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Felelős szerkesztő: Dr. VRATARITS IVÁN.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Hasonlóan nyilatkozhatunk a Sohár és 
Luttár, vagy mint most Írják magukat, a 
Luthár családról.

Minél tovább vizsgálja valaki a vidé
künknek nagy részt homályban levő múlt
jából feltünedező történelmi adatokat, annál 
világosabb lesz előtte az a nagyon szomorú 
tény, — aminek ellenkezőjéről pedig majd 
mindenki meg van győződve — hogy vidé
künk lakossága múlt századokban nemcsak 
semmit nem magyarosodon, de sőt ellen
kezőleg az itt lakozott ősi magyar családok 
néhol részben néhol teljesen elvendesedlek.

A nemzeti erő a legszembetűnőbben a 
nyelv határokon tűnik ki. Amely népben 
erősebb a faji érzet, nyelvének szeretete és 
nemzeti szokásaihoz való ragaszkodása, az 
magába olvasztja szomszédjait és nyelvének 
határát a szomszéd rovására tovább tolja. 
Öreg emberek állították már előttem, hogy 
Urdomb, Tótlak vidékén és azon túl 
sok családot ismertek, a mely részint 
beházasodás, részint más körülmények foly
tán lassankint elvendesedett és igy kétség
bevonhatatlan tény, hogy századok óla a 
nyelvhatár a magyarság kárára tolódott el.

Ugyanezt bizonyítják a régi nemesi 
családok, a melyek utódai, mint múltkori 
cikkemben kimutattam nagyrészt elvesztek 
nemzetünk számára a múltban, csak most 
szándékozunk lassanként visszahódítani őket, 
hogy igy a mull átkos és nehezen pótolható 
mulasztásait helyre pótoljuk.

A mai napig is élő köznemesi csalá
dok közül a legrégibb vidékünkön a Berke 
család, amely nemességét 1609. évben 
II. Mátyás királytól nyerte. E család idők 
folytán majdnem az egész vendségen elter
jedt, sőt Berke Ádámmal 1761-ben Sandra 
Somogyinegyébe is átterjedt. Híres papi 
család, amelyből előszeretettel választották 
papjaikat az evangélikus egyházközségek, 
amennyiben őket, mint nemes embereket, 
az üldözés idejében nehezebben érhette 
méltatlan bántalom. Berke Ferenc 1733 
Battyándon, Berke Mihály 1761-ben Petnek- 
fán, Berke György, Mátyás és János 1762- 
ben Geröházán találtattak az összeíráskor. 
Bizony ebben a régi magyar nemesi család
ban is van sok olyan egyén, aki magyarul 
mit sem tud s a múltban nemzetünkre 
nézve elveszett.

A Sohár család 1625-ik évben nyerte 
nemességét s jobban a szomszéd Zalavár- 
megyében tejedt el. Később nagy tekintélyre 
jutottak nálunk is, terjedelmes birtokaik 
lévén Fcrencfalván és Márkusházán. Öreg 
emberek még most is emlegetik e család 
régi nagyságát, ivadékaik azonban már csak 
részben értik őseik zengzetes nyelvét.

A Luttár család szinte még a 17-ik 
században nyerte nemességét. Luttár Miklós 
1643-ban Bárkócon, Luttár Mihály és György 
Tótkereszlurott; még Luttár Tamás, György. 
Miklós, János, Péter, Pál és Sebestyén 1733- 
ban Szentbiboion laktak az összeíráskor.

E családra is áll l.z  amit a többire j 
mondtunk, hogy csak részben maradt meg a 
magyarság számára. Nemes Luthár Ferencz 
bátyánk Szentbiboion, ha kedve derül el- 
énekli ugyan még az „Isten áldd meg a 
magyart* de már Bárkóczra szakadt roko
nai alig.

Végül ha még megemlítem, hogy a leg
újabb nemes járásunkban, szeretett íöszol- 
gabiránk Pósfay Pongrácz, aki 1898-ban 
nyerte nemességét a nagy- és kisbárkóczi 
elönévvel. Befejezem ismertetésem amaz 
óhajom kifejezésével, vajha minél többen 
meggyőződnénk arról az álkos rombolásról, a 
melyet az itten lakó magyarságban az elmúlt 
századok végezlek; vajha iparkodnánk nem
zetünk számára visszaszerezni azt, ami a 
múltban elveszett. A néppel teszünk jót ha 
oly nyelv ismeretére vezetjük, amelyen isme
reteit gyarapíthatja, amelynek birtokában 
könnyebben és sikeresebben megvívhatja az 
életnek oly nehéz küzdelmeit.

Jegyzőkönyv,
felvéve a gróf Szápáry Gézáné önagyméltósága 
védnöksége alatt álló „Muraszombati jót. kér. No- 
egylet" 1905. nov. 19-én Muraszombatban, az áll. 

kisdedóvodában tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: gróf Batthyány Zsig- 
mondné Öméltósága alapitótag alelnök, Gás
pár Ferencz plébános alelnök, Takáts K. 
István pénztárnok, továbbá Antauer Jözsefné. 
Bölcs Béláné, Csiszár Jánosné, Czipott 
Józselné, Eberl Róza, özv. Horváth Györgyné, 
Hunyady Sándor né. Javorik Alice, Lázár

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

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

Nyilttér petit sora r > 0  fill.

Jánosné, Meixner Mátyásné, Nemes Miklósné, 
Olajos Sándorné, Saáry Jözsefné, Simon 
Jözsefné, Schnell Jánosné, Sch. Fehér Ilona, 
Vörös Jánosné, Vida Jözsefné s Takátsné 
Kamermayer Irma titkár.

Elnöklő Gáspár Ferencz szívélyes sza
vakkal üdvözli megjelenteket s az ülést 
megnyitja.

1. Következett a titkári jelentés:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
A tapasztal al azt mutatja, hogy az az intéz

mény, mely nemes célból nyert életet s ezt a 
nemes célját törhetlen igyekezettel szolgálja, 
fohozatosan fejlődve, erősödve: megizmosodik.

A legszebb, a legnemesebb cél, a humaniz
mus hozott össze bennünket 12 évvel ezelőtt, 
üzen cél — hogy egyesült erővel siessünk a 
szegénységben, nyomorban sínylődök szenvedései
nek enyhítésére — mindnyájunk előtt eléggé 
ismeretes.

A cél tehát elég nemes! S mégis szomorú 
szívvel mit kell tapasztalnunk? Azt, hogy a 12 év 
előtt nagy lelkesedés és érdeklődéssel megalakult 
egyesület nemhogy fejlődött volna, hanem évröl- 
évre fokozatosan gyengült s ma már az alakulás
kor birt tagjainak száma épen felényire apadt. 
Mi ennek az oka? Talán nem felelt volna meg 
egyletünk céljának ? Vagy nincs meg hölgyeinkben 
a kellő kitartás?! Vagy csökkent bennünk a jóté
konyság gyakorlásának vágya?

Van ugyan egyesületünknek nehány kiváló 
buzgalma tagja, kik ma is avval a szeretettel s 
kitartással szorgoskodnak a szegények érdekében 
mint a megalakuláskor. De mint mindenütt, úgy 
itt is, az egyesülésben rejlik az erő. Megtörik a 
legszilárdabb jóakarat s igyekezet a nagy tömeg 
közönyén.

Ha nemes hivatásunknak, kitűzött célunknak 
továbbra is szolgálni óhajtunk, tömörülnünk kell 
mindnyájunknak s a félreértéseket el kell 

| oszlatnunk.
Egyesületünk választmánya a legszigorúbb 

lelkiismeretességgel törekedett humánus feladatá
nak megoldására s az igazi jóakarat sem hiány- 

! zott belőle, de meglehet, hogy eszközeiben téve- 
| dett vagy tán egyoldalúságba esett s ezzel szol

gáltatott okot egyesek visszahúzódására.
Azért van a közgyűlés, az megadja minden

kinek a szólásjogát, amikor ki-ki saját véleményét, 
óhaját nyilváníthatja, amivel az egyesület műkő- 

I dését szabályozhatjuk s tökéletesíthetjük. S höl
gyeink csakis akkor járnának el helyesen, nem 
pedig mint most teszik, ha valamiben nem érte
nek egyet a választmánynyal, cserben hagyják az 
egyletet, kilépnek. Még a példabeszéd is azt 
mondja: „Néma gyermeknek az anyja sem érti a 
szavát.”

Azért, ha az igen tisztelt tagok közül vala
kinek az egyesület vezetését illetőleg kifogásai 
lennének, kérjük, tessék azt az iuditványok kap
csán bátran nyilvánítani, ez a helyes eljárás. 
A kilépéssel az egyletet is, önmagát is méltatlan 
kritikának teszi ki. Nem szolgálhat a kilépés ment
ségéül az sem, hogy ö saját hatáskörében úgyis 
eleget tesz a nyomor enyhítése iránti kötelezett
ségének, mert az egyesület egyetlen tagja sem 
tekinti a jótékonyság gyakorlását részéröl kiine- 
ritettnek avval a néhány fillér áldozattal, amit az 
egylet pénztárába befizet. Meg van azonkívül 
mindenkinek a maga jótékonysági köre.
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De egyleti utón könnyebben nyilvántarthatok 
a szegények, az egyletnek annyi a szeme, ahány 
a tagja s biztosabban látja meg az igazán segít
ségre szorulókat.

Mérsékli egyesek tolakodását s meglátja a 
kérni szégyenlö szemérmes szegényeket.

Egyletünk nem annyira a koldusok segélye
zése céljából alakult, kik minden segítség dacára 
is kéregetnek. Célunk inkább a hirtelen szeren
csétlenség, csapás sújtotta sok tagú családok 
lábra állítása, kik segítségünk nélkül talán elzülle- 
nénck, koldusokká lennének. Az árvák, özvegyek 
gyámolitása stb, Hogy még a csekélyfoku érdek
lődés mellett is mily sok segélyt nyújtott egyesü
letünk, arról a titkári és pénztári jelentések nyúj
tanak tiszta képet s ismét csak arról tanúskodnak, 
hogy az egyesülésben rejlik az erő.

Ezeket óhajtottam elmondani és most forró 
kérelemmel fordulok egyletünk jeleidegi s most 
belepő uj tagjaihoz, de különöseu azokhoz a 
nemcsszivü hölgyekhez, kik a 12 évi fennállás óta 
soha nem csüggedő kitartással, ki nem fogyó 
részvéttel, minden bajt, nyomort azonnal orvosolni 
kész buzgalommal fáradoztak a szegények s igy 
az egyesület érdekében, kiknek meleg ragaszko
dása az egyesülethez és annak munkaköréhez 
szinte megható, ezekhez a hölgyekhez fordulok 
különösen s kérem, hogy szerclctük és ragaszko
dásukat tartsák meg a jövőben is s buzgóságuk 
minden erejével, érző szivük szeleteiének minden 
varázsával törekedjenek az egyesület célját is
mertetve, a félreértéseket elsimítva, minden nemes 
érzésű nőt egyletünk tagjává megnyerni.

Egyletünk 12 éven át kitartó tagjainak 
buzgó és sikeres munkásságába vetett hittel re
mélem, hogy mához egy évre már nem kell rész- 
vétlenségről panaszkodnunk.

A tagok változásairól a titkár a követ
kezüket jelenti: Az 1904 905. évben volt 
egyletünknek 2 alapító. 4 pártoló és 04 
rendes tagja. Évközben eltávoztak és meg
haltak 4-en, kilépett 4 tag, maradt összesen 
57 tag. A mai napon 20 uj tag jelentette 
belépését s igy ma 77 rendes tagja van az 
egyletnek.

2. A pénztárnoki jelentés a köveiké- ! 
zöleg hangzik:

Itendes tagok : Ar/.el Józsefi m 7.20, Anlauer i 
Júzsefne 0.—, ISáez Jánosué 4.80. özv, IJerke J 
Mihályué 24, . Pitlermami Tivadarné ti.—, Uo-
rovils Adolfné 4.80. Dőlés Délané 12.—, (isiszár 
Jánosáé 7.20, Czipott Józsefnc 4.80, Czipott 
Miklósáé (i. , Dobrai Jánosáé 9.(í0, Khcrl Póza 
ti,—. Katiik Károlyne ti. , Faschiuger Győzöné 
12.—, Gumilár Mihályué 4.S0, lleiszlcr Károlyne 
4.—, özv. Horváth Györgyim 7.1.0, Horváth 1 vauim 
4.80, lloyer Istvánné 4.80, Hunyadi Sándorné 
12.—, Kaesó Ken nézné 7.20, Kardos Jözsefné
7.20, Kirhiseh Eleonóra 0.—, özv. Kirchmayer 
Józsa 4.80, Kleinrath .lozsefné 7,20, Koesvára 
Erzsébet 4.80. Kolossá lila 4.80, Kolossá Islváuné
7.20, Kováts Islváuné ti. . Kozma Antalné 4.80, 
Kühár Anna 4.80, özv. Kollár Jánosne ti.- , 
Lázár Jánosáé I). . Lej kő Feróm-/ né 4.80, bon
csér Mihályué 4.80, Meixner Janka 7.20, Minisek 
Gáspárné 4.80, Most Hezsöné 12.—, Olajos Sán
dorné 12.—, özv. Pintér Miklósné 7.20, l’osll 
Jánosne 9.00, Pósfay Pongráezné özv. Pózsa 
Istvánné 7.20, Saáry Jözsefné 7.20, Seliillmg 
Róza ti.—. Sclmcll Jánosne 7.20, özv. Sch. 
Fehér Ilona 7.20, Simon Jözsefné 7.20, Sinkovich 
Elekné 8,80, Skerlak Józselné ti.—, Skerlak 
Lászlóné 4.80, Slebich lgnáczné 7.20, Sokál 
Jözsefné 4.80, Sömen Jánosáé 4.80, Szabaddy 
Jözsefné 2.40, Szalay Jusztina 3,50, Szlepocz 
Ivánné 4.80, Takáls R. Istvánné 7.20, Török 
Ernőim 12.—, özv Uy Károlyné 4.—, Vcniss 
Margit 7.—, Vida Jözsefné 4.80, Vörös Jánosné 
4 korona 80 fillér.

Pártoló tagok: Ragál y József Mártonhcly 
6.—, Gáspár Ferencz Muraszombat 12.—. dr. 
Ivanóczy Ferencz Csendlak 10.—, Skrilecz Mihály 
Mnraszombai 10 korona.

Ajándékok : özv. gróf Szúpáry Gézáim 200.—, 
Arvay Matild 24.—, Kacsó Fercnczné 13.33, 
Muraszombati takarékpénztár 50,—, Délvasmegyei 
takarékpénztár 40.—. Muraszombati mezőgazda
sági bank 20 korona.

Bevétel: A tagok évi járulékai 456.10, Aján
dékok 347 33, Egyéb jövedelmek s 1903—1. évi 
pénztúrmaradvány 309.32, Alaptőke 5800.—, Fő
összeg 097- korona 75 iillér.
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Kiadás : Szegények segélyezésére 810. , 
szolga fizetés és vegyesekre 08’40, 1904 •>. évi 
pénztári maradvány 288.35, takarékokban elhelye
zett töke 5800.—. főösszeg 0972 korona 75 íiillér.

Muraszombat, 195. okt. 18.
Slepecz János, Takáts R. István,

s. pénzt. pénztárnok.

A számvizsgáló bizottság jelentése:
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Van szerencsénk jelenteni, hogy a mura
szombati jót. kér. nöegylet pénztárkönyveit és az 
1904—5. évi zárszámadását, pénztárát megvizs
gáltuk s teljesen rendben találtuk, miért pénztá
rosok részére a szokásos felmentvény megadását 
kérjük.

Muraszombat, 1905. október 18.
Cziszárné Olaszy Terka. Kováts Istvánné.

Költségvetés az 1905—0. évre:
Bevétel: Tagdijakból 300.—, özv. Szápáry 

Gézáné grófnő évi ajándéka 200.—, 0000 korona 
alaptőke kamata 240.—, az 1904—5. évi pénztár- 
maradvány 88 35, összesen 828 korona 35 fillér.

Kiadás: Rendes segélyre 500,—, rendkívüli 
segélyre 200.—, szolga fizetésre 40.—, vegyesekre 
88.35, összesen 828 korona 35 fillér.

Pénztáritok jelentésére a szokásos fel
mentvényt megadja a közgyűlés s megnyug
tatókig veszi tudomásul az egyesület anyagi 
állapotát s a beterjesztett köllségvétést elfő- 
gadjii.

Az egyesület tisztikarának mandátuma 
a mai nappal lejárt s a megejtett lisztujitá- i 
són a vezetőség a  következőkép alakult.

Védnök és elnök gróf Szápáry Gézáné, 
önagyméltósága, társelnök gróf Hal lyány 
Zzigmondné Öméltósága, alelnükük: Gáspár 
Ferencz és Olajos Sándorné, pénztáritok 
Sch. Fehér Ilona, s. pénztáros Nemes Mik
lósné, titkár Takátsné Kamermayer Irma, 
gondnok Slebich lgnáczné; A választmány j 
tagjai: Anlauer Jözsefné, Bácz Jánosné, 
Bölcs Béláné, Hunyadi Sándorné. özv. 
Horváth Györgyne. Lázár Jánosné, Meixner 
Mátyásné, özv. Pintér Miklósné, Posfay 
Pongráezné, Saáry Jözsefné, Simon Jözsefné, 
Wéniss Margit. A számvizsgáló bizottság 
tag jai: Csiszár Jánosné, Kováts Istvánné és 
Takáts R. István.

Elnöklő Gáspár Ferencz plébános beje
lenti, hogy gróf Batthyány Zzigmondné Ömél
tósága, ki egyletünket eddig is gyakran része
sítene anyagi támogatásban, az egylet ezél- 
jaira 100 koronát volt kegyes ajándékozni, 
mit a  jelenvoltak lelkes éljenzéssel vettek 
tudomásul. A közgyűlésen megjelentek 
azon meggyőződésben távoztak, hogy gróf 
Batthyány Zsigmondné Öméltósága elnöklete 
alatt az egylet újra fellendül s ismét a régi 
erővel folytathatja áldásos működését. Az 
indítványok során elhatározták, hogy még a 
télen egy műkedvelői előadást tartanak ; s a 
nyáron felújítják a nöegylet régi, jóhirnevü 
nyári mulatságát.

Végül Éberl Bóza az egyletnek meg
alakítása óta buzgó tagja emelkedett szólásra. 
Beszédjében utal ez egylet visszafejlődésére, 
kutatja annak az okait s ám bár aggodalma 
nem egészen alaptalan, mégis az egylet fel
oszlásának gondolata távol áll az egylet 
még megmaradt és fáradhatatlanul buzgol- 
kodó tagjaitól. 8öt remélhetőleg most, hogy 
a megpróbáltatásokat sikerrel kiáltotta, ismét 
a ineglakulás alkalmával bírt erejével végez
heti kötelességül kitűzött m unkáját Erre 
enged következtetni az is, hogy a választ
mány felfrissült néhány a jótékonyság terén 
ismert buzgóságu taggal.

Éberl Búza tag beszédjéből álljon itt a 
következő rész:

Mélyen ticztelt közgyűlés!
Kérem a mélyen tisztelt közgyűlést, engedje 

meg, hogy becses figyelmét néhány körülményre 
felhívjam s egy-két indítványt meglehessek.

Nem készültem nagyszabású beszédre, csupán 
annak óhajtanék kifejezést adn;, amit a jelen körül
mények közt szivain sugall s lelkiismerctcm — 
ezen isteni szó az ember lelkében — diktál Az 
embernek két élete van, testére nőivé egy érzéki 
s lelkére nézve egy erkölcsi élete. Ezen erkölcsi 
élet keresett magának különösen a jólelkü 
és könyörületes szivü nők körében működési teret 
E nemes, buzgó és fáradságot nem ismerő műkö
dés következtében 12 év elölt a Kegyelmes Asz- 
szonynak gróf Szápáry Gézáné őnagy mél Lóságának 
magas protekciója alatt alakult meg a „Mura- 
szombati jót. kér. Nöegycsület*. Midőn ez ügyben 
a Kegyelmes Asszony magas pártfogásáért ese
deztem, azt kérdezte tőlem a nugyméltóságu grófné: 
.Nem lesz ez még korai itt?“ „Nem Excellentiád, 
— feleiéin — a jól sohasem lehet elég korán 
megkezdeni."

A legnemesebb, a légin agasztosabb intenci
óktól áthatva, a legnagyobb lelkesedés közt alakult 
meg az emberiségnek legönzetlenebb intézménye, 
a jót. kér. nőegylet 107 taggal. Működése alap
jául vette üdvözítünk, Jézus Krisztus isteni mes
terünk legtisztább keresztény felebaráti-szeretet 
parancsát „Szeresd felebarátodat mint önmagadal* 
Szóval a könyürületcsségct. E szép és magasztos 
szellemben volt szervezve az egyesület. Mennyi 
jóakaratba, mennyi buzgó fáradságba kerüli ennek 
a megteremtése. 12 év zajlott le azóta. Ez idő 
alatt hány ruhátlannak nyújtott ruhát, hány éhe
zőnek kenyeret, hány nyomorban sínylődő nehéz 
betegnek küuyüit torié le s hány szegénynek nyúj
tott fát és hajlékot. S most egyszerié mindez el
vesszen a szegényekre V Mert most az tapasztal
ható, hogy a magasztos szellem az egyletben 
meglazult s hosszában-széltében az egylet felosz
latásáról beszélnek. Ez a visszafejlődés: az erköl- 
csierö mcglazulását, a jóra való törekvés meg
gyöngülését jelenti.

Valóban bámulatos, hogy e jelenség éppen a 
különben oly könyörületes szivü nők körében 
észlelhető. Nem tudom mire magyarázni e hideg 
közönyt, o részvótleuségot ily szent ügygyei szem
ben. Gazdagabb az a ki belép az egyesületbe, 
mert a ki jó szívvel csak 20 krt is áldoz a kegye
let oltárára maradandó, örökké tartó jutalomra 
tesz szert a jó Istennél, Viszont szegényebb az a 
ki kilép az egyesületből, bírjon bár Crözus minden 
kincsével, mert szükkcblüségével elzárja a lelkét a 
jótételornények után járó mennyei jutalomtól.

Sokszor balloll.un intelligens urinök nyilat
kozatát: „Eh mit nekem ez a nöegylet, kilépek, 
hisz én úgyis elég jól cselekszem saját körömben* 
Igaz, ad egyszor-másszor 10 20 krt talán néha 
még 1 frtot is a szegénynek, de ez mégis csak 
ámítás, hisz mi is leszünk ilyetén jót, sőt talán 
a tagsági dij, mit az egyesületbe befizetünk még a 
legcsekélyebb amit teszünk, de minden erőlködése 
mellett még ha gazdag is valaki, nem téliét egy
maga annyi jót, mint a vállra vetett tömörült erő, 
minthogy a jót. egylet havonként 20—30 sőt 35 
szegénynek is nyújt segélyt, ezt pedig az egyesek 
nem igen tehetik.

Még egyre bátorkodom a mélyen tisztelt 
hölgyek figyelmét felhívni. 12 év elölt, mikor az 
egzlel megalakult a Kegyelmes Asszony már akkor 
idősebb volt, mint ma közülünk bármelyik, mégis 
lankadatlan buzgalommal ment házról házra a 
szent ügynek tagokat gyűjteni azért arra kérem 
Önöket is melyen tisztelt hölgyeim, valahányszor 
az egyesület szerveződik, ne mulasszák el ugyan
azt megtenni. Tegyék ezt meg személyválogatás 
nélkül, keressék fel a legegyszerűbb családokat is 
s buzdítsák őket a jótékonyságra. De aki szive 
szerint nem hajlandó ajöt gyakorolni a ki nem 
szívesen tagja az egyesületnek, azt engedjük ki
lépni, mert az ilyen tagok sokkul több kárt okoz
nak az egyesületnek, mint a mennyit nehány fillér 
áldozatukkal használnának. Könyörületes cseleke
detre senkit kényszeríteni nem kell, ha az magá
tól nem óhajtja azt lenni.

Vannak kik azt állítják, hogy egyletünknek 
Muraszombatban nincsen létjogosultsága! Kérdem, 
vájjon mit akarnak ezzel mondani? Talán azt, 
hogy itt minden ember gazdag és jólétben él, igy 
tehát nincsen szegény? Dehogy nincs szegény, 
csak nem kell az embernek behunynia a szemét, 
vagy elfordulni tőlük, ha találkozik velük. Nem 
elegendő a jótékonyságot csak szóban, vagy Írás
ban hirdetni, hanem tenni is kelll azt. De tegyük
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fel hogy Muraszombatban tényleg nincs egy sze
gény sem, még akkor sem vesztené cl az egylet 
létjogosultságát; mert érheti váratlanul egyeseket, 
sőt az egész várost csapás, s jő ha u társadalom 
rendelkezik olyan tőkével, mely legalább hirtelen 
segélyt nyújthat.

Azért felkérem a m. t. közgyűlést vegye fel 
határozatilag a jegyzőkönyvbe, hogy ezen jót. 
egylet tőkéje soha semmifélé más célra nem for
dítható s kamatai is mindig csak szegények segé
lyezésére fordítható.

Egyletünket párvonalba hozva a többi itt 
működő jót. nőegylettel, úgy tagjainak száma 
mind alaptőkéjével valamennyinél előnyösebb hely
zetben van. Á helybeli izr. nöegylet 30 tag s circa 
3000 korona tökével szépen segíti szegényeit, 
mig a mienknek alaptőkéje ma ma már 0000 
korona, tagjainak száma 57.

Ha ez felosztanék, csak magunknak állíta
nánk ki szegénységi bizonyítványt erkölcsi erőnk 
s jóravaló törekvésünkről.

Nem, nem tudom elhinni, hogy ez megtör
ténhetnék, sőt alapos reményeim vannak, hogy a 
hogy a jó mindig, ha nem is mindjárt, de végül 
mégis diadalát üli.

Annyival is inkább remény tölti el lclkcmet, 
mert szerencsénk van a jelen közgyűlésen sze
mélyesen üdvözölhetni gróf Batthyányi Zsigmondné 
Öméltóságát, ki magas látogatásával megtisztelte 
szerény egyesületünket s kegyes volt elfogadni is 
a „Muraszombati jót. Nöegylet- társelnöki tisztjét. 
Azért hiszem, hogy a közel jövőben szegény, oly t 
sokszor ócsárolt egyletünk meg fog erősödni, tag- [ 
juhiak régi lelkes buzgalmától régi nemes fényét | 
vissza fogja szerezni.

A mindenható jó Isten adja, hogy úgy legyen! j

Előadónak beszédje a jelenvoltak leiké- 1 
ben élénk visszhangot keltett s hálás köszö
nettel s elismeréssel adóztak Éberl Róza 
tagtársnak. Minthogy az egylet feloszlása ese
tén vagyonának hovaforditásáról az alapsza
bályok — Éberl Róza indítványa értelmé
ben — úgyis intézkednek, annak jegyző- 
könyvi megerősítése szükségtelen.

Elnöklő Gáspár Ferenc plébános köszö
netét mond a megjelenteknek, különösen i 
gr. Batthyány Zsigmondné Öméltóságának 
szives megjelenéséért s azon reményének | 
ad kifejezést, hogy az egylet uj erőkkel fel
frissültén, tagjainak számában s működési | 
terében megerősödve folytatja emberbaráti 
kötelességei!. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
Éberl Róza és Olajos Sándorné tagokat kéri 
fel s a gyűlést bezárja.

Kmf.
Takátsné Kamermayer Irma Gáspár Ferencz

titkár. alenök
Hitelesítik:

Éberl Róza Olajos Sándorné.

H Í R E K .
— Szápáry László gróf v. b. t. t. Budapestről 

f. hó 21-én muraszombati kastélyába érkezett, hol 
hosszabb ideig fog tartózkodni.

—  A kultuszminiszter segélye izr. egyházi
czélokra. A vallás- és küzoKtatásügyi miniszter a 
muraszombati izr. hitközségnek 300 korona, dr. 
Frank József muraszombati rabbinak 150 korona 
segélyt folyósított izr. egyházi célokat szolgáló 
javadalmakból.

— A vármegye közgyűlése. Vasvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. hó 27-én d. e. 9 és fél 
órakor tartja meg évnegyedes rendes közgyűlését. 
Tárgysorozatába 141 pont van felvéve, a mik közül 
egy pár járásunkat közelebbről érdekli. Ezek a 
következők: A muraszombati kórház felügyelő 
bizottságába 3 tag választása. Saratár Eerencz 
muraszombati utkaparó nyugdíjaztatása. A mura
szombati járás több községének határozata a köz
ségi közgyám fizetésének megállapítása tárgyában. 
Murapetrócz községnek határozata ingatlan eladása 
tárgyában. Községi költségvetések és számadások.

— Filoxera zárlat. A füldmivelésügyi minisz
ter Musznya község határát a filoxera fellepte 
miatt zár alá helyezte.
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— Körjegyzők és körorvosok gyűlése. A vár- 
megye jegyzői és körorvosai llerbst Géza főjegyző 
c'nöklete alatt a vármegyeházán együttes gyűlést 
tartottak, hogy megbeszéljék a körjegyzői nyugdíj
intézmény azon revízióját, amely a körorvosoknak 
is nyugdíjjogosultságot biztosit ez intézmény kebe
lében. A gyűlésen az elkészített tervezetet az 
összes érdekeltek nagy örömmel egyhangúlag el
fogadták és igy a tervezet a uyugdijválasztmány 
pártoló véleményével kerül a megyei törvény- 
hatóság közgyűlése elé.

Állami erdei facsemeték adományozása. 
Az állam által fcntartotl feesemete kertekből az 
1906. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez szükséges 
csemetéket a földmivelésügyi miniszter részint 
ingyenesen, részint a termelési költség 50° o-ának 
elengedésével bocsájtja az ez iránt folyamodók 
rendelkezésére. Az egykoronás bélyeggel ellátott 
folyamodványok az illetékes erdöfeliigyelöséghez 
nyújtandók be. A pályázat határideje f. évd dccz. 
hó 15-éig. Előnybe részesülnek azon folyamodók, 
akik a kopár és vízmosásos területeket óhajtanak 
befásitani, továbbá azok a kiknek területei a tör
vény alapján befásilásra hatóságilag ki vannak 
jelölve.

Garázdálkodó cigányok. Általánosa panasz 
a kóbor czigányok ellen a kik itt táborozásaik 
alatt nem csak az erdőkben lesznek kárt, hanem 
a közbiztonságot is alaposan veszélyeztetik. Ható- : 
ságaink amint egy ilyen csapat érkezik a járás 
területére azonnal intézkednek a tovább loloncol- 
tatásuk iránt. A múlt hét folyamán Tótmorác 
község erdejében ütötte fel sátorfáját egy karaván 
és ott alapos pusztítást vittek végbe a fák között.
A község elöljárósága a garázdálkodókra figyel
meztette a esondörségcl akik aztán behajtották az 
egész csapatot a szolgabirósághoz a honnan nehány 
napi fogság után elfogják toloncolni őket.

István ur nemesi címere. I!. István korongon 
módfelett szeretné megszerezni magának a nemesi 
ármálist. E vágyódásában a minap az az ötlete 
támadt, hogy egyik szombathelyi hivatalnok isme
rősét megkérje, oktassa ki arra nézvést, miként 
jutna legkönyebb szerrel a nemesi oklevélhez. A 
kérdéses hivatalnok szereti a jó tréfát, de külön
ben is félvén attól, hogy István ur elmebeli álla- ; 
potát kissé megviselte a nagyra látás, némely okos 
tanácscsal járult ahhoz, hogy helyreállítsa István 
ur lelkének félrebillent kompaszát. A tanácsra 
aztán a következő ékes levéllel felelt István u r: 
„A nemesség elnyeréséért kegyesen küldött segé
lyével oly jótéteményt gyakorolt irányomban a 
tekintetes ur, hogy legszentebb kötelcségemnck 
ismerem azért a legforróbb köszönetéinél és hálámat 
kinyilvánítani. És most szépen kérem nemesi címe
rem megerősítését, u. ni.: két táblácskát, — az 
elsőn legyen megrajzolva az ember keze, a mási
kon pedig legyen két hátulsó lábán álló két 
oroszlán, kik az első lábaik között megölnek egy 
krokodilt összeforditva. A krokodil vérezzék. mert 
igy szép. Ha a tekintetes ur ezen jótéteményével 
megsegít és erőt ad a jövőbeni küzdelemre, meg
érdemli. hogy mindennap jó apelitussal fogyassza 
el a reggelijét, ebédjét és vacsoráját.“

Az erdőben. A kisfalusiak mindig össze 
tévesztik az enyém tiedet. K. hó 18-án Ozvatics 
János kisfalusi legény bement a gróf Matzcnaucr 
Károly prosznyáklai birtokos erdejébe, s mintha ő 
volna a tulajdonos, levágott egy jó nagy fenyőfát 
és a legnagyobb lelki nyugalommal haza vitte. Az 
erdőkerülő azonban a falopást észrevette, jelentést 
tett a kárról a tulajdonosnak, akinek panaszára 
aztán a cscndörség a legényt a kit*, jbíróságnál 
feljelentette.

„Gyermekápolás egészséges és beteg na
pokban- címen igen jeles könyv jelent meg immár 

I 4 ik kiadásban; Kneipp Sebestyén plébános könyve 
után magyarul Huszár Károly sz.-fehárvári kano
noktól. A könyv 2-7 lapon felöleli az összes elő
forduló bajokat s azok okszerű természetes gyógy
kezelései. Jó tanácsot ad a szülőknek gyermekeik 
egészséges nevelésére, miért is nélkülözhetetlen 
tanácsadó minden .családban. Ara kötve 1 K 20 
üli. mely összeg beküldése ellenében bérmentve 
küldi meg a kiadó Klükner Péter kir. udv. könyv
kereskedő Székesfehérvár.

—  Egy hóig teljesen ingyen. A ki most már 
beküldi — ha csak egy hónapra is — az előfize
tési összeget „Az Újság politikai napilapra, annak 
egész december havában teljesen ingyen küldi meg 
a kiadóhivatal a legjobb magyar lapot „Az Ujság'ot 
Előfizetési árak: Egy hónapra 2 kor. 40 f., 3 hóra 
7 kor. „Az lTjság“ gyönyörű kiállítású naptárát
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minden előfizető díjtalanul kapja meg. Gyönyörű 
húsvéti album! Megrendelési cim: „Az Ujság“ 
kiadóhivatala, Budapest. Kerepesi ut 54. sz.

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 c lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
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 1 ■> 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.

Apró hirdetések.

Gazdakörünk a tél folyamán kosárfonó-mű
helyt állít, melyre mindennemű megrendelést elfo
gad a gazdakör irodája,

Gazdakörünk tudomására hozza t. tagjainak, 
hogy az 1906. évi „Magyar Földmivelö” naptárak 
megérkeztek s a pénztárnoknál átvehetők egyúttal 
kéri a folyó évi hátralékos tagdijak befizetését is.

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

A novai uradalomban az 1906. évi aratási 
munkálat, mely á ll: mintegy 600 hold őszi és 2J0 
hold tavaszi gabonából és némi lóherének kaszá
lásából. megbízható vállalkozónak átadatik. Fel
világosítást nyújt: Uradalmi tisztség Nován (Zala- 
megye) vagy a gazd. intézöség Csendlakon.

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

A Györy-féle buktató kazános cefrefözö 
készülék október 15-től november hó 15-éig áll a 
gazdaközönség rendelkezésére. — Jelentkezhetni 
a titkárnál.

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 
tótkcreszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona 60 fillér; Vashideg - 
kúton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

3938/1905. tkv. sz.
Póthirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint a Eeitersdorf és 
társa budapesti cég végrehajtatónak Bükvics István 
muraszombati lakos végrehajtást szenvedett elleni 
435 kor. 58 fül. s járulékai iránti végrehajtási 
ügyében 3746 1905. sz. a. kibocsátott árverési 
hirdetményben a muraszombati 525. sz. tjkvben 
A f  1. sor 84/a hrsz. 49/a házsz. birtokra 1454 
korona kikiáltási árban

1905. évi deczember hó 13-ik napjának
d. c. 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 167. §-a alapján Muraszombati mezőgazda
sági bank végrehajtató érdekében is 180 korona 
töke követelése s jár. kielégítése végett meg
tartatni fog.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. szeptember 28.

dr. Schick kir. albiró,
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G44T905, végr, sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó a/. 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szombathelyi kir. törvényszéknek 
1905. évi 8100 számit végzése következtében dr. 
Esső Imre, illetve Olajos Sándor ügyvéd által 
képviselt Kolossá István és társai javára Oszvalics 
Péter és neje, lialaicz József és neje és Oszvalics 
Éva kisfalui lakosok ellen 97 kor. 90 íill. és 79 
kor. 90 íill, s járulékai erejéig 1905. évi szeptem
ber hó 22 én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 088 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. sertés, trágya, széna, tehén, 
bika és nialaczból álló ingóságok nyilvános árve
résen cladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1905. évi V. 399/2. számú végzése foly
tán 27 kor. 80 Íill. hátralékot és járulékai erejéig 
Kisfaluban Oszvalics Évánál megkezdve, itt vé
gezve, Oszvalics Pétcrné szül. Csarni Éva, úgy 
Balaicz József és neje Oszvatics Erzsi lakásán 
folytatva leendő megtartására

1905. deczember hó 2-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, cl lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kell Muraszombatban, 1905. évi november 
hó 23 ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir. bir. végrehajtó.

3740/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Lcibersdorf és társa 
végrehajtó tónak Bükvics István muraszombati 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 435 korona 
58 fillér tőkekövetelés és járulékai, valamint az 
ezennel megállapított 22 korona 30 lillcr árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyeben az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő, a muraszombati 525. 
sz. tjkvben A. f  1. sorsz. 84 a hrsz., 49/a. házsz. 
birtokra az 1881. LX. t.-cz. 150. §-ának d. p. 
értelmében egészben 1454 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905. évi deczember hó 13-ik napjának
d. e. 10 órája muraszombati kir. tkvi hatóság 
hiv. helyiségében kitüzetik azzal, hogy ezen határ
napon a fenti ingatlan esetleg a kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10" o-át, 145 kor. 40 fül.

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

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

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

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóságnál, 1905. szeptember 28.

Dr. Schick, kir. albiró.

517/1905. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a fiumei kir. törvényszék és a muraszombati 
kir. járásbíróságnak 1904. évi No. 2412. 1905. 
8p. II. 95/5. s több számú végzése következtében 
dr. Rilscher Samu, dr. Czifrák János és Olajos 
Sándor ügyvéd által képviselt J. Üubraviács 
fiumei cég. Muraszombati takarékpénztár és a 
Délvasmegyei takarékpénztár r.-t. javára, Szapáes

Iván és neje Gombóez Rozália jegenyési lakosok 
ellen 572 K 32 f, 1200 K, 000 K és 495 K s jár. 
erejéig 1905. évi április 4-én és október ho 3-án 
foganatosított biztosítási és kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 225(1 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. csikó kuniét szerszám, 
tehén, bika, borjú, sertés, szekér, szánkó, taliga, 
trágya, borona, eke kumett szerszám, asztal, pad, 
sertés fogas, borprés, láda almárium, sparhclyt, 
ágy, függő lámpa, varrógép, hordó és Wolfrcntal 
tizedes mérlegből álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnuk.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1905. évi Sp. II. 95/5. sz. végzése folytán
fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még 
hátralevő követelések és járulékaik erejéig Jege- 
nyésen Szapáes János és neje Gombóez Rozália 
lakásán leendő megtartására

1905. évi deczember hó 5-ik napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglnllák s azokra kielégí
tési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kell Muraszombatban, 1905-ik évi novem
ber hó 22. napján. SZARADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

SZÖLÖ VESSZO .
A világhírű „DELAWÁRE- vessző 

ad ja  a legjobb bort!
Oltani, perm etezni nem kell I 

A szőlészet kincse!
A phyloxerának ellent áll! 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölüoltványok mérsékelt áron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

DElAWÁRE vessző eladás.
Czim:

Szigyártó és T akáts
szölőtelep tulajdonosok.

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

Somogymegye.

728. és 708/1905. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,

hogy a muraszombati kir. járásbíróság a 
szombathelyi kir. törvényszéknek 1905. évi Sp. R. 
240/0. 7007, 7717 s több számú végzése következ
tében dr. Ritscher Samu, dr. Yralarits Iván és 
dr. Czifrák János ügyvéd által képviselt Werl- 
heimer J. pécsi cég. Muraszombati mezőgazdasági' 
bank r.-t., Siftár István pálmafái, úgy Kosonberg
és Neumann regedéi lakosok javára, Siftár Mátyás 
sürüházi lakos ellen 2707 K, 1400 K, 2100 K és 
480 K s járulékai erejcig 1905. évi szeptember„ « - - -szeptember
ho 21-én s több napon foganatosított biztosítási 
és kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 2602 korona 20 fillérre becsült következő ingó
ságok, u. m. szobabeli bútor, cseléd ágy, stelázs, 
szekrény, sajtár, stokedli, vindely, lisztes láda,' 
magyar lószerszám, rokka, török rosta, hordó, 
vászon, búza, rozs, zsák, káposztás kád, ló, bika’ 
kumett szerszám, telién, üsző-tinó, eke, taliga, 
borona, hidas, futkozó kocsi, trágva, malacz, ser
tés, szekér, vetögép, vágott tűzifa, szalma, vegyes 
takarmány, polyva slbbiboi álló ingóságok nyilvá
nos árverésen cladalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1905-ik évi V. Sp. 11. 340/2. és 1905. 
V. 301,4, sz. végzése folytán fent felsorolt tőke
követelések és járulékaikból még hátra levő köve
telések és járulékaik erejéig Sürüházán Siftár Má
tyás lakásán leendő megtartására

1905 évi deczember hó 4. napjának
d. c. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
cselén becsáron alul is, el lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Muraszombat, 1905. évi november 22-én.
SZABAÜFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

m Védjegy: „Horgonyt* m
A Liniment. Capsici comp.,
a Horgany- Pain-Expeller pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 óv óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony14 védjegygyei és a Richter ezóg- 
jegyzésset ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy- 
szortárban kapható. — Főraktár: Törlik 
József gyógyszerésznél, B udapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában. 
F.lisabethstranse 6 neu. Mindennapi szátküldó*.
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előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




