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Két világrész szélmalomharca.
Ezen a címen az itt következő igen 

érdekes cikket olvassuk a clevelandi (észak
amerikai) »Szabadság< most érkezett szá
mában :

.Annak a magyar kivándorlónak egy 
díszpéldányával volt szerencséje találkozz 
e sorok Írójának, amely magyaroknak semmi 
esetre sem lett volna szabad kivándorolnia 
Magyarországból a magyar kivándorlási 
törvény szerint s semmi esetre sem lett 
volna szabad bevándorolnia Amerikába az 
amerikai bevándorlási törvények értelmében, 
hanem azért szerencsésen kivándorolt Ma
gyarországból és bevándorolt Amerikába.

Két világrész folytat nevetségesen hiába 
való küzdelmet a ki-, illetőleg bevándorlás 
ellen. Két világrész hatóságai pocsékolnak 
el évek óta hihetetlen pénzösszegeket és 
energiát arra a széhnalomharcra, mellyel 
ama nagy szélmalom ellen küzdenek, melyet 
a nyomorúság szele hajt, s amely az 
európai nyomorultakat örli amerikai beván
dorlókká.

Megírtuk már nem egySzer ama hatá
rozott meggyőződésünket, hogy a legújabb 
kor e néptörténelmi vándorlását emberi 
hatalom nem akaszthatja meg, de hiába 
irtuk meg mi és hiába Írták meg mások 
is, az érdekelt kormányok erőlködnek, sőt 
abban a téves hitben ringatják magukat, 
hogy eredményes a működésűk.

Odaát Magyarországon hattárrendőrök, 
belügyminisztériumi detektívek, különleges 
csendőri kirendeltségek feszitik meg minden 
erejüket a határok ellenőrzésében Jelenleg 
az a főtörekvésük, hogy katonaköteles 

ember ki ne vándorolhasson, mert nem 
lehet tudni, melyik percben lesz szüksége 
arra a fiatal emberre a hadvezetőségnek.

Ideát Amerikában Ellis Islandra költe
nek sokat s a bevándorlási hivatalnokok 
főleg arra törekesznek, hogy szervi vagy 
fertőző betegségben, ragadós kórokban 
szenvedők be ne juthassanak Amerikába.

E sorok írója a minap beszélt egy 
»zöld < -dél.

Miután az illető elmondta, hogy csak 
pár héttel ezelőtt érkezett ide s miután az 
illető ifjú jellegzetesen tüdövészes külsejű 
volt s az is volt, mert a Friedmann csoda
doktor ur iránt tudakozódott, eszünkbe 
jutott, hogy Íme, micsoda mese azt beszélni, 
hogy Ellis Island nem bocsát be beteg 
embereket. Csak kabinban kell utazni, s 
akkor becsúszik a beteg, ha van egy sze
mernyi szerencséje. S elmondta a beteges 
ifjú, hogy ö katona, rezorvista, be is volt 
hiva ezredéhez, mozgósítva volt, de sike
rült neki fontos családi ügyek révén rövid 
szabadságot kapni s akkor aztán gyerek
játék volt az egész kijövetel. Beült egy 
Budapest-Bécs gyorsvonat II. osztályába s 
a határállomáson meg se kérdezte a határőr, 
hogy hova megy és van-e útlevele, olyan 
természetes volt, hogy ő is, meg a kocsi
ban volt több fiatalember is a football 
gamet megy élvezni Bécsbe. Persze ma 
már valamennyien Amerikába élvezik a 
base ball gameket

Íme, hogyan kijátsza még a katona
szökevény is s még háborús időben is a 
tilalmat Az egész nagy apparátus egész 
igazi eredménye az, hogy csak a szegény, 
ügyetlen parasztot tartóztatják fel odaát. 

vagy ha ott áteresztik, hát itt utasítják 
vissza Elis Islandon. Ez az egész s ezért 
a sok lárma és költség. Az alatt pedig 
mindenki, ki tud jutni és be tud jutni, ha 
akar és ha van egy csepp esze és ügyes
sége. <■

A gyermek mint tőkebefektetés.
A boldog apa, aki gyermekeinek társaságában 

ül az asztal mellett, aggódva csóválja fejét a fenti 
cim olvasásakor. Azokra az élelmiszerárakra 
gondol, melyekre mint többszörös családapának 

még egyáltalában valami jut; gondol azokra 
az elkerülhetetlen látogatásokra, melyekkel a szabó 
és a cipész megtisztelik, a sok uj kiadásra, mikkel 
áz iskola a gyermekeket, illetőleg azok szüleit 
megadóztatja s mélyen felsőhajt. Nem értheti 
meg, miképen lehet a gyermeket, ezt a csak rém- 
ségesen fogyasztó, de mitsem kereső emberi lényt 
tőkebefektetésnek tekinteni ?

Az asszonyok- másképen gondolkoznak erről. 
Az anya szemében a gyermek szavakban egyálta
lában ki sem fejezhető értéket képvisel; kisdedét 
szeretetteljesen megöleli, mélyen tekint ártatlan 
szemébe s azt gondolja: Te vagy mindenem, 
egész boldogságom.

Hogy a gyermeket higgadtan és józanul 
tőkebefektetésnek tekintsük, ahhoz szükséges, hogy 
kissé altruisztikusabban gondolkozzunk, mint a 
szülők.

Azok az összegek, melyeket már a gyermek 
születésével a közforgalomba visznek, közgazda
ságilag jelentéktelenek-e és csak az illető szülők 
magánügyei ? Korántsem. Bizonyos kiadások, me
lyek a gyermek első sikoltásával össze vannak 
kötve, a közgazdaságot nem érintik ugyan, mert

tAxlcza.

Régi emlékeimből
Egy budapesti tanitó fogadtatása hegymagasi mester koromban. 

Irta: Bertalan Vincze.
(Folytatás.)

A délutáni vonattal csakugyan megérkezett 
az én neves vendégem, akivel Tapolcáig a vasú
ton. azután mivel fogatot nem kaptam, innen gya
log tartottam be toronyórás községembe.

Közelebbi utat választva a réten keresztül 
Raposkának vezettem őt a melyen túl az én ne
mesi házi bandériumom fogadta. Elől jött Jóska 
fiam elegáns kékgatyában, utánna száz lépésre 
Ernő fiam pompás falusi, ugyancsak kék toalet- 
ban ; öt követte vagy kétszáz lépésre Ilona leányom 
katrincában és legvégül már a falu alatt az akkor 
totyogós Imre kézén vezetve elválaszthatlan társát, 
Vince öccsét. A néző közönséget pedig a pajtások 
képezték. Persze mindnyája mezétláb, porral, izzad
sággal díszítve, lyukas kalap vagy kalap nélkül, 
vessző paripán, vagy iszalagba fogott toborző 
gyermek csikókkal és megfelelő korú, ruházatú és 
arcú leány játszó társaikkal.

Mondanom sem kell, hogy a fogadtatás nagy
szerű volt, amelynek emlékez*- 4 re hatot ütőt a 
toronyóra kalapácsa a nagyharangra.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

A feleségem tiszta kötényt öltve magára fo
gadta férje ura vendégét, akinek figyelmét rögtön 
a tyúkokra, récékre terelte, azután asztalt terítve 
megvendégelte, társul szegődvén hozzá az időköz
ben megérkezett raposkás mester, akit Kovács 
Lajosnak hivtak vala.

Másnap 15-én Lesence-Némelfaluba rándul- 
tunk Roller Eerkő komámhoz, 16-án pedig a ta
polcai vásárra.

Apropo tapolcai vásár.
Bankó pénzem nem lévén, elhatároztam, hogy 

az ökörtinót elfogom adni. Meghagytam a szolga
gyereknek, hogy majd reggel vezesse be utánnunk. 
A szót tét követte. Hanem hát a tinó jobb szerette 
a Balaton apadást, mint a tapolcai vásárt és épen- 
séggel nem respektálva gazdája szándékát és ven
dégének tekintélyét a határnál kirántotta magát a 
szolga kezeiből és uccu vesd el magad, iramban 
levágtatott a csordára, ahonnan aztán nem is le
hetett kivenni.

Így kettecskén vonultunk be Tapolcára a falu 
kovácsának egylovas alkalmatosságán, mert hát 
kétfogatu nem volt a faluban, kivéve Cságoly 
Józsefnek, a molnárnak, akinek csézája is volt, 
de fuvarba nem járt.

Első dolgom volt illusztrisz vendégemet az 
akkoriban uj papnak Ley József, jelenlegi prépost
plébánosnak bemutatni, aki feledékenységből en
gem sem székkel, sem szivarral nem kínált meg, 
ami az én barátomnak sehogy stm tetszett. Nem 

is türtőztette magát, hanem a többi jelenlevők 
előtt emigyen szólt oda: Plébános ur! hegyma
gasi tanítója is megérdemli, hogy lakásában szék
kel kináltassék meg, mert ő nem csak az iskolá
ban. hanem egyebütt is méltóképen kiveszi részét 
a hitvallásos nemzeti népoktatás szolgálata terén. « 
És azzal rövid ott idözés után a vásárra menve 
beleegyeledtünk a sokaságba.

Valaminthogv zsidó nélkül vásárt nem lehet 
elképzelni, azonképen nincs vásár, a hol rektort, 
mestert, papot ne lehetne találni. Persze, hogy 
találkoztunk egyike a másikával és összetoboro- 
zódva dehogy is kellett nekünk a vásár, hanem 
immár közös vendégünkkel egy vendégfogadóba 
tértünk, amelynek gazdája valami Richter nevű 
még sárvári preceptor korában jó ismerőse volt 
János barátunknak.

Nossza összejöttünk mi környékbeli mesterek, 
akiket Hegymagas első módos gazdája Czanka 
Gábor uram tisztelete és szeretete jeléül egy hordó 
sörrel kínált meg és még oda szólt a cigánynak : 
föcske! hogy is van a: »Jó bor, jó egészség. 
Szép asszony feleség. Szép asszonynak jónak. Ví
gan járó lónak : kár megöregedni!

És a föcske húzta és a mester urak mulat
tak Gábor bátyánkkal kedves egészségünkre vál
ván az egy két óra, amit édes kartársi szere
tettel mecénásunkkal együtt töltöttünk.

Pompás kedvem kerekedett, kétszeresen má
moros lettem az az örömtől és a közbe jutott
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nem okoznak a nép összvagyonában kárt Ezek a 
kiadások a nemzet számlájában csak a könyvelési | 
kontók helyét változtatják, de a nemzeti vagyont 
nem csökkentik.

Ellenben nem lehet közömbös, ha az anya, 
mig a gyermekágvban fekszik, pihenni kénytelen, 
mert ezáltal effektiv munka vész el; bizonyos 
mennyiségű munka, mellyel az általánosság számit, 
el végezetlen marad. A kiadások, melyek a gyermek 
születésével egybe vannak kötve, kölcsönnek tekin
tendők, melyeket a köz az újszülöttnek előlegez, 
hogy későbbi tevékenységévei kamatostul vissza
fizesse. Ez a kölcsön, illetőleg tőkebefektetés, mely | 
minden gyermek születésénél nyújtandó, átlag i 
körülbelül 100 korona. Ily módon a nagy általá- ' 
nosság tömérdek milliót kölcsönöz a sok ujszii- i 
lőttnek.

Ezt az összeget persze gvümölcsőztetni kell, 
azt egyszerűen eldobni nem szabad. A kamatozás 
mértéke az uj emberanyag minőségétől függ; 
minél egészségesebbek és erősebbek a gyermekek, 
annál tovább élnek és annál tovább használhatja 
ki a köz munkaerejüket. A gyenge vagy beteg 
gyermekek, kik már gyenge ifjúkorukban halnak 
el. a rossz fizetőkhöz hasonlítanak, kik a felvett 
kölcsönt nem törlesztik ; felültetik az államot és 
megfosztják attól a lehetőségtől, hogy a nekik 
születésük alkalmával bizalommal előlegezett össze
get visszakaphassa, vagy akárcsak kamatoztat
hassa is. Ellenkezőleg haláluk a közgazdaságnak 
csak újbóli költségeket okoz. Ismét vész el munka, 
mig a szülők gyászolnak a kis koporsó mellett, 
ismét merülnek fel kiadások a temetés körül és 
ezek a kiadások teljesen elvesznek a közgazdaság 
számára. Körülbelül ugyanakkorák, mint a szüle
téskor felmerülő költségek úgy, hogy az életük 
első évében elhaláloző gyermekek a közgazdaságot 
kétszeres összeggel terhelik ; mintegy 200 korona 
vész el minden első életévében meghalt gyermek 
révén.

Ezek a kicsi szökevények 100 milliókra rugó 
kárt okoznak a közgazdaságnak. És ez az óriási 
összeg egyenesen ki van dobva, teljesen céltalanul 
lesz kiadva minden évben : nincs annak más köz
gazdasági haszna, mint egy koporsónak.

Hogy azokat a behajthatatlan összegeket, 
tnelveket az államnak a népesség felneveléséért 
minden évben nagy részben haszon nélkül kell 
előlegeznie, minél inkább csökkenthessék, feltétle- ; 
nül szükséges a gyermekkalandóságot a lehetőség 
szerint korlátozni.

S e téren még sok, igen sok a tenni való, 
különösen az egészségügy terén.

-MURASZOMBAT ES VIDÉKE

Tanítsatok .. .
Zengő tavasz ujulása,
Erdő-mező vidulása.
Szépen fakadó levélke. 
Pelyhes kis madárkák fészke: 
Tanítsatok meg remélni!

Méla hold ezüst sugára,
Délibáb rezgő viz árnya.
Titkos árnyu sötét berek, 
Elköltöző daru sereg: 
Tanítsatok ábrándozni!

Piros rózsa bársony szirma 
Szerelemmel tele Írva, 
Napfényben rezgő falombok,
Piros búgó galambok: 
Tanítsatok szerelemre!

Ragyogó csillag az égen
Isten trónja kötelében, 
Es te ki nem alvó lámpa 
Világoló fénybogárka : 
Tanítsatok imádkozni !

Lekaszált fű, melyből felhat 
Leikeinkhez még az illat, 
Lehajtott fejű ibolya.
Lemenő nap végmosolya: 
Tanítsatok emlékezni!

S te ősszel lehulló levél,
Mely szelek játéka lettél,
Hulló csillag, kihamvadt láng,. 
Eöllobbant s kialvó világ: 
Ah ! tanítsatok meghalni!

(Vushidegkut.)
Vidaföldi OSSKÓ ÍRNÁK.

HÍREK.
Horváth Pál szabadsága, ifj. Horváth 

Pál tb. főszolgabíró julius hő 28-án kezdte meg 
6 hétre terjedő szabadságát.

A polgári iskola iskolaszékének 
ülése. Pénteken délután 5 órakor a községi pol
gári iskola iskolaszéke ülést tartott az óvoda 
helyiségében Pósfay Pongrácz elnöklésével. Az 
ülés legfontosabb tárgya az iskola ideiglenes 
elhelyezése volt. Az iskolaszék akkép határozott, 
hogy az iskola az ág. ev. gyülekezet iskolájának 
egyik tantermében lesz. A gyülekezet készséggel 
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átengedi ezt a termet, ha az iskolaszék viszont 
az ág. ev. iskolának biztosit helyiséget. Rúzsa 
Eerencz ág. ev. tanító és ipartestületi jegyző már 
korábban bejelentette a bizottság elnökének, hogy 
az ipartestület hajlandó egyik üresen álló szobáját 
300 koronáért átadni a gyülekezetnek a tanévre. 
Ily módon az iskolaszék elhatározta, hogy szerző
dést köt úgy a gyülekezettel mint az ipartestülettel, 
és csináltat megfelelő árnyékszékeket. Azután az 
iskola felszereléséről tanácskozott az iskolaszék, s 
elhatározta a szükséges padok és egyéb bútorok 
beszerzését. Több apróbb jelentőségű ügy letár- 
gyalása után az ülés véget ért.

Uj rend a postán. Muraszombaton 
eddig bevett szokás volt, hogy az öreg Józsinak 
a regedei postakocsisnak kisebb-nagyobb megbízá
sokat adtak, leveleket kültek vele, sőt kocsiján ki 
és be utaztak, daczára a szigorú tilalomnak. A 
tavasszal történt postalopás következtében Vida 
Józseftől elvonták a postai szállítást, s augusztus 
l-től fogva uj vállalkozó fogja a posta forgalmat 
Muraszombat és Radkersburg között továbbítani. 
Ebből az alkalomból ez utón figyelmezteti a posta 
hivatal a közönséget, hogy szigorúan tilo« a 
postaszállitónak bármilyen megbízást adni, levelet 
vagy csomagot vele küldeni vagy hozatni, úgy
szintén tilos a postakocsival utazni. A csendőrség 
és pénzügyőrség utasítást kapott, hogy e tilalom 
betartását szigorúan ellenőrizze Eltekintve attól, 
hogy a levelek és csomagok szállítása a posta
kincstár megkárosítását képezvén büntetendő cse
lekmény, az ellenőrző közegek szigorúan utasit- 
tattak, hogy az utasokat a kocsiról leszállítsák, 
az esetleges küldeményeket pedig elkobozzák. A 
posta szállítónál talált levelek és küldemények 
ezenkívül postailag fognak kezeltetni, vagyis 
a czimzetten beveszik az összes rendes és felemelt 
illetékeket.

Uj tanítók. A hivatalos lap közzétette 
az 1913 14-ik tanévre szóló tanítói kinevezéseket. 
Bennünket Muraszombatiakat is érdekel a dolog 
mert a helybeli áll. iskolánál megüresedett állás 
is betöltetett. Sostarich Elek horvátházasi tanítót 
helyezte át a miniszter Muraszombatba. A járás
ban még a következő kinevezések illetve áthelye
zések történték : Kinevezték : Kuzmára Kiss Vilmát, 
Pártosfalvára Kató Máriát, Vaskorpádra Ébner 
Jolánt, Alsócsalogányra Vadászy Gizellát. Áthe
lyezték Határfal vára Hegyesi Rózát Lipcséről.

Megkezdték az uj szálloda építését.
| Benkó József uj szállodájának építését hétfőn 

megkezdették. Benkó megvásárolta még a Keresz- 
tury-féle szomszédos telket is, s igy most igen 
szép terület áll rendelkezésére.

eszembe a megszökött tinó, aminek az árából azt 
gondolnám az akkor alacsony árak dacára is ki
kerülhetett volna még egy hordó sör és még egy 
kél nóta a régiből, amely szerint:
l.rik íi szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele.
Huncut a gazda nem néz a napra : csak a szép asszonyra !

De mert megszökött és sehogy sem akart 
más gazda kezére, más legelőre jutni, betelve a 
mulatságból egy tapasztalattal gazdagítva a fővá
rosi tanító az alkonyat felé hajló délutáni órákban 
tértünk haza ebédre. Mondom az anyósomnak: 
Hallja-e megszökött a tinó!

Jól tette feleié ökörtinónak ritkán 
akad mester gazdája és mesternek annál ritkábban 
ökörtinója, elég ha egy-két tehene van. Azután 
hol is részesülne olyan jó nevelésben ? Lám nem 
ment el, mert féltette a bőre árát.

Hm, gondolám magamban, valamit mond.

Aug. 17-én Badacsonyban fürödtünk volna; 
18-án a szigligeti mesternél az én testi-lelki jó 
barátomnál Lakits Jóskánál voltunk, akinek társa
ságában benéztünk a vár alatt levő óriási terje
delmű akkoriban vagy harmincezer hektoliter bort 
tartalmazó pincébe; 19-én lstvándon kevertük a 
kártyát: 20-án otthon állapodtunk meg.

Ne tessenek azonban valami vad bachanália- 
kat legkevésbbé pedig orgiákat gondolni. Ne. ha

nem a baráti kötelék fűzte vendéglátást, amelynek 
tárgya jobbadán a paedagogia volt bor és szivar 
füst mellett. Augusztus 20-án az én vendégemet 
a falubeli gazdák hívták meg Szentgyörgyi ottho
nukba, mert hogy a mester vendégje az övék is, 
mint mondották.

Ide is, oda is betértünk egy-két csöp borra 
és alkonyat felé Széli Gáspárnál leheveredtiink a 
pince előtti gyepre, ahonnan gyönyörű kilátás van 
Badacsonyra.

A sok csöp pohárszámba megy. Jó ebéd és 
ozsona után ízlett az aranyszínű, ónedii és a vége 
csak az lett, hogy János vendégem pompás han
gulatban kezdte magát érezni és felköszöntőt 
mondott.

Eelköszöntötte az atyafiakat, hogy becsüljék 
meg mesterüket és asszonyaikat, mert e kettő kö
zött forog a világ.

Szép volt a köszöntő és a fejünk fölött lomb
jaiból kikandikáló hamvasan kékező szilva is mo
solygott reá, mintha azt mondotta volna: Hegy
magason úgy is úgy van!

Alkonyatbán hazafelé térve azt kérdezi a falu 
nótás gazdája Széli András: Tekintetes Tanár 
mester ur barátunk, nem vétettünk e szóval vagy 
más cselekedettel ? Nehogy rossz hírünket vigye. 
Úgy van az minálnnk, idegen helyről tilos hozzánk 

bort hozni, ha csak nem badacsonyi és a mi né
pünkről rossz hírre szert tenni; mert annak okáért 
mi nem hozunk másunnan bort és nem bántunk 
senkit, nehogy rossz hírünket keltsék.

Az én vendégem megnyugtatta öt peckesen 
szabályozva lépteit és magasra emelvén botját fel
kiáltott : Komám, soha sem szoktam táncolni, de 
most eljárnám a kállai kettőst, olyan jó kedvem 
van !

Ezt már szeretjük tekintetes mester tanár 
urunk, mert jó hírét kelti és viszi borunknak Má
tyás királyunk várába.

23-án távozott körünkből.
Szeptember hó 9-én kaptam tőle levelet, a 

melyben a többek között azt Írja az én János 
barátom:

A borra nézvést biz nézz utánna s írj, vagy 
ha lehet 2 üveg kóstolót küldj Zelligernek; itt 
vágyva várják a Sz. györgyit az én magasztalá- 
saiin után (Pedig csak annyit árultam el. nogy 
egyszer (?) jó kedvem volt tőle.)

Terát és a purdékat anyjukommal együtt 
csókoljuk, mamát üdvözöljük, Téged pedig szere
tettel ölel mindig igaz híved: Jankó.<

(Vége).
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Nyilttér.*)
Jegyzői irodavirág. A bíróság egyik 

jegyzőtől erkölcsi bizonyítványt kért. A jegyző j 
,,:ra a kérdésre, hogy milyen a terhelt magavise- 

te a következő feleletet irta szószerint a bizo- 
vitvány űrlapba: Hogy ez ideig itt kevés ideig 
irtózkodott, ez a kérdés meg nem válaszolható*.

Villámcsapás. Tűz és viz azon régi 
! cinek, melyektől az emberek legjobban félnek, 

thetö is, mert a tapasztalatból tudjuk, hogy bi- 
ony mind szegény, mind gazdag megérzi külön

ít ülőn mindegyik csapását. Sokkal nagyobb a 
csapás, midőn mindkettő egyszerre ér egy gazdát, 
különösen ha az illető amúgy is szegény ember. 
Julius 27-én d. u. 3/4 2 után sújtott le a villám 
muraszombati polgártársunk Ofszenyák István 
házába oly helyen, ahol a csűr és lakóház tető
zete egymással találkoznak, a pajtában felhalmo- 

) kereszt rozs azonnal tüzet fogott, nem
különben a lakóház padlásán elhelyezett széna is. 
Sűrű íástgomolyok jelentették hogv itt a veszély, 

• meg a tűzoltó kürtök vészhangja is mintegy a 
szörnyű menydörgés után lecsapó (villámmal egy
idejűleg riasztották az önkéteseket, hogy segítsenek. ! 
Meg is jelentek bátor tűzoltóink majdnem teljes 
elszereléssel Rúzsa Ferencz parancsnok vezetésé

vel. kik gyors támadásukkal 10 perc alatt a tüzet 
lokalizálták. Dicséretet érdemelnek ezúttal a fogat- 
mlaidonosok és a tüzőrök is, akik majdnem teljes 
/ámban megjelenvén, a tűzoltóknak segítségére. 

Elismeréssel kell megemlékeznünk a pénzügyőri 
szakasz működéséről is, akik teljes számban segéd
keztek az oltás nehéz munkájában. A kár 700 kor., 
mely összeg egyrésze biztosításból megtérül. E 
helyen említjük meg, hogy julius 26-án este 10 
órakor ugyancsak a villám csapott le a faludi 
határban, amidőn 4 kepe lett a lángok martaléka. 
A szomszédos községek tüzőrsége vonult ki, kiknek 
sikerült a veszedelmessé válható mezei tüzet 
megfékezni. (/?. p.)

Súlyos baleset a cséplésnél. Bazsika 
Vendel munkás mint etető működött Kocsár István 
és Obál József felsőlakosi géptulajdonosok cséplő
gépjén, amely Zsoldos Józsefnél csépelt Felső
lakoson. Augusztus 1-én este 6 óra tájban történt, 
hogy Bicsák Kati kéve adogató meglökte Baszika 
Vendelt, ez bele esett a gép dobjába, s bal lábát 
tőből leszakította a gép. A súlyosan sérült embert 
behozták a muraszombati kórházba, ahol Szent
királyi Sándor bírósági jegyző augusztus 2-án d. 
e. kihallgatta az eset körülményeire nézve. A 
nyomozás folyik.

Ingatlanok forgalma. Szerdán volt a 
Leikó-féle ingatlanok bírói árverése. A regedei 
utón levő házat 8125 koronáért Barbarics János 
vásárolta meg.

Az indiscret Skrilecz. A múlt hétfőn 
délelőtt haragos képpel járt, kelt a büntetőbíróság 

'olyán egy battyándi menyecske. Mikor be
ik szapora nyelven öntötte ki lelke hábor

gását és Skrilecz Jánost egy 18 éves suhanczot 
.'zzal vádolt, hogy ez csúnya dolgokat beszélt róla 
s ezzel feldúlta az ö családi boldogságát. Azt állí
totta róla, hogy ő a falu egyik tekintélyes embe
rével valahol az árokparton, pásztorórán volt. 
Skrilecz István egykedvűen hallgatta a vádat s 
amikor a szigorú biró megkérdezte őt, hogy 
nondta-e az asszonyról ezeket, szépen beismerte 
•étiét. Hát úgy volt a dolog kérem mondta 
Skrilecz hogv én a mezőről jöttem haza felé a 
alak partián. Ótt sűrű bokrok borulnak egymás 
lé, a madarak pedig szerelmesen fütyülnek. Hát 
rém egyszer csak látom, hogy a lombok erő- 

sebben hajlanak, s megzörren valami mellettem. 
K ncsi voltam megnézni, hogy mi mozog a 
zöldleveles bokorban, hát láttam, hogy főmagán- 
vádló meg egy ember mozgatták a lombokat. Ezt 
láttam és elmondtam benn a faluban, de nem 
tudtam hogy amit lát az ember azt nem szabad 
elmondani. Á pergő nyelvű főmagánvádló elképedt 
a fiú elbeszélésére, de egy szóval sem vonta két
ségbe az előadottak valódiságát. Skrilecz Istvánt 
pedig 5 kor. büntette meg a becsület foltozó bíró

ig, mert hogy nem mindent szabad elmondani 
•' ait lát az ember.

Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
kötete — aki arra jogot tart — átvehető Bal- 

nyi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
A belatinci uradalom pénztáránál a 

kifizetések minden vasárnap délelőtt 8 10
ig történnek. Bérletbefizetések azonban csak 

hetenként egyszer, vagyis szombaton délelőtt 
^közölhetők.

— Községi tisztviselők országos szer
vezkedése. A Községi tisztviselők Országos 
Egyesülete az egész országban megkezdte nagy
szabású szervezkedését, hogy a közigazgatási re
form előtt minden tekintetben megismerhesse a 
községi tisztviselők felfogását, kívánságát és sérel
meit. Az egyesület vezetősége Ferényi Antal e nők 
és Karácsony Gyula, illetve ifj. Szokol Gyula egye
sületi titkárok által minden vármegyében, illetve 
minden főszolgabírói járásban tartandó gyűlésen 
képviselteti magát és hogy ezt megtehessék, ez 
utón kérik a községi tisztviselőket, hogy hatás
körükben kövessenek el mindent a központtal egyet
értőig megállapítandó határnapon tartandó gyűlés 
sikere érdekében. Az egyesület központja Buda
pesten, VII., Damjanich-utca 56. sz. a. van, hol 
úgy a szervezésre, mint bármely más ügyre vo
natkozó felvilágosítást a legnagyobb készséggel 
megkap minden érdeklődő. Tagul szintén a köz
pontnál lehet jelentkezni, mig tagsági dij, vagyis 
évi 4 korona, közvetlen az egyesület pénztárnoka: 
Brust János címére (Overbász, u. p. Ujverbász, 
Bács-Bodrog megye) küldendő be. Az egyesületnek 
tagja lehet minden községi és körjegyzői, al- és 
segédjegyző, írnok, dijnok, végrehajtó, orvos, állat
orvos, pénztári ellenőr, mérnök, rendőr tisztviselő, 
gyakornok, anyakönyvvezető stb. Az egyesület 
kebelében közigazgatási, közegészségügyi, állat
egészségügyi, községrendezési és közrendészeti 
szakosztályokat állit fel, hogy az évtizedeken ke
resztül elhanyagolt községi és ezek tisztviselőinek 
érdekeit hathatósan felkarolja a kormánynál ezek
nek az érdekeknek szószólója legyen.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
* Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt: Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a 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 I 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.

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 
elvesztik.

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

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

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

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

„Muraszombat és Vidéke" .... számát 

nem kaptam meg, kérem megreklamálni. 
Névaláírás lakás címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

1913. B. 263/3.

Ö Felsége a Király nevében !

A muraszombati kir. járásbíróság, mint bün
tető bíróság becsületsértés vétségével vádolt Hor
váth József elleni bűnügyben a Gombócz Mihály 
által emelt vád felett a Muraszombatban 1913. 
évi julius hó 28-án Batta Bertalan kir. jbiró mint 
ítélő biró, Gombossy István jegyzőkönyvvezető 
részvételével megtartott nyilvános tárgyalás alap
ján a vád és védelem meghallgatása után követ
kezőleg

Ítélt:

Horváth József 30 éves, görhegy i lakos, kis
birtokos vagyonos bűnösnek mondatik ki a Btkv. 
261. ij-ába ütköző becsületsértés vétségében mert 
1913. évi junius 3-án Gombócz Mihályt csalónak 
mondta testi sértés okozása nélkül arczul ütötte s 
ezért a hivatkozott 261. ij. alapján az ítélet jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
végrehajtás terhe mellett lefizetendő az 1892. évi 
XXVII. t. ez. 3. ij-ában jelzett czélokra fordítandó 
s behajthatatlanság esetén a Btkv. 53. S-a alapján 
egy (I) napi fogházzal halyettesitendő öt (5) korona 
pénzbüntetésre ítéltetik s fenti idő és jogkövetkez
mények terhe alatt köteleztetik Gombócz Mihálynak 
összesen 39 korona költséget megfizetni s a bün- 
ügyi költségeket az államkincstárnak közadók 
módjára behajtandólag megtéríteni.

Jelen ítélet vádlott költségére a Muraszom
bat és Vidékében < közzéteendő.

Indokok:

A bizonyítási eljárás adataival jelesül Horváth 
József beismerésével beigazolást nyert, hogy 1913. 
évi junius 3-án Horváth József Gombócz Mihályt 
csalónak mondta, testi sértés okozása nélkül arcul 
ütötte, miután ezen kifejezés és cselekmény meg
gyalázó jellegű Horváth József ellen a Btkv. 261. 
>j-ba ütköző becsületsértés vétségét megállapítani, 
abban őt bűnösnek kimondani s az ítélet rendel
kező része értelmében büntetni kellett.

A büntetés kiszabásánál vádlottnak eddigi 
büntetlen előélete, ittas állapota, továbbá az, hogy 
tettét beismerte, azt megbánva főmagánvádlónak 
a legteljesebb elégtételt kész volt nyújtani, de az 
nem fogadta el, hanem megbüntetését kérte enyhi- 
tőleg vétetett figyelembe.

A költségekben való marasztalás a bűnösség 
és elitéltetés következményét képezi.

Az ítélet közzétételére vonatkozó intézkedés 
a Btkv. 277. §-án alapszik.

Kelt Muraszombat, 1913. julius 28-án.

Batta Bertalan s. k.
kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:

Sokál Rezső, 
kir. jb. irodatiszt.

*) E rovatban kőzlftttekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Regedében a Főtéren

108. számú két emeletes ház, 
melyben vendéglő, kávéház és 
pék üzlet gyakoroltatik, bérbeadó, 
vagy örök áron is eladatik, érte- 
B kezhetni a tulajdonossal B

özv. Icsovnik Annával
ott a házban.
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Pályázati hirdetmény.
Muraszombat községben az elköltözés 

folytán megüresedett szülésznői állásra ezen
nel pályázatot hirdetek.

Felhivom mindazokat, kik ezen 240 
korona utólagos negyedévi részletekben a 
községi pénztárból járó évi fizetés és sza- 
bályrendeletileg megállapított látogatási díj
jal egybekötött szülésznői állást elnyerni 
óhajtják, hogy kellőleg felszerelt pályázati 
kérvényüket folyó évi szeptember hó 15-ére 
nálam beadják, mert a később érkező kér
vények figyelembe véve nem lesznek.

A választást az 1908. évi XXXVII. t. 
ez. 29. §-a alapján
f. évi szeptember hó 20-án 
d. u. 2 órára a körjegyzői hivatalba kitű
zöm, melyre a szavazattal biró előljárósági 
és képviselőtestületi tagokat ezen hirdet
ménnyel tisztelettel meghívom

Az állás legkésőbb október 1-én el
foglalandó.

Muraszombat, 1913. julius 31.
Horváth László, 

központi körjegyző.

‘ ' X*SS5>Ti
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RESZV.-T. |

MURASZOMBAT.

5oXk. Betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó- és csekk-számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

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

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- II 
ján a lógj u tán yosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra.

t sr Eladó ^41

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

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

-

tégla és czementből épült, Eternit és cse
rép fedéllel, 3 szobás lakás, konyha stb., 
melléképületek: 2 istálló, pajta, fajtafia, 
több sertés ól és 35 hold birtok. Értekez
hetni személyesen vagy levélileg a tulajdo
nossal : Zsoldos József Dávidháza, Vas
megye, vasút állomás.

A birtok ára felerészben be is táblázható. 
Esetleg a ház magánosán is eladó.

ETERNIT PALA
csak akkor valódi, ha minden lap

„ETERNIT"
törv. bejegyzett szóvédjegygyei 

van megjelölve.
ff.jflT' -KERÜLETI ELÁRUSÍTÓ:

Kölni Lipót Muraszombat

rekete reter

Kérdés és felelet

1?
Álmoskönyv

Szerelmi levelező

Kóczos Peti

Liba tolvaj

Domino

Büvészkártya

Gyermek mesék

Öltöztető babák
össszeállitása

Bűvész kártyajáték

Balkányi Ernő
könyvnyomda, könyvkötészet, 
könyv- és papirkereskedése

Muraszombat

Társaságok, magánosok 
és gyermekek részére itt fel
sorolt igen kedvelt szórakoz
tató dolgokat szives figyel
mébe ajánlom.

Legújabb dalos
könyvek

Magyar felköszön
tök könyve

Társasjátékok kézi
könyve

HlemtudÁs 
útmutató, hogy mikép 
viselkedjünk az életben 

és a társaságban

Csomagolásra
tiszta ujságpapiros kapható kilónként

Bútor csomagolásra
vegyes papír igen jutányos áron kapható

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

Az udvarlás kátéja.

összeállítható és 
felállítható képek

Általános magyar 
levelező

= Legújabb kiadás. =

Rézi Néni
szakácskönyve 
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Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
: } papirkereskedésében, Muraszombat, jg

Pergament papír
befőzéshez, hozzávaló zsinór 
kis- és nagygombolyokban

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


