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Megnyílt az uj Casino.
Idegenből hozzánk jövő urak nem 

győzik magasztalni Muraszombat kedélyes
séget, jó életét. Bármelyik hivatal főnök 
ismételten kijelentette, hogy legszívesebben 
Muraszombatba jön. És ez korántsem ud
varias bók, hanem reális igazság, inért az 
az »*gy tény, hogy nálunk a Casino 
védőszárnyai alatt a férfiak intensiv társa
dalmi életet élnek a lehető legjobb egye
tértésben. Ez a kedélyes élet — amelyet a 
vármegye többi járási székhelyein csak ke
vesebb mértékben tapasztalhatunk — feltét
lenül megnyeri mindenkinek a tetszését, 
ebben a keretben jól érzi magát a vendég, 
de jól erezzük magunkat mi is. A temérdek 
hiba között városkánk ezen előnyét szíve
sen jegyezzük fel, különösen most mikor 
az a társadalmi egyesülés, amelynek kere
tében ez a kedélyes egyetértés megnyilvánul, 
a Casino. uj és fényes helyiségbe költözött, 
modern otthont kapott.

A muraszombati Casino ez uj otthonát 
szombaton avatta fel Pósfay Pongrácz egy 
családias ünnepély keretében. Hosszú évek 
forró vágyakozása vált valóra e pillanatban. 
Megszűnt a Casino zsellér lenni, amelyet 
minden vásár, sorozás vagy egyéb sokada- 
lom kiszorított amúgy is szűk fészkéből. 
Ez a három évtizedes intézmény eleinte 
egy kis szűk szobácskábán szorult meg, 
lassanként terjeszkedett ugyan, de még 
mindig igen gyatra állapotban volt, mig 
végre Dobrai János elhatározta, hogy épí
teni fog s az emelendő uj palotában meg
felelő beivel biztosit a Casinonak.

Eleinte az építkezés dacára is szükeblre 
volt tervezve a Casino, de az épitkezés 
tartama alatt sikerült a derék házigazdát 
rábírni, hogy épületének egész keleti szár
nyát a Casino rendelkezésre bocsássa. Most 
már csak a berendezést kellett a szép uj 
helyiségekhez megszerezni, ami szintén 
megtörténvén a múlt szombaton megtartható 
volt az ünnepélyes felavatás.

A Casino tehát elfoglalta uj és fé
nyes otthonát. Hisszük és reméljük, hogy 
az a szellem amely a régi szűk és füstös 
helyiségben, rozoga bútorok között uralko
dott, felvonul az emeletre is. Ott is meg
lesz az egyetértés, a kedélyesség, az egymás 
iránti férfias őszinteség, szóval mindaz ami 
lehetővé teszi, hogy jó barátságba kedélye
sen éljünk egymással.

A megnyitó ünnepélyről a következőleg 
szól tudósításunk:

Múlt szombaton este 7 órakor a régi Casinó 
helyiségében gyülekeztek a tagok, s együttesen 
vonultak fel az uj termekbe. A Casino a Dobrai 
vendéglő épületének keleti emeleti szárnyában 
van. A szálloda folyosójától egy üveg fal választja 
el amelyen keresztül az előszobába jutunk. Itt 
egy díszes fogas, u. n. előszoba fal van, egy

kiszolgáló asztal és két tükör. A bejárattal szem- { 
közt az olvasóba, oldalt pedig a nagy játszó j 
terembe lehet jutni. Az olvasó szoba loghatalma- | 
sabb bútordarabja a 8 méter hosszú könyvtár- j 
szekrény. Az utczára néző ablakok mellett van- j 
nak az olvasó asztalok és az Íróasztal, a szoba 
másik részében egy modern carambol asztal van 
felállítva. Ugyanitt van a sakk asztalka is. A 
bútorzatot kiegészíti egy dákó tartó és egy díszes 
óra. Széchenyi István és Deák Fercncz kréta 
rajzu képei, melyeket a Casino mint kegyeletes 
ajándékokat őröz.

Az olvasó szobából a játszó terembe lépünk 
amelynek felső sarkán egy pompás clubb garni
túra öblös karosszék- i integetnek hivogatóan. A 
falak mentén 7 kártya asztal áll megfelelő kiszol
gáló asztalkákkal. Kezdi Kovács László három 
művészi heliogravuere képe díszíti a falakat. A 
Casino egész berendezését a budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló Bútorcsarnok és 
Szövetkezet szállította, A világítás acetilén gázzal 
történik ízléses csillárok segélyével, amelyeket a 
M agyar Fém és Lámpa áru gyár szállított. A I 
falak papirkárpittal vannak behúzva s Láng Károly 
szentgotthárdi festő munkáját dicsérik. A padló 
tölgyfahasábos parquett. Az ömbenyomás amit a 
néző nyár, nagyon jó és kellemes.

Az cgybegyült Casino tagokat Pósfay Pon
grácz elnök néhány szóval üdvözölvén íelkérte dr. 
Czifrák Jánost, hogy számoljon be a berendező 
bizottság munkájúról.

Dr. Czifrák János részletesen előadta azt a 
nagy körültekintéssel végzett munkát, amelyet a 
berendező bizottság, a Casino közgyűlésétől nyert 
felhatalmazás alapján végzett. Beszámolt arról, 
hogy hány iparossal tárgyalt, mig végre Takáts 
László műépítész ajánlatára megalkudott a Bútor
csarnokkal. Hálásán emlékezett inog Takáts László
ról, aki a berendezés beszerzésének nagy munká
jában, az ö kiváló szakértelmével, rendkívül finom 
ízlésével, és kiterjedt ismeretségével, segélyére 
volt. A beszerzési munkálatakrúl tett jelentése 
után pedig ekkép fejezte be szavavait:

Uraim I A berendező bizottság befejezte 
működését. Megbízatása lejárt. Ilogy mikép telje
sítette kötelességét az Önök vannak hivatva meg
bírálni. Jól tudjuk, hogy a Casino összes tagjai
nak tetszését a bútorzat nem nyerte meg, de 
vigasztal bennünket az tény, hogy emberi erőt 
meghaladó dolog olyan bevásárlást eszközölni, 
amely mindenkinek tessék. Az ízlések külömbözők. 
Egyiknek ez, a másiknak amaz tetszik. De azt az 
egyet felemelt fővel elmondhatjuk, hogy a bizott
ság legjobb tudása és tehetsége szerint, sokszor 
megfeszített munkával, temérdek fáradsággal, két
szeri Budapestre való utazással, mindent elköve
tett, hogy a Casino érdekeit híven szolgálja. És 
ez a tudat büszke önérzettel tölt el bennünket. 
Ebben a tudatban szívesen türjük a kritikát. És 
most a berendező bizottság nevében átadom 
ezennel a Casino felszerelését a mélyen tisztelt 
Elnök urnák, kérve öt. hogy uj és díszes ottho
nunkat felavatni méltóztassék.

Ezután Pósfay Pongrácz elnök a következő 
szavakkal avatta fel a Casinot:

Mélyen tisztelt uraim !
Mai megnyitó ünnepélyünkön örömmel 

üdvözlöm önöket uraim, üdvözlöm a Casino 
minden egyes tagját és engedjék meg nekem, 
mint ezen egyesület egyik alapitó tagjának, 
hogy egyletünk múltjára rövid vissza pillantást 
vethessek.

Az 18G0-as években Muraszombat község 
másodrendű szerepet játszott, hisz a tótságnak 
nevezett három járás szolgabirói hivatala a

provinczián székelt és csak a törvényhatóságok 
rendezésekor, az igazságszolgáltatásnak a köz- 
igazgatástól történt elválasztásakor, 1872. év 
január hó 1-én vonultak be Muraszombatba a 
hivatalok, vonultak he a közélet azon tényezői, 
akik a muraszombati járás közügyét irányítani, 
vezetni hivatva voltak.

Jogosan nevezem a tisztviselő és hivatal
noki kart, az intelligentiát közéletünk ténye
zőinek. hisz a müveit polgári elemet soraink
ban ma is csak gyéren látjuk képviselve és az 
intelligenlia kebeléből fakadtak mindig a hala
dás és cultura forrásai.

Az intclligcntia alakította 1877. év végén 
kezdetben alig 20—24 taggal a muraszombati 
Casinót, egyesítette kebelébe a társadalom hasz
nos tényezőit, akik szellemi és anyagi munkál
kodásukkal közügyeinket önzetlenül szolgálták.

Hogy mindezek daczára Muraszombat 
község haladása minden tekintetben nem volt 
biztosítható, hogy vannak még számos megoldást 
váró közkérdések, az főleg Muraszombat köz
ség és a vagyonos osztály áldozatkészség hi
ányának tulajdonítható.

Ehhez járult, hogy az 1894. évi politikai 
harezokból kifolyólag számosán egyesületünk 
kebeléből kiléptek, az intelligentia zöme azon
ban híven kitartott Casinónk mellett. Követte a 
modern haladás azon magasztos elveit, amelyek 
beléletünkben minden rangú és vallásu tényező 
jogait respektálva, közügyéinek zavartalan me
netét biztosították.

A tornyosuló felhők elvonulván, Casinónk 
ma már 32 év óta áll fenn, hosszú idő egy 
ember életében és ma már alig vagyunk neliá- 
nyan a régi gárdából, de a mi keblünket is az 
öröm igaz érzete hatja át a mai napon, a mi
dőn régente kisded egyesületünket a szellemi 
és társadalmi élet összes kiváltságaival meg
izmosodva, virágzó állapotban látjuk.

A szigorú egyszerűség és takarékosság 
elvével összegyűjtött jelentékeny vagyonúnkat 
is készséggel áldozzuk fel. hogy társadalmunk 
tagjainak modern otthont teremtsünk.

A berendezés nehéz és fárasztó munkáját 
dr. Czifrák János választmányi tag ur volt szi
ves Önzetlenül és nemes ambitiúval teljesíteni, 
melyért neki egyesületünk nevében elismerésünk 
és hálás köszönetünket nyilvánítom.

Mélyen tisztelt uraim!
A muraszombati Casinóra, mint társadalmi 

életünk ezen elsőrangú tényezőjére a jövőre is 
fontos feladat vár, hogy tehát az ország ezen 
határszélén hazafias kötelességünknek megfelel
hessünk — uj és díszes helyiségünknek mai 
felavatási ünnepélyén — mélyen tisztelt uraim 
tegyünk fogadalmat arra, hogy egymást rang és 
vallás külömbség nélkül tisztelni, becsülni, egy
értelmű törekvéseinkkel a haladást, a culturát, 
szeretett magyar hazánk érdekeit szivünk, lel
künk mélyéből híven szolgálni fogjuk.

Midőn casinónk uj, díszes helyiségeit 
ezennel átadom nemes hivatásának, a Gondvi
selés áldását kérem egyesületünk tagjaira.

A békesség angyala őrködjék mindnyá
junk felett!!

A felavató beszédet harsány éljen riadal 
kisérte, amelynek elhangzása után a tagok elszé- 
lcdlek a termekben és megtekintették az uj 
berendezést.

A felavatás után társas vacsorára gyűltek 
össze a tagok, amelyen mintegy 40-en vettek 
részt. A lakomát a földszinti étteremben tálalták 
fel. Éteksora a következő volt:

T is z te le tte l k é r jü k , kiknek e lő fize té se  le já rt, ann ak  sz ives m e g ú jítá s á t.
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Fogas tartár mártással.
Bélszín körözve.
Túrós és káposztás mácsik.
G yüm ölcs,
Gözfai 2908-iki.

A pecsenyénél felállott Pósfuy Pongrác/, és 
emelkedett hangu felköszöntöben. a Casino szel
lemére, az összetartásra ürítette poharát. Majd dr. 
Ritscher Soma köszöntötte fel dr. Czifrák Jánost, 
szép szavakban emlékezvén meg arról a nagy 
munkáról, amelyet mint a berendező bizottság 
tagja végzett. Beszédje végén kinevezte öt fö-fö 
főrendezőnek nem csekély derültséget keltve sza
vaival. A lakoma után a társaság egy része fel
ment az uj Casinoba s nyomban felavatta a 
kártyaasztalokat, másik része pedig vig hangulat
ban a fehér asztalok mellett maradt együtt.

Egyesülésben rejlik az erő.
Felhívás Vasvármegye oki. segédjegyzőihez és 

gyakornokaihoz!

Nem hiszem, hogy volna egyik koszorús 
költőnknek még egy oly igaz költeménye, minő ' 
Tompa Mihályé „A madár fiaihoz* czimü költe
mény első két sora : „Száraz ágon hallgató ajak
kal, meddig ültök ti csüggedt madarak* és a mely 
oly határozottan alkalmazható volna Magyarország, 
illetve jelenleg csak Vasvárniegyc sogédjegyzöi 
karára. Avagy tán nem akarjuk felismerni ama 
mostoha és megalázó helyzetet, a melyben Vas
vármegye sogédjegyzöi kara van, hisz tekintsünk 
csak szét egyéb vármegye segédjegyzöi karára, 
mint pl. Nyitramegye, Fehérmegye, Pestmegye, ; 
Veszprém- és Bácsbodrogmegye, hisz akkor kell, 
hogy Vasvárniegyc, mely minta vármegye gyanánt 
szerepel az országban és hogy ép ezen vármegye 
segédjegyzöi kara alussza még mély álmait és ha 
igaz lelkiismeretűtek kérdezni fogja tőletek ezek 
elolyasása után igaz e, hogy csak még mindig a 
nemtörődömség köntösében jártok, mit feleltek 
reá, talán azt, hogy ez nem igaz, avagy ez mese ? 
Ne szégyellnétek ismerjétek be, hogy igaz, eddig 
aludtunk a nemtörődömség árnyéka alatt, de 
fogadjuk, hogy ezentúl közös ügyünk előre hala
dása czéljából egy táborba szállónk és küzdünk 
jogos követelésünkért mindaddig, mig azt el nem 
érjük.

Hisz láthatjuk nap nap után azon nyílt 
mellőzéseket és mostoha bánásmódot, a melyben 
a felsöbbség bennünket részesít.

1. Vasúti jegy kedvezményének elnyerésétől 
teljesen ellöktek.

2. Szolgálati pragmatikát adni, arról hallani 
sem akarnak, csak hagyják tovább dívni a pro- 
tektió, házasság, sógor és komaság jelvénye alatt.

3. Fizetés emelés és lakbér megállapításról 
hallani sem akarnak.

4. Szabadságidő, az teljesen ismeretlen foga
lom a jegyzői, illetve a segédjegyzöi kar részére 
való megadásánál, a felsöbbség elölt.

Azt hiszem, ebből tán ennyi is elég, mert 
ha mind ama bajokat akarnám itten felsorolni 
— melyek sajnos,de való — ma a XX. században 
mig a községi közigazgatásban feltétlen orvoslásra 
várnak, úgy tán az köteleket lenne ki, de viszont 
nem is érzem magamat hivatottnak arra, hogy 
szerény tehetségemmel a müveit Magyarország 
közigazgatás bajainak jelenlegi állapotait itten 
feltárjam, én csupán Vasvármegye segédjegyzöi 
kanthoz fordulók és azt kérem arra, iiogy tömö
rüljünk minél előbb egy táborba, mert most itt 
az idő, midőn közös ügyünk elérése végeit tömö
rülnünk kell. Éppen azért kell most tömörülnünk, 
mert ma már nyíltan látjuk a nemtörődömséget, 
a melyben bennünk minden oldalról részesítenek 
hisz elég példa reá a következő ese t:

1907. évben Újpesten megalakult a „Községi 
Tisztviselők Országos Szövetsége, melynek feltétlen 
czélja a magyarországi segédjegyzöi kar szellemi 
és anyagi érdekeinek megóvása, különösen pedig 
az előléptetés, a szolgálati idő figyelembe vétele 
vétele mellett; ezen szövetség egyúttal alapsza
bályait láttamozás végett még azon évben a 
belügyminiszterhez felterjesztette, a honnan az 
még mind c mai napig vissza nem lett küldve, 
tehát nem is méltatják arra, hogy láttamozzák.

Ezek után arra kérem Vasvármegye segéd
jegyzöi karát, hogy ezen sorok átolvasása után 
tömörüljünk egy táborba és hogy csakugyan 
Vasvármegye segédjegyzöi kara tömörülni akar és 
lóg, mutassa majd be azt szeptember hó első

felében Szombathelyen tartandó sogédjegyzöi ka
rinak összejövetel alkalmival. Nevezett közgyűlés 
megtartás napjáról és annak tárgysorozatáról szóló 
meghívók c hó végén fognak a vasvármogyci 
segédjegyzői kar czimére szétküldetni azon remény
ben. hogy ezen nyílt sorokat megértitek és szep
temberben Szombathelyen egy táborban üdvözöl
hetlek benneteket.

Tótkcresztur, 1909 augusztus 24-én.
Maradtam igaz kartársatok:

Herczey Ede,
segédjegyző.

Szép volt a vetésem . . .
(Neked szói a nóta.)

Szép volt a vetésem!
Barna televények, vadvirágos rétek.
Kalásztermő róna bö magot ígértek;
S nem arattam incgsom.

Kertem közepébe
Rözsatöt neveltem: bimbót vártam rája.
Kora fagy megvette, kihalt rügye, fája
Nyaram elejére.

Olyan kódis leltem !
Bosszul gazdálkodtam. Nem merek már vetni.
Virágot se fogok már többé ültetni
Soha életemben.

(Yashidcgkut.)
Pável Ágoston.

.MURASZOMBAT fiS VIPEKK*

H Í R E K .

— G ró f S zápáry  László v. b .  t .  1.
nagybirtokos szerdán este Körmenden át 
automobilon Muraszombatba érkezett.

— Janosits József kir. főmérnök a járás
bíróság és a kórház építkezésének felülvizsgálata 
czéljából csütörtökön Muraszombatban tartózkodott.

— Mályusz Egyed, a szombathelyi kir. tör
vényszék bírája a hét elején Pósfay Pongrác/, 
látogatása czéljából Muraszombatban időzött.

— Esküvő. Dr, Sehweiger Albert a mura
szombati izraelita hitközség derék rabbija o hó 
8-án tartja esküvőjét Boroszlóban Büchler Fisa 
kisasszonnyal.

Választás A oscndlaki rom. kath. nép
iskolához Antauer Jenő muraszombati lakos, ok
leveles lunilót 111 od tanítónak választották meg.

— Városi gyűlés. Muraszombat község kép
viselőtestülete augusztus 31-én d. u. 2 órakor 
közgyűlést tartott, amelyen a képviselőtestület 
számos tagja vett részt. A gyűlésnek két fontos 
tárgya volt. Az egyik dr. Ritscher Soma kérvénye, 
aki aziránt folyamodott a községhez, hogy a bí
rósági építkezés folytán keletkezett uj útezát a 
község vegye meg. Dr. Ritscher kérelme teljesen 
jogos. A városnak előbb utóbb ulczát kell nyitnia. 
Soha kedvezőbb alkalom erre nincsen, mert a bíró
sági épület elhelyezése folytán dr. Ritscher alilm- 
a helyzetben van, hogy Ő00 négyzet öl kiterjedésű 
uteza testet 1000 koronáért tud eladni, tehát a 
város uteza telke 2 koronába kerül négyzet ölen
ként. Az uj uteza pedig a legjobb helyen itt van, 
ahol az összes hivatalok és középületek egy cso
portban vannak. A közgyűlés be is látta a dolog 
helyes és észszerű voltát, s az uteza nyitást meg
szavazta. A másik fontos tárgya a gyűlésnek a 
Most család házeladási ajánlata vo't. Moslék 
megvételre kínálták a községnek azt a házat 
amelyben jelenleg a bíróság nyer elhelyezést
60.000 koronáért. A közgyűlés elhatározta, hogy 
az ajánlatot elfogadja, és a biró, jegyző. Olajos 
Sándor, Ratkol Tivadar és Rác/. János tagokból 
egy bizottságot küldött ki, amelynek feladata lesz 
megállapítani, hogy miképen lehetne legczélsze- 
rübben értesíteni a házat. A község nézetünk 
szerint helyesen cselekedett mikor az inga'lant 
megvette. Igaz ugyan, hogy a tata tarozások lega
lább 10.000 koronába, az illeték kb. 2500 koro- 
írb a  kerül, s számítani ke'l arra is mikent a 
vásárjog vételár 32,000 koronájánál, iiogy a

kölcsönből árfolyam külömbözet ezimén legalább 
4500—5000 koronát levonnak, s igy az ingatlan
77_78000 koronába kerül, de még ezt az árt is
is bőségesen megéri, mert ekkora épületet, a mai 
drága viszonyok mellett, olyan szép hátsó telekkel, 
teljes lehetetlenség kapni. A gyűlés ezután a folyó 
ügyek elintézésével véget ért.

— Halálozás. Harlmann József muraszombati 
kéményseprő augusztus 29-én rövid szenvedés 
után meghalt. Halálát fiatal özvegye és 4 kis korú 
árvája siratja. Temetése augusztus 31-én nagy 
részvét mellett ment végié.

A muraszombati kdzkórház. Ezen a czi- 
men a következő hirecske látott napvilágot a 
„Vasvármegye* múlt csütörtöki számában :

Muraszombatban elhatározták, hogy közkórházié 
létesítenek, melynek felépítésére 80 000 korona összeget 
vesznek fel A belügyminiszter c határozatot jóváhagyta.

őszintén csudálkozunk t. laptársunk e hírén, 
mert olyan fokú tájékozatlanságot árul, amilyenben 
a vármegye legtekintélyesebb lapjának nem sza
bad lelodzcnie. A hirecskéból nyilván az tűnik, lu 
hogy Muraszombatban csak most épül egy kór
ház, holott itt már közel 12 éve áll és virágzik 
a Vármegye egyik legininlaszerübben berendezett 
és vezetett kórháza, amelyet az idén 120000 ko
rona költséggé! bővítenék. Az erre szükséges 
80000 koronás kölcsönt hagyhatta jóvá bizányára 
a miniszter. Ezt a körülményt a „Vasvármcgyé- 
nok“ legalább is ülőnek tudni! Amint, hogy 
tudta is és csak szerkesztőségi felületesség ered
ménye e hir. mert csak ebben az esztendőben is 
nem egyszer, söl egy alkalommal egész hasábos 
ezikkben foglalkozott a muraszombati közkórház- 
zal és a kibővítéssel. Aki ezt a kis hirecskét 
megírta, az nyilván nem tudta, hogy a lap mint 
ilyen már régóta hivatalosan tudomással hir a 
mi kórházunkról, a szerkesztő urak pedig egysze
rűen nem olvasták el a munkatárs kéziratát. 
Egyébként azonban semmi szerencsétlenség nin
csen a dologban,

— A barkóczi foglyászat. Az évenként meg
tartatni szokott és szinte esemény számba menő 
barkóczi nyári vadászat a múlt vasárnap történt 
meg, vagy hogy sfylszerücn fejezzük ki magunkat: 
zajlóit le. Mert mindenképen zajlott. Pósfay Pon- 
grácz oly kitűnő házigazda, hogy még a vadállo
mányát is megtudja szaporítani s amíg másul 
az idén üres kukoriczákat zörgetnek a hajlók, 
addig nála annyi a fogoly, mint a fc’hö. A zajlás 
tehát már a vadászaton kezdődött és olyan puska
ropogásra még a legöregebb barkóczi vindisek 
sem emlékeznek, amilyen olt esett meg. A szép 
vadállomány természetesen jó hangulatot keltett a 
nimrúdokban, amit csak fokozott az a finom 
lakoma, melyet a házigazda a kitünően főző 
KössuIné utján tálaltatott fel. Persze bor az 
megint igen sok fogyott. Tolna vármegye híres 
virtusa, Szahocs öblös torka, báró F lula vékony 
gégéje, a „friss zalamegyeiekct* uhaitozó vendég 
ritka képességei temérdek italt emésztettek meg. 
Szóval pompás mulatság volt Barkúezon, olyan 
kitűnő kedélyes vigasság, amilyeneket csak Pósfay 
Pongrác/, tud rendezni. A vadászaton részt vett a 
muraszombati vadásztársaság és Mályusz Egyed 
szombathelyi kir. törvényszéki biró. Aggalékra 
került 186 drb fogoly.

— Árverés a Casinoban. Szerdán délután 2 
órakor komoly munkára jöttek össze a Casino 
urai a régi elárvult helyiségben. Árvereztek a 
Casino régi bútorait, amelyek helyeit díszes uj 
berendezés áll most a tagok rendelkezésére. Az 
elmúlás, a szomorú vég komor hangulata uralko
dott a lelkeken. Mintha temetni jöttünk volna. 
Elvégre sok kellemes emlék fűződik ezekhez a 
bútorokhoz, amelyek között hosszú esztendőkön 
keresztül mozgott a mi szűk társas életünk. Egy
más után jöttek sorra a székek, asztalok, szekré
nyek. A rendőr kikiáltott. Ígérők és árvezelök 
voltak feles számban és egymás után vettek meg 
a butordarabokat. Másfél óra alatt üres volt a 
terem, és ezzel megszűnt végleg és örökre a régi 
Casino.

— A kerczai ref. templom felszentélése. A
korczai református gyülekezet, híveinek nagy 
áldozatkészségével teljesen megrenaváltatta temp
lomát, uj orgonát és szép díszes uj oltárt épitte-
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teli A csinosan roslunrolt templomnak felszente
lései a mull vasárnap végezte Antal Gábor dunántúli 
református püspök fényes ünnepség keretében. Az 
ünnepségen részt veti a környékbeli mindkét ; 
protestáns lelekez.el papsága, Cbernel György és 
Mező Gyula világi felügyelők, a hatóság képvise
lőiében Tuboly Lajos tí>. fószolgabim, aki Antal 
Gábor püspököt hivatalosan fogadta Harangok 
zúgása közben vonult be a papság a templomba. , 
hol először Antal Gábor püspök egy magas szár
nyalás u beszéddel megáldotta az uj orgonát és 
oltárt. Utána Külöp János körmendi ref. lelkész i 
imádkozott majd Szűcs László senyeházi lelkész 
úrvacsorát osztott. A templomi szertartás után a 
püspök küldöttségeket fogadott. Az ünnepség 
méltó befejezése volt az a fényes ebéd. amelyet 
az egvbegyuit vendégsereg tiszteletére Hodossy 
Lajos kerezai lelkész és neje adtak. Az ebéd 
során Hodossy Lajos lelkes felküszönlöben ünne
pelte Antal Gábor püspököt, aki válaszában a 
gyülekezel felvirágoztatására ürítette poharát. Este 
tanczvigalom volt.

Az első polgármester. Ne tessék meg
ijedni még nem vagyunk annyira ! Nem Mura
szombat községben választották meg a polgár
mestert. csak az uj Casinoban lett meg szerdán 
est ■ az uj polgármester, A netán tájékozatlanokat ■ 
sietünk felvilágosítani, hogy a Casinoi polgármes
terség azt jelenti, hogy a tarokkban valakinek 
elfogják a XXl-eset. A legnagyobb hatalmasság a 
ski/.. az utána következő matador a XXI es. Ha 
ezt leülik, tarokk fogalmak szerint szégyen esik 
meg az emberen s nem csak fizet érte, hanem 
meg ki is nevetik és polgármester czimet kap, 
amit addig visel még más le nem veszi róla. 
Ilyen dicsőség érte Sclmell Jánost a legrégibb és 
legjobb tarokkisték egyikét. I)r. Sómén Lajcsi 
akiről mindenki tudja, hogy amilyen kitűnő tűzoltó 
parancsnok olyan rettenetesen rosszul tarokkozik, 
elfogta kétszer a huszonegyesét a körülállók han
gos derültsége közepette. Ily körülmények között 
persze a porgárinesterség még kínosabb dolog, 
de megvigasztaljuk Sclmell Jánost, hogy az első 
polgármesteri állapot mégis csak előkelő helyzet, 
akármilyen puccer kézéből jön is!

Tanító gyűlés. A Szombathely-Egyházme
gyei Kom. Katii. Tanító-Egyesület 1909. évi szep
tember hó 14-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a 
vármegyeháza nagytermében tartja meg XXVl-ik 
évi rendes közgyűlését, a következő tárgysorozattal: 
1. A közgyűlés megnyitása, tekintettel az egyesü
let huszonötéves fennállására. 2. Kívánatra a múlt 
évi Közgyűlés jegyzőkönyve felolvasta!ik. 3. Az 
elnök évi jelentése. 4. Az egyesület pénztárosa a 
középponti bizottság által már felülvizsgált szá
madásáról jelentést tesi és a felmentés megadása. 
5 A közgyűlés előtt bejelentett s a középponti 
bizottság által megelőzőleg tárgyain indítványok 
felett határozathozatal. 0. A bíráló bizottság jelen
tése és a pályadijak odaítélése. 7. Nevelés- és 
tanításiam tételek kitűzése a jövő egyesületi évre. 
8. Előre bejelentett indítványok tárgyalása. A köz
gyűlési reggel 8 órakor szent mise előzi meg. 
Elnöki felterjesztésre megyés püspök ur Öméltó
sága a főhatósága alá tartozó népoktatási intéze
tekben szeptember hó 1 íi. és 14-ikére, a távol
lakóknak 15-ikeré is, iskolai szünetet adott. Szep
tember 18-án d e. 10 órakor a középponti 
bizottság a püspöki iskolában gyűlést tart, melyre 
a bizottság tagjait ezúton hivorn meg. A jubiláns 
közgyűlés alkalmából társas ebéd lesz. Akik ezen 
résztvenni akarnak, azok a gyűlés előtt legalább 
két nappal egy levelezőlapon okvetlenül értesítsék 
Múdly János szombathelyi püsp. isk. tanítót.

— Színházi hir. Kiss Árpád színigazgató a 
jövő heti műsort változatosan állította össze. 
Hétfőn Molnár világhírű vigjátéka, Az ördög megy 
legelső szereposzlásban- Kedden egy vigszinházi 
franczia bohózat kerül sorra, a szenzácziós sikerű 
Nincs elvámolni valója? Ez a darab leütve van 
franczia szellemmel és finom franczia pikantériá
val. Fiatal leányokat nem szükséges okvetlen el
hozni kedden este. Az igazgatóság annak jeléül, 
hogy ez nem fehér este. piros szinlapokat ragasz
tat. Szerdán nagy operetté újdonság lesz. a Csók 
király. Ezt az operettet aztán megnézhetik a fiatal 
leányok is. Gyönyörű muzsika és poétikus szöveg.

Szives tudomásul m. t. szülőknek! A mu
raszombati állami elemi népiskola-, iparos inas
iskola- és óvodákban az 1909—10. tanévre a 
beiratások szeptember hó 9-én kezdődnek s szep
tember 12-cn végződnek. Ezen idő alatt minden
3 - 5  éves óvodaköteles, 6—12 éves mindennapi 
és 13—15 eves ismétlő-köteles gyermek, valamint

a város területén tanuló kereskedő és iparos ; 
inasok múlhatatlanul beirattdók; ez utóbbi még ; 
azon esetben is. ha az még csak próba vizsgála- ! 
tón van, vagy esetleg mint báziszolgák, napszá
mosok alkalmaztatlak az illető iparág elsajátítása ! 
végett. A később felfogadott iparostanulók a fel- ; 
fogadás napján azonnal beirandók, kivételt képez- i 
nők az április hó 15 én túl felvett tanulók, kik a j 
következő tanév első napjaiban írandók be. Azon ! 
iparosemberek, kiknek több inasuk van. saját | 
érdekükben tesznek, ha összes inasaikat egyszerre 
Íratják be s ez által lehetővé teszik oly módon ; 
leendő beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon ! 
vonassanak el a műhelytől.

A bei látások a kitűzőit napokon délelőtt ! 
8—12 óráig, délután 2 órától 4 óráig tartatnak az 
államiiskola egyik tantermében. Kérjük a m. t. ! 
szülőket, hogy a bciralásokra az érlositőkönyvccs- j 
két. az első osztályokba készülőknek pedig kereszt- ! 
levelüket és oltási bizonyítványokat magukkal hozni I 
.szíveskedjenek. Az masok szerződésüket is hozzák i 
el magukkal.

A mindennapi és ismétlő tanulók tandíjat 
nem fizetnek, az óvodások után 2 korona 40 
fillér, az iprros tanuló tandíja 4 korona 50 fillér.

Hóira tás és írószerekért a mindennapi tanuló 
1 koronái lizet, meiy összegért minden gyermek 
az egész tanéven ál írószerek s irkákkal lesz 
ellátva. A többi tanuló után 10 fillér jár tinta és 
tolira.

Tekintettel a gondnokság azon határozatára, 
hogy az állami iskolában tantermenként csak 
C0 —64 tanuló vehető fel, kérjük a in. t. szülőket, 
igyekezzenek gyermekeiket minél előbb beíratni.

Az I. osztályt tanítja: özv. Sch. Fehér Ilona 1 
tanítónő, a II. osztályban tanít: Takáls R. István 
ig.-tnnitó, a III. osztályban Molitorisz Jenő tanító, . 
a IV. osztályban Csiszárné Olaszy Torka tanítónő, 
az V— VI osztályban Richter József tanító.

Muraszombat, 1909. augusztus hó.
Igazgatóság.

Akar nősülni ? Hölgyektől (ezek között 
olyanok törvénytelen gyermekekkel, testi hibával 
stb.) 5 500 000 korona vagyonnal fel vagyunk 
hatalmazva, megfelelő férjet keresni. Csakis inak 
(ha vagyonnélküliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály riincscu. írjanak 
e címre: L. Schlesinger Berlin 18. (Deutschiand.)

— Lopás. Folyó évi márczius havában 
Kocsár Ferencz mezővári molnárnak harapófogó
ját s egyéb aprólékos szerszámját ismeretlen let
tesek ellopták. Károsult nyomozni kezdte ismeret
len jóakaróját s gyanúja CzifTer István mezővári 
lakosra irányult, a kinél megtartott házkutatás 
alkalmával megtalált tárgyakban a károsult mol
nár sajátjait ismerte fel s ezért CzilTert feljelen
tette a járásbíróságnál.

-  Hamis eskü vádja alatt. Czelecz Ferencz 
alsócsalogányi lakos hamis eskü büntette miatt 
jelentette fel Ritschcr József körmendi lakost, a 
Frim Jónás körmendi fakereskedő üzletvezetőjét 
azért, mert Czelecz Ferencznek egy a Frimm 
Jónás elleni polgári perében ellene terhelő vallo
mást tett. A kir. ügyészség megindította a nyo
mozást s a vizsgálat eredménye alapján vádiratot 
is adott Ritschcr ellen, kit a törvényszék vád- 
tanácsa vád r 'á  is helyezett. F. hó 25-én meg 
volt ez ügyben a szombathely törvényszék előtt a 
fötárgyalás it, hol Rilscher József a hamis eskü 
vádja és büntetése alól felmentetett. Az ügy 
azonban még jogerősen el nem döntetett, 
mert a kir. ügyészség a felmentés miatt folebbe- 
zéssel élt.

...  Szükség esetén zseblámpa. Nagyon sok-
i szór megtörténik, hogy egy szál gyújtóért sok 

pénzt adnánk ha volna — gyufa. A szabadalma- 
; zott szivar- és czigaretta-gyujtó — esetleg zseb 
| lámpának is használható — ezen kellemetlen 
1 helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze- 
; lénél fogva, csuk egy nyomás kell és teljes gyertya 
i fényt ad. Ezen különlegesség kapható tíalkányi 
. Ernő papirkereskedésében Muraszombatban.

— Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyA 
! „Az uj bortörvény" és az uj bortörvény értelmé

ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

-  D ivat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküldéssel, két korona

1 20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben h kiadóhiva- 
; talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
i Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rikk 

Szilard-utcu 4. sz. házában van.
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Aki a legjobban szerkesztett, teljesen 
független nagy napilapot járafni óhajtja, fizesse 
elő „Az ujság“-o t! Előfizetési árak : egy évre 28 K. 
félévre 14 K., negyed évre 7 K., egy hónapra 
2 K 40 f. Az Újság terjedelme rendesen 28— 
32 —36 oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 60—100 
oldal. Megrendelési czim : Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kér.. RákóCzi-ut 54. sz.

Színészet Muraszombatban.
Majdnem két éve annak, hogy a mura

szombatiak színészetet kedvelő közönsége leg
utoljára volt abnan a helyzetben, hogy szinirodal- 
tnunk jeleseinek legutóbbi szellemi termékeit 
élvezhesse városunkban. Könnyen érthető izgal
mat és mozgolódást okozott tehát pár héttel 
ezelőtt azon hir, hogy Kiss Árpád színigazgató 
jeles társulata szeptemberben több heti előadásra 
hozzánk érkezik. A Kiss Árpád társulatáról for
galomba került jó hírt színészeink, színésznőink 
fényesen megerősítették, mert a színházba járó 
közönség pár napi előadás után meggyőződött 
arról, hogy tényleg első rangú társulattal van 
dolgunk, mely körülmény az egyes szereplőknek 
s a rendezőségnek annál is inkább dicséretére 
válik, mert a társulat csak most verődött össze 
az ország minden részéből s az egyes szereplők 
ideérkezésük elölt jóformán nem is ismerték 
egymást.

A társulat Henri Bernstein világhírű szín
müvével, „A tolvaj“-jal mutatkozott be. A darab
nak főszerepét, Voysin Maria Louise szerepét K. 
Kövi Kornélia játszotta. Feladatát igen jól oldotta 
meg, amennyiben természeteson, minden mester- 
kéltség nélkül játszotta a bűnös asszony szerepét 
s a darab azon vezéreszméjél, hogy a szerelmes 
nő szerelme tárgyáért mindenre, még becstelen
ségre is képes, játszi könnyedséggel tudta elfo
gadhatóvá tenni. Jó partnere volt Kiss Árpád, ki, 
ha hangjával is úgy tudna bánni, mint a milyen 
pompásan játszotta szerepét, minden kritikán 
felül álló művész lenne. Lagardes Izabella szere
pében Asbóth Lili igen kedves volt s általános
ságban el lehet mondani, hogy a többi szereplők 
mind megállották a helyüket s a közönség osz
tatlan tetszését már az első alkalommal biztosí
tották maguk és a társulat részére.

Szeptember 2-án Willner és Grünbaum 
három felvonásos operettje, „A dollárkirálynö“ 
került színre. Fali Leó fülbemászó zenéjét a 
közönség nagy része ismerte már és ez 
biztosította a darab sikerét. Az előadás igen szép 
volt, a miért Korda Sándor rendező érdemel 
dicséretet. Korda a rendezés munkája mellett az 
előadásban is kivette részét, amennyiben Dénes 
Ákos szerepét ő játszotta s énekelte kiváló rou- 
tinnnl. Igen szépen énekeltek Szabolcsi Józsika, a 
társulat primadonnája s K. Kövi Kornélia, ki ezen 
az estén azt is megmutatta, hogy nemcsak kitűnő 
drámai színésznő, hanem operett darabokban is 
megállja a helyét. Mindketten a nyílt színen is 
kaptak tapsokat.

Harmadnap „A naftalin". Holtai Jenő éne
kes bohózata került színre. Jól játszottak Ernyői 
Emil, Szántó Jenő. Korda Sándor, K. Kövi Kor
nélia, Szabolcsi Józsika és Német Anna s a 
közönség az egesz estét jó hangulatban töltötte, 
mulatván az egymást követő bohókás helyzeteken 
s tapsokkal jutalmazván a szereplőket. Igen tet
szett Németh Anna kupléja az írógépről s a ház
mesternek feleségéről való elégiája. Nem mulaszt
hatjuk el, hogy Halász Alfréd színházi titkár 
leleményességét, melyet már a bérletek gyűjtése 
körüli munkájában tapasztaltunk, újból meg ne 
csodáljuk. Az ügyes titkár ugyanis mint házmes
terét, saját nevét nyomatta a szinlapra, talán 
azon reményben, hogy igy a dicséretet is ö kapja. 
Az újságíró és kritikus azonban csakhamar át
látott a szitán s igy kénytelenek vagyunk Kun 
Dezsőnek adni a pálmát ezen igazán jelentéktelen 
szerep művészi alakitásááért. Öt, valamint Korda 
Sándort énekéért többször megtapsolta a közönség.

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
in. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványakat, gyümölcs tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.



Hordó eladás.
Uj és használt ajtó nélküli és ajtós 

boros, szeszesz, és gazdasági célokra szol
gáló hordókat mindenféle nagyságban, elő
nyős fizetési teltételekkel legolcsóbban szállít 
esetleg bizományba ad Bor- és Hordó- For
galmi Vállalat: Schwarz és Fábián, Budapest, 
VII., Erzsébet-körut 35. Telefon 110—27. 
Legolcsóbb beszerzési forrás termelők és 
viszont elárusítók részére.

K ö z v e t í t é s  d i j a z t a i i k  T

MURASZOMBAT^ 1909.__  _____ .MURASZOMBAT ES VIDÉKE*
SZEPTEMBER

2349/1909. ikv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Bagáry István felsö- 
szentbencdeki lakos végrehajtatnak, Pörs Ádámnc 
szül. Kovácsecz Júlia sándorvülgyi lakos végre
hajtást szeuvedett elleni 240 kor. töke követelés?, 
ennek 1004 január 30 tói járó 5"/« kamatai, 33 
kor. 70 fillér peri, 13 kor. 30 fillér végrehajtási 
költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
az ezen kir. járásbíróság, mint telekkvi hatoság 
területén levő. sándorvülgyi 45 sz. tkvbcn A I. 
2. 13—17 sor, 22/a. 68 a. 382/a. 387/n. 389/a. 
397/a. 400 a. hrsz. 37 sz. ház ingatlanokból Pörs 
Ádámné szül. Kovacscc Júliát illető '.Ved részre 
662 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1909. szeptember 15 (tizenötödik) napjának 
d. e. 10 órájára Sándorvülgy község házához 
kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlanok a kikiáltási ár ‘Ved részén alól ela- 
datui nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 20%.

Árverezni szándékozok tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes érték papírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
•Sándorvülgy község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö.
Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 

mint tkkvi hatóságnál, 1900. június 16.
Aczél, kir. járásbiró.

Árverési hirdetmény.
A muraszabályozási munkáknál hasz

nálhatatlanná vált anyagok úgymint 
750  kgr. ócska vas és 

70 0  kgr. ócska rongykötél 
elárverezése résztvevők hiányában f. évi 
2-áról szeptember hó 9-én d. c. 10 órára 
halasztatotl el.

Az elárverezendő tárgyak a szertárnál 
megtekinthetők.

Az eszéki m. kir. folyammérnöki hivatal 
Muraszabályozási kirendeltsége 

Gillyén Sándor kir. mérnök.

foganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt 
és 611 kor. becsült következő ingóságok, u m 
tehén borprés, kád, szekér, széna, malac stbbibol 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

ftfely árverésnek a muraszombati kir. jitrAs- 
biróság 1909. évi V. 301/5. számú végzése folytan 
fent felsorolt tőkekövetelések és Járulékaik erejéig 
üjkökényes községben végrehajtást szenvedet, 
lakásán leendő megtartására

1909. évi szeptember ll-ik napjának 
d e 11 érája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi 1.X t.-e. 107. cs 108. 5-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
osetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingosagoka. 
mások is le-'és felttlfoglaltatiák és azokra kielé- 
gilési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1.108. 
évi XI.1. t.-c. 20. $. értelmében ezek javára ts
elrendeltetik.

Muraszombat, 1909. évi augusztus dl.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bír. végrehajtó.

n o v á k  j ó z s h f
o k l e v e l e s  k ő m ű v e s  m e s t e r

M u r a s z o m b a t.

Ajánlkozik bármely vidé
kén nagyobb és kisebb épít
kezésekre, úgy kívánatra mo
dern épitkezések tervei és 
költségvetések készítésével 
jutányos árak mellett szolgál.

465/1909. végr. sz.
Árverési hirdetm ény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. Í02., illetőleg az 1908. évi XLI. t. ez. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a muraszombati kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. 
I. 361/12 sz. végzése következtében dr. Kitscher 
Samu ügyvéd, által képviselt Huisz Adámné szül. 
Kardos Teréz és társai ujkökényesi lakosok javára 
201 kor. 48 fill., 78 kor. 48 üli. és 258 kor. 48 
fill, S járulékai erejéig 1909 évi július hó 17-én

Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jeléül az itt ábrázolt

PFAFF
név nagy arany 

belükkel van kiírva

Kgy varrógép beszerzésénél ne figyel
jünk kizárólag az árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarj tás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 

. . j .*  ’ S^rr~ “  * szándékszik, vá-
.. v '.i laszszon egy

F fa ff varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A l'falf varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csendes járással egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnek és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A PfalT varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak, varrnak, foltoznak és hí
meznek — szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok és gyárosok 
részére.

A kerületi mintaraktár Postl János órás 
házában van Muraszombat, ahol a venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

■ Védjegy: „Horgony!* -

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult h&ziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvenynél, •suznál és meghűléseknél, bedörz-
..... ............... sölésképpen használva. ........ ...........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" vódjegygyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobizba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban ks pható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter gyógyszertára íz „Arany oroszlánhoz”

FráfábiP r á g á b a n ,  Elisabethstrassa 5 nac I I j  
Mindennapi szétküldés. ^

a jobb házból való felvé-
l l l d o  tetik egy fűszer üzletbe 
Kramberger Johan urnái 

Regedében. (Radkersburg)

használjon 
I, M intsek-félőKi szép akar lenri.5

A r a n k a - C r é m e t .
Kgy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa szil ben ti korona. 
Aranka szappan 70 fillér, Aranka mozsdó viz 1 korona, 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a haja Aranka haj-
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszökiUH 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

xgy a M i n t s e k  G é z a  ^ V ^ z e t i  labora- 
készitonel tóriumában

Kecskemét.
0 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _________

Csemege szöllőtt szállít pósta- 
kosarankint 1.80 fillérért Gallai 
Lajos Lendvaujfalu u. p. Kerka- 

I szentmiklós Zalamegye.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoió-szer puha padló számára.

K e i 1-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „Glasur“ fénymáz 90 fillér. 
K c i 1-féle arnny-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
K e i l-félc szalinakalnp-fcsték minden színben. 
K e i 1-féle legfinomabb czipü crém 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

Ascher B. és Fia cégnél M uraszom bat.
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Nyomatott Balk&nyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


