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A vasúti hozzájáró ut.
(V.S.) A közügyek intézéséhez és vezeté- 

' hcz első sorban lelterő, áldozatkészség és 
i'-il'i: .'üg kell. A kiméletesség, a sima kezlyüs 
polilií'A c.';tk arra alkalmas, hogy jogos 
törekvéseket elnyomjon, elaltasson.

A sálus reipublicae snprerna lex elve 
ú? magasztos eszméje olt élt minden római 
fivi- '/ivében s a római polgárság szive 
hevesen dobogott, midőn arról volt szó, 
hoi:v a köz érdekében kell áldozatot hozni. 
> ily hatalmas eszmétől áthatott polgárság 
képes nagyot alkotni, leképes gyűrni az 
önző magán érdek átkos közönyét.

Törpüljön a minoritás, ezt mondta 
Kossuth Lajos. Törpüljön el a kicsinyes 
akadékoskodás, midőn városunk jövendő 
; in tésének alapját akarjuk lerakni. Össze 
keli fognunk s le kell törnünk a közönyt, 
mert minden gyáva meghunyászkodás, pártos 
összejátszás precedenst szül s közönyt nevel.

S ezek az akadémikus izü fejtegetések 
nem holmi nyári thémakép akadtak toliunkra, 
hanem mert arcunkba szökik a vér, midőn 
.ízt látjuk, hogy városunk egyik elsőrendű 
vitális kérdését elaltatják, eltusolják.

A vasúti hozzájáró ut kérdése valóságos 
tengeri kígyó lett már. Hová-tova három 
hónapja immár, hogy vasúti)nk megnyílt s 
a hozzájáró ut még mindig úgy hever. 
Korom sötétség övezi az utat, úgy hogy a 
városba jövö idegenek undorral és meg
vetéssel fordulnak vissza innét.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 
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Nagyon jól tudjuk, hogy a kérdés 
megoldását mi késlelteti. Városunk polgár
ságának görcsös erővel kell ragaszkodnia az 
eredeti tervhez. A vasúti hozzájáró utat 
nem lehet és nem szabad máskép vezetni, 
mint egyenesen párhuzamosan a Plessza- 
téren vezető úttal.

A város szépészeti éideke ezt követeli. 
Fellázad az ember jó Ízlése azon merény
let ellen, hogy városunk egyetlen terét át
vágják, az ut irányát megszakítsák azért, 
mert utunkban áll egy rozzant viskó. Ki 
van zárva igy a lehetősége is annak, hogy 
valaha városunk utcarendezési politikája 
diadalra jusson.

Az útba eső házat ki kell sajátítani, 
ki kell pedig egészen sajátítani, hogy az a 
rozzant viskó eltűnjék a föld színéről örökre. 
Nem lázilunk, nem izgatunk a magántulaj
don szentsége ellen, de a köz érdekében 
jogos minden törvényes törekvés.

Tudomásunk szerint a város a viskó i 
tulajdonosa elten pert teit folyamatba, mert , 
ö a háza mögött lévő területet a községtől 
önkényesen elfoglalta.

Nem praejudikátunk e pernek, de 
tudhatjuk, hogy ebben a város fog győzni. 
Éppen ez a körülmény teszi városunk kö
telességévé, hogy az egész telket kisajátítsa, 
mert hisz igy a város egy szép tér birlo 
kába jut még, melyet megszerezni egyéb
ként eszébe se ötlött volna.

Mindenesetre nagy áldozatot hoz a 
város az egész telek kisajátításával, de ezt
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meg kell hoznunk a köz érdekében. S mi
helyt a kisajátítás megtörtént, a hozzájáró 
ut a legrövidebb idő alatt elkészül. E terv 
ellen azután a vasútépítő vállalat s a vár
megye semmi kifogást nem tesz és nem 
tehet, mert hisz az ö érdekük is első sor
ban, hogy e vajúdó kérdés dűlőre jusson.

Ehhez a tervhez városunk polgársága 
már ab ovo ragaszkodott s igy bizton 
reméljük, hogy e szép és egyedül célra
vezető terv érdekében meg fogja tenni 
városunk képviselőtestülete elemi köteles
ségét.

Nincs már idő a habozásra, ütött a 
cselekvés órája s reméljük, mihamar eltű
nik a hozzájáró útról az a szerencsétlen 
viskó s helyébe elkészül a szép és egyenes 
vasuthoz vezető ut.

Ekkora áldozatot elvárhat a város pol
gársága képviselőtestületétől még akkor is, 
ha ez a polgárság s nem a képviselőtes
tület zsebének rovására is esik.

A szabadhegyi alagutról.
Ir ta : Bernstein Győző.

(Folytatás)

Az úgynevezett elemi pusztítások alatt álta
lában a víz és a tűz pusztító, romboló hatalmát 
értjük. Van azonban egy harmadik elem : a föld, 
melynek pusztító, törő, zúzó erejéről csak az 
alkothat magának fogalmat, kinek közvetlen al
kalma volt azt tapasztalni, vele szembe szállani. 
A csúszó földtömeg ép oly veszedelme a vasút
nak, mint az árvíz, a tűz az emberi kultúrának.

TÁRCZA.

V égzetes kaland.
Irta: Vértesy Gyula.

A nyaralás után összejött a régi törzsasztal. 
Megérkezett az utolsó balatoni mohikán is. a j 
i' /.börü sült Telekesy Bandi, aki kihúzta egész 
addig, a inig csak ki nem dobták a telepről, kije- i 
i ütvén neki, hogy a vendéglőt is. az éttermet is 
i 1 c.'ukják, azonban a kulcsokat odaadhatják neki, 
hogy ha ott akar telelni.

Erre a nyájas marasztalásra azután meg- 
für>lött még egyszer a tizenkétfokos vízben, bepa
kolta az ingeket meg a gallérokat s hazazóná/.ott.

Az ö megérkezését ünnepelte az asztaltársa
ság. egy csomó vidám bohém-legény ; írók, újság
írók, viasz-szárnyú Ikarusok — mint az öreg 
Jani bácsi, Haldu János, a vén elkeseredett agg- 
1‘ gény-poéta, elnevezett minket.

-  Mig kezdetek repülni, elolvad a szárnya
l j  s lehuilotok a földre. Nem is kell nap hozzá!
A holdvilág is megolvasztja a szárnyatokat . . .

Az öreg is ott volt. pedig ritkábban szokott 
ko/t-nk jönni s amit még ritkábban tett meg. 
'/.'•:ianul hallgatta Bandi mii fecsegéseit holott 
inaskor ugyancsak gorombán szokta kifejezni 
a nézeteit a nőkről, meg a szerelemről, ez a 
máskülönben érzelgős, lagymatag s meglehetősen 
unalmas verseket firkáló öreg bácsi, aki eszessé- 
á'<" foglalkozására nézve irodaigazgato volt vala- 
i(i• Tvik minisztériumban s aki határozottan gyűlölt 
"únket fiatalokat, hanem azért hobekorba óljai 
közénk veszekedni s kiönteni a mérgét.

Különösen haragudott Bandira, akire külön
ben irigykedett is első verskötetének némi kis 
sikere miatt.

— Csupa éretlenség, zöldség, — mondogatta 
róla. — a versek is olyan zöldek, mint az, aki 
irta . . .

Hanem most csodá latosképen nem vészeké 
dett vele. Türelmesen hallgatta a fürdői élményeit:

— Ez a nyár se ütött úgy be, ahogy kellett 
volna! Semmi aranyhalucska, semmi jó parti! 
Teringelte, hol is lehelnek azok a százezres 
leányok? Engem mindig csak szegény kisasszonyok
kal hoz össze a rossz sors. Így azután a nyara
lásokból csak csókok emlékét hozom magammal, 
jegygyűrű helyett. Hiába, nincs szerencsém a 
házassághoz, csak a szerelemhez. Csupa kis hal 
akad a hálómba. Szegény halacskák, hogy vergőd
nek, hogy kapkodnak. Levegő helyeit csókokat 
kapnak és végük van.

— Persze, szerelmet vallasz nekik, meg 
házasságot Ígérsz. — vetette közbe János bácsi 
epésen.

— Dehogy vallók, dehogy Ígérek ! Ez komisz : 
dolog lenne! Én senkit se csábitok a csókra. 
Magútól jön az, mint ahogy tavaszszal magától 
nyílik a virág.

— És mint ahogy őszszel magától el hervad! 
De persze, ki gondolna a le korodban őszre? | 
Gondoltok is ti arra, hogy hátha az a leány, akit I 
megcsókoltak, ebből a csókból egy egész életre 
szóló vallomást olvas ki. Gondoltok is ti arra, 
hogy hátha annak, akinek ajkát ez a csók érte 
először, ez a esők egy életet jelentett s hogy a 
halálát jelenti, ha csalódik benne.

— Dehogy jelent egy csók életet vagy 
halált. Semmit sem jelent. Nem nagy dolog ez ! 
A leányoknak is csak annyi a csók, mint nekünk. 
Semmiség, elröppenő emlék! Egy édes, kedves, 
ezuppanó semmiség. Még csak nem is szerelem 
jele, csak a szerelmi hangulaté. Elröppenő emlék, 
melyből, ha marad valami a jövőre, legfeljebb 
olyan aranyfüst féle, mely később bearanyozza a 
múltak emlékeit. Bolond, aki nem csókol meg 
minden leányt, akit csak megcsókolhat. Vagy te, 
öreg, nem csókoltál meg soha senkit, — persze 
régen, nagyon régen ?

— De igen! Mindenkit, akit csak lehetett. 
Éppen úgy, mint te. Egész addig, mig nem akadt 
egy . . . akit megöltem, aki megölt.

—- Az öreg ur becsipett, — kiabálták a fiuk.
— Bár be lenék! Mert ha az ember részeg, 

legalább nem lát világosan. Nem látja, hogy 
gyilkos volt. Gyilkos egy csók miatt! Egy csók 
miatt, amelyről én is azt hittem, hogy semmi. S 
minden lelt. A leány megölte érte magát, én 
pedig elzüllöttein. Nem lett belőlem semmi, mert 
mindig magam előtt láttam a szegény leány véres 
árnyát. Ez az árnyék kergetett le a haladás, a 
sikerek uljáról: megölte a tudásomat, a képessé
geimet, elbuluitam, elzüllöttein.

Gyorsan leöntött egy pohár bort s úgy 
folytatta:

—  Nagyon gyönge ez a bor, fiuk! Erőseb
bet ami elaltatja a leiket, meg a lelkiismeretet. 
Mert a józanság kétségbeejtő I Csak ha részég 
vagyok, akkor nein (álom magam előtt az ö fehér 
arczát, homlokán azzal a perzseltszélü kis sebhcly-

| lyel, melyen át kiszállt szűzi, feliér, tiszta telke.
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Ép oly harczokat kell vele vívni, mint emezekkel, 
mely küzdelemben a végtelen természeti erő. a 
véges tudománynyal áll szemközt. S miként a 
hatalmasan hömpölygő - lávatengert sokszor kis 
kavics is eltérithcti injából, de semmiféle hatal
mas fal futásában megakadályozni nem képes, ép 
úgy a csúszó földtömeg ellen való védekezés, 
vagy a bekövetkezését előidéző hiba végtelen 
csekély is lehet.

A földalakulások legnagyobb része viz által 
hordatott össze, vagy az östeugcr lerakodásából 
keletkezett, azért igen sok a réteges formáció, 
mely az alagutra vagy bevágásra akkor válik ve
szedelmessé, ha kél réteg közé vizes kék agyag 
kerül s elég lejtős ahhoz, hogy az így keletkezett 
csúszó rétegen lefelé csúszhat. Ha az ilyen i éle
gek valamely hegyalakulatban mozdulatlanok, ez 
annak a jele, hogy a földtömegek minden oldalról 
elegendő támasztékot szolgáltatnak os egyensúlyt 
tartanak. Amint az alátámasztandó földtömeget 
akár alagút, akár bevágás miatt el kell távolítani, 
a csúszó tömeg megindul, mozog addig mig ismét 
elegendő ellenállásra nem talál. Szóval a létesí
tett űrt betölti.

Az itt említett csúszós kék agyagréteg tény
leg csúszóssá akkor válik, ha nedvesség jön hozzá 
(nagy ritkán a nélkül is). Azért a csúszások elleni 
védekezés legnagyobb részt a víztelenítési műve
letekben merül ki. Ez a víztelenítés történhetik 
utólag kövei kirakott föld alatti vájatokkal, az 1
u. n. istolyokkal, melyekkel a földbe furakodva, 
a káros viz forrását megkereshetjük és össze- j 
gyűjtve, felfogva, alkalmas módon levezetjük, vagy szívó árkokkal, melyek az előbbitől abban külön
böznek, hogy felülről lefelé sokszor 510- *>0 in. 
mélységig leásva keressük a viz helyét.

Égy további művelet, mely csak nagy óva
tossággal alkalmazható, a csúszó rétégnek tám
fallal vagy kőhányással valő crötani megfogása. 
Óvatossággal alkalmazandó c művelet azért, mert 
egyes helyeken, esetleg rossz irányban való építés 
mellett az elképzelhető vastag fal méret sem ele
gendő erős arra, hogy a földtömeg irtózatos nyo
mását ellensúlyozza. Hogy mekkora lehet a nyo- • 
más, azt számokban kifejezni alig lehet. Szabad
hegyen az ideiglenes ácsozatnái a gerendák össze
nyomódásából következtetve, egy 35 cm. vastag 
gerendára körülbelül 400U métermázsa súly 
nehezedett, ami 20 megrakott vasúti kocsi súlyá
nak felel meg.

Ha most elképzeljük,' hogy a legcsekélyebb 
árok ásása a hegyoldalba létesített minimális be
vágás mily rengeteg károkat vonhat maga után, 
akkor egy sikeres háborúnak kell tekinteni a be
fejezett müépitményt. Esetünkben a lótság híres
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alagutját és elismeréssel adózni a geniúlis had
vezérnek, Könyves Tóth Mihálynak, kinek vas
akarata, tapasztalata, tudása, soha nem csüggedő 
ambitiója a háborút diadalmasan fejezte be.

Sokan kérdezték már, hogy vájjon az alagút 
felelt levő kicsiny, alig 20 m. magasság indokolja 
e az az alagút szükségességét, vájjon nein-c lett 
volna célszerűbb és olcsóbb bevágást létesíteni. 
Amint a következmények tényleg igazolták, a be
vágás létesítése lehetetlen lett volna, a hegynek 
száz és száz méterekre terjedő tömege megindult 
volna s minduntalan betöltötte volna az űrt, : 
melyet az ember hiú erőlködéssel ásott. S a végén j 
nem maradt volna más hátra, mint vagy a vona- 1 
lat áthelyezni, vagy pedig utólag megint alagutat j 
építeni, a földet feltölteni.

Midőn 1000. január 15 én az első mineur : 
csákány csapása a hegyek birodalmának csöndjét 
profán zajjal megtörte, elkezdődött a küzdelem, 
mely az utolsó percig heves és fárasztó volt. 
Csakhamar az egész hegy hangzott a dolgos j 
kezek zajától s a munkások vond, szláv, olasz, 
macedón, lengyel, sőt magyar szava is össze- \ 
vegyült a hegy tiltakozó szavával, mely a vastag , 
gerendák recsegésében, kopogásában nyilvánult.
S mire május 22-én éjjel az alsó, közlekedésre 
szolgáló tárnán keresztül a két völgy levegője 
összevegyült, az egész hegy forrongásban volt. 
Mindkét oldalon aggasztó repedések keletkeztek, 
melyek mintegy elnyeléssel fenyegették az emberi. | 
Megkezdődött az alagút teljes szelvényének ki
vágása és falazása 0 —7 méteres részletekben, 
melyeket gyűrűknek neveztünk. A kapuzatokon I 
kívül 37 gyűrű volt. Az egyes gyűrűket a kivágás ; 
alkalmával hatalmas gerendázattal támasztották | 
meg, melynek védelme alatt történt a falazás. 1 
Már a 2. és 13. sz. gyűrűk elkészülése biztos ! 
sikerrel áltatott, már azt hittük, hogy a hegy 
ereje megtört a serény munkán: midőn a hegy, | 
felocsúdva első meglepetéséből, csakhamar fel- ! 
vonultatta légióit. A 35 ős gyűrű már teljesen ki 1 
volt vágva s a nagy nyomásra való tekintettel, | 
különösen erős ácsozattal alátámasztva, a midőn j 
egy szép nap arra jöttünk rá, hogy az egész 
gyűrű teljes nagyságában egy egész méterrel el
tolódott. A gyűrűnek újból való kivágása sem 
használt, úgy hogy a begyen keresztül felülről az 
egész gyűrűt szabaddá teltük és felülről betonoz
tuk az egészet. Az itt fellépő rendkívüli nyomás 
indította a vezetőséget arra, hogy az eredeti 35 
gyűrűre tervezett alagutat még két nyolc méteres 
gyűrűvel meghosszabbi tsa.

Ez a két utolsó gyűrű már nem is alagut- 
szerüleg épült, hanem mint egy nagy cső, teljesen j 
szabadon s csak utólag lett egy 3‘0 m. vastag

A homlokát vcgigsimilotta néhányszor, 
mintha arról gondolkozott volna, hogy beszéljen-e 
tovább.

—  Egy csókért meghalni! Ugy-e nevetséges 
dolog? Csak nevessetek rajta!

Hanem annyi mcgindultság s fájdalom érző
dött ki az öreg ur hangjából, hogy bizony egyikünk
nek sem jutott eszünkbe nevetni.

— Ez is egy mulatságos történet, mint a 
Bandi kalandja. S ez is táncz után. Be kellene 
tiltani a tánezot; meg a zenét is. Igaza van 
Tolstojnak a „Kreutzer szonáta"-bán. Menny; bűn 
szerzője a táncz! Ha feleségem, leányom lenne, 
sose engedném őket tánczolni. Nyári mulatság 
volt. Én akkor kezdő irócska voltain. Egész este 
ezzel az egy leánnyal táncoltam. A soupé-csárdás 
után sétáltunk egyel a parkban. A mama hátul 
kullogott. Oh, a kedves mamák úgy szeretnek 
hátul maradni, ha csak egy akkorka házasulni 
való emberkével sétált is a lányuk, mint a kib
újjam.

Egyik kanyarultnál, a homályban, magamhoz 
ölcltom a leánykát és megcsókoltam.

Másnap levelet kaptam tőle. A levél minden 
sorából rajongó szerelem beszélt hozzám. Most 
már tudja, hogy szeretem, hát ö is megvadultja, 
hogy két év óta imád. Mindenem akar lenni az 
életben. IIü feleségem, szerető hitvesem, boldog
ságom, gyönyöröm, rabszolgám, rabom; ha .sze
gény vagyok : dolgozni fog értem; ha éhezni kell; 
boldog lesz, ha velem éhezhet; ha koldulni kell 
menni: velem jön koldulni — mert nélkülem 
nem tud megélni.

Mikor megkaptam a levelet jót nevettem
rajta :

— A kicsike, —  gondoltam magamban, — 
azt hiszi, hogy gimplit logoit bennem. Hogyisne !

Még elakarná vétetni magát! He hiszen abból 
nem eszik.

Katzenjammeres is voltam a mulatság után; 
meg éretlen zöld legény is még akkoriban hát 
olyanforma goronba levelet irtain neki, hogy na-* 
gyón téved, ha azt hiszi, hogy az az egy csók 
jogot ad neki hozzám. Mert nagyon sok leányt 
megcsókoltam már én, — ha valamennyit el kel
let volna vennem, Törökországba se eresztenének 
be a hárememmel . . .

Ilyenféle hangú* éretlen, durva levelet Írhat
tam neki.

Erre csak annyit kért még egy levélben, 
hogy még egyszer beszélhessen velem.

Elmentem hozzájuk. Nyugodtan, hidegen 
fogadott. Szörnyű elhatározása, ugy látszik már 
akkor élt a lelkében s ez adót erőt neki.

Elmondta, hogy én vagyok az első, akit 
szeret s én vagyok az első, aki megcsókolta.

— És az utolsó, —  tette hozzá jelentőség
teljesen.

Csakkogy én akkor nem tulajdonítottam 
ezeknek a szavaknak semmi jelentőséget. Gyere
kes frázis — semmi egyéb. Tetszeleg vele magá
nak, hogy komolyan veszi ezt a szerelmet.

No, majd kikergetem én a fejéből! S igye
keztem megértetni vele, hogy se az, amit ö érez, 
se az, amit én érzek, az nem szerelem és hogy 
én ugy se vehetem el, hál jobb lesz, ha elfelejti 
ezt az egész csőkhistóriút, mely részemről csak 
alfélé meggondolatlan könnyelműség volt. Köny- 
nyehnü, éretlen já té k ; ne vegye komolyan s 
bocsáson meg érte. Annál is inkább, mert még j 
ha komolyan szeretném is, nem vehetném el, | 
miután nincs biztos pályám, adósságaim vannak 
slb. Szóval mindazokat a sablonos kifogásokat elő
hoztam, amelyeket a házasságtól húzódozó, j
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földréteggel befedve, mely ily módon a két oldalt 
mozgó hegytömegnek támasztékul szolgált,

A boltozat falazásához kezdetben vas minta 
iveket használtunk, melyeknek egyedüli hátránya, 
hogy nem jelzi hangos ropogással, hogy a 
hegy támad.

Ez az eset volt a nyolcas gyűrűben, ahol a 
boltozat már 1.0 méter hijján teljesen elkészült, 
a mikor szó nélkül az egész dűlni kezdett s csak 
az értelmes munkások éberségén múlt, hogy em
berben baj nem történt. Ekkor terjedt el .Mura
szombaton a hir, hogy az alagút bedült. M. 
nem dűlt be, csak akart. A boltozatot azonban 
le kellett szedni, a megroskadt hegyet újra kivágni 
és újra felfalazni, ugy hogy ez a gyűrű juniu- 
17-kc helyett julius 13-án készült csak el.

Egymásután jöttek a kisebb és nagyobb kü/.- 
delmek, melyek mindegyike egy-egy hetet lopoli 
el Önöktől, kik most részint ábrándozva, boszan- 
kodva, vagy csókolódzva robognak át a beton 
csarnok alatt.

Vege küv.

H Í R E K .

T a n í tó k  e s k ü té te le .
A folyó országgyűlésen alkotott 1907 : XXVIII 

le/.. 32 elrendelte, hogy az összes községi és 
felekezeti iskolák tanítói,'akik az államtól fizetést, 
vagy segélyt húznak hüségi esküt tartoznak tenni. 
S helyes is, hogy esküt tegyenek az alkotmányra, 
a hazára, azok akikre a jövendő nemzedék haza 
fias nevelése van bízva. Járásunk tanítósága min 
dig hazafias buzgalommal teljesitette kulturmissió 
jút s e hüségeskü csak megpecsételte azt a 
viszonyt, mely őket a sovén magyar állam eszmé
hez fűzte. K. hó 12-éro hivla össze Pósfay Bong 
rácz főszolgabíró járásunk tanítóságát s szép 
szavak kíséretében vázolta nekik az eskü magasz
tos voltát, buzdítva s kérve ökot, hogy ezután is 
a magyarságnak elszánt bátor katonái marad
janak.

A rom. kath. egyház részéről dr. Ivanöczy 
Fcrencz esperes, az ág. ev. egyház részéről 
Kováts István lelkész jelenlek meg. Esküt lellek : 
Sági János battyándi ág. ev., Sommer Bezső 
battyándi ág. ev., Vukán Kálmán bodóhegyi ág ev., 
Takáts Fcrencz bodóhegyi ág. ev.. Völgyi Ferenc

sarokba szorított legények előszoktak hozni, rész
ben alaposan s jogosan, részben .alaptalanul, csak 
éppen, hogy legyen valami kibúvójuk.

— Jobb, ha elfelejtjük mind a kettőn ezt a 
csókhistóriát!

Mosolyogva nyújtotta oda bucsuzóra a kezét
—• Igaza van; jobb ha elfeledjük !
És másnapra el is felejtette. Ezt is, meg 

mindent. Örökre !
Azt hittem, hogy bele kell örülnöm az ön

vádba, mikor hírül hozták a halála hírét, meg 
azt az egy sor írását, amit nekem hagyott:

— Élve nem tudtam volna elfelejteni, — 
igy talán majd el tudom.

És azóta egy perezre se tudok attól a gondo 
lattól szabadulni, hogy gyilkos vagyok. Nyomorul 1. 
közönséges gyilkos.

S az ö halála az én halálom is lett. Nem 
tudtam többé gondolkozni, alkotni. Hilvái. \ 
masina-ember, rongyos irodamoly lelt belőlem.

Vigasztaltuk:
— Hát az irói neved? A sok szép ver 

János bácsi.
— Azóta egy jó, egy szép sort se irtain ! 

Hitvány vásári munkát végezek. Mert az a pár 
csöpp vér, mely odatap idt az arezomra, mikor 
zokogva ráborultam a véres halottra, az beszá) 1 
az agyamba, a lelkembc s kiégetett onnan min 
deu tehetséget, minden gondolatot, minden aka
ratot* Vigyázzatok! vigyázzatok! Ulánnam n 
jö jjetek ! Szervusztok! l)e most már ne igyunk 
bort! Pálinkát, bundapálinkát, ami elszédit. Nini- 
rajta mit szegyeim! Azok a parasztok, akik ezt 
isszák, becsületesebbek, mint mi vagyunk a gaval
lérok, az urak, akik ölünk és mégis szabadlábon 
járunk . . .
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cscndlaki r. katli.. Pálmai Ján<
Szeréin Balázs felsölendvai r. kath., Kollár Alajos 
kismárialmvasi. Pusztai József mártonhelyi r. kath., 
Csiszár János muraszombati r. kath., Fiilöp Jenő ! 
muraszombati r. kath., Kuzsa Ferencz mura- ! 
szombati ng. ev., Káply Vilmos musznyai községi, ' 
Székely János ottóházi községi, Kollárs Lipót j 
pereslói r. kath., Kollárs Lipótné pcrostói r. kath., j 
Varjú Endre pelei-hegyi ág. ov.. Bakó János sűrű- j 
liázi ág. ev., Kanizsai János alsószenlbenedeki 
r. kath., Abrahám János tótkercszturi ág ev., 
IVrenezi József tói keresztúri ág. ev., B átkai Lajos | 
alsómoráci ág. ev.. Koesár Károly vashidcgkuti 
r. kath.. Huszáros Róza vashidegkuti r. kath.. 
lelkes Endre vizlendvai r. kath, Mucsits Sarolta j 
vizlendvai r. kath. és Meseknark József nagy- I 
nedvei r. kath. iskolai tantók. Az eskü letétele j 

án a tanítók a Dobray-félc vendéglőbe jöttek 
ze társas ebédre.

—  A rany a  M urában. Évről évre mint a
i,11■.i■ • i cápa fcl-fclbukkan járásunkban az arany- : 

Halas. A budapesti in. kir. bányakapitányságtól 
abbi hirdetés jött le járásunk főszolgabirá- 

>/.: A budapesti m. kir. bányakapitányság 
. /riinel közhírré teszi, hogy ifj. Sporzon Pál gaz- 
i!,i- j tanintézeti tanár, debreceni lakos, képvi
sel. dr. Horváth Zoltán budapesti ügyvéd által, ; 

nyújtott kérvényével a  mellékelt jegyzék 
itiiI feltüntetett megyében, járásban és község- 1 

a Mura folyó tájékán talált arany tartalmú 
• • 11y• ■ kiilmórtékel adományozásáért folyamodott.

kérelmek folytán a bányatörvény !S1 §-ában 
(Midéit helyszíni szemle u fent említett jegyzék 
n kitüntetett helyen és időben fogja kezdetet 
m ii. mely esetleg a következő napokon fog 

ilnldni. A tárgyalás a községházánál mindennap 
d t  9 órakor veszi kezdetét. Ezen eljáráshoz 

.mii nki, aki magát érdekeltnek véli, felkéri pedig 
bányatörvény 58, 59 $-airu utalással meghivat

nak. Budapest 1907 évi junius hó 15-én in. kir. j 
bányakapitányság.

Pósfay Pongráez főszolgabíró a felhívásnak 
leget téve, f. hó 10-én délelőtt meg is tartotta 

liarkoezon a helyszíni tárgyalást, ahol az összes 
érdekellek megjelentek. Az érdekelteknek természe
tesen az aranykutatás ellen mi kifogásuk sem 
volt, úgy hogy a kutatási munkálatok legközelebb 
kezdetüket is veszik.

—  Esküvő. Döbrentey Antal szolgabiró f. hó 
20-án tartja esküvőjét Sehweinhnmmcr Zsófia 
urleánynyal, Schweinhammer János batlyánfalvai 
tiszttartó leányával.

Esküvő Káply Elemér bodóhegyi kör
jegyző f. hó 14-én tartotta esküvőjét Obál Vilmá
val Pcrestöról.

Vadászat. Csütörtökön tartotta meg a 
vadásztársaság ez idei saison első vadászatát a 
Mező vár—tótinoráczi határban. A vadászat nagyon 
jól sikerült s az előjelekből Ítélve, az idei évad 
!i igyon kellemesnek Ígérkezik. A vadászaton rós/t 
.-ettek: Aczél József. Bodnár Endre, Hülyén Sán- 
lor, Junkuncz Sándor, Kereszlury Kálmán, Klein- 
ith József, Most Lajos, Pósfay Pongráez. A va

dászatot társasvacsora követte s a társaság a késő 
-ti órákban kedélyes hangulatban oszlott széjjel.

Hymen. Ráfiéi János szarvaslaki vendég
lő ,  ö/.v. Balfél Jánosné szarvaslaki tekintélyes 
vendéglösné fia eljegyoztp Ketlncr Luczi urhöl- 
gyel Gya nafal várói.

Sötétek az utczák. A vasnli hozzájáró ut 
izériáiról vezető cikkünkben szólunk. Szégyen!e- 

! s, tovább nem tűrhető immár, hogy a hozzájáró 
hton este korom sötétség uralkodik. A vasúton 
• kezö idegenek a legnagyobb bizonytalanságban 

iiytclenek bebandukolni a pályaudvarról. Ezen a 
.'telién állapoton feltétlenül és sürgősen segíteni 

Nem várhatjuk be a hozzájáró ut elkészültét, 
t addig se kockáztathatjuk meg tesi épség
e t  a ° község érdemes képviselőtestületének 
tszlása miatt.

Mulatság Battyándon. A Délvasmegyei 
(Ólai hallgatók f. hó ^5-ón Battyándon nagy
,a~u íüziiiUóklíul egybekötött zártkörű nyiu'i 
■z.imilaUáyot rendeznek a ballyándi Olvasókor 
• dia javára. A 25 tagú rendezöbizottsag nagy 
yivei és buzgalommal fáradozik a mulatság 
rés rendezésén s reméljük közönségünk is

méltányolni lógja ifjúink derek törekvését s már a 
jótékony cél érdekében is minnél impozánsabb 
számban fog olt megjelenni. A rendezőség névsora: 
Cigáuybiro Bouquet Kálmán. Pénztáros Kühár 
Karoly, Jegyző (lyörlfy Aladár, Ellenőrök, Antauer 
Jenő és Bencsecz Ferencz; rendezők: Bakó Ká
roly. B arin  József, Berke Miklós, Csacsovits István, 
Csáki István. Cumilár Ferencz, Horváth Géza, 
Kelccsényi Miklós, Kropsz Arnold, Külics István. 
Lám in Arthur, Luthár Ádám, Olajos József, 
Porkoláb. János, Simon Géza, Somén János, 
Sparas Elek, Szepessy Gusztáv, Titán Iván, Vra- 
tarits Lajos.

Vakm erő lopás Korongon. Titán Ferencz 
kor ongi lakos egész háznépével künn dolgozott a 
mezőn. Lakását, természetesen, mint az egyálta
lán faluhelyen szokásos, nyitva hagyta. E kedvező 
alkalmat megtudta Titán István, aki tud' 
szerzett róla, hogy fivére péuzt tartogat od; 
s fivére távoliélét felhasználva bement a lakásba 
s egy fejszével felszít kitva a szekrényt, onnét 50 
kor. kézpénzt elvitt. A csendörség mihamar ki
nyomozta a tettest, aki elébb tagadta, de később J 
beismerte tettét. A csendőrök behozták a helybeli i 
járásbírósághoz, ahol fogságban ül.

Csahuk Iván elitélése. Még élénk emlé
kezetünkben él az a borzalmas gyilkosság, mely
nek tettese Csahuk Iván volt. F. évi márczius 
15-én Battyándon a Ratkol-féle léglaszin közelé
ben félholtra verve találták Gorcsán Istvánt. A 
gyanú rögtön régi haragosára, Csahuk Ivánra I 
irányult s e gyanút még jobban megerősítette j 
Gorcsán Istvánnak halálos ágyán telt nyilatkozata, 
aki Csahukot nevezte meg gyilkosának. Ezen ügy
ben szerdán volt a kir. törvényszék elölt a fötár- 
gyalás. ahol Csahukot dr. Bitscher Samu ügyvéd 
védelme után szándékos emberölésben mondták 1 
ki bűnösnek s azért öt 2 évi fogházra Ítélték, 
melyből 3 hónapi vizsgálati fogságot leszámítolták. 
Ügyész és védő s vádlott az Ítélet ellen felebboztek. |

—- Kaiaptoivaj vend asszonyok. A legutolsó i 
időben a muraszombati járás vendajku lakossága 
jutott a törvényszék bűnügyi statisztikájában az 
első helyre. Ha ennek a statisztikának az adata- ! 
ihól következtetni lehet, akkor a vend népnek az | 
utolsó időben az erkölcs lejtőjén igen nagyot kel- j 
lett sülyednie, mert a vádlottak padját túlnyomó- I 
lag a muraszombati járás lakói töltik meg. Ijesztő ! 
módon elszaporodott a vend nép között a bűn- j 
cselekményeknek mindenféle fajtája. Lopnak, ra
bolnak, csalnak, sikkasztanak, ölnek, gyilkolnak a 
megye délnyugati sarkában. Űzött madárrá lett ott az 
erkölcs, a vizsgálóbíró alig győzi elrendelni a vizsgá
latokat szüleiket bántalmazó gyermekek ellen, a 
csendörség hétről-liétre undok bűncselekmények nyo
mait fedezi fel, amelyektől utálattal fordul el, 
kiknek hivatásuknál fogva velük foglalkoznia kell.

Emlékszünk még Pörs Sándor sándorvölgyi i 
lakosra, a tavalyi februári esküdtszék vádlottjára, , 
akit állatias ösztöne a legirtóztatóbb gyilkosságra 
ragadott. Az erdős begyek közé rejtett falvakban 
ellenőrzés nélkül tombol a prostituczió s korunk 
félelmetes vérbetegsége sűrűn szedi u nép közül 
testi és szellemi áldozatait. A hamis tanúskodás 
napirenden van. Minden falunak magvaunak a 
maga alakjai, akik egy pár koronáért vásárra 
viszik a becsületetüket s mindenre kaphatók

Szerdán is két muraszombati járásbeli vend 
i asszony ült a vádlottak padján lopás bűntettével 

vádolva, Novák Jánosné szül. Korcsmái- Éva és 
Novák Éva gesztenyési lakosok. Közülük Novák 

! Jánosné nem először ült a vádlottak padján, mert 
I lopás mialt már ötizben volt büntetve.

Ez évi február 4-én a muraszombati orszá 
gos vásáron Mauser János esendőről-mester és 

I Petánezi János csendőr észrevették, hogy Novák 
: Jánosné és Novák Éva a Lendva utczában kala- 
i pokon osztozkodnak. A csendőröknek feltűnt a 
! dolog s mivel az asszonyok a kalapok liolszerzé- 

sét igazolni nem tudták, letartóztatták őket. A 
csendöri nyomozás folyamán kiderült, hogy a 
kalapokat Czipőth József üzletéből lopták el. Az 

I asszonyok persze rögtön készen voltak a tagadás- 
j sál s egyúttal mentő tanúikat is bejelentették.
1 Ezúttal azonban nem sikerült a tanukkal való 

manipuláczió, mert már a szolgabiróság jelezte az 
átiratában, hogy a vádlottak által bejelenteti 
tanuk olyan vidékről valók, ahol pénzért mindenre 
lehet tanul kapni. De egyebekben is valószínűt
lennek mutatkozott a tanuk vallomása, mert 

j mindarról, ami a vádlottak javára szolgált, úgy 
vallottak, mint a karikacsapás, ellenben a terhelő 

| körülményekről mit se akartak tudni.

A szombathelyi törvényszék azonban a mentő 
tanuk kedvező valómásai dacára Novák Jánosáét 
hét hónapi börtönre, Novák Évát pedig 14 napi 
fogházbüntetésre ítélte. Elítéltek az Ítélet ellen 
felebbeztek. mivel ők „ártatlanok!"

—  Tilos a nevetés. Arról már hallott unk, 
hogy tudós proffessor bácsik betiltották a cs> tkolód- 
zást, mert bacil ust terjeszt, de hogy ezentúl már 
jót nevetni se lehessen, az már mégis sok volna. 
Pedig Luczu István uram ilyesféle célzatú feljelen
tést adott be a bírósághoz. Szomorú instántiájá- 
ban elmeséli, hogy Kercsmár Sándor és Luczu 
Sándor szomszédai egy cédulát nyomtak markába 
s azt mondták neki, hogy menjen azzal a péter- 
hegyi tanító úrhoz, ott majd kap két szedcrfál. A 
jámbor szomszéd el is ment s már nagy nevelés
sel várták öt jó kedvű szomszédai mire odaért, 
mert bizony az egész szederfa história üres 
rászedés volt. Luczu uram nagy haragjában mit 
tehetett egyebet feljelentette szomszédait, mert 
tilos a nevetés. Aligha akad erre paragrafus a 
Corpus jurisban, mert ebbe a szomorú melegbe 
valamin csak kell nevetni az embernek.

— Halálozás. Berke József magyarczelli ág. 
ev. lelkész. Berke János tótkercszturi közbocsülés- 
ben álló ág. ev. lelkész fia elhunyt. Temetésén a 
kiterjedt családon kívül, városunkból sokan 
vettek részt.

Egyházi gyűlés. Járásunk katholikus pap
sága augusztus 22-én tartja szokásos ez idei 
egyházi gyűléséi Vizlendván.

A pártosfalvaiak kérése. Vasvármegye 
közigazgatási bizottsága arra kérte a kereskedelmi 
minisztert, hogy a párlosfalva—mártonhely—mura
szombati koesiküldönez járatot állítsa vissza. A 
kereskedelmi miniszter tegnap érkezett leiratával 
értesítette a bizottságot, hogy Urdomb községbe 
postahivatal helyett a forgalomnak megfelelő 
postai ügynökséget engedélyezi, de Pártosfalva, 
Urdomb és Mártonhely községeknek a pártosfalva— 
muraszombati kocsijárat visszaállítása iránt való 
kérelmét, tekintettel arra, hogy a körmend—mura
szombati vasútnak teljes kiépítése folytán a neve
zett községek postája elég előnyösen közvetíthető: 
teljesíthetőnek nem találta.

— Köszönetnyilvánítás. A tanulóifjúság által 
rendezett tánezniulatság tiszta jövedelméből a 
rendező- bizottság 20 koronát volt szives az 
állami iskola szegényebb sorsú tanulói részére 
adni, miért hálás köszönetét mond Takáts B. 
István ig. tanító.

—  Adakozás. Muraszombatban f. évi augusz
tus hó 24-én rendezendő ló- szarvasmarha- sertés 
és baromfi díjazás költségeihez eddig hozzájárul
tak : Kladziva József széchénykuti nagybirtokos

I 50 kor., dr. Lainm Antal nagybérlő 50 kor., gróf 
! Szápáry László v. b. t. t, 30 kor., Muraszombati 

Takarékpénztár r. t. 30 kor., Muraszombati Mezö- 
i gazdasági Bank 20 kor. és Muraszombati ipart, 

hitelszövetkezet 10 koronával. A jószivü adakozók 
— azért, hogy a kitűzött nemes cél keresztülvi
telében bennünket támogatni szívesek voltak - 
fogadják ezután is hálás köszönetünket. Mura- 

, szombatjárási Gazdakör.
—  Értesítés. A szentgotthárdi községi főgim

náziumot a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
; niszterium az 1907/1908. tanévre államosította;

ezen intézkedéssel fögimnáziupiunk sorsa biztos'tva 
| van. Szentgottbárd város kedvező fekvése, szép 
I vidéke, egézséges, tiszta levegője és vize nagyon 
j jó hatással van a tanulók testi es lelki fejlődé- 
: sere. Az a körülmény is ajánlja ennek az intó- 
I zetnek a látogatását, hogy valószínűleg nem lesz 
i felette sok tanuló s Így az iskolában minden ta- 
; unióval többet lehel foglalkozni. Szentgottbárd 
; város az állami vasutunk fővonala (Budapest— 

Graz) mellett fekszik s azért az ide-oda való uta
zás könnyen és gyorsan történhetik. Az igaz- 

! gatóság.

A pró hirdetés.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.



AUGUSZTUS 18.

Egy úri családnál egy díván 
és négy székből álló jó kar
ban levő sálon garnitúra ju
tányos árban eladó. Hol? 
megmondja a kiadóhivatal.

MURASZOMBAT, 1907._____

Izraelita
im akönyvek a köze lgő  ünnepekre  
d o b ozb a n  (4 könyv) d iszkö tésben, 

n a p la r és u j évi képes lapok 
a legjutányosabb árban kaphatók BalKányi 
Ernő könyv- és pnpirkeroskedésőbcn 

Muraszombat.

573/1007. végr. sz.

Árverési hirdetmény.

Szőllőt
szállít 5 kilós csomagokban posta 
ládákban 2 korona 50 fillérért 
Guttmann Lajos Alsólendva. 
Ládák 36 fillérért visszavétetnek.

.MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ * _____

Jap án  legyezők
nyers selyem, .nagyon szép kivi
telben kaphatók Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombatban. 
Legfinomabb levélpapírok doboz

ban és csomagonként.

Birószéken Vrecsics István és neje Vrecsics 
Rozália lakásán leendő megtartására

1907. évi augusztus hó 27-ik  napjának
délelőtti 10 órája határidőül kitüzotik 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 
cselén becsáron alul is el fognak 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.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi augusztus 
hó 13-ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható Ba l k á ny i  Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva.
Alulirólt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 
1906. évi Sp. I. 434/4. számú végzése következ
tében dr. Czifrák János ügyvéd által képviselt 
„Muraszombati Takarékpénztár r.-t.“ javára Gábor 
Mihály, Bernyák József és Szuk'cs József radó- 
falvai lakosok ellen 400 korona s jár. erejéig 
1906-ik évi deczemher hó 14-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1098 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m .: tehén, 
üszőtinó, trágya, sertés, hidas, szekér, eke, taliga, 
borona, borprés. hordó stbbiböl álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907. évi V. 380/2. számú végzése folytán 
400 kor. tőkekövetelés, ennek 1905. évi julius 
hó 1-sö napjától járó 8°/o kamatai és eddig 
összesen 89 kor.-ban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Radúfán Gáber Mihály lakásán 
megkezdve, itt végezve, Bernyák József és Szukics 
József lakásán folytatva leendő megtartására

1907. évi augusztus hó 2 4 -ik  napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzotik és ahhoz a venni 
szándékozód 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 el fognak adatni.

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

Kelt Muraszombatban, 1907. augusztus hó 13.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

^  Védj »:gy: „Horgonyt* •

a  LE imént. Casici comp., a Korgony-Pain-Expeller
pótléka

•■f'y rótrjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 óv óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek 
bizonyult kötvénynél, csúznál és meghűléseknél,
........••••••• bedörzsölésképpen használva. ...............

Figyelmeztetés. ^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve- 
g«t fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter.czégjogyzéssel ellátott dobozba var 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.- 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

0r Richter jysg /sz trtlra  íz  „Arany oroszlánhoz",
=pTí l 'r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu.

| j ]  Mindennapi szétküldés.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.

531/1907. vógr. sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alul Írott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz, 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 
és több kir. törvényszéknek 1905. évi V. 23/2. s 
több szánni végzése következtében dr. Gottscher I 
Friedrich. Fürst Antal, Schmidt Károly, Miéin- 
József, Schuth Vilmos és Chotár Bonoier ezég j 
javára Vrecsics István és neje Vrecsics Rozália 
birószéki lakosok ellen 160 kor. 10 biliéi-, 75 kor. 
50 fill., 327 kor. 49 fill., 21 kor., 144 kor. 28 fill., 
239 kor. 76 fill., 170 kor. 10 fill. és 120 kor. 
96 fillér s jár. erejéig 1906. évi ápril 17 s több 
nap foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 839 koronára becsült kővet
kező ingóságok, u. m. hordó, szobabeli bútor, 
vaskályha, fali óra. tűzifa, szalma, bika, borjú, 
sertés stbbiböl álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907. évi V. 35/17. szánni végzése foly
tán font felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból 
még hátra levő követelések és járulékaik erejéig

Mesés szép lesz
m i n d e n  h ö lg y

vi“hir5űk f61° Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa sziliben 2 kor. Aranka- 
szappan 7 0  fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  vc‘-'yészc,i t,lb°-raloriumáhan
Kecskemét.

Vasvármegye leírása
népszerű iüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

> ■ -  -  T 1 -  1
o  könYv' és papirkereskedésében Muraszombat

I l d i  K a n V l  L r l T l U  kapható és megrendelhető a kővetkező tudo- 
**  mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a l o m :  utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. —  Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0  f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irl, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

—  -  — — —  „  ___________  - -  ^

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, m in d e n  
szám érdekes 
regénynye l .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


