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i:\I.KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Az iparosok nyugdija.
Ma egészen nyugodtan elmondhatjuk, 

hogy minden ember lehetőleg az olyan 
foglalkozási ágak felé fordul, amelyek, ha 
szűk megélhetést nyújtanak is. de akkor, 
amikor már elérkezett a pihenés ideje és 
beköszönt az a kor, amelyben nehezére 
esik az embernek a munka, további meg
élhetést, nyugdijat biztosítanak.

Számtalan iparos, de sok kis keres
kedő is, éppen a nyugdíj hiánya miatt 
abbahagyja mesterségét és becsukja üzletét 
és olyan foglalkozást keres, hol a nyug
dijat az ő számára garantálják.

A nyugdíj után való törekvés oka annak 
is, hogy a szülők nagyobb része gyerme
keit az ipari és kereskedelmi ma már elég 
szép megélhetést biztosító pályákról, nem 
törődve a kisebb kenyérrel, csakis nyug
díjas pályára adja. Hogy ennek az ipar és 
kereskedelem, melyektől sok tehetséges 
embert von el. kárát vallja, az természetes.

A megnehezült életviszonyok ma már 
indokolté teszik a nyugdíjnak az iparos 
pályán való behozatalát. Hiszen manapság 
már a gyári termelés nagyon is megingatta 
az iparosság életalapját. A mai iparos
osztálynak legnagyobb része a keresmé
nyéből vajmi keveset tehet télre, úgy hogy 
a beköverkezendö munka képtelenségnek 
súlyos gondja nap-nap után nyugtalanítja

Az ország fővárosában élő iparososz- 
táiy az iparosnyugdij kérdésében megmoz
dult és a célt szolgáló intézmény felállítá
sára országos mozgalmat indított.

A napokban Székesfehérvárott az Ipar
testület közgyűlésén már viszhangra talált 
az eszme, melynek megvalósítása végett 
az alábbi indítvány fogadtatott el, amit 
iparosaink érdekében közre adunk már csak 
azért is, hogy a járás iparossága és ipar
társulatai e nagyon fontos ügyben szintén 
megtehessék a lépéseket. Az iparosok nyug
díjintézete ügyében íme az első vidéki kez
deményezés :
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.Azok a szomorn körülmények me
lyek ma a kisiparosok létérdekét veszélyez
tetik, nagyon is szükségessé teszik, hogy 
az országos nyugdíj-intézet kérdésével a 
közgyűlés is behatóan foglalkozzék. Ennek 
megvalósulása után egészen másképpen j 
fogják az iparospályát értékelni és jóval 
több lesz a kellően iskolázott és képzett , 
iparosok száma, mert nem fog a szemük 
előtt lebegni az a tudat, hogy öreg napjai- : 
bán kegyelemkenyér, menhely és szegény
ház vár az elaggott iparosra.

A közgyűlés kimondja hogy az iparos- , 
ság a legmeszebbmenő támogatással kí
vánja az országos iparosnyugdijintézet tör
vényhozási utón való mielőbb felállítását 
és ebben az ügyben feliratot intéz a kor
mányhoz és a parlamenti pártok vezetősé
géhez.

Felhívást intéz továbbá a közgyűlés 
az ország összes ipartestületeihez, melyben 
hasonló eljárásra szólítja fel őket és felkéri 
a ko -.gyűlés a sajtó képviselőit, hogy a 
nyugdíj egyesület kérését jóakaratukig tá
mogassák.

Mivel köztudomású dolog, hogy az 
altalános képviselőválasztások közelednek, j 
kimondja a közgyűlés, hogy az iparosság, I 
az elkövetkezendő választásoknál politikai 
pártállásra való tekintet nélkül, csak olyan 
képviselőjelöltre adja le szavazatát, aki az i 
országos iparos nyugdij-intézet mielőbbi fel
állítását programjába fel veszi, ésminden ere
jével azon fáradozik, hogy a nyugdíjintézet 
törvényhozási utón minél előbb megvaló
suljon."

A járási ált. tanítókor gyűlése.
Csütörtökön, e hó 14-én tartotta a járási 

általános tanítókor tavaszi körgyülését Korongon 
az állami iskola tantermében. Az elnöki széket 
Vértes Sándor foglalta el, aki megnyitójában a 
kartársi szeretetről mondott lendületes szavakat. 
Majd üdvözölte Kuliszéky Ernő kir. tanácsos tan
felügyelőt, aki a gyűlésen megjelent, ezzel is ki
mutatván a tanítóság iránti érdeklődését.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Ezután előterjesztette az elnöki jelentést, a 
melynek során megemlítette, hogy a Tanítók Háza 
szobaalapitványát Horváth Péter szombathelyi ta
nító fia nyerte el. A 600 K-ás személyi pótlékot 
Vasvármegyében kapták legtöbben, ami Kuliszéky 
Ernő kir. tanfelügyelőnek a tanítók iránt érzett 
atyaiszeretetének köszönhető. Járásunkban Székely 
János ottóházi községi és Kápli Kálmán musznvai 
községi tanítók részesültek a 600 K-ás személyi 
pótlékban.

A nyugdíj törvény revízióját hosszú évek óta 
sürgeti a tanítóság, de a kormány az állam anyagi 
helyzetének mostohaságára hivatkozva, még ma 
sem terjesztette be a javaslatot a képviselőházhoz. 
A Tanitóegyletek Orsz. Szövetsége dec. 29-én ta- 
nácsgyülésén is a nyugdijrevizióval foglalkozott, 
de mert a kormány látja a tanítóság egyenetlen
ségét, igy nem is siet vele. Bezzeg az áll. tiszt
viselők szilárd összetartása megteremtette a 1912. 
évi LXV. t.-cikket, melynek értelmében gondos
kodva van nemcsak az állami tisztviselő, hanem 
a családja jólétéről is. Ezen törvény szerint az 
állami tisztviselő 5 évi szolgálat után nyeri el azt, 
amit a tanító 10 évi szolgálat után. Az állami 
tisztviselőnek lakbérre is van jogosultsága, a taní
tóknak nincs. Az állami tisztviselő, ha szolgálati 
ideje alatt 2 éven belül munkaképtelenné válik, 
nyugdíjjogosultsága olyan, mintha 35 évig szolgált 
volna. A tanító, ha 10 évi szolgálatából csak 1 
hónap is hiányzik, nem kap semmit. Az állami 
tisztviselő elhalálozása után temetési járulék is kijár.

Jelenti tovább az elnök, hogy a Muraszom
bati Mezőgazdasági Bank 30 K-t adott a Tanító 
Körnek, majd meleg szavakkal búcsúzik Pósfay 
Pongrácz ny. főbírótól, a*i  a tanügynek és a taní
tóságnak mindig lelkes pártfogója volt. Indítvá
nyára érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítik. Fel
hívja kartársai figyelmét az Orsz. Oktatószövetség 
megalakulási kísérletére, mely ha sikerül, a tanító
ságnak nyert ügye lesz. Jelenti, hogy körünk 100 
K-t szavazott meg a helybeli polgári iskolának. 
Melegen ajánlja a tanítóság figyelmébe a »Vas
megyei Tanítók Lapját*  annál is inkább, mert ez 
a tanfelügyelőségnek is hivatalos lapja.

Sőmen János gyakorlati tanítása elmaradt. 
Bodnár András járási számvevő pedig betegsége 
miatt nem tarthatta meg felolvasását.

A tüdőgyógyintézetekben 
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Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Pósfay Pongrácz válaszol az elnöki üdvöz
lésre, köszöni 45 éves hosszú és érdemdús mun
kálkodásának ezt a szép méltatását. ígéri, hogy 
ezután is testtel-lélekkel kitart a tanítók mellett, 
kéri őket, hogy ezután is legyenek oly lelkes 
apostolai a magyarosítás szent ügyének.

Ezután Erkölcstan a népiskola szolgála
tában cimü tételről felolvas Kelemen Dezső sereg
házi áll. tanító. Munkájában vázolja az erkölcs- 
tanitás fontosságát, amely ledöntené az emberiség 
közé felállított mesterséges válaszfalakat. A mai 
kor romlottságát egyenesen annak tulajdonítja, 
hogy az ifjúság az iskolában nem lesz tanítva az 
igazi emberi erkölcstanra. Majd vázolja, hogy mi 
is az az erkölcstan, ezt oly színesen és meggyő
zően tárgyalta, hogy óriási lelkesedést és freneti
kus tapsokat aratott. Munkájában kiemeli és be
bizonyítja, hogy az erkölcstan határozottan az 
emberiséget a boldogulás útjára vezetné.

Ebn.*r  Jolán vaskorpádi áll. tanítónő felol
vassa »A növendékek szeretetének megszerzése és 
megtartása- cimü munkáját. Gyönyörűen vázolja 
a módokat, melyekkel a gyermek szivét meghódít
hatja. A tulfegyelmezést elitéli. A tanitótól meg
kívánja, hogy derült arccal menjen a kicsinyei 
közé. A feltétlen következetességet elvárja a tanító
tól. A játékot tartja legbiztosabb eszköznek a gyer
meki szív elnyeréséhez. Kedvező időben a szabad
ban való tanítást hangoztatja. Munkájáért lelkes 
hálaérzéseket váltott ki a gyűléstől.

A békésmegyei alt. tanítóegyesület indít
ványának tárgyalását Kuliszéky Ernő kir. 
tanfelügyelő érveléseire mellőzte. A tárgysoro
zat további pontja a számvizsgáló bizottságnak és 
az Eötvös alapgyüjtö bizottságnak a jelentése volt, 
amelyeket a közgyűlés hozzászólás nélkül tudo
másul vett.

A rendkívül látogatott gyűlés befejezése után 
bankettre jött össze a tanítóság, amelyen lelkesen 
ünnepelték Kuliszéky Ernő kir. tanfelügyelőt, akit 
a tanítóság osztatlan szeretetéről biztositották. Fel 
lett köszöntve Pósfay és Vértes. Bankett után 
táncra perdült a tanítóság és a késő délutáni órákig 
együttmaradt. (S. E.)

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

Kérdem . . .
Irta : S. E. .

A lármás utcza zsivajából
Csendes szobámba vonulok: 
Szürke arcomra szánva néznek
A régi, cifra bútorok . . .

A bronz- satyr ajkán is megfagy 
Az édes, szives nevetés
S könnyes ború terül arczára.
— ó, aki sajnál oly kevés! —

A ledér bacchánsnő arcáról 
Eltün’ a csábos mámorvágy,
S az édes krisztus mosolya is 
Oly szent-szomorú, enyhe, lágy.

A nehéz függöny árnyakat vet: 
Sejtelmes, titkos árnyakat . . .
Te sötétség! Mond- kérdve-kérdem 
Jobb a te hazád: a hant alatt ??

HÍREK.

Megjöttek a grófék . . .
Szerdán este távirat tudatta Osterer 

Károly főerdésszel, hogy a muraszombati 
várkastély ura, Szápáry László gróf és 
neje másnap megérkeznek.

Csütörtökön délután a két hófehér lipi
cai mén által vont sárga hintó várta a 
grófi párt, kik a négyórai vonattal érkeztek 
meg Muraszombatba. A megérkezés hire 
villámgyorsan terjedt el községünkben, a 
melynek lakói általános örömmel vettek 
tudomásul, hogy a inár nagyon régen nem 
látott grófi pár, újra itthon van.

Szápáry László grófékat szeretik Mura
szombatban.

Bizonysága ennek hogy már nagyon 
várták őket, s lelkesedéssel tárgyalták min
denfelé hazajövetelüket.

Muraszombat közönsége hódolattal kö
szönti a nemes grófot és fenkölt lelkű nejét, 
aki a várból nyert értesítés szerint most 
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már itt is marad egész nyáron át, mig a 
gróf egyidőre még visszatér a fővárosba, 
előbb azonban néhány napig tartó dolgát 
végzi el Bécsben.

A grófi pár megérkezése után nyom
ban sétát tett a teljes tavaszi pompájában 
töndöklő várkertben, amelynek árnyas lomb
jai alatt bizonyára kellemes nyári üdülést 
fognak találni.

Az esti vonattal már vendégjük is ér
kezett, özv. Szápáry Sándorné grófné sze
mélyében, aki, értesülésünk szerint, egész 
nyáron át itt marad.

— Kuliszéky Ernő kir. tanácsos, tan
felügyelő szerdán este Muraszombatba érke
zett, s részt vett másnap a tanító egyesü
let Korongon tartott tavaszi közgyűlésén. 
Pénteken délelőtt a barkóczi áll. iskolát 
látogatta meg a kir. tanfelügyelő, aki itt 
tartózkodásának ideje alatt Vértes Sándor 
egyleti elnök vendége volt.

— Pósfay Pongrácz búcsúja. Hatalmas méretű 
társas vacsora keretében búcsúztatta Muraszombat 
község közönsége a nyugalomba vonult Pósfay 
Pongrácz főszolgabírót a múlt szombaton este. A 
banquett a Dobrai szálló éttermében volt, azonban 
annyi résztvevő akadt, hogy a polgári kör helyi
ségeiben is teríteni kellett. S mintegy 110 ember 
jelent meg a vacsorán, s képviselve volt a köz
ség egész társadalma, annak minden osztálya, rang 
és felekezeti külömbség nélkül. Az asztalfőn az 
ünnepelt Pósfay Pongrácz ült, mellette két oldalt 
ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró és Kovács István 
ág. ev. lelkész foglaltak helyet. Az első felköszöntöt 
ifj. Horváth Pál mondotta, aki lendületes szavak
kal ecsetelte azokat az értékes qualitásokat, amely- 
lyeket Pósfay e nagy és nehéz járás vezetője hi
vatalos működése közben, mindig a köz javára 
értékesített. Utánna Kovács István ág. ev. lelkész 
köszöntötte a közélet nyugalomba vonult bajnokát, 
aki bizony hivatali elfoglaltsága közepette időt 
szakított magának olyan eredményes közéleti te
vékenységre, amelyeknek gyümölcsét most mind
nyájan élvezzük. Mindkét felköszöntőt lelkes éljenzés 
követte. Majd felemelkedett Pósfay Pongrácz, és 
meghatott hangon köszönte meg az ovátiót és az

TARCZA. J:

Az elveszett örökség.
— A nagybátyám - szólt az üvegszemü 

ember afféle hemi-szemi-demi-milliomos volt. 
Alit vagy százhúszezer fontig. Úgy bizony. S min
den pénzét rámhagyta.

Ránéztem a kabátja kifényesedett könyökére, 
meg a rosszélü gallérjára.

— Az utolsó krajczárig rám hagyott mindent 
mondta az üvegszemü ember s az ép szemének 

a bogarával erősen, szinte kihivóan nézett rám.
— Engem soha ilyen szerencse nem ért — 

mondtam én s iparkodtam mentül irigyebb han
gon beszélni.

— Az örökség nem mindig boldogság, felelt 
amaz filozofikus sóhajtással s vörös orra borzas 
bajusza egv percre eltűnt a söröskancsójában.

— Tudja — folytatta aztán — a bátyám 
anyai nagy bátyám volt. . . iró ember volt, ösz- 
sze irt egész halom könyvet.

— Ugyan?
— Biz, úgy. Es lássa folytatta, fogpisz- 

kálót huzva elő a zsebéből — ez volt az én bajom. 
Az öregnek valóságos gyengéje volt az építőmű
vészet iránt. Ezért aztán könyvtáros lett egy mér
nökiskolában s ott szedte magába a tudományt. 
Hanem mikor hozzájutott a vagyonához, otthagyta 
az állását s egészen magának élt. Az anyámon 
kívül, aki édes testvére volt, az egész rokonsá
gunkból nem élt már más, csak még egy távoli 
unoka testvérünk, akinek soha a szinevilágát sem 
láttuk.

Csodálatos ember volt az én nagybátyám. 
A haja olyan volt, mint azoké a jappáni babáké, 
amiket a bolt ablakokban láthat, a kis szürke 
szeme nagy pápa szem mögött villogott. A ruhá
zatával ugyan semmit sem törődött; az utcán fo
gadok rá, hogy krajcárt adott volna neki úgy volt 
öltözködve, otthon meg egy piszkos, vörös fíanell- 
hálókabátot hordott.

Hogy hogy hívják? Sohse kérdezze. Úgysem 
hallotta volna a nevét. Nem irt az öreg soha olyant, 
amit el lehetett volna olvasni. Egyszerűen lehetet
len végig olvasni könyveit.

Azt beszélte magáról, hogy ö az emberiség 
nagy tanítója. . . de hogy mit tanított igazán nem 
tudom Sokat fecsegett nekem az öreg az Igazság
ról. a Jogról, a Történelem szelleméről s minden
ről könyvet irt s kiadta a maga költségén. Nem 
volt helyes esze; hallotta volna csak mikor a 
kritikusokról beszélt! Nem azért mert levágták, 
ezt nem bánta volna, hanem mert semmit sem 
Írtak róla.

— Mi kell a népnek ? magyarázta nekem 
sokszor, fölemelve a levegőbe a csúnya, nagy, 
barna kezét. — Mi kell a népnek ? Tanítás, vezetés ! 
Szét van szóródva, mint a nyáj, melynek nincs 
pásztora. Pedig itt a háború, az egyenetlenkedés 
szelleme, nihilizmus, az Ínség, a társadalmi önkény 
az önző töke! Látod a felhőket, Teddy ? Látod a 
szemhatáron a viharfelhőket? S mind ehhez szá
mítsd hozzá, — a mongol várt!

— Az utolsó könyvem Teddy — szólt. Az 
utolsó szavam, gyermekem, a süket és megrögzött 
emberiség számára.

S kössenek fel, ha ki nem csordult a sze

méből könny. Azt mondja azért sir, mert közel érzi 
a végét, pedig csak ötven három könyvet irt az 
emberiség számára.

— Talán kissé heves, túlságosan is indulatos 
voltam ehhez a csökönyös nemzedékhez. Talán 
szelidebbnek kellet volna lennem, kevésbé vakító 
fényt használnom. De mindent csak jóakaratból 
tettem.

Először történt életében, hogy beismerte hogy 
hibázott valamiben. Csakugyan nagyon beteg ie- 
hetett. Aztán felém nyújtotta könyvét:

— Az utolsó szavam Teddy, a legutolsó. 
Vidd és olvasd el. Minden vagyonomat rádhagytam, 
Teddy, vedd jobb hasznát, mint én vettem.

S ezzel elkezdett köhögni.
Mikor másnap meglátogattam, a betegség 

már annyira elő vette, hogy nem tudott felkelni. 
Az ágyból sutogta, amint beléptem :

— Elolvastad?
— Egész éjjel ébren voltam és azt olvastam 

hazudtam neki, hogy jó kedve legyen. Az utolsó 
könyv de legjobb s legderekasabb.

Ez a mondás valami verses könyvből ma
radt meg a fejemben. Az öreg elmosolyodott rá s 
meg akarta simogatni a kezemet, de már nem 
volt ereje rá.

A legjobb s legderekabb! mondottam még 
egyszer s az öreg hálálkodva nézett rám, aztán 
behunyta a szemét, nagyot fújt és meghalt.

De még akkor is mosolygott.
Alig hogy a föld alatt volt, megkezdődött a 

vadászat a végrendeletre. Kora reggel, illedelmes 
módon, tisztesség tudóan kezdtünk keresgélni a 
szobájában ; mire beesteledett felhasogattuk a bőr
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ünneplést. Mindvégig érdekes felszólalásában, a 
messze múltba ment vissza, s a régi közigazgatási 
és közállapotokról beszélt a nála megszokott vonzó 
előadásban. A társasvacsora mindennapi hangu
latban folyt le, s csak a késő éjjeli órákban ért' 
véget. — Másnap hétfőn a körjegyzők búcsúztat
ták volt főnöküket Péterhegyen. Összejött az egész 
jegyzői kar családostul, s a környékbeli inteligenlia. 
A gyűlésen Szeredy Viktor, a jegyzőkor elnöke 
mondott hatásos beszédet, amelyben megköszönte 

zt a sok jóindulatot, amit a nyugalomba vonuló 
•óbiró részéről hivatalos működése alatt tapasztaltak. 
Isten áldását kérte a pihenni vágyó főbíróra. Pósfay 

itottan köszönte meg az ünneplést. Délben
• -sas ebéd volt amelynek során Sárkány Ádám, 

. Horváth Pál, Varga Endre és még mások mon
dottak felköszöntőt.

— El jegyzés. Régi szerelem diadalát 
jejenti az a hir, hogy Pósfay Pongrácz cs. 
és kir. főhadnagy e hó 24-én Nagykani
zsán tartja eljegyzését Kovács Böskével, 
özv. Kovács Károlyné leányával. Ez az el
jegyzés nemcsak a legközelebb érdekelt 
feleknek és hozzá tartozóknak csinál örömet, 
hanem minden ismerősük jól eső megelé
gedéssel veszi tudomásul azt. A fiatalok 
kedves és szeretetreméltó egyénisége, már 
rég megszerezte részükre az általános ro- 
konszenvet, s igy nem csoda ha mindenki 
örül, hogy az egymásnak való szerelmes 
fiatalok végre a boldog házasság révébe 
eveznek.

— Szakonyi Jenő nyugalomban. Szakonyi Jenő 
kir. telekkönyvvezető 35 évi eredményes szolgálat 
után nyugdíjazását kérte, amit a minisztérium el 
is rendelt. Május hó végével megkapja a felmen
tést Szakonyi Jenő, aki hosszú hivatali pályája 
alatt kötelességét mindig híven és pontosan telje
sítette. Sokat és jól dolgozott. Megérdemli a pihenést.

— A bérmálások sorrendje, Gróf Mikes János 
megyéspüspök, miként azt lapunk múlt számában 
megírtuk, a tegnapi nap folyamán automobilon 
Muraszombaton keresztül Csendlakra érkezett és 
Batthyány Zsigmond gróf nagybirtokosnál szállt 
meg. A bérmálás sorrendje a következő : május 
17. Csendlak, 18. Vashidegkut, 19. Perestó, 20. 
Vizlendva, 21. Felsőlendva, 24. Péterhegy, 25. és 

székeket, felfeszegettük az összes fiókokat s lever
tük a vakolatot a falról. S minden pillanatban 
attól reszkedtünk, hogy megjön az unoka testvé
rem. Kikérdeztük apróra a házigazdát, aki csak
ugyan tudott a végrendeletről. Azt mondta, hogy 
látta, mikor az öreg egy hónappal ezelőtt megírta, 
egy egész iv papirosra van Írva s nagyon rövid 
csak egypár sor. Összekerestünk mindent, de nem 
találtunk. Fogadok rá, hogy az öreg megfordult 
sírjában, az anyám úgy beszélt róla.

A dolog vége az lett hogy egyszer csak elő- , 
állt a reigatei közjegyző s felmutatott egy régebbi 
végrendeletet, ami tiz esztendővel ezelőtt kelt, s 
amiben nagybátyám az egész vagyonát az unoka 
testvéremre hagyja.

.... Az üvegszemü ember itt elhallgatott. ; 
— Nos és azután ? — kérdeztem én.

— Várjon csak egy kicsit. Én éppen ma , 
reggelig várakoztam ennek a történetnek a végére 
pedig egy kicsit jobban vagyok érdekelve, mint ön. 
Várhat ön is egy percig, aztán felhajtva a sörét 
igy folytatta:

— Húsz esztendős volt az unoka öcsém, 
mikor a végrendeletet megkapta s harminc esz
tendős korában nem volt egy krajcárja sem. Evett, 
ivott, kártyázott, fogadott, a börzén játszott . . . 
a legutolsó hir amit hallottam róla az hogy a 
hollowayi fegyházban ül már három esztendeje.

Természetesen ez alatt az idő alatt én keser
ves napokat éltem át, mert mint láthatja, az egyet
len mesterség amit tanultam, az örökséglesés 
volt. De azért csak eltengődtem valahogy, hol 
jól, hol rosszul. Most például éppen átkozottul le I 

26. Belatinc, 27. Mártonhely, 28. Szentsebestyén, 
junius 1. és 2. Bántornya, 3. Bagonya, 4. Szent- 
benedek, 7. és 8. Alsólendva, 9. Lendvavásárhely, 
10. Csesztreg, 14. Sztgyörgyvölgye, 15. Rédics, 
16. Kerkasztmiklós, 17. Cserföld, 18. Szécsisziget.

— Muraszombati esküdtbiró. A júniusi esküdt
széki cikluson Muraszombatból Hartman Ferencz 
kéményseprő mester fog résztvenni, mint esküdt. 
Ezen a cikluson kerül tárgyalásra a lendvakirály- 
fai csendőrtragédia is

— Szavazó körök járásunkban. A holnapi 
megyegyülésen fogja a vármegye megállapítani a 
szavazókörök beosztását. A muraszombati járásban 
6 szavazókor lesz. Ezek: 1. Muraszombat, itt sza
vaznak a központi, a vidéki és a csendlaki kör
jegyzőségek. II. Mártonhely, ide a battyándi és a 
mártonhelyi körjegyzőségek községei fognak sza
vazni menni. III. Péterhegy: a péterhegyi, s a Musz- 
nyai, jegyzőségből Bokrács, Völgyes, Musznva, 
Örfalu és Mátyásdomb községek tartoznak, IV. 
Felsőlendva, ehhez a szavazókörhöz a felsőlendvai 
körjegyzőség községei ezenkívül a musznyai jegy
zéséiből Szentsebestyén, Salamon, Pálhegy és 
Kölesvölgy községek tartoznak. V. Szarvasiak, itt 
a szarvaslaki és perestói jegyzöség községei fog
ják alkotmányos jogaikat gyakorolni és végül 
VI. Vashidegkut. ahová a hidegkúti és bodőhegyi 
jegyzöséghez tartozók fognak szavazni.

A tótkereszturi körorvos lakása. A tótke- 
reszturi körorvos immár másodízben fordul a vár
megyéhez, hogy engedjék meg neki a Péterhegy 
községben való lakhatást. A közigazgatási bizott
ság ezt végre megengedte de csak ideiglenesen, 
mert a muraszombati járásban egy ötödik orvosi 
kört kell szervezni, aminek következtében az ed
digi körök is változást szenvednek. Ep ezért Pé
terhegy községet se jelölheti ki, mint állandó kör
orvosi székhelyet.

— Mozgalom az uj járás érdekében. Az őri
szentpéteri választó kerület létesítésének kapcsán, 
újból aktuális leit a felsőlendvai járás ügye. Érte
sülésünk szerint a járás vezető tényezői újból meg
indították a mozgalmat a felsőlendvai járás alakí
tása dolgában, s legközelebb széles körű értekez
leten fogják a további teendőket megvitatni.

— Kezelői vizsga. Maár Sándor kir. járásbiró- 
sági dijnok e hő 12-én sikerrel tette le győri kir. 
ítélőtábla kebeléből alakult vizsgázó bizottság előtt 
az igazságügyi kezelői vizsgát.

Megszűnt a bérautó. Az Árvái és Dobrai 
alkalmi társasczég bér autóvállalata megszűnt. Az 
üzlet valószínűleg nem bizonyult fényesnek, külö
nösen mióta gavalléros kirándulások nem voltak 
többé. A társaság Puch rendszerű és gyártmányú 
16 lóerős gépét Szepessv Gusztáv belatinczi gyógy
szerész vette meg.

vagyok törve s őszintén megvallom, hogy reggel 
még nem tudtam miből fogok ebédelni. Szemlét 
tartottam a szobámban, hogy miből lehetne egy 
kis pénzt csinálni. Az egyik sarokban rábukkantam 
nagybátyám könyveire . . .

Soha senki még sajttakarőnak sem használta 
őket. Az öreg megigértette velem, hogy soha nem 
válók meg tőlük, de mondhatom könnyebben még 
ígéretet nem tartottam meg.

Hanem ma reggel dühbe jöttem, mikor me
gint beléjük botlottam. Közibük rúgtam úgy, hogy 
szerte repültek az egész szobában. Az egyik fel
nyílt s kiesett belől le . . . mit gondol, mi ? A 
végrendelet. A végrendelet. Az öreg maga adta 
kezembe akkor este.

... Az üvegszemü ember összefonta a kar
ját az asztalon s az ép szemével szomorúan pis- 
lantott bele a sörös kancsőjába. Aztán csendesen 
szólalt meg:

— Soha ki nem nyitottam ezt a könyvet, 
még csak egy lapját sem vágtam fel.

Elgondolkozott egy kicsit majd hozzátette:
— Ebből a dologból is kitetszik az irők hiú

sága. Mert az öreg nem cselfogásból tett igy. 
Sokkal is becsületesebb volt. De szentül hitte, 
hogy amint a kezembe nyomja a könyvét én sza
ladok haza s addig nem is alszom mig el nem 
olvastam. Ilyen kevéssé ismeri egyik ember a 
másikat! .

S az üvegszemü ember rosszul színlelt meg
lepetéssel fogadta el, mikor megkínáltam egy 
korsó sörrel.

— Hídépítés Muraszombatban. Egyik jói ér
tesült szombathelyi laptársunk a fenti címmel a 
következőket Írja :
* A nagycsákány muraszombati törvény

hatósági közúton Muraszombat nagyközségben 
levő 68. sz. vasbetonhid annyira megrongálódott, 
hogy azt teljesen újból kell építeni. Az építésre 
az államépitészeti hivatal megegyezett Lőwensohn 
Béla vállalkozóval, aki a hídépítést 11 ezer 
korona költséggel vállalta el. A közigazgatási 
bizottság tegnap tartott ülésén a vállalkozóval 
kötött szerződést jóváhagyták s az építésre ez 
engedélyt megadták.

Ebben a pár soros hírben a következő s a 
tényeknek meg nem felelő állítás van. Először 
Muraszombat nem nagyközség, másodszor az újra
építendő hid nem vasbetonból volt, hanem rozoga 
fagerendákből. A hídépítési engedélyt pedig kissé 
elkésve adta meg a közig, bizottság, mert a hidat 
már két hete csinálják.

Meghívó. A mártonhelyi ifjúság Márton- 
helyen, 1914. junius hó 1-én Pünkösdhétfőn, Vezér 
József vendéglőjében és kertté átalakított udvarában 
jótékonycélu zártkörű táncmulatságot rendez. 
Kezdete délután 3 órakor. Beléptidij: Személyjegy 
60 fillér, családjegy 1 korona. Felülfizetést köszö
nettel fogadnak és hirlapilag nyugtáznak. Esős idő 
esetén fedett helyiségről gondoskodva van.

— Orvtámadás Tudósítónk egy valószínűleg 
halálos kimenetelű orvtámadás hírét’ közli velünk, 
Felsömarác községében történt az eset, amelynek 
két legény, két halálos ellenség a szereplője. A 
két ellenség közül a hitványabbik tegnap meg
várta társát, amint este a korcsmából ment haza- 

I felé és úgy vágta fejbe egy ólmos bottal, hogy a 
legény halálos sebbel szállították a muraszombati 

j kórházba. A muraszombati csendőrség ment ki 
nyomozni az eset színhelyére, de eddig még semmi 
hírt sem kaptunk a részletek felöl. A megsebesí
tett legény a halállal vivődik.

— Fiatalkoruaknak tilos a dohányzás! A fe
hérmegyei fiatalkorúakat a legutóbb megtartott 
megyegyülés eltiltotta a dohányzástól. Az erről 
készített szabályrendeletet a jóváhagyó záradékkal 
most küldte le a belügyminiszter. Az érdekes 
szabályrendelet a következő : 1. §. Fehér vármegye 
egész területén a 15. életévüket még be nem töl
tött egyéneknek köz- is mellékhelyeken dohányozni, 
dohányt, szivart s szivarkát saját céljaikra bevá
sárolni, elfogadni vagy magukkal hordani tilos.
2. §. Az a fiatalkorú, aki ennek a szabályrende
letnek reá vonatkozó rendelkezéseit megszegi, ki
hágást követ el és az 1908. évi XXXVI. törvény- 
czikk 33. §-a értelmében büntetendő, illetőleg a 
gyermekekkel szemben az 1913. évi belügyminis- 
teri rendelet értelmében kell eljárni.

— Uj óra-, ékszerész és látszerész-üzlet 
Muraszombatban. Városunk egy uj üzlettel szapo
rodott, az üzlethelyiség a gróf Szápáry-uton, a 
Hunyadi házban van, tulajdonosa Placsek Vencel, 
berendezése nagyon is megfelel a helyi igényeknek. 
Ez irányú hirdetésre lapunk olvasóinak figyelmét 
tisztelettel felhívjuk.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilág 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 kiadó 
vatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

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

— Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez úton 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.

— Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
III. kötete — aki arra jogot tart — átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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— Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen. A 
>Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáras 
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 és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egvuttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

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

Apró hirdetések.
Amerikai szőlővessző Ripária és Göthg 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.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.

Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz
dák Szövetségéí-nek könyvtára nyitva van minden 
szerda'n 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.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Ma május 17-én:

Műsor:
1. Dráma a tengeren. 3 felvonásban. Eöszerepben

VALDEMAR PSYLANDER
2. London. Természet utáni felvétel.

Szünet.
3. A karkötő. Dráma.
4. Különös eset. Humoros.
5. Vilii bosszúja. Humoros.
uci vára íz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
HELYARAK: ,| |,e|y 49 fillér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás. 
Tisztelettel 

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

Újságpapír 

kilónként 
kapható: Balkányi Ernő 
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Radó Antal:

Idegen szavak szótára.
Hivatalos és magán életben nélkülözhetetlen 

könyv. Kapható: Balkányi Ernőnél.

Fűrészelt “SWJ
fahulladék eladása.

Méterinázsánként Mura
szombatban K 2.20

Vaggon - rakodással ab
Körmend (100 métermázsa) K 125 —

Bővebb felvilágosítást ad

Dobrai János
Korona szálló tulajdonosa

Muraszombat.

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

Muraszombatjárás községeinek

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

Ara vissza kilométerekben, a község 
IQ melyik körjegyzőséghez tartozik 

és annak utolsó postája, lakosai- 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható: Balkányi Ernő könyv*  
és papirkereskedésében Muraszombat.

= VIZSGALAPOK =
a legjobb minőség, magyar-, német- és egyvonalas.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Könyvnyomdái és könyvkötészeti munkák

csinos kivitelberj

pontosan és jutányos árban készíttetnek!
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Szives értesítés!
Van szerencsém a m. tisztelt Muraszombat 

vidéke közönségét értesíteni, hogy Muraszombat 
bán (Hunyadi ház) Fő utca, az evangélikus temp- 
' -n szomszédságában egy modern

> r a-, ékszer és ' "
- látszer-üzletet
itottam, hol arany, ezüst, acél és nickel órák, 
r és ezüst láncok, gyűrűk, fülbevalókból, ugy- 

n inga-, konyha- és ébresztő-órákból is nagy 
választékot tartok raktáron.

B,í rkodom egyúttal becses figyelmét felhívni 
rak' on tartott és osztályozott szemüvegekre 

ptetökre : hőmérők, egyéb e szakmába tar
kellékek mindenkor kaphatók.
Órák javítása, gyűrűk és láncok forrasztása 

. ,. n és pontosan teljesittetnek.
Jóindulatú pártfogást kérve.

Mély tisztelettel 

Placsek Venczel, 
órásmester és aranyműves, 

üzletem mint azt egyesek ráfogták 
nem szombathelyi fióküzlet, hanem teljesen a sajá
tom. igy azon helyzetben vagyok, hogy az árukat 
a legjutányosabb árakban árusíthatom.

VIGYÁZZON 
egészségére I ZZZ2 

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 

c igaretta-hüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
1938 1914. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Péterhegyvidéki takarékpénztár r. t. végre

hajtatnak Luczu Ádám végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkvi ha
tóság a végrehajtási árverést 12000 kor. tőkekö
vetelés és jár. behajtása végett a muraszombati kir. 
járásbíróság területén lévő Kerkaszabadhegv köz
ségben fekvő s a kerkaszabadhegyi 89. sz. tjkvben 
A I. 1—13 sor 297/a, 306,a, 327/a, 351 a, 367 a 1, 
367 a 2. 378 a, 394/a, 398, a, 415 a, 622 a 1, 
622 a 2, 626 hrsz. 26. házszám és A f I sor 307 
hrsz. alatt felvett ingatlanaira elrendelte.

Az árverést 1914. julius hó 14-ik napján 
délelőtti 10 órakor Kerkaszabadhegy községházánál 
iogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár felénél illetve kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 20° 0-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. c. 42. $-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a pánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150, 170 
5$, 1908. XL. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma- 
asabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 

akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. LV1. 
t. c. 25. §.)

Muraszombat, 1914. évi május hó 6. A kir. 
jbiróság mint tlkvi hatóság.

Schweitzer sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi, tlkvvezető.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

. KÉRJEN .
MmAT'sÁRJEOTZEK?*.

palából'

JavÜáSmenhS telőfédés/k
a falburkolások-. £ á

Kohn Lipót czégtől
lüS" Muraszombat.

HASZNÁLATRA 
művészi KivitÉfcü fy'z ÉS' 
BETÖRÉSMENTESjÜJ PÁNCÉL

TAKAREKPERSELYT
— BÁRKINEK- „

Íéstmegyei

TAKARÉKPÉNZTÁRptII H
BUDAPEST.iv. Kötő-utca 8.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

hieí.?sá" „Muraszombat és Vidéke11 
heti lapra,

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

lalkozását ingyen közli.
Cziin : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

-----  — Muraszombat.

Horaony-Syrup. Sarsaparillaí
compos.

Vértisztitószer. Üvegje: kor 3.60 es 7.50.

Horgony-Liniment.
a Horgony • Pain - Expeller pótléka.

Fájdalommentes bedörasölés hüléseknél, rheuminál. 

Üvegje: kor. - 80. 1.40. 2.-.

Horgony-kénes-kenöcs
rendkívül idcgcsillapitó száraz és nedves 

kiütéseknél stb.
Tégelye: kor. 1-.

Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet
lenül beszerezhető

Or. Ilckltr „>2 arany eraszlánhoz" cinzitt iJÍOJ . 
tzirliriail, PrA|« I, Ellubiihilruu 5.

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

„Muraszombat és Vidéke14 .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni.

Névaláírás lakás címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.
Tisztelettel a Kiudóhivatul.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi hatóság. 
1962 1914. tlkvsz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Muraszombati Takarékpénztár végrehajtat

nak Godina István, kisk. Godina József, Károly, 
István és Iván végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tlkkvi hatóság a végrehajtási 
árverést 800 K tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a muraszombati kir. járásbíróság területén 
levő Alsómarácz községben fekvő, s az alsómaráci 
341. sz. tjkvben A 1. 1 sor 113/5 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett ingatlan 1 kor., 341. sz. 
tjkvben A I. 2 sor 215,5 hrsz. alatt nevezettek 
tulajdonául felvett ingatlan 40 kor., 341. sz. tjkv
ben A I. 3 sor 296 hrsz. alatt nevezettek tulajdo
nául felvett ingatlan 45 kor., 341. sz. tjkvben A I. 
4 sor 339 hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett 
ingatlan 22 kor., 341. sz. tjkvben A I. 5 sor 417 
hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett ingatlan 
12 kor., 341. sz. tjkvben A 1. 6 sor 479 hrsz. 
alatt nevezettek tulajdonául felvett ingatlan 12 kor., 
341. sz. tjkvben A 1. 7 sor 530 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett ingatlan 38 kor., 341. sz. 
tjkvben A I. 8 sor 673 hrsz. 62. házsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett ingatlan 361 kor., 341. 
sz. tjkvben A I. 9 sor 730 hrsz. alatt nevezettek 
tulajdonául felvett ingatlan 15 kor., 341. sz. tjkv
ben A I. 10 sor 753 hrsz. alatt nevezettek tulaj
donául felvett ingatlan 28 kor., 341. sz tjkvben A 
II. I sor 634 5 hrsz. alatt nevezettek tulajdonául 
felvett ingatlan 7 kor., 341. sz. tjkvben A III. I 
sor 1091 hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett 
ingatlan 32 kor., 341. sz. tjkvben A 111. 2 sor 
1418 hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett in
gatlan 37 koronában elrendelni.

Az árverést 1914. évi julius hó 16-ik 
napján d. e. 10 órakor Alsómarácz község házá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok és pedig az 
A I. 8 sor 637 hrsz. 62. házsz. a. ingatlan a kiki
áltási ár felénél, a többi ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 20%-át készpénzben, vagy az 
1881 . LX. t.-c. 42. jj-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előle- 
ges bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel
tételeket aláírni (1881: LX. tcz. 147., 150., 170. 
§§.; 1908; XL. t.-cz. 21. §.).

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tét, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 
25. §.).

Muraszombat, 1914. május 7. A kir. jbiróság 
mint telekkvi hatóság,

Schweitzer sk. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteléül:

Szakonyi, telekkönyvezető.

M0STJELENTMtG'A JÉCVILÁG — 
A SARK KUTATÁSOKÉ 

Irta dr. CH0LN0KY JENŐ egyet, tanár, 
m Temérdek képpel illusztrált 

kötetünk a tudomány vér- 
tanúinak, a Pólusok meg
hódításáért évszázadokon 
át folytatott, emberfeletti 
harcát ismerteti. A szerző 
maga is híres világutazó 
és tudós. E nagy értékű 
írásában elénk tárja azok
nak a nagy hősöknek 
Hudson, Franklin, Scott 

megrázó drámáit, ame
lyek az örök fagy miszti
kus ködében lejátszódtak. 
Ez az első magyar munka, 
amely az északi és déli___ |_J Sark meghódításának tör- _____  

: :: ténetét adja. :: : :■—■
A gazdagot U^=

: ■ ■
A gazdagon illusztrált kötet ára 6 korona s I 
megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján. I



MURASZOMBAT, 1914. ________ »MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE- MÁJUS 17,

64 C.° hőfokával és radioaktivitásával rhaumát, Alkalikus thermájával hurutokat, gyomor-. Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket,
ischiást, izzadmanyokat. csonttöréseket cukor- és vesebajokat alkati bajokat és érelmeszesedést

PÁRATLAN EREDMÉNNYEL GYÓGYÍT LIP1K-FÜRD0 
Ivó-, fürdő- és iszapkurák, diétás konyha, fürdőkkel egyesitett penziórendszer. 

-ff PROSPEKTUST ingyen küld lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága, a

Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság

845. 1914. szám.

Meghívó
a ..Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság" 
nak 1914. évi május hó 26-án (huszonhatodikán 
kedden déli 12 órakor Budapesten. II . Szilágy 
Dezső-tér I. szám alatt (II. emelet) tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.

Napirend:

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen
tése és az 1913. évi mérleg végleges megállapítása.

2. Határozat a tiszta nyereség hovaforditása 
iránt.

3. Határozat az igazgatóság és felügyelő
bizottság részére adandó felmentvény iránt.

4. Határozat a beruházási tartalékalap egény- 
bevétele tekintetében.

5. A felügyelő-bizottság megválasztása 3 évre.
6. Az igazgatóság, végrehajtóbizottság és 

felügyelőbizottság járandóságainak megállapítása 
egy évre.

Budapest, 1914. évi május hó 8-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból: Azon részvényesek, 
akik a közgyűlésen részt venni kívánnak, kötelesek részvényei
ket a le nem járt szelvényekkel együtt Budapesten: a 
•Magyar leszámítoló- és pénzváltó-bank -nál (V„ Dorottya- 
utca 6.), vagy a .Magyar általános hitelbank--nál (V., József- 
tér 2.), vagy Berlinben: a •Dresdner Bank- nál, vagy 
„Dahlem bei Berlin“-ben : a Centralbank fúr Eisenbahn- 
werte cégnél, vagy Münchenben : a Baverische Vereins- 
bank'-nál. vagy Mm Frankfurtban: a Dresdner Bank - 
nál legkésőbben a közgyűlés megtartása előtt 8 nappal 
letenni.

Az államkincstár, a megyék, városok és községek, 
valamint Ő cs. és kir. Fensége Albrecht főherceg örökösei 
és a herceg Eszterházy javainak kormányzósága ezen köte
lezettség alól fel vannak mentve.

Minden szabályszerűen letett egy részvény 
egy szavazatra jogosít.

Egy jobb házból való fiú 

tanulónak 
felvétetik. Balkányi Ernő 
könyvnyomdájában Muraszombat.

Keil-Lakk
..Keil-Lakk “-nál jobb máz nincsen, 
Asszony mondja : ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle: 
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
hogy ez mindig „Keil-Lakk legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 

Mindenkor kapható: ASCHER B. és FIA cégnél MURASZOMBATBAN 
és Arnstein Benő (Graner Testvérek utóda) cégnél Alsólendván.

Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagy
érdemű közönségét értesíteni, hogy alulírott, aki 
Muraszombaton a Dobrai szálloda éttermében huza
mosabb ideig mint fizetöpincér működtem, jelenleg 
Szombathelyen, (Széli Kálmán-utca 8.) a

— Deákparki vendéglő zz 
vezetését átvettem, hol kitűnő zamatu borok, első
rendű kőbányai sör, ízletes polgári konyha áll a 
t. Közönség rendelkezésére.

Olcsó árak, figyelmes kiszolgálás! 
Szives pártfogást kér,

tisztelettel

BAKONYI JÓZSEF.

Ha fehér vKeil-Lakk*-ot  veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „Keil Lakk" azúrkék. 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére, 
,.Keil-Lakk“-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin, 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk*I

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Puch- 
kerékpár 

Styria- 
kerékpár

Premier 
Helikal- 
kerékpár

Muraszombaton kizárólag NEMECZ JÁNOS gyári raktárában kaphatók.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


