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A vidék Erzsébet-szobrai.
\ magyar nemzetnek Erzsébet királyné 

mt r/.ctt imádata Budapestre tervezett 
javára olyan nagy összeget, három 

íkH, hordott össze, amilyenre nemcsak 
ui.k nincs példa, de hatalmas, gazdag 
aizeteknél is alig akadunk párjára Alig 
leinthetne a művészet olyan monmnentá- 
. a kotást. amely el tudná nyelni az óriási 
szeget. Ha teremtenének is valami mér- 

li tétlenül nagy emléket, akkor nem fejezné 
ki a. nagy királyné szerénységét, finom 
nőiességét, zajtalan, csendes életét A szo
borra két millió valóban elég lenne.

A szobor-bizottságnak nagy fejtörést 
okoz most, hogy az összegnek fölös részét 

\en célra fordítsák Garmadával teremnek 
a tervek, amelyekből megelégedetten lát
hatjuk. hogy a nagy asszony emlékéhez 
fii ii intézményekre kívánják fordítani. 
Magyarországon élünk, mi sem természe
tesebb tehát mint az, hogy ezeket az intéz
ményeket ismét a fővárosban akarják köz
pontosítani, vagyis a pénzt, amelyet minden 
kis falucskának minden kis kunyhója is 
áldozatának tekint, ismét a főváros emlé
kére akarják költeni 
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MEGJELENIK MINDEN VASARNAI’.

Sokat panaszolt, régi átka ennek az 
országnak, hogy benne teljesen elhanya
golják a vidéket. Minden áldozatot, minden 
befektetést, minden fényt, pompát, ipart, 
kereskedelmet, tudományos intézményeket, 
művészi alkotásokat csak Budapestre akar
nak összehordani, mintha az ország csupán 
egyetlen városból állana, mintha a kultúra 
áldásaira csak egy város népe áhítoznék

Budapestnek elfogult pártolása úgy
szólván teljesen felszívja a vidék erejét 
Mig Budapesten, az egész ország közpén
zeiből létrehozott, szinte túlságosan ragyogó 
állapotokat látunk, addig a vidék kultúrája 
fénytelen marad

A vidék elhanyagolását mi sem jel
lemzi jobban mint az, hogy a fölösleg 
miként való felhasználásánál egyetlenegy 
szó sem hallatszott a vidék érdekében. Már 
pedig talán mondhatjuk, hogy az összeghez 
a vidéknek is volt egy kis köze.

Tagadhatatlan, hogy a fővárosban állí
tandó szobornak tökéletesnek kell lenni, 
azon az adományok felosztásának, a begyült 
összeg redukálásának nem szabad meg
látszani.

Mikor azonban tudjuk, hogy fölösle
ges pénz minden körülmények között ma

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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rad, mert éppen a művészi finomság érde
kében kell maradni, akkor igenis joggal 
megkövetelhetjük, hogy a fölösleget vidéki 
művészeti célok javára fordítsák. Hiszen 
olyan szegény Magyarország vidéke mo
dern művészeti alkotásokban Miért kelljen 
a vidéknek Budapestre zarándokolni, ha 
nagyjaink emléke előtt akarja lelkét a 
mindennapiságból fölemelni? Hiszen a haza
fias érzést az emlékeztető szobormüvekkel 
fejleszteni kell az Alföld metropolisaiban, 
a Kárpátok alatt, Erdély bércei között, a 
négy folyam mentén és a Balaton vidékén 
is. Végre azt sem tagadhatjuk, hogy a 
művészi érzék fejlesztését nemcsak azok 
számára kell biztosítani, akik a művészi 
objektumokkal egyébként is bőven meg
áldott fővárosban laknak vagy akik néha 
napján oda felrándulnak. Egy egy szép 
szobormű miért ne gyönyörködtethetné a 
vidék emberének lelkét is; miért ne lanit- 
gathatná a vidéki nagy városba sűrűn 
bejáró falusi embert is azoknak a nagy 
cselekedeteknek megbecsülésére és köve
tésére, amelyet az ércbe öntött vagy már
ványba faragott szobor kifejez?

A vidéki társadalom tehát álljon talpra 
és erélyesen követelje, hogy a fölös pénz-

TARCZA

Virradóra .
Virradóra kong az óra, 
Elhallatszik messzire ....
Hallgatózom áhítattal
S nem nyugszom e gondolattal: 
Az a kis lány alszik-e?

Képzeletben arra járok, 
Elmegyek az ablakig ; 
.Megszólítom lágy beszéddel 
S ott vagyok, míg tart az éjjel, 
Hátha rólam álmodik.

ÍX bogó kis szivecskéje 
Erzi-e, hogy meglesem ?

Hogv a lelkét telkemmel
Epedö, nagy szerelemmel 
Ossze-vissza ölelem ?

És ha csókom olt felejtem 
Nevető kis ajakán.
Hogy e rövid perez varázsa 
Örök élet boldogsága 
Tudja-e a kis lány ?

Mert ha érzi, a mi mostan
Átrezeg a szivemen :
Virágból lesz a párnája
S olyan édes lesz az álma, 
Mint az élet most nekem.

(Vashidegkut.)
Vidaföldi OSSKÖ ÍRNÁK. 

A susogó lombok közé.
- Franciából.

Edmond de Eancherv, a urak klubjának tagja 
i ma sokat veszített.

Amint a klub oszlopcsarnokát elhagyta, úgy 
érezte, hogy elájul.

Koldus volt.
Lassan, támolyogva haladt le az utcán. Ko

csit intett és lakására hajtatott . . .
Levágta magát a kerevetre és maga elé 

bámult.
Hm! Az öregeknek igazuk volt; csakhogy 

mi. könnyelmű fiatalok csak akkor fogadjuk meg 
okos tanácsukat, mikor ők már nem segíthetnek 
rajtunk.

Most szeretném tudni, hogy mit csinálunk. 
Edmond ?

Kétszázezer frank! Nem csekélység! Volt, 
nincs! Hihetetlen, de mégis való. Kedvem volna 
magamat a másvilágra expediáltatni, de mit érnék 
el vele?

ISirolin" Rocké ”
X ezerszeresen bevált

tüdőhurutok elleníXíX. friss és idült
köhögés, hörghurutnál 

tüdögyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a 

tüdövész ellen. _

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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bői busz vidéki városban .is állítsanak 
szobrot. Annyi pénz van, hogy egy-egy 
város igy is ötvenezer koronás szobrot 
nyerhet, tehát abszolút becsű műemlékkel 
gazdagodik. Ne költsék el az egész össze
get a rendeltetésének meg nem felelő, 
holmi fővárosi utcafölbontásra, szabályo
zásra a szoborral összeépített irdatlan 
kőműves munkára.

A vidék olyan szépen kivette a részét 
a királyné fölött való gyászból emlékére 
olyan szép áldozatokat hozott, hogy nem 
érdemli meg a mellőzést. Ne is említsünk 
mást, mint azokat a ligeteket, erdőcskéket, 
amelyeket a királyné emlékére ültettek. Hi 
szén ezek a parkok szinte várnak egy egy 
szobrot. E szobor igazán csak a királyné 
szobra lehet.

A mi vármegyénk méltán számíthat az 
Erzsébet-szoborra. Felhívjuk elsősorban 
nöegyesületeinket arra, hogy sürgősen össze
hívott gyűléseiken, a szobor-bizottsághoz 
intézett iratban, jelentsék be azt az óha
jukat, hogy vármegyénk területén szeretnék 
az egyik Erzsébet szobrot látni. Városaink 
cselekedjenek ugyanígy, keressék meg 
országgyűlési képviselőiket, befolyásos kö
zéleti nagyságaikat: hassanak oda, hogy 
ezúttal is ne kizárólag Budapest művészete 
számára foglalják le az egész összeget. A 
budapesti szobor csak egy művészt foglal
koztatna. Ha azonban a vidéken is állita- 
tanának szobrokat, akkor a művészek egész 
táborát támogatnák, a nálunk elég tövises 
pályájukon. A hazai művészet kiszámítha
tatlan mértékben nyerne, mert hiszen igy 
művészi nemes verseny fejlődnék ki s nem 
lehetetlen, hogy a vidéken néhány olyan 
szobor teremne, amely talán művészi érték
ben sikerültebb is lenne mint a fővárosi, 
mert hiszen a kisebb szobor intimsége 
közelebb áll a királyné nemes egyéniségé
hez. A szobor nevezetességet kölcsönözne 
a vidéknek, és bizonyára hatással lenne az 
idegenforgalomra, különösen az olyan ide
genek látogatására, akik természeti tanul

mányok végett mindig szívesen indultak 
körútra.

A városok versengéséből, a szobrok 
nagy számából a mindenkori magyar ki
rályné nemes példát láthatna arra, hogy a 
nemzet jó szive örökké lángoló szeretetébe 
zárja azokat, akik igaz ügyében nem hagy
ták el öt s akik fölemelték mellette jóságos 
szavukat — — —

A fürdés és úszás.
A fürdő tisztítja az emberi testet, nyitva 

tartja a bőr pórusait, üditőleg hat a szervezetre, 
sőt azonfelül a víznek gyógyító hatása is van. 
Azok a hatások és eredmények, melyeket egyes 
híres gyógyfürdők gyakorolnak bizonyos beteg
ségekre. feltételeztetnek légnemű és sós alkotó
részek által, melyek a vízben elnyelve, vagy 
oldva találtatnak. A szénsav, a só, a kénsav, 
bizonyára kifejtik a maguk jellegzetes gyógyító 
hatását, de a fő gyógytényezö maga a viz, hő- 
mérsékével és tömegével, és pedig mechanikai 
vagy vegyi utón.

Nem kell tehát csodálni, ha a víznek gyó
gyító hatása, melyet már a legrégibb népek is 
felismertek, ma külön tudományág, sőt mint ilyent 
nemcsak elismerik, hanem tanítják tudomány
egyetemeken és a víznek gyógyító hatását újabb 
egyetemi intézeteink is igénybe veszik.

Különösen az úszás van igen nagy fontos
sággal a szervezetre. Ha az élettani hatását vesz- 
szük, kiviláglik, hogy az uszófiirdő mechanikailag 
és höbelileg hat, és pedig hőfoka és a viznyomás 
által. Nincs testgyakorlat, amit az úszással össze 
lehetne hasonlítani. Az úszáshoz tartozik persze a 
tornázás a vízben. Ez talán a legtökéletesebb 
torna-gyakorlat, mert a test összes izmait igény be
veszi és tiszta, pormentes levegőben történik.

Nemcsak a bakteriológia, de főleg a sebé
szet vívmányai megtanították az embereket, hogy 
a legjobb óvszer a betegségek és azok kórokozói 
ellen a feltétlen tisztaság.

A közönséges életben az embereknek erről a 
tisztaságról sokszor nincs kellő fogalmuk. Az 

emberi test a legtermészetesebb módon a viz, a 
fürdés által tartható tisztán. Hány ember van, aki 
csak nyáron a nap heve miatt és télen egy-egy 
sátoros ünnep alkalmával vesz fürdőt. Az emberi 
test pedig csak látszólag tiszta és a gyakori fürdés 
nemcsak kellemes, hanem egészségi szempontból 
is szükséges.

A por ugyan egymagában ártatlan termé
szetű, de belehelve tüdőhurutot okoz, mely hajla
mot teremt a tüdővészre. De sok belehelt anyag 
már magában véve is mérges. A betűszedők, 
festők idült ólommérgezésbe esnek, a dohánygyári 
munkások nikotint nyelnek a dohányporral; gyufa
gyárban a foszfor, arzén-készitésnél az arzén vál- 
hatik kellő óvatosság nélkül életveszélyessé. Milyen 
szükséges volna minden munka után a für!

A tulerőltetésnek, tulkövetelésnek, kéi>.,■ be
esésnek, kedvetlenségnek és idegességnek mostani 
századában megbecsülhetetlen tényező a fürdő.

Muraszombaton megvolna egy rendes fürdő 
höz a fő-tényező: a viz. De fürdőnk, rendes u- 
mindenkinek rendelkezésére álló fürdőnk bizony 
nincs — se nyáron, se télen !

hírek.
A vörös kereszt tanfolyam vizsgája

A Vörös kereszt egyesület muraszombati fiókja 
által rendezett tanfolyam vizsgálata e hő 12-én 
délután 5 órakor tartatott meg az állami óvodá
ban. A tanfolyamon az előadásokat dr. Brandieu 
Sylvius, az egylet derék orvosa tartotta. Részt vet
tek ezen dr. Brandieu Sylviusné, Döbrentei Antalné, 
dr. Geiger Arthurné, Hima Jolán. Nagy Rózsika, 
Nyirő Borcsa, Pósfay Ida, Saárv Józsefné és 
Spranszky Anna urhölgyek, akik valamennyien 
vizsgára is jelentkeztek. A vizsgálat elnöke dr. 
Medzihradszky Kálmán vármegyei t. főorvos volt. 
Megjelentek a vizsgán: Pósfay Pongrácz elnök. 
Olajos Sándorné társelnök, dr. Geiger Vilmos 
járásorvos, dr. Vályi Sándor egyesületi titkár, dr. 
Czifrák János szerkesztő a sajtó képviseletében.

Pósfay Pongrácz rövid megnyitója után dr. 
Brandieu Sylvius előadó orvos intézett néhány 
szót a főorvoshoz, kérvén őt hogy hallgassa meg

— Brr! Edmond! Hát ennyire jutottunk ?
Pedig bizony, nincs egyéb mód: főbelö

vöm magamat vagy megnősülök. Majdnem egyre 
megy. Itt gyors, ott lassú halál . . .

Páradtan emelkedett fel a kerevetről és gon
dolatokba mélyedve sétált fel és alá a szobában.

Maga sem hitte el, hogy olyan szegény, mint 
a legutolsó bérszolga künn az utcán.

Furcsa játéka a sorsnak.
Tegnap még ünnepelt, gazdag világfi, ma 

koldus.
Lehetséges, hogy mig ő itt kétségbeesve té- 

pelődik az a másik fél, a nyerő, örömében azt 
sem tudja, mit tegyen . . .

*Edmond de Fanchery leült Íróasztalához, 
hogy leszámoljon az élettel.

Nem tudott megbarátkozni azzal a gongolat- 
tal, hogy ő, az ideálist;1, most érdekből megtegye 
azt, amitől irtózott.

Nem, soha!
Nem tudta még csak a gondolatát megszokni, 

hogy elvegyen egy pénzeszsákot.
Inkább a halál, mintsem rámondják, hogy 

érdekből tette.
Végrendeletet irt és búcsúzott . . .
Tehét halál, halál . . .
Képzeletében látta magát a hófehér ágyon 

átlőtt halántékkal. A vér, az a piros vér pedig 
megfestette a hófehér csipkés párnát.

Azt a párnát, melynek csipkéit még boldo
gult édesanyja és egy kedves leányka ujjacskái 
hímezték.

Csakhogy ők már rég pihentek. Ök már rég 
boldogok.

Most, hogy eszébe jutottak ők, a kedvesek, 
nem is találta olyan borzasztónak a halált.

Most érezte csak, hogy milyen üres is volt 
számára az egész világ nélkülük, most fogta el 
valami kimondhatatlan vágy utánuk . . .

És Edmond de Fanchery szemei megteltek 
könnyekkel.

Leborult arra a hófehér vánkosra, csókjaival 
halmozta el a fehér habos selyemcsipkéket és 
sirt keservesen. Feje hátrahanyatlott elkábult 
és a habos selyemcsipkék zizegve befödték izzó 
homlokát.

Oly jól esett agyának az a hideg, könnyű I 
selyemlepel, mintha elhunyt kedvesének parányi 
kacsóit érezte volna.

És Edmond de Fanchery visszagondol ifjú
korára.

Mikor még boldog volt és megelégedett. Mi
kor a rendes napi teendők után oly boldogan tért 
haza a családi otthonba. Öreg édesanyja oly sze
retettel fogadta. Hát még a kedves, a boldog meny
asszony, az aranyos Lili!

Eszébe jutottak azok a kellemes nyári séták, 
ott lent a parkban. Eszébe jutottak az anyai taná- 1 
csők. És Edmond de Fanchery képzeletében újra 
vallani vélte e szelíd hangokat; úgy érezte, hogy 
a csipkés párna, melyen most elkábult feje nyug
szik, lágy suttogó hangon megszólalt:

Légy óvatos, fiam, és ne higyj mindenki
nek. Ne iparkodjál elérni azt. amit csak hosszas 
küzdelmek árán lehet elérnünk. Ne legyenek önző 
és hiú vágyaid. Légy megelégedett, mert a meg
elégedettség alapköve a boldogságnak«•

Es Edmond de Fanchery most oly boldogta
lan volt. Újra elfogja őt valami álomszerű kábult- 
ság és képzeletében újra ott sétál a park susogó 
lombjai között.

A fák, azok a százados fák, azonban most 

olyan szomorúan integetnek feléje . . . talán azok 
is búcsúznak ? A hideg verejték kiüt homlokán és 
kínosan vergődik azon a suhogó fehér vánkoson

Úgy érzi, mintha az a susogás hangokba 
menne át, szomorú, fájdalmas panaszhangokba 

Oh, Edmond, jó Edmond! Hát én rólam 
is megfelejtkeztél ? Én rólam ? A kicsiny, az ara
nyos Lilidről? Lásd, ez nem szép tőled! Jöjj kö
zénk ! Hiszen már oly rég várunk. Neked ide kell 
jönnöd. Mert a te otthonod csak itt lehet. Csak 
itt lehetsz boldog!

Edmond de Fanchery hallja az édes hivő
hangokat és emlékezni kezd.

Ismét látja ott a parkot, csakhogy most oly 
viruló szép minden. A virágok oly illatosak, oly 
szépek. A madarak vig dalt zengenek a fákon. Az 
égbolt tiszta kék és fényes.

A távolban egy leányka alakját látja. Oly 
üde, oly bájos az a rózsaarc. Járása könnyed. 
Alakja magas, karcsú. Aranyszőke haja oly igé
zőén hull le vállaira. Csak az arc, az a rózsacrca 
oly igen, de igen szomorú . . .

És Edmond de Fanchery úgy érzi, hogy még
sem veszített el mindent. Hogy még ott számára is 
van boldogság, olyan boldogság, mely itt nem lé
tezik. Hogy ő nem is olyan szegény, mint gon
dolta, sőt gazdag, nagyon gazdag . . .

Oh, megyek, édes leánykám. Itt hagyom 
e zajos világot és megyek oda' oda hozzátok. 
Itt hagyom ezt a világot, hol annyi izgalmas na
pot éltem át. Hol a boldogság oly mesés, oly 
megfizethetetlen. Megyek hozzátok, oda oda 
közétek oda a susogó lombok közé, hozzá
tok pihenni.

És Edmond de Fanchery szintén elment a 
susogó lombok közé pihenni.
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Jgyek készültségét. Ezután kezdetét vette a 
a. Először elméleti kérdéseket kaptak a höl- 

s a bizottság bámulva hallgatta azokat a 
•Js feleleteket, melyeket a legnehezebb kérdő
kre is adtak. A három hónapig tartó tanfolya

ma a hölgyek megtanulták mindazt, ami a beteg
ül 'hoz szükséges. Az elméleti vizsga után kö- 
ikezett a gyakorlati vizsgálat. Mindegyik hallga
ttak egy kötözést kellett bemutatni. Szidónia 

• .zónák, az óvodai dajkának, egy rövid félórán 
minden testrésze meghibásult. Mindkét keze 

. iábai kificamodtak, hátán óriási zuződás 
t. állát leszakították, fejét betörték, s a höl- 

gvek nagy buzgalommal alkalmazták a különböző 
m i. A gyakorlati vizsgát is fényes sikerrel 

le valamennyien, s a bizottság kitünően 
netteknek jelentette ki a hölgyeket, akik hi

dra dicsérendő munkál végeztek, amidőn az 
crszeretet gyakorlásának legszebb müvét tanul- 
meg. A vizsga befejeztével Pósfay Pongrácz 

ok lendületes szavakkal köszönte meg a hői
nknek fáradozásukat, dr. Brandieu orvosnak a 
zödséget és a főorvosnak azt a szívességét. 

<y a vizsgára eljött. Dr. Medzihradszky Kálmán 
. >rvos a megye részéről és a vármegyei központ 

nevében is köszönetét mondott a hölgyeknek, az 
elnökségnek és a vezető orvosnak. Ezzel az iin- 
ncp'ég számba menő vizsga véget ért. A hölgyek 
képesítésükét igazoló diplomákat kaptak. A vizsga 
beíeie/tével a hölgyek díszes csapata dr. Brandieu 
Svlvius orvost a lakásán kereste fel Olajos Sán- 
dorné elnöknő vezetése alatt. Itt Saáry Józsefné 
eke szavakkal adott kifejezést a hölgyek köszö
netének s egy értékes dohánykészletet meg egy 

végű botot nyújtott át a kis doktornak, mint 
anitványok ajándékát. Dr. Brandieu Syl- 

' ius az eii'i'ierés ezen igazán kedves és poetikus 
ötletétől szemmel láthatólag meg volt hatva, s szor
galmas tanítványainak ez a figyelmessége igen jól 
esett neki. A hölgyek maguk is igen örülték annak, 
hogy tanáruknak egy emlékkel kedveskedhettek. 

Este a vörös keresztes hölgyek kísérőikkel a 
megyei főorvos ur tiszteletére összejövetelt tartot
tak a Dobrai étteremben, mely jókedvben késő 
éjszakáig tartott.

Dr. MedzihradszKy Kálmán 
ti megyei t. főorvos csütörtökön városunkba 

érkezett, részt vett a Vörös Kereszt tanfo
lyam vizsgáján, s megejtette a szokásos 
közegészségi vizsgálatot.

Uj albiró Körmenden. A körmendi 
járásbíróságnál a Szép György áthelyezésével 

nresiilt egyik albirói állásra a király Szende 
in dr. balatonfüredi járásbirósági jegyzőt né

zte ki.
A muraszombati kórház bizottságá- 

ujiáalakitása. A "vármegye legutóbb tartott 
r ésen választotta meg a kórházi bizottság 

'legválasztattak: Pósfay Pongrácz járási 
tó.'/.u, ró, jr Czifrák János ügyvéd, ifj. Hor
váth Pál tb. főszolgabíró. Kovács István ág. ev. 

k- z. Szlepecz János plébános, dr. Ritscher 
s i nti ügyvéd, Kirbisch Eerenc takarékp. pénztárnok, 
hinkuncz Sándor m. kir. állatorvos, Nemes Mik- 
"■» m. kir. állatorvos muraszombati. Vértes Sándor 

ami igazgató tanító urdombi, Hartner Géza 
i tokos, képviselő muraszombati. Darvas Aladár 

•g- ev. lelkész tótkereszluri, Keresztury Kálmán 
“rjegyző mártonhelyi, Schweinhammer János 

tiszttartó battyánfalvai, dr. Pintér Miklós ügyvéd 
muraszombati és Lainscsák József városbiró mura
szombati lakosok. Ezen megbizatá-az 1913 1918.
evekre szól.

A muraszombati segédjegyző vá
lasztás határnapját a főszolgabíró julius hó 19-ére 
tűzte ki.

Bodóhegyen az iskolai harmónium ja- 
y.ira 1913. junius hó <8-án tartott táncmulatságon 
felülfizettek: Szinicz Lajos 100 K, Szinicz János 
20 K, Benkics István 4 K, Kemény Mór. ‘Hahn 
Izidor, Hahn Viktor 3.50 3.50 K. dr. Wappen- 
stein Henrik, Siftár Károly, Nemec János, Siftár 
István, Porkoláb Gyula 3’ 3 K, Uray Attila 2.50 
K. Obál Mihály. Vogrincsics József. Vertes Sándor. 
Skrabán Elek, Vogler Rudolf. Benkó János, l ilán 
Ferenc, özv. Szinicz Lajosné, Koltay Pál, Káply 
Elemér, Morgenstern Rezső 2 2 K, Czigler Má
tyás, Hahn Hermann 1.50 1.50 K. Einstein Gá
bor, Vukán Kálmán, Kühár N. I I K. Móhr N., 
Derkács Ferencz, Viijecz Ferenc, Kuscher Rudolf, 
Kocsár Károly, Vogler Viktor, Osskó írnák, Obál 
Lajos, Küzmics N., Jónás János, Végi N. 50 —50 
fillér, özv. Frankó Jánosné 20 fillér, melyért ez
úton is hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség.

Iparostanonczok jutalmazása. A 
közoktatásügyi minisztérium jóvoltából a mura
szombati tanoncziskola két növendéke fog az idén 
is jutalomban részesülni. Ehrenstein Henrik és 
Loncsár Ferencz III. o. tanulók lesznek a jutal- 
mazoltak, akiknek a városi képviselőtestület jelen
létében tartandó zár-ünnepélven, junius 15-én d. 
u. 3 órakor fogják az 50 kór. jutalmat ünnepé
lyesen átadni.

Elvitte fűrész az ujját. Dómján István 
géptulajdonos Pozvék Ignácz szabó mesternél fát 
fűrészelt. A fűrésznél Zsálik Lajos tanoncz volt 
alkalmasra, kinek a gép 3 ujját elszakította. A 
szerencsétlenül járt tanoncz sebeit dr. Geiger 
Vilmos tb. főorvos kötötte be. A csenuőrség meg
indította a nyomozást annak kiderítése végett, 
hogy terhel-e valakit gondatlanság a súlyos bal
esetért.

Fiuinternátus Szombathelyen. Har
madik éve fönnálló intézetben vidéki tanulók kel
lemes otthont találnak teljes ellátással, állandó 
fegyelmi és tanulmányi felügyelettel. Az. intézet 
állami felügyelet alatt áll. Tessék prospektust kérni 
(Szily János-utca 24. sz.)

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.

Felvétel tanképző-intézetbe. A felső
lövői ág. h. evang. tanítóképző-intézet I. osztályába 
a jövő |9|3 14. tanévre 20 növendék vétetik fel.
A felvétel kérésekor születési, iskolai- (a közép
vagy polgári iskola IV. osztályáról), orvosi és 
ujraoltási bizonyítvány küldendő be. A II. osztályba 
10 tanuló vétetik fel: a III. és IV. osztályból csak 
kifogástalan magaviseletü és jó előmeneteld nö
vendékek vétetnek fel esetleg. Az intézettel kap
csolatos internátusbán összesen 25 szorgalmas és 
jómagaviseletii növendék helyeztetik el. akik a 
teljes ellátásért havi 24 koronát fizetnek. A felvé
tel iránti kérvények a felsőlövői evang. taninté
zetek iskolai kisbizottságához címezve junius hó 
30-ig nyújtandók be az igazgatósághoz.

Kérem fizesse elő a pártoktól és kor
mánytól független legtartalmasabb, legnívósabb 
budapesti napilapot Az Újság -ot. Előfizetési ára : 
Egy hónapra 2 K 40 fill.. negyed évre 7 K. fél 
évre 14 K. egész évre 28 K- Nyáron át minde
nüvé utána küldjük Az Újságot még akkor is, ha 
naponként változtatja tartózkodási helyét. Czim : 

Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. kerület. 
Rákóczi-ut 54.

Laurids Bruun : Van Zanten boldog 
évei. (Szerelmi regény l’elli szigetéről.) A Göinöri 
Jenő szerkesztésében megjelenő Modern Könyv
tárnak érdeme, hogy a magyar olvasóközönség 
számára is hozzáférhetővé tette az újabb dán irói 
gárda kimagasló alakjának ez érdekfeszitő, rend
kívül finoman, sok költői bájjal megirt temekbe- 
készült regényét, a regény színhelye az ausztráliai 
szigetvilág, ami alkalmat ad a szerzőnek bájos és 
grandiózus természeti képek megkapó ecsetelésére 
s a benszülöttek életének rendkívül érdekes festé
sére. Valóban csodálatosan szép, tropikus mese
ország képe tárul itt az olvasó elé. A regény egy. 
a pelli-szigetbeli benszülöttek közt megtelepedett 
európai férfi szerelmének nagyon érdekes, és meg- 
rázóan tragikus történetét tárgyalja, s az európai 
férfi benszülött hitvesét s egyetlen gyermekét el
pusztító katasztrófának, a tájfunnak megrázóan 
fenséges ecsetelésével ér véget. A rendkívül élve tulajdonos.

Nemecz János vas-, Heimer Samu és Hirschl Anna 
vegyeskereskedésében is.

zete .-s n ; ,.y művészettel megirt könyv a jelen
kori dán irodalom egyik légié, .ntősebb, világhírűvé 
lett terméke. Úgyszólván minden európai nyelvre 
lefordították már. A pompás fordítás Zoltán Vil
mos munkája. A vaskos, tizives kötet ára 1 kor. 
Az Athenaenm kiadása.

Osztöndijpályázat iparosok özve
gyei és árvái részére. A kereskedelemügyi in. 
kir. miniszter ur pályázatot hirdetett a Goldberger 
Erzsébet féle alapítvány folvó évi kamataiból ala
kított 7 egyenként 300 30Ö és egy 250 koronás
segélydijra. E segélydijra pályázhatnak szakmájuk
ban kivált, józan életű, de fiatalon elhunyt képe
sítéshez kötött ipart űzött magyar honos iparos
mesterek szegénysorsu özvegyei vagy szegény.sorsú, 
de 18 évet még be nem töltött (fiú esetleg' leány) 
árvái. A folyamodványok a kereskedelmi miniszter 
úrhoz címzetten legkésőbb folyó évi junius 30-ig 
a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarához 
nyújtandók be. A részletes pályázati feltételek a 
soproni kereskedelmi és iparkamaránál vagy az 
ipartestületeknél megtekinthetők.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen. A 
»Fogadd< 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 törvény 
által előirt Bortörvény fontosabb rendeletéi fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratukig hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletét tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Hymen
Rosonbor^ Re/.sti barcsi kereskedő f. hó 

17-én d. u. a meghívókon feltüntetett időpont
tól eltérően 2 1 ■_> órakor az izr. templomban 
örök hűséget esküszik Wolf Jakab muraszombati 
kereskedő leányának, O/#a kisasszonynak

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik forrón szereteti nőm, 

illetve édesanyám Muraszombatban történt 
elhunyta és onnan való elszállítása alkalmával 
a részvétnek és a szives jóindulatnak oly 
jóleső példáját tanúsították, különösen pedig 
a hatóságnak es az elszállítás munkájában 
oly önzetlenül segédkezüknek. ez utón is 
hálás köszönetét mondunk.

Alsólendva, 1913. junius hó 8.

Reíchenfeld Sándor és fia.

) I: rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssége 
nem vállal.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 15 .án (vasárnap). 17 én (kedden)

1. Az örökösök és a végrendelet megsemmisítése. 
Nagy dráma. Óriási film. 3 felvonásban.

Szünet.

2. Vándorlás Indián keresztül. Terin, u. felvétel.
3. A két keményfejü. Vígjáték.
4. Muki állást keres. Bohózat.
HFl vápák • Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
UCLYAKAIK. t| he|y 40 fj||.r III hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV,

Az Est ^phatáj1
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Keil-Lakk
„Kei1-Lakk**-nál  jobb máz nincsen 
Asszony mondja : ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle
Nem is kell sok máz belőle: 
Ke vés munka, semmi kin. 
Barna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen. 
Hogy ez mindig „Keil-Lakk**  legyen ! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha fehér „Keil-Lakk“ -ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Keil-Lak“ azúrkék. 
Kerti bútort fessünk zöldre. 
Gyermekeknek örömére. 
„Keil-Lakk**  -ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak.
Mindig legyen ott „Keil-Lakk".

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

darabonként 26 koronáért 

kor. tőkekövetelés, ennek 1910. julius 1-től járó 
6’ 2° <> rendes, 8", o késedelmi kamatai, 143 kor. 60 
fill. peri, 43 kor. 60 fill. végrehajtási, 42 kor. 30 
fill. korábbi árverési, 10 kor. 20 fill. hírlapi hir
detési, 42 kor. 30 fill. ujabbi árverési kérvényezési 
költségek, továbbá ugyanezen végrehajtatónak 2000 
kor. tőke, ennek 1911. január hó 15-től járó 6" n 
kamatai, 8 kor. 75 fill. óvási, 650 kor. 36 fill. 
peri, 34 kor. 75 fill. végrehajtási, 20 kor. árverés 
kérvényezési költségek, végül ugyanezen végrehaj
tatónak 3000 kor. tőke, ennek 1911. deczember 
23-tól járó 6°/o kamatai, 10 K 75 fill. óvási, l/a°/0 
váltódij, 72 kor. 92 fill. peri, 43 kor. 95 fill. vég
rehajtási kérési, 93 kor. 75 fill. ujabbi peri és 30 
kor. árverési kérési költségek, — a Muraszombati 
mezőgazdasági bank r. t. végrehajtatónak Bagár 
János elleni végrehajtási ügyében 300 kor. tőke, 
ennek 1910. november 25-től járó 6% kamatai, 
7 kor. 35 fill. óvási, 1 3"0 váltódij, 134 kor. 98 
fill. peri és végrehajtási, 24 kor. ujabbi árverési 
költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
az ezen kir. jbiróság mint tlkvi hatóság területén 
levő az ottóházai 12. sz. tjkvben A I. 17 sor 269 
hrsz. alatt ingatlanból Bagár Ferencz és János B. 
31—32 alatt 4/ia rész jutalékára 63kor., az u. o. 
85. sz. tjkvben A I. 1 sor 233 hrsz. alatt a fent 
nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 112 kor., 
az u. e. tkvben A I. 2 sor 160 a hrsz. alatt a fent 
nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 62 kor., 
az u. e. tjkvben A I. 164 a hrsz. 11. házsz. alatt 
fent nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 402 
kor., az u. e. tjkvben A I. 4 sor 163 b hrsz. alatt 
a fent nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 72 
kor.,az u. e. tjkvben A I. 5 sor 281 167 hrsz. alatt 
a fent nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 
50 kor., az u. e. tjkvben A I. 6 sor 284/167 hrsz, 
alatti a fent nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 
144 kor., az u. e. tjkvben A I. I sor 207 a hrsz. 
alatt a fent nevezettek tulajdonául felvett ingat
lanra 51 kor., az u. ezen tjkvben A I. 11 sor 
368, a hrsz. alatt a fent nevezettek tulajdonául fel
vett ingatlanra 148 kor., az u. ezen tjkvben A I. 
12 sor 271 a hrsz. alatt a fent nevezettek tulaj
donául felvett ingatlanra 138 kor., az u. ezen 
tjkvben A I. 13 sor 162,'a 1 hrsz. alatt a fent ne
vezettek tulajdonául felvett ingatlanra 36 kor., az 
u. ezen tjkvben A I. 15 sor 162 a 5 hrsz. alatt a 

fent nevezettek tulajdonául felvett ingatlanra 54 
kor., az u. o. 137. sz. tjkvben A I. 1 sor 163 2. 
hrsz. alatti ingatlanból a nevezettek B. 2., 3., 8., 
9. alatti 0 12 rész jutalékára 109 kor., az u. o. 
184. sz. tjkvben A I. 1 sorsz. 287/167.-hrsz. alatti 
ingatlanból a nevezettek B. 2 -5. alatti 4/c rész 
jutalékára 200 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik és pedig a Mura
szombati mezőgazdasági bank r. t. követelésére 
nézve csupán Bagár János ellen nevezettet a fenti 
ingatlanokból megillető jutalékokra az ennek meg
felelő kikiáltási árban, s arra határnapul

1913. augusztus hó 11-ik napjának
délelőtt 9 órája Ottóháza községházához kitüzetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár Va-ed illetve 2/a-ad részén alól el
adatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20o/«-a.

Ár verezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy ovadékképcs 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° 0-nak megfelelőleg 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- egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Ottó
háza község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, 1913. junius hó 6. A kir. 
járásbíróság mint tlkvi hatóság,

Schweitzer sk. kir albiró.

A kiadmány hiteléül:

Neszményi Dénes tlkkvvezető.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

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.

-------------------------------------------------------------------*3^*̂
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT

Alaptőke Betéteket elfogad Alaptöke 500.000 K. üCLClthCl ciiu&au 500.000 K.

betéti könyvecskén*,  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 a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra.

2154/1913. tlkvsz.
Együttes árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati királyi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság a Muraszombaton 1913. évi 
junius 4-én az érdekeltek meghallgatásáról felvett 
jegyzőkönyv alapján, végrehajtató kérelmének helyt 
ad s az árverés alá bocsátandó ingatlanoknak 
birtokrészletenként leendő elárverezését rendeli el, 
ehhez képest közhírré teszi, hogy a Muraszombati 
takarékpénztár r.-t végrehajtatónak Bagár Ferenc 
és neje Spilák Júlia és Bagár János és neje Spilák 
Franciska végrehajtást szenvedettek elleni 3730

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 eszközül.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

----------------------------------------------------------------------------------

LIP1K
SZLAVÓNIA

Radioktiv források

ELSŐRANGÚ: BIZTOSAN GYÓGYÍT: rheumát, ischiast. anyag csere

gyógyfürdő .ga.
64" C Nyári és téli kúra Kívánatra

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

zavarokat, czukorbetegségeket 

alkati bajokat, gyermek kórokat, 

csonttöréseket és izzadmányokat. 

prospektus ingyen


