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Pályaválasztás.
Hová és merre tereljük gyermekeink 

útját? Milyen pályára irányítsuk fiainkat? 
Ezek súlyos gondoktól terhelt kérdései 
minden szülőnek, aki elhelyezést keres 
gyermekei számára a létért való kiizde- 
li mben

Milyen pályára adjam a fiamat? Ne
héz a választás, különösen a mi szép 
országunkban,ahol a jövedelmező és viszony- | 
lagos jólétet, biztos existenciát jelentő 
kereseti pálya aránylag kevés van. Adjam 
orvosnak? Adjam ügyvédnek, tanárnak? 
Ezek a pályák jobbára zsúfolva vannak, 
nem is szólva arról, hogy nem minden 
szülőnek áll módjában végig iskoláztatni 
és egyetemi oklevélre nevelni fiait. Adjam 
tisztviselőnek? Hosszú tanulmányt kíván a 
tisztviselői állás is, s cifra nyomorúságot 
jelent. Adjam katonának? Ez nem volna 
rossz, de a hadsereg tisztikarában még 
sok az arisztokratikus vonás, ami egyszerit 
polgárember fia számára megnehezíti a l 
boldogulást és kevés ember is alkalmas 
arra, hogy egy életen keresztül fegyveres 
diszciplína alatt álljon és hivatásos katona 
legyen.

Milyen pályára adjam a fiamat? Ne
héz kérdés. A bölcsek azt mondják : ki kell 
ismerni a gyerek tehetségét s aszerint kell 
dönteni azután arról, milyen élethivatásnak 
szentelje magát. Igen ám. de ehhez a fiuk 
és a gyermekek tehetsége mellé szükséges 
a szülők pedig gyakran kistehetségiiek, 
különösen az anyagiak terén s nem áldoz
hatnak gyermekeikre annyit, amennyi a 
szeretetüktöl és a gyöngyeségüktől kitelnék. 

Akárhány családban de nem is akár
hányban, hanem a legnagyobb részénél 
fontos és szükséges, hogy a gyermekek 
korán keresethez jussanak, mert különben 
nein győzi a család a drága háztartást. A 
családi’ tagjainak, a fiuknak és ma már 
mind nagyobb arányban a leányoknak is 
hozza kell járulniok keretűtekkel a háztar
tás költségeihez.

Mi tehát a megoldás a fölvetett kér
désre, amely égető minden családra nézve, 
különösen ilyenkor, az iskola év végén ?

Az életpálya kérdését is talán Arany 
János szavai keretében lehet a legegysze
rűbb módon eldönteni: Szegény ember 
kevéssel beéri, vágyait ha szerényebbre 
méri. A kicsiny hivatás is jó hivatás lehet, 
csak biztos megélhetést biztosítson. Elvégre 
a géphez nemcsak hatalmas kazán kell 
s nagy kerék és nagy hajtórud, hanem 
szükséges a srót is, a kis fogantyú, a 
kicsiny rugó. Mind fontos és szükséges 
ahhoz, hogy a gép teljes legyen s zavar
talanul, tökéletesen működjék.

Az ipari pálya, a kereskedő pálya: ez 
szolgáltatja most a boldogulásnak nagy és 
széles országutját. A kis műhely és a kis 
kereskedés, is jó és haszonhajtó, jövedel
mező, ha szorgalom és rátermettség pá
rosul benne. Ilyen például a könyvkeres
kedő pálya, amelyre esty barátunk épen 
ma hívja fel figyelmünket. Ilyen van több 
is, csak körül kell nézni alaposan. És 
sohasem lehet tudni, hogy a kicsiny mű
helyből nem keletkezhet-e (szorgalommal, 
tehetséggel, tanulással, életrevaló ügyeség
gel) nagy műhely, a kicsiny boltból nagy 
bolt. Jobb kicsiny dolgon kezdeni, amit 

nagyobbra*  fejleszteni lehet, mint nagy do
logra térni, amihez az ember föl nem ér s 
amiben meghasonlik az ember önmagával 
és az egész világgal.

•A nap- és légfürdő.
Irta . Dr. CZIPOTT ZOLTÁN Vasvármegye tb. főorvosa.

A napsugár az egész természetnek éltető 
eleme. A napfény hatalmas erőforrás és készlet
raktár. a melyet az embernek a levegő és táplá
lék mellett, a mely végeredményében szinte nem 
egyéb a nap átformált erejénél, okosan*  kell ki
használni összszervezetének felépítésére és pótlá
sára, hogy a megfelelő célt elérhesse, l ény és 
levegő nélkül nincs élet! Már a rövid ideig tartó 
fényhiány is megviseli szervezetünket, annak huza
mosabb hiánya mellett pedig testileg, lelkileg 
elsatnyulunk. Az életnek négy védőszelleme: a 
fény, levegő, viz és mozgás között a fény foglalja 
el az első helyet. Az idegrendszernek, de általá
ban az egész emberi életnek bizonyos ingerhatá
sokra van szüksége, a melyeket külvilági tényezők: 
a levegő, fény, tápanyagok, hideg meleg, tehát: 
fizikai, kémiai és fiziológiai tényezők váltanak ki. 
de c melleit vannak a mint újabban tudjuk 
szervült (roganizált) ingerek apró lények alakjában 
és lelki befolyások is ; másrészt az élet ezen külső 
ingerekre testi és szellemi ellenhatással reakcióval 
felel. Inger és elleninger nélkül nincs élet. A 
levegő és fény életingerek, a melyek testünkre 
mint anyagra fizikailag, mint szervezetre fizioló
giaiig hatnak. A levegő, hőmérséklete, nedvessége, 
villamossága, nyomása és mozgása által hat.

A nap- és légfürdő lényege abból áll. hogy 
testünket ruhában vagy mezítelenül, zárt helyi
ségben vagy a szabadban a levegő és a nappali 
világosság vagy a napfény hatásának tesszük ki.

TAEOZA.

Arany balladáinak lélektani 
alapja és eszmevilága.

(A nagyszombati érseki főgimnáziumban pályadijat nyert mű.) 
Irta : Saáry Andor.

Végigzugott a magyar szabadságharc pusz
tító. romboló viharja hazánk fölött. Testvért-test- 
vértől, apát-fiútól ragadt e’. a harcivágy, a szabad
ság vágya és vitt, sodort az ágyuk dörgése közé, 
a harcok férgetegébe, hol diadalt legtöbbször nem 
is a honért küzdő hazafi, hanem a néma, elcsen
desült csatasikon, ezer és ezer holttest fölött vé
gigsuhanó halál szelleme ült . . .

Igy kellett elveszítenie Alanynak is a legjobb 
barátot, érzékeny lelkének egész bensőségével 
szeretett Petőfijét.

Aztán jött a többi megpróbáltatás. Jött a 
vihar állást, vagyont felforgató veszedelme!

Mintha megirigyelte volna a sors az első 
dicsőség babérjával megkoszorúzott költő nyugodt 
Boldogságát: egymásután zúdította rá csapásait: le
rombolva velük a haza legnagyobb költőjének testi 
egészségét, szétzúzva, búskomorságba döntve a 
legmelegebben érző szivet, megfosztva reményteljes 
magas állásától azt, aki arra a legméltóbb volt

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

és örökre elnémítva e csapásokkal a legtehetsé
gesebb dalnoknak víg, derült, kedvet-humort fa- 
kaszta lantját.

Testben-lélekben megkinozva, zilált anyagi 
helyzete közt megrendül Arany lelki nyugalma: 
ború, marcangoló mélabu és fájdalom nehezedik 
lelkére, melytől nem bir szabadulni többé. Lant
ján csak néha-néha zendül meg egy-egy lelketvi- 
ditó, derültebb hang: a megsebzett, csalódott szív 
akkor is csak sírva tud vigadni!

És amikor évek múltán ismét szebb napok 
uj diadalok virradnak Aranyra, mikor ismét biztos 
révbe jut, amikor már-már gyógyul, heged a vérző 
seb: akkor tépi, akkor vérzi azt újra föl életének 
legnagyohb csapása, akkor szakítja szét legszebb 
ábrándját a gyászhir, hogy forrón szeretett Juliska 
lánya meghalt . . .

... A nagyszalontai temetőben frissen fel- 
hantolt sirdomb zárja el a várakozó nemzet elől a 
vigasztalhatatlan apa, a sors üldözött költő min
den örömét, minden reményét, minden ábrándképét 

mindörökre ... A költő lantján elszakadt az 
utolsó húr is, amely még mosolyt tudott csalni az 
ajkakra, most már ha megszólal is, csak könnye
két facsar a szemből, most már csak megrendítő 
tragikumokat zeng a dalban, csupán csalódásról, 
feldúlt lelkiállapotról, megtört szivekről beszél. 
Együtt sir, zokog a lant a sirbavágyó költő vérző 
szivével és mindazokkal, akik e szivbőljövő, meg
rendítő akkordokat, e fenséges tragikumokat zengő 

dalokat, a világirodalom e gyöngyszemeit, ezen 
utolérhetetlen tiszta, reszkető harmatcseppeket a 
szivükbe tudták fogadni és megtudták érteni.

... És ugyan ki ne tudta volna akkor 
és., ki ne tudná most ? ! . . .

Arany balladáinak alapja tehát az ö vérző 
lelkivilágában gyökeredzik, e gyémánttiszta, tün
döklő gyöngyszemek. Arany csalódott szivérzelmei- 
nek ezen utolérhetetlen kifejezői és megszólaltatői: 
Arany tövises, rögös életpályájának következmé
nyei és ezért a legszebbek, a legmegrázóbbak és 
a legtökéletesebbek, miket költői, emberi elme egy 
Goethével együtt megteremteni és elzengeni tudott. 
Ezért oly bensőséges bennük az érzelem és a tra
gikum oly gazdag és megrázó, mert hisz' az ér
zelem, a tragikum egyéni bennük.

És hogy Arany oly nagy tökélyre tudta 
emelni balladáit: annak egyéni szenvedésein, kifa
kadó érzelemvilágán kívül az ő lánglelkü, költői 
tehetsége, az ő öntudatos művészete adja a ma
gyarázatát. Az a lángelme, mely a magyar nép
ballada valószínűbb, realisább, tragikumát a skót 
balladák szertelenségével, a lírát az epikával és 
ezt a mélyen átérzett drámai elemmel oly gyö
nyörű, tökéletes harmóniába tudta’ hozni, oly re
mek kezek egészbe tudta olvasztani.

Ami Arany balladáinak erőt, tragikai hatást 
kölcsönöz, ami valószínűvé teszi bennük a tragi
kumot : annak mélyértelmü lélektani alapja van. 
Arany, kinek szivében már zsenge ifjú korában is
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A légfürdők a testedző hatást tekintve, a 
vízfürdőket messze felülmúlják. Sok ember abban 
a balvélekedésben él, hogy a meghűlésektől az 
által óvja meg magát a legcélszerűbben, ha na
ponta igen hideg vízzel mosakszik vagy abban 
fürdik, pedig ennek dacára sokszor megkeresik a 
hurutos bántalmak. Ez könnyen érthető, mert 
rendszerint a levegőn hülünk meg, nem pedig a * 
vízben, tehát testünket a levegőhöz kell szoktatni. 
Tényleg a hőelvonás ebben a két egymástól eltérő 
médiumban, a vízben és levegőben, más-másként 
történik. A hideg fürdőben gyorsan és kiadón, a 
bőr egész felületén meglehetősen egyenletesen 
hülünk le, mert a víznek hőmérséklete jóformán 
mindenütt ugyanaz. Nem ilyen a bennünket körül
vevő levegő, a melynek hőmérséklete, nedvesség
tartalma. mozgása már rövid időn belül is lénye
gesen megváltozik.

De épen a melegelvonás ezen változatos 
játékához, a melyre a vízfürdők sohasem képesek, 
kell a bőrt és veleegyütt az erek idegeit hozzá
szoktatni. A levegőfürdőben továbbá a test sokkal 
kevesebb hőt vészit, mint a vízben, mert a levegő 
25-szőrte rosszabb hővezető, mint a viz. Épen ez 
okból a hideg légfürdő hosszabb időre nyulhatik, 
mint a hideg vízfürdő. Az erek idegei ugyanis 
huzamosabb időn át alkalmazkodhatnak a hideg
ingerekhez és nem merülnek ki oly gyorsan, mint 
a hideg vízben.

Legfontosabb előnye a hideg légfürdőnek a 
hideg vízfürdő felett abban rejlik, hogy a test a 
fokozott hőképzéssel a hőveszteséget hosszabb 
időn át képes pótolni, mint a vízben. A hidegviz- 
fürdőben a test hőmérséklete bizonyos idő múlva 
állandóan csökkenik, addig a hideg légfürdöben 
hosszabb időn át bizonyos magaslaton marad.

A lehűlést megakadályozó, fokozott hőképzés 
az izmokban megy véghez. Az ember izomzatában 
oly kályhával rendelkezik, a mellyel testét meg
felelő módon fütheti. Erőteljes, a légfürdők által 
megedzett egyének a hideg levegőben korántsem 
láznak úgy, mint az érzékeny, elkényeztetett egyé
nek. E tekintetben is határozottan előny nyújtandó 
a légfürdőknek. A nyilt uszodákban a hővesztesé
get mozgással igyekszünk ugyan pótolni, a mi a 
kádfürdőkben már kevésbbé sikerül ; a légfürdök- 
ben azonban ösztönszerüen törekszünk szabad 
mozgással a hőképzést elősegíteni és a fázási 
érzést elnyomni.

Az összes izomcsoportoknak rendszeres ki
képzése csak mezítelen állapotban lehetséges és 

a legmélyebb vallásosság, a legszigorúbb erkölcsi 
igazságszeretet vert mélyen gyökeret: a lelkiisme
ret költője marad akkor is, midőn remek balladáit 
irja meg. És ezen mély vallásossága, eme tiszta 
erkölcsi felfogása és mély értelmű élettapasztalatai 
képezik balladáinak lélektani alapját. Ezen lélek
tani és erkölcsi felfogásban rejlik balladái
nak alapeszméje, ezekhez kapcsolódik a tragikum 
a maga megrendítő, de mindig valószínű, igaz vol
tában ; ez az oka annak, hogy Arany balladái fel
ölelik minden erkölcsileg elbukott, eltévedt lélek 
tragikumát, minden lelkiismeretfurdalás közt vo.- 
nagló lélek őrjítő látomásait, minden bűnös szen
vedélyt vad daemonizmusával, monomaniájával, 
minden bünbeesett lelket az ő marcangoló skor
pióival : legyen az nőé, vagy férfié, ifjúé, avagy ha- 
jadoné, zsarnok, vagy a magasztos eszme harcában 
elbukott lélek tragikuma.

Arany a bünhődést is a bűnös lelki életében, 
lelkiismeretében szereti felmutatni. Ez vezette Aranyt 
az őrültség rajzához.

A lelki betegség sokféle fázisát látjuk balla
dáiban megnyilvánulni, előtörni: minden alak jel
lemének megfelelően, bűnéhez mérten bűnhődik.

Különösen a bűnös nők lelkiismeretfurdalása 
megrázó, mely legtöbbször lelki tébolyba hajtja 
őket . . . Sokkalta negyobb az a vétek, mely a 
női szívhez tapad, sokkalta erőszakosabb az a 
tusa, az a marcangoló bűntudat, mely a bűnös 
női szivet gyötri, kínozza szüntelen, mert ahhoz a 

ha a különféle sportszerűen űzött játékoknál a 
ruházatot a legkisebb mértékre redukáljuk is, 
mégis feltűnően szembeötlő a tagoknak szabad, 
fesztelen mozgása mezítelen állapotban.

A testgyakorlat különböző nemei, a vívás, 
futás, mozgással járó játékok a különféle munka 
mindmegannyi pótló tényezői a légfürdőkben beálló 
höveszteségnek annyira, hogy mindig alacsonyabb 
légfürdőt vehetünk, mint vízfürdőt ugyanazon hő
mérséklet mellett. A légfürdőkben mezítelen álla
potban feltűnő az élénk mozgási készség oly 
egyéneknél, a kiknél különben ezt nem szoktuk 
tapasztalni, a légfürdőkben azonban szokatlan 
elevenséggel mozognak, ugrálnak stb., és nem 
győzik eléggé dicsérni a mozgás könnyedségét és 
a velejáró jóleső érzést.

A légfürdő bőséges alkalmat nyújt minden 
irányban a testi munkára egyrészt, másrészt az 
anyagcsere által képződött kártékony termékeket 
a szervezetből kiválasztja, kiküszöböli. Tudjuk 
ugyanis, hogy ezen mérgező anyagcseretermékek 
nemcsak a tüdőkön és veséken át, hanem jelen
tékeny részben a bőrön át távoznak el testünkből. 
Erre a szerepre a bőr különösen alkalmas a- 
benne kiterjedt véredény hálózatnál fogva, a mely 
főleg az izzadásos mirigyeket öleli át. A napfény 
behatása alatt a vörös vérsejtek festőanyaga: a 
haemoglobin megszaporodik, a mely az éleny 
szállítója és igy a fokozottabb élenyülés folya
mata áll be. A fokozott éleny felvétellel pedig 
lépést tart a vér tápanyagainak elevenerővé való 
átalakulása.

A légfürdö továbbá hatalmasan fokozza a 
vérkeringést, megakadályozza a belső szervekben 
a vérturlódást az által, hogy a vér a belsöszer- 
vekböl kifelé a bőrbe nyomul. A hurutokra haj
lamos, ideges, vérszegény egyének bőrében kevés 
a vér, ezzel ellentétben a belszervek vérdusak. Ezt 
az egyenlőtlen vérelosztódást a légfürdők megfe
lelően szabályozzák, n beiszervekből a vért ideig
lenesen, de állandóan is elvezetik.

A lég- és napfürdö fokozza az étvágyat, az 
életenergiát, a növekedést, általában a jó érzést, 
és igy valósággal életajándékozó.

A lég- és napfürdők alkalmazásánál a kö
vetkezőket tartsuk szem előtt:

1. A fürdőzést meleg évszakban napos idő
ben kell megkezdeni. Kezdetben csak rövid ideig, 
hova tovább a borús napokon és hidegebb időben 
is folytathatjuk.

gyengéd szívhez tapad a vér mocska, melyet az 
Isten mások vigasztalására, a tiszta szeretetre és 
a hitvesi hűség szent érzelmeire teremtett! . . .

Mily megrendítő az elcsábított, inkább sze
rencsétlen, semmint megátalkodott -Ágnes asszony*  
bünhődése, kit éltének egyetlen megfeledkezett 
perce, egyetlen meggondolatlan lépése, egyetlen 
bűnös pillanata egész életére, boldogtalanná, őrültté 
tesz. Pedig csak részese a férjgyilkosságnak, amit 
gonosz, kerítő szeretője hajt végre : és a kiontott 
vér mégis oly rémitö hatással van reá, hogy véres 
kendőjével hajnalig ott felejti magát a pataknál; 
a vér látása gyötri, kínozza a börtönben is szün
telen, mígnem bírái előtt tébolyodottá teszi. Kipat
tan rögeszméje :

• Mocsok esett lepedőmön 
Ki kell a vérfoltot vennem . .

Haja ősz már, arca ráncos s kezében csak 
néhány rongydarab van: s az asszony aranyos 
napsugárnál, ezüstös holdfényben kinn a patak
ban egyre:

•Régi rongyát mossa-mossa, 
Fehér leple foszlányait 
A szilaj hah elkapdossa.<

Egy ballépés mily lelki kin és gyötrődés 
szülőoka, mily megrázó lélektani alapja az élet
hossziglani bünhődésnek: a tébolynak ! . . .

(Folyt, köv.)

2. A fürdőzést ne erőszakoljuk az izzadásig, 
hanem csak az úgynevezett perspiratió insensibi- 
list — láthatatlan bőrelpárolgást — segítsük vele 
elő.

3. Minél hidegebb a levegő, annál élénkebb 
legyen a mozgás benne. Ha fázni kezdünk, igye
kezzünk fokozott testmozgással azt ellensúlyozni.

4. A mint az emberre, úgy a légfürdőre 
nézve is mérvadó a megszokás törvénye. A fürdő 
tartamát és hőmérsékletét illetőleg bámulatos 
eredményt érhetünk el gyakorlat utján. A levegőn 
kevésbbé hülhetünk meg, mint a vízben.

5. Eáznunk nem szabad. Ha megfelelő moz
gás és testgyakorlat mellett nem maradhatunk a 
levegőn, rögtön öltözködjünk fel. Ekkor hegymá
szás vagy futás által melegedjünk fel.

6. Ha kizárólag napfiirdöt óhajtunk venni, 
nem szabad túlzásba esnünk, mert súlyosan árt
hatunk vele egészségünknek. Sokan különösen 
vérszegény, ideges egyének rosszul tűrik a nap
fürdőket, csakhamar kábultság, főfájás fogja el 
őket, kivált, ha a iejet teszik ki a nap hatásának. 
A napban 10 percenkint kell változtatni a hely
zetet, a testet — akár a tűzön sülő pecsenyét 
gyakran kell megforgatni. A bőrnek sohasem sza
bad áttüzesednie, hanem csak átmelegedni: Ha 
dacára ezen óvóintézkedéseknek a bőr gyuladásba 
jut, langyos illetve hűvös borogatásokat alkalmaz
zunk reá és kerüljünk a közvetlen napsugarakat, 
vagy öltsünk inget.

7. Érzékeny egyének fejüket és nyakukat a 
napsugarak ellen kalappal vagy fátyollal védjék 
meg.

8. A napfürdőben pamuttakarón feküdjünk, 
de ne takarodzunk be vele, nehogy igy az izza- 
dást hátrányosan befolyásoljuk. Ha a takaró ke
ménynek bizonyul, matrácra fekhetünk. A sütés 
tartama ’/•* —1 óra legyen. Kezdetben nagyon 
óvatosak legyünk és tanácsos testünket fokozato
san a napsütésnek kitenni.

9. A fürdő végefelé esetleg közben is -
a nagyobb hőfok elkerülése végett keressünk 
árnyékos helyet, vagy alkalmazzunk 20°-os lemo
sást, végezetül pedig felöltözve mozogjunk.

Légfürdőt vizprocedurákkal kapcsolatban hasz
nálni csak meleg napokon szabad (zápor, teljes- 
félfürdö, viztiprás, nedves fűben mezítelen lábak
kal való járás). Hűvös napokon a vízfürdők okozta 
hőelvonás nem tanácsos, mert a levegő a nedves 
testet jelentékenyebben lehűti, mint száraz álla
potban.

A napfürdő általában erélyesebben hat és 
helytelen alkalmazása sokkal nagyobb veszedelmet 
rét magában, mint a légfürdő.

A napfürdő, mint gyógymód alkalmazásánál 
az emberi szervezetre való nagy befolyása miatt, 
mindenkor az orvos tanácsa legyen mérvadó. A 
napfürdő nemcsak a beteg- de az egészséges em
berre is kártékonyát hathat. Ezúttal tehát csak 
annak megállapítására szorítkozunk, hogy a nap
fürdők, kellő alkalmazás mellett gyógyító erejüket 
különösen a következő betegségeknél fejtik ki: 
vérszegénység, sápkór, az anyagcserebántalmak 
különféle formáinál, főképen az elhájasodásnál. 
köszvénynél, idült csuznál, vesebajoknál, vizenyök- 
nél és mérgezéseknél. Idegesség, a szív- és érrend
szer betegségei, valamint a vérzésre hajlamosság 
a napfürdők alkalmazását feltétlenül kizárják.

A mezítelen lábbal járás egy változata a 
légfürdőnek, nevezhetnők helyi legfürdőnek, annak 
összes előnyeivel úgy az egészséges, mint a beteg 
emberre nézve.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt

annak szives megújítását

Közép Európa vasúti menetrendje kapható: Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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HÍREK.
— Szápáry László gróf itthon, 

üróf Szápáry László v. b. t. t. nagybirto
kos a műit szombaton egy napig Mura
szombaton időzött. Értesülésünk szerint 
legközelebb huzamosabb tartózkodásra érke
zik Muraszombatra.

— Huszár Károly műszaki főtaná
csos, kerületi közúti felügyelő, Hvozdovics 
Antal műszaki tanácsos kíséretében csütör
tökön és pénteken körutat tett a mura
szombati járásban, s felülvizsgálta a köz
utakat s az azokon levő műtárgyat.

— Bucsubankett Saáry József tisztele
tére. A nyugalomba vonuló Saáry József kir. 
ítélőtáblái biró tiszteletére tegnap este igen láto
gatott bankett volt a Dobrai szálló éttermében. A 
társas vacsoráról csak lapunk legközelebbi szá
mában hozhatunk tudósítást.

Mikor erélyes a telefon. Lapunk 
múlt számában megírtuk, hogy milyen keservesen 
kapcsol a szombathelyi központ, s jóindulattal 
figyelmeztettük a helybeli telefon kezelőket, hogy 
ne engedjék magukat Szombathelytől vagy Kör
mendtől terrorizálni. Hogy mennyire igazunk volt 
fényesen igazolja az alábbi kis eset: Pénteken 
reggel fél 9 órakor hivott bennünket Szombathely
ről egy előfizető. Alig hogy egy darab ideig beszél
gettünk. egyszerre csak ki kapcsoltak bennünket. 
Ez. különben nem ritkaság, gyakran előfordul. A 
kagylót fülünk mellett tartva, halljuk, hogy erősen 
csengetnek. Mikor Muraszombat központ jelentke
zett elpanaszolták, hogy kikapcsoltak bennünket, s 
kértük újra a számot. Ezen közben halljuk, hogy 
Szombathely erősen követeli a muraszombati 4-es 
számot.

Kérem a 2-ös még nem végzett, tessék 
visszaadni a számot, mondja Muraszombat.

Kérem a 4-et hangzik erélyesebben Szom
bathelyről egy csengő női torokból.

Tessék vissza kapcsolni a 2-öst még nem 
végzett replikái Muraszombat.

Azonnal a 4-et kérem Czelldömölknek! 
süvíti az előbbi női hang.

— Nem adom, amíg a 2-ösnek vissza nem 
adja « számot jelentette ki most már szintén eré
lyesen Mura.

— Ne kiabáljon — misergett a kis kedves 
Szombathelyről hanem adja ide a 4-et.

Ki van zárva, ne is erőltesse a hangját 
bájos collega, szólt Tamaska érczes baritonján, 
nem adom amig vissza nem kapcsolja a 2-ösnek 
a számot.

És Mura győzött. A kis durczás szombathelyi 
kezelőnő kénytelen volt visszaadni a számot. Tán 
felesleges említenünk, hogy élvezettel hallgattunk 
Mura erélyességét s az az óhajtásunk, hogy más
kor is ilyen módon járjon el.

Táncziskola. Régi ismerősünk. Merkl 
József oki. táncztanitó értesülésünk szerint 
még e hő folyamán, kb. 26-án, táncziskoláját 
megnyitja.

Dobrai János vasútja. Dobrai János 
muraszombati vendéglős, rátóti fatermelő, enge
délyt kért a kereskedelmi minisztertől, hogy a 
Máv Rátót állomásából kiágazólag rendes kerék
távú rakodóvágányt és egy Medves községbe 
vezető keskeny nyomtávú iparvasutat épitethessen. 
A miniszter a kért építkezésekre a közigazgatási 
bejárást folyó hó 25-én elrendelte.

— A mártonhelyiek harangja. Márton- 
helyen a templom régen evangélikus kézen volt 
> s a harangokat is evangélikus pénzen vették. A 
gyakortat eddig az volt, hogy az evangélikusok is 
használhatták a harangokat, azonban legutóbb a 
plébános megtagadta a harangozást. Később oly 
feltétel alatt volt hajlandó erre, ha az evangélikus 
hívők 2000 korona alvpitványt tesznek a márton- 
helyi róm. kath. gyülekezetnek. Erre 'azután a 
hívők lemondottak a haranghoz fűződő jogukról 

Friss Tea-vaj minden nap kisebb 
eladásban is. Kapható : Dick

és elhatározták, hogy saját maguknak építenek 
templomot, in aházat és szereznek harangokat. 
Egy hivő egyszerre fel is ajánlott a kath. tem
plommal szemben levő telken egy darab földet, 
ahol a templomot hamarosan meg is fogják épí
teni. Az erről szóló szerződést az egyházmegye 
közgyűlése jóvá is hagyta.

Tolat a személyvonat. A múlt szer
dán délután a gyorsvonatnak nevezett személy
vonat 20 perc késéssel érkezett be Muraszombat 
végállomására. Biztosra vette a vonatra várakozó 
közönség, hogy a csatlakozó budapest fehringi 
gyorsvonat késett s ez okozta a mi vonatunk ké
sését is. De tévedés volt a feltevés, mert kiderült, 
hogy a személy vonat — tolatott. Teherkocsikkal 
tolatott több állomáson és ez okozta a késést. 
Nem tudjuk biztosan, de azt hisszük, hogy sze
mélyvonattal csak akkor szabad tolatni, ha élő- 
száilitmányt visznek gyorsárirként. Ezúttal üres 
kocsikat hoztak több állomásra. Úgy véljük, hogy 
ez a dolog nincsen egészen rendjén. Esztendőkig 
tartott, amig ezt a negyedik vonatpárt a Máv 
beállította. Hogy mennyire igaza volt a közön
ségnek, mikor azért könyörgött, azt legjobban 
ez a tény bizonyítja, hogy csak Muraszombat 
állomáson 1000 koronával emelkedett a személy
pénztár bevétele, ami kizárólag az uj vonat javára 
írandó. Utazik pedig ezért és ennek a vonatnak a 
kedvéért a közönség, mert az eddigi viszonyokhoz 
képest óriási módon jobb és kellemesebb ez a 
vonat, mint a többi. De ha már ezzel is elkezde
nek tolatni, akkor hova lesz a jó vonat! ? Ezzel 
kapcsolatban említjük meg, hogy a kocsi intéző- 
ség tényleg lehetne egy kissé tekintettel a mura
szombati és járásbeli utazó közönségre. Több mint 
féléve, hogy a tiirhetőbb folyosós kocsikat be
osztották. Akkor azzal vigasztaltak bennünket, 
hogy gázvilágitásra rendezik be a kocsikat s 
ezúttal nemcsak jobbfajta kocsik, de kifogástalan 
világításunk is lesz. Most úgy áll a dolog, hogy 
se jobb kocsi, se jobb világítás. Gázt nem ad a 
Máv, hanem azzal hitegetnek, hogy majd ha a 
kissármási földgázt elvezetik Budapestig, akkor 
mi is kapunk ! Hát ez is vigasztalás és a semmi
nél valamivel több. A jó kocsik pedig másutt fut
nak. Tény hogy van két-három elfogadható kocsi 
is, de legnagyobbrészt szakaszos ketreczek közle
kednek. Még az a szerencse, hogy a mérsékelt 
menetsebesség mellett egy kalauz se csúszott le 
a felhágó lépcsőkről. Mindazonáltal remélve biza
kodunk a máv.-bán, hogy mégis csak kapunk 
megfelelő kocsikat.

Diák Otthon. (Tulajdonos: Keve J. 
Béla Szombathely, Szily János-utcza 24.), mely 
Szombathely városában elsőrendű hézagpótló 
intézmény. A bent lakó növendékek tanulmányi 
haladásáról a helyi összes iskolák tanári kara 
elismeréssel vannak. Az ellátás házias és kifogás
talan. Panasz az intézmény ellen még nem lett 
téve. A tanulmányi és fegyelmi felügyelet külön e 
czelra alkalmazott szaktanárral gyakoroltatik. Kü
lön ismertetés: Fiuinternntus Szoinbatholyen, 
jelenik meg lapunkban kél hetenként egyszer.

Kérem fizesse elő a párioktől és kor
mánytól független legtartalmasabb, legnívósabb 
budapesti napilapot Az Újság -ot. Előfizetési ára : 
Egy hónapra 2 K 40 fül., 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 Újsága kiadóhivatala, Budapest VII. kerület, 
Rákóczi-ut 54.

A magyarországi munkások rok
kant és nyugdijegyesiilete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj iárulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József >Magyar király*  vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elvesztik.

Értesítés. A Vasmegyei Gazdasági Egye
sület a nagyméltóságu földmivelésügyi Miniszter 
ur támogatásával Felsőlendván augusztus 19-én 
d. e. 10 órától kezdőleg a vásártéren állatdijazá- 
sokat rendez. Dijakra pályázhatnak vasmegyei kis
birtokosok, a piros-tarka (bern-simmenthali) hegyi 
jellegű fajtához tartozó olyan állatokkal, melyek 

legalább 1 év óta tulajdonukat képezik, amely 
körülmény az illetékes községi elöljáróság bizo
nyítványával igazolandó. Nagyobb tenyésztők által 
kiállított egyes állatok arany-, ezüst- és bronz
éremmel dijaztatnak. Legalább 8 darabból álló 
csoport díjazására disz- és elismerő oklevelek fog
nak kiadatni. Korábbi években már díjazott álla
tok közül csak azok lesznek ismét díjazhatok, a 
melyek más csoportba esnek, illetőleg a korábbi 
években üsződijjal kitüntetett állatok most csak 
tehéndijra pályázhatnak. Bármely'dij azonban csak 
azon esetben fog kiadatni, ha a díjazandó állat 
tulajdonosit kötelezettséget vállal arra, hogy a 
tehenet 2, az üszőt pedig 4 évig tulajdonában 
megtartja és tenyésztésre használja. Az odaítélt 
dijak, az érmek és oklevelek kivételével, elismer
vény és bélyegmentes nyugta ellenében a helyszí
nén kézbesittetnek. Szombathely. 1913. julius hó. 
Röszler Károly ig.-titkár. Chernél Antal szakoszt, 
elnök.

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 gondattanságból, 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 
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 hájban van.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni;

„Muraszombat és Vidéke* 4 .... számát 
nem kaptam meg;, kérem megreklamálni. 

Névaláirás lakás cinimel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

hi’“sa" „Muraszombat és Vidéke" 
heti lapra,

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

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

------- Muraszombat.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi II. 
és Ili. osztályába bevezettet tankönyv. Ára 
20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv

es papii kereskedésben Muraszombat.

Tolnai Világlap Lexikonja
— akik arra igényt tartanak 
átvehetik BALKÁNYI BRNÓ 
papirkereskedésében Muraszombat.

Sándor Kl“M.
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Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősük és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek

■ névjegyzéke —-
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
IQ melyik körjegyzőséghez tartozik 

és annak utolsó postája, lakosai- 
fillér nak száma. A birósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilomélerenkint.

Kapható: Balkányi Ernökönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

2457 1913. tkv. sz.

Póthirdetmény.

Felhívás
ajánlattételre.

Muraszombatban a Mező utcai Mur- 
lasits-féle telken egyemeletes ven
déglői épületet széndékozoin emelni.

Felhivom az építési-vállalkozó, illetve 
iparos urakat, hogy akár az összes mun
kákra, akár külön a föld, kőmives, elhe
lyező, beton, tetőfedő, vas, asztalos, laka
tos, bádogos és kályhás munkákra vonat
kozó árajánlataikat folyó

1913. julius 13-án déli 12 óráig 
dr. Czifrák János muraszombati 
ügyvéd ur irodájába beküldeni szívesked
jenek. Ugyanitt tekinthetők meg a tervek, 
s kapható költségvetés példányonként 2 
koronáért.

Eladó "Piano,,
még teljesen jókarban van. Bő
vebbet a tulajdonosnál Kozicz F. 
Muraszombat, Kiskanizsa-utcza 153. házsz.

Iskolai körbélyegzök

az uj rendelet szerint darabonként 3 koronájával 

megrendelhetők : Balkányi Ernő papirkereskedésében 

Muraszombat.

Budapesten----
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 
—" ’ ~ Muraszombat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint Császár Ivánné 
alsószentbenedeki végrehajtatónak Malacsics Péter 
felsőszentbenedeki lakos végrehajtást szenvedő elleni 
3000 korona s jár. iránti végrehajtási ügyében 
301, 1913. sz. a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben a felsőszentbenedeki 22, 23, 41, 57, 81, 93, 
102, 118, 1 10, 119, 125, 126, 140, 141,151,172,
219, 297, 306, 313, 343, 364, 124, 131, 160, 333,
373, 391 394, 396. a rátkalaki 84, 85. és a tőt- ,
keresztúri 310. sz. tjkvben végrehajtást szenvedő 
nevén vezetett jutalékokra a megállapított kikiál
tási árban Felsőszentbenedek, Tótkeresztur és Rát- 
kalak községházához
1913. julius hó (16) tizenhatodik napjának 

d. e. 8 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. t. ez. 
167. £-a alapján Steiner Ferenc végrehajtató ér
dekében is 433 kor. 50 fill. töke követelés s jár. 
kielégítése végett megtartatni fog.

Kelt a kir. jbirőság mint telekkvi hatóság 
Muraszombat, 1913. évi junius hó 28.

Schweitzer s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyl telekkönyvvezető.

A beérkezett ajánlatok között szaba
don választok, sőt fentartom magamnak a 
jogot, hogy az ajánlatok egyikét sem foga
dom el s újabb ajánlatokat kérjek.

A munkálatok julius 25-én megkez, 
dendők és még a folyó évben befejezendők- 
A teljesítés közelebbi feltételei a kötendő 
szerződésben fognak megállapittatni.

Muraszombat, 1913. julius 5-én,

BENKÓ JÓZSEF,
vendéglős.

Legújabb kiadású 

daloskönyvek 
megérkeztek.

Kapható: Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat.
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Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje:
Érvényes 1913. május hó l-től.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-19 7-20
1

1-09'4-34 i Körmend é 0-30 H-13 4-oo 7-56
5-05 7-M 1 2514-54 Nádasd 1 G-16 10-56 3'45 7 40
5-i» 7-55 138 5“ Zalaháshágy-Rimánytn. j 0-03 10-39 3321 7’25
.-,<13 8-11 1'53 .yz< Zalapataka 45 10-16 3-14; 7-05
5’49 8-27 207 ,->'43 Zalalövö ,j 40 io-io 309 7 00
G-03 8-431 0-21 Pankasz 5’19 9-41 2'55 G-37
fi'll 8-53 2 29 G’OR Nagyrákos 5-12: <1-30 •>4S G-27
6-21 9-06 •> 39 ti'23 Öriszentpéter 504| 9-20 240, G19
G-46 9-32 2’55 G-43 Dávidháza-Kotormány 4 4jM 8'49 ■>•22 G-02
G--»4 9-41 i 303 G-59 Örihodos 4-33| 8-31 207 5-45
7-<>2 9-511 3-11 7-Ki Sál 4 26 8-21 1-59

1-48
5-35

7-15 10*06 3'24 7-25 Péterhegy-Tótkereszt. ! 4- l(i 8-07 5-21
7-24 10'13 3'33 7-35 Kerkaszabadhegy 4'081 7'57 1-39 5-12
7-38 10-32 3’40 7'51 F.-Lcndva-Mátyásdomb : 3‘58 7-46 1 29 5-92
7-« 1043 3-49 8-U2 Musznya-Vaslak 3'37 7-24 1-17 4-41
7-r,8 10-M 4 (Ml 8-16 Battyánd 3-24. 7'08 |-03 4-26
8.09 11-08 4-11 8’28 é Muraszombat i 3_12 G<>3; 12-50 4-12

— 9-16 7-20 G-40 Budapest keleti p u. é 2-25, G'3E 10-10 8-00
— G-"ll 2 37 3’24 Szombathely 7-35J 2-20 4’42 1044

4-50 10-30 3-2.-, Eehring é 8-04j l-5( .-,•241040

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

i betű indulást, é betű érkezést jelent.
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2Jb7 1913. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

óság közhírré teszi, hogy a Szentgotthárdi ta- 
rekpénztár r. t. végrehajtatőnak Császár Perenc, 

,'/.:pács János és neje Oucsek Teréz, Horváth 
renc, Horváth János, Puisz József és Horváth 

urna végrehajtást szenvedett elleni 13500 kor.
• kekövetelés, ennek 1909. julius 1-től járó 6°/0 

matai, 148 kor. 50 fill. ítéleti illeték, 188 kor.
' fill. peri, 72 kor. 10 fill. végrehajtási és 40 l\ 
) fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése 
inti végrehajtási ügyében az ezen kir. járás
óság, mint telekkvi hatóság területén lévő az

• falni 3. tjkvben A 1. 1, 2, 5 9 sor 5, 15, 172,
8. 180, 195, 197 hrsz. 31. házsz. alatti
katlanokból Császár Perenc végrehajtást szen- 
Jö B. 1 és 10 alatti - i«-od rész jutalékára 330

. az u. o. 4. sz. tjkvben A 1. 1—6, 8—9 sor 
10 b, 36, b, 105 a, 111b, 127. b. 177 b, 196,b 

■z. alatti ingatlanokból nevezett B. 25. alatti 
-ad rész jutalékára 138 kor., az u. e. tjkvben 

\ I sor 273 b hrsz. ingatlanból nevezett B. 25 
latti 1 s-ad rész jutalékára 4 kor., az u. e. tjkv- 
.n A 2 sor 275 hrsz. alatti ingatlanból neve

zett 1 ->-ad rész jutalékára 12 kor., az u. o. 29. 
sz. tjkvben A f 3 sor 286/c hrsz alatti ingatlan
ból nevezett B. 4 alatti 1 s-ad rész jutalékára 30 
kor., az u. o. 155. sz. tjkvben A t 1 sor 47 hrsz. 
alatt Szapács János és neje Oucsek Terézia, Hor
váth Perenc, Horváth János, Fuisz József és neje 
Horváth Anna nevén vezetett ingatlanra 93 kor., 
az u. e. tjkvben A f 2 sor 50 hrsz. alatt nevezett 
tulajdonául felvett ingatlanra 58 koronában meg
állapított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik 
s arra határnapul

1913. julius hó 22-ik napjának

d. e. 9 órája Örfalu küzségházához kitüzetik azzal, 
hogv ezen határnapon a fenti ingatlan a kiki-

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, i 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg- | 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAOER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos. |
ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 

inesler Közép-utcza.
B1T1ERMANN TIVADAR borbély és fodrász. |
BERGEK VILMOS bőr és deszkakereskedése.

BOROS BENŐ kávéháza.
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DITTRICH GUSZTÁV épület-, mübádogos 
és mozgó színház tulajdonos.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és müasztalos.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KARuOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

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

pénztár épületében Fő-utca.

áltási ár ’/a-ed illetve 2/s-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 összeg után a bánatpénzt'20", o- 
nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

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

ArveréSi hirdetmény kibocsátásával igvidejii- 
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Örfalu 
községházánál megtekinthetők.

Áz árverés a fenti tjkvben feljegyzendő.
Muraszombat, 1913. junius hó 6. A kir. 

birjóság mint tlkvi hatóság

Schweitzer sk. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Neszményi Dénes, tlkkvvezető.

Tolnai Világlap
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.

és kereskedel
KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 
KOIIN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás.
KÁZÁR IMRE vendéglős.

NaMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda- . 

sági gépekben.
POZVÉK IGNÁCá vásári szabó. Közép-utca. I 

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.
POSZTL JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA Ff.RENCZ vendéglős. 
PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.
RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.

Kerékpár raktár.
SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
SCHÖCK SAMU cim- és szoba festő.

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

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

Eladó ház
a hozzá tartozó birtokkal. Jelenleg vendéglő 
is van a házban, a vevőnek a jog átadatik. 
A birtok 12 katesztrális hold. Értekezhetni 
a tulajdonossal

Kodila Ferencz,
vendéglős

Nagytótlak, posta Urdoinb 
Vasmegye.

Csomagolásra
tiszta ujságpapiros kapható kilónként.

Butorcsomagolásra
vegyes papír igen jutányos áron kapható

Balkányi Ernő papirkereskedésében
MURASZOMBAT.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

em. Előfizetőnk ingyenes
“* hirdetés-rovata.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.
GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsőlendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 
HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPOT vegyeskereskedő Köliidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KÍ'HÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.
OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Favéház“ 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.
STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.
SIFTÁR MIHiÍLY vendéglős Sürüház. 

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 
TALÁNYI FERENCZ tulajdonos, SIBRA 
GYÓGYFÜRDŐJE, Szepesváralja mellett. Bő 
mész- és jód tartalmú vizei kitűnő gyógy- 
hatással bírnak. Csuz, köszvény, reuma és 
gyomorbaj ellen. Napi penzió 5 korona.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos. 
Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz,
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségé'-nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt I í 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.

2478/1913. tlkvsz.
Együttes árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati királyi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság a Muraszombatban alulirt 
telekkönyvi hatóság előtt 1913. évi április 9-én 
felvett jegyzőkönyv alapán az ottóházai 14., 15., 
27., 150. és 151. sz. tkvben felvett ingatlanból 
Szmodis János nevén vezetve volt, jutalékoknak 
birtokrészletként külön-kiilön leendő elárverezését 
rendeli és közhírré teszi Szmodis János szatócs 
végrehajtatónak Szmodis János végrehajtást szen
vedett elleni 378 kor. 31 fiíl. tőkekövetelés, ennek 
1911. október 22-től járó 5" <> kamatai, 47 kor. 
peri, 39 kor. 60 fill. végrehajtási és 42 kor. 30 
fill. árverési kérvényezési költségek, továbbá ugyan
ezen végrehajtatónak 49 kor. tőke, ennek 1909. 
október 24-től járó 5" <> kamatai, 18 kor. 40 fill. 
19 kor. 20 fill. végrehajtási és 12 kor. 30 fill. 
árverés kérési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyébenaz ezen kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság területénlevő az ottóházai 14. sz. tjkvben 
A I. 3 sor 202 hrsz. ingatlanból Szmodis János 
és György B. 105., 106. alatt w/i440-es rész juta
lékára 26 kor., az u. e. tlkvben a I. 6 sor 241. 
hrsz. ingatlanból nevezettek B. 105., 106. alatt

U4o rész jutalékára 53 kor., az u. e. tkvben a 
I. 8 sor 247 hrsz. ingatlanból nevezettek B. 105., 
106. alatt !Mi/i44o rész jutalékára 52 kor., az u. e. 
15. sz. tkvben az I. 1 sor 169 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 68 kor., 
az u. e. tkvben A I. 2 sor 177 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 58 kor., 
az u. e. tkvben a I. 3 sor, 182 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 204 kor., 
az u. e. tkvben a I. 5 sor 227. hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 430 kor., 
az u. e. tkvben a I. 6 sor 239 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 164 kor., 
az u. e. tkvben a I. 8 sor 248 hrsz. alatt neve
zettek tulajdonául felvett egész ingatlanra 44 kor., 
az u. e. tkvben a I. 9 sor 244/6 hrsz. 8. Iiázsz 
alatt nevezettek tulajdonául felvett egész ingat- 
892 kor., az u. e. 27. sz. tjkvben a I. 8 sor 254 
hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett egész in
gatlanra 46 kor., az u. e. tkvben a t 2 sor 220 a 
hrsz. alatt nevezettek tulajdonául felvett egész in
gatlanra 46 kor., az u. o. 150 sz. tkvben a r 1 
sor 243 hrsz. alatt ingatlanból nevezettek B. 39., 
40. alatt ®*/i44o-es  jutalékára 104 kor., az u. o. 
151. sz. tkvben a t I sor 226 hrsz. alatt ingat
lanból nevezettek B. 28., 29. alatt i44u-es juta
lékra 65 kor., az u. e. tkvben A f 2 sor 234 
hrsz. alatt ingatlanból nevezettek B. 28., 29. alalt 
’"Vi440-es jutalékra 64 koronában megállapított ki
kiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra ha
tárnapul

1913. augusztus hó 9-ik napjának 
délelőtt 9 órája Ottóháza községházához kitüzetik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási ár 1 a-ed illetve a-ad részén alól el
adatni 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°/o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

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 28. A kir. 
járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Schweitzer sk. kir albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenő, tlkkvvezetö.

Nyári menetrend
megjelent!

Kapható: Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedésében

t Muraszombat. j

Hirdetmény.
Nagypalina község r. k. iskolaszéke 

3 tanterem és megfelelő lakásból álló egy
emeletes

iskola-épület építési munkálataira 
pályázatot hirdet A versenytárgyalás Nagy- 
palinán 1913. julius hó 13-án délután 3 
órakor az iskolában lesz megtartva. A 
fenti munkálatok a munka átadás naptától 
számított 8 nap alatt megkezdendő s folyó 
évi november 1-ére befejezendő. A téglát, 
homokot, kavicsot, valamint az összes 
fuvarokat a község adja.

Felhivatnak a pályázók, hogy zárt 
Írásbeli ajánlataikat az iskolaszéki elnök 
cimére a tárgyalás megkezdéséig adják be. 

--------------------------------------------------------------------------CfeS
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 

MURASZOMBAT.

Alaptőke Betéteket elfocad Alaptőke
500.000 K. ocictcnct CllUgclU 500.000 K. 

betéti könyvecskére, folyó- és csekk-számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tőkekamat 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 I égj után yosabb 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.

A később beadott ajánlatok s utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Ajánlat tehető az összes munkálatokra, 
de teltető a szakmunkákra külön is.

A költségvetési összeg 5" »-a bánat
pénzül készpénzben, vagy értékpapírban az 
iskolaszéki elnöknél az árlejtés előtt leteendő.

Pályázók törvényes képesítésüket ok- 
mányilag tartoznak feltétlenül igazolni; kik 
ilyennel nem birnak, képesített egyént 
megbízottul megnevezhetnek, kinek okmánya 
bemutatandó.

A vállalkozó pályázó az 1907. évi III. 
t.-c. rendelkezéseit köteles megtartani. A 
munkálatot elnyerő vállalkozó köteles a 
munkák tartósságáért a felülvizsgálat nap
jától számított 1 évig jótállani, 5“/»-os 
bánatpénzét 10%-os biztosítékra kiegé
szíteni.

A terv és költségvetés a zorkóházai 
(u. p. Bántornya) körjegyzői hivatalban 
bármikor megtekinthető, vagy 20 kor. 
előleges beküldése ellenében azok máso
latát körjegyző az érdeklődőknek azonnal 
megküldi.

Nagypalina, 1913. évi junius 30-án.

Az iskolaszék megbízásából: 
SZAKOVICS JÓZSEF, 

plébános, iskolaszéki elnök.

= Legújabb kiadás. =

Rézi Néni
szakácskönyve

Ára 5 korona.
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 

]• papirkereskedésében, Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


