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BALKÁNY1 ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

„Vend népünk."
Ezen ciin alatt már számtalan cikk 

jeient meg e lap hasábjain, méltatva vidé
künk derék lakosságának magyarosodul 
vágyó érdemeit, de minden alkalommal a 
„vend" elnevezéssel különböztették meg 
többi honfitársaitól, mintha ök biz nem is 
volnának született magyarok.

Pedig semmiféle okunk sincs arra, 
hogy e járás derék lakosságát, valaki a 
„vend" jelzővel, vagy pedig a még sértőbb 
„tót* elnevezéssel illesse.

E vidék takossága szine-java ma már 
magyar. Fiatalságunk magyar nyelvi hala
dása, pláne semmiféle kívánni valót nem 
hagy hátra. Aliért vagyunk tehát annyira 
elfásultak, hogy nem érdem szerint mérle
geljük az embereket.

Miért ezen járás derék lakossága „tót" 
vagy „vend" ? holott a zöme, többsége 
nagyszerűen beszél már magyarul. Végig 
tekinthetünk az országon, egy nemzetiség
nél sem fogjuk megtalálni magyarosodás 
tekintetében azt az eredményt, aminöt a
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muraszombati járás derék lakossága egy 
pár évtized alatt elért.

Tehát haladtunk. Nyelvben és érzés
ben magyarokká lettünk s jgy a „vend" 
vagy „tót" megtiszteltetésre szükségünk már 
nincsen, de egyáltalán nem is reflektálunk 
rá, már csak azért sem, mert „prislekek" 
lenni nem akarunk.

Itt az idő, hogy a régen viseli, kopott 
köntöst felcseréljük az ujjal s megadjuk 
érdem szerint a magyarnak, ami a magyaré.

Ne beszéljünk ezentúl „vendnyelvünk
ről*, hiszen ök lelkes magyarok s azok is 
akarnak maradni.

A „tót" elnevezéstől meg pláne ment
sen meg az Isten. Álért a muraszombati 
járás lakossága még soha életében, semmi
féle leszármazástól, Ádám é- Évától kezdvé 
„tót" még nem volt és i* Iclz.*

Honnan tehát ez az elnevezés: „tót- 
ság", „tótsági kerület", „jönnek a tótok" 
stb, Ne is menjünk messze. Például Szom
bathelyen már csak mint tótoknak ismer
nek bennünket, holott mi magunk is csak 
akkor látunk eleven lótot. ha a trencsén- 
megyei Janó polgártársunk magas látogatá-
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sával megtisztel bennünket. Ez a ferde és 
indokolatlan elkeresztelések mind a járás 
elhagyatottságára s exponált helyzetére ve
zethetők vissza.

Mert ha ezek a jó urak. a kik bennün
ket jogtalanul tótoknak neveznek, a járás 
fellendülésén nagyobb erélylyel közremű
ködtek volna, a nép érdekeit méltányolva 
odahatnak, hogy ezen vármegyének leg
távolabbi járása mielőbb vasúttal kapcsol
tassák össze a központtal s ezáltal a sűrűbb 
érintkezés kölcsönösen lehetővé tétetett 
volna, bizonyára igy már lenne tudomásuk 
arról, hogy a muraszombati járásban nem 
tótok, hanem magyarok laknak.

Bízzunk hát abban, bogy végre vala- 
hára mégis csak kiépül a régen óhajtott 
vasutunk, mely nemcsak az anyagi érdekeit 
fogja* szolgálni a járásnak, hanem a szom
bathelyiek állal ide képzelt lótokat is 
Szombathelyre fogja szállítani.

Végül pedig a „Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesülethez van egy kéré
sem, melyben címének megváltoztatását 
kérem.

Mert mindaddig, amíg mi magunk

TÁRCA.

Próza.
Hol vagytok ti dicső poéták ?
Hol maradnak el a szép dalok? 
Vagy magva veszett volna talán 
És egy se volna köztünk dalnok ?

Dal nélkül élnek vének, ifjak,
Szép lányok és deli legények. 
Hozzájok alig is beszélnek :
Csakis a régi költemények.

Hazát ha veszély fenyegeti,
Nincs aki harczra lelkesítsen,
Mitől a szív is lángra lobban, 
Nincsen ami tánczra pcrd tsen.

Ha jő a tavasz és és kikelet,
Dal nélkül hervad el a virág : 
Forró a nyár s tikkasztó a hőség, 
Költő nélkül kihalt a világ!

Hegy és völgy, csörgedező patak, 
Lombok közt csicsergő madár,

Rónaságon játszi délibáb:
Költőt dalra egy sem bírná már?

Hol vagy te szép, dicső költészet ? 
Virága éke a beszédnek.
Kihaltak, elmúltak a költők,
Ma már csak prózába beszélnek,

A  nők.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája. — 

Irta : SKR1LECZ PISTA.

(Folytatás.)

Elősegítette azt még VII. Gergely pápának 
coelibátusa, mely szerint a papok nösülése tilos, 
már pedig ebben az időben a férfiak nem épen 
kis részét képezték a papok és szerzetesek.

Elérkezett a legideálisabb kor: a lovag-kor.
Akadtak emberek, különösen a vagyonosabb 

körökben, kik részben hogy egy külön osztályt 
alakítanak, részben pedig bogy mégis gátat ves
senek az annyira elharapódzott erkölcstelenség
nek ; kasztjuk minden egyes Ingjanak kötelessé
gévé tették többek közt a nőtiszlelctet és védelmet.

Kötelessége volt tehát annak a lovagnak 
bármikép is a bántalmazott nőket pártfogásába 
venni, ___  ___

A mai s z á m u n k h o z  egy negyediv melléklet van

Ilyen lovagrend több volt a középkorban, igy 
a német lovagrend, a templariusok, jolianiták és 
a niallai lovagok rendje.

Ezek maradványa manapság is megvan, 
persze csak mint cim. így a német lovagrend 
nek manapság is a nagymestere Jenő főherceg.

Ideális kor.
Amennyire tényleg eszményi dolog volt, úgy 

követte az árnyéka is.
Annyi szerelmi kaland és regényesség soha

sem játszódott le, mint ép a lovagkorban.
Nem sokkal előbbre voltak a nők, midőn 

az a szerencsétlen legtöbbször mással nem is tudta 
meghálálni oltalmát, mint szerelmének teljes oda
adásával, bár ezt legtöbbször meg is követelték a 
lovag urak.

Annyival mégis dicséretes, hogy legalább 
szavakkal volt meg a nők becslése, tisztelete, 
továbbá elismerték, bogy a nőket, mint gyengébb 
alkotásokat védelmezni is kellene.

Középkorban a maga valójában ott kezdő
dött a nők helyzetének javulása, midőn az ipar 
és kereskedelem fellendült. Ezen korbeli iparosok 
és kereskedők alkották az u. n. polgári osztályt, 
hol a szigorú erkölcsösség és a törvényes feleség
nek, mint hasonjogu és egyenlő félnek és élet
társnak érvényre jutását látjuk.

Eltekintve ezen polgárok rendes képvisele
tből a nők javult helyzetét abból is láthatjuk, 
csatolva.
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magunkat „vendének nevezzük, addig ne 
csodáljuk, hogy bennünket tótoknak címez
nek. Már pedig Közművelődési Egyesüle
tünk működésében a magyarosítás előmoz
dítását tűzte ki főcélul s ebbeli minőségé
ben, a saját címében, már csak nem 
lehet vend.

Változtassa át címét „Délvasmegyei 
Magyar Közművelődési Egyesületire s ne 
adjon alkalmat továbbra is, hogy bennün
ket tótoknak nevezhessenek. Majd meg jön 
az idő, amikor a „tótokkal- dobálódzóktól 
megkérdezhetjük, hogy: Meddig tót a tót?

Wilfinger Károly.

Mit tehet a tanító a közegészségügy 
érdekében?

(Folytatás.)

Isméden tehát, ha az iskola a nemzeti I 
kultúra temploma: a tisztaság legyen az 
evangéliuma. Igen találóan jegyzi meg egy 
híres államférfi, hogy valamely nemzet mi- 
veltségi viszonyait az általa evenként fel
használt szappan mennyiségéből is majdnem 
egész biztosan meg lehet állapítani. Ha 
sikerült a tisztaság iránti érzéket felébresz
tenünk s a tisztálkodást vele megkedveltet- 
nünk óriási haladást biztosítottunk köz
egészségügyi tekintetben. Köztisztaság s köz
egészség oly ellenértékű és szétválasztha- 
tatlan fogalmak, hogy egymás nélkül nem 
is képzelhetők; egyik a másikat feltételezi 
Nemde? A tisztaság szellemében nevelődött 
gyermek nem fog megtűrni az udvarán 
szemetet, gazt, pocsolyát, trágyadombot; 
ssük, nedves, homályos lakószobát, mely 
egyúttal istálló és konyha is: hanem igen 
is tudni fogja; mivel tartozik e tekintetben 
elsősorban önmagának és családjának az
után a társadalomnak. Be fogja látni, hogy 
az egészséges, jó lakás semmivel sem kerül 
többe mint a rossz, mert hisz jó levegőt, 
napsugarat egyformán igényelhetünk s kap

hogy ezen időben nőknek maguknak volt önálló 
üzletük, iparuk, kereskedésük.

A gazdasági viszonyok fejlődésével az ipar 
és kereskedelem fellendülésével, államok alakulá
sával, a törvénykezés kiszélesbitésévcl, a törvé
nyek javításával minden államban ugorhatunk a 
jelenkorba.

A jelenkori nőt mindenki ismeri.
Törvények biztosítják egyenjogosultságát, sőt 

oly messze jutottunk, hogy a férfiak nemcsak 
hogy ezt elfogadják, hanem saját hatáskörükben 
előnyöket engednek neki.

Minden valamire való férfi arra törekszik, 
hogy nejét, amennyire tehetségében áll, kénye
lembe helyezi, legtöbbször ellátásáról gondoskodik.

Azon nőkről pedig, kiket nem ért a sze
rencse, hogy férjet kapjanak, gondoskodott a nő
emancipáció olyképen, hogy társadalmi állások 
betöltésére is feljogosította őket a kellő tanulmá
nyok befejeztével.

Igaz ugyan, ennek legtöbbször hátrányát 
láthatjuk, mert bizony nem egy szerencsétlen férj 
panasza hallható, hogy szakácsnéra volna szük
sége, mert bizony ö nagysága inig egyrészről 
restéi a konyhában tölteni egy két órát, addig 
másrészről minden igyekezete dacára még a lágy 
tojást is keményre főzi,

(Vége.)

hatunk is. Házatáját igyekezni fog kelle
messé tenni azáltal, hogy onnan a dndvát 
gazt kiirtja, ha netán mocsaras volna: le
csapolja, vagy pl, gyümölcsfával való beül
tetés által a vizenyős talajt kiszárítja; a 
trágyát nem engedi szabadon büzleni, hanem 
fedett gödörbe gyűjti, mert tueja, hogy az 
igy kezelt trágya — nem mosván azt hó- 
napokszám az eső vagy hó — a földekre 
nézve sokkal táplálóbb s igy értékesebb; a 
haszon tehát kettős: a trágya is javul a 
levegő is.

Különösen nagy gondot kell forditaniok 
az iskola fenntartóknak s az illetékes ható
ságoknak az iskolaépület egésszéges, egész
séges, tiszta, csinos szóval minden tekin- 
kintetben kifogástalan voltára, mert amit 
nekünk tanítóknak, a lakáskérdésben a köz 
egészségügy javára tennünk módunkban 
állhatna, aljban egy mintaépület keltette ha
tásnak bizonyára fő szerep jutna. Az elég 
világos, tágas, jól szellőzött, tisztán tartott 
iskolában a gyermek valóssággal megundo- 
a kicsi, setét, piszkos szellőztetés híján rossz 
levegőjű, dohos szobától, mert e kettőben 
naponként tartózkodván, közöttük az össze
hasonlítást — az előbbi javára — önkény
telenül is megteszi. A benyomások, melye
ket ez utón szerez magának, közvetlenek, 
ép azért maradandóak. Sőt mi több, még 
a felnőttek Ízlését is befolyásolja egy modern 
iskolaépület, melyet sok tekintetben mintául 
választanak, mint azt már több esetben 
tapasztalni alkalmunk volt.

Jó levegő, egészséges lakás, tisztán tar
tott udvarok, utcák, egyszóval környezet 
mellett a közegészség javulását még a jó 
egészséges ivóvíz is feltételezi, Egészséges 
a víz akkor, ha semmi szaga és ize sincs: 
emeljük ezf k T a  növendékeink előtt s 
vetessük velők észre a viz és viz között 
levő óriási különbséget, mert ép úgy mint 
a levegőre, a vízre sem sokat ad a nép. 
Eltikkadva a nagy melegtől s nehéz mun
kától — pl. aratás közben — keresi fel a 
korsójót a munkás. De az történésén üres 
Nem sokat tűnődik, körülnéz, meglát egy 
ökörcsapát, benne kevés vizet, lehasal s fel- 
szörpöli. „Nem lehet az időt kujtorgással 
lopni*4. „Ha ló nincs jó a szamár is“. 
Másnap aztán csodálkozik, ha a hidegláz 
gyötri s az ágyat őrizni kénytelen. Szám
talan bajnak az okozója a rossz ivóvíz, 
járvány idején pedig valóságos fészke és 
melegágya a ragálynak.

Különösen oly vidéken lehet erről szó 
hol a kút ásás a kezdvezötlen talajviszonyok 
folytán vagy igen költséges, vagy épen lehe
tetlen s azért a lakosság a községeikhez 
közel eső folyóvizet szokta használni ivásra, 
többnyire szüretlcnúl, nem ic is gondolva 
rá mily veszedelmes betegségekre (kolera, 
tífusz, bélhurut, váltóláz stb.) hajlamosítja 
ez őket a legnagyobb mértékben. Szűrővel 
kapcsolatos vízmedence építése volna ily 
helyeken a legajánlatosabb, de ez szintén 
oly költséges, hogy holmi kisebb község 
nem vihelné keresztül a tervet; még oly 
népes helyeken is mint Budapest, Szeged, 
vagy mondjuk Szombathely, csak az utóbbi 
évtizedekben volt létesíthető, Legcélszerűbb 
volna tehát, ha kutvizben szegény vidék 
minden háza népe állítana saját használatra 
egy szürö-keszüléket. Ilyen most már nagyon 
sok van, de mindegyiknek meg van az a 
hátránya, hogy szakértelmet követelő keze
lése mellett aránytalauul drága. Tehát a 
dolog megvalósitásáhan ismét csak a pénz 
volna a legfőbb akadály. Segitendök ezen

is, a hol a helyi viszonyok megkívánják 
ismertessünk egy ilyen egyszerű vizszürö- 
készüléket, melynek a többi szűrök felett 
megvan az az előnye, hogy úgyszólván 
költség nélkül házilag is előállítható, köny- 
nyen kezelhető és a célnak mégis tökéletesen 
megfelelő. Az egész készülék csak három 
edényből áll: víztartóból, szűrőből és viz- 
felfogóból.

(Folyt, kőv)

Közgyűlések.
Tanitógyülés.

A muraszombatjárási áll. tanítókor őszi 
közgyűlését f. hó 12-én Völgyi Ferencz el
nöklete alatt Muraszombatban az állami 
iskolában tartotta.

A gyűlésen nagy vitát provokált a 
tanítók árvaházalapitváni helyének betöltése 
A közgyűlés végül a választmányra ruházta 
az intézkedés jogát.

Kondor Ferencz a községi faiskoláról 
értekezett. Felolvasásában több figyelemre 
méltó eszmét pendített meg, melyeket a kör 
elismeréssel honorált.

A gyűlés legérdekesebb pontja Dr. Gööz 
József fővárosi középiskolai igazgató uj 
módszerü tanításának bemutatása volt. A 
nagy számhan megjelent tanítóság nagy 
érdeklődéssel s figyelemmel kisérte dr. 
Gööznek tanítását. Mivel a gyermeki lélekben 
leereszkedő, szeretetteljes modora s egyszerű 
természetes módszere, mely az uj tantervvel 
is kapcsolatos, méltán bámulatot keltett s 
hihető rövid idő múltán minden iskolában 
otthonossá válik.

A „Vendvidéki Magyar Közm űve
lődési Egyesület*4 közgyűlése.
A tanítói gyűlés után tartotta közgyű

lését Pósfay Pongrácz elnökletté alatt a 
„Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület. “

Elnöklő Pósfay Pongrácz bejelenti, 
hogy a f. évi aug. 6-án tartott nagy nyári 
ünnepély 1054 koronát jövedelmezett az 
egylet javára s ezért a rendezőknek s külö
nösen Dr. Czifrák János urnák hálás köszö
netét nyilvánítja. Bejelenti továbbá, hogy a 
„D. K. E.“ Muraszombatnak egy 1000 Kor. 
értékű s díszes szekrényben elhelyezett 
könyvtárat adományozott, mely a mura- 
szombati áll, óvodában nyert elhelyezést.

A könyvtárért a közgyűlés köszönetét 
fejezte ki.

Következett a tisztujitás Kováts István 
korelnök elnöklete alatt újból megválasz
tották egyhangúlag: elnöknek Pósfay Ponrác 
főszolgabírót, alelnökök: Takáts R. István 
és Kováts István, titkár: Wilfinger Károly, 
s.-titkár Rusa Ferenc, pénztáros: Schnell 
János, könyvtáros: Takátsné Kamermayer 
Irma. Választmányi tagok: Gáspár Ferencz, 
dr. Geiger Vilmos, dr. CziíTrák János, Hu
nyadi Nándor, Kondor Ferencz, Láng Ignác, 
Vertes Sándor. Völgyi Ferencz,

Tisztelettel ismételten felkérjük lapunk azon 
t. megrendelőit, kik ezen második félévben még 
az előfizetést, esetleg még régebbi tartozásaikat 
nem küldték be, annak szives megküldésére.

Lapunk előfizetési ára:
F é lé v r e .......................................... 3 korona.
Községi elöljáróságnak . . . .  2 korona.
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Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Délvasme
gyei Takarékpénztár végrehujtalónak üombóez 
János ferenczfalvai, illetve ennek jogutódai, Gom- 
bócz István budapesti és Gombúcz Iván szom
bathelyi lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 
600 kor. töke követelés, ennek 1903. április ló 
tól járó r „  kamatai 8 kor. 75 fillér árverési, 
30 kor. 95 fillér peri, 20 kor. 35 fillér végrehaj
tási és 22 kor. 30 fillér árverés kérvényezési 
költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság 
területén lévő, a ferenczfalvai 3. sz. Ijkvben 
A 1. 4, 17. sorsz. alatt felvett 61. és 52/a hsz. 
5. házsz. birtokra 1934 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905 évi október hó 18-ik napjának
délelőtt 9 órája Ferenczfalva község házához 
kitüzetelt azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is cl
adatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb enditclt in
gatlan kikiáltási árának 10" o 193 kor. 40 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgállatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Ferenczfalva község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jhiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. augusztus 2.

e. h. Aczél, kir. albiró.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

A

,.Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a címe uj kiadványunknak, 
melyei 1905. évi karácsonyi ajándékul szántuk t. 

előfizetőinknek.

Ez uj ajándékmüvünk, noha folytatása és 
kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
díszes sorozatát folytatja most a „Festi Napló1* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvei: a Modern Magyar Festömüveszek-kel.

Ölven nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és

gyönyörű, több szinnyoinásu kepekben.

Ezenkívül be fogjuk mutatni c miiben 
jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
künynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kütöiparművészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó előfizetőinkül! kívül min

den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Festi Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., Va évre 14 
kor., V4 évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „FESTI NA FI ,.0** kiadóhivatala.

Iskolakönyveket,
állatni, római kalh. és evangélikus iskolák 

részére raktáron tart

B a l k á n y i  E r n ő  pap irkereskedő 
Muraszombat.

„H erm ando l“
IOOO darab elsőrendű c loset-pap ir

1 korona.
Kapható B a l k á n y i  E r n ő  papirkeres- 

kedésében Muraszombat.

Izraelita naptárak
kaphatók

BA LKÁNVI EBXÜ könyvkereskedésében
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A p r ó  h ird etések .

A Győry-féle buktaló kazános cefrefözö 
készülék október lő-töl november hó 15-éig áll a 
gazdaközönség rendelkezésére. — Jelentkezhetni 
a titkárnál.

Gazdakörünk járásunk róna vidékén egy 
mintagazdaságot óhajt létesíteni; azok, akik ez 
iránt érdeklődnek, szándékukat jelentsék be a kör 
titkáránál.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 
lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura- 
szombati kereskedésében.

Kercán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tótkereszturott Berke Lajos
nál nyerhető.

A muraszombatjárási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak métermázsáját 
8 korona 60 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszturi raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 00 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

Gróf Batthyány Zsigmond Klenovniki ura
dalmában mintegy 200—250 Hl, ó- és ujbor el
adó, esetleg részletfizetésre is, Bővebb felvilágo
sítást nyújt Gazd. intézöség Csendluk.

A novai uradalomban az 1000. évi aratási 
munkálat, mely á ll: mintegy 000 hold őszi és 2 ,0 
hold tavaszi gabonából és némi lóherének kaszá
lásából, megbízható vállalkozónak átadatik. Fel
világosítást nyújt: Uradalmi tisztség Nován (Zala- 
megye) vagy a gazd. intézöség Csendlakon.

3380/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Bagola István károly- 
fai lakos végrehajlatónak Bagola József és Kampói 
Mária károlyfai lakosok végrehajtást szenvedettek 
elleni -1000 korona töke követelés, ennek 11102, 
április U-töl járó 8"/o kamatai, 126 kor. 34 fillér 
peri, 26 kor. 60 fillér végrehajtási, mégis 2600 
kor. töke követelés, ennek 1903. május 8 lói járó 
8°, u kamatai. 112 kor. 74 fillér peri, 26 kor. 74 
íiilér árverés kérvényezési költségek kielégítése 
iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
bíróság, mint tkkvi hatóság területén lévő. a i 
gcdöudvari 17. sz. tjkvbeni A I. 1 —13, 16, 24, 
28-51 . sor. 26, -7, 28. 118, 119, 146. 175, 
176, 197/9, 198/2, 230, 231. 250, 26132. 462, 
567, 588, 617. 628, 677, 678, 706. 707, 762, j 
781, 809, 841, 892, 893, 894, 895, 920, 921, 
922,923, 957/2, 957 3, 958 7, 986, hrsz. 14. | 
házsz. birtokra 3115 koronában, úgy a gcdöudvari | 
67. sz. tjkvbeni A 1. 1. sor 254/7 hrsz. birtokra 
85 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi október hó 25-ik napjának

d. e. 10 órája Gedöudvar ^község házához kilii- 
zelett azzal, hogy ezen határnapon a lenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10’Vo vagyis 311 kor.
50 íill. és 8 kor. 50 íill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes érlékpapi- I 
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöloges elhelyezéséről szóló el- j 
ismervényt álszolgálialni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számított í 
5", u kamatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

a „M uraszom bat és Vidéke" 1905. évi 4 2 . s z á m á h o z .  OKTÓBER 15.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Gedö
udvar község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. augusztus 11.

e. h. Aczél, kir. alhiró.

1906. évre
Protestáns Árvaházi Képes Naptár

már megjelent.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ papirkereskedésében.

Muraszombatban.

T a n ító  u r a k  fig ye lm é b e !
A népiskola benépesedésének kimutatása (28. §.)

ős az összes iskolai nyomtaványok rak
táron vannak, u. in.: Iskolai pénztári napló, 
Iskolai pénztári főkönyv, Népiskolai költség
vetési nyomtatvány, Előmeneteli és mulasz
tási napló, Felvételi napló, Leltári nyom- 
tavánv, Haladási napló, Látogatási napló és 
Tandijmentességi iv. Az esetleges raktáron 
nem lévőket kívánatra meghozatom.

Becses megrendeléseket kér
Balkányi Ernő,

papit kereskedő.
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H Í R E K .

—  üj ügyészségi megbízott. Az igazságügyi 
ministor az eltávozott Smkovich Elek tb. főszolga
bíró helyébe dr. Czifrák János muraszombati 
gyakorló ügyvédet a muraszombati kir. járásbíró
sághoz ügyészségi megbízottá nevezte ki.

—  A vasút. A Körmend—muraszombati 
vasút jörvendetesen halad a megvalósulás felé. 
A vállalkozó megbizásából több mérnök hetek óta 
tartó gondos munka folytán most már véglegesen 
megállapította a vasút irányát. — Reméljük, hogy 
az építés megkezdése rövidesen kezdetét veszi.

—  A muraszombati kéményseprő kerület. 
Hartmann Károly muraszombati kéményseprőmes
ter elhaltéval ennek fia, Hartmann Ferencz vette 
át a kéményseprői kerületet azon biszemben. hogy 
az mint apjának reáljoga, rászállt. Akadtak azon
ban, akik megfölebbezték a fiú birtoklását és uj 
pályázat kitűzését kérték. Hosszas vita után a 
miniszterhez került az ügy döntés végett. A mi
niszter Hartmann Ferencz reáljogát bizonyítva 
nem látta és azért utasította a muraszombati 
főszolgabírót, hogy a kéményseprői kerületre pá
lyázatot Írjon ki.

— Esküdtszéki tárgyalás. Tegnap Czvörnyek 
Antal görhegyi lakos gyujtogatási ügyét tárgyalta 
az eküdlsék. Dr. Laky Kristóf kir. kúriai biró ve
zette a tanácskozást. Az ésküdtszék megalakulása 
után Czvörnyek Antalt hallgatták ki. A bárgyú 
formájú ember mosolyogva vallotta be, hogy gaz
dájának. Rajszár Ferencnek serlésólját f. é. április 
hó 24-én felgyújtotta. Vállát vonogatva hajtogatta 
hogy ez nem baj, mert úgysem égett el semmi. A 
tárgyaláson kihallgatott tanuk közül többen bizo
nyították, hogy Czvörnyek nem épelméjű ember 
nyavalyatörös, félkegyelműnek ismerték a faluban. 
E tanúvallomások után dr. Stancsich Árpád kir. 
alügyész a vádhatóság képviselője indítványozta, 
hogy Czvörnyek helyeztessék orvosi megfigyelés 
alá, hogy eként a beszámithatóság mértéke meg
állapítható legyen. A kir törvényszék az ügyész 
előterjesztésének helyt adott és elrendelte megfi 
gyeltetését, a tárgyalást bizonytalan időre elha- 
laszlotta.

—  Tűz. Az annyiszor tapasztalt sajnálatos 
körülmény, hogy a szülök gyermeküket felügyelet 
nélkül hagyják, ismét megboszulta magát. Andor- 
hegy községben Kolossá Iván házánál folyó hó 
3-án kigyuladt a sertés ól s a hozzá épített 
pajta. A tüzet káros 5 éves kis fia okozta, aki, 
szülei nem lévén odahaza, a pajtában játszado
zott. A fiúcska valahonnan gyújtót kerített és 
azzal meggyujtotta a pajtában felhalmozott lent, 
A lángoktól a pajta teteje tüzet fogott s az egész 
gazdasági épület leégett. A csendörség a gondat
lan szülőket feljelentette.

—  Útonálló. Pörs Imre tyukász f. hó 9-én 
délután Urdombon mulatott a Cross Samu korcs
májában, este felé a szintén olt időző Kovács 
Pál prosznyákfai fuvarost megkérte, hogy szeke
rén vigye magával, Kovács ezt meg is Ígérte, de 
később meggondolta magát, Pörs nélkül elhajtott. 
Pörs igy kénytelen volt gyalog útnak indulni. 
Alig ment Pörs egy kilométernyire a korcsmától, 
a csekcfai útnál a sötétben egy ember megtá
madta és egy doronggal úgy fejbe vágta, hogy 
vértől elborítva eszméletlenül terült el a földön, 
ahol a később az arra járók találták meg. Pörsöt 
veszedelmes sebével a muraszombati kórházba 
szállították be, ahol a csendőrségnek kihallgatása 
alkalmával előadta, hogy a rablótámadással Kovács 
Pált gyanúsítja, mert a sötétben öt vélte e táma
dóban felismerni, nála levő nehány forintját is 
elvette ekkor az útonálló, A csendörség letartóz
tatta Kovácsot, akinek csizmáján vérnyomokat 
fedezett fel, miért is a csizmákat a végyvizsgálat 
megejtése céljából az országos vegyészi állomás
hoz küldik fel. Kovács a terhére rótt bűncselek
ményt tagadja, de az előzetes gyanús körülmények 
miatt vizsgálati fogságba helyezték.

—  Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évröl-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló .Modern Magyar Fostö-

,  MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Ví évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy-ut 27.

—  A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legczélszcrübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatalába Budapesten, Vili. Bükk Szilárd- 
utcza 4. számú házában van.

OKTÓBER 15.

emelkedése után az 1890 : XLIII, t.-cz. 9. fában 
meghatározott végrehajtás terhe mellett való meg- 
fizetésére kötelezi.

Mindazonáltal a kir. államkincstár javára 
megállapított bűnügyi költséget az 1890 : XLIII. 
t-‘czj  4- $‘;iiiak 2. bekezdése alapján Tör$k 
Ernöné vádlottal szemben egyelőre behajthatlau- 
nak nyilvánítja.

Á kir. járásbíróság a btkv, 277. §-a alapján 
elrendeli, hogy eme Ítélet egész terjedelmében 
indokaival együtt Török Ernöné elitéit vádlott 
költségére a .Muraszombat és Vidéke" czimü 
helyi lapban közzótétessék.

A bp. 485. §-a alapján dr. Varga Gábor 
szentgotthárdi ügyvéd diját Mcgyessy Amália 
viszonvádlóval szemben 52 koronában álla
pítja meg.

Indokolás.

— Magas jutalék kereshető. Ügyes aquisiteu- 
rök előleget kapnak. Uj és különleges. (Nem biz
tosítás, könyv, részletsorsjegy slb,) Ajánlatok 
„K 250“ alatt Eischcr J. D. hirdetési irodába, 
Budapest, Gerlóczy-ulcza 1. intézendök.

Nyit ttér.*)
1905. U. 51G/5.

Hivatalos másolat.
Ö Felsége a Király nevében!

A muraszombati kir. járásbíróság mint bün
tető bíróság rágalmazás vétsége miatt vádolt 
Megyessy Amália bűnügyében a Muraszombaton 
1905, évi .szeptember hó 20-ik napján Herkely 
Kálmán kir aljárásbirónak, Novák Alajos kir. járás- 
birósági dijnok jegyzőkönyvvezetőnek, Török 
Ernöné főmagánvádlónak és képviseletében Török 
Ernő kir. közjegyzőnek, a vádlollnak és dr. Varga 
Gábor szentgotthárdi ügyvéd helyettesítésében dr. 
Németh Ernő ügyvédjelöltnek mint védőjének rész
vételével megtartott nyilvános tárgyalás alapján a 
vád és védelem meghallgatása után a következő

ítéletet
hozott.

A kir. járásbíróság:
I. Megyessy Amália. 55 éves róm. kath. 

kökényesmindszenti születésű muraszombati lakos 
magyar honos, elvált, ezukrázda tulajdonos, va
gyontalan vádlottat a btkv 258.§-ába ütköző és minő
sülő rágalmazás vétségének ama vádja alól. mely 
szerint Muraszombaton 1905. évi augusztus 13-án 
délelőtt 9 óra tájban az utczán többek előtt, Török 
Ernöné főmagánvádlóról azt állította, hogy „Török 
Ernő k . . . . ja", a bp. 326. §, 2. pontja alapján 
felmenti, ellenben

II. Török Ernöné szül. Olaszi Róza, 44 éves,
rom. kath., szombathelyi születésű, muraszombati 
lakos, magyar honos, férjezett, kir. közjegyző neje, 
négy gyermek anyja, vagyontalan vádlottat vét
kesnek mondja ki a btkv. 261. §-ába ütköző és 
minősülő becsületsértés vétségében a miatt, mert 
az előbb leirt alkalommal Megyessy Amália viszon- j 
vádló ellen „k . . .  a, szemét, k . . . . rájt tartasz8 
meggyalázó kifejezéseket használt, és ezért Török 
Ernöné, szül. Olaszi Róza viszonvádlottat a btkv. 
261. §-a alapján a btkv. 92. §-ának alkalmazásá- 
sával 2 (kettő) korona pénzbüntetésre Ítéli.

A pénzbüntetés a muraszombati kir. járás
bíróság vezetőjénél az Ítélet jogerőre emelkedésé
től szárnitott 15 nap alatt végrehajtás terhe mel
lett fizetendő be az 1892. XXVII. t.-cz. 3. §-ában 
jelzett czélra fordítandó, behajthatatlanság esetén 
pedig a btkv. 53. §-a alapján 1 (egy) napi fog
házra változtatandó át.

A kir. járásbíróság ezenfelül a bp. 480. §-a 
alapján Török Ernöné vádlottat Megyessy Amália 
sértett részére 52 korona már felmerült s eme 
Ítélet közzétételével még felmerülendő bűnügyi 
költségnek az Ítélet jogerőre emelkedésétől számí
tott 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett, és a 
bp. 480. 4} a alapján ugyancsak TöröK Ernöné 
vádlottat a kir. államkincstár részére a netán 
felmerülendő bűnügyi költségnek az ítélet jogerőre

*) E lovatban közlőitekért a szerkesztőség nem 
vállal felelősséget

Török Ernöné vádat emelt Megyessy Amália 
ellen az ítélet rendelkező részében körülírt bűn- 
cselekmény elkövetése miatt.

A kir. járásbíróság azt, hogy Megyessy 
Amália vádlott az Ítélet rendelkező részében ter
hére megállapított bűncselekményt elkövette, azért 
nem állapította meg, mert Megyessy Amália vád
lóit azt határozottan tagadta, a tanukként kihall
gatott Rokiczky József, Takáts Irma, Tütán Ignácz, 
özv. Lukács Ivánné és Berger Vilmos nem hallot
tak, hogy Megyessy Amália vádlott a vádbeli ki
fejezést kiáltotta volna Török Ernöné viszontvád- 
lott ulán, eme tanúvallomásokkal szemben pedig 
a tanúként kihallgatott Török Kálmánnak, mint 
▼iszonvádiott 8 éves fiának terhelő vallomása 
a bűnösség kimondásának alapjául elfogadható 
nem volt.

Ennek alapján Megyessy Amália vádlottat 
az ítélet rendelkező résvében leirt vád alól a bp. 
ott hivatkozott §-a értelmében fid kellett menteni,

A megtartott tárgyalás során Megyessy Amália 
vádlott viszonvádat emelt Török Ernöné szül. 
Olaszi Róza ellen az Ítélet rendelkező részében 
már leirt bűncselekmény elkövetése miatt.

A kir. járásbíróság eme bűncselekményt 
Török Ernöné viszonvádlolt terhére azért állapi
tolla meg, mert az tagadásával szemben a kihall
gatott s előbb megnevezett tanuk közül özvegy 
Lukács Ivánné és Berger Vilmos tanuk esküvel 
megerősített vallomásával bizonyítást nyert.

Minthogy a Török Ernöné viszonvádlolt ter
hére megállapított ezen cselekmény, a btkv fent 
idézett §-ába ütköző becsületsértés vétségének 
ismérveit tünteti fel és a bp. 326. §-a alkalmaz
hatóságának esete fenn nem forog: Török Ernöné 
vádlottat ennek elkövetésében bűnösnek mon
dotta ki.

A büntetésnek a hivatkozott § alapján az 
elkövetett bűncselekmény súlyához képest a vád
lott vagyoni viszonyainak megfelelöleg történt ki
szabásánál a kir. járásbíróság enyhítő körülmé
nyül vette elitéit vádlott büntetlen előéletét s a 
tárgyalás során meg nem czafolt ama védekezé
séi, hogy a kérdéses alkalommal Megyessy Amália 
ezukrázdája felöl valaki a rendelkező részben jel
zett meggyalázó kifejezést kiáltotta feléje, mely 
méltán háborította fel vádlottat s hozhatta izga
tott állapotba ; eme nyomatékos enyhítő körülmé
nyek tették indokolttá a btkv. 92. §-ának s ennek 
alapján a pénzbüntetés legkisebb mértékének alkal
mazását.

A bűnügyi költségre, a kir. kincstár részére 
megállapított bűnügyi költségnek Török Ernöné 
vádlott vagyontalansága miatt kinyilvánított be
hajthatatlanságára, a képviseleti díjra és az Ítélet 
közzétételének sértett kívánatéra történt elrende
lésére vonatkozó intézkedés a hivatkozott §§-ok 
rendelkezésén alapszik.

Muraszombat, 1905. évi szeptember hó 20, 
Herkely, s. k. kir. aljárásbiró, 

Végzés.
Ezen jogerős ítélet a „Muraszombat és Vidéke* 

czimü helyi lapban leendő közzététel végett 
Megyessy Amália sértettnek kiadatik.

Herkely, kir. albiró.

„La Flör“ ANTI NIKOTIN
kapható

BALKÁNYI ERNŐ papirkereskedésében 
Muraszombat.



.MURASZOMBAT ES VIDÉKE' OKTÓBER 15.

Értesítem a t. közönséget, hogy 
legszebb kivitelben

nagy választékú

é r c z k o p o r s ó
raktárt rendeztem be. Egyúttal raktá
romat szemfedél, sirkoszoru, koszoru- 
szallag és egyéb temetkezési czikkek- 
ben nagyban kibővítettem.

A t. közönség szives támogatását 
kérve

kiváló tisztelettel

H i r s c h l  Kr.

Felhívás.
Felhivatnak mindazon muraszombati 

lakosok, kiknek boruk vagy gyümölcsboruk 
van készleten, illetve préseltek, hogy kész
letüket a fogyasztásiadó irodában büntetés 
terhe mellett bejelentsék.

Muraszombat, 1905. október 11.

Kosztelitz Adolf.

Opominanye.
Opominajo sze vszi tiszti Szobocski 

mesztancsarje ki derzsijo vino ali jabocs- 
niczo domá za pitvino, ali szó pa zdaj 
prejsali naj tou pri ficzerunk dácse kancze- 
láriji pouleg kastige ocsaszi notri zglászijo.

Muraszombat, 1905. 11. október.

Kosztelitz Adolf.

SZŐLÖVESSZÖ.
A világhírű „DELAWÁRE- vessző 

ad ja  a legjobb b o rtl 
Oltani, permetezni nem kell I 

A szőlészet kincsei 
A phyloxerának ellent áll I 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltványok mérsékelt áron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DELAWÁRE vessző eladás.

Czim:

Szigyártó és Takáts
szölőtelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd.
Központi iroda: Felső-Segesd. 

Somogymegye.

100 db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedésében kapható.

=  Ópiási SZERENCSE TÖRÖK-nél! =
_  í - i i  1 1 * j . 1  _  __ az a szerencse, m ely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt
*  C l l l l U l l I l l i S l í W í M l  21 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyra- 

becsült vevőinknek; ezek közölt a két legnagyobb nyereményt és pedig: 
kétszer a nagy jutalmat, a 6 0 0 ,0 0 0  koronás főnyereményt, a legnagyobb 4 0 0 ,0 0 0  
koronás főnyereményt, továbbá 4 a 100.000, 3 90.000, 2 a 80.000, 3 á 70.000, 
3 ii 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kívül szám
talan 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 17. q q q  sorsjegyre e c  Q Q Q  pénznyere-
magyar osztálysorsjátékban ’ ismét '  mény jut

és összesen 14 millió 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

£ox perw széppé varázsolja az eletet! Tálán meglepi a 
férj a feleséget vagy az asszony az urát a neve mel- 

'  lett álló sorsjejy megvéte'e al!al e y főnyeremény- 
■ nyel A vél tlen agy szere;et j .tszik az eletben es 

n F ? A n n n n o n 0 7 Q m n t T  könnyen B,e9llhet> óo y épp in egy szerencsés veletlen 
S Z o i G  11 Ü o U u Z c l  111 v L  J folytan a neve melletti szamot eltalálta, melyre egy 

__________= = = = =  nagy nyeremény jut ------

Rendelje meg a neve mellett a

121)3 D8Z3Ö. Erzsébet 6587* Iván. Jolán 2333 0t.'6. Melánia » 21451
S22S Ede, Esz er 4043 Jakab, lózsa 93322 Ödön, Narczisz 65177

2203. Elek, Etel 41733 lános. ludith 35537 Pál, Neszti 2737
0 MJI7 Elemér, Flóra 107273 lenö, Juliska 64*35 Péter. Olga 51515
41777 Emil Franciska 32443 József, Karolin 17333 Pista, Paula 101909

Albort, Anatolia 743JÖ Endre, Frida 32777 Kálmán, Katinka 03775 Richard, Pelagie 34*55
Ábrád, Apollónia 20:92 Ernő. Genovéva 52551 Károly, Katalin 4*741 Róbert. Patroné le 79787
Ákos. Aranka 1HlOül Terenc Gerlrnd 12111 Kornél, Klára 00344 Bndolt, Piroska 12533
Ambrus, Be: .a 50301 Frigyes.Gabr.ella 33383 Kristóf, Klotild 7273 Salamon, Begina 05^27
András Blaika u »230 Filiöp. Gizílla 00037 Lajos. Kornélia 103707 Sarnn. Rózsiba 1771*
Antal, onala 23112 Gibar. nedvig 20133 László, Krisztina 50313 Sándor, Bozalia 3*107
Arno.d, Boriska 90i72 Gáspár, Heléna 73747 Leó, Kunigunda 90022 Simon, Sári 107397
Árpád. Betti 31*1 í Gergely. Unnrieít 

Gáza. Hermina
51031 Lipát, Laura 21024 Tamás, Sarolta 4*504

lrttiar, Bél a 105317 38337 Lőrinc. Lenke 00022 Tibor, Szeren) 74377
Airel. Brigitta 13113 Gusztáv, Hilda 2730 Eláné. Leónia 0270 Thamir. Thaodoria 2727
Attila. Cjc.Ua 52313 György, Ibolyka 554*7 Bar .us, Lídia 

Márton, Lina
314*4 Tivadar. Teréz 3495(1

Balázs, Cornelia 7.337 Gyűli, iduska 35375 95297 Tóbiás, Teras 55477
Bálint. Dara 24034 Henrik, Hona 34477 Dlátyas, Ludmilla 52977 Vendel, Valéria 20005
3arna5ás, Dorottya 3031 Hermann, Urna 32.31 Hibái y, Lujza 24292 VUtor, Veronika to iou
BUa, Cecília 3*277 Hugó, Ilka 404)5 Siklós, Magdolna 05140 Vilmos, Viktória 5090*
Benedek. Eufe.nia 10**55 12415 4*502 Vince, Vilma 12413
Bjrnát Emma 5137/ Illés, Irmi, 45273 fflór, Margit 

Nándor, Mária 
Orbán, Mártiba 
Oszkár. Katiid

12300 Zoltán, Zsófia 05505
Dániel, Ernesztiu totál l 
Dávid. Éva 10804 
Denes. Eve'in W líí

Imre, Izabella 
István, lanca 
Izidor, Ioaanaa

103333
27174
53077

1090*9
007*4
07197

Zsigmond, Zsuzsanna 5403

Legnagyobb nyeremény esetleg I 0 0 0 , 0 0 0 korona; továbbá 1 jutalom 600.000,
_____________  1 nyerem. 400.000. 1 á 200.000, 2 á

100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 
^  3 á 25.000, 8 á 20.000. 8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.

1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V» eredeti sorsjegy frt —.75 vagy 1.50 kor., V* eredeti sorsjegy írt 1.50 vagyis 3.— kor. 
V* „ „ „ 3.— „ 6.— „ »/i „ „ „ 6. „ 12.— „
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos terve
zet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti szerencsesorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi október hó 22-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután a fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak

JL fis T=
Sürgönyeim  : 

T ö röké k , Budapest. BANKHAZA B U D A PEST .

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
S ürgönye im  : 

T ö röké k , Budapest.

Föárudánk osztálysorsjáték üzletei: Központ: Teréz-körut 46a. 1. fiók: Váczi-körut 4 a . 
II. fiók: Muzeum-körut II a. III. fiók Erzsébet körút 54 a.

• M inden da rab  szappan SC.IIICHT f A f n  l l n  c > 25.000 ko ro ná t f ize t S ch ich t G yörgy 
■  "  • né vve l, tis z la  és m en t káros al- ”  ^  b t l i H í l i o  ■ cég Aussiüban b á rk in ek , a k i bebizo-

ka tré szek tő l. - — —  -   — - ... — : n y it ja , hogy szap pa na a  .S C H IC H T* né vve l, va la m e ly  káros
■■ ■ -------r=-r= -  ....... -----------------keve réke i la rta lm a z . — ~ -— ■-   ...........

(„Szarvas" vagy , Kulcs" szappant)

használjuk kiváló hatású tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




