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Meghívó
az orsz. női kongresszus szervező-bizottsági illésére-

Magyar Nőegyletek, Honleányok! 
Mentül fejlettebb egy-egy nemzet, men
tül gazdagabb, annál jótékonyabb.

Ez bár ellentétnek látszik, mégis 
való, a mint ezt Anglia példája meg
lepően igazolja. Mentül nagyobb a 
fény, annál nagyobb annak árnyéka. 
Ez természeti ősi törvény, mi a nem
zetek életében is érvényesül.

A jótékonyságnak azonban nem 
m indig főkelléke az alamizsna. A  ma
gyar nemzet ezredéves története szá
mos fényes esete példa reá a török 
korszaktól kezdve. Egy Zrínyi Ilona, 
egy Báthory Erzsébet, Szilágyi Erzsé
bet, Lorántffy Zsnzsánna vagy a sza
badságharcpéldái egy Károlyi György- 
né grófnővel, gróf Batthjányinével, 
úgy gróf Teleki Blanka és br. Radák- 
néval Erdélyben, az élén, a magyar
ságnak feledhetetlenül mélyen szivébe 
vésték, a magyar nők nemes, párat
lanul álló önfeláldozását, lelkes haza- 
fiságát és fényes, ragyogó jótékony
ságát szegénynyel, gazdaggal szemben 
egyaránt.

A  valódi jótékonyság nem mindig 
a pénzáldozat, vagy annak nagysága. 
Igazolja ezt a Magyar Orsz. Vörös- 
Kereszt-Egyesület, a Fehér-Kereszt- 
Egyesület, az Orsz. Nőképző-Egyesü- 
let, a Lorántffy-Egyesület, a Mária- 
Dorottya-Egyesület, a tüdőbajosok sza
natóriumának női egyesülete, a Jóté
kony Izr. Nőegyesületek, az Irodalmi 
és művészeti női egyesület, a Viz- 
csöpp-Társaság, a Nagypénteki-Társa
ság s igy tovább ama számos női jó
tékonysági egyesülettel, melyek az 
anyagi kenyérkérdés mellett a szívre, 
a lélekre és a nemzeti érzések fejlesz
tésére és emelésére működnek.

A  magyarok Nagyasszonya — 
Védasszonyunk ! A  nő a magyarnak 
imádat tárgya. Ősi nagyasszonyaink 
utódaihoz fordulunk. Ezeket óhajta

nánk a legszentebb ügynek megnyerni 
és a külön-külön működő egyesülete
ket az általunk kitűzött ügy érdeké
ben egyesíteni, országossá tenni.

Nem a vagyoni áldozatot hajszol
juk. Nagyobb, nemesebb föladatokért 
küzdünk.

Észrevétlenül magára maradt, ter
mészettől áldott országunk népe beteg, 
lázban szenved.

Asszonyok, leányok, magyar nők, 
siessetek az ápolásra, a vigasztalásra. 
Mindenkinek jut egy-egy beteg. Az 
egész ország egy beteg tábor.

A nemzet szive kihülőben, vérke
ringése lassú. Az agy ég, a szem el
homályosul, tisztán nem lát. A hang, 
a szó gyenge, elhaló. A  mell, a tüdő 
lapos. A  derék — a középosztály — 
sorvadásban és fekélyt s; íélő, hogy 
operálni kell. A z idegek ernyedőben 
vannak. A  karok erőtlenek. A lábak 
béklyóban, mozogni nem bírnak; kul
csát Ausztriában őrzik. így som Zri- 
rinyi Miklósokat, sem Kinizsieket, 
sem Széchenyit, sem ama névtelen 
hősöket, sem „tizenhárom vértanút'* 
nem nevelhetünk; sem török, sem más 
ellen nem küzdhetünk és magunkat 
meg nem védhetjük.

Mindezen betegségeket és pusztu
lást a nemzet mai elszegényedése 
okozza.

A  nemzet háztartásában, beren
dezésében van a baj.

Magyar nők, a nemzet éltetői, a 
családok mentői, a háztartás lelkei és 
mesterei, siessetek a kedves otthont, 
a magyar fészket megmenteni, rendbe 
hozni, fényessé tenni.

A  statisztika szerint 1903. első tiz 
hónapjában pamutanyagokban, ken
der-, len-, gyapjufélékben és fehér- 
nemüekbúl 411 millió korona értékű 
jött be az országba.

Ezen áruknak árát a 189 kizsák
mányolásból éló külföldi vállalkozó 
és gyáros — az áremelő kartellek — 
kO—25%-al emelték, vagyis egyszerre

mintegy 100 millió koronával kell töb
bet fizetnünk, mint idáig. Hozzá érték
telen, meg nem engedett pótanyagokat 
kevernek ezen áruk közé a készítés
nél, vagyis meg is csalnak! Ezért 
szegényedik a nép is — és ezért jár 
rongyokban! De 4—500 millió koro
nát megmenteni a nemzetnek, magunk
nak, olyan nagy feladat, a miért min
denkinek dolgozni hasznos és köte
lessége.

Az anyagi pusztulás mai szomorú 
képét a „ M agyar Védő-Egyesület“ Vaszary 
Kolos hercegprímás fővédőjével az élén, 
Szózata-bán röviden ismertette.

Az anyagi betegség orvoslásának módját 

a nemzet munkájának, termelésének, iparának 

védelmében és fejlesztésében állapítottuk meg.

Óriási termelésünk hiábavaló és 
elégtelen, ha azt itthon iparilag nem 
dolgozzuk fel s ilyen óriási behoza
talra szorulunk. S mert iparunkat a 
külföldi és az osztrák ipar igy nyomja 
el, népünk szegény, elégedetlen, lá
zong s kivándorol.

Mindez egyszerre megfordul, ha 
mindenkinek juttatunk munkát, kere
setet és általa kenyeret. Ezért nyerster

ményeinket kell iparilag országosan feldolgozni. 

Egyszerre lesz jakkor mindenkinek 
munkája s kenyere. Ekkor mint ara
táskor, szüretkor, vagy a fonóban egy
szerre megcsendül a magyar nép elé
gedettségét jelző dala.

De hol és hogyan kezdjük e mun
kál? Hogy szervezkedjünk? Mindenki 
ott veszi a fonál szálát a kezébe, a hol 
éri. Ezer kézzel egyszerre rendbejön 
az összekuszált gombolyag, azután 
gyorsan csattog a szátfa s egyszeribe 
készen van a gyönyörű gyolcs meg 
a remek szőnyeg. Más ezerféle munkát 
is végezhetünk. így jut a nép és a 
nemzet apraja-nagyja a nemzeti öntu
dat ébredésével a hazai iparpártolás 
révén keresethez. Csak a munkát kell 
okos körültekintéssel, jó beosztással 
megkezdeni, a mire az első lépés ipa
runk fejlesztése.
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A  Magyar Védő-Egyesület szép? 
önálló és egész tervet dolgozott ki. 
Ezer kézzel, milliók céltudatos munká
jával a nemzetet és a családot s a ma
gyar társadalmat önmagának adjuk 
vissza. Hálásabb munka nem kép
zelhető.

A nemzeti erőgyűjtés munkáját 
egységessé, célirányossá óhajtjuk ten
ni, hogy jutalma itthon az országban 
maradjon és ne vándoroljon ki örökké 
idegenbe, a más nemzetek fiainak 
milliókkal való gazdagítására, jólétük 
és boldogságuk emelésére. Olt a fény, 
nálunk az árnyék.

Hiszen ezer millió koronán jár 
azon összeg, a miért már majdnem 
mindent a küllőidről hozunk be, hol
ott a magunk termeléséből mindent 
előállíthatunk, mit egyetlen más or
szág és nemzet sem tehet, Amerikát 
kivéve.

A  varázsige : pártoljuk, fejlesszük a ha

zai ipart, de igazán. A  Magyar Védő- 
Egyesület a nő emancipációjának szár
nyait erősiti, midőn a magyar nők 
leikéhez fordul s segítségüket kéri. 
Ugyanekkor a legmagasabb polcra is 
emeli a női mentő-munka értékét. A  
Magyar Védő-Egyesület az egyetlen 
országos egyesület, mely a női eró- | 
nyék és munka mellett a nő jogát 
ezekben országosan elismertetni tö
rekszik.

Az egyesülésben az erő. Az erő: 
az akarat, mely diadalt arat.

A nőegyesületeknek és a magyar 
nőknek, úgy is mint a családanyák
nak nagy nemzeti feladatait a hazai 
iparpártolás terén kijelölni, megállapí
tani a Magyar Védő-Egyesület országos 

nő i kongresszusa hivatott, melyen minden 
nőegyesület tagjaival s minden hon
leány szívesen láttatik.

A  mily örömmel látjut nőegyle
teink segítő, ápoló nemes törekvéseit, 
oly szomorúan fog el, hogy társadalmi 
bajaink annyi segítést és áldozatot kö
vetelnek.

Mélyrehatóan, rendszeresen orvo
solva e bajokat, a segítés mai szük
sége lassanként megszűnhet.

Talizmánunk: emeljük fel minden 
magyar ember jólétét oda, hogy a se

gítésre sehol szükség ne legyen. Nem 
kell akkor a sok r^vát, anyátlan' és 
szegény elhagyottat összeszedni és 
ápolni; egyszerre mindenkinek meg
kerül az édes anyja; mindenkinek 
lesz hazája és mindenkinek lesz mun
kája és kenyere. Telik a •*—500 millió 
visszaszerzendő, idegenbe adott pén
zekből . . • . Es a munka nemesit!

A legnemesebb jótékonyság ez
után következik, hogy a fonást, szö

vést s varrottasok készítését, a többi 
már szinte számottevő iparokkal, me
lyeket az osztrák ipar versenye majd
nem teljesen kivette rátermett iparos 
népünk munkás kezéből, országossá 
tegyük. Annál inkább karoljuk fel a 
hazai ipar pártolását, hogy úgy mint 
hajdan a kúriák fonóházaiban, újból 
osszuk ki a különféle munkákat falu- 
szerte, vezessük a népei, jó szellemét 
neveljük, gondoskodjunk mindenkiről, 
hogy legyen munkája, nem kell akkor 
lelencház, árvaház és annyi más min
denféle gyűjtő-szegényház!

Minden egyesület követheti eddigi 
céljait, mégis országosan szervezve 
indul meg a hazai ipar pártolása, mi
nek a gazda, a gazdasszony, az iparos 
és gyáros, épen úgy a kereskedő egy
formán élvezi hamarosan hasznát és 
végül a nemzet egésze és az ország 
közgazgasága felvirul.

A  nemzeti erő forrása mindig és 
örökké az egyes. Ha ez boldog, meg
elégedett és jólétben van, a nemzet 
akkor lesz erős.

A megindítandó országos egyet
értő munkára — a mint látjuk — soha 
nagyobb szükség nem volt, mint nap
jainkban.

Ausztria szerencsés, mert a her
cegek és hercegnők, állanak az álta
lunk megvalósítandó nagy célok ér
dekében a mozgalom élén! Nekik jut 
minden keresetünk! Nekünk nem jut
nak a hercegnők, igy a mi lelkes ma
gyar asszonyainkra kell apellálnunk.

A  magyar nők nemes szivében, , 
tündöklő erényeiben bízva, még nem 
késő a munkához látni, de minden 
késedelem veszedelmet rejt.

Az országos női kongresszus tárgy- 
sorozata leend:

1. A hazai iparpártolás nemzeti 
céljainak ismertetése s megvitatása.

2. A  nők és a nőegyesületek sze
repe és közreműködésének módja.

3. A  hazai országos védjegy és 
fontosságának ismertetése.

4. Az országos iparpártolás női 
főosztályainak a vidékeken és a Ma
gyar Védő-Egyesület szervezetében 
való megalakulása.

Ezeknek megvitatására kérjük nő
egyesületeinknek és az ügy iránt ér
deklődőknek szives megjelenését az 
országos női kongresszus előkészíté
sére, hogy tapasztalatokban gazdag néze

teiket összefoglalva, irányitő tanácsaikat az 

ország javára értékesíthessük.

Az előkészítő-bizottság Budapes
ten, a Vármegyeháza közgyűlési tér-'

Védő-Egyesület ügyvezető bizottsága 
teljesíti a nyert tapasztalatok nyomán. 
A  nemzeti erőgyűjtés alapját képező

hazai iparpártolás nagy fontosságú ügyét
ezekben méltó és szives figyelmükbe 
ajánljuk. Képviseltetésről szives érte
sítését kérjük a kiküldöttek megneve
zésével.

Budapest, 1904. február 10-én.
Vili. József-körut 19.. III. 6.

A Magyar Védő-Egyesület nevében: 
Hazafivá tisztelettel

G r. Somssich Tihamér, Lóherét Andor,
ügyvezető alelnök ügyvezető igazgató.

Helyi, várm egyei és vegyes hírek.
—  Esküvő. Jónás Ferenc helybeli korcsma- 

ros f. hó 15-én vezette oltárhoz néhai Hegedűs 
József kir. járásbirósági Írnok özvegyét, özv. Mur- 
Ixsics Józsefné leányát.

—  E ljegyzés. Kiss György kir. járáshiró- 
sági imok eljegyezte Schwarz Antal helybeli lóke- 
reskedő Lujza leányát.

—  A  totkereszturi segédjegyzöi állás
Dougl&s László lemondása folytán megüresedvén, az 

állás betöltésére pályázat iratot ki és a választást 
f. évi március 1-én tartja meg Pósfay Pongrác fő

szolgabíró a totkereszturi körjegyzői hivatalban.

— M ulatság. A muraszombati izr. ifjúság 
segélyző-egylete f. évi március hó 1-én a Weiner- 
féle kávébázban tombolával egybekötött zártkörű 
táncmulatságot rendez. Kezdete esti 8 órakor. Be- 
lépti dij 1 kor. Családjegy 3 korona. A tiszta jö 

vedelem az említett egylet segélyalapja javára lesz 
fordítva.

—  Iparos bál. A muraszombati iparosok a 
cipészek és szabók kivételével, akik már korábban 
tartottak mulatságot, igen sikerült bált rendeztek 
f. hó 13-án Dobrai vendéglőjében. A vendéglő 
nagyterme zsnfolásig megtelt mulatozókkal és 
olyt a tánc vig hangulatban reggelig.

—  Kiállítási oklevelek. A múlt nyáron 
lefolyt szombathelyi iparkiállitás oklevelei már el
készültek, azokat a kiállítási bizottság választmá
nya m i osztja szót a szombathelyi iparosoknak, a 

vidékiek részére pedig legközelebb megfognak kül
detni szót osztás végett.

—  A  legú jabb  sorozási tervezet szerint 
a mely két részből áll, járásunkban a sorozás 

ápril 6, 7, 8. 9. és 12. napjain, vagy a másik ter
vezet szerint ápril 25, 26, 27, 28. és 29 napjain 
lenne megtartva.

— tenyészap&állatok folyó évi vizs
gá lata  a jövő hónap folyamán a következő sor

rendben fog megtartatni.
Felső-Lendván 

Péterhegy 
Vasbidegkut 
Prosznyákfán 

Vizlendván 
Mártonhely 

Tótkeresztur 
Hódóbegy 
Battyánd

Csendlak 
Muraszombat 

Az utóvizsgálat ápril 8 án lesz Muraszombatban
—  A  szentgotthárdi főgimnázium  

ügye. A szentgotthárdi állami gimnázium tóvá hi 
fejlesztése ügyében Szentgotthárd város, képviselő

testülete hétfőn d. u. ülést tartott. Kurucz Rezső 

igazgató részleges és kimerítő átirata nyomán tár
gyalták a kérdést és azt a határozatot hozták 
hogy memorandumot nyújtanak be a kormányhoz, 

melyben a községi jellegű V. és VI. osztály átvé
telét, azonkívül a VII. osztálynak szintén állami 
jelleggel való megnyitását kérelmezik A memo

randum szerkesztésére Cseley József tanárt kerték 

fel. Mihelyt a memorandum készen lesz, egy 2 — 3 
tagú deputáció bemutatja azt a kerület orsz. kép

viselőjének, Széli Kálmánnak, kit egyúttal meg

ég)' nagyobb dep ipáiból

mőben 1904. február 29-én d. u. 4 óra
kor fog megtartatni.

A z  e l ő u m u k á la lo k a t  a  Magyar j fognak kérni arra, hogy

március 3-án 
„ 5 „

»  8 „

»  10 „

„ 15 •

.  . 17 „
„ 19 ,

„ 24 ..

„ 20 „
„ 30 „
_ 31 „
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vezessen a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 1 
és a deputáció élén adja át Szentgotthárd városá
nak memorandumát, illetőleg kérelmét

—  Járási kórház Szent-Gotthárdon.
Szentgotthárdon, az Erzsébet kórház egyletnek 

1903. jul. 1-én történt feloszlása óta nincsen 
gyógyintézet, pedig a fejlődő nagyközségben 4 
gyár működik és 2000 munkást foglalkoztat, hogy 
tehát a beteg munkások ne legyenek kénytelenek 
a szegény néposztályból valókkal együtt a német- 
újvári kórházat igénybe venni (a módosabb bete

gek Óráéban gyógykezeltetvén magukat,) a község 
járási kórház felállítását határozta el, melyre 
14000 kor. értékű épületet ingyen felajánlott s 

további támogatást kér a törvényhatóság utján a 

belügyi kormánytól.
— Örömhír a  tüdöbajosoknak. Sok fá

radság után a vegyi iparnak sikerült oly gyógyha
tású  szert találni, melyet méltán nevezhetünk a 
tüdőbajok gyógyszerének. A  „S irolin " kellemes 

szagu és izü syrup, mely teljes ártalmatlansága 
mellett kiváló gyógyhatással bir. A szernek már 

rövid használata után szűnik a köhögés, kevesbe- 
dik a köpet, múlik az éjjeli izzadás és mellfájás 

javul, az étvágy és a testsúly gyarapodása észlel
hető.

—  Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 

mezőgazdasági bank r.-t. a muraszombati róra. 
templom alap javára szives volt 30 K-t adomá
nyozni, fogadja érte hálás köszönetemet.

Gáspár Ferenc, plébános.

— Könyvek, mint a  tüdővész terjesz
tői. A tüdővészes fertőzésnek egy igen értékes és 
figyelemre méltó módját észlelték Oroszország egyik 
nagyobb állami hivatalában. Feltűnő dolog lett, 

hogy az illető hivatal tisztviselői közül többen 
egymás után megkapták a tüdővészt. A hatósági 

orvosok kutatni kezdték a baj okát és egyjbeken 
kívül megvizsgálták a hivatal régi, hatalmas és 

nagyon poros fóliánsait, melyeket az illető hivatal- , 
nokok sokat használtak Ezen könyvek porában és 
lapjain pedig a Ivoch-féle tuberkulózis-bacillust 

megtalálták s a további vizsgálatból kiderült, hogy
a többszörös fertőzés forrása minden valószínűség 
szerint egy előrehaladt tüdővészben szenvedő hiva

talnoknak az a rossz szokása volt, hogy a m ikora 

könyveket forgatta, lapozgatás közben ujjait meg- 
nyálazta- Fertőző bacilusokban bővelkedő nyála 
odaszáradt a könyvek lapjaihoz s ezek pora azu- 

tá mások által is belélegeztetvéu, a fertőzést köz

vetítette-
—  Tankötelesek összeírása. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter leirata szerint az óvó és 
tankötelesek a vármegye egész területén 1904. évi 
március hó 24-ik napjától 1904. évi április hó 

7 ik napjáig terjedő időszak alatt lesznek össze- 
írandók. A vármegye közigazgatási bizottsága az 

összeírást teljesítő tanítók részére fejenként i  kor 
napidijat állapított meg azon község terhére, a 

melyben a tanító az összeírást teljesíti. Ha azösz- 
szeiró tanító lakóhelyén kívül levő s a község bel
területétől legalább 3 kilométer távolságban fekvő 
pusztán, majorban avagy 3 kilométernél távolabb 
fekvő más községben teljesíti az összeírást, az ér
dekelt község terhére a 4 kor. napidijon felül még 

elófogat is megilleti, avagy e helyett kilométeren
ként 40 fillér útiköltség. Az érdekelt közönség tu
domására hozzuk, hogy aki az összeírás alkalmá
val tudva hamis, vagy valótlan adatokat vall be, 
vagy. az adatok bevallását megtagadja, vagy vala
mely más tanköteles gyermeket szándékosan el
hallgat : kihágást követ el és 100 koronáig terjedő 

pénzbüntetéssel büntethető.
—  A  k i kertjét szereti, szép v irágo 

kat és kitűnő konyhakerti terményeket 
akar, az fedezze magszükségletét Alauthner Ödön 
cs. is kir. udvari magkereskedésébcn Budapesten, 
BottcnliUer-utca Jö. A cég idei árjegyzékét, mely 
226 oldalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen 
küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világ
hírű, kitűnő magvakon kívül, még a különösen ér
dekes és meglepő konyhakerti- és virágujdonsá- 
goknak egész sorozatát is tartalmazza.

— E g y  hónapig ingyen. A kitünően szer
kesztett és már is közkedveltségü A Z  ÚJSÁG po
litikai napilap kiadóhivatala bárkinek márciusban 
ingyen küldi meg a lapot, a ki az előfizetési össze
get, ha csak egy hónapra is, április hó 1-től szá
mítva, már most beküldi a kiadóhivatalhoz és meg

küldi minden előfizetőnek Mikszáth : , Az én kor
társaim" cimü gyönyörű albumát húsvéti ajándék- 
kép, a ki a lapot félévi kötelezettséggel akár ne
gyedévenként, akár havonként előfizeti. AZ  UJ- 
SÁG-ot Gajári Ödön szerkeszti Herceg Ferenc, 
Kozma Andor, Kóbor Tamás, Kenedi Géza és Mik
száth Kálmán fómunkatársak közreműködésével.

— Kérelem  a  m agyar hö lgyekhez! A 
közel jövőben „Magyar Hölgyek V ilága" címmel 
egy nagyobb szabású mü fog megjelenni, a mely
ben —  társadalmi, lélektani és lelkiismeretbeli 
kérdésekben tárgyalva —  megírásra kerül a höl
gyek világát érintő minden probléma s első sorban 
maguknak a hölgyeknek tollából. A kedély, érzelem 
és gondolkozás világát, szóval: a lelkét a hölgyek- ( 
nek óhajtjuk müvünkbe fektetni. Ennyi, hisszük —  j 
elég a kiváló érdekesség és vonzó tartalom jelzé- ' 
sere. Kérjük a hölgyeket, kegyeskedjenek címeiket 
velünk tudatni, hogy a témákat közlő ivek szét- 
küldhetők legyenek. Megkeresések: a „Magyar Höl
gyek Világa" szerkesztősége Szolnokon, Rékási-ut 

29. szám alá (Jász-Nagykun-Szolnok vái megye) in
tézeti dők.

Fiamnak.
Kicsi fiam, most rossz időket élünk 
S én elmondanám, ha te hallanád,
De bárha mint egy kis bölcs, úgy figyelsz rám, 

Te meg nem érted, mit beszélt apád.
Szivedben az érzés puszta ösztön 

S ajkadon édes gügyögés a szó,
Egy négyhónapos apró kis legény vagy,
K it áldjon meg a nagy Mindenható I

Kicsi fiam, most rossz időket élünk 

Oh, sohse tudd meg, hogy mit jelent,
Ha majdan egykor férfiúvá serdülsz,
Csak múltnak lássad ezt a bús jelent.
Anyád lesi már ajkadon legelső 

Értelmet rejtő, gyermeki szavad ;
A z elsőt, melynél zengőbb, édesebb még 

Nem csendült soha ereszünk alatt.

Az első szó . . . Oh, kis fiam, tanuld meg,
E szót ajkadra lelkesedve vett,
Mert magyar e szó s a kerek világnak 
Legzengőbb, legszebb nyelve a tied I 

Az első szó . . Oh, ne lásd, hogy apádnak 

E gondolatra köny fut át szemén,
Sohase tudd meg, fiam, hogy a nyelved 

A legárvább itt, a föld kerekén.

Bölcsőd fölé hajolva jó  anyáddal 
El-el tüuődünk jövő sorsodon —
Csöppnyi alakod megnő szemeinkben 

S én szép és nagy jövőről álmodom.
Anyád mondja: Hatalmas ur legyen majd,
S én gondolatban halkan felelem : 
hegyen ő csak a nemzet katonája 

S honát védje egy férfiéleten.

Kicsi fiam, oh, bocsás meg apádnak,

K i könnyet ojt most kis bölcsőd fe lett -  
Ne vádolj érte, hogy e pillanatban 
A szenvedésnek eljegyeztelek.

Magyar fiúnak jöttél a világra 
S majd tudni fogod, mit jelent e szó —
Te négyhónapoB apró kis fiam, te,

K it áldjon meg a nagy Mindenható!
PAKOTS.

f)083|1903. tkvi szám.

Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré tesd, miszerint a Neumann Adolf 

muraszombati lakos végrehajtatnak Szerecz Má

tyás és neje Gombóc Julianna murafüzesi lakos 

végrehajtás szenvedettek elleni 500 kor. s jár. iránti 

végrehajtási ügyében 4471J903. sz. a. kibocsátott 

árverési hirdetményben a murafüzesi 11. sz. tjkv- 

ben A. I. 1— 3. sor 13 sz. ház 4720 kor. kikiáltási 

árban

1904. évi február hó 28-ik napjának

d. e. 10 órájára kitűzött árverés az 1881. U t  t-c.

167. £-a alapján a „Muraszombati takarékpénztár" 

végrehajtató érdekében is 950 kor. tőkekövetelés 

s járulékai kielégítése végett megtartatni fog.

Muraszombatban a kir. járásbíróság mint 

tkkvi hatóságnál, 1903. december 16-án.

ACZÉL, kir. albiró.

883|1904. urb. szám.

Hirdetmény.
A szombathelyi kir. törvényszék, mint űrbéli 

bíróság közzéteszi, hogy a rátkalaki volt úrbére

seket illető 8 a rátkalaki 38. számú telekjkőnjv 

ben A f  1. sor 208. hrsz. alatt felvett közös erdő

terület bíróságon kívül történt tényleges felosztásá

nak jóváhagyása céljából szükséges eljárás lefoly

tatására Rátkalak (Vasvármegye) községbiró há

zához határnapul

1904. évi április hó 13-ik napjanak

délelőtt 10 óráját tűzte k i , s arra a jogosultakat 

jelen hirdetmény utján azzal idézi meg, hogy az 

eljárás folyamán személyenként való idézés vagy 

értesítés várása nélkül érdekeik képviseléséről 

gondoskodjanak.

Szombathelyen, a kir. törvényszék mint úrbéri 

bíróságnál, 1904. évi január hó 30-ik napján.

Dr. Lakig. kir curiai biró, 
törvényszéki elnök.

Novák, jegyző.

Előlege* jelentés.

Med. nniv. Dr. B ilim  R óbert fogorvos 
speciálista Budapestről értesíti Muraszombat ós környéke 

tisztelt lakosait, hogy m á rciu s  e le jé n  14 naprm 
terjedő működését Muraszombaton. Dobr&i 
Szállodában megkezdi.

Műfogak ?S fogsorok
helyben leg röv id ebb  idő alatt e lkész ít
tetnek  Fuchs Márk. Dr. Szász Géza fogorvos, volt 

technikai vezetője által.



4. MDRASÍ.OMBAT ÉS VIDÉKÉ 1904. február 21

H ird e tm é n y .

A nagyérdemű közönség becses tudomására hozom, hogy nyomdai 

üzletemet Ismét megnagyobbítván s azt egy

szereltem fel, úgy azt egyes újabb divatu hetiifnjokknl is szaporítottam.

Abba a kellemes helyzetbe jutottam, hogy úgy a fővárosi, mint a 

vidéki hasoniizletekkel szemben a versenyt felvehetcm úgy szép, modern 

kiállítású munkámmal, ngyis mint gyors szállítás- és ár tekintetében.

Egyben neip mulaszthatom el a n. é. közönség az eddiginél job

ban felszerelt

Is b. ügyeimét felhívni.

Elvállalok az egyszerűtől a legdíszesebb kiállítású könyvek kötését 

a lehető legolcsóbb árak és gyors szállítás mellett.

Ezzel maradok a n. é. közönség szives pártolását kérve

k ö n y v k ö té s z e te m re

tisztelettel

NIRSCNL N.
k ö n y v n y o m d a  é s  k ö n y v k ö t é s z e t e ,  

M U R A S Z O M B A T .

k
Hirschl, Muraszombat.




