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A bűnök korszaka.
A szociológusok statisztikai adatokkal 

niogatva állapították meg, hogy egy bizo
nyos időn belül egy hasonló bűn eset 
következik. A bűnözésnek eme megismétlő
je sét egy bizonyos lelki folyamatban találják, 
az embereknek a rosszra való hajladóságá 
bán, amely a példa láttára elemi erővel 
kitör és kielégitést kivan. Ha ma valahol 
egy fojtogatás által okozott gyilkosságról 
olvas az az ember, akiben a bestia a 
szokottnál erősebben fejlődött ki, akkor 
meglehetünk róla győződve, hogy más 
országokban talán, de meglehet, hogy 
ugyan abban az országban is, valaki 
megismétli a bűnözést Ez egy oly gyakori 
jelenség, hogy már törvényeket is állíthattak 
fel róla azok akik a társadalomban követ
kezetesen megismétlődő tünetekkel szak
szerűen foglalkoznak.

A lapok mostanában sokkal dusabban 
tudják a szenzációra falánk közönség vágyát 
kielégíteni, mint azelőtt. Párisban kiderült 
egy csomó teiefonkisasszonyról, hogy egy 
nagy gabonakereskedő cég megvesztegetett 

. ottjai voltak, akik a kereskedő 
konkorenseit rosszul szolgálták ki, beszél

getéseiket amelyek súlyos és drága titkok 
voltak, kihallgatták és besúgták és ezeket 
a titkokat eladták.

Mühlhausenben egy tanár négy házat 
felgyújtott, amikor megakarták fogni revol
vert rántott elő, nyolc embert agyonlőtt, 
tizet pedig megsebesített.

Zentán egy korcsmái bálon egy rendőrt 
gyilkoltak meg, a mulatozók egyike egy
szerűen leszúrta.

Londonban letartóztatták egy kitünően 
szervezett tolvajbandát, akik ellopták a 
világ egyik legértékesebb nyakékét.

Az aradi eskütszék egy bűnügyet 
tárgyalt amely szerint egy Newyorkból 
hazakerült jómódú gazdát a felesége arzén
nel megmérgezett. Az asszony állítása 
szerint egy másik ember gyilkolt, legalább 
is az adta a mérget. Ugyanezen nő ellen 
fölmerült az a vád is, hogy tavaly három 
más asszonnyal megmérgeztette férjüket.

Egy dunántúli községben egy jómódú 
magyar legény beleszeretett egy földljebeli 
szerb leányba. A szer demből házasság lett 
és a fiatalok öoldogah éitek egy ideig. Az 
asszonynak a fejét azonban rokonsága 
elcsavarta és igy történt, hogy egy szép 
napon a menyecske ott hagyta urát. Ké

sőbb visszatért, de a házasélet rendje nem 
tért vissza és az asszony újra megszökött 
urától. A férj fölkereste az asszonyt és 
egy heves jelenet után revolverét három
szor feleségére sütötte. A golyók fején, 
mellén és gyomrán találták az asszonyt, 
aki meghall. A férj azután önmaga ellen 
fordítván a fegyvert magára lőtt.

Ez a néhány eset igy bokrétába kötve 
egy napnak a kriminológiai eseménye.

Honnan ez az eldurvulás és ez a nagy 
vadság amely minden vonalán mostanában 
megnyilvánul? A feleletet megadadhatnók 
talán ama megállapítással, amelyet cikkünk 
elején mondtunk a szociológusok egyik 
kutatásáról. A bűnözések előző példák 
nyomán megismétlődnek. Mik voilak az 
előző példák? Nem tévedünk, ha a bal 
káni háborút, annak minden borzalmasságát, 
kegyetlenkedéseit, oktalan vérfürdőit, rab
lásait, szóval az emberi hitványság minden 
megnyilvánulását tekintjük olyannak, mint 
amit a gonoszlelküek követendő példának 
láttak.

A háborúval éppen úgy vagyunk mint 
minden más nagy és szent jelenséggel. A 
háború, amelynek eredeti célja az, hogy 
elnyomott embereket fölszabadítson, hogy

TARCZA

Visszaemlékezés
több kántortanitói választás kalamitásaira.

(Vagy hogy kerültem Esztergomba.)
Irta : Bertalan Vincze.

(Folytatás.)
jó és biztató hírrel mentem haza, hogy aug. 

'-án még nagyobb reménnyel térjek vissza a vá
lasztásra. No hisz megjártam !

A sok pályázó között akadt egy, aki a maga 
részéről egy oltárt, a jövendő ipa nevében pedig 
ingyenes ácsmunkálatokat ígért a két tantermet 
magába foglaló kántortanitói iák tetőzetének teljes 
helyreállitására. Protektora a jellemző nevű Moz- 
bor káplán volt, aki mint mindennapos vendég 
ugyancsak hozogatta a pogányvárit az öreg ur 
pincéjétől, hogy quaterkázzon vele.

A pápisták nagyságos kanonok és esperes 
plébánosa, valamint a falu tekintetes jegyző ura 

pártonkivüli, vagy felüli álláspontjuk tekintetéből 
nem avatkoztak a választás küzdelmeibe, amelybe 
az ígéreteket tett pályázó vetélytárs egy szép és 
állítólag gazdag leány mielőbbi biztatása végett a 
boros kancsókat, az az borral telitett literes üve
gek sokaságát vetette, amit én nem tudtam meg
cselekedni. Undorottam tőle. Szegény édes anyám, 
aki ez alkalomból látogatást tett édes atyjánál járt 
volna érdekemben, de kérésemre elállóit szándé
kától oszt. Úgy is történt, hogy dacára a próbán 
a >Meny, föld, tűz, viz, levegő, ég< kezdetű gyö
nyörű verses fohászt énekeltem egyhangúlag ala
posan elvettettem, magyarán megbuktam.

Megvigasztalódtam a példa beszéden: egy 
próféta sem kedves a maga hazájában és búcsút 
mondva haza mentem. Nem lettem szepetneki mes
ter. a macska rugia meg őket a bal lábával, — 
gondolám magamban, majd lehetek másutt, 
nem egy briliantos hely van Magyarországon !

De már most más körülmény is hajtott jobb 
hely után némi. Mert ugyanis 1889. évi május hó 
30-án Illés Ignác nevű gazda szőlőiében tizenegy 
rendet találtunk a szőlőhegyek rettenetes ellensé

gétől a filoxerának nevezett egy csomóban, telep
ben kukorica liszthez hasonló szőlőgyökerész által 
ellepve. Ugyanabban az időben Badacsonyban is 
hat helyen komtatalták azt. Mihez hozzájárult az 
ugyancsak érzékeny kárt okozó perenoszporának 
nevezett szőlőpenész is. Tehát termés, illetőleg 
érzékeny jövedelem csökkenésnek néztem elébe.

Irőtársaim is nógattak és igy történt, hogy 
1892. év január hó első felében elhatároztam volt 
magamat, hogy a Komáromvármegyéhez tartozó 
Perbete községben megüresedett hatvan holdas, 
rengeteg fával, sok gabonával javadalmazott kán- 
tortanitői állásra pályázok. Bezzeg jő lesz ez ne
kem I gondolám —- s mivelhogy a Magyar 
Áll am<, a »Népnevelö«, a 'Katii. Egyházi Köz
löny*  cimü lapokban már országszerte ismert ne
vet vívtam ki, Komlóssy Ferenc dr. akkori ország
gyűlési képviselő és Zelliger Vilmos dr. szerkesztő 
révén sikerült ajánló sorokat is kapnom Magyar
ország herceg prímásától Vaszary Kolos bíboros
tól, a jólelkü főpaptól, ami annál is biztatóbb volt 
reám nézve, mert Perbetén a prímás a kegyur!

Előfutárként január hó 16-án elküldöttem

biztos hatású tartós köhögésnél, 
a légutak hu rutainál, hörghurut és asthniánál. 
influenza és tüdögyuladások után a jóízű 
Sirolin "Roche"-al való hosszabb kúra megvéd az összes 

. ártalmas következményektől. SIROLIN„fioche"oldálag és 
A fertötlenitó/eg hat; elősegíti az étvágyat és emésztést. i 
== Sziveskejék a gyógytarakban határozottan Sirolin'Roche““t kérni

izraelita ünnepekre XkUXX Kapható: Balkányi Ernő könyv- és 
papirkereskedésében Muraszombat.
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nemzetiségeket egy másik nemzetnek a 
járma alól kivonjon, hogy áldásos állapo
tokat teremtsen a meghódított tartományban, 
a háború rendszerint eltér e nemes hiva
tásától. Eltér már akkor is, amikor a katona 
nincs a fegyelem láncaitól megkötve és 
amikor nem a hősiesség érzete lángol 
benne, hanem a vad bestia tör ki belőle 
elemi erővel. Ez a legszotnorubb a hábo
rúban, amelynek förgetege nem marad 
meg helyi határok között, hanem átszár
mazik példájával másfelé is, országokba 
ahol a hasonló lelkitekben visz'nangra talál.

Mi lehetne ennek a hathatós ellen
szere? Semmi más, mint a kultúra. Az 
régi megállapítás, hogy a büntetés nem 
javította meg az embereket. A büntetéstől 
való félelem csak ideig óráig használ, 
addig amig az emberek a súlyos Ítéletek 
közvetlen hatása alatt állanak. Azután 
mindent elfelejtenek és nem riadnak vissza 
a törvény szigorától.

Adjunk a népnek lelki műveltséget és 
ezzel ha nem is szüntetjük be, de legalább 
mérsékeljük az emberben a vadállatot.

Pán

Kell-e városház?
Ez a kérdés uralja mostanában a 

kedélyeket, s erről tárgyalt legtöbbet Mura
szombat község képviselőtestületének múlt 
szombati közgyűlése. És hogy voltaképen 
kell-e Muraszombatba városháza, ez olyan 
kérdés, amelyre olyan egyszerűen és rövi
den nem is lehet felelni.

Tény az hogy ma nincsen se város
háza, se tanácsterem, se községi iroda és 
sok egyéb sincsen, s Muraszombat azért 
mégis van. Sem a községbeliek sem az 
idegenek nem keresik azt a palotát ahol 
Muraszombat község székel, a képviselő
testület tagjai hol a községbiró hol pedig 
a jegyző legszűkebb szobájában tanács
koznak és üléseznek, a községbiró a maga 
ágya mellett tartja a Wertheim szekrényt 
és a marhaleveleket, s a világ még sem 
dűlt még eddig össze. E tekintetben tehát 
igazuk van dr. Skrilecz Mihály és Ratkol

MURASZOMBAT ES VIDÉKE - 

Tivadar polgártársainknak, hogy nem kell 
városháza. Olyan szükségletet amely nélkül 
meg nem lehetne lenni, tényleg nem képez 
az. Az embernek kell lakás, a marhának 
kell istálló, szükséges és ha jó, hát jó 
dolog az evés, ivás, alvás és mi egymás, 
de városházát nem kell okvetlen csinálni, 
s a képviselőknek nem muszáj feltétlenül 
tanácsteremben tanácskozni, s a községi 
ügyek is vígan és épen úgy elintéztetnek 
hivatalos helyiség nélkül ezután is mint 
ahogy eddig el intéződtek

Mivel azonban a haladó kor és a 
gyakorlati élet, meg az emberek mindinkább 
fejlődő culrurája ma már olyan szükséges
ségeket is ismer, amelyekről azelőtt fogal
muk sem volt, bizony úgy áll a kérdés, 
hogy Muraszombatnak már régóta kellene 
városházának lenni Muraszombat úgyneve
zett vezető intelligens elemei restelkedhet
nek, hogy a városház kérdés megoldását 
ma egyszerű polgárok követelik hangos 
türelmetlen szóval. Ezek a jó emberek, 
akikről azt szoktuk mondani, hogy nem 
tartanak lépést a korral, egyszerre meg
mozdultak most, amidőn rendkívül kedvező 
alkalom nyillott meg arra, hogy ezt a 
régóta vajúdó ügyet a lehető legelőnyö
sebben lehet elintézni.

Mert tényleg szégyen gyalázat az 
Muraszombatra, hogy ez a virágzó s arány
lag nagy forgalmú helység, még nem tudott 
saját otthonra szert tenni, amelyről a pol
gárok büszkén elmondhatják: ez a mi 
házunk. Minden ember arra törekszik, hogy 
szerezzen magának egy helyet, ahol zavar
talanul hajthatja álomra fejét, csak épen a 
község legyen az a mostoha, mely mindig 
zsellérként jár ide oda gyülésezni, tanács
kozni, ahol épen megtűrik.

Nem égetően szükséges a városház 
kérdés megoldása, de becsületbeli ügye a 
város polgárainak! A polgári önérzet és 
becsvágy dolga, hogy végre legyen saját 
házunk.

Aktualitást az kölcsönzött most ennek 
a régi ügynek, hogy a Délvasmegyei Ta
karékpénztár kitűnő központi fekvésű és 
nagyszerűen megépített palotája, az inté
zetnek a Muraszombati Takarékpénztárral
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történő faziója folytán feleslegessé válik, s 
valószínűen eladásra kerül. Ez által ritka 
kedvező alkalom nyílik a városnak, hogy 
jutányos árban, minden anyagi megerőltetés 
nélkül, a község legszebb és legjobb helyén 
örökös otthonf biztosítson magának, s 
végérvényesen gondoskodhassék hivatalos 
helyiségeinek tisztességes s a város polgá
raihoz méltó elhelyezéséről.

Magunk is azt valljuk, hogy a város 
jelenlegi anyagi helyzetében, amidőn számos 
elódázhatlan s már megszavazott intézmény 
létesítése előtt áll, nem a legfontosabb és 
legsürgősebb dolog a városház kérdése, 
de viszont ezt az alkalmat annyira kedve
zőnek tartjuk, hogy ezt elszalasztani halálos 
bűn és könyelmüség lenne. Mert ha ez a 
ház nem lesz a városé, akkor más hasonló 
fekvésű helyet nem kap, s ha építeni akar 
legalább is mégegyszer annyi pénzt kell 
áldoznia, mint amennyit ezért a házért 
kérnek.

Hasonló felfogásban van a képviselő
testület igen nagy többsége, s a város 
polgárságának az az igen tekintélyes része, 
mely ily irányban kérvénnyel fordult a 
város képviselőtestületéhez.

Ma a kérdés csak kezdetleges stádiumá
ban van, s miden tényező még nem szólt 
hozzá. A képviselőtestület mindazonáltal a 
múlt szombaton azt az egyhangú határo
zatot hozta, hogy a városház létesítését 
elvben kimondja és ajánlatot kér a Mura
szombati Takarékpénztártól, valamint s 
egyéb ingatlanok tulajdonosaitól, kiknek 
házai szintén ajánlat tárgyáva tétettek.

Mi a magunk részéről napirenden 
fogjuk tartani a kérdést, s legközelebb 
részletesen fogjuk ismertetni azt, hogy a 
nagy közönség teljes tájékozódást szerez
hessen, s minden oldalról megvilágítva 
tisztán láthasson a dologban

HÍREK.
Wernsee.

A szomszéd Zalavármegye egyik haza
fias körjegyzője beküldött egy nyomtatott 
szlovén nyelvű felhívást Pósfay Pongrácz

kérvényemet. 19-én este pedig útnak indultam.
Hideg zimankós idő járta, miért is, hogy 

meg ne fázzak alulról ünneplő, felülre pedig még 
jó állapotban levő iskolai ruhámat vettem föl. Lá
baimra pedig csizmát húztam. Mivel pedig azt 
gondoltam, hogy vasúti és egyéb költségek fede
zetére tizenöt forint abban a zónás világban ki
futja, oszt sokkal több úgy sem volt, Tapolcára 
gyalogoltam, hol a pénztárostól megkérdeztem, 
hol van Perbete. Nem tudta, úgy sejtette azonban, 
hogy valamerre Pozsony felé és Porpácznak iga
zítva. Kiscelig adott jegyet. Innen Porpácig váltva 
esti 10 órakor értem oda.

Porpácon két jólelkü csendőrrel töltöttem el 
az időt reggeli 4 óráig, a további indulásig. De 
biz a vonat Szombathelyről keréktörés miatt nem 
jött be és igy történt, hogy három órai késéssel 
délelőtti 10 óra helyett pont 12 órakor érkeztem 
Pozsonyba, ahol, mivel ismeretlen voltam, egy 
szabadságra menő velem utazó vágmenti huszár 
szakaszvezető szegődtettem tanul hozzám, hogy 
elvezessem a felső állomásra, ahol Budapest Bécs 
között közlekedik a vonat. Huszár barátom már 
tudta, hol van Perbete.

A koronázó városban útközben az én pengő 
sarkantyus vezetőm betért egy boltba, ahova kö
vetnem kellett. Teljesen otthon érezte magát. Meg
fogott egy fából készült evővillát és a világ leg
nagyobb étvágyával kebelezte magába a vörös
hagymás »rusznyákot . aminő halat én még soha 
életemben nem ettem, de az ő szives kínálatára 
magam is falatozni kezdettem amúgy urasan, da

rabokra szelve és nem huszárosán egészen elnyelve. 
Az ebédet azután kél üveg sörrel öntöttük le. Fi
zettünk, azaz, hogy fizettem.

Az északi pályaházhoz érve letelepedtünk a 
lll-ik osztály váró és éttermébe, ahol huszár ba
rátom több ismerősével és faluja szatócsával talál
kozott. Sört rendeltünk és megindult a beszélgetés.

Huszár barátom a kíváncsiság által felizgatva 
kérdezte meg közössé vált szatócs barátunkét, hogv 
hát hogy is van az szeretett lubarózsája, a Juliska ?

Ingerkedő válaszul kapta, hogy biz az hüte- 
len lett és másnak menyasszonya.

Több se kellett, úgy teremtette képen az 
egypomból kivándorolt jóhiszemű ivadékát, hogy 
bjz az jó magam, mint szelíd lelkű pedagógus 
kegyetlenül resteltem. De hát mit okoskodott egy 
babáját látogatóba menő nyalka és hozzá a sírig 
hűséges szereimet valló huszárszakaszvezetőveí, 
aki valószínű a falujában sem volt utolsó gazda
legény I

És mikor szatócs b- rátunk mentegette magát, 
huszárunk nagylelkűen bocsánatot kért és szent 
lett a béke.

Délután 3 órakor vonatra ültünk, a hol mi
vel a Máv. takarékoskodott a gőzzel a kutya hi
degben bokánkat összeülve utaztunk tovább Érsek
újvárig, ahol szétváltunk, mert személyvonatunk 
tovább nem ment.

Én tovább utazandó, mivel másnapra volt 
kitűzve a választás a gyorsvonatra váltottam a 
jegyet Perbetéig, jobban mondva Perbeteszentmik- 
lósig az esztergomi főkáptalan uradalmáig. Hanem 

hát a kelleténél tovább vitt a vonat és a kalauz közel 
a 7 km. távolságra eső Udvardi állomásnál tett le.

Mit volt mit tennem, a kalauz kegyes taná
csára gyalog visszafelé indultam, senkitől sem 
félve mástól, mint a farkastól, mert abban az idő
ben mindenütt járatosak voltak. Nem tudom meny
nyit mentem, de hogy a perbeteszentmiklósi terem
ben nem engedtek meghállni, azt szomorúan kel
lett tapasztalnom.

Élmentem az állomás mellett levő vendég
fogadóba, ahol mikor megtudták, hogy Zalából 
jövök, becézve fogadtak. A vendéglős neje ugyanis 
a Sümeg melletti Csehi község korcsmárosának 
szép és jólelkü Hebron leánya volt.

Mivelhogy előtte való nap delétől három 
ruszlin és egy zsemlén kívül semmit sem ettem, 
teát és hat tojást rendeltem és nehogy meghűljek 
egy jól fütött szobát kértem. Mondhatom minden
nel szívesen elláttak és másnap reggel az ünnepi 
ruhát felülre, a másikat alulra öltve, költekezése
met kifizetve, benéztem a váróterembe, ahol három 
pályázó kartársam ásitozása fogadott.

Perbete község azonban az állomástól gya
log órányira van, ahova in korpore vonultunk 
be hangosan tépelődve a fölött, hogy vajon né
gyünk között egyikünk megnyeri-e az állást?! 
Utunk egyenesen a nagy korcsmába vezetett, mert 
utitársaim még nem ettek reggelit, azután úgy 
mentünk az iskolához, ahol az összegyűlt nép 
reményre biztatóan ugyancsak tudtunkra adta, 
hogy, kopasz*  nem kell nekik.

(bolyt, köv.)

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
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főbírónak, mint a V. M. K. E. elnökének, 
mciylyel a wernseei iskola vezetői eláraszt- 

a vidéket. Ezekből a felhívásokból 
’nu ;tudjuk, hogy a wernseei iskola tényleg 
a í agyarországi szláv elem meginagyaro- 

rának ineggátlása czéljából épült.
Nemcsak ipari és földmivelési tanfo- 

|v na van a szaiezianus barátok által 
mtartott iskolának, hanem algyinnasiumot 
létesítettek, s az ennek elhelyezéséhez 

. íikséges épület most készül. A felhívás 
kéri a lakosságot, hogy anyagi és erkölcsi 
i .nógatásban részesítsék a vállalkozást. A 
felhívást beküldő jegyző levele szerint 
érmék a kérelemnek a kelleténél nagyobb 
fo .maija van. A nép özönlik — akárcsak 

msura menne —, Wernseebe, visz pénzt, 
<lini szert, baromfit, lisztet, tojásokat a ! 

barátoknak, s nem egy gazda hordott egész 
áron át ingyen anyagot, mások pedig 

heteken keresztül teljesen díjtalanul dol
goztak az épülő algymnasium épületén.

A felhívás mely alá a vezetőség egy
házi és világi tagjainak neve van aláírva, 
részletesen elmondja, hogy mit lehet tanulni 
Wernseeben, miféle iskoláik vannak és 
Ív „nek, minő vallásos oktatásban része- j 
sülnek. Kiemeli a szláv nevelést és végül 
ritkított betűkkel tudomására hozza azok
nak akiket illet, hogy az iskola a „magyar
országi szlovénekre nézve is nagy | 
jótétemény".

Ehhez a felhíváshoz — melynek ere- i 
detijét bárki megtekintheti Pósfay Pongrác I 
elnöknél — nem kell bővebb commentár. I 
Világosan beszél ez, s bizonyítja, hogy I 
mennyire igazuk van azoknak, akik a 
muraszombati polgári iskola felállítását és 
fenntartását a magyarság szempontjából 
oly szükségesnek tartják. Egyébként aki 
nem hiszi azt amit a felhívás kér, s amit 
a körjegyző irt, az ne sajnálja a fáradsá
got és nézzen körül egy kissé a Mura
mentén és tapasztalni fogja, hogy ott' 
milyen szívósan és máris mennyi ered- I 
ménnyel agitálnak a szláv eszmék érdekében.

Dr. Prugberger Vincze kir. 
táblabirót a budapesti kir. Ítélőtábla bíró
jává nevezték ki. Éz az előléptetés érdemes 
férfiúra esett, s ezzel ismét szaporodott a 
Muraszombatból felkerült nagy bírák száma. 
A táblabiró mint fiatal albiró Muraszom
batban kezdte meg pályafutását, innen 
házasodott, s községünk közönsége még 
mindig kellemesen emlékszik a kiváló j 
műveltségű és képzettségű bíróra.

- Lestyánszky János halárrendőrtaná- 
csos, a soproni kapitányság vezetője pénteken I 
este Muraszombatba érkezett s szombaton átvette 
az áthelyezett Szeyfried Józseftől a kirendeltség 
vezetését.

— Pósfay Pongrácz főszolgabíró 
a múlt vasárnap Abbáziába utazott ott 
üdülő családja látogatásacéljából, s pénteken 
tért haza.

Dr. Skrilecz Mihály orvos, vasárnap 
egy heti szabadságra utazott, a kiváló sebész 
szabadság idejét Budapesten, Klosterneuburgban s 
még több híres szöllömüvelő telepei) töltötte el.

Szeyfried József határrendőrségi fogal
mazót, a muraszombati kirendeltség vezetőjét 
hasonló minőségben Csáktornyára helyezték át. 
Helyébe Rácz Kázmér fog. gyakornok jön Sopronból.

Gumilár Pepicza meghalt. Hosszú 
hervadás után az enyészet hatalma erőt vett egy 
fiatal életen. Gumilár Pepicza Gumilár Mihály 
polgártársunk 24 éves egykor viruló szépségű 
leánya, pénteken reggel hosszú lassú halódás

után jobblétre szenderült. Temetése vasárnap d. u. 
lesz. Sirja fölött, utolsó kívánságához képest meg- 
zendül majd a mélabus nóta : Szomorú fűz her
vadt lombja ....

— A képviselőtestület ülése. Muraszom
bat község képviselőtestülete a múlt szombaton 
látogatott ülést tartott. Főtárgya a gyűlésnek a 
városház kérdése volt, melyről lapunk más helyén, 
külön czikkben írunk. A napirend letárgyalása 
előtt felszólalt dr. Czifrák János, s a képviselő
testület nevében üdvözölte Szlepecz János plébá
nost kerületi esperessé történt kinevezése alkal
mából. Majd a kávéházi prostitutio ügye került 
szóba egy alispáni leirat kapcsán. A képviselő
testület tudomásul vette, hogy a helybeli kávésok 
október l-töl kezdve megszüntetik a kaszirnő 
gazdálkodást, de egyben elhatározta, hogy szigo
rúan figyelemmel tartja ezentúl is e helyiségeket, 
szigorúan meghagyván az elöljáróságnak, hogy 
ellenőriztesse ez irányban a rendőrökkel a kávé
házakat, s rögtön jelentést tegyen a hatóságnak, 
ha az döbbeni dolgokhoz hasonló esetet tapasztal, 
a hatóságot pedig átiratilag kérik meg, hogy a 
község lakóinak jól felfogott érdekében a legszi
gorúbban járjon el a kávésok ellen. Betöltötték | 
még a községi bábái állást is özv. Stevanczeczné I 
Kühár Anna oki. szülésznővel, s ezzel a közgvü- 1 
lés véget ért.

Menetrendváltozás. A körmend mura
szombati h. é. v. október l-én életbelépő ugyne- I 
vezet téli menetrendjében lényegtelen változást 
olvasunk. Nevezetesen a Körmendről 7 óra 20 
perckor reggel induló s Muraszombatba 11 óra 8 
perckor érkező, 5812. szánni vegyes vonat jelzett ( 
naptól fogva Körmendről 7 óra 25 perckor, tehát
5 perccel később fog elindulni és Muraszombatba
11 óra 39 perckor, tehát 31 perccel később fog I 
érkezni. Az ilyeténkép 26 perccel nagyobb menet
idővel az állandó késéseknek vélik elejét venni. 
A fővonalat érintő néhány percznyi menetrend elto
lásokat jövő számunkban hozzuk.

Rosszul világitatlak a lámpák. A 
közvilágítást szolgáltató utczai lámpák fénye, 
mindinkább tompul. Jó lenne ha az elöljáróság 
kis figyelmet fordítana erre a dologra. Vagy a 
petróleum rossz, vagy pedig a lámpákat nem 
kezelik kellően.

— Az uj vasút megnyitása és menet
rendje. Az október hó 8-án, a mütanrendöri 
bejárás sikeres befejezése után a nyilvános 
forgalomnak átadandó zalavölgyi vasúton négy 
pár vonat fog közlekedni. A reggel 5 óra 
50 perckor Zalalövőröl induló 7212-es reggel
6 óra 47 perckor fog Zalaegerszegre érkezni, en
nek menetideje 57 perc s a Muraszombatból haj
nali 3 óra 12 perckor induló s Zalalövöre 5 óra 
32 perckor érkező 5801-esnek lesz 18 percnyi 
várakozási idővel a közvetlen csatlakozása, a dél
előtt 10 óra 15 perckor Zalalövőröl induló 7214-es 
déli 11 óra 20 perckor fog Zalaegerszegre érkezni, 
ennek menetideje 1 óra 5 perc s a Muraszombat
ból reggel 6 óra 53 perckor induló s Zalalövöre 
9 óra 55 perckor érkező 5811-esnek lesz 20 perc
nyi várakozási idővel a közvetlen csatlakozása, 
a délután 3 óra 14 perckor Zalalövőrő1 induló 
7216-os délután 4 óra 22 perckor fog Zalaeger
szegre érkezni, ennek menetideje I óra 8 perc s 
a Muraszombatból déli 12 óra 50 perckor induló 
s Zalalövöre 3 óra 8 perckor érkező 5803-asnak 
lesz 6 percnyi várakozási idővel a közvetlen csat
lakozása s végül az este 7 óra 22 perckor Zala- 
lövöről induló 7218-as este 8 óra 30 perckor fog 
Zalaegerszegre érkezni, ennek menetideje szintén 
1 óra 8 perc s a Muraszombatból délután 4 óra
12 perckor induló s Zalalövöre este 6 óra 50 
perckor érkező 5813-ásnák lesz 32 percnyi vára
kozással a közvetlen csatlakozása. Mindezekből 
látnivaló, hogy Muraszombat mind a négy vonal
jának lesz közvetlen 18—32 percnyi várakozási 
idővel való közvetlen csatlakozása Zalaegerszeg 
felé, ellenben a Zalaegerszegről Zalalövö felé induló 
vovatok közül csak egyetlenegynek s pedig a 7211- 
esnek, mely 3 óra 55 perckor hajnalban fog Zala
egerszegről indulni s 5 óra 6 perckor Zalalövöre 
érkezni a hol is 43 percnyi várakozással közvet- 
leoül van csatlakozás az 5802-eshez, mely haj
nali 4 óra 49 perckor indulva Körmendről reggel 
8 óra 9 perckor érkezik Muraszombatba. A többi 
vonat mindegyikének Zalalövőn több-kevesebb vá
rakozási idővel van csak csatlakozása Muraszom
bat felé s pedig a Zalaegerszegről reggel 8 óra 
45 perckor induló s Zalalövöre délelőtt 9 óra 47 
perckor érkező 7213-asnak csak 4 óra 17 percnyi

vára’. >zás jtán van az 5804-eshez csatlakozása 
Muraszombat felé, hová akkor 4 óra 11 perckor 
délután érkezik, azonkép a Zalaegerszegről déli 
12 óra 40 perckor induló s Zalalövöre déli 1 óra 
51 perckor érkező 7215-ösnek 16 percnyi vára
kozással van ugyancsak az 5804-eshez csatlako
zása Muraszombat felé, hova ugyancsak 4 óra 11 
perckor fog délután érkezni, végül a Zalaegerszeg
ről délután 5 óra 24 perckor induló s Zalalövöre 
este 6 óra 42 perckor érkező 7217-esnek Mura
szombat felé nincs semmi csatlakozása, miután a 
legközelebbi vonat csak másnap reggel indul. A 
visszafelé való csatlakozás Muraszombathoz arány
lag elég jó, tekintettel arra, hogy itt természerüen 
a fővonal körmendi csatlakozási feltételei voltak 
az irány adók.

— Kamarai gyűlés. A soproni kerületi 
kereskedelmi és iparkamara 1913. évi szeptember 
hő 30-án (kedden) délután 4 órakor a kamara 
gyüléstermében (Lackner Kristóf-utca 3. szám, I. 
emelet) rendes közgyűlést tart a következő tárgy
sorozattal: 1. Elnöki előterjesztések. 2. A hazai 
ipar fejlesztéséről szóló törvény hatása tekinteté
ben szerzett tapasztalatoknak a törvény megújítása 
alkalmával való érvényesítése. (Iparszakoszt. ja
vaslat). 3. Az üzleti záróráról szóló törvény ren
delkezéseinek a kamarai kerületre való kiterjesz
tése. (Közös bizottsági javaslat.) 4. Bosnyák és 
hercegovinál iparosok és kereskedők magyar föl
dön való kiképzésének előmozdítása. (K. b. j ) 5. 
A szerelő (vízvezetéki) ipar képesítéshez kötésének 
kérdése. (I. sz. j.) 6. Sopron sz. kir. város hirde
tés-ügyi szabályrendelete díjtételeinek véleménye
zése. (K. b. j.) 7. Zalavármegye módosított kémény
seprőipari szabályrendelete. (I. sz. j.) 8. Sopron- 
vármegyének a korcsmái és hasonló üzletekről 
szóló szabályrendelete. (I. sz. j.) 9. Öt- és ötven- 
filléres váltópénz forgalomba-hozatalának kérdése. 
(K. b. j.) 10. Ipari és kereskedelmi szakiskolai 
ösztöndíjak odaítélése. (Ipari és keresk szakoszl. 
javaslat.) II. A dalmát házalók versenyének ineg
gátlása. (Kér. szakoszt, jav.) 12. A törvényható
sági ipartanácsok tagjainak megválasztása. (K b. j.)
13. A kamara 1914 évi költségvetése özv. Wetzer 
Andrásné nyugdíjasnak nyugdij-kiegészitést kérő 
folyamodványával. (Költségvetési biz. javaslata.)
14. A kamarai alkalmazottak nyugdijszabályzatá- 
nak lakbérpótlékot megállapító kiegészítése. (K. b. j.)
15. A közgyűlési meghívó kibocsátása után eset
leg érkező sürgős ügyek.

Nyilttér *)

FUCHS FRIDA

EISENSTEIN GÁBOR

jegyesek

BŰK. .. . MURASZOMBA T.

(Minden külön értesítés helyett.)

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősseget 
nem vállal.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előad ?s 28 én (vasárnap). 30 án (kedden).

1. Az asszony becsülete. Nagy dráma, 3 felv.
2. Tájképek. Természet utáni felvétel.

Szünet.

3. Az aranyműves leánya. Vígjáték.
4. Pali klarinétot fuj. Bohózat.
5. Panther Biri mint rendőr. Bohózat.

hpi vadvíz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér. 
nruYAKAty: „ he|y 40 fj||ér m. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.
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Hölgyek becses figyelmébe

ajánlom: Mezö-utczában, Kiihár féle 
házban az újonnan nyitott nöi- 
kalap üzletemet. Elfogadok 
mindennemű kalapdiszitést, kalapjavi- 
tást, úgyszintén kisleányok részére — 
kalap és fejkötő készítését.

1914.
Protestáns

i

Árvaházi
Tisztelettel

WOLFARTH LAJOSNÉ.

Naptár

megjelent és kapható:
Balkányi Ernő könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

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

Korcsmáros urak
figyelmébe !

Balaton melléki, luttenbergi 
és dalmát vörös borok 
kaphatók jutányos árak mellett Mi.hr 
Lajos bor bizományos Mártonhelyi 

lakosnál.

jó forgalmú 
mészárszékkel
miatt azonnal

vendéglő 
haláleset
is eladó.

Özv. F i 1 ó Vinczéné
Muraszentmárton. (Zalatnegye.)

Fürst A. és Fia
czégnél egy jó házból való fiú

496 1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az. 1881.

LX. t.-cz. 102, illetőleg az. 1908. évi XLl-ik
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a

évi 
tcz.

tanonczn a k
azonnal felvétetik

Sürgöny!

Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés elten.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

muraszombati kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. I. 
359 17. számú végzése következtében dr. Geiger 
Arthur ügyvéd által képviselt Vucskó (Nemecz) 
Teréz gráci lakos javára 100 Ks jár. erejéig 1913. 
évi augusztus hó 19-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 745 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. ló, hordó, szecska
metsző, fürészelőgép, tűzifa, répavágógép és ma
gyar lószerszám nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1913-ik évi V. 228/2. szánni végzése foly
tán 100 K tőkekövetelés, és járulékaikból még 
hátralévő követelés és járulékai erejéig Felsö- 
lendva községben, végrehajtást szenvedett lakása : 
leendő megtartására

1913. évi október hó 3-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108., $?-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is. el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tcz. 120. ij-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1913. szept. 19.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bic. végrehajtó.

---- Eladó Alsólendván___

egy ház 
egy hold szőlővel. A házban 4 két-két 
szobás lakás van éléskamrával stb. Az ud
varban kisebb épület 1 szoba s konyhával, 
4 darab állatra istálló, pajta A házhoz két 
hold legjobb minőségű szántóföld, továbbá 
nagy konyhakert is tartozik, amely egészben 
összefügg a gyümölcsössel, szőlővel és a 
kaszálóval — Bővebbet a tulajdonosnál: 

özv. Nagy Józsefnénál Alsólendva.

BÚD; PEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatok 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban'

Sürgöny! Sürgöny1
Van szerencsém Muraszombat és vidéke n. é. 

közönségét értesíteni, hogy egy francia divatáruház 
női kabát lerakatával az október hó 15-iki (Terézia 
napi) és december 6-iki (Mikiós napi) vásárokra Mura
szombatba érkezem és ott elsőrendű gyártmányú, leg
jobb francia és angol anyagból készült és legjobban álló 
női felöltőimet, leányka kabátjaimat, 
úgyszintén píiis térítőimét, utazó-bun
dáimat, lábzsákjaimat, elegáns férfi-, 
fiú- és gyermek-raglánaimat, Mikádó- 
kabátaimat és öltönyeimet túlzsúfolt raktár 
miatt eddig nem létezett olcsó árban bocsátom a n. é. 
közönség rendelkezésére.

Kérem a n. é. közönséget, hogy téli szükségletét 
a saját érdekében megérkezésemig be ne szerezze.

B. pártfogást kér

tisztelettel

ANGOL SZABÓ.


