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tos és nagy jelentőségű czél ez ilt nálunk.A. V. M. K. E. kérelme a járás 
lelkészi karához.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület legutóbb tartott közgyűlésen, nagy 
lelkesedéssel elhatározta, hogy a magyaro
sodás intenzivebb terjesztése érdekében 
kérelemmel fordul a járás hazafi is lelkészi 
karához aziránt, hogy a templomokban ahol 
még nincsen magyar nyelvű istentisztelet, 
ilyeneknek tartását elrendeljék, illetve ahol 
már van magyar szónoklat, ott lehetőleg 
még többször is tartsanak magyar istentisz
teletet. Pósfay Pongrácz az egyesület agilis 
elnöke elkészítette most e felhívást, s-meg- 
küldötte a járás összes minden vallásu lel
készeinek.

A költői szárnyalást! felhívást egész 
szövegében az alábbiakban közöljük.

A Vendvideki Magyar Közművelődési Egyesület
ké re lm e

a járás hazafias érzelmű fötisztelundö lelkészi 
karúhoz !

Az egységes magyar nemzeti állam hala
dásának fennmaradásának és mindnyájunk állal 
óhajtolt jövendőbeli boldogulásának löfeltótele. I 
hogy e haza minden polgárát a honszerelet | 
nemes érzelme hassa át, hogy minden fia j 
ennek a földnek .mely bölcsöd és sírod is* 
szivében és lehetőleg nyelveben is magyarrá 
legyen.

Nyelvében él a nemzet!
Nyelvében is magyarrá tenni c hazának 

idegenajku fiait, az a magasztos czél, amelyre 
mindnyájunknak törekedni kell. Különöseit fon

vendajku de jó magyar érzelmű népünk által 
lakott, s a vízválasztók állal a magyarságtól 
szinte elzárt földszigeten, melynek partjait köz
vetlen közelből verdesik a szomszédos szláv 
áramlatok veszedelmes hullámai. A mi népünk 
a szomszédság révén személyes összeköttetés
ben van a külfölddel, erős üzleti nexust tart 
fenn velük, s részint a személyes ismeretség 
részint pedig a beözönlő sajtó termékek révén j 
akarva nem akarva észlelni kénytelen az ide- | 
gén társadalmi, nemzetiségi és politikai viszo- j 
nyokal, amelyeknek megismerése pedig a magyar 
hazafias érdekek szempontjából nem kívánatos.
A magyar eszme és a nemzetiségi béke szem
pontjából határozattan káros, hogy népünk 
egészen közelről lálja a szláv és germán faj
nak a lialalo nért folytatott harczát, mely Slyria 
virányain dúl, s mely oly bénitólag hat az 
ottani közviszonyokra is.

E veszedelmes közelség indokolja tehát 
különösen azt, hogy a mi járásunk népének 
magyarosodását tölünk Iclhelölcg előmozdítani, 
és ezáltal a népnek magyar nemzeti érzelmeit 
lehetőleg erősíteni kell. hogy ez által ezt a 
földet a magyarság bevehetetlen végvárává 
tegyük.

Ezen ezélt szolgálja és kívánja szolgálni 
a jövőben is a Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület, a járás hazafias érzelmű lelké
szeinek tanítóinak egész inlelligentiájának, pol
gárainak és a vármegye törvényhatóságát ak sőt 
a magas kormánynak támogatásával is. Magya
rosi la ni akar egyesületünk, minden lehető esz
közzel. És ezzel nem akarjuk népünket anya- 
nyelvétől erőszakosan megfosztani, csak a 
lelkében szunyadó érzésnek' óhajtunk hangot 
adni édes hazánk nyelvén, mert hisz népünk 
fiai, hála Istennek, jó magyarok.

És amidőn ezt tesszük, nemcsak a magyar 
nemzeti állaincszménck használunk, hanem első

sorban magának a népnek, amelynek eminens 
érdeke, hogy annak az államnak n nyelvét, £ 
amelynek keretében él és érvényesülni akar. 
bírja is. ' .

Eme üdvös czélokat szem elölt tartva, 
miután tudjuk, hogy járásunk népe kevés kivé
tellel már legalább is megérti a magyar szót, 
legutóbbi közgyűlésünk határozatából kifolyólag 
azon tiszteletteljes kérelmet intézzük járásunk 
hazafiasán érző fölisztelendö lelkészi karához:

Méltóztassanak a mi törekvéseinknek, a 
mi magyarositó küzdelmünknek osztályosaivá . 
szegődni az által, hogy a templomokban az is 
édes hazai nyelvnek fokozatosan minél több 
teret engedjenek, legyenek kegyesek többször ) 
magyar nyelven istentiszteletet tartani, és elren
delni, hogy a nép mentöl többször énekeljen a V 
templomban magyarul !

Mi lelkünk mélyén érezzük, hogy a ma
gyarosiló eszmének a teljes diadalát, csak a 
fölisztelendö papság közreműködésével érhetjük 
el. Tisztában vagyunk azzal, hogy a lelkészi - 
kar mily mértékben bírja a lelki vezetésére ; 
bízott nép bizalmát. Ismerjük azt a hatalmas 
erőt, mely e bizalomnak értékes tartalmát adja 
s ezért kérjük kérve a lelkészi kart, legyen 
segítségünkre!

Ha a lelkészi kar ezen tiszteletteljes 
kérelmünket figyelemre méltatja, nem csak 
olyan cselekedetet mivel a mi minden magyar 
embernek kötelessége, hanem egyben — néze
tünk szerint — nagy jót cselekszik a vezetésére 
bízott néppel. A lelkészi hivatásban rejlő erkölcsi 
erő azt a helyzetei teremtette, hogy a nép 
nemcsak lelki szükségleteinek kielégítése végett, 
hanem majd minden ügyes-bajos dolgában 
papjához fordul. A lelkész az ö tanácsadója, 
ügyvédje, orvosa, szóval atyja az ö népének.
Ez a  bizalom kötelezettségeket is jelent. Ha a

TÁRCZA.

Emlékezés dr. Vratarits Ivánra.
Régóta ismertem s/.egénv megboldogult ba

rátomat, dr. Vratarits Ivánt. Mikor Szombathelyen 
palvarizált dr. Knebel Kornélnál — lehel annak 
kb. 10 éve — akkor találkoztam vele először. 
Akkor is olyan hosszú nyurga legény volt. mint 
mostanában s akkor is a rettenetes szolidságával 
tűnt ki collegái között.

A principálisa nagyon .szerelte és a szorgalma, 
tisztessége és pontossága miatt nagyra is becsülte. 
Halála hitére, amelyet kedden reggel én mondtam 
el neki, nagyon mcgilletődött. Szombathelyi mű
ködésének legjelentékenyebb ténye az a nagy 
munka volt, melyet főnöke oldalán a vasmegyei 
villanyos társaságnak Szombathely város elleni pe
reiben végzett. Ez akkoriban nagy háborúságot oko
zott Szombathelyen. Gázháboru néven volt ismeretes 
és Szombathely akkori nagynevű polgármestere, 
Éhen Gyula vitte a harezot városa nevében a 
villamosok ellen, kiknek élén Balthyány Lajos 
gróf és dr. Edelmann Sebő állottak. Ebben a nagy 
vitában élénk részt vett dr. Vratarits Iván. Én 
akkor természetesen városi párti voltam és sok
szor keményen össze disputáltuuk azon, hogy 
kinek van igaza.

Azután eljött Muraszombatba s letelepedett 
ősi fészkében. Megnyitotta irodáját, amely attól a

pereztöl, hogy tábláját kifüggesztette, a vármegye 
egyik legforgalmasabb irodája lett. Élet módja itt 
sem változott meg. Annyira szolid volt, hogy ba
rátait szinte bosszantotta ez a túlságos józanság, 
nyilván azért, mert ök — jó magammal együtt — 
nem tudták az önmérséklés és önmegtartóztatás 
erényeit akképen gyakorolni, Ne adj Isten, hogy 
10 órán túl fenn maradt volna. Egyetlen egyszer 
láttam éjfélulán is ébren, bálban. De ennek nagy 
oka volt. Majd lejebb elbeszélem.

Egyszer azonban mégis majdnem korhely 
hirbe keveredett. De ez is tévedés volt. Mikor 
engem sorsom Muraszombatba hozott. Istenben 
boldogult atyám kérdezősködött tőlem az itteni 
viszonyokról. A többek közt megkérdezte, hogy 
kik az itteni ügyvédek. Erre én elsoroltam colle- 
gáim neveit s közben persze megemlítettem dr. 
Vratarits Ivánt is. Hozzátettem, hogy öt bizonyára 
ismeri atyám, mert sokáig volt Szombathelyen 
Kilehelnél.

— Abá 1 — mondta az öregem — most már 
emlékszem rá, az a jó mulatós fiatal ember, akit 
sokszor láttam vidám társaságban a kávéházban.

— Dehogy is az, — mondám nevetve. — 
Az a jó mulató gyerek — a másik. Azt hiszem 
fölösleges megmondanom, hogy ki volt az a má
sik! Az bizony velem és a többiekkel együtt job
ban kihasználta a gyöngy legény életet, mint 
szegény Iván.

Hosszú éveken keresztül praesidiáll a Dobrai 
étteremben levő úri asztalnál. Sorra hullottak el 
mellőle a baj társak. Ki az idegenbe, ki pedig a

házasság rózsajármába került. Öt magát sokat 
üldöztük az agglegénység vádjával. Annyira 
nem érdeklődött a gyengébb nem iránt, hogy 
méltán hihettünk nőtlenségi fogadalmaiban. Nagy 
mérséklettel élt. Délbe, este legfeljebb egyszer 
bárom deci bort ivott, azt is inkább a János piu- 
ezér kedvéért, hogy valamit fogyasszon. Számta
lanszor volt tanúja és csendes szemlélője hatal
mas züllések kezdetének. Persze mire a hangulat 
valamelyest emelkedett, ö olyankor rendesen szép 
csendben és feltűnés nélkül elosont. Még a sajat 
névnapjáról, amikor őt ünnepelni jöttünk egybe, 
is ellépett. De ezt a szökést, amelyért másokat 
napokig üldözni szoktak, tőle senki senki sem 
vette zokon. Tudtuk mindnyájan, hogy nála ez 
nem a társaságtól való szabadulást jelenti, hanem 
gondosan őrzött egészségének tartozik a korai 
lefekvéssel.

Elgondolható, hogy ilyen szolid ember milyen 
jó parlhie volt. Messze vidéken ismerték rendes 
életmódját, fényes irodáját, teljesen rendezett 
vagyoni viszonyait. Hozzá még ügyvéd is volt, 
meg szép szál legény, mi sem természetesebb 
tehát, hogy állandó érdeklődés központja volt 
olyan körökben, ahol leányok vannak. De az Iván 
szive csak nein akart megmozdulni. Mikor első 
nagyobb szerzeményét, házát szépen átépítette és 
egymaga bclehurczolkodott abba a nagy lakásba, 
szegény apja váltig biztatta, hogy nősüljön már 
meg. A jó öreg szerette volna már látni fiát 
abban a helyzetben és állapotban, mely vérmér
sékletének, egyéniségének legjobban megfelelt : a
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fötisztclendö lelkészi kar, a nép javán kivan 
munkálkodni, úgy nem hagyhatja figyelmen 
kívül, hogy a népnek a haza nyelvét érteni, 
tudnia kell. Az egyéni érvényesülés, a megélhe
tés. a saját dolgainak intézése szempontjából 
tudnia kell a népnek magyarul. Ha tehát a 
fötisztclendö lelkészi kar buzdítja a népet a 
magyar nyelv elsajátítására, ezzel csak betetőzi 
azon érdemeket, melyeket a nép javát ezélzó 
intézkedések keresztül vitelével már eddig ma
gának szerzett.

Midőn még b. tudomására hozzuk a 
lelkészi karnak, hogy egyesületünk a jövő évben 
nagyobb mennyiségi magyar im a könyvet fog 
szétosztani, s midőn még arra kérjük a főt. 
lelkészi kart, hogy amenyiben a magyar ügy 
szolgálata érdekében valamely intézkedést czél- 
szerünek tart, azt velünk közölni méltoztassanak. 
s m i azt erőnk és képességünkhöz képest 
keresztül visszük, m aradiunk a löt. lelkész 
uraknak

hazafias tisztelettel és üdvözlettel a \ . 
M. K . K. nevében

Rúzsa Ferencz s. k. Pósfay Pongrácz s. k.
titkár. elnök.

Takáts R. István s. k.
alelnök.

Adja a magyarok hatalmas Istene, hogy 
hazafias lelkészi karunk megértse az egye
sület nemes in ten lió it és tőle telhetöleg 
felkarolja az eszmét. Szerintünk nehézségbe 
nem ütközik a dolog csak akarni kell. Né
pünk szívesen tanul magyarul, kétszeresen 
szívesen teszi ezt meg, ha azt látja, hogy 
papja is ezt óhajtja. Az egyesület hazafias 
kérelmének teljesítése fényes cáfolata volna 
minden pánszláv vádnak!

| Dr. Vratarits Iván. |
Hetek óta egy ijjesztö rém kísértett, a 

m i kis városunk társadalmi életében. Sziv- 
szorongvu tárgyaltuk, hogy dr. Vratarits Iván 
nagy beteg. Aggódó kérdésekkel ostromoltuk 
az orvost, aki jó  h ir t soha sem tudott 
mondani. Ismertük a betegséget tudtuk, hogy 
súlyos tüdő és gége haja van, s körülbelül 
sejtettük a külömbözö híradásokból, hogy 
nincsen számára menekülés. Hétfőn délután 
azután bekövetkezett a katasztrófa.

Villámgyorsan terjedt el a h ir, hogy 
dr. Vratarits Iván meghalt. A rém mely

MURASZOMBAT, 19(10. „MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*
annyi ideig kisértett, megjelent a maga I 
kegyetlen valóságában! Megszűnt dohogni 
egy nemes szív, mely melegen érzett, le g 
java térti korában, még egészen ifjan  tö rt le 
a büszke törzs, melynek fejlődése szép és 
nagy reményekre jogosította fel azokat, kik 
e szép pályafutást figyelemmel kisérték.

Halotti nyoszolyájánál egy ifjú  szőke 
nö áll. Arczára a mély szenvedés halovány- 
sága ü lt ki, alakja egy gyötrő kin martiromsága 
alatt roskadozik. Az ifjú  szép hitves ez. kit 
alig félévvel ezelőtt fűzött magához egy 
egész életre. Elfacsarodik a szivünk, s 
könnyel telik meg minden szem arra a 
gondolatra, hogy az a holtom iglan holtá- 
iglan, amelyet alig pár hónappal ezelőtt 
rehegett el boldogságtól remegő ajaka, 
ilyen rövid ideig tartson!

És mély fájdalomba boru lt ez az egész 
társadalom, amelyben dr. Vratarits Iván élt 
és m űködött. Rokonszenves egyéniségében 
jó  kollegát veszítettek kartársai, m int k ivá
lóan képzett jogászban önzetlen tanácsadót 
azok akik hozzá fordultak. Duzzadó tettere
jé t és nemes ambícióját siratja egyháza, 
amelynek vezetésében tevékeny része 
volt. Gyászol a közélet és a társadalom, 
mely egyik vezér alakját bírta benne, siratja 
öt azon hazafiak serege, kik a járás ma
gyarosításán dolgoznak mert lelkes és buzgó 
bajtársuk szakadt el tőlük örökre!

És az általános gyászból, melyet e 
járás egész közönsége érez, részt kér ma
gának lapunk is, amelynek közel egy éven 
át szerkesztője és vezére vo lt!

Ravatalánál állva, a kínzó fájdalom 
érzetén kívül, háborgó és kétkedő indulatok 
ragadják meg lelkünket. Mert eget ostromló 
gondolat az, hogy egy férfiúnak akinek a 
sorsa kedvezéséből minden osztályrészül 
ju to tt, ami egy emberéletet boldoggá és 
mege|égedetlé lehet, m iért kell ily  szomorú 
véggel, ilyen hirtelen, java férfi korában, 
egy szép> pálya zenitjén, a társadalom köz- 
becsülésétöl övezve, boldogságának tető 
pontját, —  é'lmulnia.

Részünkre más vigasztalás nem marad, 
m int a bölcs megnyugvás, amely azt tanítja, 
hogy a megváltozhatatlan sorson nem

nős ember állapolában. Tényleg Ivánról az volt az ! 
általános felfogás, hogy született jó  férj és családapa.

Kgyszer azután ez a dolog is megérett. T e l- ! 
tek, múltak az évek s ezalatt egy kis szőke lány- 1 
ból szép sudár hajadon lett. Előfordul az néha ( 
az életben, hogy egymás útjába kerül egy legény, 1 
meg egy leány, kiket nemcsak a mindenáron há- ! 
zasilan i akaró vénasszonyok, hanem még a ko- 
molyabb elemek is egymáshoz valóknak, össze
illőknek tartanak. Azt szokták az ilyen ember
párról mondani, hogy még az Isten is egymásnak 
teremtette őket. így beszéltek az emberek kivétel 
nélkül, mikor hire szivárgott, hogy dr. Yratarils 
Iván  érdeklődik a szépséges Kühar Ilonka iránt. 
A beavatottak azt mesélték, hogy ez az érdeklő
dés m ár meglehetősen régi, csak olyan komoly ; 
embernél, mint Iván volt, a szerelem nem n yil
vánul meg hangos udvarlásban, é jje li zenélésben, j 
hanem csendes és mélyen érzett vonzalom marad, 
melyről másnak mit sem kell tudnia.

Valam i bált rendeztünk a télen. Azt hiszem a 
nőegylet „Hülgyestélye“ volt. amelyen első Ízben 
udvarolt Iván nyilvánosan. Mi sem bizonyítja jo b - j 
bán érzelmeinek mély és igaz voltát, m ély c iha- ! 
kározásának komolyságát, minthogy ez estén még I 
éjfélután 2  órakor is a bálban volt. Édes Istenem 
m ennyit incselkedtem velük ez estén. A jó  Irma 
néni, a garde des dames meg mennyire segített 
nekem. Szegény jó  Ivánom , de nagy zavarban is j  
Voltál I A bál után persze már nagyban folyt a 
beszéd az Iván völegénységéröl, pedig akkor még 
nem  volt a z !  A többek közölt én is  előhoztam |

neki a Dobra inál az ügyet, de ekkor borzasztóan 
kikaptam tőle. Módfelett zsémbelt velem, hogy 
minek incselkedtem annyit a bálon. De jóságos 
mosolygásán keresztül érzett, hogy csak aféle 
m iiharag beszél belőle. É 11 tudniillik  azt ígértein 
nekik a bálon, hogy lapom legközelebbi számában 
ki fogom írni az ö mátkaságukat, mert máskép 
nem fog ö sóba sem nyilatkozni, pedig látom 
rajta, hogy nagyon szeretne. Ezért haragudott.

Hanem aztán mégis csak azt mondta az ö 
szive szerelmének, hogy jó  volna ha benn lenne 
már az újságban, az ö eljegyzésük hire. Nem
sokára azután nyilvános lett az Iván vőlegény- 
sége. Én véletlenül Takáts P ista kedves urum - 
bátyámtól hallottam meg a hirt —  szombaton 
késő délután, lapzárta után. Rohantam a nyom
dába. Nagy újság van. mondók Erdőssynek. H a
m ar itt egy cicerós h ir, V ratarits vőlegény.

Isten látja léikéinél, hogy repeső örömmel 
róttam a belüket papírra. Szinte ugrált a lelkem, 
mert én is azok közül való voltam, akik egé
szen egymásnak valóknak találtak őket. És am ilyen 
örömmel irtain akkor azt a. jó  hirt, olyan fájda
lom szántja most a lé ikéinél I

H e j ! ezudar az élet. Milyen hitvány az 
emberi test! Ilyen embernek kell elpusztulni, aki 
tátongó űrt hagy maga után egy egész társada
lomban. s örökké vérző sebet egy olyan szivén, 
am ely öt forrón szerette. Aki után pedig az ördög 
se búsulna, aki fölösleges teher a földön, az 
tovább vonszolja sokszor keserves életét I

Dr. Cz. J.

tudunk segíteni. A végzet u tja i kifürkész- 
hetellenek.

Dr. Vratarits Iván elment közülünk 
örökre, abba a szebb hazába. Haló porai 
o tt nyugszanak az anyaföld hideg ölében, 
s iri álmát nem zavarja többó soha az ólet 
tülekedésének zaja. E sorokban még egy
szer búcsúzunk tőled jó  ba rá t! Emlékeze
tedet kegyelettel őrizzük szivünkben. N yu 
godjál békében. Szellemed őrködjék árván 
hagyott családod felelt.

És örök hazádból, onnan a csillagok 
magas honából irányítsd tekintetedet ifjú  
hitvesedre, s buzgó szived minden szerete- 
tével könyörögj, annak az uj életnek üdvös
ségéért, akit e kegyetlen végzet szörnyű 
rendeléséből fö ld i szemeidnek meglátni, 
inegtagadtatott neked!

Életrajzi adatok.
Dr. V ratarits Iván s/.ületelt Kisszom balban 

18 74. ju n iu s  13 -á n . E lem i iskoláit M uraszom bat
ban, a gym im sium ol Sopronban végezte. Egyetemi 
tanulm ányainak végeztével Budapesten, Békés
csab án  és Szombathelyen folytatott joggyakorla
tot. Jogtudorrá 1899. deczember 24-én avatták, 
ügyvédi vizsgát 19 0 1 . október 2 1-é n  tett. Am ely 
után 19 0 1. november 13 -á n  megnyitotta M ura
szombatban irodáját. Első ténykedése a válságba 
sodort Mezőgazdasági Bank rcorganisálása volt. 
am ely azóta, hogy dr. V ratarits Iván volt a jo g 
tanácsosa, igen szépen fejlődött. Dr. Vratarits 
Iván m int fiatal ügyvéd tevékeny részt vett egy
hazának és községe ügyeinek vezetésében. Az ö 
közreműködésével létesült a Bank két fiókja a 
Szarvaslak i és Pélerhegyvidéki Takarékpénztár. 
Felügyelője volt a muraszombati és alsóm oráczi 
ág. ev. gyülekezetnek, tagja volt Vasvárm egye 
törvényhatósági bizottságának, Muraszombat község 
képviselőtestületének, a V. M. K . E. a Casin o és 
a D alárda választm ányának. Ez év m ájus 2 7 -c n  
vezette oltárhoz ifjú  nejét lvühár Ilonkát, K ü liá r 
József mezővári tekintélyes földbirtokos ieányát.

Betegsége és halala.
Dr. Vratarits Iván  bár nem volt erős szer

vezetű ember, mégsem betegeskedett. Többször 
tanácskozott orvos tanárokkal, akik m indannyiszor 
megnyugtatták, hogy veszedelmes baja nincsen, 
mindazonáltal óvatosságra intették. Dr. V ratarits 
az óvatosságot be is tartotta, mert ritka m értékle
tes életet élt. Mostani betegségének első je le i, 
atyjának ez év augusztus 2-án  bekövetkezett 
h alá la  után mutatkoztak rajta. A hirtelen h alá l
eset okozta izgalm ak nagyon megviselték, és 
szemmel láthatóan megrendült egészségi állapota. 
Barátai hiába unszolták, hogy menjen ü dülni, iro 
d ájának gondjai és a családi hagyaték rendezése 
nem engedtek neki időt arra, hogy saját m agát is 
gondozhassa.

Körülbelül G héttel halá la  előtt influenza 
támadta meg. Ez a betegség okozta vesztét. Az 
amúgy is gyengébb ellenállási képességű szerve
zet nem tudott m egbirkózni azzal az e lv e s z ít é s 
sel, am it az influenza okozott. A lappangó tüdö- 
vész és gége sorvadás m indjobban elhatalmasodott 
rajta. C salá d ja  első ízben dr. Scho lcz V ilm os 
gráczi tanárt, majd később dr. Ta u szk  V ilm o s 
budapesti tanárt hívta a beteghez, de am int a 
szomorú eredmény mutatta az orvosi tudomány 
nem tudott gátat vetni a pusztító bajnak.

Az orvosok véleménye szerint csak egy igen 
ritka és szerencsés véletlen menthette volna 
meg, egyébként pedig a betegség fe llartozlalh at- 
lanul végez ifjú  életével. A katasztrófa mégis 
ham arább következett be semmint vártuk. V a sá r
nap délután az orvosok észrevették, hogy állapota 
válságosra lordul. A tudomány emberei ekkor 
m ár látták, hogy az a szerencsés véletlen nem 
fog bekövetkezni. Hétfőn délelőtt 10  órakőF meg
kezdődött az agónia. E  perczlöl fogva a beteg 
igen nehezen lélekzelt és erősen hörgőit. Felesége 
aki nemes önfeláldozással ápolta, időnként gyógy
szert és hüsilöt adott neki. D r. Geiger V ilm os 
aether és cocain in jektío kkal tartotta benn az 
életet. Egészen haláláig eszméleténél volt. Utolsó 
szavait suttogva gyerm ekkori barátjához dr. 
Sk rile cz  M ihályhoz intézte. A délvidékre való 
utazásról kérdezősködött tőle. M ikor a jelenlevők 
látták, hogy a Katasztrófa bekövetkezése m ár csak 
pillanatok kérdésé, u szegény megtört özvegyet 
átvezették a  mellékszobába, ahol T akátsné K a in -

NOVEMBER 28.



m erm ayer Irm a. H c in c r Géza ág. ev. káplán és 
Rúzsa F e re n c / tanító vigasztalták. A halál pont
ban 4 órakor következett I <\ A beteg lélckzete 
mind lassabb-lassabb lett. érvelése kim aradt és 
egyszerre csak csendesen elszunnyadt . . örökre.
A halál p illanatában régi barátja T akáts R. István 
és dr. Ge iger V ilm o s orvos voltak je len . A holtestet 
ezután felöltöztették és lakásának szalonjában 
felravatalozták.

A részvét
A halál hire futótűzként terjedt el. T á v ir a 

tilag és telefon utján még aznap tudták a h alá
lozást m ajdnem az egész megyében. A gyászhir 
hallatára a részvéttáviralok és levelek egész özöne 
érkezett a mélyen sújtott özvegyhez. Elsőnek gróf 
Szápáry László  con do leall a következő tartalmú 
távirattal.

Nagyon fájdalm asan érintett kedves férjé
nek elhunyta. Fogadja kérem igazi részvétemet 
az Ont ért csapás fölött

Szápáry László  gróf.

Másnap korán reggel bejött gróf Batthyány 
Zsigm ond és személyesen fejezte ki részvétét. 
Nyomban ezután ülésre hívta a gröl a Bank 
igazgatóságát. Az cgybegyült igazgatósági tagok 
elölt gróf Batthyány Zsigm ond előtörő könnyeitől 
többször megszakított hangon parentalta el az 
intézet hűséges és k iváló jogtanácsosát. Indítvá
nyára —  melyet á llv a  és könnyezve hallgattak 
végig, elhatározta az igazgatós ig, hogy a temeté
sen testületileg vesz részt, külön gyászjelentést ad 
ki és koszorút helyez a ravatalra.

A kora1 délelőtti órákban a szombathelyi 
ügyvédi kam ara táviratozott dr. Cz ifrák Jánosnak, 
felkérvén á lta la  a m uraszombati kartársakat, hogy 
a kam ara részvétet testületileg tolm ácsolják. E 
meghagyáshoz képest az ügyvédek megjelentek az 
özvegynél, s O lajos Sándor meghatott hangon 
tolmácsolta a kam ara részvétet. A kartársak 
hatalmas koszorút helyeztek a ravatalra.

A Bank és Casin o  helyiségeire valam int az 
ág. ev. templomra kitűzték a gyászlobogót.

Részvéltáviratokat és leveleket küldtek :
Török Elem ér és neje. özv. Skrileezné, 

Takáts László . Yidakovich Béla, özv. Schrnutz 
Jánosné, Flieger K Jc  Körm end. L a zá r György 
Alsólendva, dr. Hajós Ig n á c / Zalaegerszeg, dr. 
V arga Gábor Szcntgotthárd, Hajós M ihály Alsó
lendva. Végh Györgyné M ártonhely. dr. Messer 
Sam u Bcllatincz, W egscheider M axm ilián Regede, 
dr. Skerlák A ladár Budapest, dr. Prugberger 
Y in cze  és neje Szom bathely, Neum ann Zsiga 
Budapest, dr. Knebcl Kornél Szombathely, Hotter 
V ilm a  Körmend. Com te de A^atzenau Pártosfalva, 
Kem ény József Szom bathely, dr. Erdélyi Jenő 
Szentgotlhárd, Obál M ihály Körm end, Flieger M ar
git Körm end, dr. K a ri Gottsehliug Radkersburg. 
Rosenberg és Neumann Radkersburg. dr. Czipott 
Zoltán Pozsony-Ligetfalu, M ikola János tanár 
Budapest, P ia lsek  János Bcllatincz, és még igen 
számosán a vidékről, valam int a helybeli intel- 
ligcn tia  tagjai.

A M uraszombati Takarékpénztár Igazgatósága 
e hó 2 6 -á n  tartott ülésén foglalkozott a gyász- 
esettel, s azon veszteség felett, mely a társinté
zetet érte részvétét fejezte ki. elrendelvén, hogy 
erről a Mezőgazdasági Bank á lira lila g  értessittesék.

Gyászjelentést a család  és a Bank adott k i. 1
A ravatalt a következő szebbnél szebb I 

koszorúk borították: Rövid  boldogságunk szomorú 
végére — a síron túl is hű Ilonkádtól. Drága fiam
nak és testvérünknek — a gyászoló család. 
Forrón szeretett vünknek — Küh ár József és neje. 
Isten veled kedves fivérünk — F á n y  sógor és 
Id icza. Felejthetetlen tesvérünknek —  Anna és 
János. A legjobb fivérnek —  Jolán és József. Jó 
rokonunknak —  Kühár István és neje. Részvéte 
je lé ü l gróf Szápáry László, gróf Batthyány Zsig - 
nioud és neje, Felejthetetlen felügyelőjének —  A 
muraszom bati ág. evang. gyülekezet. Szeretett 
felügyelőjének —  az alsóm oráczi ág. evang. gyű 
lekezel. Szeretett karlársuknak —  a m uraszom 
bati ügyvédi kar. Szeretett választm ányi tagjának —  
a Casinó. Felejthetetlen főnökünknek — Czvetkó, 
Kónya, Sebök. Felejthetetlen barátunknak —  dr. 
Skrileez M ihály és neje. Álmodd tovább boldog
ságod —  Takáts család. Kedves jó  barátomnak — 
dr. Geiger V ilm o s. Részvéte je léü l A m ura- ; 
szombati Mezőgazdasági bank r. t. Örök emlékül 
a muraszombati uradalom . Szeretett ügyészének a —  i 
Szarvasluki Takarékpénztár. Részvéte je lé ü l —  a Pé* 
terhegyvidéki Takarékpénztár. Ügyészének —  A | 
muraszombati D al- és Zeneegylet.

MURASZOMBAT, 1% 9.__________________ .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-
A temetés.

Szerdán délután 2  órakor valóságos nép
vándorlás indult meg. a halottas házhoz. Tengernyi 
nép jött össze, hogy m egjelenjék d r. Vratarits 
Iván  végtisztességén. Ott volt gróf Batthyányi 
Zsigm ond országgyűlési képviselő, aki meghitt 
bizalm as emberét veszítette el benne, s olt volt 
áz egész já rá s  iute lligcntiája, a közhatóságot kép
viselői. az ügyvédi kar. és igen nagy számú 
közönség. A gyászszertartást Ili,n a  Sándor alsó- j 
moráezi lelkész és Hoiner Géza helybeli segéd ! 
lelkész, kik a gyászháznál beszéltek, és S iflá r 
K áro ly bodóhegyi és Porkoláb G yu la  ballyándi 
lelkészek akik a sírn ál mondottak megható gyász 
beszédeket és im ákat végezték. A sírnál azonkívül dr. 
Sómén Lajos, az elhunytnak volt palvaristája 
búcsúztatta el a kartársak nevében a következő 
beszéddel:

Nem tudom, a fájdalomnak m ily resz
kető hangján juttassam át Hozzád és 
im m áron hült tetemeidhez utolsó Isten ! 
Hozzád unkát muraszombati szerető kar- 
társaid búcsúzó jajszavát.

Szivünk, lelkünk, egész valónk még 
fájóan remeg ama félelmetes h ir hatása 
alatt, mely hirtelen kimúlásodat jelenté.

Elrabolt tő lünk a halál ez a bor
zasztó monstrum, férfi erőd delén, bol
dogságod delelöjén. Ha nem itt állanánk 
utolsó fö ldi kísérő utunk választó pontján, 
e valóságot rettentően borzasztó volta 
daczára el sem hihelnök.

Mert fáj. nagyon és végtelenül fáj ; 
távozásod. H iányodat és a veszteséget, 
melyet közöttünk, tovább küzdő kartár- | 
said között hirtelen eltűnésed csapásként 
okozotf, a legerősebben érezzük, de ha
tásaiban és erőteljesen csak ezután lóg juk 
megismerni. A te egyszerű puritán je lle 
med, melyet a szívós muukakedv, lanka
datlan szorgalom, szerénység, önzetlenség, 
békeszeretet és önfeláldozás aczélozolt 
meg, emelt fel Téged arra a magas polcra, 
melyen csak közbecsülés, tekintély, igaz 
és őszinte barátság, m indenkinek de 
különösen most búcsúzó kartársaidnak 
szeretete övezett.

Ez az a kapocs, mely bennünket 
Véled örökre összefűzött, mely most is 
uralkodik itt bennünk, ez az. mely 
közöltünk örökre lógja emlékedet fentar- 
tani és ápolni és evvel bocsájtunk el 
most az ismeretlen birodalomba, midőn 
eltelve szivünkben a legmélyebb és leg- 
igazibb fájdalom m al susogjuk hamvaid 
fe lé : Iván —  Iván, Isten Veled!

A dalárda njfy a háznál mint a temetőben 
megható gyászdalokat énekelt.

Azután leeresztették a koporsót a rideg 
földbe. A göröngyök tompa dübörgésére minden 
szembe könnysz'i'cke nt, s a nagy közönség mély 
megindultsággal oszlott szét.

H I  R  E  K.
—  A hozzájáró ut. Hosszas vajúdás után 

végre megszületett a hozzájáró ut. Egyelőre csak 
papiroson ugyan, de nem sokára tényleg készen 
lesz. Szerdán délelőtt volt a tárgyalás Somogyi 
Miklós m. t. főügyész elnöklete .alatt. A z álfam - 
épilészeti hivatal részéről Jnnosits József főmér
nök vett részt s mint előadó szerepelt. A vasutat 
Baeum al főmérnök és A dlcr Miksa oszlálym ém ök 
képviselték, a részvénytársaság és v á lla lat nevében 
Barthalos István és Arnstein H enrik  vettek részt 
a tárgyaláson. Jano sils József kimerítően is ito r- 
tette az ügy eddigi állását s azt a ja va sla to t 
telte, hogy az ut az eredeti tervhez hasonlóan, 
da mégis azzal tíz eltéréssel építtessék meg, hogy 
a Nemecz telket k ik e rü ljé k .s  ezzel a hosszadal
mas k isa játítási tárgyalásnak elejét vegyék. A jelen 
volt muraszombati, kisszo.nbati, nemosdi és
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batlyánfaivai képviselőtestületi kiküldöttek hossza
san megvitatták a kérdési, m ajd  a bizottsággal a 
helyszínére menvén, ott is megszemlélték az ut 
irányát s végre is beható tanácskozás után elfo
gadták a főmérnök proposítióját. E szerint az ut 
az általunk is ajánlott módon, szorosan a Plessza 
északi oldalához sim ulva, a meglevő ut felhasz
nálásával fog kiépülni s ezáltal e lére lik  az a czél, 
hogy a Plessza, mint sétatér, egészben meg fog 
m aradni. Elvégre törésnek kellett volna lenni s 
most m ár ha egy kissé nagyobb lesz a törés, 
nem lesz olyan nagy haj. Csak az nt legyen meg. 
Janosits József főmérnöknek mindenesetre köszö
nettel tartozunk, mert ha q nem p iszkálja  meg 
az ügyet, tán sohse lett volna jnpg az ut.'

— Simon Gézát, Sim on József adótárnok 
derék fiát, a helybeli já iá s i számvevő- mellé', g ya - f  
kornoknak nevezte ki a pénzügyminiszter.

A battyándi templom felszentelése Mint
bennünket Battyándról értesítenek; az' oltani újon
nan restaurált ág. ev. templom ünnepélyes fel- r 
szentelése véglegesen megállapított laiO'grarfnn sze
rint dec;:. 19 -én lesz. A felszentelést G yu rá lz  Ferenc i  
püspök lógja végezni. A püspököt ak i-d ccz. 18 -án  
d. e. L1 órakor fog érkezni a vasúti állomáson a 
hatóság képviseletében Pósfay Pon grác/ főbíró fo- j  
gadja. A templom restaurálása Takáts László m ü- i 
építész tervei szerint készült.

— Uj plébános. Borovnyák József öröké, a 
vushidegkuii plébáni javadalom  m ár he van töltve. 
Gróf Széchenyi T iv a d a rn é .a  kegyurnő K crésztury 
\  incze alsószölnöki plébánost presentálta, akit 
dr. István V ilm o s megyés püspök, a présén la 
a lapján kinevezett. Az uj plébános fivére Keresz- 
tury Kálm án mártonbelyi jegyzőnek.

A Casino választmányi ülése. A m ura
szombati Casino választm ánya a m ull.szom baton 
Pósfay P ongrác/ elnöklésével ülést tartott. Az 
ülésen folyó ügyeket tárgyalták. U j tagokul fel
vétettek B alta Bertalan kir. a ljárásb iró  és H irschl 
F e re n c/ takp. gyakornok. Elhatározta a választ
mány. hogy Syfve szlcr estéjén á Casinoban az 
eddigi szokáshoz híven, összejövetelt rendez. A z 
estély rendezésével dr. Cz ifrák  János, Dübrcntey 
Antal és dr. Skrileez M ihály tagokat hízza meg.

— Helyreigazítás. A m uraszom batL ker. jó 
tékony nöegylet közgyűléséről szőlő tudósilásunk- 
h.in a tagdijfizctésokröl szóló kimutatásban Csap - 
lovíts Ferenezné évi 8 korona tagdíjja l r szerepel.
Ez téves, mert nevezejt úrnő, mint. a nőegylet 
igen buzgó tagja, nem 8 Ib fórlát; hanem . éven
ként 24 koronát fizet tagdijképen. A tévedés úgy 
történt- hogy Csaplovits Ferenúzáé a számadások 
lezárása után küldte he a hátralékos 16  koronát 
s íg y  8 koronával lett kimutatva. " ' ^

— Gazdasági előadások. A , M uraszombat-já
rási gazdakör* december hónapban a kővetkező 
helyeken tart ismeretterjesztő előadásokat, őrén 
Csendlakon, előadó 8/enteh Dezső gazdasági1 szak
tanár. 12 -é n  Péterhegyen, Csendlakou és Alsó- 
moráczon. Péterhegyen előad F iisz á r János tanító, 
Csendlakon dr. Brandieu Sylvius' orvos és ‘R icliter 
József állam i tanító, Aisómoráczon Moritórisz j^ n ö  
állam i tanító, 15-én  Vashidegkuton, előadó Széúteh 
Dezső gazdasági szaktanár. Az előadásokra úgy a 
helybeli, m int a környékbeli gazdák tisztelettel 
meghivatnak.

— Akar nősülni 7 Hölgyektől, (fizok között 
olyanok töryényjeten , gyermekekkel, testi hibával 
stb.) 5—500.000 korona vagyonnal lel vagyunk 
hatalmazva, megfelelő férjet keresni. C sak is  urak 
(ha vágyonnélkülick is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály nincsen, írjanak 
é cím re : L. Schlesinger Berlin 18. (Deutscland.)

N yilttér/)

K ö szö n e tn y ilvá n ítá s .
A bennünket ért súlyos csapás alkalm ából 

kifejezett részvétért legöszintébb kös/önetünket 
nyilvánítju k.

Muraszombat, 1909. november hó.

:A gyászoló Kühár és Vratarits 
család.

•) lí rovatban közi fittekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.



MURASZOMBAT, 1#U9.
„MURASZOMBAT ES VIDÉKE' NOVEMBER 28.

Alsólendván
egy üzletnek kitünően alkalm as ház, 
egyik felén péküzlettel és teljesen felsze
re lt pékmühelylyel, azonkívül sok mellék
épülettel (pincze, 2 isláló slb.), kerttel és 
több udvari lakással, elköltözés miatt szabad 
kézből jutányos árban azonnal eladó. 

RIBÁRY FERENCZ,
Budapest, föposta, gépterem.

Páratlan szö lőfaj I
Hogy ezt bebizonyítsam, a „De- 
lavare" szőlőről, királyi közjegy; 
zö* hitelcsiléssei ellátott eredeti 
fénykép fe'vételeket készíttettem. 

,'í aÉfivJJr a felvétel áll: egy drb 20 éves
csercsapos kifogástalanul dúsan 
termő tőke, 32 fürt. egy drb 4 
éves szálvcsszős töke 1 6 8  fürt és 
11 drb egy sorban levő 4 éves 
szálvesszös tőke több mint 1600 
kifogástalan egészséges fürt szőlő

terméssel. Ezek mind ott vétettek fel, ahol pár méter
nyire tőle az európai oltványokon a termés négy- 
ötszön permetezés dacára elpusztult így ez az év vo't 
az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak termésében 
permetezés nélkül semmiféle szőlőbetegség kárt nem 
okoz. Ezenkívül nagy előnye még. hogy oltani és alá a 
földet megforgatni nem kell. vesszője télben soha meg 
nem fagy. bora elsőrendű és rendkívül bötermő. Ezen 
a néven azonban igen sok más hitvány fajokat adnak 
el, ezért aki a valódi bőtermő és legnemesebb fajt 

akarja megszerezni, az csak a
NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE ‘ vesszőt vegye.
A „Delaware" szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit szí
nes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép 

képet tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve

küldöm mindenkinek, aki velem czimét tudatja. Okvet
lenül kérje még ma ezt a tanul-ágos tartalmú árjegy
zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad 

részletes, helyes útbaigazításokat,
NAGY GÁBOR szölönagybirtokos, KOLY,

posta, távírda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, román, horvát,szerb és német nyelven

A Linimení. Capsici comp., 
a H o r g o n y -P a in -E x p e lle r

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bcdörzsölésnek bizonyult köménynél, 

osúznál és meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be- 

vásáilá'kor óvatosak legyünk se csak olyan eredeti 
üvegei fogadjunk el, mely a „Horgony44 védjegygyel 
és a R chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter gyógyszertári »  „Ariin M srliibu",

Prágában, Kl sabethstrasse 5 neu.

Tatai brikett!
Tatai darabos szén!

tdtiinő jutányos szobafütési szén.
■ Szállítja  a

Magyar Általános Kőszén
bánya Részvénytársulat

Budapest, V. Erzsébettér 19.

664/1909. végr. sz.

Árverési hirdetm ény.
! A lulírott bírósági végrehajtó az 18 8 1. évi 

L X .  t.-cz. 10 2., illetőleg az 1908 évi X L I..  t.-cz. 
19 . § -a  értelmében ezennel közhírré teszi, hogy

a muraszombati k ir. járásbíróságnak 1909. évi V . 
446. számú végzése következtében dr. Sigmund 
Fóliák  ügyvéd á lla l képviselt Alfréd Löw Beér 
wieni ja v á ra  3ö0 kor. s já r. erejéig 1909. évi 
november hó 4 én foganatosított biztosítás k ielé
gítési végrehajtás utján felül foglalt és 17ob 
koronára becsült következő ingóságok, u. m .: 
férfiruhanemüek. varrógép stbbiböl á lló  ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. já rá s 
bíróság 1909 ik évi V . 462 4. számú végzése 
folytán 350 kor. tőkekövetelés, ennek, 6% - o s  kam a
tai, váltódij és eddig összesen 3S kor. 88 fiillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig. M ura
szombatban végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1909. évi deczember hó 3-ik napjának
d. e. 10 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozó* ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 18 8 1. évi L X . 
t.-cz. 10 7 . és 108. § -a i értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron a lul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le - és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi X L I .  t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára  is 
elrend ‘Hetik.

Kelt Muraszombatban, 1909. november 22.
S Z A B A D F F Y  J Ó Z S E F , kir. bir. végrehajtó

420/1909. yégr. sz.
Árverési hirdetm ény.

A lulírott bírósági végrehajtó az 18 8 1. évi 
L X .  t.-c. 10 2., illetőleg az 1908. évi X L I .  t. ez. 
19 . § -a  értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a zalaegerszegi k ir. törvényszéknek 1909. évi Sp. 
I. 26 2/3. sz. végzése következtében dr. Jám bor 
Márton ügyvéd által képviselt R cich  Sam u zala
egerszegi lakos javára  307 kor. 2 2  fill. s járu lékai 
erejéig 1909. évi október hó 4 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felül foglalt és 2887 
kor. becsült következő ingóságok, u. m : lovak, 
csikó, szarvasmarba, kocsi, malac, sertés stbbiböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árvei é nek a muraszombati kir. já rá s
bíróság 1909. évi V . 2 8 7 /2 . számú végzéso folytán 
307 kor. 2 2  fill. tőkekövetelés ennek 1909. évi 
ápril hó 24  napjától járó 5°/o kamatai, és eddig 
összesen 77  kor. 29 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig, Buzahely községben 
végrehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 

1909. évi deczember 7-ik napjának 
d. e. 11 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 18 8 1. 
évi L X . t.-c. 107. és 108. § -a i értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a leglöbbet Ígérőnek, szükség 
eseten becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások ia le- és felülfoglaltatlák és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1908. 
évi X L . t. c. 120 . §. értelmében ezek javára  is 
elrendeltetik.

Muraszombat, 1909. évi november 22.
S Z A B A D I1 h Y JÓ Z S E F , kir. bir. végrehajtó.

Minden egyes

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

T>FAFF
J  név nagy arany

hetükkel van k iírva.

1
1

‘ figyci 
lányabb

Egy varrógép beszerzésénél 
jü n k  kizárólag az árra. mert egy

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

vásárlásnál a 
megtakarítás k i
tesz.

K i igazán ol
csón v á s á r o ln i 
szándékszik, vá- 
laszszon egy

P fa ff varrógépet
mely a legtökéletesebben van k iállítva.

A Pfaff varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járással egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

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

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

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

550 0
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazo lja, hogy a

K A I S E R - f é l e  M ell-K aram ellák  
három fenyővel

krtlinO’PQ rekedtség, elnyálkásodás. 
l \ U l l U g t o  hurut és görcsös köhögés 

ellen legbizlosabban használhatók. 
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban < 

60 fillérért
k a p h a tó  M u ra sz o m b a tb a n  Bölcs Béla j 

g y ó g y sz e rl á rá b a n . !

KOVALD PÉTER  ÉS FIA
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gozmosó-gyár 

B U D A P E S T ,  VII., S Z Ö V E T S É G - U T C Z A  37. S Z Á M .

megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, Imgy minden tekintélyes vidéki város
ban k ep .u e.o le l lelesit és ez. által módot nyújt „ nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
czegel a csomagolás es postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

VIDOR MIKSA rő fö s , rövidáru-, női-, úri-, divatáru, kosár- és játékáru üzlete

------------------------------m u r a s z o m b a t o n

öltönyök, diszi.ö es botorszövetek; függőek,
szőrmék stbiek vegytiszlitását és festését

= =  Ú g y sz in té n  á g yto lla k  tisztítá sá t és fe h é rn e m ü e k  m o sá sá t is  ---------- =
A nagyérdemű közönséget biztosítva . . . . . . . .

lányos áruiról, szives jóindulatába és figyelmébe*' i í l i i I íii J 'k !' á̂ r,(>. f 5 m" ,de" kor mél- 
bizalúst kér a *>y" n u ,c  a ja n lja  a képviseletet es számos meg-

K o v a ld  P é t e r  é s  fia eég.

N yo m a to tt B a lk á n y i E r n ő  g y o rs s a jtó já n , M u ra sz o m b a tb a n .


