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Az üzletemberek bajai.
Kiindulva abból a szempontból, hogy 

inai általános .n ismert állapotok mellett 
ninden kisebb üzletembernek törekednie 
kell arra, hogy minél észszerűbben dolgoz
zék, e helyen rá akarunk mutatni arra, hogy 
a legtöbb üzletben mi okozza a sokszor 
leküzdhetetlen bajokat.

Már előre kijelentjük, hogy eszünk 
ágában sincsen minden létező üzletet fénye
sen berendezett palotává átalakítani, mert 
a legtöbb üzletember azt mondja: »Az én 
raktáram a forgalomhoz képest túlságos 
nagy.«

Hát az igaz. Rengeteg penzre, meg 
roppant sok árura van szükség, hogy a 
raktár teljes legyen. És azután annak meg- 
felelöleg még sem csináljuk a remélt for
galmat. De hát hogy segítsünk azon ?

Mindenki azon gondolkodik és min
denki akarna valamit tenni. De ha tudna 
is valamit tenni, a szándéknál tovább nem 
megy, még pedig azért, mert az egyik a 
divat szeszélyei által követelt színeket 
akarja felhalmozni, hogy a legkényesebb 
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vevő igényeit is kielégíthesse. A másik 
mindig nagyon alkalmasnak talalja a vételt, 
amellyel a versenyt más kereskedővel szem
ben felveheti. A haimcdik meg a vele 
született kényelemből rendeléseket osztogat, 
anélkül, hogy előbb gondosan átnézné rak
tárát: vájjon szüksége van-e arra, amit 
kínálnak neki.

Ha már most meggondoljuk, hogy 
minden csak kis mértékben szortírozott 
raktár különösen a mai magas nyersáru- 
árak mellett milyen nagy tőkét vesz igénybe, 
akkor arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy a kereskedők nagyon könnyen viszo
nyaikat meghaladó kötelezettséget vállal
hatnak, ami nagy bajoknak lehet okozója. 
Természetes joga van mindenkinek arra, 
hogy üzletét a kellő nivón tartsa. De mit 
ér az, ha számításainkat fölötte nagy meg
terhelésekkel kétségessé teszi.

Már technikai okokból sem szabad a 
kereskedőnek mindenkor a laikus vevő
közönség követelését teljesíteni Mennyivel 
tilosabb tehát minden egyes ízlésnek szín, 
fazon, szabás stb. dolgában eleget tenni, 
Hány úgynevezett „egy napos" újdonságot 
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láttunk már, amelyek alig jelentek meg, 
máris letűntek. Minek tehát az ilyen dol
gokkal a helyzetet megnehezíteni ? Igaz, 
hogy előre nem lehet kiszámítani mindig, 
mi válik be, mi nem. de éppen azért kell 
kettős óvatossággal a rendeléseknél eljárni.

Hát mi haszna van abból a kereskedő
nek, ha a kellő magasságban tartja az 
üzletet, minden elképzelhető áruezikket, 
minden elképzelhető változatban megszerez, 
azután a vételáron alul, tehát veszteséggel 
kell eladnia? Kára van. Mi azt hiszük, 
hogy egy kis igyekvéssel maga a keres
kedő könnyen eltérítheti a vevőt az ilyen 
költséges és haszontalan szeszélyektől, amivel 
úgy a közönségnek, mint önmagának és az 
egész szakmának nagy szolgálatot tehet.

Az úgynevezett alkalmi vételnél a 
kereskedő a legtöbb esetben csak annak 
teszi ki magát, hogy egész hegyeket kitevő 
raktárt halmoz fel, azt készpénzzel kell 
fizetnie és sokszor évekig eltart, mig el 
tudja adni. Ha már mostan az ilyen holt 
tőkebefektetésnek kamatait számítjuk, akkor 
rájövünk arra, hogy a szükséget túl nem 
haladó vásárlásokkal sokkal jobban jövünk

tArcza.

Egy orosz éj.
Naponkint szaporodott a Szibériába külden

dők száma, mig a cár családjára is ki lett mondva 
az embertelen Ítélet.

Ily sélsöségek által ingerelve, Sándor, Pál 
cár fia, végre engedett Pahlen gróf sürgetésének, 
hogy atyját a trónról való lemondásra kényszerítsék.

Mélyen sebezte e gondolatra gyermeki szivét 
az az öntudat, hogy a világ bűnösnek fogja öt 
kikiáltani, s hogy némileg meneküljön e kínzó 
gondolattól, mely e percben egész valóját áthatotta, 
fölkelt, az ablakhoz ment, s kinézett a sötét éj 
még sötétebb egére.

Azonban ott fenn a csillagok némák és asak 
tündöklő fénnvel ragyognak felénk, nem felelve a 
szomorú szív kétkedő kérdéseire.

Az éjjeli örök épen cirkálási járatukat vé
gezték.

Sándor hallotta egyformán nehéz lépteiket 
és megrezzent. Itt volt az óra, melyben Pahlen 
grófnak működni kellett; hátha az atya nem 
egyezne az nláirásba és erővel kell majd reá 
kényszeríteni.

E név >atya- mindenkor fentartja szent je
lentőségét ; bármit vétett is a cár, azt megboszulni 
a fiúi szívnek nagy áldozatába, nagy fájdalmába 
került, s rettenetes volt reá nézve e perc tusája.

Sebes léptek közeledtek most Zoubow, Kata
lin cárnőnek utolsó kegyence, fél aléltan rontott 
a szobába.

Mi újság?, kérdi Sándor elfojtott hangon.
— Épen most nyomulnak az összeesküvők 

a cár hálószobájába.
- - Nos ?
— Nem nézhettem, amikor félig öltözve, 

ágyából kiugrott és segélyt keresve, vadul tekin
tett maga köré. Rettenetes ily véget érni!

Véget érni? — kiáltott fel Sándor és 
szemei kidüledtek üregeikből. — Tehát veszélyben 
forog élete?

— A szenvedély pillanatában oly tivornya 
után, hol annyi palack ürült ki, lehet-e higgadt 
vérrel működni ? Azonkívül a cár bősz védelme a 
szélsőségre kényszeritette a pártütöket.

— Így a világ engem fog atyám gyilkosá
nak kikiáltani! — szólt Sándor a legmélyebb fáj
dalom hangján. Ah ! e rengeteg birodalomban 
én vagyok a legszerencsétlenebb ember! - - Pah
len gróf megfogadta nekem, hogy atyámnak egy 
hajaszála sem fog meggörbülni. Siessen, Zoubow, 
emlékeztesse adott szavára, mondja neki, hogy 
fejével kezeskedik nekem ez esemény következ
ményeiért.

Zoubow épen távozni akart, most valaki be
lépett a terembe és visszaragadta önmagával. 
Maga Pahlen gróf volt az, ki halálsápadtan jelent 
meg a terem küszöbén.

— Megjelentem, — szólt akadozva — csá
szári fenségedet értesíteni, hogy ő felsége a cár 
e percben gutaütés következtében eszméletlenül 
összerogyott és életéhez kevés a remény.

Sándor visszahanyatlott a karszékébe s mind
két kezével takarta el arcát. 

Or vosok, tanárok, hivatalnokok véleménye a SIROLIN „Roche“-ról
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Dr. E. P. alorvos, Pr.-ben.
A Sirolin .Rocké— t két nehéz tüdóaifekció esetében 
SfiSÍÍ

K. L. tanár, St.-ben. O. E. elöljáró, T. a. M.
íz Is lónvom köhöaését a Sirolin A Sirolin .Roche. csodákat művel és négy évínjh”. “mjííiíelle. «• “■» Mlkaurbuem Mrl nyögyUrimban.

A Sirolin »Roche« pompás izü, étvágygerjesztő, enyhíti a köhögést, hurutot 
és hörghurutot, erősiti a tüdőt és influenza esetén jótékony hatása van 
az egész szervezetre. A Sirolin »Roche« minden gyógytárban kapható.
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F. II. tanító, Fr. a. D.
A Strolin »Roche« hatásával meg vagyunk elégedve és 
mindenkinek ajánlani lógjuk, akinek légszervi baja van

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
I
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ki. Hogy pedig a célszerű árubeszerzés az 
üzletvezetésnek legfontosabb ága, azt a 
szakembernek nem szükséges megmagya
rázni. Sokkal fontosabb ez, mint az eladás.

Tanügyi reformok.
A magyar kultúra legfőbb intézője, a vallás 

és közoktatásügyi miniszter, most két intézkedé
sével is magára vonta az ország figyelmét. Az 
egyik rendelet a magyar nyelv tanitásáről, a ma
gyar stílus fejlesztéséről, a másik az országos 
közoktatásügyi tanácshoz intézett leirat a közép
iskola reformjáról szól.

Ha valahol, úgy a magyar tanügy terén 
örömmel kell üdvözölnünk minden reformtörekvést, 
mert éppen a magyar tanügy az, amelyen sok 
kiválósága mellett még sok javítani való van. 
A kultuszminiszter érzi ezt s akar is a bajon 
segíteni ; legalább ezt sejteti a két legutóbbi intéz
kedése, amelyet az alábbiakban ismertetünk.

Általános lett a panasz, hogy középoktatá
sunkban a statisztikai képzés vesztett hagyomá
nyos erejéből, jelentőségéből. Innen van az, hogy 
a főiskolát végzett egyének többnyire járatlanok, 
félszegek a fogalmazásban. A miniszter rendelete 
most azt célozza, hogy a magyar ifjúság olyan 
fokú stilisztikai kultúrájú és előadói Ügyességű 
legyen, mint a nyugoti kulturállamok ifjai. Ezért 
uj utasításokat szabott meg a magyar nyelv taní
tására vonatkozólag, mert a cél elérését hatal
masan támogatja a magyar gondolkodásban meg
nyilvánuló konkrét vonás, természetesség, világos
ság, a magyar nyelv kristályos szerkezete, a ma
gyar képzeletnek a beszéd hímzésében nyilvánuló 
eredetisége. Gondoskodni fog tudományos stilisz
tikai könyv írásáról, didaktikai vezérkönyv szer
kesztéséről s a tanárjelölteknek a magyar fogal
mazásban való jobb kiképzéséről, stb.

Valóban legfőbb ideje, hogy ez intézkedés 
megtörtént. Hosszú idők nehéz munkája lesz a 
kitűzött cél elérése; de az irodalom, a sajtó támo
gatásával útját lehet majd állani annak a romlás
nak, amely a társas és az üzleti élet körében 
nyelvünkbe ömlő idegenszerűségek által a magyar 
nyelvet és az irásmüvészetet fenyegetik.

A miniszter másik intézkedése az, hogy a 
magyar középiskola reformját tervezze. Az orszá
gos közoktatásügyi tanácshoz intézett leiratában 
meg is jelöli e reform alapelveit; a német reform
középiskola uj típusát megteremteni. Alapelvei : a 
latin nyelv tanításának korlátozása, a középiskolák 
élesen elkülönítő tagolásának megszüntetése, az 
oktatás eredményének fokozása, a német nyelv a 
természettudományok tanításának kiszélesítése, a 
társadalmi és gazdasági jelenségek ismertetése stb.

A reform intenciói közismertek lettek : a ma
gyar közoktatás embereinek, a magyar közvéle
ménynek a kötelessége, hogy kiválogassák balőlük 
a jót, az üdvösét, azt valósítsák is meg, hogy a 
középiskola reformja közmegnyugvást keltsen az 
országban mindenfelé.

KIBE K.
Vadászat gróf Batthyány Zsig- 

mondnál. November 25-én tartotta gróf 
Batthyány Zsigmond nagybirtokos a téli 
körvadászatot muraszentesi és korongi terü
letein. A vadászaton a főúri házigazdán és 
fián az ifj. Zsiga grófon kívül részt vettek: 
Bodnár András, dr Bölcs Gyula, dr. Czifrák 
János, Győri Kálmán, ifj Horváth Pál, 
Kleinrath József, Most Rudolf, Osterer 
Károly, Pósfay Pongrácz és dr. Sőmen 
Lajos. A reggelihez kijött a grófné leányá
val Adrienné grófnővel, s a vadászat délu
táni részét ők is végig nézték. Esett 180 
nyúl és 27 fogoly.

— Gróf Mikes püspök a magyar 
nyelvért. A szombathelyi egyházmegye 
kebelében működő Szent Imre egyesület 
közgyűlésén gróf Mikes János püspök 
megnyitó beszédében a következő nagy
jelentőségű szavakat- mondotta:

Alkalmam volt papságomat és hí
veimnek nagy részét igy megismerni és 
örömmel mondhatom, hogy midőn híve
imet jobban megismertem, láttam hogy 
az egy jó nép, amely az őseitől örökölt 
hithüséget, vallásosságot, erkölcsösséget 
híven megőrizte. De nemcsak az egy

ház és vallása iránt hü ez a nép, hanem 
haza iránt is. Nemzetiségek által lakott 
vidéken is a magyar állam eszméjéhez 
erősen ragaszkodik. Hazafias papságom
nak kötelesség lesz ezután is ezt a népet 
nemcsak az egyház, hanem a haza 
iránti szeretetben megtartani és meg
erősíteni. Törekvése oda irányuljon, hogy 
minden hivő nemzetünknek nyelvét 
megismerje és szeresse. És anélkül, 
hogy erőszakosság által őket megbántaná, 
vagy elidegenitené, szeretettel a magyar 
állameszme és magyar nyelv iránt 
eltöltse.

Reméljük, hogy ezt a főpásztori szó
zatot nemcsak elolvassák, de meg is hall
gatják a vendvidék azon papjai, akiknek 
szólt.

Egy derék tanítóról. Máhr Károly 
kőhidai állami tanító már évek óta felajánlotta 
szolgálatait a hadügyi vezetőségnek oly értelem
ben, hogy Radkersburgban állomásozó magyar 
huszárezred Analfabéta legénységét az irás olva
sás mesterségére megtanítja. Minden évben vissza
utasították az ajánlatot, de a derék tanító mégis 
megismételte azt évenként. Az idén végre bele 
egyezett a hadvezetőség, s most Máhr hetenként 
kétszer begyalogol a 7 kilométer távolságra levő 
Radkersburgba, s ott 30 legénynek a betűvetés 
mesterségét tanítja. Minden dicséretet megérdemel 
e kiváló tanférfiu e hazafias buzgólkodása.

A Casinó estélyére nagyban készülő
dik a vigalmi bizottság, meg a Casino tagok is, 
akikhez már elment az értesítés. Külön meghívók 
természetszerűleg nem lesznek kibocsájtva, de a 
vigalmi bizottság ez utón hozza a tagok tudomá
sára, hogy családtagjaikat és vendégeiket is szívesen 
látja az estélyen. A hangverseny 1 2 8 órakor 
kezdődik.

A jövő évi fösorozás. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága a múlt hétfőn tartott 
közgyűlésén választotta meg a jövő évi fősorozás 
elnökeit. A muraszombati járásban ezúttal is dr. 
Czifrák János fogja az elnöki teendőket ellátni.

Esküvő. A mai napon tartja esküvőjét, 
Eisenstein Gábor a büki izraelita templomban, 
Fuchs Adolf kereskedő egyetlen leányával Frida 
kisasszonnyal.

Tehát csakugyan meggyilkolták ! - szólt
végre dühtől és fájdalomtól reszkető hangon. 
Oh, milyen éj ez, milyen borzasztó egy lap lesz 
az, mely ez esetet Oroszország történetkönyvébe 
fogja feljegyezni !

— Sire I — felelt gróf Pahlen nyugodtan 
az olvasó átcsap e lapon, s a következő tartalom 
felejtetni fogja vele a véres betűket. Mutassunk 
tehát jő példát. Oroszország e percben uralkodó 
nélkül, árván áll, mert nem születés, hanem a 
nép akarata adja fenségednek a kezébe a kor
mánypálcát. ön ezt nem felejtheti. Minden perc 
drága, a panasznak legkisebb szava a trón vesz
tét vonhatja maga után és a birodalom véres 
polgárháborúnak eshet általa áldozatul. Azért es- 
deklem, Sire : ne csüggedjen e percben!

Ez intésre azonban Sándor magánkívül fel
ugrott.

— Szomorú hatalom! — kiáltott fel, 
egyetlen egy könyt sem engedsz a fiúnak, melyet 
ez szerencsétlen atyjának áldozhatna! Egyetlen 
egy könyt sem! Siessen tehát Pahlen gróf atyám
hoz ! Beszélje el neki a történeteket, s azt is. 
mennyiben vagyok bűnös ez esetben és kérje őt, 
hogy bennem az uj cárt tisztelje.

Pahlen gróf elsietett, Zoubow követte, s Sán
dor testvérei, kik eddig néma tanúi voltak a je
lentéseknek, egyedül maradtak. Egyik sem merte 
elsőnek félbeszakítani a csendet; mindegyik félt 
kimondani a rettenetes szót: a cárt, atyánkat, fe
jünk fölött meggyilkolták, s mi, gyermekei, a bor
zasztó tettet behunyt szemmel eltűrtük. Sándor 
arcát kezeivel elfedve, keserű könyeket hullatott.

Ezalatt küldöttje az özvegy cárnőhöz érke

zett ; ezt épen akkor költötte fel álmából udvar
hölgye : Liewen hercegnő, aki már a cselédség 
által hirt vett arról, hogy a cári palotában rend
kívüli dolgok történnek.

A cárné készen lévén öltözködésével, épen a 
cári palotába akart sietni, mikor Pahlen grófot 
bejelentették nála.

Mit hoz ? - kiáltott feléje a cárnö. — 
Hogy van a cár ? Hol van ö, s hol vannak gyer
mekeim ? Kérem, feleljen gyorsan !

A nagyherceg, a trónörökös küld, Felsé
gedet megkérni, méltőztatnék kegyesen hozzáfá
radni, s neki a hűség esküjét letenni, monda 
Pahlen, magát mélyen meghajtva.

Hogyan? Ö kívánja ezt tőlem? kiál
tott fel a szeíid Feodorowna Mária és minden vére 
rögtön arcába szökkent. - 1 ehál férjem megszűnt 
élni ? Az atyját meggyilkolni és anyját lábaihoz 
borulva szemlélni, ez legidősebb fiam kivánata ? . . 
Nem, soha! Nem! Igy nem alkudtunk, Sándor! 
Ha oly nagy vágya gerjedt, atyja trónjára lépni, 
jó, tehát haladjon el az én saját holttestem fölött 
is célja felé; ezt, igen, ezt mondja meg neki! Most 
én vagyok a cárnö, én ! Esküdjenek nekem hűsé
get, mielőtt a kormánypálcát fiam kezébe helyeznék !

Kérem felségedet, nyugtassa meg ingerült
ségéi és kegyeskedjék megfontolni e lépés rettene
tes következményeit! — felelt Pahlen, meghök- 
kenve a cárnőnek a kormányzás iránt ily gyorsan 
fejlődő hajlamán, melyet e szelíd, békén t'ürö nő
ben sohasem keresett,' sőt feltételezni sem mert. 
Ámde a gróf csakhamar visszanyerte léleknyugal- 

mát; élénk színekben festette előtte a borzasztó 
következményeket, ha közte és a fia közt versen
gés támadna a trón végett, lerajzolta neki a pol
gári hábouu iszonyatosságait. Szent-Pétervár utcáit 
vérpatakok árasztanák el, testvér testvér ellen 
gyilkos fegyvert emelne. Szavai nem tévesztették 
el hatásukat, a cárné elborzadt és eléje állított 
képtől, lassan-lassan felindulása is csillapult és 
kis gondolkodás után megígérte Pahlen grófnak, 
hogy kész meghódolni az uj cárnak, csak pár 
percnyi időt engedjenek neki, hogy erőt vehessen 
izgatottságán és beleszoktassa lelkét a váratlan 
változásokba. Pahlen gróf megkönnyebbült szívvel 
távozott.

Ezalatt a cár holttestét az éj sötétségében 
a várba helyezték át és minthogy hirtelenében 
más alkalmatosság nem állt rendelkezésre, az uj 
a halotti kiséret számára kirendelt kocsin indult 
a téli palotába, hol a tanácsnokok és az ország 
nagyjai már együtt voltak, hogy hűséget esküdje
nek és mint uj cárnak meghódoljanak neki.

Sebesen haladt a kocsi Pétervár komor, 
csendes utcáin keresztül a még zárt épületek előtt’ 
Zoubow és Pahlen a kocsi hátulján állottak és 
futárok siettek még ezen éjjel az ország minden 
részébe, megviendök a váratlan hirt, hogy a biro
dalom uj uralkodót kapott.

Milyen ébredés volt ez a nagy városra, mi
kor a hideg márciusi nap lankadt sugarait a mo
gorva épületekre lövölte ! Minden arcról le lehe
tett olvasni a múlt éjjeli rettenetes gyilkosságot.

A nép az utcára rohant, hogy a hir valósá
gáról bizonyosságot szerezhessen, végre a téli
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Megyebizottsági tagválasztások. A 
vármegye partementje újjáalakul az idén. Sok 
megye atyának teteit a mandátuma, s ezek helyett 
másokat kell választani. Szolgabirőt ugyan többet 
nem fog választani a törvényhatóság, de azért az 
önkormányzat megkívánja a maga szerveit, sőt 
amint hírlik ezentúl fontosabb feladata tesz a 
törvényhatóságnak a szolgabirói választásoknál. 
Az uj törvény, amely egyszeriben eltörli a kilin
cselésekkel összekötött tisztujitásokat, lényegesen 
bővíteni fogja az autonómiát, s igy a bizottsági 
tagság, ha valaki komolyan veszi, tartalmasabb 
tisztség tesz, mint eddig volt. A választások decem
ber 4-én tesznek s a vármegye a küldöttségeket 

■vetkezőleg állította össze : Muraszombat. Elnök : 
dr. Czifrák János, h. Kovács István; Battyánd. 
Elnök: dr. Vályi Sándor, h. Csaplovits Ferencz ; 
Bodóhegy. Elnök: Siftár Károly, h. Káply Elemér; 
Csendlak. Elnök: Pósfay Pongrác, h. Rozgonyi 
Antal; Felsölendva. Elnök: Sinkovich Dénes, h. 
Saruga Frigyes; Mártonhelv. Elnök: Horváth 
József, h. Kolozsvári Ferenc; Pártosfalva. Elnök: 
Horváth Pál, h. Vértes Aladár; Péterhegy. Elnök : 
Darvas Ferenc, h. Sárkány Ádám; Tótkeresztur. 
Elnök : Darvas Aladár, h. Szeredi Viktor; Vashi- 
degkut. Elnök: Keresztury Vince, h. Obál Mihály ; 
Vizlendva. Elnök: Csárits József, h. Horváth 
Károly.

— Meglopott huszárszázados. Zala
egerszegről jelentik : Gróf Batthyány Béla honvéd
huszár századosnak, néhai gróf Széchenyi Tivadar 
mostoha fiának lakásába tegnap tolvaj lopódzott 
s tizenegy darab ezüst cigaretta-tárcát és három 
darab ezüst gyufatartot valamennyi értékes 
műtárgy - ellopott. A tolvajt keresik.

— Hári Antal rálött a csendőrökre. A 
lendvakirályfai csendőrtragédia hőse Hári Antal 
még egyre bujkál a faluja környékén anélkül, 
hogv a csendőrök el tudnák fogni. 25-én este 6 
órakor Rendes őrmester Szabó János és Magyar 
István csendőrök keresés közben megpillantották 
Hári Antalt, Marics Iván háza körül. A gyilkos 
menekülőben volt, s midőn észre vette, hogy a 
csendőrök üldözik, egy lövést tett. Erre Szabó 
csendőr is rálőtt a futó alakra, de a nagy sötét
ség és a hullámos terep miatt nem találta el. 
Ennek a találkozásnak az előzménye az, hogy a 
csendőrök — akik éjjel-nappal keresik a gonosz
tevőt - megtudták, hogy Hári Antal Marics Iván 

palotához tódult, hogy a rémesetet igazolja az uj 
uralkodó személye, a kinek még nevét sem tudta.

Kilenc órakor végre kinyíltak az erkély 
szárnvajtai a császári palota első emeletén s azon 
kilépett Sándor, hasonlóan egy márványszoborhoz, 
sok könyhullástól kivörösödött szemekkel, szép 
homloka körül rendetlenül tengő hajfürtökkel egy 
átvirrasztott éjről tanúskodó öltözékben, és igy 
köszöntötte a vég nélküli néptengert, mely most 
egyhangúlag uralkodónak kiáltotta ki őt negyven 
millió létek fölött.

Hanem ez az örömrivalgás sehogy sem talált 
/hangra telkében, mert e rivalgás között atyjá

nak haldokló hörgését vélte haallani és mig ajka 
a gépíteg megszokott mosolyra gerjedt köszönetül 
a meghódoló népnek, azalatt szemei a legmélyebb 
fájdalmat tükrözték vissza. És ilyen pár perc soha 
ki nem törölhető vonásokat vésnek az arcba. Meg 
lehet tanulni igenis elfojtani a könyeket és mosoly
ba! eltakarni a szivetduló fájdalmat; hanem mikor 
a mosoly elillant, csak annál elevenebben látsza
nak a szenvedés nyomai az arcon..

Visszatérve a terembe. Nagy Katalin unokája 
lábainál szemlélte anyját és testvéreit. Feodorowna 
Mária szilárdan tekintett fia szemei közé, mig az 
övéi földre szegeződtek, nem bűnös öntudatból, 
hanem ama titkos vád következtében, mely anyja 
szeméből feléje villant. Szívesen borult volna anyja 
keblére, felkiáltván: >Vigasztalj, mert sokat szen
vedek!*,  azonban már fel volt állítva a korlát, 
mely az anyát és a fiút bizalmukban, szeretetök- 
ben és érzelmök odaengedésében egymástól elvá
lasztotta, most az anya az uj cárnak hódolni és 
benne urát elismerni jött. Ezentúl ő nemcsak 
anyjától, családjától, hanem az emberiségtől is el 

házánál tartózkodik. Házkutatást tartottak Mancs
nál s a széna pajtában fekhelyet találtak, amely 
Hári Antal nyugovó helye volt. Marics tagadott, 
de rábizonyították, hogy már november 10-e óta 
rejtegette Hárít, neki ételt, italt s ruházatot adott. 
A csendőrök Maricsot behozták a járásbírósághoz, 
ahol egyenlőre vizsgálati fogságba helyezték.

A barkóéi csendőr. Nincs a világon 
megelégedettebb ember mint Titán Józsi, egy bar
kód félkegyelmű öreg fiú. Az volt a rögeszméje, 
hogy ö csendőr, s mert hogy kapott egy elenyütt 
katonaköpönyeget, sapkát és egy bajonettal fel
szerelt puska forma fadarabot, most ő a legbol
dogabb ember e sáros földtekén, mert szentül hiszi, 
hogy ö csendőr és abban a boldog tudatban él, 
hogy mások is annak tartják őt. Szegény öreg 
fiú, szabályosan hordja a fegyvert vállán, tiszteleg 
minden ur forma embernek, még táskája is lógg 
a hátán, amelyben a zsandárokéhoz hasonló 
jegyzőkönyvet őriz, s időközönként komoly ábrá- 
zatial előveszi ezt a notesz, s úgy tesz mintha 
ima bele. Tán ima is, ha tudna. Azután fontos
kodik és próbál rendet csinálni, valóságos esen
dőn tekintélylyel mosolyogja te az őt körülvevő 
gyermeksereget, sőt annyira bele éli magát a 
szolgálatba, hogv még a neki felkínált bort sem 
fogadja el. Tiltakozik és a feltüzött bajonettra 
mutat. Titán Józsi határozottan érdekes ember- 
typus, a teremtés koronájának rosszul sikerült 
fajtájából, s minden esetre irigylésre méltó boldog 
ember, mert megelégedett.

Szerelem a törvényszéken. Nem mai 
legény már Kismáriahavas falujában Baldauf Ferenc 
jómódú gazda. Benn jár néhány éve a hetvenes 
években és bolondos vén fejjel most esett bele 
abba a verembe, amelybe más fiatal korába szo
kott belepottyani. Keresett hát magának egy meg
értő telket, aki megédesíti ezt a földi nyomorú
ságos életet. A gazdának volt néhány pár forintja, 
csakhamar találkozott egy asszonnyal, özv. Czieglár 
Mihálynéval, aki melléje szegődött és néhány éven 
keresztül hűségesen kitartott az öreg mellett. A 
közelmúltban azonban megváltozott a nő és elpár
tolt az öregtől. A jó Baldauf minden megpróbált, 
hogy visszahódítsa a hűtlen ideált, de ez csak 
olyan maradt mint a kő és hagyta epekedni vén 
barátját. Az öreg végül egy pár bankó szines 
papírjával akarta körülfonni a nőt és adott neki 
50 koronát, csak még egyszer térjen vissza hozzá. 
Az asszony elfogadta a pénzt, de az ígéretét nem 
tartotta be és nem ment vissza Baldauf házához. 
Az öreg erre a pénzét akarta visszaszerezni és 
egy szép óvatlan órában bemászott a szive válasz
tottjához. Ismerős volt már a házban, könnyen 
hozzájutott az ő féltve őrzött, de könnyelműen 

tett szakítva, mert a kormányzás átka az uralko
dók elszigeteltségében rejlik.

Sándor, lelke mélyéig megrendülve tért vissza 
laktermeibe és annyi ideje sem maradt, hogy erőt 
vehessen érzelmein, szüntelen az hangzott vissza 
lelkében : Uralkodó vagy, működjél! A jelen és 
a jövő idő szigorú birákként álltak ellenében, s 
oldalán nem volt egy hü barát, nem tanácsadó, 
kibe bizalmát helyezze. Erről a rettenetes éj eléggé 
tanúskodott.

Mosolygó arcok környezték atyja koporsóját, 
sőt akikkel jót tett, épen azok iparkodtak feltün
tetni, milyen kévéssé sajnálják jóltevöjük halálát.

A közömbös tömeg közt mégis feltűnt egy 
alak, mely a busongó fiával atyjáért könyeket hul- 
lutott és Sándor ez alakban egy hü szolgát, egy 
háladatos embert fedezett fel ama számtalanok 
közt, kiket Pál jóságával elhalmozott, ez Araktse- 
jew volt.

Sándor sohasem felejtette el, mily jótékonyan 
hatott szivére ebben az órában e hü szolga köny- 
hullatása. Araktsejew tett bizalmának embere és 
az marad egész haláláig.

Most Európa valamennyi udvarához futárok 
küldettek, a világnak e nagyszerű drámát jelen- 
tendők, mely Oroszországban végződött és bármi
lyen siirü lepelbe burkolták is az eseményt, a 
gyanú, mely az előzményekből Ítélt, mégis fölfe
dezte a valót és bármit hireszteltek is a hivatalos 
közlemények felőle, azért az egész világ tudta, 
hogy Pál cár erőszakos halállal mull ki. 
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kiadott bankóihoz és sikerült is azokat el emelnie. 
Az asszony nem tudott semmit az esetről és mikor 
észrevette a pénz eltűnését, feljelentést tett az 
ismeretlen tolvaj elten A csendőrség hamarosan 
kinyomozta a vén bűnöst, aki tegnap délelőtt be
töréses lopás miatt került a vádlottak padjára. A 
tárgyaláson Halasi Viktor elnökölt. Szavazóbirák 
dr. Manussy Tivadar és Fodor Ernő voltak. A 
vádhatóságot dr. Kövess Emil képviselte, a jegyző
könyvet Szedenik Jenő joggyakornok vezette. A 
tárgyaláson megjelent mind a két volt szerelmes 
és elkeseredetten vallottak egymás elten. A vén 
ember, mert az asszony ott hagyta, az asszony 
pedig azért, mert Baldauf ellopta az ő pénzét. 
Végül is az asszony visszakapta az ö jogos tulaj
donát képező 50 koronát, az öreget pedig az eny
hítő körülmények figyelembe vételével három napi 
fogházra ítélték. Az ítéletben valamennyien meg
nyugodtak, tehát az jogerőre emelkedett.

Értesítés. Fehér Béla, elismert, elsőrangú, 
jóhirnevü órás és ékszerész a nagyérdemű közön
ség kényelmére f. évi decz. 6-án pár napra kará
csonyi és újévi ajándékoknak alkalmas, nagy óra 
és ékszerválasztékkal ideérkezik, szokás szerint, 
Dobrai szállóban kiállítást rendez.

— Az adótörvények végleges elha
lasztása. A pénzügyminiszter 102,500 913. sz. 
rendeletében utasította a törvényhatóságok adó
igazgatási közegeit és pénzügyigazgatásokat, hogy 
az állami egyenes adóknak az 1914 15 16. évi
kivetésére vonatkozó előmunkálatokat kezdjék meg. 
Az utóbbi hónapokban ismételten merültek fel 
hírek, hogy a kormány az adóreformot 1914. évi 
január 1-én minden módosítás nélkül életbelépteti. 
A rendelet végleg eloszlatja a kételyeket, midőn 
az előmunkálatoknak a régi törvény alapján való 
megkezdését Írja elő.

A karácsonyi ünnepek alkalmából 
közlekedő külön személyszállító vonatok. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható erősebb 
személyforgalom akadálytalan lebonyolítása, vala
mint az utazó közönség kényelme érdekében a 
rendes személyszállító vonatokon kívül a máv. 
vonalain külön gyors-, személy- és vegyes szállító 
tehervonatok fognak közlekedni. A szombathelyi 
üzletvezetőség területén mindössze csak Sopron 
Gy. S. E. V.-től Kőszegig fog egy vonat közle
kedni III. oszt, kocsikkal. Indnl Sopron Gy. s. e. 
v.-től este 7 óra 50 pkor, érkezik Kőszegre éjjel 
11 óra 27 pkor. A felsorolt külön vonatok 
részletes menetrendéiről a kiadott külön fali hir
detmény nyújt bővebb felvilágosítást.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilag Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a • Divat Sálon •-t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kará
csonyi számát, mely tartalmával és terjedelmével 
szenzáció számba megy, megküldjük minden uj 
előfizetőnek is, aki január hó 1-től számítva már 
most beküldi az előfizetési összeget. Az Újság 
kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákóczi-uí 54.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékiaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József ■ Magyar király' vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
* Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
elten inditottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt ..Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratukig hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletét tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.
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Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

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/.ban van.

Tolnai Világláp kedvezménye, a lexikon 
II. kötete - aki arra jogot tart átvehető Bal- 
kánvi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

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 címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Kincses Kalendáriom 1914.
A legcsodálatosabb madárhoz, a »poraiból 

inegéledett Főnix*-hez  hasonlít a Kincses Kalen
dáriom, mely nem megy át az enyészetbe, hanem 
évröl-évre újjá születik.

Kétszáz esztendeig úgyszólván egyetlen olvas
mánya volt a magyar családnak a Lőcsei vagy a 
Komáromi Kalendáriom, - és ma minden müveit 
magvar családnak olvasmánya a Kincses Kalen
dáriom.

Micsoda változása az időkndk! És micsoda 
változása a kelendáriomoknak !

Régente elég volt, ha a napok egymásutánját, 
a planéták bolygását, az országos vásárok jegy
zékét és a posta járását megtalálta az olvasó a 
kalendáriomban. Ma azonban ? Kincses Kalendáriom 
valóságos tudománytár; meteorológia, história, 
geográfia, csillagásznt, fizika, emberi és állati 
élettan, fejlődéstan, művészet- és irodalomtörténet, 
politika és pénzügytan és a többi tudományoknak 
valóban összessége; csak maga a tartalomjegyzék 
hal apróbetüs lapra terjed. Szinte nem is volna 
túlzás, ha azt mondanők róla, hogy minden van 
benne és azonkívül még sok egyéb.

Ma. mikor a Kincses Kalendáriom jól ismert 
és közkedveltségü piros kötetei ismét megjelentek 
a könyves boltok kirakataiban, szeretettel köszönt
jük a könyvpiacnak e legnépszerűbb újdonságát 
mi is, a kiknek műhelye a Kincses Kalendáriomé- 
val szomszédos. Mert haszonal fogjuk forgatni mi 
is és vajmi gyakran fordulunk hozzá információért. 
A Kincses Kalendáriom sikereinek egyik titka : a 
bámulatos sok oldaluság, sőt azt mondhatnók : a 
mindenoldaluság. Nincs senki, aki meg ne találná 
benne az emberi tudásnak azt a terrénumát, a 
mely éppen öt érdekli. A természettudós megta
lálja benne a származástan mai állásának előadá
sát és kritikáját, 1913. novemberig terjedően, 

az aviatikáért rajongó gimnázista megtalálja 
benne az aviatika mai helyzetének ismertetését, 
— önagysága a női divat alakulását (és a mi a 
fő: képekkel.) — a pénzügyőri szemlész ur a sör
adóval kapcsolatos dolgokról olyan tájékoztatást 
kap, mint sehol másutt, — Bárczy polgármester 
ur alkalmasint meglepetve fogja látni, hogy meny
nyi szép műemlék van Budapesten, — a tiszte
lendő urak egészen hiteles és pontos adatokat 
kapnak Jézus Krisztus földi alakjáról, — a poli
tikus urak elolvashatják, hogy hogyan olvasztotta 
be a magyarság a nemzetiségeket hajdanában, a 
fiatal urak tetszéssel fogják nézegetni Newyork 
legszebb asszonyainak és leányainak arcképeit, 
Világhírű schweiczi óragyár egyedüli képvise

lete és elárusítója

és mindnyájan érdeklődéssel fogjuk elolvasni az 
első hiteles, részletes és könnyen érthető felvilá
gosítást mindnyájunk réméről és Herczel báró ur 
mindennapi kenyeréről: a vakbélgyuladásról. (Utána 
mindjárt föl is lélekzünk : nem is oly rettenetes 
ez a vakbél!)

Szóval: a Kincses Kalendáriom egy modern 
boszorkánykonyha terméke. A kik csinálták, min
denkire gondoltak és mindenki tudásvágyának a 
kielégítéséről gondoskodtak.

A ki megszerzi a Kincses Kalendáriomot két 
koronáért, jó üzletet kötött, mert két koronát 
gyümölcsözőbben elhelyezni még ma sem lehet, a 
mikor pedig már a felhőkben jár lábaival a Kamat. 
Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura
szombatban.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás vasárnap november 30-án
1. A megkínzott asszony. Nagy dráma, 2 felvon.
2. Sardinia-i faluk és szokásai. Term. utáni felvétel.

Szünet.

3. Az én Baby-m. Dráma.
4. A furcsa blúz. Vígjáték.
5. A veszedelmes spion. Bohózat.
műi vídaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
HELYAHAK : |L he)y 4Q fj(|ér jj, hejy 2q fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.
Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV, 

tulajdonos.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A >Muraszombati Járás-Gaz- 

Szövetségé«-nek könyvtára nyitva van mindendák
szerdán és szombaton délelőtt 11 — 12 óráig a tit
kári lakásán. — A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

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

Galambokat nagyobb mennyiségben megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

*2)
Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Órák, ékszerek, briliánsok, valódi ezüst, china ezüst evőeszközök 
—... ..................... és dísztárgyak legmegbizhatóbban —

Fehér Bélánál Szombathely, Király-utcza 5. szám,

IT “.5E5SK3Í Occassfó “árban

:rI = ÜGYVÉDI, IRODAI ÉS PÉNZINTÉZETI ~

HATÁRIDŐ NAPLÓ
az 1914. évre kapható

BALKÁNYI ERNŐNÉL, MURASZOMBAT. ü

11
dorgony-thymol-kenöcs.

Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 
Sebőknél. Adng: kor. —.80.

f Ktriinj-Uiitaent SS
a Horgony - Pain-gxpeller pótléka’.

Fájdalommentes bedörzsölés hálósoknál, rlieumánát, 
köszvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2.—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és sápkórnál.

Üvegje: kor. 1.40.

yi
■

k Üvegje: kor. 1.40.

- x . 8? 8‘cliir Jh arany cmzitowz" ciaizdl, < ]
- * _<i*rU rá>áil;_PrA6a_t_EhsjibetyirasseJ.j

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

„Muraszombat és Vidéke"

Czim :

heti Lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után, 
3 korona — a ezég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli. - 
Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala 
••------ ------- ------------- Muraszombat.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

AZ EST
a legjobb magyar napilap.

Hírei frissek és igazak!
Közgazdasági rovata a gazdasági 
élet minden mozzanatáról számot 
ad, spórtrovata a sport minden 
ágának eseményről hűen beszámol.

A bel- és külföld 
napi eseményeit 
a legmegbízhatóbb tudósítók távi
rati és telefonjelentései alapján 

leghamarabb közli.

AZ EST
megjelenik a fővárosban déli 1-kor 
és másnap reggel ’/a 9 órakor 
kapható Balkányi Ernő papir

kereskedésében Muraszombat.

Ára 6 fillér.
>----- - , J

Muraszombat, Dobra szálló

l.
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Nagy

karácsonyi és újévi vásár

G=

MURASZOMBATBAN

Balkányi Ernő papirkereskedésében

Meglepetésszerii újdonságok: levélpapirikban és karácsonyi díszekben.

■'S5-UK-?/

Képes gyermek könyvek, képeslevelezőlapok, imakönyvek, névjegy

kanonok, tárczanaptárak stb. stb. jutányos árban kaphatók.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

\NTAUER .JÓZSEF bábsütö és mézeskai ácsos.
ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 

mester Közép-utcza.

B1TTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.
BERGER VILMOS bőr és deszkakereskedése, j 

BOROS BENÖ^kávéháza^

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, |

DITTRICH GUSZTÁV épület-, mübádogos ' 
és mozgó színház tulajdonos.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kai após-mester.
i Í RSl A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 

és po re e 11 á 11 ke rés k edése.
I’ LISZÁR JÓZSEF épület- és müasztalos. i

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö-utcza.

HELMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, j 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HÉNRÍk” vendéglői^’
KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

gépek árusitása
KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

és kereskedelem. “hirdetés-rovata.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva.
GENUR KÁROLY vendéglős Felsőlendva.

KÁZÁR IMRE vendéglős. HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.
NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.
H1RSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.POZVÉK IGNÁCZ vásári szabó. Közép-utca.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár. 
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

POSZTL JÁNOS órás és ékszerész. MOLNÁR ZSIGMOND „Emke Kávéház*  
Komárom.PÉTF.RKA FrRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza. OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára. OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és • fegyverjavitő műhely. 

Kerékpár raktár.

PRESZLb.R VICTOR „Hungária Kávéhoz*  
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

.S1FTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SCHÖCK SAMU ciin- és szoba festő. S1FTAR MIHÁLY vendéglős -Sűrűhöz.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom utcza. SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőlendva.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.
TALANYI FERENCZ tulajdonos, SÍRRA 
GYÓGYFÜRDŐJE, Szepesváralja mellett. Bő

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca. mész- zés jód tartalmú vizei kitűnő gyógy- 
lialással bírnak. Csuz, köszvény, reuma és 
gyomorbaj ellen. Napi penzió 5 korona.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-m< ster 
Szombathely,

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VL J FERENCZ vendéglős Rónafő.
DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires. VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. Bad R.idein.

OROSZ SAMU vendéglős Urdomb | ZR1NSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz*
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559 1913. ügyszám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Szombathelyi 

Általános Takarékpénztár R T. megkeres- 
vénye folytán egy darab 500 K névértékű 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r. t. 
Részvényt a kereskedelmi törvény 306. 
szakasza értelmében hivatalos helyiségemben

1913. évi deczember hó 2-án
d. u. 3 órakor nyilvános árverésen azonnali 
készpénzfizetés mellett eladni fogok.

Kelt Szombathelyen, 1913. évi novem
ber hó 22-én.

Dr. Potlyondy Béla s. k.
P. H. kir. közjegyző.

4141/1913. tkv. sz.

Hirdetmény.
Kisfalu község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t. 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának be
jegyzését rendelik, az 1892. évi XXLX. t. cikkben 
szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzések he
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX t. ez.

15. és 17. §-ai alapján — ideértve e i?-oknak az 
1889. XXXVili. t. ez. 5. és 6. g-aiban és 1891. XVI. 
t. ez. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is,

valamint az 1889. XXXVIII. t. ez. 7. §-a és 
1891. XVI. t. ez. 15. §. b) pontja alapján eszkö
zölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. t. ez. 22. 
§-a alapján történt törlések érvénytelenséget ki
mutathatják ; evégből törlési keresetüket hat hó
nap alatt, vagyis 1914. évi május hó 25-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
sák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után indított törlési kereset 
annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat,

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.
16. és 18. £-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII. t. ez. 5. és 6. §-aiban 
foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellenmondás
sal élni kívánnak, írásbeli ellenmondásukat hat 
hónap alatt, vagyis 1914. évi május hó 25-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után ellent mondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fog,

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala
kítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülön 
azok, akik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken 
kívül, az 1892. XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az 
ennek folyamán történt bejegyzések által előbb 

nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban 
sértve vélik ideértve azokat is, akik a tulajdon
jog arányának az 1889. XXX\ III. t. ez. 16. §-a 
alapjául történt bejegyzését sérelmesnek találják 
e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényü
ket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1914. évi május hó 25-ik napjáig be
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő elmúlta után az átalakítás
hoz közbejött téves bevezetésből származó bár
minemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján 
éi csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik 
a hitelesilő bizottságnak eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egy
szerű másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pót
lólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átveheti

Muraszombat, 1913. évi november 13.
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság:

Schweitzer s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Szakonyi s. k. tlkkvezető.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
K f

100 gr. 
K f

250 gr. 
K f

500 gr. 
K f

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizü családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

-.50 1.-- 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

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

.60 1.20 2.80 5.60

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

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

.80 1.60 3.80 7.60

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

a legfinomabb fajtákból áll ; csakis 
elsőrendű termékből.

1.— 2. 4.80 9.60

Egyedüli raktár és elárusitás 
Muraszombaton,

ASCHEB, B. ÉS FIA cégnél.

Gazdasági hirdetmény.
Kerestetik arató vállalkozó 1914 évi. 

aratásra, Slavoniába, a nasicei uradalomban. 
38 pár aratóval, úgy a csépléshez is cséplő
munkásokkal. Aratásért fizetés Kalászosok 
után k li. jáért 10 K, minden hold után 
1 K italra, rét és lóhere, zabos bükköny 
kaszálásért, felgyültésért k. h. után 8 K, 
60 fillér italra, a cséplés után rész 4"/». 
Vállalkozni akarók Írjanak Marienfeldi 
intézőség címére, u. p. Nasice, Slavonia. 
Útiköltség személyenként 8 koronában álla- 
pittatik meg.

Fiirst A. és Fia 
czégnél egy jó házból való fiú 

tanoneznak 
azonnal felvétetik

Kiváló uj fajborok I MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban I

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállai Zoltán v. b. t. t., Hevesmegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota). Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontamátra.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- 
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, 

Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.
Zala-, Vas- és Somogymegyei képviselet: Polgár Dávid 
es Társa urak Bpest. I., Feliérváry-ut 39. Telefon 144-14.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


