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Wernsee.
Irta: Oszeszly M. Victor.

A lapunk hasábjairól is éppen eléggé 
iiert wernseei középiskola a múlt napok- 

oan ismét életjelt adott magáról. Röpirattal, 
vend nyelvű körlevéllel árasztotta el az 
alsólendvai és muraszombati járások vend 
falvai! s ebben a körlevélben figyelmezteti 
a vend szülőket, hogy a wernseei katolikus 
gimnáziumba, ahol kitűnő szláv nevelést 
nyernek a gyermekek, még mindig vesznek 
fel tanulókat tandíjjal és tandíj nélkül.

De nemcsak azt tudjuk meg a kitűnő 
vendséggel összeeszkábált kis iratocskából, 
hogy a szaleziánus barátok wernseei gim
náziuma után ha kapkodtak is a vallásos
ság örve alatt kiadott nyomtatványokkal 
megdolgozott vend szülők, de hála legyen 
a mindegyre nagyobb tért hóditó magyaro
sodásnak, mégsem kapkodtak olyan túlsá
gos nagyon, mint az iskola fentartói kez
detben remélték, mert Íme, az iskolaév 
kezdetétől még két hónapra is úgy csalo
gatni kell a tanulókat, — hanem az irat
ból megtudunk ennél valami fontosabbat, 

megtudjuk azt, hogy a wernseei közép
iskola tényleg a magyarországi szláv elem 
tneginagyarositásának meggátlása céljából 
létesült. Világosan kiírja ugyanis a felhívás, 
hogy az iskola különösen a magyarországi 
szlovénekre nézve nagy jótétemény, ameny- 
nyiben szigorúan szláv nevelésben része
sítik ott a gyermekeket.

Kárvolna a wernseei iskolának nagyobb 
jelentőséget tulajdonítani, mint amekkorát 
megérdemel, de őszintén szólva, féltjük 
tőle a vend gyeamekeket és a vend pol
gárokat. Féltjük a vend gyermekeket az 
iskola szláv nevelésétől, a polgárokat pedig 
azoktól a tanfolyamoktól, amiket újabban 
a felnőttek részére rendezget a wernseei 
iskola ipari meg földmivelési tanfolyamok 
cim alatt s amelyre mézes mázos szavak
kal csalogatják a vend polgárokat. Gon
dolhatjuk, hogy az az iskola, amely a szi
gorúan szláv nevelést tűzte ki céljául s 
amely nagy jótéteménynek vallja magát a 
magyarországi szlovénekre nézve, nem csak 
ipart és földmivelést tanulni hívogatja a 
vend polgárokat Wernseebe.

Féltjük a vend gyermekeket és vend 

polgárokat a szaleziánus barátok iskolájá
nak maszlagaitól, mert már eddig is elég
szer volt alkalmunk meggyőződni a konkoly
hintés eredményességéről és mert éppen 
elég okunk van hinni, hogy a wernseei 
barátok kacérkodása a mi vendjeinkkel ránk, 
magyarákra nézve csak rosszat jelenthet. 
A pánszláv izgatásoknak már kezd a látszata 
lenni a vend vidéken. Negnap még csak 
Cserföldön hurrogtak le egy tanítót, hogy 
„itt Vendországban van, itt ne magyarul be
széljen !«, holnap ugyanez megtörténhetik 
Bántornyán, Belatincon vagy a zalai és vasi 
nagy vendvidék akármelyik falujában.

A wernseei iskola térhódításának ered
ményeit világosan láttuk a vendvidéken 
most nyáron, mikor a vernseei barátok azt 
a felhívást intézték a vend néphez, hogy 
az iskola egy melléképületének felépítésé
hez járuljon hozzá anyagi és erkölcsi tá
mogatásával. És a vendség hozzá is járult 
derekasan. A nép csak úgy özönlött — 
mintha csak búcsúra menne — Wernseebe, 
vitt pénzt, élelmiszert, baromfit, lisztet, tojást 
a barátoknak nem egy gazda hordott 
heteken át ingyen anyagot, mások pedig

TARCZA.

Ezer csicsergő bélyeg.
Irta : Kosztolányi Dezső.

Néhány szelíden öregedő ur s egy nyugal
mazott katonatiszt civilben, nádi pálcával a kezé
ben tétovázik itt az üvegteremben, a kora március 
citromsárga napfényében. Ebédidő van. Ilyenkor 
üres a bélyegkiállitás, elnémul a diákok veréb
koncertje is és a déli csend magányában emléke
it gyűjthet a podagra és kedvére könnyezhet a 
z .ntimentálizmus. Magam is úgy állok itten, mintha 

messze útról jöttem volna és a viszontlátás áhi- 
tatos perceit élném végig. Kissé sápadtan és mo
solyogva köszöntőm régi ismerőseimet. Mind meg
ismer. Én pedig csendesen elbeszélgetek velők az
zal a télien és időpazarló ábrándozással, amivel 
néha kinyitom az emlékes ládám és kezem régi 
írásokba, sárga levelekbe botlik s akarva, nem 
akarva elolvasok egyet, azután egy másikat, majd 

SIROLIN „ROCHE“-t használjunk légzőszerveink védelmére*
A Sirolin »Roche. oly gyógyszer, amely 
tudományos alapon jól emészthető, nem 
izgató Guajacolcsapadékból állittatik elő és 
a Guajacolnak csak jótékony hatású alkat
részeit tartalmazza. Czélszerö összetétele 
és kitűnő melléktulajdonsága mellett, ki 
tűnő izü és étvágygerjesztő is lévén, az 
összes orvosok rokonszenvét megnyerte.

Ki használjaa Sirolin„Roche-t“?
Mindenki mint óvatossági kúrát a légző
szervek megbetegedése ellen.
Köhogó'sek és olyanok, akik krónikus 
tüdőliurutban szenvednek.
TUdőbajosok és astlimatikusok megköny- 
nyebbiilésül és étvágygerjesztésül.
Influenzások javulás éserősödés czéljából 
Skrofulások, mirigydaganatos gyermekek 
szem- és orrhuruliisok, hörgliurutosok si
kerrel használhatják.

egy naplótöredéket, egy-egy papirosszeletet és 
észre sem veszem, hogy rövid óra alatt éveken át 
futott a gondolatom és magamba veszve, végig 
éreztem a múltat.

— Csak jöjj közelebb, — mondják a bélye
gek a halk teremben - - hiszen jól ismerünk tége
det. Hirt hozunk az idő messzeségéből, a diákko
rod és a fiatalságod bánatos üdvözletét. Te nem 
látsz bennünk henye papirosszemetet és jól tudjuk, 
bármennyire is titkolod, hogy színes foltjainkban 
illúzióidat keresed, akárcsak ez a pár öreg ur s 
ott az a penzionált, mogorva tábornok. Ne szé- 
gyeld magad. Mi is voltunk egykor fiatalok. Ez a 
sok-sok lelketlen papirrongy évekkel ezelőtt még 
repülni tudott, szárnyaira kapta a holt papirost ’ 
sé szállt, szállt idegen földeken és bús mezőkön 
és holdas tengereken, mint Amerika őserdeiben a : 
szines kolibrik. Csak most rokkantunk meg. Mikor | 
üveg alá nyomorítottak, felgombostüztek és a pos- | 
tabélyegzö vén fekete ráncokat mart szines ar- , 
cunkra, hogy emlékei legyünk az időnek, néhány 
izgalmas pillanatnak és sápadt bolondoknak a j 
múltról beszéljünk.

— Emlékszel-e még ránk? — folytatja a 
beszédet egy halvány lilaamerikai bélyeg, melyért 
egyszer odaadtam minden vacsorapénzemet. — 
Emlékszel-e a fantasztikus estékre ? Távol a világ
tól, a kis vidéki városban, egy szoba árnyán, ahol 
minden átok neuraszténia és orvosságos üveg ta
lálkozót adott egymásnak, mi jó barátok voltunk 
értettük egymást. Senkise tudott oly szeretettel si
mogatni bennünket, mint a te átlátszó, sápadt 
kezed. Mi pedig, cserében érte, fantasztikus álmo
kat gyújtottunk ideges szemeidben.

Eltemetve, ismeretlenül, a négy fal között 
érezted a Tér és Idő minden szenzációját. Emlék
szel a téli esték képzelt utazásaira ? Mikor lehuny
tad látó szemeidet és együtt robogtunk? Mikor 
Izlandban jártunk és a Sahara homokban hancu- 
roztunk? Te nem úgy szerettél bennünket, minta 
többi hóbortos nyárspolgár. Mindig eltaláltad, ki
hallottad és kitapintottad a titkainkat. Hogy ki 
volt a levélíró? Hogy mikor és hol ragasztotta 
fel a bélyeget? Hogy él-e még. vagy már réges- 
régen meghalt ? Hogy gyászt vagy örömöt cipel
tünk-e a messzeségbe? megláttad a kezek tapin-

A Sirolin >Roche« megrövidíti a gyógyulást 
elősegíti a váladékelL-ivozást, megszüntet 
köhögésingert, éjjeli izadást és lázt, a légző
szerveknek ellenálló erőt ad. Fenti tulaj
donságai folytán óvatossági kúrákra van 
predestlnálva. A Sirolin »Roche« elősegitl 
az emésztést és ezzel javítja az erőállapotot, 
gyarapítja a testsúlyt és a jó közérzést- 

A gyógy tárban határozottan Sirolin „Roche“-t kérjünk és gondunk legyen arra, 
hogy házigyógytárunkból sohasem hiányozzék egy üveg Sirolin „Roche“.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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teljesen ingyen dolgoztak az épületeken.
Wernsee itt van a vendség tőszom

szédságában, négy kilométernyíre a mura
szombati járástól. Könnyű tehát onnan az 
összeköttetést megtalálni és fentartani a 
vasi és zalai vendséggel. A muraszombati 
és az alsólendvai polSári iskolák — igaz — 
gyengítik a wernseei terjeszkedést a vend 
vidéken, de mig ezek az iskolák nem ren
delkeznek azokkal az eszközökkel, amikkel 
a wernseei iskola bőven rendelkezik, addig 
hiába küzdünk a wernseei terjeszkedés 
ellen. Mig a muraszombati és az alsó
lendvai polgári iskolákat internátussal ki nem 
bővítik, addig a vend szülők, ha gyerme
keiket tovább akarják taníttatni és távol 
laknak Muraszombattól vagy Alsólendvától, 
a wernseei szaleziánusok szigorúan szláv 
nevelését lesznek kénytelenek figyelembe 
venni, vagy továbbra is Varasdra, Zágrábba 
küldik gyermekeiket internátusokba. Gon
dolkodjanak az illetékesek ezen s meglát
ják, hogy csakis az internátusok felállítá
sával tudatjuk Wernseet ellensúlyozni.

Vigyázzunk. Arról már le kellett mon
danunk, hogy a vend földet belátható 
időn belül meghódítjuk a magyarságnak, 
most csak arra vigyázzunk, hogy el ne 
veszítsük.

A középiskola emberei a polgári 
mellett.

Egy igen jelentéktelennek látszó adat az, 
amit elmondandó vagyok. Előttem azonban, aki 
látója-hallója voltam, valami biztató jel, hogy a 
polgáriskolai státus energikus küzdelme a polgári 
iskolának negyven esztendős szenvedő fája uj vi
rágokat fakaszt.

A budapesti VI. kerületi felsőerdösori elemi 
fiúiskola igazgatója, Háda József, a múlt tanév 
végén, közvetlen a vizsgálatok előtt, szülői érte
kezletet tartott arról, hogy hova adják az elemi 
iskolát végzett tanulókat, a gimnaziumba-e, reál
iskolába vegy a polgáriba ? A kérdés előadására 
Háda igazgató átvitt a szomszédos főgimnáziumba 
és föreáliskolába, amelynek tanári kara készsége
sen küldött előadót Endrey Ákos dr. tanár és 
Kemény Ferenc dr. igazgató személyében. Ezen
kívül felkérte Székely Lajost, a Német-utcai polgári 

iskola igazgatóját, hogy a polgári iskola szem
pontjából tárgyalja a kérdést.

A felsőerdösori elemi iskola udvara — mert 
a szabadban tartottuk meg a szülői értekezletet - 
zsúfolásig megtelt érdeklődő szülőkkel. És most | 
jön az. amiért az értekezletnek nagyobb jelentő
séget tulajdonítok. A két középiskolai előadó az i 
objektivitás magasságáról, teljes őszinteséggel fe
dezték fel (mert itt ez a kifejezésvan helyén) a 
háromszáznál több szülő előtt az egészségesebb, 
a nagvratörö polgári iskolát.

Endrey Ákos dr. a gimnáziumok felé tódu- 
lást az amerikai kivándorláshoz hasonlitotta. Az 
amerikai kivándorlás tulajdonképeni oka mon
dotta a tengerentúlról jövő jó hírek az ottani 
boldogulás lehetőségéről. A kevés jó hir, ami 
harsogva jön el idáig, mindig túlsúlyban van. 
mert a kivándorlás sok ezer szerencsétlenjeiről 
híradás sincs. A gimnázium felöl is csak jó hirt 
hall a közönség, hogy útközben hány tanuló esik 
el, hány lesz hajótöröttje a gimnáziális láznak, 
azt nincs aki számon tartsa. A gimnáziumot a 
kultúra Kárpátiájának tartja és óva inti a szülő
ket, hogy gondolják meg százszor is, mielőtt 
gyermekeik számára az utijegyet megváltják. 
Ugyanilyen megértéssel és felülemelkedéssel oktatta 
ki a szülőket Keménv igazgató, ki alapos érvek
kel kárhoztatta az érettségi bizonyítvány utján 
való loholást. Igazán könnyű feladata volt már 
Székely Lajos igazgatónak. A két középiskolai 
előadó alaposan előkészítette a hallgatóságot arra, 
hogy a polgári iskola előadója mondanivalóját 
különösebb figyelemmel hallgassák meg. Sem a 
felsőerdösori elemi iskola igazgatója, sem a három 
első előadó előzetesen nem beszélgatett egymással 
a tárgyról, amit mondtak, a maguk felelősségére 
és a maguk belátása szerint mondták és mégis 
micsoda gyönyörűséges összhangban dnmborodott 
ki ezen az értekezleten a polgári iskola életre^ 
valósága, gyakorlati hivatottsága és hitelre talált 
Székely igazgató kijelentése, hogy a polgári iskola 
nem a középiskolából kiselejtezettek, a gyöngébb 
tehetségű tanulók iskolája, hanem a jövő gyakor
lati kereskedelmét és iparát megteremtő különcéin, 
másfajtáju iskola, amelynek épen a kitönö eszü, 
de gyakorlati értékű tanulókra van szüksége. I

Déri tanácsos, a főváros tanügyének ez a 
modern vezetője, ép mostanában publikálta a jövő , 
programmját, amelyben benn van a polgári isko
lának reformja is. Az ingyenes iskoláztatásnak a 
polgári iskolára való kiterjesztése pedig előre meg 
nem állapítható felvirágoztatáshoz kell hogy ve
zesse a mi iskolánkat, ha már a lateiner pályák
nak elrettentő nyomorúsága és a polgári iskolai 
státusnak becsületes és szívós kitartása a közép
iskola embereit az agitációban mellénk állítja. 

hogy a nagyközönség színe előtt is hirdessék a 
polgári iskola életrevalóságát mai Prokrustes 
agyában is.

Bihari Mór.

HÍREK.

Remény . . .
A hírlapok hasábjain többször napvilágot lát- 

nak egyes kishitű emberek panaszai, melyben 
kétségbeesve írják le, a magyarság boldogabb 
jövőjében való reménytelenségüket. A többek közt 
az egyik napilapból olvasott levél ragadta meg 
figyelmemet. A levelet az Alföld kellős közepéből, 
a pusztából irta a nemzet egyik kis szolgája, 
melyben kételkedik a magyarság boldogabb jövő
jében. Amint e levélből kivettem, panaszának mond
hatni egyetlen föoka, hogy a cultura után annyira 
vágyódó népe nem ismeri vallását. Ennélfogva 
tehát a vallás iránt közönyös, melyet a nagvbir 
tokosok kihasználva, vasár- és ünnepnap is rá
szorítják a munkára. Utal továbbá arra, hogy a 
nagybirtokosok e bánásmód által elzárják őket a 
culturától s elveszik tőlük az Istent. Ezek volnának 
egyedüli okai aggódni a magyarság boldogabb 
jövőjében. Lehet ugyan, hogy ott tán ez is ok a 
kételkedésre.

Tehát a Nagy-Magyar-Alföldről jön a panasz, 
hol minden ember magyar s ereikben színtiszta 
magyarvér pezseg, hol nem kell küzdeni a nemze
tiségi akadályok s agitátorok ellen, ahol már 
vérében van a honszeretet, mely köti a röghöz. 
Hát akkor mi! - - kik itt vagyunk a határszélen, 
mondhatni elszigetelve mindentől, mennyi okunk 
volna a kételkedésre s mily sokat panaszkodhat
nánk. Panaszaink között biz’ sok olyan is lenne, 
melyekkel a kishitű emberek egész sorozatát tehet- 
nök kételkedővé. De mi nem panaszkodunk. Tehát 
kell, hogy legyen akaratunk erős, összetartó, 
rendíthetetlen akaratunk, s ebből kifolyólag 
reményünk is. A mi reményünk megvalósulásához 
is idő kell még. Ha visszatekintünk elődeink mun
kájára látjuk, mennyit dolgoztak s munkájokat 
mily odaadással kellett támogatni az arra hivatot
taknak. mig annyit is elérhettek. Mi itt nem áll
hatunk meg. Tovább kell dolgoznunk. Munkánk 
közben gyakran tapasztaljuk, hogy mennyit kell 
tűrni, mennyi erélyre, segítségre van és lesz is 
szükségünk addig is, mig valóban megértethetjük 
népünk minden egyes tagjával csak azt. hogy nem 
újítani, hanem csak egy szebb jövőt akarunk szá
munkra előkészíteni. S hogy erre vonatkozó tör
vényeinket nem unalomból, hanem sorsukat, jövő
jüket szivükön hordva, arra hivatott emberek 
alkották.

tását, a csókot, a mit a lány izgatottan lehelt 
ránk és a türelmetlenséget és az uijongást és a 
kétségbeesést. Tudtad, hogy férfi küldött-e bolyon- 
gani, vagy nő és láttad a nő arcát. Emlékszel-e?

Szótlanul bólintok és tovább ballagok. A fal
ról azonban újra és újra ismerősök köszöntenek.

— Én mondja egy csokoládébarna gyar
matbélyeg - a kincs, a gazdagság, az elérhetet
len voltam tenéked.

— Én a pompa — feleli Perzsia napsárga 
bélyege.

- En egy tavaszi délutánon repültem be 
hozzád, — beszél a másik — úgy mint egy kék 
llonka-pillangó. A kert virágbaborult s a barna 
asztalon a pohárban ibolya párolgóit. Még mindig 
szagos vagyok a tavasztól.

- Én egy torokfájás emlékét hozom eszedbe 
— figyelmeztetett az Uragay ismerős mérlege.

— Purisról először az én karcsúságom ho
zott neked hirt, cseveg szeretetreméltőan a kék
francia bélyegen nyujtozkodó hölgy — és gyakran 
megjelentem bolondos gyermekálmaidban karcsuan, 
fehéren, lepel nélkül. Akkor szerelmes voltál. Nap
pal aludtál és verseket Írtál.

— Mi vagyunk az exotikum, a csoda és ! 
mese — csicsergik lármás zajongással Kelet rikító 
bélyegei. — Ez a nyugodt tojássárga szin pedig 
ópium volt a lázadnak. Az a husszinü izgató mé
reg. Ez a zöld oázisok mesebeli nyugalmát lehelte 
rád. A bélyegkönyvben láttad először a labuani 
tigris lomha, bajuszos pofáját és a Jóreményfok 
háromszöge, Granada nyúlt parallelogrammája tá
voli mesék különös ábrándjait keltette benned. Ez 
a karamelszinü, mely vén patikák barna dobozaira 
hasonlít, ősrégi országok rozsdás ődonságait idézte 

föl. Kongó bélvegeiről legyeztek először a lankadt 
délszaki pálmák. És sohasem jártál messzebb, 
izgatóbb helyeken, még álmodban sem, mint mi
kor Nakaragua tájait. Bosznia meggyszinü szikláit, 
vagy a piros török félholdat bámultad.

A sok-sok emlékek között felfedezek egy 
iitött-kopott, majdnem feketére égett, sárgapettyes 
arab bélyeget. Érről a kis papírdarabról évekig 
álmodoztam.

- Megismertél ? — kérdezte szelíd hangon. 
Még mindig hálás vagyok azért a bájos 

meséért, amelyet egyszer költöttéi rólam, amikor 
betegen feküdtél és apád egy este ajándékul kis 
piros paplanodra tett. Akkor sokáig bámultál en- 
gemet. Fejedben csörömpölt a láz, szemhéjaid ne
hezek voltak és szemed fájt, mintha homokot szór
tak volna bele, de te rólam képzelődtél és azt ál
modtad, hogy Arábiában vagy és a láztól eltorzult 
óriási lámpa Afrika vőrnyeges napja.

Tudod még a mesét ? Engem egy szép arab 
leány ragasztott szerelmes levelére. Annyi ideje 
volt csak, hogy berohanjon a sátor rózsaszínű fél
homályba és ott az izzó délutánon csengő füllel, 
kiszáradt torokkal, félig álomba, félig imetlen egy 
utolsó csókot nyomjon rám tüzes szájával. A barna 
kis kezecskék sután kapkodtak és igy történt, hogy 
a tájkép beszakadt. De azért a levél elment, vág- 
tatot vonatokon, hajón, irtózatos sivatagokon, vi
haros vizeken és végre céljához ért és bánatos 
boldogságot vitt a fehér kis levél egy fekete 
embernek.

— Emlékszem, mondtam és kifelé tartottam. 
És rám ? — kérdezte egy amerikai bélyeg.

— Te reád is. Te vagy az óceán. Ez a fa
kult, zöld festékpocsolya a Csendes-óceán. Ha 

néha a függőlámpa alatt néztem, szinte szédültem 
és tengeri betegséget kaptam. Ez maga a végte
lenség. Azóta pedig jártam tengeren, hatalmas 
angol kolosszusok rohantak velem és három na
pig sírtam irtózatos orkánban Itália partjánál, de 
nekem mégis ez a festett élet, ez a valóságot 
megcsufoló kép a vizek poézise, melyet képzeletem 
tágított ki a végtelenségig.

Még ma is ?
Most, hogy itt bámulom, szinte újra félek, 

hogy a haragos viz kiönt, a kis bélyegekről és 
elfullasztja a világmindenséget. A fiatalságom sze
széle tombol benne. Van-e valami, ami ezzel az 
akaratos, mindenható erővel felveszi a versenyt? 
Még ma is olyan féktelenül csapkodnak a habok. 
Hallom dörgedelmes morajlásukat. A színek épp 
oly diadalittasan ujonganak. Csak mintha a gőzös 
ment volna egy kicsit, nagyon kicsit tovább . . .

Elharaptam a szót. A teremben már senkise 
volt. Magamra maradtam és ijedten hallottam, 
mily érdekesen visszhangzanak a lépéseim.

Csalódol bucsozott tőlem a bélyeg. 
Ez a gőzös még mindig ugyanazon a helyen van. 
Nem veszed észre? És nem veszed-e észre, hogy 
itt minden papirosban egypár eltemetett éved 
szunnyad, és minden olyan, mint volt azelőtt, 
csak neked tetszik különösnek, ijesztően megvál- 
tozottnak és távolinak. Nem. Mi megmaradunk a 
magunk helyén és a kép nem mozdul egy gondo
latnyit sem, csak te távozol tőlünk mindennap egy 
kicsit, nagyon kicsit, hogy észre sem veszed és 
lassan-lassan majd egészen elsiklunk előled és 
elsiklik minden illúzió, minden hazugság és bolond
ság, amit szépségnek nevezel még és igy, egészen 
igy siklasz el te is . . . Isten veled.
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Ha ezt megértettük, meg kell nyerni a népet 
akaratot akarattal egyesítve, már könnyeb- 

rohamosabb léptekkel közeledhetünk kitűzött 
lunk. a sokak által annyira nem remélt boldo- 
bb jövő felé.

Hertelendy Zsigmond, 
All. tanitó.

Gróf Szápáry László itthon. 
Gróf Szápáry László v. b. t. t. nagybirto- 
. >s 18-án délután hazaérkezett és rövid 
ithon tartózkodása után másnap, 19-én 
délelőtt Radkersburgon át Béesbe és onnan 
Londonba utazott.

Gróf Szápáry László az isko-
1 éri -likőr a muraszombati polgári iskola 

i-sítése iránt a mozgalom megindult, a 
/galom vezetőinek első teendője volt, 

>gy Szápáry László gróf v. b. t. t. nagy
birtokos hozzájárulását és támogatását 
megnyerjék. E végből előzetes megbeszé

lések alapján az iskolabizottság küldött
séggel járult városunk nagynevű jótevőjé
hez, aki tájékozva lévén a mozgalomról, 
kijelentette, hogy nemcsak teljes erejéből 
támogatni fogja az iskola létesítés ügyét, 
hanem az emelendő épület részére terüle
tet is ad a községnek. Az azóta történt 
események fényesen igazolták, hogy az 
iskolatörekvések Szápáry László grófban 
olyan nagy befolyású támogatót találtak, 
hogy nélküle ma alig beszélhetnénk mura
szombati polgári iskoláról. A közelmúlt 
napokban pedig eddigi tevékenységét be
tetőzte a nemes gróf, mert e hó 18-án. 
rövid itt tartózkodásának ideje alatt, ki
állította azt az ajándékozási szerződést, a 
mellyel a muraszombati I. számú tjkvben 
felvett 795 a hrsz. parcellából a Csendlak 
és Korong felé vezető ut mellett 3200 
négyszögöl területet ad a városnak. Iskola 
mozgalmunk történetében kétségtelenül 
rendkívül fontos momentum ez az ajándé
kozási ügylet, amely lehetővé teszi, hogy 
a község rövid időn belül hozzá kezd
hessen a polgári iskola megépítéséhez. 
Szápáry László grófnak valóra váltott ígé
rete előtt az őszinte tisztelet és hálaérzet 
ö’dolatával hajlik meg a város közönsége, 
amely bizonyára meg fogja találni a mód
ját annak, hogy e nagylelkű adományért 
háláját és köszönetét méltóképen róhassa 
ie a nemes grófnak.

Dr. Tauber Sándor köszöneté. 
A jubiláló Muraszombati jót. Kér. Nőegy- 
-t az ünnepi diszgyülésböl meleghangú 

átirattal üdvözölte dr. Tauber Sándor 
szombathelyi kanonok, papnevelő intézeti 
kormányzót A tudós főpap 20 kor. ado
mányt küldött a nöegyietnek s az alábbi 
levélben köszönte meg az üdvözlést:

Muraszombati jót. keresztény nőegylet 
Nagyságos Elnökségének

Muraszombat.
Fogadja a Nagyságos Elnökség hoz

zám intézett kitüntető üdvözlő soraiért 
leghálásabb köszönetemet. Szivem mé
lyéből örvendezek afölött, hogy a mura
szombati kér. nőegylet, melynek bölcsőjé
nél és keresztelőjén részt venni szerencsés 
lehettem, két évtized alatt oly szépen 
felvirult és oly áldásos tevékenységet 
fejtett ki a keresztény felebaráti szeretet 
terén. A húszéves évforduló legszebb 
bizonyítéka és legértékesebb jutalma a 
muraszombati keresztény hölgyek nemes 
buzgalmu fáradozásainak és fennkölt 
szellemi humanizmusának. Kegyeskedje
nek megengedni, m. t. hölgyeim, hogy 

e nevezetes évforduló alkalmával Nagy
ságaitokat tisztelettel teljesen üdvözöl
hessem és további lelkes munkásságukra 
Isten bőséges áldását és kegyelmét kér
hessem.

Nagyságaitoknak mindenkor hálás i 
és készséges szolgája

Szombathelyen, 1913. nov. 17.
Tauber Sándor,

kanonok, papnev. kormányzó.

— Agustich Pongráczné kcszönete. A kér. 
jót. nőegylet jubileumi közgyűléséből Agustich 
Pongrácznét az egyesület első alelnöknöjét is üd
vözölte, aki az alábbi levelet intézte Olajos Sán
dorné alelnöknőhöz:

Nagys. Olajos Sándorné úrnőnek, 
a muraszombati jót. kér. nőegylet alelnökének 

Muraszombat.
A muraszombati jót. kér. nőegylet húsz

éves fenállásának ünneplése alkalmából hozzám 
juttatott szives üdvözlésért fogadja a nőegylet 
leghálásabb köszönetemet.

A nőegylet további működésére Isten ál
dását kérem, magamat pedig további szives jő 
indulatukba ajánlom.

Szombathely, 1913. november 20.
Hazafias tisztelettel

Agusztieli Pongráczné.
— Mai vezérczikkünk. Ikertestvé

rünk, az Alsólendvai Híradó kiváló szer
kesztőjének tollából múlt számában a 
wernseei salezianus barátok iskolájáról 
megszivlelésre méltó cikket közöl, amelyet 
aktuálitásánál fogva a t. szerkesztő collega 
szives engedőmével egész terjedelmében 
mi is leközlünk.

- Vidos Árpád vármegyei aljegyző a vár
megyei óvónők illetményének megállapítása cél
jából e hó 18-án Muraszombaton volt és a szol- 
gabiróság hivatalában tárgyalást tartott az érdé- 
keltekkel.

Szentkirályi Sándor kir. albiró jegyzői 
állását az igazságügyminiszter áthelyezéssel töl
tötte be. Perjessy László, a nagybecskereki kir. 
törvényszék jegyzője kerül Muraszombatba.

— Az első Casino estély. Lapunk 
múlt számában megírtuk, hogy a Casino 
vigalmi bizottsága végre megmozdult és 
életjelt adott magáról. Most már tovább 
mehetünk a dicséretben, mert e derék bi
zottság nemcsak gyülésezni jött egybe, 
hanem érdemleges határozatot is hozott 
a legközelebbi Casino estély tárgyában. 
E szerint az első estély deczember 3-án 
este fél 8 órakor lesz a Casino nagyter
mében. Ennek műsora a következő: Magyar 
ábránd, zongorán előadja Árvái Vince. 
Költemény Győry Vilmostól, szavalja Kovács 
Györgyné úrasszony. A modern asszony, 
felolvasás, tartja Kovács György igazgató. 
Dalok, énekli Döbrentey Antal tb. fő
szolgabíró. Az estélyen a Casino tagjai 
1 korona belépő dijat fizetnek. Családtagok 
és vendégeik nem fizetnek.. Ez a belépő 
dij is csak azért van, hogy a költségek 
fedezve legyenek. A műsor végeztével 
vacsora lesz az étteremben. Étkezés a la 
carte. A vigalmi bizottság immár megtette 
a kezdeményező lépéseket, most csak a 
t. tagokon múlik, hogy ’ mennyiben hono
rálják a közreműködők és rendezők buz- 
góságát. A rendezést Kovács György 
igazgató vállalta magára s reméljük, hogy 
az a lelkesedés és buzgalom, amellyel a 
dologba belefogott, nem fog lelohadni, 
hanem még fokozódik.

— Családi beke és nyugalom ott honol, hol 
nincs gyermekbetegség. A gyermekbetegséget meg
előzni minden anya kötelessége és gondja. E célt 
úgy érik el a jegjobban, ha a gyermeket az elvá- 

lasztas idejétől kezdve Phosphatine Falliéres-el 
táplálják. Ennek következtében a gyermek megerő
södik, húsa megkeményedik és a fogzáson könnye
dén esik túl. Egy nagy doboz elegendő 3 hétre, 
ára 3 korona 80 fillér. Főraktár: Zoltán Béla 
gyógyszertára Budapest, V., Szabadság-tér.

Iskolai ünnepély a polgári fiúiskolában. 
Lélekemelő szép ünnepélyt rendezett november 
19-én megdicsőült Erzsébet királynénk emlékére 
a polgári fiúiskola. Elismerésre méltó dolog, hogy 
a tanári kar, hivatásának magaslatán állva, min
den alkalmat megragad arra, hogy a tanulókban 
hazánk és nagyjaink iránt a kegyeletet, szeretet, 
tiszteletet ápolja. Még dicséretre méltóbb azon 
esemény, hogy a tanári kar ezen munkájában nem 
áll egyedül, hanem hatalmas pártfogást talál min
den alkalommal kiváló főbiránk, Pósfay Pongrác - 
ban, ki mint az iskolaszék elnöke, nem mulasztja 
el, hogy az ünnepélyeken meg ne jelenjék s állá
sának tekintélyénél, valamint szavainak nemessé
génél fogva azt a célt, mit a tanári kar kitűzött 
maga elé, még inkább diadalra juttassa. Az igaz
gató megnyitó szavai után az ünnepélyen három 
tanulótól szépen betanult és átérzett költeményt 
hallottunk szavalni. Ányos tanár lendületesen, 
hazafias érzéstől áthatva ecsetelte Erzsébet király
nénk nemes alakját, bölcs tetteit és szavait. Igen 
szépen énekelte el az ifjúság Erzsébet gyászdalt 
Kontor Elektől és a Hymnust. Végül Pósfay Pon
grác főbirő, iskolaszéki elnök mondott készönetet 
a tanári karnak az ünnepély rendezéséért és lel
kes beszédben fejtegette az ifjaknak, hogy mit 
vesztettünk megdicsőült kiiálynénkban.

— Orvos választó bizottság. A felsőlendvai 
és vashidegkuti körorvos választásokra a vár
megye alispánja a következő tagokat küldte ki:

Obál Mihály, Vogler György, Siftár Károly, 
Káply Elemér, Bácz Sándor.' Temlin Lajos, 
Vogler József, Martiaecz Antal, ifjú Horváth 
Pál, Saáry József, dr. Czifrák János, dr. Pintér 
Miklós, Ratkol Tivadar, Kováts István. Bankó 
Győző, Sinkovich Dénes, Saruga Frigyes, Hor
váth Béla, Hartner Géza, Csárics József, Hor
váth Károly, Kuppán Ferencz, Kollárs István. 
Fiiszár János, Vlaj Ferenc, Bodnár Endre.

Felsőlendván a választás decz. 27-én délelőtt 9 
órakor, Vashidegkuton pedig ugyanaz nap d. u. 
2 órakor lesz megtartva.

— Muraszombati járási alapítványi közkórház 
jubilál. Folyó év november 15-én volt ugvanis 
húsz éve, hogy a muraszombati közkórházat meg
nyitották. Ezen idő alatt, tehát 1893 november 
15-től 1903 november 15-ig a kórházba felvéte
tett s ápoltatott összesen 12852 beteg, akik közül 
a kórházat részben gyógyultan, részben javultan 
12112 beteg hagyta el. Meghalt ezen idő alatt 
740 beteg, a halálozási arány tehát 5 8 százalék. 
Ezen betegek ápolási napjai összesen 349841 napot 
tettek; műtét végeztetett n kórházban mintegy 
4000 esetben. Ezek a rideg számok ékesen szá
molnak be d. Geiger Vilmos és dr. Skrilecz Mihály 
orvosoknak valóban önzetlen s közhasznú műkö
déséről. Tisztán és kizárólag a két orvos tény
kedésének tudandó be a kórháznak magas nívója, 
melynek hire messze a járás határain is túl 
terjed.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvetlenül 
kell. Ha e névre >Réthy« figyelünk, úgy nem csa
lódunk, hanem eredeti pemetefű-cukorkát kapunk 
60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi magyar 
háziszert, mely köhögés, rekedtség és hurutos bán- 
talmas sok ezer esetében oly kitünően bevált. 
Postán bérmentve küld 5 dobozt 3 koronáért az 
egyedüli készítő: Réthy Béla gyógyszerész Békés
csaba.

— Elfogyott a gáz Nagy örömmel adtunk 
hirt és a közönség lelkesüléssel vette tádomásul, 
hogy a vasúti kocsikban a pislogó olajmécsesek 
helyett gázvilágitást rendezett be a figyelmes 
üzletvezetőség. A gázvilágitással együtt elegáns 
kocsik is futottak a vonatokkal, amelyek a közön
ség megelégedését természetszerűleg még csak 
fokozták. Nem kell hozzá valami nagy lelemé
nyesség, hogy a gázvilágitáshoz elsősorban gáz 
szükséges. Hiába vannak gázlámpák, ha nincsen 
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hozzávaló gáz és a légszesz hiányában küzdő 
lámpák határozottabban sötétebbek, mint a pis
logó mécsesek. Erre a nagy igazságra kellett rá 
jönnünk, amikor a minap azt tapasztaltuk, hogy 
a gázlámpák világa egyre fogy és a Körmendről 
kiinduló vonat még Zalalövőre se ért, mikor már 
fekete sötétség borult a vasúti kocsikra. Kifogyott 
a gáz. Valószínűnek tartjuk, hogy illetékes ténye
zőknek nem volt tudomásuk arról, hogy gyengén 
töltött kocsikat eresztettek útnak, miért is tiszte
lettel kérünk mindenkit, akiket illet, hogy a jövő
ben necsak gáztartányos gázvilágitással felszerelt, 
hanem olyan kocsikat eresszenek útnak, amelyek
ben tényleg gáz is van s amelyekben ennélfogva 
világosság is árad a hosszú úttól nem minden 
ok nélkül unatkozó utasok feje fölé.

— Ménvizsgálat Muraszombatban. A tenyész
tési célokra szánt ménlovak megvizsgálása e hó 
19-én reggel volt Muraszombatban. A vizsgálatot 
Molnár méneskari százados, Horváth Pál tb. fő
szolgabíró, Nemes Miklós állatorvos és Swein- 
hammer János tagokból álló bizottság eszközölte. 
A bemutatott anyag kifogástalan volt s a bizott
ság nagyrészét alkalmasnak találta tenyésztési 
célokra.

— A magyarországi munkások rok
kant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat 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 
elveszik.

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

Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

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 2<S 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.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadót 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 akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

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

— Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
II. kötete — aki arra jogot tart — átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás vasárnap november 23-án

1. A játékra áldozott élet. Nagy dráma 3 felvon.
2. Jaipur város. Természet utáni felvétel.

Szünet.

3. A kényelmetlen vétel. Vígjáték.
4. A fütyülő művész. Bohózat.
5. Pali mint asszonyjogok tanácsadója. Bohózat, 
uci vádaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
HELY ARAK: ||, hely 40 fillér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.
Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV, 

tulajdonos.

Nyilttér.*)

Nagyságos Ilartner Géza urnák orsz. képviselő 
Muraszombat.

A mártonhelyi ág. ev. fiukgyülekezetnek ez 
év folyamán felépített uj kápolnához szükséges 
összes épületfa adományáért fogadja kérem nagy
ságos képviselő ur a mártonhelyi ág. ev. fiukgyü- 
lekezet nevében ez utón is leghálásabb köszönetét 
és a velünk tett jótéteményéért áldja meg az Ur 
Isten.

Mártonhely, 1913. nov. 19.
Teljes tisztelettel

a mártonhelyi ág. ev . fiukgyülekezet nevében
Norcsics János Pintarics József
Horváth István Vezér József
Horváth Mátyás Horváth István.

*) E rovatban közlőttekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

‘"'“óT „Muraszombat és Vidéke11
héti lapra,

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

lalkozását ingyen közli. _
Czim: Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Kincses Kalendáriom

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A »Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségéinek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt 11 - 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 mennyiségbeu megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

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 cimmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

= ÜGYVÉDI. IRODAI ÉS PÉNZINTÉZETI —

HATÁRIDŐ NAPLÓ
az 1914. évre kapható 

BALKÁNYI ERNŐNÉL. MURASZOMBAT.

1914.
Kapható: Balkányi Ernőnél Muraszombatban.

®----------------------- ®
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Nélkülözhetetlen útmutató.
.ijegyzöi, ügyvédi, járásbirósági

> magán hivataloknak, községi 
imáknak, vendéglősök 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 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai- 

fillér nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométercnkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

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.

Pergament papír
befőzéshez, hozzávaló zsinór 
kis- és nagygombolyokban.

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

AZ ES T 
a legjobb magyar napilap. 

Hírei frissek és igazak! 
Közgazdasági rovata a gazdasági 
élet minden mozzanatáról számot 
ad, sportroyata a sport minden 
ágának eseményről hiien beszámol.

A bel- és külföld 
napi eseményeit 
a legmegbízhatóbb tudósítók távi
rati és telefonjelentései alapján

I leghamarabb közli.

AZ EST
megjelenik a fővárosban déli 1-kor 
és másnap reggel 1 2 9 órakor 
kapható Balkányi Ernő papir

kereskedésében Muraszombat.

Ára 6 fillér.
>■ — — - - <

Tolnai Világlap Lexikonja
— akik arra igényt tartanak — 
átvehetik BALKANVI ERNŐ 
papirkereskedésében .Muraszombat.

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

Legújabb kiadású

d alosköny vek
megérkeztek.

Kapható; Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg
ős porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAL)EB JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos. '
,\T.\"ER FERENCZ úri és női czipész- 

mesler Közép-utcza.
BITfERMANN TIVaDAR borbély és fodrász.
BERGER VILMOS bőr és deszkakereskedése.

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

D1TTR1CH GUSZTÁV épület-, mübádogos I 
és mozgó színház tulajdonos.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellán kereskedése.
FLIóZÁR JÓZSEF épület- és mü 'szlalos.
KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be- I 

vásárlási forrás. Fö utcza.
HEIMER IGNÁC./ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KARüOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

gépek árusítása
KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. !

KŐI ÍN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

LÁZÁR IMRE vendéglős.
Nr.MECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.
POZVEK IGNÁC 4 vásári szabó. Közép-utca.
POKLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA FhRENCZ vendéglős.
PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és miilakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely. 

Kerékpár raktár.

S1FTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
SCHÖCK SAMU cím- és szoba festő.

TURK JÓZSEF vendéglős Templorn-utcza. 
URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.
WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mezö-ulca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.
GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsóinarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

GP.OSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 
HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

MOLNÁR ZSIGMOND „Elnke Kávéház*  
Komárom.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.
OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház*
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 
STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.
S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TALÁNY! FERENCZ tulajdonos, SIBRA
GYÓGYFÜRDŐJE, Szepesváraija 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.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos.

Bad Radein.
ZR1NSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.



MURASZOMBAT, 1913._________ »MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE- NOVEMBER 23.

Kiváló uj fajborokI MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban!

Visontai és Mátrah egy aljai Sző őtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállai Zoltán v. b. t. t., Hevesinegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota). Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontamátra.

Ó 1908 1911. évjáratú és uj FAJBOROK. 
Pecsenye-, csemege-, szamorodni- és asszu borok.

Hazánk legnagyobb termo hegyi oltvány szó'lótelepei: 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12,000 hectoIiter.

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

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizlínj., Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- Zala-, VaS- ÉS SomOgymegyeí képviselet: Polgár Dávid
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, ,

Kadarka, Oteiio, Oportó, Burgundi, Kabemet. és Társa urak Bpest, I., Fehérváry-ut 39. Telefon 144-14.

4141/1913. tkv. sz.

Hirdetmény.
Kisfalu község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az ' 1891. XVI. t. 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának be
jegyzését rendelik, az 1892. évi XXLX. t. cikkben 
szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzések he
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX t. ez.

15. és 17. Jj-ai alapján ideértve e ij-oknak az 
1889. XXXVIII. t. ez. 5. és 6. tj-aiban és 1891. XVI. 
t. ez. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is,

valamint az 1889. XXXVIII. t. ez. 7. Jj-a és 
1891. XVI. t. ez. 15. §. bj pontja alapján eszkö
zölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. t. ez. 22. 
§-a alapján történt törlések érvénytelenséget ki
mutathatják ; evégből törlési keresetöket hat hó
nap alatt, vagyis 1914. évi május hó 25-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
sák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után indított törlési kereset 
annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat,

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.
16. és 18. £-ainak eseteiben - ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII. t. ez. 5. és 6. ij-aiban 
foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellenmondás- 
sal élni kívánnak, Írásbeli ellenmondásukat hat 
hónap alatt, vagyis 1914. évi május hó 25-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után ellent mondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fog,

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala
kítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülön 
azok, akik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken 
kívül, az 1892. XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az 
ennek folyamán történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogaikat' bármely irányban 
sértve vélik ideértve azokat is, akik a tulajdon
jog arányának az 1889. XXXVIII. t. ez. 16. §-a 
alapjául történt bejegyzését sérelmesnek találják
e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényü
ket a telekkönyvi hatósághoz hát hónap alatt, 
vagyis 1914. évi május hó 25-ik napjáig be
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő elmúlta után az átalakítás
hoz közbejött téves bevezetésből származó bár
minemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján

és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egy
szerű másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pót
lólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átveheti

Muraszombat, 1913. évi november 13.
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság:

Schweitzer s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Szakonyi s. k. tlkkvezető.

Hölgyek becses figyelmébe
ajánlom: Mezö-utczában, Kühár-féle 
házban az újonnan nyitott női— 
kalap üzletemet. Elfogadok 
mindennemű kalapdiszitést, kalapjavi- 
tást, — úgyszintén kisleányok részére — 
kalap és fejkötő készítését.

Tisztelettel

TeásKannax
védjegyű tea]
Legfelüt áll.

WOLFARTH LAJOSNÉ.

Fürst A. és Fia
czégnél egy jó házból való fiú

tanoneznak
azonnal felvétetik.

Kerestetik arató vállalkozó 1914. évi 
aratásra, Slavoniába, a nasicei uradalomban. 
38 pár aratóval, úgy a csépléshez is cséplő
munkásokkal. Aratásért fizetés Kalászosok 
után k. h.-jáért 10 K, minden hold után 
1 K italra, rét és lóhere, zabos bükköny 
kaszálásért, felgyültésért k. h. után 8 K, 
60 fillér italra, a cséplés után rész 4"/o. 
Vállalkozni akarók Írjanak Marienfeldi 
intézöség címére, u. p. Nasice, Slavonia. 
Útiköltség személyenként 8 koronában álla- 
pittatik meg.

Gazdasági hirdetmény

Z S e

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási 

ugye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export*  
jól világitó villamos

Balkányi Ernőnél MuraszomM

-- Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

Csomagokban szállittatik á nettó 50 gr. 
K f

100 gr. 
K f

250 gr. 
K f

500 gr. 
Ki

Mélange fin - 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizü családi keverek, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

—.50 1.— 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék ; tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

.80 1.60 3.80 7.60

Mélange superiuer 0 sz.
(fi. Orange- l’ekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll; csakis 
elsőrendű termékből.

1— 2.— 4.80 9.60

C O -+-■ cú JO 
E o N
>-

H 
fq
tn
M 

ti

ti 
W 
ti 
ö 
u> 

_________________________< 
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
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