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Etikai kötelességeink.
Az élet materializmusa mindinkább 

romboló hatást idéz elő ama nemesebb 
.; /elmekben, amelyekef lelki egyensúlyunk 
■iieltartásában alig nélkülözhetünk. Aki a 
mai korban felül akar maradni, az kény
telen mindenekelőtt praktikusnak lenni.

De e mellett mégsem szabad meg
feledkeznie életpályájának magasabb cél
jairól és ha önmagával nem akar mégha- 
sonlani: a praktikus életben is törekednie 
kell arra, hogy lelkét tökéletesítse, nemes- 
bitse

Valamint a legszebb, a legváltozato
sabb vidéknek is a kelő nap szétáradó 
fénye adja meg az elragadó bájt, úgy az 
embert bensőié/ a lélek tiszta fénye, kül
sőleg a szemek szabad tekintete teszi Isten 
legszebb, legfönségesebb teremtményévé.

A teremtett világ éltető lelke, minden
nemű életnek és tenyészetnek nélkülözhe
tetlen föltétele, magának a véghetetlen 
Istennek egyik legdicsöbb tulajdona a 
világosság.

Ezért volt a teremtő első szava, me
lyet mondott: „Legyen világosság!" Ennek 
előálltával s mindeneket átható erejétől 
váltak külön s rendezkedtek szépen egy
más mellé a lég,*  a viz, a föld és az égi 
testek. És midőn a teremtő remekműve: 
az ember előállott, ennek is legfőbb ékes
ségül adatott az okosságnak világossága ; 
es az érkölcsiségnek is legelső és legfőbb 
szabálya lett: lelki tisztaságra, tündöklő 
erényességre törekedni. 
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És valamint a napnak tiszta világa, a 
szellemnek igaz fénye, mely tenyésztő 
sugarait mindenfelé szétlöveli, nem a föld
nek gőzkörében veszi eredetét, hanem 
fölülről, tiszta aetherből terjeng' alá; azon- 
képen a lelki és erkölcsi élet világossága, 
a szellemnek igaz fénye nem a testből 
fejlődik, hanem fölüliől, a mennyből veszi 
eredetét. S az a világosság áttörő ereje, 
mely gondolataink útját kijelöli.

Ez valóban az embernek nagy és dicső 
méltósága minden más teremtmény felett, 
hogy emelt fővel járván, szemei az egek 
fönségét nézik s tekintetükben az örök 
élet világosságának sejtelme tükröződik.

A lélek ama benső világossága úgy 
és akként nyilatkozik, hogy az érzékiség 
bilincsein keresztültörvén, megmutatja min
denekelőtt a messze magasban lebegő célt, 
mely felé kell törekedni. Mig az ember e 
célt tisztán nem lába, addig élete hason
latos a völgy mélységéhez, hová a nap 
sugarai nem férkőzhetnek. Ilyen még a 
gyermek, a természetiség békóiba sülyedt 
ember élete, aki még csak testi ösztönök 
és vágyak szerint mindig a jelennek, előre
látás és gond nélkül él mindaddig, mígnem 
az öntudat világossága föltámadván, kide
rül és kiszélesedek a lélek láthatára.

Az ember ekkor már kezdi felismerni 
léteiének magas céljait; mindig megfontolja, 
mit és miért cselekszik; megválasztja az 
utakat és eszközöket, melyek a kitűzött 
célhoz legbiztosabban elvezérelnek.

De midőn ily nagy fontosságú, ily 
drága és fönséges adomány a lélek benső 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közleményei, 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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világossága: legelső és legfőbb gondunk 
tartozik lenni, annak épségének megőrzése.

Óvakodni kell e részben mindenek
előtt az indulatok és szenvedélyek minden
féle fajaitól. Akit bármi cselekedeteiben a 
szenvedély ragad, hamar eljátssza lelke 
szabadságát, erejét és különösen annak 
tiszta látását. Rendkívüli körülmények közé 
jutva, elveszti lélekjelenlétét; szemei előtt 
összezavarodik, összefolyik minden : csak a 
tátongó mélységet és az elnyeléssel fenye
gető örvényt látja veszély idején; de a 
szabadulás útját, bármily köze! feküdnék 
is, nem tudja észrevenni. A szenvedély 
vak; de a józan, nyugodt megfontolás 
tisztán és világosan lát mindeneket.

A lélek e valódi józanságát és tiszta 
látását jól meg kell különböztetni az elta
nult s utánzott bölcsességtől. Mert mig ez 
utóbbi csak olyan, mint sötét éjben a hideg 
hold halvány világa: addig amaz nemcsak 
fényt, hanem éltető meleget is ad.

A .józan és tiszta felfogású lélek de
lejes erővel vonz mindenkit magához, 
gyorsan elsajátítja s felveszi magába az 
igazságot, mint a tiszta tükör az előtte 
álló tárgyak képeit. Igaz barátja és lelkes 
bajnoka minden nagynak és dicsőnek; 
hősi elszántsággal, vértanúi törhetetlen 
bittel megy azokért küzdelembe, vissza- 
rettenthetetlenül tör kitűzött célja felé, 
magán az enyészeten és halálon keresz
tül is.

(Sz d.)

TARCZA

Hogy is volt?
Irta : Bertnlan Vincze.

(Folytatás.)

liogv-hogy sem itt tudtuk meg. hogy egy. 
szem reá Horváth nevű világjárta 

cigánv cimbalomművész van átutazóban. Nossz.a 
elküldték érte, hogy szerencséltessen bennünket 
becses látogatásával, mivelhogy cimbalom mellett 
akarták eldalolni a betéteket.

Moszt volt a vendéglős. Kérdem tőle itt van-e 
a cigánv ?

Nem cigány az, hanem valamiféle muzsikus 
feleié hát azután úgy szólítsam őt.

Belépek az úri ivóba s valóban olt találom 
fekete körszakálu művészt, ki kérésemnek kesz

eggel engedve parancsolta szolgájának, hozza 
magával a cimbalmot.

LIP1K
SZLAVÓNIA

Radioktiv források

Mély meghajlással lépett közibénk a művész 
és egy kis asztalra helyezvén cimbalmát, elkezdett 
játszani.

Játszott a teremtő képzeletet az érzelem hul
lámaiba fiirösztve ugv, hogy álmélkodással, a fül
bemászó hangos varázsától lettünk átszellemülve. 
Hát aztán mikor Ferkó barátunk Júlia büszkesé
günkkel a szerelmi kettőst dalolták és az idegek 
zsibongását előidéző cimbalom akkordjai és futa
mai úgyszólván megszedhettek bennünket, hallván 
a dalt:

Nincsen párja Buzinc leányának. 
Száz ilce bort hozat babájának. 
Száz itce bort, száz szál gyertyát mellé : 
Hadd igvék a szegény betyár legény.

Két óráig volt körünkben a cigány mii vész, 
mert az volt, nem tagadta és játékáért ha jól tu
dom csekély harminc forintot kért, amit nyomban 
csupa gavallériából kifizetett volt Hon Juan bará
tunk, az én cimborám a Ferkó.

Nem is kellett több próba ! A rendezés meg 
a többi már magától jött, amennyiben a rendezési

készséggel vállalta a színpadot ismerő kedves és 
bájos primadonnánk.

Szeptember havának két első harmadában 
mindenféle alkalmatossággal l.endvától Regedéig, 
felfelé Szengotthárdig elárasztottuk, a kikel illetet 
és akikre számítottunk meghívókkal és pedig a 
a következő szövegezéssel:

Műkedvelő előadás,
mely a muraszombati járás néptanító kör- tagjai által folyó 
évi szeptember hó 25-én a muraszombati nagy vendégi-i 

éttermében fog megtartatni.

A betyár kendője.
Népszínmű dalokkal négy szakaszban.

Személyek : 
özv. Ónodi Kulcsát Nagy Islvártné . 
Iii. Ónodi Kulcsár Nagy A. fogadott iia 
Ónodi Kulcsái Nagy I erenc agglegény 
Ando. ügyvéd, városi tanácsnok 
Boris asszony, özv. gulyásáé

Irta : Abonyi Laio

Bandi, fia. számadó . . Kolossá Eerenc
Orzsi, ennek neje Babos Szidónia
Buzi csárdás .... Bakó János
Buziné........................... B. Búza Zsuzsanna
Zsóli. leányuk .... (iesch. Szalay Júlia

ELSŐRANGÚ: BIZTOSAN GYÓGYÍT:

gyógyfürdő
64" C Nyári és téli kúra

Ff Alkalikus,
) só s. j ó d o s 

vizek. fe-a
Kívánatra

rheumát. ischiast. anyag csere

zavarokat. ezukorbetegségeket. 

alkati hajókat, gyermek kórokat, 

csonttöréseket és izzadmanyokat.

prospektus ingyen.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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A testi nevelés fontossága.
Néhány év előtt olvastam egy igen érdekes 

tárcát, melynek veleje az volt, hogy az emberisé
get a mindinkább tökéletesített és minden lehető 
munka elvégzésére előállított gépek felmentik az 
erőkifejtés szükségétől, — a földi és légi járőmü- 
vek, melyek idők múltán szintén közhasználatba 
mennek át, még a járástól is. Ezért az emberi 
test hova-tovább elsatnyul, elsorvad. Az agy a 
tudományok mindig fokozottabb mivelése révén 
aránytalanul kifejlődik ugyan, de ez az emberisé
get a kipusztulástól nem menti meg.

Eme siralmas veszedelem, a lassú kihalás 
el következése, persze e feltevés szerint is még 
igen messze volna. Előreláthatólag nem is lesz az 
ember kipusztulásának okozója.

Egyelőre közelebb fekvő és reálisabb okai 
vannak annak, hogy a testnevelés ügyét igenis 
felszínen tartsuk, állandó megfigyelésünk és tanul
mányunk tárgyává tegyük.

Nevelői és hazafias kötelességünk, hogy a 
zsenge, fejlődő korban levő gyermekek az iskola 
révén sem a szellemi túlterhelés, sem a sok ülés, 
görbülés, a mozgás és friss levegő hiánya miatt 
testi fejlődésökben kárt ne valljanak, sőt törekvé
sünknek oda kell irányulnia, hogy az ifjúságot az 
eddiginél is fejlettebbé, erősebbé, ügyesebbé, edzet
tebbé neveljük.

A testi nevelésnek nemcsak az egyén szem
pontjából van nagy fontossága,. aki csak egészsé
ges ép testtel, egészséges szervezettel képes ma
gának jövő boldogulása feltételeit megszerezni s 
az élet adományait megelégedésben élvezni, de 
messze kiható, nagy jelentősége van a nemzet 
gyarapodása, ereje, hatalma, biztossága megala
pozásában is.

Az ó-kor legműveltebb népe, a hellén, külö
nös gondot fordított a testi nevelésre: a fizikai 
erőnek a testi ügyességnek a fokozására. Az olim
piai játékok hősöket neveltek. Csakis igy volt ké
pes a görög nemzet magát a perzsa hőditás ellen 
számbeli csekélysége mellett is megvédeni.

A céltudatos, intenzív, általánosan felkarolt 
testi nevelés, a rendszeres testedző játékok és ver
senyek nemcsak abban nyilvánítják nemzetfentartó 
erejöket, hogy fizikailag erősebb, egészségesebb 
nemzedéket nevelnek, hanem a szellemi és erkölcsi 
életre, a jellemképzésre is jótékonyan hatnak. 
Egészséges testben, egészséges lélek!

Az erőt és ügyességet gyakorlatok fokozzák 
a bátorságot, szívós kitartást, fejlesztik az önbizal
mat. A testedző csoportos játékok, versenyek emel
lett fegyelmező hatással is vannak a résztvevőkre. 

A közös küzdelmek megkövetelik az egyesektől, 
hogy egymást megértsék, egymás támogatására 
tudjanak álni, egyéni ambíciójukat, feltűnési vá
gyukat csapatuk érdekének alá tudják rendelni, 
szóval, a közös célok elérésében egyöntetűen tud
janak közreműködni. Mely tulajdonságok és eré
nyek nagy nemzeti erőfeszítések idején a siker 
eléréséhez nélkülözhetetlenek, sőt egyedül biztosít
ják azt.

A magyar nemzetnek még fokozottabb mér
tékben van szüksége ezen tulajdonságok kifejlesz
tésére, mint más, nagyobb népeknek. Nemcsak 
azért, mert a mi történelmünk minden bajának 
szülőanyja a széthúzás volt s a vezérkedési visz- 
keteg öli meg minden reményt támasztó és szebb 
jövővel kecsegtető akciónkat, hanem, mert elszi
getelt nép vagyunk, barátok nélkül, a saját 
erőnkre utalva. Nekünk csak önfeláldozó összetar
tás adhat erőt, hogy diadalmasan megállhassunk 
a minket tengerként körülvevő ellenséges népek 
áradatával szemben, fia üt a nagy leszámolás 
órája, az, a nemzet lelkesedésének, tetterejének, 
fegyelmének és kötelességtudásának kemény pró
bája lesz. Dicsőség vagy pusztulás támad nyomá
ban s megbünhödnők a gyengeséget és mulasztá
sokat.

Fentebb szóltam a testedzés csodás eredmé
nyéről a görögöknél. Elfogadható állításnak talá
lom, hogy az uj korban az angolt a céltudatos 
testgyakorlatok, az atlétika a sport s az ehhez 
kapcsolódó józan erkölcsök tették a világ első 
nemzetévé.

A sport nálunk is tért hódit sőt a sportért 
való rajongás napról-napra nő. A levegő tele van 
vele s a lapok hasábokon tárgyalják eseményeit.

Mi a sport felkai olásában természetesen csak 
az idők jelét látjuk. Azt a törekvést, hogy a test 
kultuszát előbbre vigyük. A sport szokott értelmé
ben nem is való az iskola keretébe. Bizonyos 
azonban, hogy a középiskolákban, mint nagyobb 
súlyt helyeznek a test fejlesztésére. Az elemi isko
lákban mintha visszaesés lenne e téren. Ezelőtt 
25 30 évvel nem volt olyan iskola, melynek ud
varán nem álltak volna tornaeszközök. Korlát, 
nyújtó, hinta, más/órud és létra minden iskolánál 
volt. Ma már ilyeneket nem látni. Igaz, hogy ez 
sok pénzbe kerül, a_ szabadban álló tornaeszközök 
hamar tönkre mennek, baleseteknek is lehetnek 
okozói, előnyeit azonban kellő felhasználás mellett, 
az erő és ügyesség fejlesztésére nem lehet elvitatni.

A tanférfiaknak állandó gondját képezi a 
testi nevelés problémája a népiskolában. Én, sze
rény nézeteimet e tekintetben már kifejtettem egv 
ízben a kör előtt, Vashidegkuton tartott gyűlésün

kön felolvasott értekezésemben. Ma főkép azért 
teszem szóvá ismét ezt a thémát, hogy az érdek
lődés elszunnyadásának ezen életbevágó nevelési 
ág iránt, még a lehetőségét is megelőzzem.

A napfény, a tiszta levegő a mozgás az 
alapja a testi nevelésnek. Nálunk, szétszórt köz- 
ségü hegybeli tanítóknál, a helyi viszonyok a testi 
nevelés feladatainak egy részét maguk elvégzik. 
A gyermek távolról jön az iskolába és messze 
megy otthonáig. Útközben elég friss levegőt szí 
és elég mozgást végez. Még gymnastikában i 
van része. A megduzzadt, zugó patak felett a kés 
kény bürün átkelni, idegedző, testügyesitő dolog. 
Télen akad csúszkálásra jég, sőt rodlizásra alkal
mas lejtő is. A rodlizás szánkó hiányában úgy 
történik, hogy rözsekötegre ülnek és a síkossá telt 
meredek pályán leszánkáznak. Tavasszal fék 
tesen magas, nehezen megmászható fenyőfák rólsze 
dik le a varjú és szarka tojást. Ennek, mig egy
részről kitűnő tornászás, meg van az az előnye, 
hogv a gyermekek és madarászási szenvedélye 
kielégítést nyervén, a szigorú tilalom erűimében 
a többi hasznos madár fészkét megkímélik. Vidé
künkön a gyermekek a legeltetésen kívül korán 
lesznek mezei munkára fogva. Amennyiben e miau 
iskolát nem mulasztanak és túl nem erőltetik őke,, 
ez is mindenkép hasznos rájok nézve.

Ha az iskolában állandóan friss levegőn.1 
gondoskodunk, az ülésnél, állásnál megfelelő tar
tást kívánunk, időközben egy kis mozgást enge
dünk, az iskolai játékokat kultiváljuk, a testgya
korlás keretében a szabad- és rendgyakorlatokat 
katonai stílusban vezetjük, ezekkel a testi neve
lésnek nagy szolgálatot tettünk.

Feladatunkat a testi nevelés tekintetében 
azonban rosszul fognők fel és hiányosan teljesi- 
tenők, ha abban a hitben lennénk, hogv csak a 
fiuknak van szükségük testedző, ügyesitő gyakor
latokra. Hogy a leányok minél tökéletesebb testi 
kifejlődése milyen messze kiható, nemzetfentartó 
tényező, azt alig lehet eléggé méltányolni. Nagy 
sulyl kell tehát erre is helyeznünk.

A leányok testi nevelését és gyakorlati életre 
való kiképzését újabban cserkész-mozgalom címen 
karolták fel. Hogy miért cserkészmozgalom, azt én 
nem tudom, de a cél melyet elérni kívánnak 
eszközök, melyeket ajánlanak mindenkép előre
haladást jelent a leánynevelésben. A cél, a leányok 
testi, lelki erősítése a gyakorlati életre való elő
készítése. Erre szolgálnak a szabadban való gya
kori tartózkodás, a szabadban játék, kirándulások . 
a háztartásban, kertészkedésben, az első segítség 
nyújtásban, a gyermekápolásban való kiképzés . 
tisztaság, rend és takarékosságra való szoktatás

Kajszin Darius) . .
Csénó. „,,hö ) A"JrAS b“ríl«' . .
a { futó betyárok • • • •
A risze ) • . . . .
Szolgabiró .....”......................
Esküdt......................................................
Biztos......................................................

Bertalan Vince 
Babos Jenő 
(iaál Lajos 
Fiiszár János 
Völgyi Ferenc 
Slankovics János
Varga Endre

Megyés pandúr, poroszló, első, második huszár. 
Helyárak : l-ső hely I frt. Il ik hely 60 kr. Ill-ik hely 30 kr. 
A ielüliizetések szívesen fogadtatnak. A tiszta jövedelem a 
török sebesültek javára íordittatik. Kezdete d. u. 6 és fél óra
kor. Jegyek előre válthatók Ascher B. és Hartner K. uraknál.

Mivelhogy azidőben Muraszombatban nyomda 
nem volt, a meghívó, jobban mondva a hirdetés, 
vagy szinlap Deusch M. féle müv. intézetben ké
szíttetett Budapesten.

Az érdeklődés akkora volt a vendségben, hogy 
annak befogadására a terem kicsinynek bizonyult, 
mért is végleg abban történt megállapodás, hogy 
a színpadot a sokkal nagyobb kocsiszínben állítjuk 
fel ... . Úgy is történt.

Megérkezett a várva várt nap.
Hintót hintó, csézát cséza ért Muraszombat

ban seregesen hozván a vendség úri osztályát 
szép leánytól, asszonyostól együtt. Lendva és Be- 
latinc úri társasága majdnem teljesen képviselve; ' 
a papok, a jegyzők mindnyájának élén a mura

szombati gróf Szápáry Géza és a kath. papok 
közül az agg prépost Hüli Ferenc meg a többi, 
az evang. papok közül Berke, a tótkereszturi pré
dikátor . . . szóval az értelmiség teljes számban 
a szolgabiróság gárdájával élén.

Megtellett nemcsak a szin, hanem az udvar 
is zsúfolásig és ment az előadás mint a karika
csapás.

Hivatásos színészek sem játszottak volna 
szebben és jobban, mint akkoriban mi játszottunk, 
ami egyébként arról is nevezetes volt, hogy a ta
nítók voltak az elsők, akik a vendség úri osztá
lyát felekezeti külömbség nélkül egy nagy társa
ságba vonták. Minden szereplő hiteit magáért. 
Volt kacagás, elérzékenyedés, taps, éljenzés és 
tombolás.

A csárdái jelenetben a cigány szerepét töl
töttem be Babos Jenővel, s mondhatom oly jó 
voltam maszkírozva, hogy majdnem kidobtak a 
konyhából, mikor mosdani mentem oda. Kacagta- 
tőan néztem ki a pandúr szerepben is, mert kisebb 
ruha hiányában egy magas jó testes pandúrra 
szabott mundérban öt hosszú Vencel féle feltüzött 
szuronyu puskával kellett elövezetnem a deliquens 
Bandi barátomat, aki fölött a szolgabirónak (Völgyi) 
kellett Ítélkeznie. Hát iszen meg is tette azt azzal 

a precíz gondossággal és komolysággal, ami szó 
kása volt teljes életében, de azt hinném jobb szere 
tett volna mosolyogni, midőn előtte a vállas be 
tyár mellett a nálánál sokkal kisebb termetű pely
hes bajuszu pandúr strázsált abban a nagv dol
mányban és nadrágban, amelybe másodmagam.T ti 
is elfértem volna!

A szomorít befejezés ellentétében azért mégis 
derült hangulatot keltett a gyönyörű és minden 
izében sikerült összjáték, amelyben oly művészi 
alakítást tudtak adni, Szalay Júlia, Babos Szidi. 
Búza Zsuzsánna, Ress Ida és Skerlák Berta hol 
gyeink.

Igen, igen a Skerlák Berta, aki Czifrák Jáno- 
szerkesztő ur jóvoltából irótársam lett a Mura 
szombat és Vidéke « cimü lapban.

Ugy-e úgy volt ? Ugy-e nem vettem el be 
löle ? Ugy-e nem adtam hozzá mást, csak az éde 
emlékezetet harminchét év után, mikor az egykoii 
csendlaki preceptornak a munkától, a gondtól fe
hérré hintődött a feje, aminthogy a többi kartárséi 
is, akik abban az időben voltunk az aranyos ifjú 
kor ábrándos, sokszor bohő részesei. Ma már pe
dig okuláris bácsik és nénik.

(Vége).
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az egészség ápolásában és a célszerű ruházkodás- ! 
bán való kioktatás.

Olyan dolgok, melyeket az egészségtan és a j 
miniszteri tanterv eddig is előirt, de mindenesetre ' 
előnyös, ha figyelmünket minél gyakrabban ráte- i 
retjük.

Ha sikerült ezen vázlatommal az ügy iránti ' 
érdeklődést némileg fokoznom, úgy célomat elértem.

Sinkovich Dénes.

Lemondás.
Ma szétoszlott az illat, a mámor.
S kifosztott üresen le kell szállnom
A remények sziklafokáról.
Ma koravén, korán kialudt álmok 
Magasranött hamuhegyén ülök 
Elfáradtan, bús magamba rogyva, 
S szórom üres, fogantalan átkom 
Te rád Élet, te fenékig álnok!
Múlt s a még jövendő viharokra 
Gondol a lekem fázósan félve,
S mig várom, hogy egészen betemessen 
Kialudt lángok szállongó pernyéje: 
Lelkemben tort ül fiástul a bánat,
S ijesztnek ma volt társaim, a bűnök. 
Ma sírva, átkozva feladom a várat: 
Koldus szegényen tovább menekülök.

És száz bűnnel a múlt rám visszakárog 
S riaszt ma roncs tükörbeli másom;
Rongyos kép más a bűnöző tegnapnak 
Meghúzom magam a hamurakáson. 
És senkit, már semmire sem várok.
Csak lünt üres évek felett nézek el 
Visszasíró könnytelen szemekkel, 
S lebbentni fátylát félem a holnapnak.

Alá fájnak a meddőn múlt akarások, 
És titkos mélységből gördülve jönnek, 
S csukottajtaju lelkemnek falát 
Sikamlós nyirkossá teszik a könnyek ;
Már senkit, ma már semmit sem várok ! 
Nem mosolyát, sem meleg könnybefult 
Felémvillanását valaki szemének.
Csak futok minden elől, ami elmúlt: 
S mégis, a jövőbe sohasem érek !

Darvas Oszkár.

HÍREK.
Dr. Giay Frigyes központi vizs

gálóbíró pénteken városunkban időzött.
Vollnhofer Ferencz, az osztrák

magyar bank szombathelyi fiókjának főnöke 
i helybeli pénzintézetek ügykezelésének és 
állományának felülvizsgálatára szerdán vá
rosunkban tartózkodott.

Ruttkai Ignácz máv. főnök három heti 
km Karlsbadba utazott. Távolléte időtartamára 
Fruska Sándor állomási elöljáró Czelldömölkről 
leli helyettesként ide rendelve.

Házasság. Dobrai János a muraszom
bati Korona szálló tulajdonosa e hó 5-én Buda
pesten házasságot kötött Szapács Vilmával Szapács 
Ferencz kisszombati birtokos leányával.

Godavszky Antal máv. állomásfelvi
gyázó sikerrel tette le az ü. v. bizottsága előtt 
az állomásvezetői vizsgát s igy valószínű, hogy 
rövid időn belül valamely állomás élére helye
zik át.

Radkersburgi telefon ügyében a ke
reskedelemügyi m. kir. minister 33772/V. 1913. 
'izám alatt következő értesítést küldte Muraszom
bat község közönségének:

Hozzám intézett kérelmére értesítem a 
község közönségét, hogy a Muraszombat—Rad- 

kersburg között kívánt közvetlen távbeszélő 
összeköttetés létesítése részemről nem talál 
ellenzésre s ez ügyben a tárgyalások az osztrák 
kereskedelemügyi minister úrral már folyamat
ban is vannak.

A mennyiben e tárgyalások kedvező ered
ményre vezetnek s nevezett minister ur a mura
szombat radkersburgi áramkör osztrák területre 
eső részét még a folyó évben hajlandó meg
építtetni, nem lesz akadálya annak, hogy az 
áramkör magyar területre eső része is még ez 
év folyamán létesüljön.

Budapest, 1913. május hó 24-én.

A minister rendeletéből: 
FÖLÉÉRT KÁROLY, 

pósta- és távirda vezérigazgató.

Az értesítést az érdekeltség vezetője Pósfay 
Pongrácz főszolgabiró közölte Radkersburg érde
keltségének képviselőjével Oswald Ritter von 
Kodolitsch-al.

Színészeinkről. Radó Bélának köz
tudomásúlag Mnraszombaton kitűnő szezonja volt, 
úgy bérlet, mint napi cassa szempontjából, sőt 
erkölcsi elismerés szempontjából is. Megvagyunk 
győződve, sőt a tagok egyikétöl-másikától lehetett 
is hallani, milyen szívesen voltak itt közöttünk. 
Annál bántóbb az a hir, melyet Szentgotthárd 
testvérvárosból kapunk, hogy ott minden fordítva 
van. Okát nem kutatjuk, de mindenesetre csodál
kozunk, mert Radó társulata feltétlenül áll oly 
nívón, mint bármelyik vidéki színtársulat s fordul 
meg más ilyen kultur centrumokban, mint Szent
gotthárd. Számbavehető sikereket persze ott is a 
Faludi pár ér el, mely nálunk is a közönség 
kedvencze volt. A társulat csak 8—10 estén ma
rad Szentgotthárdon s onnan Körmendre megy.

A járás tanítóinak szives figyel
mébe ! A V. M. K. E. jutalomkönyvei megérkez
tek, az egyes iskolák vezetői még a f. tanév 
lezárása előtt átvehetik Muraszombatban Richter 
József állami tanítónál.

— A2 állami iskola évzáró vizsgái. A 
muraszombati állami iskola f. tanévi vizsgáit a 
következő sorrendben tartja meg: Junius 13-án d. 
e. 9 II -ig a különböző vallásfelekezetek hittan 
vizsgái, 15-én d. e. 9—11-ig ismétlőiskola vizsgák. 
16-án d. e. 9—11-ig az I—IV. osztály, 8-11-ig 
pedig az V—VI. oszt, vizsgái. Elnökölni fognak : 
a vallástani vizsgákon dr. Ivanóczy Ferencz a rkt., 
Junkuncz Sándor az ág. ev. és dr. Geiger Arthur 
az izr. tanulóknál, az ismétlő iskolai tanulók vizs
gáján Richter József, a mindennapi tanulóknál 
Olajos Sándor az I. oszt.-ban. a II. oszt -bán 
Kováts István, a III. oszt.-ban dr. Czifrák János 
és Horváth László, a IV. oszt.-ban Szlepec János 
és Ritscher Samu, az V—VI. oszt.-ban dr. Geiger 
Vilmos és dr. Sőmen Lajos. 16-án d. u. 2 órakor 
Pósfay Pongrácz elnöklésével közös záró ünnepély 
lesz, melyen a jutalmak és kiskönyvek lesznek 
kiosztva. Úgy az évzáró vizsgákra, mint a záró 
ünnepélyre a szülőket és érdeklődőket ezúton is 
tisztelettel meghívja a tantestület.

— A tanonczískola megvizsgálása. 
Greisinger Ottó ipariskolai szakfelügyelő f. hó 
l-én d. u. meglátogatta a muraszombati tanoncz- 
iskolát s a tapasztalt eredmény fölött teljes meg
elégedését nyilvánította.

A tanonciskola évzáró vizsgái. A 
muraszombati iparos tanonciskola f. tanévi záró 
vizsgáit junius 15-én d, u. 1 3 óráig tartja.

— A kir. közjegyzői iroda itt helyben 
julius hó l-jére mostani Templom-utcai helyiségé
ből átköltözik, ugyanitt a kir. járásbíróság épülete 
és dr. Ritscher ügyvéd háza közt benyúló utcában 
a 372. szám alatti uj házba. Török Ernő kir. 
közjegyző.

Baleset a vicinálison. Saruga István 
szentsebestyéni gazda csütörtökön a vindis gyors
vonat -on Körmend felé utazva Sál körül kiesett 
a rohanó vonatból Úgy találták meg a vasúti 
anyagárokban s mikor megvizsgálták kitűnt, hogy 
jobb alsó lábszárát törte el. Kihallgatása alkalmá
val előadta, hogy a tikkasztó hőség ellen véde
kezendő, kiállott a plattnira s onnan az egyik ka
nyarnál kiszédült a kocsiból az anyagárokba s igy 
bűntény nem forg fenn. Behozták a muraszombati 
közkórházba s ápolásba vették.

A kézbesithetetlen küldemények a 
vasúti üzletszabályzat 81-ik íj-a értelmében a 
szombathelyi üzletvezetőség területére 1913. jun. 
23-án délelőtt 9 órakor lesznek Pápa állomáson 
elárverezve, mire kereskedőink figyelmét ezennel 
külön felhívjuk.

Tátra Adriai Túra ut résztvevői a 
legjobb condicioban és pompás tavaszi időben 
programmszerüen megérkeztek Lipik gyógyfürdőn, 
ahol a vezetőség a nagyszámú fürdővendég fényes 
és szívélyes fogadtatásban részesítette az érkező
ket. A kocsik felvonulása nagyszerű látványt nyúj
tott. A fürdő telep elragadtatással kisért szemléje 
után a Kursalon dísztermében ebéd volt és rövid 
pihenő után startoltak a tovább indulásra.

29.000 látogató. A budapesti Állat
kert mint az elmúlt évben, ez idén is rendkívüli- 
látogatottságnak örvend. A két pünkösdi ünnep 
allatt 29.000 látogatója volt. Igaz, hogy úgy a 
székesfőv. Tanács, mint az Állatkert igazgatósága 
mindent elkövet, hogy a közönség ott üdülhessen, 
sok szépet láthasson és az állatok nagy sokasá
gában gyönyörködjék. Esténként hangversenyek 
és kivilágítások a tavon fokozzák a látni valók 
szépségét.

Stendhal: San Francesco a Ripa. 
Stendhal-nak, a francia irodalom egyik legnagyobb 
alakiának, az elbeszélés majdnem utolérhetetlen 
mesterének, eddig csak egy regénye, az ismert 
»Vörös és fekete jelent meg magvar fordításban. 
Híres elbeszélései közül eddig semmi sem jeleni 
meg magyarul. Most a Gömöri Jenő szerkesztésé
ben megjelenő Modern Könyvtár híres elbeszélései 
közül a három legszebbet bemutatja a magyar 
olvasóközönségnek, A három hosszabb elbeszélés 
cime: - San Francesco a Ripa , »Vannina Van- 
nini , -A láda és a kisértet.. Hogv a művész 
Stendhal mi mindent tudott az emberről, és az 
ember legnagyobb indulatáról: a szerelemről, azt 
e három novellája fényesen mutatja; valamint azt 
is, hogyan tudta a mester a benső élet rejtelmes 
titkait elmondani. A becses kötet fordítását Moly 
Tamás, az ismert iró és műfordító végezte stílu
sosan és verve- vei. A kötet az Athenaeum kiadása 
és árd 60 fillér.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
»Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvénv 
állal előirt . Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés !00 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkánvi 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 leltet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd-utca
4. számú hájban van.

A májusi menetrend.
A magyar királyi államvasutak vonalai és 

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

A budapest 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 felöl jelenleg reg. 7 óra 10-kor érkező 2305. 
(uj 1309.) sz. személyvonat 50 p.-cel, az ugyan
csak Graz felöl jelenleg d. u. I óra 30-kor érkező 
1301. sz. gyorsvonat 15 perccel, a Wien felől je
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lenleg d. u. 1 óra 30-kor érkező 1. sz. gyorsvo
nat pedig 10 perccel későbben fog közlekedni. A 
Bicskéről Gvőrbe r. 7 óra 21-kor érkező 14. sz. 
vonat forgalma kiterjesztetik Bruck-. Királyhidáig, 
ahová d. e. 9 óra 24-kor érkezik. Ellenirányú 
párja Bruck-, Királyhidáról d. e. 11 óra 40-kor 
fog indulni és Győrben csatlakozni fog az onnan 
d. u. 1 óra 50-kor Budapest felé induló 15. sz. 
személyvonathoz.

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

.1 Körmend muraszombati vonalon egy 
uj személyvonatpár helyeztetik forgalomba, indul 
Körmendről d. u. 1 óra 14-kor, érkezik Mura
szombatba d. u. 4 órakor.

. I szombat hely soproni vonalon Sopron
tól Kőszegig egv uj szeinélvszállitó vonat helyez
tetik forgalomba, indul Soptonból délután 3 óra 
30-kor.

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

\ kormeud nőinél újvári vonalon a vá
sári vonatpár naponta fog közlekedni.

I (hudapest-) adony pus/tasznbohs 
fnpol ■/.>! vonnlon az előző években junius l-től 
szeptember 30-ig közlekedett idénygyors vonatpár 
ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba he
lyeztetik. A Budapestről d. e. 8 óra Ó5-kor induló 
(balatoni) gyorsvonatnál a megállás Százhalombat
tán megszüntettetik.

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

\ kaposvár fonyódi \ onaloíi az előző 
években junius I 5-től szeptember 15-ig közlekedett 
motoros vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét 
forgalomba helyeztetik.

. I somogyszob barcsi vonalon Somogy- 
szob Nagyatád közt 3 uj vegyesvonat helyeztetik 
forgalomba.

. 1 gyűr ujdombovári vonalon Jutás Uj- 
dombovár közt egy uj személy vonatpár 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 szeinélvszállitó tehervonatpár 
megszüntettetik. Az Ujdombovarról Jutásra jelen
leg d. u. 2 óra 40-kor induló személyvonat Uj- 
dombovárról későbben, azaz d. u. 4 óra 25-kor 
fog indulni, (utasra azonban úgy, mint jelenleg 
fog érkezni.

\ bicskc sárbogárdi vonalon a Sárbo- 
gárdról Székesfehérvárra jelenleg este 6 óra 50- 
kor induló vonat Sárbogárdról 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.

i s7.ékesfehőrvar -paksi vonalon a Paks
ról Adony-I’usztaszabolcsra jelenleg d. u. 5 óra 
12-kor induló vonat 66 perccel korábbra fektette
tik. miáltal Adony-Pusztaszabolcson csatlakozási 
nyer Budapestre és Fiúméba.

. 1 czelldömölk Csáktornyái vonalon a 
Zalaegerszegről Czelldömölkre jelenleg reggel 5 
óra 50-kor induló személvvonat kb. I órával ko
rábbra fektettetik. Zalaegerszeg Zalaszenliván 
Kisfaludpuszta között egv uj hajnali vonatpár he
lyeztetik forgalomba.

1 zalaszenliván kisfalud puszi a zala- 
s/enliváni vonnlon egv uj hajnali vonatpár he
lyeztetik forgalomba.

tz ukk balatonszentgyörgyi vonalon az
l.'kkról  Batatonszentgyörgyre jelenleg d. e. 7 óra 
46-kor induló vonat kb. egv órával korábbra fek- 
tettetik. Az Ukk Sümeg közt közlekedő reggeli 
vonatpár megszüntettetik.

\ tűrje baíhtonsz.enígyörgxi vonalon a 
Balatonszentgvörgvröl l'ürjére 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 Z.ila- 
szentgrót között egy uj reggeli vonatpár helyez 
telik forgalomba, csatlakozással Tiirjén, Zalaeger
szeg felől és felé.

I zágráb sziszek bródi t onnlon Sziszek 
Bród közt egy ui szemék vonatpár helyeztetik for
galomba, csatlakozással Sunján Banjaluka fele, 
ill. felöl és Sziszeken Zágráb felé, ill felől. Ezzel 
kapcsolat bit n a Sziszek Sunja és Bród Ujgra- 
diska között jelenleg közlekedő reggeli és esti sze
mélyszállító tehervonatok megsziintettetnek.

. V zágráb máv. csáklornyi vonalon a 
Csáktornyáról Zágráb felé jelenleg d. e. I I óra 
42-kor induló személyvonat 78 perccel későbbre 
fektettetik, miáltal Csáktornyán csatlakozást nyer 
a Budapestről oda d. u. 12 óra 51-kor érkező 
déli vasúti gyorsvonathoz. A Csáktornyáról Va
rasára jelenleg d. u. I óra 15-kor indult) vonal 
I óra 50 perccel korábbra fektettetik. Csáktornyá
tól Varasáig egy uj vonat helyeztetik forgalomba, 
indul Csáktornyáról d. e. 8 óra 08-kor.

Bennünket érdeklő igen fontos újítás az is, 
hogy Budapest fele illetve onnan Szombathely 
Graz, felé közlekedő éjjeli személy vonatokkal háló
kocsik is járnak.

Az igazgatóság.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

m o £ g ó színház
MURASZOMBAT.

Előadás 8 án (vasárnap). 10 én (kedden)

1. Ariadne Nini festőművész. Dráma 2 felvonás.
2. Bozen és (Írisz. Levegő gyógyhely. I. u. felv.

Szünet.

3. A tánczczipők. Vígjáték.
4. Ginelti, mint vigasztaló Bohózat.
5. Egv nem kivánt vendég.

ci váoaiz Zárthely I korona I. hely 60 fillér 
nrLYAKAK: ||. |ie|y 40 filter. Ili hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

tulajdonos.

Apró 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.

Eg-y jó házból való fia 

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

ért esités!
Muraszombat és vidéke n. é. közönségével tisztelettel 

tudatom, hogy Muraszombatban Kiskanizsán (Novak 
József féle ház, a vasúti állomás közelében) 1913. julius 
hó l-től kezdve

szabó m i’i helyi
nyitok.

Elvállalok e szakmába vágó minden munkát a leg
szolidabb kivitelben és a legjutányosabb ár mellett.

Budapesten hosszabb időn át működtem és teljes 
lelkiismerettel vállalkozom a legkényesebb igényeket is 
kielégíteni.

Kívánatra házhoz is megyek.
A n. é. közönség nagybecsű pártfogását kérve.
Muraszombat, 1913. junius hó.

Mély tisztelettel

HERCZEG BÉLA,
úri szabó.

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje
Érvényes 1913. május hó l-től.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4'49| 7‘2<» | -09 4-31 i Körmend é 6-80 11-13
4 00I 7 50

5-U-, í-3!) | 25 4 54 Nádasd 1 6-16 10*0 3 45 7 10
,->-ls| 7-Ő3 1 38.711 Za 1.1 hásli.i g v-B imán y itt. (Í-0.-5 10-:wl 332! 72.-,

5-33 8-11 1'53.727 Zalapalaka 5 45 1016 3.14 7 05
5-49 8’27 2 07 0 *43 Zalalövö 5 Itt 10-1" 3'09, 7 00
Ő-o:: 8-4:’. >21 H-59 Pankasz ,719 9-41 2 55 (■,■37
6-11 8--’>3 2 29(pos Nagyrákos 5’12 9-30 J48 f,-27
6-21 9-0(5 •_> 39 o-2. ; Őriszont péler 9-20 240 ( i-19
6-4(5 9-.S2 Dávidliáza-Kolonnány 4 48 8-4!) •>•22 f,-02
6<>t 9-41 :l-03 6-5' Őrihódos ,| 44 8-.-51 •_> 07, 5-45
7-o2 9*1 3-n 7-n Sál 4 2(5 8-21 p59j 5-:55
7-15 10-0(5 3-24 7-26 Pelei-hegy Tót kereszt. |-i<; 8-07 1-48- 5-21
7-24 10-IC. Kerkaszabadhogy 4 OK 7*7 1*39  ,712
7-3s io-:u 3-407-51 l'.-Lentlva Mátyási lomb 3.-.S 7-46 1 29, 5-92
7-ir un- 349 8-02 Musznya-Vaslak 357 7-24 1-17 4-41
7-r.s io-r,c 4 00 8-1() Hattyúiul :!<4 7-08 1-03 4-26
8.09 H-(>« •fllS-2; Muraszombat i 3J2 6-53 12-50 412

— 9-1 ’ 7-2O(;-4f i Budapest keleti p ti. é •>•25 G ’« - • long s-uo
6-"l 13 37 3-24 Szombathely 7* ’ 1 2-29 1'42 1 0 44

_ 4-.‘>( I0-3O Eoliring 8*4 1-5(5 •724 10 Hl

A fekete léniával aláhúzott számok az éjjeli időt jelzik 
este «> órától reggel 6 óráig.

i betű indulást, é betű érkezést jelent.
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Nyári menetrend V iz sgalapok Tolnai ap
megjelent!

Kapható: Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedésében

f Muraszombat. Ü-J

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. 

a legjobb minőségű

magyar-, német- és egy vonalú.

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Budapesten
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BAI-KÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Csomagolásra
tiszta ujságpapiros kapható kilónként.

Butorcsomagolásra
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Tolnai Világlap Lexikonja
— akik arra igényt tartanak — 

átvehetik BALKÁNYI ERNŐ 
papirkereskedésében Muraszombat.

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

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

"’íá”" „Muraszombat és Vidéke" 
heti lapra,

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

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

- Muraszombat.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik 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.

Iskolai körbélyegzök
az uj rendelet szerint darabonként 3 koronájával 

megrendelhetők : Balkányi Ernő papirkereskedésében 

Muraszombat.
— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását

a legkellemesebb, legegész
ségesebb üdítő ital!

Kapható minden jobb

kávéház- és füszerüzletben.

Elvámolt raktár:

Orbán Ignác és Társa cégnél Szentgotthárd.
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é Keil-Lakk
5
< „Keil-Lakk“-nál jobb máz nincsen 
"5 Asszony mondja : ez a kincsem!

§ A padló úgy fénylik tőle
" rö Nem is kell sok máz belőle:

Kevés munka, semmi kin,
,z Barna, vagy porszürke szin,

c Figyelmet csak arra tegyen,
X X Hogy ez mindig „Keil-Lakku legyen !
□ .E Ajtó, mosdó, ablakpárkány

•§ 5 Oly fehér lesz mint a márvány, 
c • Ha fehér „Keil-Lakk“-ot veszünk

.. < S vele mindent jól befestünk.
E aí Konyhabútor, asztal, szék, 
cL * Itt van „Keil-Lak“ azúrkék,

-g Kerti bútort fessünk zöldre.
o o Gyermekeknek örömére.
5 m „Keil-Lakk“-ból van minden szin,
c Kék, piros, zöld-rozmarin,

Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott ,,Keil-Lakk“.

1967/1913. tlkvsz.
Együttes árverési hirdetmény.
A muraszombati királyi járásbíróság mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, Muraszombati 
takarékpénztár r.-t végrehajtatónak Lejkó Ferenc 
és neje Gombosi Rozália végrehajtást szenvedettek 
ellen 5000 kor. tőkekövetelés, ennek 19)1. junius 
1-től járó 6" i rendes, 8" <> késedelmi kamatai, ’/a0/<> 
dii. 153 kor. 20 fill. peri, 52 kor. 30 fill. végre
hajtási, 43 kor. íoganatositási és 50 kor. 30 fill. 
árverés kérvényezési költségek és 4 kor. 48 fill. 
illeték kielégítése, továbbá nevezett végrehajtató 
600 kor. tőke, ennek 1911. január hő 1-től járó 
6". rendes, 8" o késedelmi kamatai, ’/e0,0 dij, 70 
kor. 34 fill. peri, 24 kor. 30 fill. végrehajtási és 
18 kor. árverés kérvényezési költségek iránti vég
rehajtási ügyében az ezen kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság területén levő a muraszombati 459. sz. 
tjkvben A * 2 sorsz. 53 a hrsz. alatt Lejkó Ferenc 
Gombosi Rozália nevén vezetett ingatlanra 94 kor., 
az u. e. tjkvben A v 4 sor 832, a hrsz. alatti in
gatlanra 206 kor., u. o. 561 sz. tjkvben A I. 1 
352 a hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett in
gatlanra 153 kor., az u. o. 613 sz. tkvben A I. 1 
sorsz. 620 hrsz. alatt nevezett tulajdonául felvett 
ingatlanra 106 kor., az u. o. 726. sz. tjkvben A I. 
I 2 sor 616, 618 hrsz. alatt nevezettek tulajdo
nául felvett ingatlanra 192 kor., az u. o. 778 sz. 
tjkvben A I. 1 sor 158 a hrsz. 290. házsz. alatt 
nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 2837 kor., 
az u. o. 797. sz. tjkvben A 3 sorsz. 478 a hrsz. 
alatt felvett nevezettek tulajdonául felvett ingat
lanra 17 kor., az u. o. 252. sztjkvben A f 1 sor 
823 a hrsz, alatti ingatlanból Lejkó Ferenczné, 
Gombosi Rozália B. 5. alatt',7-ed rész jutalékára 
3 kor. 28 fill. s végül az u. o. 1030. sz. tjkvben 
A I sorsz. 478 2 hrsz. alatt nevezett tulajdonául 
felvett ingatlanra 21 koronában megál-lapitott ki
kiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra ha
tárnapul

1913. julius hó 30-ik napjának
délelőtt 8 órája alulirt tkvi hatóság hivatalos helyi

ségébe kitüzetik azzal, hogy ezen határnapon a 
fenti ingatlan a kikiáltási ár 1 a-ed illetve 2/a-ad 
részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20" o-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 megfelelőleg 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 egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Mura
szombat község házánál megtekinthetők.

Árverés a fenti telekkönyvekben feljegyzendő.
Muraszombatban, 1913. május hó 21. A kir. 

járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Schweitzer sk. kir albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenő, tlkkvvezető

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.---------  .—- -

DELVASMEGYEI TAKAREKPENZTAR RESZV.-T. 
MURASZOMBAT.

Alaptőke Betéteket elfogad Alaptőke
500.000 K. DCICICKCl ClIUgdU 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",, kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

éS mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján ahgjutányosabb feltételek mellett.

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 tartózó minden meg
bízást elfogad.

___________________________________________

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 1-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 I

Visontai és Mátrahegy aljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállay Zoltán v. b. t. t., Hevesinegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota): Postafiók I. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontamátra.

0 1908 1911. évjáratú és uj FAJBOROK.
Pécsenye-. csemege-, szamorodni- és asszu-borok.

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szölötelepei: 
Beültetett terület 540 hold. Évi termes 12.000 hectoliter.

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

borfajok: Mézes, Ezerjó RizimE, Furmint (Somi.Hérsievew.Muskét. Zala-, Vas- es Somogymegyei képviselet
Otoneli, Cnasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, 7 1

Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernel. Polgár Dávid ÉS Társa Urak Budapest, VI., Fraugepán-u. 12.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


