAREKPENZTAR RESZV.-T.

MURASZOMBAT.

boŐSk Betéteket elfogad
beléli kötivvecskei'- loh->- es csekk-számlái a a legelőnyösebb kamatozás mel- 
IrH. A tök< ' it;'i i ; : íz intézel viseli. Nagyobb összegű állandó betétek 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 folyósít földbirtokra 
és házakra.

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. hlvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban. .


