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BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

A Vendv idék i M agyar K ö zm űve lő 
dési Egyesület közgyűlése.

Ünnepnap számba ment az elmúlt 
csütörtök Muraszombatban. Ezen a napon 
tartotta évi rendes közgyűlését közművelő
dési egyesületünk kapcsolatban a járási 
tanítói kör gyűlésével. Hölgyek, urak szép 
számmal jelentek meg azok sorából, akik 
a magyarosítás és közművelődés ügyének 
zászlóvivői, tanúságot tevén ezúttal is érdek
lődésükről, a munkában kitartó, lankadat
lan buzgalmukról.

A közgyűlés lefolyásáról felvett jegyző
könyvet alább közöljük.

Jegyzőkönyv,

felvétetett Muraszombatban, 1004. évi október hó 
14-án a .Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye

sület* évi rendes közgyűlése alkalmával.

JELEN  VANNAK:

Takáts R. István alelnök elnöklete alatt: 
Sinkovich Dénesné, Csiszárné Olaszy Terka, 
Schönwieznemé Fehér Ilona, Sinkovich Elek, 
dr. Vratarits Iván, dr. Frank József, Hima 
Sándor, dr. Uy Károly, dr. Ritscher Samu, 
Török Aranka, Malacsics József és a mura- 
szombati ált. tanítói kör, valamint a mura-

Felelös szerkesztő: SINKOVICH ELEK.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

í szombati evangélikus tanítói kör tagjai teljes 
i számban.

T Á R G Y:
1. Elnöki jelentés.
2. Pénztárnoki jelentés 1903. évi zár- I 

j számadásról.
3. 1905. évi köiiségvetés és munka* | 

programul megállapítása.
4. Segélyek iránti kérvények.
5. Indítványok.
Elnök üdvözli az egybegyült tagokat és | 

bejelenti, hogy Pósfay Pongrác hivatalos el- j 
foglaltsága miatt a mai közgyűlésen meg | 
nem jelenhet, kéri a vezető alelnök urat, j 
hogy a közgyűlést a nevében vezesse és el- : 
maradását felhozott indokainál fogva elfő- i 
gadni szíveskedjék.

Elnök felolvassa Pósfay Pongrác egye- j 
sületi elnök által beadott Írásbeli jelentését, | 
amelyben előadja, hogy az egyesület a le- I 
folyt évben a szorult anyagi viszonyai miatt 
nagyobb tevékenységet nem fejthetett ki, 
holott ez a nemzetiségi vidékünkön és ina- 
gyarosodni vágyó népeknél minél nagyobb 
tevékenységet kíván, azért sajnálattal jelenti, 
hogy nagyobb mérvű segélyek hiányában, ' 
a viszonyokhoz mérve kifejteni képes nem j 
volt. De azon reményének ad kifejezést, 
hogy a jövőben a társadalmi is az egyesü-

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

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

Nyilttér petit sora 50 fill.

Jetnek ezen humános ténykedését felismerve, 
anyagilag is támogatni fogja,

Elnök jelenti, hogy Újházi Miksa szo
rult anyagi viszonyok miatt 500 K-val adössa 
maradt,' mely összegről kötelezvényt állítván 
és tehetségéhez képest 1907. évi július hó 
1-ig az egyesületi pénztárnak megtéríteni 
fogja. Az erről kiállított kötelezvény meg
őrzés végett az egyesületi pénztáritoknak 
adatott át.

Továbbá jelenti, hogy Vasvármegye tek. 
törvényhatósága a f. évben 400 korona se
gélyt nyújtott. Egyúttal kéri a közgyűlést, 
hogy a megyei segélyt, tekintettel az egye
sületnek nagy mérvű kiadásait 1905. évre 
600 K-ban megállapítani szíveskedjék.

Továbbá jelenti, hogy a muraszombati 
evang. kerület lelkészei jegyzőkönyvi kö- 
szönetüket fejezi ki az eddig nyújtott kö- 
nyöradoinányokról, amelyeket ö híven a cél
nak inegfelelöleg felhasznált.

Továbbá jelenti, hogy az egyesület ma
gyarosítás céljából több hazafias könyveket 
osztott ki a vidéken levő iskolák között.

Egyúttal jelenti Kallat Adolf görhegyi 
áll. tanító több német gyermeket helyezett 
el magyar vidéken, melynek 25 K költségét 
az egyesületi pénztár fedezte.

Továbbá jelenti, hogy az egyesület a

TÁ R C A .

Ünnepi románc.
A doktor ur. Huszonnyolc-harminc éves, hal- I 

vány, csiptetős ember, olyan kávéházi figura, ami- , 
lyet ezeknek u villám fényes éjjeli menedékhelyek- | 
nek mindegyikén találni egy-kettöt. A pincérek t 
csak azért szólítják doktor urnák, mert sejtelmük ! 
sincs róla, hogy micsoda valójában. Ekzisztcnciája | 
tt legbizonytalanabb alapokon nyugszik: ügyvédi , 
irodákban dolgozik, regényeket fordít az antikvá
riusoknak, néha ir egy-egy cikket ingyen valamc- ' 
lyik jogi szaklapba. Közben hónapos szobában la- [ 
kik es egyre készül valami szigorlatra, de lelke 
mélyén régen lemondott arról, hogy valaha csak- j 
ugyan doktor legyen és hogy sorsa valamikép jobbra í 
forduljon.

A kassziros lány.
Történik Szilveszter-éjszakán.
A doktor ur (a kassza melletti asztalnál kávé

ját kavargatja. A szájában szivar, a kedve kesernyés). 
Nos, Juliska, mire gondol igy Szilveszter éjszakán?

A kassziros lány (a megszokott üzleti kaeér- 
sággal). Ejnye heh kiváncsi doktor ur!

A doktorur: Nem kíváncsiságból kérdeztem: 
Komolyan érdekel. Vagy azt hiszi, nem érdekel, 
hogy mire gondol egy fiatal lány, a maga helyé
ben Szilveszter-éjszakán?

A kassziros lány (sértődötten): Kérem, én 
tisztességes lány vagyok. Azt hiszik, mert valaki 
a kasszában ül, akármit lehel neki mondani: K i
kérem magamnak! . . . Nekem nincs semmiféle 
helyzetein! . . .

A doktor ur: Ne bolondozzék, Juliska. Csak j 
nem akar velem ezen a szent estén összeveszni? | 
Nézze: nem kell mindjárt mindent rosszra ma- ! 
gyarázni. Nem akartam én magát megsérteni. De 
lássa, a maga helyzete nem egészen olyan mint i 
más nőké. A legtöbb lány meg asszony most a ! 
szüleivel, az urával, vagy a szeretőjével van. egy 
szóval azokkal, akik szeretik. Magának pedig itt i 
kell ülni a káveházban és hallgatni az én beszé
demet, aki nem vagyok magának senkije.

A kassziros lány. Ha nem akarom nem hall
gatom. Különben is én arról nem tehetek.

A doktor ur: Persze hogy nem tehet. De i 
lássa. Épen azért érdekel, hogy mire gondol. Sze
retném tudni, hogy arra-e, amire én?

A kassziros lány: Ugyan mi az?
A doktor ur: Az, hogy millió és millió em

ber van, aki, ha különben üldözi is a haj, a gond, 
ha van is baja, meg bánata, ma mindazt elfelejt 
heti, ma örül és vigad azok közölt, akikhez tar
tozik, akik szeretik. Arra, hogy a mai estén, ami
kor az élet egy darabja a semmiségbe tűnik, annyi 
millió embernek van valakije, aki homlokáról el
simítja a múlt fájdalmát és ajakára reácsókolja a 
jövő reménységét, aki vigasztalja és bátorítja. Hogy 
oly sokan vannak, akik ha küzküdnek, ha szen
vednek is, de tudják, hogy miért és az életnek az 
olyan megállópontján, mint az esztendő fordulása, 
újat és mást tudnak várni . . . De magát ez talán 
nem is érdekli, Juliska . . .

A kassziros lány: De, csak beszéljen, doktor ur.
A doktor ur: (álmodozva, inkább magának). 

Hát látja erre gondolok Juliska. Meg arra, hogy 
miért vagyunk épen mi azok, maga meg én, akik- 

j  nek itt kell ülni a kávéház bán, rnegilletödés és 
| reménység nélkül, se nem örvendve, so nem szen

vedve, nem félve semmitől, nem várva semmit, 
ma is épen úgy, mint a szürke hétköznapokon, 
kitaszítva, egyedül?

A kasziros lány (halkan): Nem értem egé
szen . . .  De úgy érzem, hogy igaza van . . .

A doktor ur: Igen Juliska: maga meg én 
kitaszítottak vagyunk. Magának épen úgy joga 
volna reá, mint a többi asszonynak, hogy ura le
gyen. aki gondoskodjék róla, gyermekei legyenek, 
akiket szeressen, hogy legyen otthona, legyen tisz
tessége. Én pedig, úgy kellene, hogy elérhessem 
azt, amit az agyam gondolatával, a kezem mun
kájával megszerezhetek, hogy dolgozhassam, úgy
mint mások, hogy szenvedhessek, hogy ürülhessek, 
hogy élhessek. A helyett maga itt ül, a metszett 
kristály palackok és csillogó teás-kannák között 
dísztárgynak, hogy csinos arcával növelje az üzlet 
forgalmát, garasnyi bérért, amiből meg sem élhet 
és amelyet, ha gyarapítani akar, a mosolyán kivid 
a testét is oda kell dobnia a vendégeknek; én pe
dig regényt fordítok az antikváriusoknak és éhes 
szemmel, örökre kizárva belőle bámulom mindazt, 
ami az életben szép és jó. Erre gondolok én most, 
Szilveszter éjszakán Juliska . . .

(A kávéház márvány kandallóján a pompás rok- 
kokó óra tizenkettőt üt. A villamos lámpák kialusz
nak. A kávéház másik oldaláról pezsgös poharak 
összecscngése, mámoros kiáltások hangzanak: majd 
újra világos lesz).

A doktor ur: Töltsön kél pohár szilvóriumot, 
édes, kitaszított testvérem, szegény Juliska. Holdog 
újévet!

(A kassziros lány tölt. Koccintanak).
A kassziros lány (sírva): Holdog újévet, dok

tor ur! . . .

BÁTTASZÉKY LAJOS.
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választmányi határozat alapján az Eötvös- 
alap pártoló soraiba lépett és igy jogánál 
fogva egy tanítói árvát a budapesti tanítók 
házába ajánlhat.

Végül jelenti, hogy az egyesületbe uj 
tagokul beléptek Imrei György, Junkuncz 
Sándor és dr. Vratarics Iván.

Egyúttal jelentésében tudatja a köz
gyűléssel, hogy Pósfay Pongrácz az egye 
sülét elnöke hivatalos elfoglaltsága miatt elnöki 
állásától megválni óhajt és kéri a közgyűlést, 
hogy ezt tudomásul venni szíveskedjék.

A közgyűlés tudomásul veszi az elnök 
által benyújtott jelentést és sajnálattal hall
gatta meg Pósfay Pongrác lemondását és 
határozatilag kimondja, hogy jegyzőkönyvi
leg keresi meg az elnökségnek megtartására.

Továbbá elhatározza a közgyűlés, hogy 
Vasvármegye tek. törvényhatóságnak az eddig 
nyújtott segélyért köszönetét szavaz s egy
ben kéri, hogy a jövőben egyesületünket 
nagyobbmérvü tevékenység kifejtése céljából 
legalább fiOO K-val segélyezze.

' Olaszy Terka könyvtárnoknö jelenti, 
hogy az Eötvös munkái utolsó kötetei meg
érkeztek és a tanítói könyvtár minden 
tekintetben rendben van.

Sinkovich Elek tb. főszolgabíró, egy
úttal az egyesület titkárja és az egyesület ál
tal kiadott lapnak szerkesztője bejelenti, hogy 
hivatalos elfoglaltsága miatt, ámbár sajnálattal, 
megválni kénytelen ezen tisztségeitől és kéri 
a . közgyűlést, hogy ezen állásaitól mentse 
fel. A közgyűlés igyekezett nagyon, hogy 
titkárát és lapszerkesztőjét állásában meg- ■ 
tartsa, de Sinkovich Elek egyszer és minden
kora kijelenti, hogy ezen kérelmet nem 
teljesítheti.

“A közgyűlés, bár sajnálattal, tudomá
sul veszi ezen kijelentést és egyhangúlag 
elhatározza, hogy Sinkovich Elek tb. fő
szolgabíró. egyesületi titkár és lapszerkesz
tőnek ezen a téren kifejtett tevékenységéért 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki.

A közgyűlés „Muraszombat és Vidéke“ 
cimü lap szerkesztésével dr. Vratarits Iván 
ügyvéd urat kérte fel, aki a lap szerkesz
tését el is vállalta.

Schnell János pénzlárnok 1903. évi 
zárszámadását, amely szerint: Bevétel 
5349 K 5fi f, kiadás 964 K 07 f, marad 
4385 K 49 f pénztári maradvány, mint 
vagyon.

Egyúttal beterjeszti, hogy 10 K, mint 
behajthatatlan tagsági dijat a beterjesztett 
névjegyzék szerint töröltessék.

A közgyűlés a pénztárnoknak a jelen
tését tudomásul veszi, a 10 K törlését el
fogadja és a pénztárnoknak a felmentvényt 
megadja.

A közgyűlés az 1905. évi költségvetést 
a következőkben állapítja meg:

Bevé t e l :  1. Adományok és segélyek 
160 K. 2. Megyei segély 400 K. 3. Szer
kesztői díjazáshoz hozzájárulás 200 K.
4. Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék után 
kamatok 180 K. 5. Tagdijak 400 K. Össze
sen 1340 K.

Ki adás :  1. A „Muraszombat és Vi
déke" szerkesztőjének díjazása 400 K. ;
2. A vándorkönyvlár kezelőjének 50 K. i
3. Felolvasást tartók 50 K. 4. Könyvek be- ! 
szerzésére 400 K. 5. Óvodák, olvasókörök 1 
és könyvtárak segélyezésére 150 K. fi. Vend 
gyermekek magyar helyen leendő elhelye- I 
zésére 100 K. 7. Különféle kisebb kiadá- ' 
sokra 30 K. Összesen 1180 K.

Végül beterjeszti Takáts R. István ! 
elnök a battyándi községi óvodának kér- I

vényét, amelyben az egyesületnek a támo- | 
gatását kéri. Az egyesület egyhangúlag ‘el
határozza, hogy a kérvényező óvodának 
50 korona egy évi segélyt nyújt, hogy fóoiv 
a magyarosítást előmozdító játékszereket 
szerezze be.

Az indítványok sorában Takáts R. 
István előterjeszti, hogy az egyesület ke
resse meg a dunántúli közművelődési elnök-, 
ségét, hogy a jövőben a népkönyvtárhoz 
tartozó levelezéseit ezentúl ’ kizárólag a 
vendvidéki magyar közművelődési egyesület 
elnökségéhez czimezze. A közgyűlés ezen 
indítványt egyhangúlag elfogadta.

Egyéb tárgy hiányában a közgyűlés 
bezáratott.

A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére dr. 
Frank József és dr. Uy Károly urak kéret
lek fel.

Kelt mint fent.
Wilfinger Károly, Takáts R. István,

8. titkár. elnök.

Tiszte lette l ké rjük t. e lő fize tő in 
ket, a k ik  m ég ta rtó znák  a harm ad ik  
évnegyeddel, annak bekü ldésére, 
úgyszintén a negyedik évnegyed e lő 
fize tésének m egújítására.

A „M u ra szom ba t és V ideke“ 
k iadóh ivata la.

Nők a diplomás pályán
Lassan, lassan észrevesszük, hogy kezd 

kialakulni az uj helyzet, mely a nőknek a 
tudománya, illetve diplomás pályára való 
bocsájtása által keletkezik. Immár van né
hány férfi orvosunk, tanárunk s a legkö
zelebbi jövőben szoknyás ügyvédeink sőt 
mérnökeink is lesznek.

Konstatáljuk mindenekelőtt azt, hogy 
nyolcvan százaléka azon magyar hölgyek
nek, akik elvégezték az egyetemet s a dip
loma birtokába jutottak, unnak nem veszi 
anyagi hasznát, miután nem praktizál. Akik 
pedig tényleg praktizálnak, azok sokkal ke
vesebb keresletnek örvendenek, mint azok 
a férfiak, akik a diplomával a birtokukban 
megkezdik a kenyérkeresö pályát. Ez a prog- 
nostika nem valami kedvező a női diplo
mákra nézve. Ök elvégre éppen annyi esz
tendőn keresztül tanultak mint férfi kolle
gáik, ugyanannyi, sőt több pénzbe kerültek 
tanulmányaik, mert a hölgyek, mint egye
temi hallgatók — a férfiak módjára nem 
tehetnek szert mellékkeresetre, szóval éve
ken át nagy áldozatokat hoztak s az ered- 

| mény az, hogy a diplomájuk után — a pe
dagógiai pálya kivételével — megélni nem 
tudnak és az irodát vagy kórtermet szíve
sen cserélnék fel egy kis polgári lakással,

! melynek ök az asszonyai. A nehezen és 
drágán szerzett diplomával a kezükben azt 

j konstatálják, hogy a diplománál többet ér 
I a házassági levél, amelyhez pedig nem kell 
[ sem gymnázium, sem egyetem, holott a dip

loma drágább —  nem egy esetben — a 
hozománynál. Örömtelen magolásban múlik 
el a hölgyek ifjúsága és az egyetemből ki
kerülve nemcsak a szerelmet nem ismerik, 
hanem a kenyérkeresö mesterségüket sem 
bírják teljesen,

Ez a melankóliát keltő eredmény — 
akármit mondjanak is felháborodott nöeman- 
eipatorok — a bonctan eredménye, amely 
rideg számokkal állapítja meg, hogy a szép 
nem agyveleje hány grammal könnyebb,

mint az erős nemé. A közönség, úgy a jus
sát, mint az egészségét kereső ugyan nem 
firtatja a bonctan indiskrét leleplezéseit, de 
a maga érdekét tartja szem előtt és a maga 
bajával a férfi diplomásokat keresi fel. Ami
kor az egészségünkről,^  vagyonúnkról, a 
becsületünkről van szó, ügyünket férfiak ke
zében inkább biztosítottnak látjuk, mint a 
női kacsokban, melyeket elragadtatással csó
kolgatunk, melyeket szívesen látunk a házi 
tűzhely körül munkálkodni, de azon ügyeink
ben, melyeknél tudás, biztos látás, határo
zottság és ötletesség öntik el az élet har
cait ami javunkra —  bizony nem a höl
gyeknél keresünk Segedelmet.

Ennek az udvariatlan alapigazságnak 
érvényesülését látjuk most, amidőn tapasz
taljuk, hogy diplomás nők a diplomájukkal 

j  nem tudnak mit kezdeni. Természetesen a 
j pedagógiai pálya kivételével, amely olyan 
természetű, hogy egy bizonyos fokig hölgyek 

| által is a közszükségletet kielégítően gvako- 
j  roltathatik.

Ez a tapasztalat indította tanügyi kor
mányunkat a múlt hetekben azon intézke
désre, hogy egy rendeletet bocsájtott ki. 
amely szerint az egyetemre csak elsőrendű 
képzettséggel bíró leányok bocsájtassanak; 
azok, akik csak jó vagy elégséges eredmény- 

I nyel maturáltak, a tanulmányaik folytatása 
! céljából 'az\egyetemre fel ne vétessenek. Ki 
kell jelentenünk, hogy az intézkedés igaz
ságtalan és in'ogikus volt; mert a hölgyek
nek’ néhány esztendő előtt engedélyezték a 
matúrára való bocsájlást és a diploma meg
szerzését s immár sok száz urileány készül 
a diplomás pályára; ezektől az adott ked- 

{ vezményt megvonni már nem lehet.
Aki A-t mond. annak IM is kell mon

dania, a leányokat márnfem lehet megaka
dályozni abban, hogy az .‘egyetemre menje
nek. Ez azonban mit sem változtat azon a 
körülményen, hogy a nőknek az egyetemre 
való bocsájtása néni'bizonyult jó reformnak 
s a helytelen eredmény évröl-évre mindin
kább érezhetőbbé fog válni és el fognak sza
porodni a női diplomás proletárok.

H Í R E K .

—  Berke János tótkereszluri ág. ev. lelkész 
folyó hó 1 1 -én ülte meg kilencvenedik születés
napját, amely alkalommal számos ismerőse és 
lelkésztársai személyesen üdvözöltek. Adja Isten, 
hogy erőben, egészségben századik születésnapját 
is megülhesse!

A szombathelyi gyiimolcskiállitáson Kon
dor Ferenc díszoklevelet, itatkol Tivadar és Leitner 
József aranyérmet, Pósfay Pongrác ezüstérmet és 
Sinkovich Kálmán bronzérmei kaptak számos faj 

1 hói álló szép gyűjteményükért.
Tanitógyülés. Á  Muraszombatjárási Alin- 

; lános Tanítókor őszi közgyűlését f. hó 13-án 
Muraszombatban, az all. iskolában tartotta Takáts 
K. István alclnök elnöklete alatt. Elhatározták, 
hogy a szombathelyi árvaházi alapra —  tanító 
árva hiányában a f. 1904/5. tanévre Osvald 
Anna gyepüfüzesi árvát ajánlják. Jövőre azonban 
egy muraszombat járási vend anyanyelvű árva 
felvételét kérik, ha tanitőárva nem lesz. A zár
számadás felülvizsgálására 3 tagú bizottságot kül
dött ki. Richter Aladár muraszombati r. k. tanító 

i gyakorlati tanítást mulatott be s Ádám János 
alsócsalogányi áll. tanító „Az egészségtan az 
iskolába” cimü tételről értekezett. Mindkettőnek 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak s az utóbbi 
munkájának a „Muraszombat és V idékéiben 

1 leendő közlését határozták el. A jövő évi köz- 
! gyűlést Gyanafalváu tartjuk, hol az oltani tanilő. 

Darvas, gyakorlati előadást tart. Kondor, Láng és 
Wilfinger tanítókat pedig meghízza a kör, hogy a 

; tanítók irodai teendőire vonatkozó rendeleteket ta
nulmányozzák s azok egyszerűsítésére tervezetei 
dolgozzanak ki.
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__ Ál víz. A belek óla tartó folytonos esőzés !
annyira mcgdagasztotta a nagy Mura és mellék 
Ágainak vizét, hogy f. hó 12  én n vitt elöntötte a 
Murainollékct és sok kárt okozott a mezőkön, 
ahol még sok hajdina és köles van kint. Gróf 
Batthyány Zsigmond nagybirtokosnak a korongi 
határban, a Murán túl levő erdőben lakó erdöőie 
családjával csónakon nagy nehezen tudott meg
menekülni. Tehenét az ár elragadta és cl is pusz- 
v u  a viziten. A közlekedés is szünetelt rövid 
ideig egyes helyeken, Így |>1. Hegedő és Mura
szombat 'között a posta sem közlekedett. Folyó 
hó 13-an azonban már kezdett apadni a viz s 
Így a veszély is elmúlt.

Szerencsétlenség a mezon. Gombóc/. Li- 
pót vashidegkuti lakos f. hó 7-én atyjával és test
vérévé! kiment a mezőre szántani, ahová később 
5 éves Kmma leánya is utánuk ment. A leányka 
felült a szekérre és unalmában atyjának a szekéren 
hagyott kabátjából gyufát vevén ki, azt gyújto
gatta. K közben ruhája tüzet fogott, mire a gyer
mek leugrott a szekérről és futni kezdett. Sikol
tására a közelben dolgozott munkásuk és atyja is j 

segítségére siettek, de mire odaértek, a szegény ! 
gyermek annyira összeégett, hogy másnap haj
nalban meghalt. A hatóság az orvosrendöri vizs
gálatot megtartotta a helyszínén, a kir. ügyészség 
azonban gondatlanságot nem látott fenforogni.

— Gyakorlati baromfitenyésztés a ciino Parthay 
Géza uj könyvének, mely szakszerűen és gazdagon, 
illusztrálva foglalkozik a tyúkok, pulykák, gyöngy 
tyúkok, kacsák és ludak sikeres tenyésztésével. 
Parthay ezen könyve nemcsak az egyetlen leg
jobb baromfiloayésztési munka, hanem teljesen J 
gyakorlati alapon van Írva így minden tenyésztő 
nagy hasznát veheti. Ara 3 korona és az összeg 
elöleges beküldése mellett megrendelhető a „Szár
nyasaink- cimii baromfitenyésztési szaklap kiadó
hivatalában, Budapesten, VII., Rottonbiller-utca 30.

Készül a sztrájktörvény. A kereskedelmi 
minisztériumban serényen folyik a munka a sztrájk
törvény létésiléso tárgyában. E törvényhez ada
tokat gyűjtendő, a kereskedelmi miniszter bekérte 
az ipartestületnek és a kebelében működő békél
tető-bizottságnak szabályzatát. Valószínű, hogy a 
sztrájktörvény az iparlestülct békéltető-bizottságá
nak a sztrájkok idején hatásköréi lényegesen ki 
fogja terjeszteni.

I lirc k'tésc'k.
3836, 1004. tkv. szám.

Árverési hirdetményi 
kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint tlkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a szentgotthárdi ta
karékpénztár végrehajtatónak, Szvétecz Lajos gc- 
röházai lakos végrehajtást szenvedő elleni 400 
kor. tőkekövetelés, ennek 100:2. április 1 -töl járó 
6 V2°/o kamatai, 55 kor. GG iill. peri, 15 kor. 30 
fiit. végrehajtási és 1*0 kor. 30 Iill. árverés kérvé
nyezési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbíróság területén levő 
a geröházai II. sz. tjkvben A. I. 1 1-.. 14 17., 
12, 27, 65. G7, 70. 00, 03, 05, 00, 103. 115, 212, 
321, 343, 368, 303 hrsz. és 18. házsz. ingatlan- 
ból Szvétecz Lajost illető 7 :u részre 1176 kor.-kun 
megállapított kikiáltási árban az árverés elrendel
tetik és arra határnapul

1904 évi november 7. napjának

délelőtt 10 órája Gcröháza község házához kitű
zőiéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in- 
gatlan kikiáltási árának 10°/o 117 kor. 60 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat- i 
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok- i 
bán a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított >>" o ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tlkkv 
hatóságnál 1004. augusztus 27-én.

D r. S c h ic k ,  kir. albiró.

3825/1904. tkv. sz.

Árverési hirdetményi 
kivonat

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Posztl János 
muraszombati lakos végrehajt a tónak özv. Stiblár 
Jánosné muraszombati lakos által képviselt kisk. 
Stiblár Győző és Mária végrehajtást szenvedettek 
elleni 764 korona töke követelés ennek J003. 
december hó 30-tól járó 6° ■> kamatúi, 86 kor. 
05 fillér peri, 27 kor. 60 fillér végrehajtási és 24 
kor. 30 Iill. árverés kérvényezési költségek kielé
gítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság, mint ikkvi hatóság területén lévő, 
a muraszombati 220. sz. tjkvben A I 1 -0. 0.. 
10. sor. 176., 324., 307 , 457., 503., 650., 857. 
és 050. hrsz. 130. házsz. ingatlanra 3852 kor.- 
ban megállapított kikiáltási árban az árverés el
rendeltetik s arra határnapul

1904. évi november hó 3. napjának

d. e. 10 órája ezen kú\ járásbíróság, mint tkkvi 
hatósághoz kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon 
a fenti ingatlanok esetleg a kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb emlí
tett ingatlan kikiáltási árának 10"V a  385 kor. 
20 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékkepes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számítolt 5°/o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Kelt Muraszombat, 1004. évi augusztus 25-én, 
a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Schick, kir. albiró.

K ivá ló  s z e r e n c s e  T ö r ö k n é l !
Fe lü lm ú l! iát tam il

kedvez fő ru d án kn ak  a szerencse. Rövid  idő  alatt 17 m illió  ko rona  
nyerem énynél többet fize ttünk nagyrabecsü lt vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt. ' 

A most következő magy. kir. szabadalmazott 15. oszlálysorsjátékban újból

1100090 sorsjegyig 35 090 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

§ a m illió  4 *1 9 .0 0 0  k o ron át
sorsolnak k i rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyerem ény a legszerencsésebb  esetben

m  U o a - o n s a .
Továbbá I ju ta lom  l i lM M H t O  1 n yerem ény I I H I I H H I .  1 á 
S O O U O O .  2  á K M M H M I  I á O O O O O ,  2  á  K O - W O O .  1 á  
T O -O W O , 2 á ( Í O I H H I  I á 5 I M H H I  I ü 4 0 . 0 0 0 ,  5 ii 3 0 - 0 0 0 ,
8 ■" 2 5  0 0 0 ,  «  á 2 0 0 0 0  8 á I 5 0 0 0 .  86 á 1 0 - 0 0 0  korona
és iné”- sok egyéb ; összesen 5 5 0 0 0 ,  nyeremény és jutalom 
1 4 . 4 5 0 0 0 0  korona összegben.

I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :
*/* eredeti sorsjegy írt .75 vagyis 1.50 kor., * 4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagyis 3. kor.
F  »  „  „ 3. „  6. „  ‘.i „  „  „  6.— „  12. -  „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi október hó 24-ig*
bizalommal hozzánk beküldeni.

BAN K H ÁZ A  B U D A PES T .

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Föá ru d án k  osztá lysors já ték  üzletei:

Központ: Teróz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. 11. fiók: Muzeum-körut II a. III. fiók 
Erzsbet-körut 54 a.

_^RendelolevéMevágandó^^TÖRÖK A. és T á rsa  bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjátek eredeti sorsjegyet a hivatalos terve

zettel együtt küldeni.
( utánvételezni kérem )

Az összeget korona összegben ( postautalványnyal küldöm ) A nem tetsző törlendő.
i mellékelem bankjegyekben (bélyegekben). )
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A magyar királyi kormány felügyelete alatt álló

F  I U  M  E - N  E  W  Y  O  R  K  I v o n a l o n

i n d u l n a k  ® =

GYORSHAJÓK.
Menetdij Fiúmétól—Newyorkig a III. osztályban 

bőséges és rendes ellátással együtt 
lOO korona.

Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad:

kivándorlási meghatalmazott Vas- és Zalamegye területére SZENTG OTTHÁRDON

ITT

H IRD ETÉS.

Egy V VI. elemi osztályt végzett jő 

házból való fiú Balkányi Ernő mura

szombati könyvnyomdájában

l a n o n c z n a k
fizetéssel felvétetik.

Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában
és Balkányi Ernő föüzletében 

Alsólendván, Zalamegye.

■ ?

eiiíclrt-szappan
' f v a g y „ k u l c  s “

^4 j e J o y o y e i

- -

legjobb,UepfeJadósabb s ennélfogva 
legoifsittib'scappan. — Minden 
károsíjalkatrtszektől mentes.

•  •

M in d e n ü t t  'k a p h a tó i

nBevásárlásnálftkülönöBen arra ügyeljünk, hogy • § 
minden darabí szafjpan a „Schicht“ névvel és I  1 

a fenti védjegyekjegyikével legyen ellátva. 1 1

Volckmar Berta
hatóságilag vizsgázott zongoratanárnő

zongora-raktára és
kölcsönző intézete

MARBURG. obere Herrengasse 56 földszint.
(a cs. és kir, gyranasium átelienchen)

- ajánl a legnagyobb választékban-----

uj zongorák 
(MIGNON, SZALON

SZÁRNY stb.)
és

pianino
kcreszt-tengelylycl, diófa színezettel, fekete és 

amerikai matt diófából, szintúgy

harmoniumok
(európai és amerikai hangmóds/.er) a legelőkelőbb 

gyáraktól, eredeti gyári árak melleit.

Különlegesség

Ehrbar-zongorákban.
Írásbeli jólállás. Ités/.letli/ctések. — Becserél 

és elad átjátszóit zongorákat.

Olcsó zongora bérlet.
Hangolás eifogadtatik.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtúján, Muraszombatban




