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Igen tisztelt vendségi 
újságolvasó közönség!

Ifja, örege! Apraja, nagyja !

Vagyok aki vagyok.
Mikor e sorokat Írom tollforgató ember 

vagyok, máskor nyugalmazott pedagógus 
akit a legnagyobb szegénység sem tudott 
a lábáról levenni azért, hogy a betűvetés a 
fogalomra vezetés, a gondolat rendezés, a 
szív nemesítés és a jellem fejlesztés pályá
ját való választásomért, az istenektől meg
átkozottnak tartottam volna. Nem én 1 Sőt 
örültem okos elszántságomnak s mint ilyen 
tanító hajdanában a csendlaki fára tudo
mányra szomjas gyermekeit arra is meg
tanítottam, hogyan kell az újévet magyar 
nyelven köszönteni.

Olyan édes kedvesen emlékszem reá, 
mikor Czipót Mária Frankóéról (amely 
községet néhai való volt Dobossy mindig 
csak Ferenczfalvának nevezett) aki abban 
az időben harmadik osztályú jeles növen
dékem volt az ö csengő leányos hangján 
oly szépen köszöntő.t magyarul mondván: 
Tanító ur! Boldog újévet s azzal kacagva 
födte el rózsa piros arcát csipkés kendő
jébe. Úgy emlékszem reá mintha ma volna.

És én most harminchat év után viszon
zásul a Mura partját és völgyét szegélyező 
dombos hegyvidék veniség lakosságának 
szivem egész melegével kívánok: Boldog 
újévet!

Gyermekkorom sok emléke fűződik a 
vendséghez. Környezetükben lovagoltam. 
Csinos névre hallgató lovunkon, gyermekeik 
voltak pajtásaim, akikkel együtt legeltettem 
a Lisa, a Rózsa, a Dáma meg többi nevű 
teheneket. Velük együtt nagy szakértelem
mel tudtam tüzet rakni; a lángján kukori
cát, a parázséban krumplit sütni s végezetül 
verekedni, amikor hol alul maradtam, hol 
föléin kerekedtek, de ám azért magamat 
nem hagytam, hogy sírásra bödülve menjek 
panaszra.

Mindebből kitetszik, hogy nekem na
gyon sok jogcímem van arra, hogy igaz 
lélekkel kiváltják boldog újévet.

Nem fogok kiterjeszkedni válságos 
közgazdasági állapotunkra, veszedelem párt- 
viszályos nemzeti mivoltunkra és rengeteg 
nemzeti bajainkra, amc'y mind azt vissz
hangoztatja: nem boldog a magyar! Nem 
terjeszkedem ki, eléggé megteszik ezt napi 
lapjaink. Megmaradok a kisebb környe 
zetben ott, ahol a magyar kultúrától szá

zadok óta nem idegenkedtek, mert szívesen 
vallották magukat magyaroknak, bárha fajuk 
szláv és anyanyelvűk a vend táj nyelv 
volt is.

És szívből üdvözlöm a Környezetet 
Boidog újévet kívánva, amelyben ki-ki 
meglelte a maga boldogságát saját énjének, 
szeretettéinek, atyafiainak, felebarátainak, 
egyházának, hazájának javára.

Boldogságát! De nagy szó ez! Mert 
mi az a boldogság?

Nemde mén nyes üdvösség, amelyben 
az üdvözülés fogalma kizár minden bút, 
bánatot, szenvedést, nélkülözést, szóval 
mindent ami a legkisebb mértekben is bírva, 
a teljes boldogsággal, üdvösséggel ellen
tétben áll.

A mennyei üdvösségnek kívánsága 
azonban mindig befejező rész. Sokszor el 
is tekintenek alkalmazásától, mert az em
berek méltán elvárják, hogy ha már bol
dogságot kívánunk, kívánjuk azt a földi 
javakból is, amelyeknek élvezetére rendelt 
sorsunk

És miben nyilatkoznék meg ezen földi 
boldogság?

Semmiben másban, mint a meglevő 
társadalmi állapotban mindannak a birásá-

■fAROZA. 3
Karácsonyko . . .

Bánják-e az urak.
Kik nagy vagyont nyernek:
Hogy az álom szalmán
Született egy gyermek ?

üondolnak-e arra.
Kik ítélni mernek :
Hogy Herödes alatt 
Megmaradt egy gyermek ?

Tudják-e a gyávák,
Kik szólni sem mernek : 
Hogy az ördög szarvát 
Letörte egy gyermek ?

Hiszik-e a bölcsek,
Kik lelki port vernek:
Hogy a lelkek felett
Úrrá lett egy gyermek ?

Soliár Kőimán.

Árva Vincze.
Vend népmese.

— ;Muraszombat és Vidéke® eredeti tárcája. — 
Irta : Kolosváry Ferencné.

(Folytatás.)
** *

Régi krónikákban meg van írva, hogy állí
tották a német hadvezetők mindig elöl ágyutölte- 
léknek a magyar ezredeket, mig ók hátul csinálták 
képzett német és cseh ezredeikkel a magas sztra- 
tégiát. De az is meg van irva, mint ragadta ma
gával a magyarok halált megvető bátorsága a 
nehéz cseh dragonyosokat a lassú német gyalog
ságot diadalról diadalra.

A magvarok sorában ott küzdöttek a vend fiuk.
Ott szereztek dicsőséget fajuknak, nemessé

get maguknak.
Befejezték a háborút, kiosztották a kitünte

téseket. Vince vitézi tetteiért nemességet nyert; 
már előbb kapia a kapitányi rangot. Pedig de sok 
gáncsot vetettek neki a nem uríiak. Minden kis 
előléptetésért százszor tette koczkára életét s mig 
derék bajtársai közül annyian elhullattak, ö élve 
s dicsőségtől koszoruzva került haza.

Haza! Hontalan árvának hol vagyon hazája?
Először is Sz be ment. Bár tudta, hogy 

szive bálványa, a tekintetes asszony ránézve örökre 
elveszett, mégis oda húzta valami, — hirt remélt 
róla hallani.

Bejelenti magát a püspökvárban. A szent 
atya azonnal és rendkívül szívesen fogadja, elkér
dezi hősi tetteiről, amiknek hirc megelőzte jöttét. 
Azátán ebédre szívesen marasztja.

Vince hálásan köszöni, nincs ő neki e kegyre 
szolgálata.

Szives unszolásra mégis maradt.
Ebédhez előkerült a tekintetes asszony is 

A Sirolin »Roche« <>ly gyógyszer, amely 
tudományos alapon jól emészthető, nem 
izgató Guajacolesapadékból állittntik elő és 
a Guajacolnak csak jótékony hatású alkat
részeit tartalmazza. Czélszerü összetétele 
és kitűnő melléktulajdonsága mellett, ki 
tűnő Izü és étvágygerjesztő is lévén, az 
összes orvosok rokonszenvét megnyerte.

OliIH „ROCEE“-t használjunk légzőszerveink védelmére^
Ki használja a Siroliii„Rociíe-t'i?
Mindenki mint óvatossági kúrát a légző
szervek megbetegedése ellen.
Köbö^ő'sek és olyanok, akik krónikus 
tűd óborul bán szenvednek.
Tüdí>ha;osok és asthmatdeusok megköny- 
nyebhiílé-iTI és ét vág.vgerj •j-ztésiil.
Influenzások javulás és< ro-o.1 - czéljából 
Skrofulüsok, mirbiydaganalosgyermekek 
szem- és orrhuriil usok, hörgliurulosok si
kerrel használhatják.

Mi a Sirolin „Roche“ hatása ? í.
A Sirolin .Roche. megrövidíti a gyógyulást j 
elősegíti a váladékeltávozást, megszüntet - ' 
köhögésingert, éjleli izadást és lázi, a légző- ; 
szerveknek ellenálló erőt ad. Fenti tulaj- : 
donságai folytán óvatossági kúrákra van x,', 
predestinálva. A Sirolin ,Roehe. elősegíti 
az emésztést és ezzel javítja az erőállapotot, 
gyarapítja a testsúlyt és a Jó közérzést- ~z.'

és gondunk legven arra, - 
........... „Roche“.

i lyjjv' m • j.ou’wíuj •

A nyőgytúrban határozottan Sirolin „Roche“-t kérjünk 
hoqy házigyógytárunkból sohasem hiányozzék egy üveg Sirolin

’ ■ryii9'u"1'111'"' ’! WW?#mmuú1 ■ _

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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bán amik kielégítik mindazokat a vágya
kozásokat, amelyekhez az ember mások 
megkárosítása, megbotránkoztatása nélkül 
életörömeit köti.

És az életöröm?
Ernyedetlen tettrekészség a munkára, 

erő és egészség annak szolgálatában, dol
gozni és szeretni és midakettönk nézve 
alkalmat keresni és találni, hogy javainkban 
szaporodjunk és hogy az élet szeretetét 
felebarátainkkal megoszthassuk.

Ez az életöröm, amelynek koronájául 
kell tekinteni a hosszú életet, hogy min
denkinek megadassák az, hogy minél tovább 
élvezze az élet örömeit és javait úgy hogy 
érdemessé tegye nevét az utókornak, amely 
az ő korának gyökeréből sarjadzó nemze 
dék annak a nagy emberi társadalomnak!

Kivánhétnék-e szebbet, jobbat boldo- 
gitóbbat mint mindazoknak a bírását, ame
lyek az életöröm valódi tényezői?

Nem, most igaz és valóra válható 
kívánság csak az lehet, amelynek kielégí
tése, teljesítése nem az elérhetetlen vágyak 
ábrándjaival foszlik szét az ember gondolat 
világában.

A teljesíthető, a kielégíthető vágyak, 
óhajok teljesítésének reményében kívánok: 
Boldog újévet és kívánjunk egymásnak: 
Boldog újévet!

De kitől?
Attól a jóságos Atya Ur Istentől, 

akinek egyszülött fia születésének nyolca
dán a vend nép oly áhítattal énekli.

Na tou mládó leto veszelimo sze,
Mládoga králya mi molomoga.

Bertalan Vince.

N o v i n e.
A múlt század hetvenes éveiben néhai való 

volt Augusztich Antal országgyűlési képviselő, 
hogy a vendek magyar közművelődését elősegítse 
egy Budapesten megjelenő »Pri jatel*  nevű heti
lapot szerkesztett és adott ki, amely minden izé
ben a magyar nemzeti eszmét szolgálta.

Szerették a vendek olvasni és akárhány vend 
gazdát ismertem, akik szívesen olvasták és szive

dé nem apácaruhában. A fehér csipkés ingváll 
gömbölyű karjait láttatja, a fekete bársony prusz- 
lik telt keble fölött feszül, csak aranyhaját borítja 
kis fekete özvegyi főkötő.

Ahogy megpillantja, Vincének minden vére 
a szivére futott, majd sápadt, majd pirult, de sem
mit szólni nem tudott, úgy elfogta szerelmének 
nagy indulata.

Jóságos mosollyal mesélte el a tekintetes 
asszony, hogy járta ki számára a bácsikája a 
római szent széknél a végleges elválasztását, hogy 
fogta magánál az okból, hogy elhanyatló egész
ségének szüksége van gyengéd női ápoló kezekre. 
Azután az otthoni dolgok kerültek sorra. Azóta, 
hogy a két birtokot elosztották, konvenciós cselé
dekkel gazdálkodik.

Édes ajca elborul ahogy mondja, az az ál
dott barkóczi teievény csak ocsut és gazt terem; 
ősök hajléka, a régi kúria, düledező félben, nem 
is igen mer hazamenni a szomszédság miatt.

— Férfi kellene a házhoz, mondja a püspök 
hogv Vinczét zavarán átsegítse.

De ez nagy együgyüen feleli:
— Most hogy a háború befejeződött, bizonyára 

versenyezni fognak a tótság nemes urfiai a tekin
tetes asszony kegyének elnyeréséért.

Elborul erre egy pillanatra a tekintetes 
asszony szeme, édes arca egy árnyalattal halvá
nyabb lesz s mintegy a társalgás befejezéséül 
kérdi:

— És vitézlő kapitány uramnak mik a tervei 
a jövőre nézvést ?

Ha eddig nem kapott észbe Vincze, most az 
az elboruló szem, az elhalványuló édes arc meg
mondta neki:

>MURASZOMBAT ES VIDÉKE* 2 DECEMBER 28.
sen járatták a magyar és vend nyelven megjelent | mint éber figyelemmel kisérni a lap tartalmát és 

hetilapot, amely valóban prijáteljök volt, barát- kutatni azokat az erőket, akik annak szellemi 
részét adják és ha adják, mi célból adják.

A tekintetben igaz ugyan Zalavármegye első
juk volt.

A prijatel azonban, előttem ismeretlen okból, 
megszűnt s helyette a >Muraszombat és Vidéke*  
vette át annak kultujeszméjét, amely eredményé
nek tényeként megállapítható, hogy a >Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület*  már nem ta
lálta szükségesnek, hogy a lap vend nyelven is 
megjelenjen. Mert valóban örvendetes jelenségnek 
kellett betudni, hogy a hazafias vendek között a 
magyar nyelv ismerete annyira terjedt, mikép tol
mácsra a lap hasábjain már nem volt szükség.

A múlt évben pedzve volt, hogy Alsólendván, 
ha jól emlékszem reá egy ügyvéd abban utazott, 
hogy egy vend nyelvű hetilapot indít meg. Lapunk 
szerkesztője azonban igen alaposan reá mutatott 
arra, miért nincs szükség reá és igy ennek folytán 
a lap megindítása el is maradt.

Nem kis meplepetésemre azonban lapunk f. 
évi december hó 14-ki számában olvasom, hogy 
Zalavármegyében Cserföldön (Nem Csernecz, Cser- 
nelócz vagy Cserencsócz lesz ?) Klekl József nyug, 
plébános »Novine« czim alatt egy szlovén 
hetilapot indított vagy mi, amely egy érdemes 
határvidéki tanitó értesítése szerint nem vend, ha
nem nyelvezetével is a nagy szláv vagyis szlovén, 
más szóval illér dialektikájával örvendezteti meg 
a magyarság minden időkben hazafias vend nyelvű 
lakosságát.

Ha a heti lap vend nyelven íródik és azt a 
szolgálatot teszi, amit a múltban a »Prijatel*,  a 
jelenben pedig a »Muraszombat és Vidéke*  teljesít, 
bárha a magunk részéről szükségét nem is érezzük, 
de mások jogait tiszteletben tartva megjelenését 
nem csak tudomásul vesszük, hanem ha azt talál
juk, hogy ugyanazon nemzeti irányban fejti ki 
tevékenységét, mint mi, készséggel meghajlunk 
nemes intenciói előtt. Ámde, ha azt tapasztaljuk 
és azt kell tapasztalni: hogy a megindított hetilap 
bizonyos tekintetből irányzatos*  kezd lenni, vagy 
is oly tendenciák rejtegetéséről tanúskodik, amelyek 
sem Zala sem Vasvármegye nemzeti és általános 
közművelődési közgazdasági céljait nem csak hogy 
nem szolgálja, hanem azokkal szembe is helyez
kedik, akkor a Klekl József-féle embereket egy
szerűen lehetetlenné kell tenni.

Ezek után mi sem áll közelebbi érdekében a 
Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek,

Álmainak imádott tündérasszonya viszont 
szereti őt.

Térdre borult és úgy felelte:
Hogy újra a tekintetes asszony legalá

zatosabb szolgája lehessek !
Ez pedig igy felelt:

Nem a szotgám leszel, hanem a lelkem, 
hites uram!

Ezzel kézen fogta, mellé térdelt, úgy fogad
ták a könyekig meghatott egyházfejedelcm áldását.

** *
Uj tavaszra napsugárra uj rügy fakadt a 

fákon, uj vetés zsendült a mezőn. Az uj gazda 
kezén újra termett az az áldott barkóczi teievény 
piros búzát, halvány rozsot és aranyszínű kuko
ricát. A tágas gyepes udvaron vasárnap délután 
vidám cselédek hancuroztak, cicáztak, énekeltek :

Veszéla szó ona drzsina
Kira hízsa pri czeszti sztoji,
Okoli je trata zeléna
Haj, to me náj bot*  vészeli!

És újra felépült a düledező kúria, eresze ala 
fecskemadár fészket rakott. Bent lakott a boldog 
pár, kinek megújuló munkakedvet, gyarapodást 
hozott a hasadó hajnal, boldogságot, üdvösséget 
a leszálló éjszaka.

Vinczétől és a tekintetes asszonytól szárma
zott a tótság egyik ma is élő és viruló nemesi 
családja.

(Vége.) 

sorban is a legilletékesebb és pedig a lendvai- 
járás főszolgabírójával és reméljük is, hogy fel 
szólainlásunk még azon esetben sem fog figyelmen 
kívül hagyatni, ha e tekintetben már résen találta 
volna szomszédainkat.

Veritas.

Boldog újévet!
Az újévi üdvözlések megváltása.

A V. M. K E. felhívása folytán, az 
újévi üdvözleteket a hazafias czélra meg
váltották, s ezúton kivannak minden isme 
rösüknek, jóbarátjuknak, s mindazoknak 
akit illet ilyen boldog uj esztendőt a kö
vetkezők:
Árvái Henrich Muraszombat 50.
Bagáry N. János Perestó 1.—
Dr. Bölcs Gyula Muraszombat 2.—
Dr Czifrák János és neje Muraszombat 10.— 
Csiszár János Muraszombat 2 —
Darvas Ferencz Gyanafa 2.—
Dobrai János Muraszombat 5.—
Döbrentei Antal , 2.
Ferenczy József Zsidahegy 2.—
Dr. Geiger Arthur Muraszombat 4.—
Horváth Lajos Battyánd 2.—
Hunyadi Sándor Muraszombat 2.—
Kalchbrenner és Nádai Muraszombat 5.— 
Kirbisch Ferencz Musznya 2.—
Kleinrath József Muraszombat 2.
Kocsár Károly Vashidegkut 2.
Kolosvári F és neje Mezővár 2. —
Kovács Oyörsiy Muraszombat 2.
Krantz József Muraszombat 5.
Küzmics Mátyás Battyánd 1. -
Dr. Lamm Antal Muraszombat 4.
Luthár Ádáin Battyánd 2.—
Meschnárk József Mártonhely 1.—
Most Rudolf Muraszombat 2.
Nemes Miklós , 1.
Obál Mihály Vashidegkut 3.
Oszkó írnák , 1.
Osterer Károly Muraszombat 2. -
Dr. Pintér Miklós » 5. -
Pósfay Pongrácz » 5.
Dr. Pollák Henrich Tótkeresztur 3.
Reiser Boda Heinrich Mártonhely 1.—
Scheibner Aladár Muraszombat 2.—
Schnell János „ 2.
Scliweinhammer J Battyánfalva 2.
Sommer József Felsölendva 2.
Dr Sömen Lajos Muraszombat 10. 
Stern Hugó „ 2.
Szlepecz János „ 5.
Szeredy Viktor Tótkeresztur 3.—
Takáts család Budapest 5.
Telkes Endre Csendlak 1.—
Völgyi Ferencz Csendlak 1.
Molitorisz Jenő Muraszombat 1.
Sostarics Elek Muraszombat 1.
Gergulecz Sándor Muraszombat 1.-

Összesen 173.

HÍREK. 1
— Pósfay Pongrácz járási főszol

gabíró 1914. január 3-án kezdi meg tör
vényesen járó 6 heti szabadságát, mely 
időre a hivatal vezetésével Horváth Pál 
tb. főszolgabíró bízatott meg.
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— Lelkész választás. A battyándi lelkész 
választás január hó 13-án lesz. Luthár Ádáin 
megválasztása biztosra vehető.

Halálozás. A vendvidék egy érdemes pol
gára költözött el az élők sorából. Kercsmár Ernő 
szentbibori birtokos halt meg. Fiatalon hagyta itt 
családját. Halálát nyelvrák okozta. A család a 
következő gyászjelentést adta ki.

Özv. Kercsmár Ernőné szül. Ilencsecz 
Juliánná, úgy a maga, mint gyermekei: Zsig- 
mond, Mariska, Irénbe és Ernő, mint az 
összes rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik a legjobb férj, atya és rokonnak 
Ken-s/nár Ernőnek a szentbibori önk. tüzoltó- 

. főparancsnokának hosszas szenvedés után 
eíc.enek 40-ik évéb.en folyó évi deczember hó 
24-én történt gyászos elhunyták A megboldogult
nak hült tetemét folyó évi deczember 26-án 
délután 2 órakor fogjuk az ág. hitv. ev. egyház, 
szertartása szerint a szentbibori sirkertben örök 
nyugalomra elhelyezni. Kelt Szentbibor, 1913. 
deczember 25-én. Béke hamvaira! Hima Sán- 
dorné, szül. Kercsmár Vidorka nővére. Hima 
Sándor ev. lelkész sógora és gyermekei. Ben- 
csecz István apósa és gyermekei.

Vadászatok A gróf Szápáry László tulaj
donát képező muraszombati mezőn a múlt szom
baton volt a nagy körvadászat, amelyen részt 
vettek : Dr. Bölcs Gyula, Bodnár Endre, dr. Czifrák 
János, Győri Kálmán, ifj. Horváth Pál, Kleinrath 
József, dr. Lamm Antal, Osterer Károly, Pósfay 
Pongrácz, Réthv Béla, Schweinhammer János, 
Sauermann Jenő, dr. Somén Lajos és Vogler 
György. Esett 532 drb nyúl, 36 fogoly.

A hazvétel nem jogerős. Muraszombat 
község képviselőtestülete decz. hó 10-én tartott 
közgyűlésén 16 szavazattal 2 ellenében elhatározta, 
hogy megveszi a volt Délvasmegyei Takarékpénz
tár épületét 75000 koronáért. E határozat ellen 
dr. Somén Lajos képviselőtestületi tag felebbezést 
adott be. A deczember 29-iki közgyűlés remélhe
tőleg már határozni fog a felebbezés felett.

Tömeges gólyajárás. Horváth Pál föbiróék- 
hoz kisleányt, Antauer Jenőékhez fiúcskát, ifj. 
Sőinen Jánosékhoz pedig ugyancsak kisleányt 
hozott a Jézuska karácsonyi ajándékképen.

A muraszombati I. sz. állami kisdedóvoda 
karácsonyfájára adakoztak a következők: Pósfay 
Pongrácz 5 kor., dr. Czifrák János és neje 3 kor., 
N. N. 3 kor.. Kardos József 3 kor.. Olajos Sán- 
dorné, Turk Józsefné, Muraszombati Takarékpénz
tár, Scheibner Aladár 2 2 kor.. Vértes Sándor,
Döbrentei Antalné, dr. Brandieu Sylviusné, di. 
Geiger Vilmosné, dr. Sőmen Lajosné, Győri Kál- 
mánné. Novak Alajosné, Árvái Henrikné, Fürst 
Ödönné, Balkányi Érnő, Nádai Józsefné, Sebők 
János, Kleinrath József, Czvetkó Lajos, Csiszár 
János, Szlepecz János, Kováts Györgyné, dr. 
Pintér Miklósné, Török Ernőné, Schnell Jánosné, 
Horváth László, Ratkol Tivadar, dr. Skrilecz Mi- 
hályné, Dobrai Jánosné,Sostarich Elekné, Schweitzer 
Jenőné, Nemes Miklósné, Scheibner Aladárné, 
dr. Bölcs Gyula, Székely István. Malacsics József, 
dr. Radu Romulusné, Pollák Józsefné, ifj. Horváth 
Pálné, dr. Geiger Arthurné, Pozvék Ignácné. Tóth 
Antal, Horváth Pál, Lánci Viktor. 1 — I korona, 
Istenes lstvánné, Stybló Rezsőné, Fülöp Jenő 
60 60 fillér. Nemes Böske, Fiiszár Józsefné 
40 40 fill., Wolfarth Lajosné süteményt, dr. Pin
tér Miklósné kél öltözet ruhát, Jónás János a két 
óvoda részére 20 m. szövetet, Poszt! János a II. 
sz. óvodának 1 kosár almát volt szives küldeni. 
A gyermekeknél 16 koronát gyűjtöttünk, összesen 
<S1 kor. 60 fillér. Kegyes adakozásukért hálás 
köszönetét mond Spránszky Anna, állami óvónő. 

A muraszombati II. számú állami kisdedóvoda 
karácsonyfájának felállításához hozzájárultak : Jun- 
kuncz Sándorné, Osterer Károly. Nemecz János, 
N. N. 3 -3 K. özv. Berke Miháíyné, ifj. Kirbisch 
Ferenczné. Virág Dániel, Vukán István, Antal 
Sándor 2 2 K. Finkelstein József, Bácz János 
1-50—1-50 K. Hoyer István I 60 K, Kolossá 
lstvánné, Halbarth Henrik 120 -120 K, Karafiáthné. 
Hirschl Ferenczné, Rendes Jánosné, Sajt Ferencz,
Világhírű schweiczi óragyár egyedüli képvise-

Paurics Máthé, Kováts lluska, Kohn Samé, Berger 
Béla, Boros Benő, Simon Józsefné, Richter Jó
zsefné, Hartner Gézáné, Vértes Sándor 1 1 K,
Gorcsán Miháíyné 70 fill., Porédos lstvánné. Fickó 
Mátyás, Zvér Krisztina, Dehelák Mátyásné 60 60 
fill., N. N„ Jug Józsefné. Horváth Kata, Bencsics 
Anna, Flegár Miklós 50 50 fill., Lázár Ignác, 
Türha Antal, Dervaricsné. Melles Nándor, Hickl 
Ferenc, Szersén János, Siftár Lajos, Rozmann 
Ferenc, Kolossá József, Titán Ignác, N. N. 40—40 
fill., Gosztonyi József, Császár Krisztina, N. N., 
Schöck Sámuelné, Horváth lluska, N. N„ Derva- 
rics Ferenc 20 20 fill., Puher Mariska, Szollár ;
llus, Lansok Teréz 10 -10 fill. A kicsinyek névé- ' 
ben hálás köszönetét mond a szives adakozóknak 
Nagy Rózsi áll. óvónő.

Háziipar tanfolyam Mezövárott A Mura
szombat-járási Gazdák Szövetsége a földmivelés- 
ügvi miniszter anyagi támogatásával 1914. január 
3-tól február 14-ig Molilórisz Jenő állami tanitó 
vezetése és felügyelete mellett seprű- és kefekötő 
tanfolyamot tart Mezövárott.

Niunkásjutalmaz s A kereskedelemügyi 
miniszter 1913. évben 100, egyenként 100 koro
nából és elismerő oklevélből álló jutalmat rend
szeresített ezen ipari munkások érdemeinek hono
rálására, kik egy munkaadónál töltött hosszú szol
gálatuk és szorgalmuk folytán pályatársaik közül 
kiválnak. Az ez évi jutalmak, melyek közül a 
soproni kereskedelmi és iparkamra területén alkal
mazott munkások számára hetven fentartva, most 
kerülnek kiosztásra. A szóban levő jutalomdijakat 
a miniszter a kamara javaslatára Perusits Antal, 
Steiner János soproni lakatosmester segédjének, 
Sebesta János, Troginayer Károly soproni kefe
kötőmester segédjének, Seiler János, Spitzer Lipót 
kismartoni bőrgyáros cég segédjének, Dubrava 
József, Küchne meződazdasági gépgyár r.t. mosoni 
cég munkásának, Hollnthonner János, Gager János 
lékai asztalosmester segédjének és Heffer Géza, 
Keller Mátyás nagykanizsai cipészmester segédjé
nek ítélte oda. A miniszternek a jutalmak a ka
rácsonyi ünnepek táján való kiosztását kívánó 
rendelete folytán, a vidéki munkások jutalmait a 
kamara elnöksége megfelelő formában való átadás 
céljából az illetékes ipar: testületeknek küldte el. 
Perusits Antalnak és Sebesta Jánosnak, a két 
soproni jutalmazottnak jutalmi dijait pedig vasár
nap délelőtt adta át, a kamarai tagok és jutalma- 
zottak pályatársainak jelenlétében, Ullein József 
kir. tanácsos, kamarai elnök, aki rámutatva a ki
tüntetettek érdemeire, őket a miniszter részéről 
történt megjutalmazásuk alkalmából szép szavak
kal üdvözölte.

Egy anyós önfeláldozása. Ritka eset, de 
megtörtént, s egy anyós tényleg meg akarta men
teni bajba jutott vejét. Az eset egyébként a követ
kező. Á csendőrök bizalmas értesítést kaptak, hogy 
Zrinszky Iván zsidahegyi lakős fegyvert tart, a 
mellyel gyakran kiszokott járni az erdőre és me
zőre holmi kis vadorzás céljából. A csendőrök 
elmentek Zrinszky Ivánhoz és kérdőre vonták. 
Rövid tagadás után az atyafi előadta a fegyvert, 
de egyben tudomására hozta a csendőröknek, hogy 
Zrinszky Ferencnek is van fegyvere, s mert bizto
san tudja, hogy csak ő lehetett az. aki öt felje
lentette, hát most ö is elárulja barátját. Menjenek 
csak oda a zsandár urak, s megfogják találni ott 
is a puskát. A csendőrök szót fogadtak s elmen
tek a másik Zrinszkihez. Otthon találták. Együtt 
volt a gazda, felesége meg az anyósa, akik mind
nyájan halálra rémültek, amikor a kakastollasokat 
megjelenni látták. Nincs énnekem puskám, mondta 
ártatlan arccal Zrinszki Ferenc, megkereshetik az 
egész házat, de nem találják. Ekkor az anyós el
kezdett nyöszörögni, s szepegve közölte a csendőr
őrmesterrel, hogy a megjelenésük okozta rémület 
rém módon hatott az ö veséire, s ha a csendőrök 
ki nem eresztik rögtön, hát módfelett dísztelen 
jelenetnek lesznek nyomban tanúi. Az őrmester 
kiengedte a szűkülő vénasszonyt, de utána ment 
s csodálkozva vette észre, hogy az anyós fürge 
léptekkel nem oda igyekszik, ahova még a császár 
is gyalog jár, hanem az udvaron álló másik épü
letbe rohan, ahol tulajdonképen Zrinszkiék laktak. 
Az őrmester megállt a ház végeben s csakhamar

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

Fehér B élánál
szerezhető be.

Újévi ajándékok 

látta, amint a derék anyós az épület túlsó olda
lán lévő ablakon kiugrik, s kezében egy fegyvert 
szorongatva szalad a mezőre s bedobja azt egy ba
rázdába. Megvárta, mig a veseműködés izgal
maitól megszabadult matróna visszajött s újból 
kérdőre vonta a társaságot. Ezek most már sok
kal bátrabban tagadtak, de módfelett megvoltak rö- 
könyödve. mikor a csendőrök kivezették őket a 
ház mögötti mezőre és a puskát megkerestették 
velők. Mindakét Zrinszkit feljelentették a szolga- 
biróságnál.

Kék óriás fajnyulak - szépen fejlődöttek, 
értékes prémmel, valamint célszerű nyulólak — 
kaphatók Ferenczy József állami tanítónál Zsida- 
hegy, posta Urdomb.

A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilag >Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválöbbjai. 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-ut 54.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdijegyesüiete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat 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 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt . Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát es ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jő akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nenj 
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.

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

Tolnai Világláp kedvezménye, a Lexikon 
II. kötete — aki arra jogot tart átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében 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.

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.

Szombathely, Király-utcza 5. szám, 
Muraszombat, Dobrai szálló

Occassió árban. Tt41
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4064 1913. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

kvi hatóság közhírré teszi, hogy Fürst A. és Fia 
muraszombati bej. cég végrehajtatónak üombócz 
Alaios és neie Kuzmics Ilona végrehajtást szenve
detlek elleni’308 K 68 fill. tőkekövetelés, ennek 
1913. február 8-tól járó.5" o kamatai. 33 kor 30 
fill. peri 24 40 fill. végrehajtási és 26 K 30 árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti, vég
rehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint 
telekkvi hatóság területén levő a mátyásdombi 
11. sz. tjkvben Á t 1 sorsz. (176, 177) hrsz. 11. 
házszám alatti ingatlanból nevezett üombócz Ala
jos B. 6. alatti 1 s-ed rész jutalékára 925 kor., 
az u. o. 25. sz. tjben A I. I sor 180. hrsz. alatti 
ingatlanból üombócz Alajos B. 9. alatti ’/ic-od 
rész jutalékára 13 kor., az ti. o. 14 sz. tjkvben A 

1 sorsz. (174, 178, 179.) hrsz. alatti ingatlanból 
üombóc Alajos és neje Kuzmics Ilona B 8 és 10 
alatti 5 K-ad rész jutalékára 123 koronában meg
állapított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik 
s arra határnapul

1914. január hó 19-ik napjának 
délelőtt 10 órája Mátyásdomb község házához ki
tüzelik azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan a kikiáltási ár 2 3-ad illetve 1 2-ed, részén alól 
eladatni 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 hezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20" (i-nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5" <> kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Kelt a kir. jbirőság, mint telekönyvi hatóság 
Muraszombatban, 1913. november hó 12.

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

Neszmenyi Denes kir. tlkkvezető. i

Vendéglő “SÖI 
bébeadás.

Vasmegye Alsószentbenedek község
ben, (pósta Urdomb) egy vendéglő bérbe- í 
adó esetleg örökáron is eladó. Értekezhetni | 
a tulajdonossal ugyanott

Zrinszki Ferencz, 
vendéglős.

Radó Antal:

Idegen szavak szótára.
Hivatalos és magán életben nélkülözhetetlen 

könyv.

Önügyvéd.
Peres s peren kívüli ügyekben a törvények szabályaival, 
curiai döntvényekkel és irománymintákkal, kiegészítve a leg
újabb törvényekkel a bírósági hatáskörről, sommás eljárásról, 
házassági s családi jogviszonyokról, örökösödési eljárásról, 
felső közigazgatási bíróságról, consuli bíráskodásról, bélyeg- 
illeték-szabályokról, különösen jelzálog-kölcsönöknél, fizetési 
meghagyásokról, telekkönyvekről, kamatlábról, állami anya

könyvekről.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT-

Iskolai körbélyegzök
az im rendelet szerint darabonként 3 koronájával 

megrendelhetők : Balkányi Ernő papirkereskedésében 

Muraszombat.

Budapesten ■ —
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 
___ ' Muraszombat. ’ ■

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

z ... - .....' . ===
Nagy

újévi és alkalmi vásár
MURASZOMBATBAN

Balkányi Ernő papirkereskedésében

Meglepetésszerii újdonságok levélpapírban.

Képes gyermek könyvek, képeslevelezőlapok, imakönyvek, névjegy

kartonok, tárczanaptárak stb. stb. jutányos árban kaphatók.
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A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export 
jól világitó villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert Heliophor^ elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.
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:r— ÜGYVÉDI. IRODAI ÉS PÉNZINTÉZETIG 

HATÁRIDŐ NAPLÓ 
az 1914. évre kapható 

i BALKÁNYI ERNŐNÉL. MURASZOMBAT.

Csáktornya Zalaegerszeg—Muraszombat.Muraszombat Zalaegerszeg—Csáktornya.

Muraszombatból indul 312 653
12501

412 Csáktornyáról indul 610 436 104
Zalalövőre érkezik 540 1010 309 700 Zalaegerszegre érkezik 927 826 430 —
Zalalövőről indul 550 1022 314 722 Zalaegerszegről indul 1240 355 5’4 845
Zalaegerszegre érkezik 647 1 123 422 830 Zalalövőre érkezik 151 506 642 947
Zalaegerszegről indul 1220 1220 554. 436 Zalalövőről indul 207 549 — 207
Csáktornyára érkezik 340 | 349 932 757 Muraszombatba érkezik 411 809 — 411u

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

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

KÁZÁR IMRE vendéglős.
Nt.MECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos.
ANTAL ER FERENCZ úri és női czipész- 

mesler Közép-ulcza.
POZVÉK IGNÁCZ vásári szabó. Közép-utca.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.
POSZTL JÁNOS órás és ékszerész.B1T1ERMANN TIVaDAR borbély és fodrász.

'.RGET VILMOS bőr és deszkakereskedése.
PÉTERKA FrRENCZ vendéglős.

BOROS BENŐ kávéháza.
PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

1 ZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,
RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

D1TTRICH GUSZIÁV épület-, mübádogos 
és mozgó színház tulajdonos. RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 

kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 
Kerékpár raktár.DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester. S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
1ÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

SCHÖCK SAMU cím- és szoba festő.
TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és müasztalos. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.------------------------ ------------------------
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő ulcza.
WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca.

VIDÉKIEK:

j BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KARlOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

gépek árusítása DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza. | GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. GROSZ S\MU vendéglős Urdomb.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

GRŐSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 
HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KÜHÁrIsTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

MOLNÁR ZSIGMOND „Emke Kávéház “ 
Komárom.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.
OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház*  
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.
STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

”SIFTARMÍÍHÁLY vendéglős Sürüház. 
SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TALÁNY! FERENCZ tulajdonos, SIBRA 
GYÓGYFÜRDŐJE, Szepesváralja mellett. Bő 
mész- és jód tartalmú vizei kitűnő gyógy- 
hatással bírnak. Csuz, köszvény, reuma és 
gyomorbaj ellen. Napi penzió 5 korona.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö. 
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos. 

Bad Radein.
ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.

Ifjúsági, mese és gyermek képeskönyvek ufé^ajándék0
Kaphatók nagy választékban Balkányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.



• MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE- DECEMBER 28.
MURASZOMBAT, 1913.

Apió hirdetések.
Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz- 

dák Szövetségé<-nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt II 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 Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

'Galambokat nagyobb mennyiségbeu megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

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

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

Ara vissza kilométerekben, a község 
IP melyik körjegyzőséghez tartozik 
U és annak utolsó postája, la kosa i- 

fillér nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kiiométerenkiut.

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

AZ EST
a legjobb magyar napilap.

Hírei frissek és igazak!
Közgazdasági rovata a gazdasági 
élet minden mozzanatáról számot 
ad, sportrovata 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 l-kor 
és másnap reggel */«  9 órakor 
kapható Balkányi Ernő papir

kereskedésében Muraszombat.

Ára 6 fi iér.

1rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Meli-Karamel- 

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

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

gyógyszertárában.

. . .. — -

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés. 

„Muraszombat és Vidéke**  
heti lapra,

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

lalkozását ingyen közli.
Czim: Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

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

XVI. évtársulata 1914. január 2-án
működését megkezdi.

Felhívjuk a t. közönség becses figyelmét arra, hogy ezen évtársulat résztvevői 
minden üzletrész után hetenként egy koronát 
tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések

3 év múlva az 5“j0-°s kamatokkal
együtt a tözsbetétek arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 

befizetése után 150 korona 7“|0-os kölcsönre tarthatnak igényt.
Az aláírások 1913. évi deczember hó 29-től kezdve 1914. január hó 

15-ig, hétköznapokon 9 12 óráig az intézet helyiségében eszközölhetók.
Egyben ezúton is értesítjük a t. közönséget, hogy intézetünk

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

Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket és számla követeléseket. 
Minden megbízást elfogad a mi a takarékpénztár és bank üzletkörébe tartozik. 
Muraszombat, 1913. deczember 26.

A MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK 
Igazgatósága.

Butorcsomag olásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 
sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 

ty sebeknél. Adag: kor. —.80.

f" Horgony-Liniment. X-
a Horgony-Pál n-Expeller pótlékai

Fájdalommentes bedörzsölés hüléseknél, rhenmánál, 
köszvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2.—.

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

Üvegje: kor. 1.40.

Rk Kapható a legtöbb gyógvszei tni bán vagy köz 
lenül beszerezhető

V Or. Rlótír ,.lz Gmzliitar*, ciffliifl. qjíjj- 
'EttMfcetUslrm? S.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

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

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

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

Ó 1908 1911. évjáratú és uj FAJBOROK. 
Pecsenye-, csemege-, szamorodni- és asszu borok.

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szölőtelepei:
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12.000 hectoliter

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása czéljából.

borfajok: Mézes, Ezerjó, Riziíng, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskat- Zala-, Vas- és Somogymegyei képviselet: Polgár Dávid
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, ö/ 07 r

Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. 6S Társa UFük BpCSt, I., FcllCTváry-1't 39. Telefon 144-14.
■«’. —mm i iwiiiih ------——:~Tr ~ ii»« iii-imh mii i m -----

■j

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


