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Nyaraljunk ?
Mikor a hőmérőben a higany egyre 

;,isabb és magasabbra emelkedik, mikor 
lelyünkben is gyöngyözik a homlokunk, 

. óval amikor itt van a nyár, azonnal 
aktuálissá válik az a kérdés, vájjon nyaral- 
:unk-e, hol és miből?

Mert bizonyos, hogy minden embernek 
úgy az egészségére, mint az idegekre, me 
lyek a folytonos munka közepette teljesen 
elernyedtek, nagyon üdvös dolog a nyaralás 
és senki ellene kifogást nem is emelhet. 
De 1 S ez a kis szócska a bökkenő. 
Az emberek legnagyobb része .sajnos nin
csen abban a helyzetben, hogy az egész
ségét és épségét oly módon ápolhassa, 
mint az kívánatos lenne.

Szegények vagyunk. Valljuk be őszin
tén Hiába is tagadnók, ránk cáfolnak 
tetteink. A szörnyű titkolódzás, a külvilág
nak való élés nem tünteti el szegénységünk 
rossz illatú nyomait. De bármily szegények 
is legyünk és ha nyakig is állunk adóssá
gokban, ha itt a nyár, akkor nyaralni fel
tétlenül kell. Hiszen ezzel úgy a társadalmi 
állásunknak, valamint a bankoknak tarto
zunk. Legalább úgy tartja a most divatos 
polgári morál, mely semmivel sem tudja 
álláspontját indokolni. Az évtizedes uzus
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még nem elegendő ok arra, hogy azt ami 
kárunkra van, tovább is folytassuk, hogy 
romlásunkat még jobban siettessük.

Egy polgári háztartásban a nyaralás 
költségei nagy rubrikát tesznek ki. Azt 
előteremteni a szegény családapának óriási 
gondot okoz. S mégis előteremti. Az bizo
nyos, hogy amig a költségeket a kellemes 
nyaraláshoz megszerzi, addigra elkoptatott 
talpú cipőjén kívül, minden önérzetét, em
beri méltóságát is le kell vetkőztetnie a 
sok kuncsorgás, rimánkodás, könyörgés 
miatt, melyek szükségesek, hogy a pénz
intézetek kőkeményszivü igazgatóit egy kis 
irgalomra bírják.

Mert nyaralni muszáj. Ennél az egy 
pontnál nincs kegyelem Oh, oh! Mit szól
nának a jó barátnők, ha megtudnák, hogy 
X-, vagy Y-ék nem mentek sehová, hogy 
otthon töltötték a nyarat. Ez megbocsát
hatatlan vétek lenne, oly szörnyű társadalmi 
vétek, hogy utána nem is lehetne őket jó 
társaságba fogadni. S az a szegény hiva
talnok, mint családapa, mint férj, ha törik, 
ha szakad is, de famíliáját kiviszi valahova 
nyaralni, ha mindjárta harmadik községbe is.

Csak az a fő, hogy nyaraljon S sze
gény családapával mi történik. Ö nem 
nyaralhat, neki otthon kell dolgozni. Ö 
csak este megy ki és reggel megint bejön.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Természetesen akkor is vicinálison. Egy 
órát végig szenved kifelé, egy órát végig- 
kinlódik befelé. A vicinális mindig tömve 
van. Nincs egy szemernyi levegő sem. 
Fülledt a lég és pokoli meleg. A vicinális 
jó ismert természeténél fogva, amikor neki 
tetszik megáll s amikor neki tetszik meg
indul. Ha a mozdonyvezető ur rá akar 
gyújtani pipájára, feltétlenül megállítja a 
vicinálist, ha elfogyott a dohánya szintén 
megáll és leszáll útközben valahol dohányt 
vásárolni.

Így aztán szegény nyaraló hatkor felül 
a vicinálisra és a félórai távolságra fekvő 
helységbe úgy kilenc óra felé érkezik meg. 
A feleség perel, mert a vacsora kihűlt, a 
gyermekek ordítanak, a kutyák ugatnak s 
a szegény apa legjobbb szeretne eey keve
set pihenni, de nem lehet, mert a gyere
kek reá csimpaszkodnak s ő róla szegény 
csak úgy hull alá a zuhatag. Csurom viz, 
tele van az arca, szája, torka, tüdeje porral, 
füsttel, korommal s még neíti is pihenhet. 
S következő nap a hivaialban regéli kollé
gáinak. hogy mennyire élvezi a jó levegőt, 
mily pompás étvággyal eszik. S ez igy tart 
egész nyáron át De azután elmúlik a nyár! 
Adósságaink pedig újból megtettek egy 
pár lépést előre Újból megkezdődik a 
küzdés, a szenvedés.

tArcza.

Hogy is volt?
Irta : Bertalan Vincze.

Mikor ugc a visszaemlékezések között el-el- 
• ■tázok, gyakorta felsóhajtok:

Az idő hogy eljár.............
Cserebogár! sárga cserebogár.

Harminchét évvel ezelőtt a muszka ép úgy 
■\be hagyta turbános atyánkfiáit a törököket, 
ív. ahogy elbántak velük a jelen téli hadjárat

ba. szláv szövetséges népek még pedig olyan 
a rajta, ami majdhogy egészen ki nem 

űzte - i Európából.
Akkor is mint most is, mi magyarok a törö

kökkel rokonszenveztünk. Győzelmükért sóhajtoz
tunk. epekedtünk .... mentünk is volna segít
ségükre, ha állami önállóságunk és függetlensé
günk dacára a kegyes európai diplomáciai kar 
megengedte volna.

Nem sok kellett volna a magyart fegyverre 
•litani s ki tudja nem-e bánja-e meg valaha, 
gy úgy nem akaratoskodott, mint Montenegró 
te azt. amely előbb vagy utóbb Szkutari birto
ka fog jutni, mert atyuska érdekei is úgy kíván-
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SZLAVÓNIA gyógyfürdő Alkalikus, 

sós, jódos 
vizek. ’TS-a

Radioktiv források 64-" C 

ják, hogy a feketehegyek népei is levante birto
kába kerüljön.

Annyi bizonyos, hogy egyhamar nem hagy
juk abba a dolgok menetét, mert mi is volnánk 
valakik, akik nagv Lajos királyunk korában a 
Fekete tengerig voltunk európai hatalom, de 
hát .... de hát vérszerint való kedves atyánfiai 
mint gyaurokat merő rokoni szeretetböl kikerget
tek a tengermellékből.

Haj pedig de jó lelt volna békében hagyni 
bennünket, kik nemzeti hivatásunkkal csodákat 
művelhettünk volna velük s nem estek volna mar
talékul, aminthogy annak estek és esés folyama
tában vannak kelet gyöngyei.

De hát késő bánat ebgondolat, tartja a ma
gyar közmondás. Ám azért rokonszenvünk fen- 
maradt s ha Róbert Károly, Nagy Lajos és igaz
ságos Mátyás királyaink állal gyűjtött budai és 
visegrádi kincseink visszaadásáról nem is akarnak 
tudni kontyos turbános atyánkfiái, azért szeretjük 
őket és szívből szánakozunk sorsukon, amelyen 
változtatni nem rajtunk múlt, szegény magyarokon.

Minő öröm dagasztotta a magyar kebleket, 
mikor az 1876. évi orosz-török hadjáratban a tö
rökök győzelméről szólt a hir! Izzásba jött a ma
gyar rokonszenv s ha egyebet nem tehetett, gyűj
tött és tépést szedett a török sebesültek javára, 
diszkardot csináltatott muszkát verő hőseinek.

ELSŐRANGÚ: BIZTOSAN GYÓGYÍT:

Nyári és téli kúra Kívánatra

Haj! csak a Sipkaszoroson ne eresztették 
volna keresztül az ellent! A gyűjtők táborába 
szállt a Muraszombati-járás néptanító kör- -e is 
és ha jól tudom Gaál Lajos domonkosfalvi tanitő, 
akkori agilis elnökének kezdetményezésére tervbe 
vette volt, hogy a török sebesültek javára táncz- 
vigalommal egvbekötöt műkedvelői előadást rendez.

Rögvest megalakították maguk között a ren
dező bizottságot, amelynek tagjai lettek Biclek 
(most Barkód) Jusztin nagvbarkőci, Búza János .. 
Völgyi Ferenc tissinai, Kolossá (most Kolozsvári) 
Ferenc tesanóci tanítók. Azután egyetértőleg elha
tározták, hogy Abonyi Lajos A Betyár kendője 
cimü népszínművét adják elő. De mivel a népszín
műben sok dal foglaltatik nagy gondot okozott a 
primadonna kérdésének megoldása.

Sok szép leány volt akkoriban is a vendség- 
ben, akik között a Babos leányok egyike a költé
szet berkeinek is leánya volt, de olyan tempera- 
tumos leányt, aminőt a Buziné Zsófi leányának 
alakítása kivánt, nem találtunk. Akkoriban a vend- 
ségi leányok érzelemben ha gazdagok voltak is, 
de pajzán jókedvüséget csak úgy félve tanúsítottak.

Hiába! félékenyek voltak az akkori leányok, 
szendék és nagyon szemérmesek s nem mutogat
ták kecses apró lábaikat, mint a mostaniak áttört 
hús vagy vérpiros színű harisnyákban .... De 
nem ám !

rheumát. ischiast, anyag csere

zavarokat, ezukorbetegségeket. 

alkati bajokat, gyermek kórokat, 

csonttöréseket és izzadmányokat. 

prospektus ingyen.
Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Ha majd mindnyájan úgy élünk, ahogy 
azt anyagi viszonyaink engedélyezik, s le 
tesszünk az ilyen kellemes nyaralásról, 
sokkal többre megyünk, sokkal könnyebb 
a megélhetésünk.

-gy

Szülök I Ne aggódjatok fiaitok jövője 
miatt I

Itt a tanév vége! Ilyenkor sok szülő aggódva 
'néz a jövőbe. Mi lesz a fiával ha megbukik s 
hová fordul, ha sikerül az érettségi? A tapaszta
lat szerint rengeteg sok maturáns hosszú küzdel
mének a vége egy dijnoki, vagy irnoki állás. Szó
val nyomorog egész életén keresztül.

Ezen nyomorúságos élet helyett sokkal szebb 
s biztosabb életet képes biztosítani önmagának 
egy iparos, ha csak egy kis szikra törekvés őt 
sarkalja. Az élet is azt mutatja, hogy amig ezer 
és ezer iparos jó módban él, amig azok egyrésze 
többszörös háziúr, addig az irodákban görnyedő, 
jobb jövőt várt írnokok, legfeljebb többszörös vál
tótulajdonosok.

Az iparos pálya az, amelyen boldogulni lehel! 
Boldogulni lehet pedig azért, mert azon ipa

ros, aki mesterségét igazán érti és törekvő, nem
csak bizonyos vagyont, hanem kellő tekintélyt is 
biztosit magának.

Az ipartörténet számos oly esetet ismer, hogy 
szegény kisiparos kiskeretü vállalata idővel gyárrá 
fejlődött, s a szegény igények között élő kisipa
ros dédunokái milliók urai lettek.

Eddig a jobb családok fiaiknak iparos pá
lyára való adásától rettenetesen, de jogosan ide
genkedtek, mert az eddigi tanoncnevelés nem volt 
korszerű, s mert a szülök annak a lehetőségnek 
voltak kitéve, hogy jól nevelt fiaik nemcsak rossz 
társaságba kerülve elromlanák, hanem a mester 
és a segédek által a mesterségben való kiképzés
től visszatartva, különféle más munkára lesznek 
felhasználva.

Ez az állapot Hieronimy volt kereskedelem
ügyi miniszter egyik rendeletével változást szen
vedett, amennyiben értesítette az illetékes köröket, 
hogy a jövő iparos nemzedék szempontjából igen 
fontosnak tartja a tanoncotthonok létesítését s az 
ez irányú törekvéseket anyagilag is hajlandó tá
mogatni. E rendelet több tanoncotthon létesítését 
eredményezte, melyek feladata a szülőket fiaik 
iparospálya választásánál tanácscsal ellátni, a ta- 
noncokat internátusi kezelésben jó és gondos el
látásban, humánus elbánásban és szakszerű neve
lésben részesíteni.

Ezzel pedig elesik az az aggodalom, mely 
sok müveit szülőt az iparos pályától elriasztott.

Ilyen tanoncotthon Iglón is létesült, mely 
eltekintve attól, hogy az ország legegészségesebb 
s legtisztább városainak egyike, azért is érdemel 

különös figyelmei, mert a helyi viszonyok folytán 
a tanoncok a német nyelvet is elsajátíthatják any- 
*nyira, hogy a tanoncidő lejárta után szakismere
teiket e nyelven is gyarapíthatják.

A tanoncotthon gondnoksága a tanoncidő 
alatt a tanoncokat a műhelyekben is rendszeresen 
látogatja és mesterségükben való elöhaladásukat 
ellenőrzi, a tanoncidő lejárta után pedig kiváló 
műhelyekben való elhelyezésükről gondoskodik.

Összefoglalva a mondottakat, a tanoncott- 
honban a tanonc lakást, ellátást, mosást s gondos 
nevelést nyer, s e tekintetben a leggondosabb 
szülői házat is helyettesíti. A tanonc a műhely
ben csak az előre ’ megállapított munkaidő alatt 
van. a nap többi részét az otthonban tölti

A tanoncotthon f. évi szeptember l-én meg
nyílik.

A szülök helyesen cselekszenek, ha fiaik ré
szére az otthonban mielőbb helyet biztosítanak s 
ez okból a részletes felvilágosítást tartalmazó érte
sítőt kérik.

Az otthonba a csatolt jegyzéken feltüntetett 
iglói mesterek részére felveendő tanoncok lesznek 
elhelyezve. E mesterek kiváló szakemberek, hol a 
tanoncok igen jő képzést nyernek s humánus el- 
bá n á s ha n ré szes ülnek.

Mindenre kiható felvilágosítást készséggel 
nyújt az iglói Általános Ipartestület Elnöksége.

És mi lett a nóta vége...
i.

Tele volt az almafa virággal.
Körülöttünk tavasz s madárdal;
Belefogott szivem is egy dalba 
Boldogságunk volt abba foglalva.

II.
A nótámnak elkaczagtad végét, 
Elkaczagtad két szív üdvösségét; 
Csonka maradt tavaszunk nótája 
Oh minek is kaczagtál úgy rája ?!

Vashidegkut, 1913. május hő 25-én.
Vidaföldi OSSKÓ ÍRNÁK.

HÍREK.
Saáry József kitüntetése. A 

hivatalos lap mull szombati száma közölte, 
hogy járásbíróságunk érdemes vezetőjét az 
igazságügyminiszter előterjesztésére 0 fel
sége a király Ítélőtáblái birói czinnnel és 
jelleggel tüntette ki. Ez a kitüntetés széles 
körökben nagy tetszést keltett, s számosán 

siettek az igazságügy, még mindig fia:., 
los kedélyű, de már deresedö hajú kato
nájának üdvözletüket tolmácsolni. Saár- 
József több mint három évtizede óta ma 
ködik a birói pályán, s közel negyedszáz 
óta van Muraszombatban. E hosszú 
alatt, amlynek legnagyobb részében mint 
hivatalfőnök működött, minden arra hiv 
tott tényezőnek teljes megelégedését érd, 
melte ki. A hivatal vizsgálati jegyzőkönyvek 
mindig dicsérettel emlékeztek meg a nu 
szombati kir. járásbíróságról, mely ebl> ; 
a nagy járásban és az ennek következmé- 
nyekép jelentkező rengeteg munka dacéi, 
igen jól működött. Saáry Józsefet hivatali 
pályája alkonyán érte a nagy kitüntetem, 
amellyel legfelsőbb helyen is hon , i,,i kí
vánták azokat a nagy érdemeket, inc 
úgy a birói székben, mint a közélet e 
terein magának szerzett. Példás csal;:-, 
élete, s gyermekeinek felnevelése körül ta 
Hűsítőit apai gondoskodása, mintául szogál- 
hat minden magyar köztisztviselőnek! Őszin
tén kívánjuk, hogy Saáry József c fényes 
kitüntetést minél hosszabb ideig élvezhesse

Batta Bertalan kir. járásbiró junius
1-ével hat heti szabadságra megy.

A virágnap. A fehér kereszt és a T. 
E. V. V. E. javára a múlt vasárnap bájos leány
sereg virágokat árult. Pumpoltak a kicsikék, ahogy 
csak lehetett, s működésük eredményét az alábbi 
kimutatás mutatja. A 121 kor. 02 fillért Olajos 
Sándorné elküldötte özv. Szegedy Györgyné, szül. 
Gerliczy Irma bárónő czimére.
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Akkor a leány lába csak úgy lopva kandi
kált ki a szoknya alul s ma az a divat, hogy ha
risnya kötőig látni, amelyben több a kacérkodás, 
mint a költészet. És ezzel a költészettel olyan jól 
tudtak az akkori leányok élni.

Akkoriban a leánynak, a fiatal asszonynak 
eszeágában sem volt féríiasitani magukat a kenyér
keresésben, az egyenlőségben, a jog gyakorlásá
ban. Megmaradt nőnek, eszménynek, kit oltárára 
emelt a férfi. Ma azon van, hogy minél több üt
közőpontot szerezzén az erősebb nemmel szemben, 
hogy azután durván kényszerüljön oda bánni, mig 
meg nem hunnyászkodik.

Szóval az akkori leányok mintha eszményiebb 
teremtések lettek volna ! ? A primadonna kérdést 
Búza barátunk oldotta meg, hogy meghívta Répce
lakról sógornőjét Geschrey Szalay Júlia asszonyt, 
aki mint divajáratos volt a színpad világában.

Haj de szép fiatal tűzről pattant asszonyka 
volt, aki ép oly pompásan tudott csattogni dalá
val, mint az ünnepelt Blaha Lujza a nemzet csa
logánya.

Ö lett a mi csalogányunk. Bezzeg bele is 
szerettünk, de ö úgy bánt velünk, mintha gyer
mekei lettünk volna, mert hisz férjes nő volt és 
akkoriban a férjes nők is magasabb szoinpontből 
bírálták el a női voltukat, mint a mostani szeret
kező hölgyek.

Kedves alakitó leányt nyertünk vala a mura
szombati jegyző sudár termetű leányával. Skerlák 
Bertával, aki az én cimborám Kolossá Ferenc ta
nító tekintetes asszonya. Nem tudom, nem-e akkor 
szövődött az az édes viszony, amely az oltárnál 
nyert befejezést ? !

Érzékeny szivet takart Babos Péter bagonyai 
földbirtokos költői lelkületű leánya, Szidónia, aki 
nem sokára az előadás után a győrsforraló által 
okozott tüzlánggal lenge ruhájában összeégett.

Pompás erőt nyertünk még Ress Ida tanító
nőben és Búza barátunk nővérében, Bakőné Búza 
Zsuzsánna asszonyban.

És a férfi szerepek ? Nos arra voltunk ele
gen. de kivált közöttünk Kolossá Eerkó barátunk, 
kinek szép száltermete, pompás bariton hangja 
egészen megfelelt a színmű hősének.

A rendező bizottság kiosztotta a szerepeket, 
meghagyván, hogy ki-ki a hét csütörtöki napján 
kötelességének tartsa a próbán megjelenni és pe- 
dig felváltva jegyzőéknél és Eberle Róza tanító
nőnél.

Én amolyan lóggó műkedvelő lettem a Csepü 
szabó egy-két szóból álló, továbbá a cigány és a 
a pandúr néma szerepével. Ám azért nagyon ko
molyan vettem azokat.

Hazamentem Barkóczra tanulni, ahol hosszú 

szárú pipa mellett deklamáltam hol igy, hol úgy 
ünnepi pózba vágva magamat.

Magam előtt képzeltem a vendség összes 
nemes közönségét s azok között azt a sok szép 
rózsát, ami a Mura völgyének virányát diszitette. 
Láttam amint az egyik a nefelejts társaságában 
oly szelíden reám nézett s én ?.............elfelejtet
tem a szerepemet.

Mit volt mit tennem Tilla bátyámat képzel 
tem magam előtt és annak recitáltam nagv pát- 
hosszal. Úgy láttam azonban ő mindent jór. ta
lált, miért is nagyobb kritikus elő képzeltem ma
gamat és az Dobossy Pista bátyám volt, aki kri
tikában előttem és mások előtt is tekinték.

Szóval tanultam s mikor már teljesen átérezve 
tudtam azt boldogságtól, örömtől sugárzó arccal 
sétáltam végig a falun ki a Murára, hogy az fű
szerezzen tudomást arról, amiről még nem tudott

Megbízatásunknak teljes akarattal megfelelni 
óhajtván szorgalmasan tanultunk szerepeinket és 
első próbaösszejövetelünk a tanitónőnél volt.

Pompásan ment minden.
A második összejövetel Skerlákéknál, ahol 

minden kifogástalanul ment, amit örvendetessé telt 
azon körülmény is, hogy gazdagon terített asztal 
ozsonára is várt bennünket.

(Folyt, köv.)
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Tűzoltó ünnep Körmenden. A kör
mendi önk. tűzoltó egylet junius hó 29-én 40 éves 
jubileumát tartja. A tűzoltók ügyét az egész kör
mendi társadalom a magáévá teszi, már csak azért 
is mert Körmend város szeretett és áldozatkész 
főura herceg Batthyány Strattmann Ödön ur és 
jóságos nejét ott látja az ügy élén mint védnö
köket. De a sikert biztosítja az is, hogy a várm. 
tűz. szövetség ugyanazon a napon Körmenden 
fogja tartani a közgyűlését, amely a tűzoltóság 
jubiláns gyűlésével és nagyszabású hangversennyel 
lesz, egybekötve. A hangverseny, a hercegi vár 
nag\ és pazardiszitésü lovardájában lesz meg- 
.i'va, kiváló zenei erők és egy katona zene közre- 

ködésével. Megelőző nap este, fényes kivilágítás 
fáklyás szerenádok adatnak úgy a herceg mint, 

’/scgi elöljáróság és a királyi diszérmekkel 
itüntetett egyesületi elnökök tiszteletére. Hogy a 

piactéren tábori mise lesz az természetes. Ugyan
csak érdekes lesz a d. u. gyakorlat a midőn az 
összes szerelvények fognak bemutattatni. Ezek 
közül különös érdeklődést kelthet a közelmúltban 
beszerzett 14 lóerős benzin motoros, magas nyo
mású turbina fecskendő, amely egész dunántul az 
egyedüli, magyarországon pedig a második ily 
rendszerit kiváló tűzoltói gép.

Megkezdték a város felméréséi. 
Ismeretes dolog, hogy a község elhatározta a víz
levezető árkok megcsinálását, s a tervpályázat 
kapcsán egyben a városszabályozási terv elkészí
tését is megrendelte. A műszaki munkával Vadász 
Pál szabadkai mérnököt bízta meg, akinek egyik 
mérnöke már el is jött Muraszombatba és meg
kezdte a felvétel munkáját.

Majális Bodóhegyen. A bodóhegyi 
li'nság f. é. junius hó 8-án az Obál vendéglőben 

kerthelyiségében jótékonyczélu tánczvigalmat 
rendez. A táncmulatság d. u. 5 órakor kezdődik, 
az. előbb érkező vendégek szórakoztatására a 
körmendi Horváth József zenekar fog hangverse
nyezni. Belépti dij: személyjegy 1 K 50 fill., j 
családlegy 3 K. A tisztajövedelem a bodóhegyi 
isk. harmonium alapja javára fordittatik. Felülfize- 
téseket köszönettel fogadnak és hirlapilag nyug
táznak.

Az 1913. évi községi hivatalvizsgá
latok. A muraszombati járásban a körjegyzői 
hivatalvizsgálatok a következő sorrendben tartat
nék meg: Musznya junius 10-én. Urdomb junius 
18-án. Battyánd junius 26-án. Muraszombat vidéki 
július 4-én. Csendlak julius 11-én. Szarvasiak 
július 17-én. Felsölendva julius 25-én. Perestó 
iulius 31-én. Vashidegkut augusztus 7-én. Pártos- 
falva augusztus 14-én. Mártonhely augusztus 22-én.

A magyarországi munkások rok
kant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapián délután 2 és 3 óra között a 

I urk József Magvar király*  vendéglő e célra 
ívntarlott helyiségben fizessék he. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólitásl 

kaplak már. hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak elegei, mert mulasztás esetében tneg- 
/iinik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 

elvesztik.
Az Állatkerti tó. A budapesti állatkert 

•gszebb részlete a tó környéke. A madár
ház. a pálmaház, az akvárium és a kis szikla- ; 
hegv lógják körül, mely utóbbiról meleg időben ! 
állandóan vízesés szökik alá. A tavon sok szép 
'izimadár látható s ezek között legfeltűnőbb a 
ro/ aszinü flamingók csoportja. Igen szép az akvá
rium és a pálmaház belseje, ahol egyrészt eleven 
tengeri és édesvízi állatokat, másrészt gyönyörű ; 
forróvidéki növényeket lehet látni.

Szilágyi üéza: Ez Pest! Szilágyi | 
Gézának, a kiváló poétának és írónak Ez Pest! j 
címen érdekes uj könyve jelent meg a Oömöri , 
Jenő szerkesztésében megjelenő Modern Könyvtár , 
egyik legújabb számaként. A magyar .olvasóközön
ségnek, amely ismeri és szereti Szilágyi Üéza Írá
sait. nem szükséges már bemutatni ezt a kiváló 
irót. Szilágyi Gézának az uj magyar irodalomban 
különleges és előkelő helye van. Ebben az uj 
könyvében Pestnek ennek a sok ócsárolt, de azért 
nagyon szeretett városnak mutat tükröt, bemutatja 

a mai Budapest érdekes, furcsa és speciális alak
jait és merész, őszinte hangon nyúl bele abba az 
erkölcsi darázsfészekbe, amely a mai Budapesten 
elterpeszkedik. A kortörténelmi szempontból is be
cses könyv fejezeteinek címei: Pesti figurák*.  
Tavasszal és nyáron , Árnyék*.  A Honti Nándor 

szép boritéklapjával ellátott könyv a Modern Könyv
tár 287 288-ik száma. Az Athenaeum kiadása. 
Ára 40 fillér.

A kir. közjegyzői iroda itt helyben 
julius hő l-jére mostani Templom-utcai helyiségé
ből átköltözik, ugyanitt a kir. járásbíróság épülete 
és dr. Ritscher ügyvéd háza közt benyúló utcában 
a ^72. szám alatti uj házba. Török Ernő kir. 
közjegyző.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
»Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen inditottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt „Bortörvény fontosabb rendeletéi“ fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona húsz' 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd-utca
4. számú házban van.

A májusi menetrend.
A magyar királyi államvasutak vonalai és 

az általuk kezelt magán vasutakon f. évi május 
hó 1-én a nyári menetrend lépett életbe, mely a 
jelenleg érvényben levő téli menetrenddel szemben 
a bennünket érdeklő vonalakon a következő lénye
gesebb változásokat tartalmazza:

A hudapest k. p. udvar—bruck—király- 
liidai vonalon. A Budapest kel. p. udvarról Graz 
felé jelenleg reggel 7 óra 25 p.-kor induló 1302. 
sz. gyorsvonat 5 perccel, a Wien felé jelenleg d. 
e. 9 óra 20-kor induló 2. számú gyorsvonat pedig 
10 perccel korábban, a Budapest kel. p. udvarra 
Graz felől jelenleg reg. 7 óra 10-kor érkező 2305. 
(uj 1309.) sz. személyvonat 50 p.-cel, az ugyan
csak Graz felől jelenleg d. u. I óra 30-kor érkező 
1301. sz. gyorsvonat 15 perccel, a Wien felöl je
lenleg d. u. I óra 30-kor érkező 1. sz. gyorsvo
nat pedig 10 perccel későbben fog közlekedni. A 
Bicskéről Győrbe r. 7 óra 2!-kor érkező 14. sz. 
vonat forgalma kiterjesztetik Bruck-, Királyhidáig, 
ahová d. e. 9 óra 24-kor érkezik. Ellenirányú 
párja Bruck-, Királyhidáról d. e. II óra 40-kor 
fog indulni és Győrben csatlakozni fog az onnan 
d. u. I óra 50-kor Budapest felé induló 15. sz. 
személyvonathoz.

Az 1303. sz. grázi gyorsvonat Nagyszeníjá- 
noson feltételesen fog állíttatni.

A Körmend—muraszombati vonalon egy 
uj .személyvonatpár helyeztetik forgalomba, indul 
Körmendről d. u. I óra 14-kor, érkezik Mura
szombatba d. u. 4 órakor.

A szombathely—soproni vonalon Sopron
tól Kőszegig egy uj személyszállító vonat helyez
tetik forgalomba, indul Soptonből délután 3 óra 
30-kor.

A felsőőr—felsőlövői vonalon az előző 
években junius l-töl szeptember 15-ik közlekedett 
vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét forga
lomba helyeztetik.

A körmend -németújvári vonalon a vá- i 
sári vonatpár naponta fog közlekedni.

A (hudapest-) adony—puszi asz abolcs— 
tapolezai vonalon az előző években junius l-töl 
szeptember 30-ig közlekedett idénygyors vonatpár 
ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba he
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lyeztetik. A Budapestről d. e. 8 óra 05-kor induló 
(balatoni) gyorsvonatnál a megállás Százhalombat
tán megszüntettetik.

A kaposvár—barcsi vonalon a jelenleg 
csak Kaposvár, Kadarkút közt közlekedő délutáni 
vonatpár kiterjesztetik a kadarkút barcsi vonal
részre.

A kaposvár—fonyódi vonalon az előző 
években junius 15-től szeptember 15-ig közlekedett 
motoros vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét 
forgalomba helyeztetik.

A somogy szoh- barcsi vonalon Somogy - 
szob — Nagyatád közt 3 uj vegyesvonat helyeztetik 
forgalomba.

A győr ujdombovári vonalon Jutás Uj- 
dombovár közt egy uj személyvonatpár helyeztetik 
forgalomba, indul Jutásról reg. 4 óra 25-kor, ér
kezik Jutásra d. u. 4 óra 26-kor, ezzel egyidejű
leg a Jutás Tamasi Majsamiklósvár között je
lenleg közlekedő személyszállító tehervonatpár 
megszüntettetik. Az Ujdombo varról Jutásra jelen
leg d. u. 2 óra 40-kor induló személyvonat Uj- , 
dombóvárról későbben, azaz d. u. 4 óra 25-kor 
fog indulni. Jutásra azonban úgy, mint jelenleg 
fog érkezni.

A bicske—sárbogárdi vonalon a Sárbo- 
gárdról Székesfehérvárra jelenleg este 6 óra 50- 
kor induló vonat Sárbogárdről már délután 5 óra 
10-kor fog indulni.

A Székesfehérvárról Sárbogárdra jelenleg r. 
3 óra 51-kor induló vonat megszüntettik, helyette 
egy uj esti vonat helyeztetik forgalomba, indul 
Székesfehérvárról este 7 óra 30-kor.

A székes fehérvár -paksi vonalon a Paks
ról Adony-Pusztaszabolcsra jelenleg d. u. 5 óra 
12-kor induló vonat 66 perccel korábbra fektette- 
tik, miáltal Adony-Pusztaszabolcson csatlakozást 
nyer Budapestre és Fiúméba.

A czelldömölk Csáktornyái vonalon a 
Zalaegerszegről—Czelldömölkre jelenleg reggel 5 
óra 50-kor induló személyvonat kb. 1 órával ko
rábbra fektettetik. Zalaegerszeg Zalaszentiván 
Kisfaludpuszta között egy uj hajnali vonatpár he
lyeztetik forgalomba.

A zalaszenti ván—kisfaludpuszta—zala- 
szentiváni vonalon egy uj hajnali vonatpár he
lyeztetik forgalomba.

Az ukk—balatonszentgyörgyi vonalon az 
Ukkról Batatonszentgyörgyre jelenleg d. e. 7 óra 
46-kor induló vonat kb. egy órával korábbra fek
tettetik. Az Ukk—Sümeg közt közlekedő reggeli 
vonatpár megszüntettetik.

A tűrje—balatonszentgyörgyi vonalon a ■ 
Balatonszentgyörgyröl—Türjére jelenleg d. u. 3 
óra 45-kor érkező vonat Türjére már d. u. 2 óra 
54-kor fog érkezni, miáltal ott csatlakozást nyer 
Czelldömölk, Budapest és Graz felé. Tűrje Zala- 
szentgró^ között egy uj reggeli vonatpár helyez
tetik forgalomba, csatlakozással Türjén, Zalaeger
szeg felöl és felé.

A zágráb—sziszek—bródi vonalon Sziszek 
Brőd közt egy uj személy vonatpár helyeztetik for
galomba, csatlakozással Sunján Banjaluka felé, • 
ill. felől és Sziszeken Zágráb felé, ill felől. Ezzel E 
kapcsolatban a Sziszek Sunja és Bród Ujgra- 
diska között jelenleg közlekedő reggeli és esti sze- | 
mélyszállitó tehervonatok megszüntettetnek.

A zágráb máv. -esáktornyi vonalon a 
Csáktornyáról Zágráb felé jelenleg d. e. II óra 
42-kor induló személyvonat 78 perccel későbbre 
fektettetik, miáltal Csáktornyán csatlakozást nyer j 
a Budapestről oda d. u. 12 óra 51-kor érkező- 
déli vasúti gyorsvonathoz. A Csáktornyáról Va- •*'  
rasdra jelenleg d. u. I óra 15-kor induló vonat ’ 
I óra 50 perccel korábbra fektettetik. Csáktornyá- c 
tói Varasáig egy uj vonat helyeztetik forgalomba,! 
indul Csáktornyáról d. e. 8 óra 08-kor.

Bennünket érdeklő igen fontos újítás az is,! 
hogy Budapest felé illetve onnan Szombathely—gg 
Graz felé közlekedő éjjeli személyvonatokkal háló-B 
kocsik is járnak.

Az igazgatóság.!

Iskolai körbélyegzök
az uj rendelet szerint darabonként 3 koronájával) 

megrendelhetők: Balkányi Ernő papirkereskedésében^ 

Muraszombat.
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MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás I én (vasárnap). 3 án (kedden).
1. Egv elhagyott munkás gyermek életsorsa. Mint 

gróf és tanár szüleivel találkozik. Dráma 3 fel v.
2. Az óriási állatkert.

Szünet.

3. A becsületes megtaláló. Vígjáték.
4. A csoda legyező. Bohózat.
5. Víz van a Mari hasában. Bohózat.
uc. v- í i»au Zárthely I korona. I. hely 60 fillér 
HELY ARAK: || |,e|y 49 füiér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV, 

tulajdonos.

&pró hirdetések
Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségé -nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt lí 12 óráig a tit
kári lakásán A Dunántúli Közművelődési
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Galambokat nagyobb mennyiségben megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

1754 1913. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dittrich Gusztáv mu
raszombati lakos végrehajtatónak özv. Zauneker Ká- 
rolyné szül. Huisz Teréz muraszombati lakos vég- 1 
rehajtást szenvedett elleni 30 kor. 70 fill. peri, 12 
kor. 40 fill. végrehajtási és II kor. 30 fill. és 12 . 
kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek kielé
gítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság, mint telekkvi hatóság területén lévő , 
a muraszombati <342. sz tjkvben A ••• I' sorsz. a. , 
felvett 154 a 1, hrsz. 142. házsz. ingatlanra 1034 I 
koronában megállapított kikiáltási árban az árve
rés elrendeltetik s arra határnapul

1913. junius hó 10-ik napjának
d. e. 9 órája alulirt kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság hivatalos helyiségébe (földsz. 3. ajtó) kitiize- 
tik azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan a kikiáltási ár - 3-ad részén alul eladatni 
nem fog.

bánatpénzül leteendő a fentebb említett in- ' 
gatlan kikiáltási árának 20" 0.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb Öss’zeg után a bánatpénzt 20" ■ - 
nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával igyidejii- 
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Mura
szombat községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendő. 
Muraszombat, 1913. május hó 2. A kir. 

birjóság mint tlkvi hatóság
Schweitzer sk. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenó kir. tlkkvvezető.

Vizsgalapok
a legjobb minőségű

magyar-, nemei- és egyvonalu.

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZÓMBAT.

Budapesten —
reggel megjelent napilapok az nap J 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Vasvármegye leírása
Több i-kola igazgató ur által az elemi II.
és III. osztályába bevezettet tankönyv. Ára
20 fillér. Kaphat > Balkányi Kinő könyv-

és papirkeroskedésben Muraszombat.

Csomagolásra
tiszta ujságpapiros kapható kilónként.

B ti torcsomagolásra
vegyes papír igen jutányos áron kapható

Balkányi Ernő papirkereskedésében
MURASZOMBAT.

Tolnai Világlap Lexikonja
- akik arra igényt tartanak 

átvehetik BALKÁNYI ERNŐ 
papirkereskedésében Muraszombat.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje: 
Érvényes 1913. május hó l-től.
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T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érke/i ; meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni :

„Muraszombat és Vidéke**  .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni.

Névaláírás lakás címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Tolnai Világlap
REGÉNY KÖNYVTÁRA 
kedvezményes kiadás, egész 
vászonkötés. Bolti ára 3 kor. 
A Tolnai Világlap hetivásárlói 
50 fillérért átveheti Balkányi 
Ernő könyv- és papirkeres
kedésében Muraszombat.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

1 „Muraszombat és Vidéke**
heti lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után, 
3 korona a ezég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Cziin : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

Nyári menetrend
megjelent!

Kapható: Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedésében

f, Muraszombat. TJtJ
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1262 1913. tlkvsz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati királyi járásbíróság mint 

iekkönyvi hatóság közhírré teszi, Alsólcndva vi- 
cki takarékpénztár r.-t végrehajtatnak ismeretlen

11 kodásu Kovács Ferenc és neje Krányec Ilona 
re hajtást szenvedettek elleni 1966 kor. 07 fill.

,>kekövetelés, ennek 19)1. október l-töl járó 61 2" 0 
kamatai. 128 kor. 16 fill. peri, 66 kor. 50 fill. 
wgrehajtási és 46 kor. 30 fill. árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtásiügyé
ben az ezen kir. jbiróság mint tlkvi hatóság terü
letén levő a nagytótlaki 267. sz. tjkvben A I. 1 
sor 241 hrsz. 2. házsz. ingatlanból nevezettek B.
12 • : •(! sorsz. alatti 197 iuo rész jutalékára 158

u. o. 266. sz. tkvben A I. I sor 263 hrsz.
;n ..uhuiból nevezettek B. 18, 19 alatti 21'72 rész

. u.t 152 kor., az u. o. 278. tjkvben A I. 1 
175 hrsz. ingatlanból nevezett B. 33, 34 a. 

rész jutalékára 64 kor., az u. o 204. sz.
cn A I. 2 sorsz. 246. hrsz. ingatlanból neve

itek B. 40, 41 alatti 24 ?2 rész jutalékára 278 
. az u o. 323 sztjkvben A I. 2 sorsz. 266 

sz. ingatlanból nevezettek B. 17. 18 alatti 24 ,2 
.jutalékára 80 kor., az u. o. 324 sz. tjkvböl 

A 1. 1 sor 264 hrsz. ingatlanból Kovács Ferenc/. 
B 28 alatt 72 rész jutalékára 16 kor., az u. o. 
325 sz. tjkvben A I. I sor 244 hrsz. ingatlanból 
Kovács Ferenc és neje B. 14, 15. alatti 24/72 rész 
jutalékára 338 kor., az u. o. 496. sz. tjkvben A

I sorsz. 476 hrsz. ingatlanból nevezett Kovács 
Ferenc B. 4. alatti 2 s rész jutalékára 46 kor., az 
u. ezen tjkvben A v 2 sorsz. 481 hrsz. ingatlan*  
hói Kovács Ferenc B. 4 alatti 2< rész jutalékára 
3 kor., az u. o. 497. sz. tjkvben A t 1 sorsz. 
ISO hrsz. ingatlanból Kovács Ferenc B. 5 alatt 

, rész jutalékára 22 kor., az u. e. tjkvben A ;- 
2 sorsz. 499 hrsz. ingatlanból Kovács Ferencz B.
5. alatti 2 « rész jutalékára 28 kor., az u. ezen 
tjkvben A + 3 sorsz. 508. hrsz. 73. házsz. ingat

lanból Kovács Ferenc B. 5 alatti 2\ rész jutalé
kára 11 kor., az u. ezen tjkvben A v 4 sorsz. 
511 hrsz. ingatlanból Kovács Ferencz B. 5 alatt 
2h rész jutalékára 10 kor., az u. o. 498. sz. tjkv
ben A v 1 sorsz. 551 hrsz. ingatlanból Kovács 
Ferenc B. 5 alatti 2/s rész jutalékára 40 kor., az 
u. ezen tjkvben A * 2 sorsz. 576 hrsz. ingatlan
ból B. 5 alatti Kovács Ferenc 2 s rész jutalékára 
29 kor., az u. o. 637. sz. tjkvben A -h 1 sorsz. 
259 hrsz. ingatlanból nevezettek B. 8, 9. alatti 
24/72 rész jutalékára 40 kor., az u. o. 82. sz. tjkv
ben A I. 5 6 sorsz. 502, 503. hrsz. ingatlanból 
Kovács Ferenc B. 16 alatti 2 H rész jutalékára 16 
kor., az u. o. 155. sz. tjkvben A r 1 sorsz. 471. 
hrsz. ingatlanból nevezettek B. 42, 43 alatti 72 
rész jutalékára 28 koronában megál-lapitott kiki
áltási árban az árverés elrendeltetik s arra határ
napul

1913. juiius hó 25-ik napjának

délelőtt 9 órája Nagytótlak községházához kitiizetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár * 2-ed illetve 2 :t-ad részén alól el
adatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20" ,,-a.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vény átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20" ,,-nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számitott 5" <> kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Nagy
tótlak község házánál megtekinthetők.

Műi.szombatban, 1913. április hó 10. A kir. 
járás:*íróság  mint tlkvi hatóság,

Schweitzer sk. kir albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakotiyi Jenő, tlkkv vezető

Szab, üraepel cséplőgép lemeztörekrosta.

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ
betéti társaság

Budapest, V. Váci ut 40 -46. Árjegyzék és 
minta kívánatra ingyen és bérmentve.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCII ER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg- • 
es porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos. 1
ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- ! 

mester Közép-ijtcza.
Bl'l 1ERMANN TIVADAR borbély és fodrász.
I RGEB VILMOS bőr és deszkakereskedése.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

ilTRICH GUSZTÁV épület-, mü bádogos 
és mozgó színház tulajdonos.

D1CK SÁNDOR sajlgváros.

ST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRS'l A. s FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
i JÓZSEF épület- és miiasztalos.

. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-,
1 ment- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KABüOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

gépek árusítása
KALCHBRENNER és NÁDAI uj és ó-borok 
nagykereskedése Délvasmegyei Takarék

pénztár épületében Fö-utca.

KÉMÉNY MÓB -Korona*  kávéháza. 
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 
KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás.

KÁZÁB IMRE vendéglős.
Nc.MECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.
POZVEK IGNÁCZ vasári szabó. Közép-utca. 
POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTL JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTEBKA Fr.BENOZ vendéglős.
PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és műlakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.

Kerékpár raktár.
S1FTÁB LAJOS gőzmalom tulajdonos.
SCHOCK SAMU cim- és szoba festő.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza. 
URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 
WOLFAÜTH LAJOS ép. mérnök Templom-u.

VIDÉKIEK:

BBANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

GROSZ MÓB vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanetnesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

, HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köliidán.
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÚHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.
PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház-

Komárom.I_____________ ___
SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.
ST1VÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.
SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM MEG JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkeraburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos. 
Rád Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz. 
ZSIBRIK ISTVÁN büvészmester Alsószentbenedek,
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Egy jó házból való fin 

tanulónak 
felvétetik egy nagy forgalmú 
fűszer- és vegyeskereskedés
ben. Czim a kiadóhivatalban. 

------------------------------------------ -  ' *3*=^
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RESZV.-T. 

MURASZOMBAT.

1866 1913. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
kvi hatóság közhírré teszi, hogy az Alsólendva 
vidéki takarékpénztár r.-t. végrehajtatónak ismeret
len tartózkodásu Kovács Eerenc végrehajtást szen
vedett elleni 1966 K 07 fill. tőkekövetelés, ennek 
1912. október l-töljáró 6’. 2% kamatai, 194 K 60 
fill. peri és végrehajtási és 46 K 30 fill. árverés 
kérvényezési költségek kielégitéseiránti, végrehaj
tási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint telek
kvi hatóság területén levő a nagytótlaki 52. sz. 
tjkvben A I. I 4, sorsz. 248. 258, 261, 473. hrsz.
з. házszám alatti ingatlanokból nevezett 136. 15, 
16 alatti &/ao rész jutalékára 612 kor., az u. o. 
142. sz. tjben A * 1 sorsz. 234. hrsz. alatti ingat
lanból nevezett B. 56 alatti n. 72-ed rész jutalékára 
48 kor., az u. o. 296. sz. tjkvben A I. I sorsz. 
472, a hrsz. ingatlanból nevezett B 10 alatti '/g-ed 
rész jutalékára 82 kor., az u. o. 302 sz. tjkvben 
A I. 1. sorsz. 243 a hrsz. alatti ingatlanból neve
zett B. 13 alatti 7 ir> rész jutalékára 14 kor., az 1
и. o. 475. sz. tjkvben A v I sorsz. 948 hrsz. alatti I 
ingatlanból nevezett B. 9 alatti 1 s-ad rész jutalé- I 
kára 30 kor., végül az u. o. 580. sz. tjkvben A 
f I sorsz. alatt felvett egész ingatlanra 62 koro- '

Alaptőke Rátéteket elfogad Alaptőke500.000 k. oeieieKci enugau 500.000 k. 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk-számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5°'o kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján a legjulányosabb feltételek melleit.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

nában megállapított kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetik s arra határnapul

1913. julius hó 25-ik napjának
délelőtt 9 órája Nagytőtlak község házához ki- 
tüzetik azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan a kikiáltási ár 1 .-ed, illetv - s-ad részén alól 
eladatni rém fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 2O"/o.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött hezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 
20%-nak megfelelőiem nyomban kiegészíteni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Nagy- 
tótlak községházánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1913. május hó 13. A kir. 
jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Schweitzer s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Szakonyi Jenő kir. tlkkvezető.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat. ,

_________ _______JUNIUS L

Hirdetmény.
A Radkersburgi Téglagyár 
Kreuzdorf—Woretzenben ajánl: 
szép másodrendű közönséges 
(Biberschwarcz) Fedő Téglákat, 
a meddig a raktár tart, 1000 

darabonként 26 koronáért.

Bérbeadó vendéglő.
A bodóhegyi ág. hit. evang. 
gyülekezet közhírré teszi, hogy 
Bodóhegyen levő vendéglőjét

f. é. junius 22-én d. u. 2 órakor
tartandó nyilvános árverésen 
1914. január l-től kezdődő 
hat egymásután következő 
évre bérbe fogja adni. Kö
zelebbi feltételek megtudhatók 
a bodóhegyi evang. lelkészi 
hivatalban.

Kiváló uj fajborok! MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban! ’

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőte-epek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyinéltóságu Dr. Kállay Zoltán v b. t. t, Hevesmegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, ■■ 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota): Postafiók 1. sz. Telefon 99 sz. Sürgönyeim: Visontaniátra.
Ó 1908 1911. évjáratú és uj FAJBOROX. _____ Hazánk legnagyobb termo hegyi oltvány szölötelepei:

__________ Pecsenye-, csemege . szamorodni- és asszu-borok.__________ _______ Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12.000 hectoliter.______

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása czéljából.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- Zala- VaS- CS SotlIOgVlliegVei kÓDVÍSelct ‘
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, '

Kadorku, uieiio, Oportó, Burgundi, Knhernet. Polgár Dávid és Társa urak Budapest, VI., Frangepán-u. 12.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


