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lelkesedés álapja az erkölcsi- 
ségnek.

Az embereknek, a népnek és a nem
zetnek főéletrugója a lelkesedés. Ha valaki 
mindazoknak a tulajdonságoknak a birto
kában van, amelyek a sikeres munkához 
szükségesek, ha tudománya, ereje és alkalma 
van a legfényesebb cselekedetekre, mégis 
hí a lelkesedésnek bizonyos foka nem 
dagasztja keblét és izmait, munkájában 
hamar ellankad és tettének eredménye alig 
fog megfelelni képességének: ellenben a 
lelkesedés a gyenge tetterőt is nagyra 
képes fokozni és az ember tevékenységének 
olyan sikert képes szerezni, minőt nélküle 
várni sohasem lehet. De másrészt a 'lelke- 
síiltség szüli és ápolja a legtöbb társadalmi 
erényeket és nemcsak növeli a lélek nagy
ságát és erejét, hanem javítja is azt, s 
ámbár a lelkesülés kizárólagosan a szelle
met érinti, mindazáltal a test konstituciójára 
is a legjobb visszahatást gyakorolja. Tőle 
a szív erősebben ver, a vér felpezseg s az 
egész testi életnek lendületet ad, és pedig 
sokkal üdvösebbet, mint aminőt bárminő 
anyagi szer, távolról is előidézni képes 
lehet A tápszerek szükségét képezik a 
szervezetnek de a lelket emelő izgalmak 
legtökéletesebben intézik azok feldolgozá
sát, a lelkesülés pedig a szellemi izgalmak 
koronája.

Mégis a lelkesülésből meríti a mai 
kor gyermeke a legkedvesebb üdülést pedig 

a hősök es hős népek annál magasztosabb 
tettekre voltak minden időben képesek, 
minél nagyobb lelkesedésre voltak fogé
konyak. Amely szív lelkesedni nem tud, 
abban a tettrevalóság kevés jelei mutat
koznak

Társadalmunk mai szerkezetében lel
kesítő törvényeknek és intézményeknek alig 
akadunk nyomaira, mert á divatozó állam
rendszer leginkább korlátozó és megtorló 
tilalmakból áll, s ha napjainkban valami 
lelkesítőt találunk, ez többnyire társadalmi 
vágy magánúton jött létre. A társadalmi 
kormányzat pedig csak akkor felelne meg 
az ember céljainak, ha rendszabályai által 
minden tagjának lelkületűt épp oly sikere
sen tudná emelni ott, ahol azt a magán 
és közjó kívánatosnak találná, miként 
hatalmát tilalmainak érvényesítésére fel
használni tudja.

Mily óriási könyv minden államban a 
törvénykönyv! Hány száz és száz paragra
fusa van' Mutasson valaki hasonló jutal
mazó törvénykönyvet akárhol 1 Pedig az 
erkölcstanárok már rég kimutatták, hogy 
éppen annyi az erény, mint a bűn, éppen 
annyi jó cselekedet lehetséges, mint vétség. 
Hanem szükséges volna a lelkesítés, s ezt 
az államhatalom leginkább tehetné.

A nemzedékek fizikai erősbödése kar
öltve jár erkölcsi és lelki fejlődésével, sőt 
egymástói el nem választhatók. Az ember 
egy, habár testből és lélekből van is össze- 
téve; és miután egyik oldalról történő tör- 

pülése a másikat is maga után vonja, azért 
a közélet bajai szomorú visszahatást gya
korolnak az egyének legszorosabban vett 
magánviszonyaira, előmenetelére, sőt fizi
kumára is.

Az általános mizériákat csak a köz
jóért lelkesülő, höslelkü újítók orvosolhat
nák, de a lelkesülés magánúton is üdvös 
eredményeket produhálhatna, ha kiki kör
nyezetét az üdvös tanok jobb belátásának 
követésére bírja.

B. É.

Pénzintézetek egyesülése.
A Muraszombati Takarékpénztár és a Délvasmegyei Takarék

pénztár fúziója.

Nemcsak szükebb pátriánknak, a muraszom
bati járásnak, de egész Vasvármegyének közgaz
dasági életében rendkívül fontos, s eredményeiben 
messze kiható esemény : járásunk két régi intéze
tének fúziója. Rövid időn belül ez a második egye
sülés Muraszombatban, s a közgazdasági élet 
irányadó tényezői nem minden e’ismerés nélkül 
emelik ki azt a széles látkörü, apró egyéni érde
keken felül emelkedő gondolkodást, amely ily nagy 
conceptiója transanitiók létrehozására képes. Fuzi
onált intézeteink vezetőit méltán illeti meg ez a 
dicséret, mert a közérdeket szem előtt tartva, igen 
sokszor a maguk érdekeinek rovására csinálták 
meg az egyesülést.

Az előzetes tárgyalások befejezése után mind
két intézet igazgatósága rendkivüli közgyűlésre 
hívta össze a részvényeseket, hogy a fúziót forma

TÁ.RCZA.

Visszaemlékezés
több kántortanitói választás kalamitásaira.

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

(Folytatás.)

A kopasz pedig az iskolaszék hivatalos je
löltje. az ottani plébános,-egykor a szabadságharc
ban honvédkapitány, Moháry Gyula pártfogolja 
volt a sima tar'ejü Matthay Ferenc segédtanító, 
aki tizenötévig becsülettel várakozott a< állásra, 
meg is érdemelte tehát az állást.

Hanem a nép. ai zugolt, csendörséget kellett 
kirendelni. Kit akart, nem tudni, lehet, hogy engem 
is, de a kopaszt semmi áron. Ezt azután nagyon 
kézzel foghatóan bizonyította azzal, hogy az iskola 
egyik tantermében összegyűlt, iskolaszéki tagok 
közül elsőbben az öreg bírót hurculták ki «. falu 
főutcájának a közepére és ott párnás felét érintő
lég lódították hazafelé. így járt a többi is, aki 
magától nem akart hazamenni, amit a választást 
vezetendő kürti esperes tanfelügyelő látván, a plé
bániára vonult. A nép hajrá! utánna.

A csaták tüzében megedzelt plébános azon
ban nem ijedt meg és az emeletről kiáltott oda: 
Ha haza nem mentek, hát egy Komáromból ren
delt eskádron huszárral veretlek szét beneteket, 
nem azért voltam honvéd a szabadságharcban. 

hogy egyhamar megijedjek. Értitek ? De a nép 
zúgott, kiabált, dulakodott és ha a csendőrök eré
lyesen közbe nem lépnek, betörik a plébánia ajta
ját és kihurcolnak bennünket.

Eközben delet harangoztak és azt kérdi tő
lem az esperes, mit levő legyen ? Függessze fel a 
választást felelém — és úgy is történt. Mi 
meg pályázók aláirtunk egy kérvényt, amelyben 
költségeink megtérítését kértük ... de biz hiába!

Kolyabb csendöri beavatkozás azonban nem 
vált szükségessé, mert a plébános nem enged’e 
meg, a nép pedig mert a választás nem történt 
meg — szétoszlott. Eredménye pedig az volt, hogy 
a helyi várományos, a kopasz egy évi helyet
tesítés után a kántortanitói állásban az egyház
megyei hatóság által véglegesitetett.

Igy nem lettem én hercegprimási, kegyúri 
ajánló levél dacára perbetei mester. Pénzem any- 
nyira fogytán lévén, hogy azon a már tett utat 
visszafelé nem tudtam volna megtenni. Budapestre 
váltottam jegyet, abban a reményben, hogy ott 
valakitől tán sikerül pénzt kérnem kölcsön. Nem 
is csalódtam. Győrffy barátom ugyanis elvezetett 
Zelliger Vilmos kanontudorhoz, az egykori nagy
szombati tanitóképzőintézet nagy érdemeket szer
zett Zelliger József igazgató fiához, aki az időtől 
fogva, jobban mondva az 1884. évtől kezdve a 
mai napig állandóan Budapest (VI.) terézvárosi 
káplán. De hát voltaképen ki is ő?

Zelliger Vilmos dr. pápai t. b. benső káplán, 
a Szent-lstván társulat irodalmi osztályának, a 
tanügyi tanácsnak kebelbeli tagja, a Révai-féle 

Lexikonoknak társszerkesztője, sok szép épületes 
könyv szerzője, a székesfővárosi hitoktatók egye
sületének megteremtője, a katekizmus kézi tan
revíziójának úttörője stb. szelidlelkü, jóságosszivü, 
kedves, közlékeny okos, nagy tudásu, a köteles
ségek teljesítésében nagyon pontos, a tanítót sze
mélyében és munkájában megbecsülni tudó. Isten 
szive szerint élő pap, akinek dacára, hogy immár 
harmincéven át mint káplán és közép, valamint 
kereskedelmi iskolai hittanár, állandóan egy hely
ben működik, ezideig még nem sikerült a székes
fővárosban plébániát kapni, vagy a nagy egyház
megyében, ahol legalább is harminchat kanonoki 
itállum van, oly pozícióra jutni, ahol nagy, oda
adó, önzetlen, lelkes munkásságával szerzett kiváló 
érdemei elismerésre találtattak volna. Nem tudott 
és nem akart népszerűséget, kegyeket hajhászó, 
szemfényvesztő, hízelgő ember lenni. Azért dere
seden meg mint káplán, de azért Istenben vetett 
nyugalommal tűri sorsát.

ö is egyike azoknak, aki mint a Népnevelő- 
szerkesztője, az országos tanügy irodalmi berkeibe 
vezetett és toliamat a sikeres munkára vezető 
buzditással tüntette ki.

Szívesen fogadott és még szívesebben látott 
el a sűrűén megjelenő cikkek .'Iküldésére szüksé
ges »bélyegköltség- fejében útiköltséggel, amellyel 
azután otthonomba tértem.

Egyelőre megelégeltem a bolyongást, hanem 
hát a filoxera és a peronoszpora kártékonysága 
mindinkább érezhetővé vált, nem csoda, ha a nép 
adakozó kedve alászált. Itt is, ott is kiveszett a 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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szerint is kimondják. Múlt hő 29-ére voltak egybe 
híva a rendkívüli közgyűlések. Elsőbben a Délvas
megyei Takarékpénztár tartotta meg közgyűlését 
Szlepecz János elnökletével.

A határozatképesség megállapítása után Szle- ; 
pecz János elnök előterjesztette azokat az okokat, 
amelyek az intézetet arra bírták, hogy fúziót léte
sítsen a Muraszombati Takarékpénztárral. Jelen
tette, hogy az 1913. évi szeptember végéig terjedő 
üzletév tényleges eredménye 62000 korona. A je
lentés után dr. Czifrák János részvényes a köz
gyűlés nevében elismerését fejezte ki az igazgató
ságnak. azért a nagv es lelkiismeretes munkáért, 
amelyet rendkívül nehéz viszonyok között végzett 
a részvényesek érdekei szempontjából. Maid olvas
tatván a fúzióra vonatkozó határozati javaslat, s 
közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta, s erről a 
Muraszombati Takarékpénztárt nyomban értesítette.

Délután 3 órakor nagy érdeklődés mellett a 
Muraszombati Takarékpénztár tartotta meg rend
kívüli közgyűlését, Kováts István elnöklésével. A 
közgyűlés egyedüli tárgya a fúzió kimondása s az 
ezzel kapcsolatos szükséges alapszabály módosítás 
volt. A határozáti javaslat szerint a Muraszombati 
Takarékpénztár átveszi a Dél vasmegyei Takarék
pénztár tökéit, s ennek fejében 2000 darab 200 
kor. névértékű részvényt ad a Dél vasmegyei 
Takarékpénztár részvényeseinek. Saját részvényei 
nek belértékét 250 koronában állapítván meg, a 
különbözeiét, mely a Délvasmegyei Takarékpénztár 
részvényei javára mutatkozik, az áthozott tartalék
alapból 6 hő múlva kamat mentesen megtéríti. 
Ezt a határozati javaslatot mely a végrehaj
tással a fuzionált intézet igazgatóságát bízza meg 

dr. Czifrák János hozzászólása után a köz 
gyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabályok módosítása kapcsán meg
választotta a közgyűlés az igazgatóság uj tagjait 
Pósfay Pongrácz indítványára a Dél vasmegyei 
Takarékpénztár részvényesei sorából megválasz
tattak Árvái Henrik, Berger Béla, dr. Geiger 
Vilmos, dr. Geiger Arthur. Kolossá István, Olajos 
Sándor, Szlepecz János és dr. Vályi Sándor A 
felügyelő-bizottságba beválasztattak Pürst Odón 
és Keresztury Kálmán A választmány tagjai let
tek Barbarics János, Benczik János, Czipott József 
és Kohn Lipót.

Ezzel a közgyűlés véget ért.
A fúzió tényleges keresztülvitele 1913. októ

ber l-én történt.

Vegyünk községházát!
Lapunk múlt számában foglalkoztunk 

azzal a kérdéssel, hogy kell-e Muraszom
baton községháza. Fejtegetéseink erediné- 
nyekép azt az igazságot állapítottuk meg, 
hogy bár nem feltétlenül szükséges a város
háza, de tisztesség és becsület dolga, hogy 
legyen, s ha kiváló alkalom kínálkozik, azt 
nem szabad elszalasztani

Ez a kiváló alkalom most megvan. A 
Délvasmegyei Takarékpénztár befuzionált 
a Muraszombati Takarékpénztárba s most 
a ház felesleges. Azt hisszük a Muraszom 
bati Takarékpénztár hajlandó azt eladni. 
Ez a vétel a községre nézve pedig eléggé 
alkalmi, s ezt elszalasztani nem szabad.

Úgy tudjuk, hogy mikor az a telek, 
melyen most a palota áll, még nem volt 
a Délvasmegyei Takarékpénztáré, a község 
akkori intéző körei szívesen vették volna, 
ha a község azt megszerzi, s midőn a 
Délvasmegyei Takarék azt megvette, szem
rehányással illették a vezető férfiakat, hogy 
miért szalasztották el a kedvező vételt.

Tény az, hogy alkalmasabb hely az egész 
községben nincsen.Központi fekvésénél fogva 
szinte predestinálva van arra, hogy község
háza legyen. Igaz ugyan, hogy mostani 
formájában az épület nem községházának 
épült, de egyébként olyan beosztása van, 
hogy könnyen lehet bármely czélra alig 
számbavehető költséggel átalakítani. A leg
főbb szükség egyelőre az, hogy legyen 
tisztességes tágas jegyzői iroda és tanács
terem. Ezek a takarékpénztár volt föld
szinti helyiségeiben nagyszerűen elhelyez
hetők. Talál magának a jegyző és a segéd
jegyző is lakást a házban, s emellett még 
a legnagyobb rész megmaradhat bérhelyi
ségnek.

Lássuk már most a kérdés anyagi ré- 
részét. Azt hisszük, hogy a ház eladó lesz, 
azért az árért, amelyben az a mérlegben 
szerepel. Ez 75,000 korona. Nyugodt lé
lekkel tehetjük fel azt a kérdést, hogy ez 
az épület, azon a központi fekvésű telken, 
oly szolidan, csupa vasbetonra építve, 
megér e 75000 kofonát. A felelet csak az 
lehet, hogy igen, mert ha valaki ezt ma meg 
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akarná építeni 100,000 koronánál is többe 
kerülne. Ezt a város minden polgára tudja.

A ház jövedelmezősége a következő
leg alakul, alapul véve azokat a béreket, 
amiket a község jelenleg fizet és amiket a 
házból bár címén kapna:
1. Jegyzői lakás és iroda bére K 700.—
2. Segédjegyzöi lakás bére 245.
3. Terembérlet 455.
4. Dr. Geiger Arthur lakás bére 1200.
5. Kalchbrenner és Nádai » 790 —
6. Dr. Vályi Sándor bére ______ 60<>.—

Összesen K 3990.
Tény az, hogy az 1. tétel alatti jegy

zői lakás értéke több mint 700 kor., mert 
jelenleg a bérlő 750 koronát fizet. A 3. 
alatti terembért akként calkulaltuk, hogy 
most a község fizet 300 kor.-t a bírónak 
azért, hogy adószedéskor és gyűlésekkor 
átadja helyiséget, 155 koronába kerül, pedig 
átlagosan évenként azon helyiség bére, 
amelyben adótárgyalások s egyéb ilyen hi
vatalos aktusok történnek, s amelyre a köz
ségnek kell hivatalos helyiséget biztosítani. 
Ám ezen bér mellett tényleg nincs tanács 
terem, s az egyéb hivatalos funktiókat 
többé-kevésbbé alkalmatlan korcsma szo
bákban kell megtartani.

A 3990 koronából kiadásként levo
nandó elsősorban az adó és a fentartási 
költség. A ház még 1918. évi aug. 20-áig 
adómentes Azontúl évi 353 K 30 fillér 
lesz a valószínű adó, kerekszámban 400 
kor. Az évi fenntartási költség, ennél a jól 
épített háznál (Takáts tervei szerint építette 
Mayer József) évenként legfeljebb 200 kor. 
Eszerint 600 kor. jönne le évenként a nyers 
bevételből, vagyis maradna a 3390 korona, 
kerekszámban 3400 korona.

A 750O0 kor. vételárra a meglevő ala
pokból 30000 kor. készpénzben volna ki
fizethető. Ezen alapok kamatai kitesznek 

K 1200.
A 45000 kor. után remélhető
leg a takarékpénztár nem fog 
többet kérni 6° <>-nál, miután a 
tényleges bér jövedelem sem 
több ennél A 60/» kitesz K 2700.

Az összes kiadás tehát K 3900.

szőlő, krumpli, kukorica kezdett tanyát verni benne 
és 3 4 év alatt Vörösberényig olyan pusztítást
vitt végbe a Balaton-parti szőlőben, hogy sírva 
könnyezett ujánna a nép. Szőlősgazdák, akik ed- 
digelé 2 3 hold szőlőjükből megelégedetten eltek,
vándorbotot vehettek kezükbe. Megkezdődött a 
népvándorlás, amit a hordók sokaságának eladása 
jobb vidékre való elszállítása okozott, mert erre 
nem volt tilalom. ,

Mind lassabban, unottabban ment a kolle- 
dálás mert mindhiába, évről-évre érezhetőbbé vált 
a jövedelem csökkenése. Méltán tépelődtem afölött, 
vajon ha évi jövedelmem a inustszedésben a dij- 
levélileg megállapított 75 írtra száll, hogyan fo
gok gyermekeim Iskoláztatásáról gondoskodni, mi
velhogy azidőben a tanítók államsegélyezett fizetés 
javításáról csak még beszélgettek és mikor meg
valósult is, nem nagyot lendített a tanítók sze
génységén, oly kevés volt az, a vesztett jövede
lemhez képest! Sőt a íelekezetek féltvén autonóm 
jogaikat igénybe sem akartak venni. Nálunk kato
likusoknál én törtem meg a jeget.

Hiába, meg újból jobb állás után kellett gon
doskodnom, meg újból a kántortanitói választás 
kétes esélyeinek kitenni magamat. Kapóra jött 
Somogyvármegyében Kisbárapáti, ahol a nagyon 
jó javadalmazással összekötött kántortanitói állás 
fegyelmi elmozdítás utján üresedett meg az 1893. 
év őszén.

Október 3-án Badacsonyból Révfülöpön át 
Boglárra hajóztam, innen Karádra jó részben gya
log tettem meg az utat, ahol is Gardav István 
gazdánál meghalva másnap fogatán a választás 
színhelyére értem. Bemutatkoztam a plébánosnál, 
átadva neki okmányaimat, amit a plébános a püs

pök hozzája küldött levelével egészített ki. Bemu
tatkoztam a jegyzőnél, aki kutyába se vett, de 
annál szívesebben fogadott Vagner József az ottani 
erdőfelügyelő, egy minden izében kedves öreg ur. 
aki vendégéül fogadott.

Ili találkoztam Weisz Adolf, később Vár
nai -ra magyarosított bernece-baráti mesterrel, aki 
velem együtt Perbetén pályázott, ide azonban azért 
jött, hogv egy leánynak szavátszegö tanitó meg
választatását megakadályozza.

Tizenöten voltunk arpiransok. Folyt a kilin
cselés meg a kisbári bor. én azonban veszteg 
maradtam és néma szemlelője voltam az épületes 
mesterválasztás első felvonásának. De hiába min
den szép szó, poharazás a nép mindenáron az 
ablakára nemzeti zászlót kitűző és a falu népeivel 
barátkozó segédtanítót akarta, de ép azért a hiva
talos közegek egyátalán nem akartak felőle tudni. 
Lehetett neki más oka is. Nem kuntattam.

Megtörtént a próba Szebbnél-szebb hangok, 
köztük a látrányi tanitó, Bóna Lajos gyönyörű 
bariton hangjával gyönyörködtette a templom pub
likumát, akiket a nép kegyence követett, aki az 
orgonán nyögve és izzadva bögdöste a klaviatúrát 
és az Ó fényességes szép hajnal' kezdetű adventi 
éneket sehogy sem tudta kisérni. Mindegy, a nép 
megválasztatása érdekében Somogybán tréfára 
sohasem vehető, fenyegető magatartást tanúsított, 
sőt se ide, se oda reá sem hederitve az iskola
szék szabályszerű eljárhatására mesterének kiál
totta ki. amit azonban a választást vezető Scha- 
dutz Rudolf esperes, somogyszentbalázsi plébános 
nem volt hajlandó elfogadni, miért is a választást 
felíüggeszteteiie.

Tehát ide is hiába fáradtam ! Vigasztalt azon
ban az állásáról elmozdított kántortanitó nejének 
abbeli kijelentése, hogy a választás, ha megtörtént 
volna is, megerősítéshez nem jut, mivelhogy ténye
ket igazoló adatok szereztettek be arról, hogv az 
egyházfi vádjai merő boszuből származó rágalmak, 
miért is a fegyelminek újból való felvételét kérel
mezték.

Igaza volt ennek a szegény bánatos asszony
nak, mert rövidesen reá a vád valóban rágalom
nak bizonyult és férje visszanyerte állását, amely
nek elnyeréséért oly tülekedés folytatódott.

Amint jöttem, úgy tértem haza, hátránytól 
Boglárig gyönyörű csillagos éjben jövöm fölött, 
tépelődve, a tanügy és a tanítói élet nyomorúsá
gainkat, elhagvaztottságának terén tapasztalt szo
morú és tarthatatlan állapotán tűnődve léptem 
meg a Balaton partját.

Bogláron meghálva másnap azonképen tér
tem haza, ahogy eljöttem és átvettem a kollektá- 
lás nehéz kenyérkereset eszközét a puttonyozást.

Ládd-e megint csak megbuktál szólt a 
feleségem, kár volt érte költekezni, fáradni!

Sebaj - válaszolám, ugv is hiába válasz
tottak volna meg az elmondottak után. Hegyma
gason maradunk, valahogy csak leszünk. Ehhez 
járult azután, hogy rövidesen a nagy fáradságtól 
kimerülve idegbajba, idegrohamba estem, amit 
annyira-mennyire sikerült legyűrnöm és folytattam 
kántortanitói működésemet.

Gyermekeim idegenben való tanitatását Jóska 
fiammal kezdettem meg, kit abban az évben meg
nyílt szentgotthárdi gimnáziumba adtam fel.
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fedezetlenül mutatkozik 500 korona. 
Az a kérdés már most, most, hogy megér-e 
a községnek évi 500 kor. az, hogy van 
ti 'tességes városháza, tanácsterme, jegyzői 

Jaja és a város kellő közepén egy érté
ke ingatlana.

HÍREK
A király névnapja. Tegnap, szóm- 

lton Őfelsége névünnepén reggel fél 9 
órakor ünnepélyes szentmise volt a róni, 
kath .inptomban, amelyet Szlepecz János 
.. jiuresplébános celebrált segédlettel. A 

misén megjelentek a hatóságok kép- 
;ői, Pósfay Pongrác főszolgabíró, Schneli 

nos kir. adótárnok, dr. Radu Romulus 
járásbiró, az összes iskolák növendékei 

ináraikkal illetve tanítóikkal és nagyszámú 
ajtatos közönség. A középületeket fellobo- 
goztak.

Uj orvos a kórházban. A múlt szom
baton délután taitott kórházi bizottsági ülésen 
töltötték be. a harmadik kórházi orvosi állást. A 

tság 1 1 szóval 2 ellenében dr. Brandieu Sylvius 
\ beli gyakorló orvost választotta meg kórházi 

i vosnak. Az uj orvos a választás jogerőre emel
kedése után fogja elfoglalni állását.

Az állatorvos balesete. Nemes Miklós 
járási m. kir. állatorvos szerdán délután Zoltán- 
házáról jövet kocsijával a.< árokba borult, s jobb 
alkarját törte. Sérülése nem veszélyes, s pár hét 
alatt meggyógyul. A balesetet egy szembe jövő 
tehenes szekér gazdájának ügyetlensége okozta. 
A szűk utón megrakott szekerével nem tudott ki
térni, s az állatorvos csakhogy segítségére legyen 
egészen az árok szélére hajtatott. Lova ekkor hir
telen megrántotta a kocsit, s belezuhantak az 
árokba Nemes Miklós kieseti a felborult kocsiból, 
amelvet a megriadt ló tovább vonszolt. A baluljárt 
állatorvos iránt őszinte a részvét.

Nyugdíjazott tanító. Roller János kis- 
máriahavasi r. kath. tanítót a vallás és közokta
tásügyi miniszter nyugdíjazta.

A zsidó újév. Csütörtökön és pénteken 
ünnepelték izraelita polgártársaink az 5674-ik 
esztendő fordulásának napját. A nagy ünnepekre 
a vidékbeli hitközségi tagok nagy számban jelen
tek meg Muraszombatban.

Október 6. A polgári fiúiskola október 
6-án délelőtt 10 órakor a szabadság vértanúinak 
emlékére ünnepélyt rendez, amelyre a nagyérdemű 
közönséget tisztelettel meghívja az igazgatóság. 
Az ünnepély műsora: 1. Hymnus, énekli az Ifjú
ság ; 2. Október hatodikán Pósa Lajostól, szavalja 
Geiger László I. oszt. tan.; 3. Ünnepi beszéd, 
tartja Kováts György igazgató; 4. Október hato
dikán, Lampérth Gézától, szavalja Berger Ottó I. 
oszt. tan.; 5. Szózat, énekli az Ifjúság.

— Egy fenevad garázdálkodása. Szer
dán este 10 órakor egy magát Tratnyek Márton
nak nevező zalamegyei ember óriási botrányt rög
tönzött előbb a Boros-féle kávéházban, később 
pedig az utcán. Tratnyek a kávéház egyik aszta
lánál ült meglehetősen ittas állapotban, s egy üveg 
sört rendelvén, annak tartalmát kiöntötte a pad
lóra. A kávés szép szóval figyelmeztette az atya
fit, hogy ne rendetlenkedjék, amire ez bőszülten 
felugrott, s kiabálni kezdett, hogy neki senki 
sem parancsol. A kávéházi személyzet csitit- 
gatni próbálta Tratnyeket, de ez annál dühösebb 
lett, s egy széket ragadva elkezdett a kávéházban 
törni-zuzni mindent, ami keze ügyébe esett. A 
kasszán levő palackokat, üvegeket egy erélyes 
gesztussal leütötte, azután a tükröknek ment. Bel
döntögette a bútorokat, a nehéz márvány asztalo
kat. Majd kirohant a kávéházból s hatalmas kö
vekkel behajigálta az összes ablakokat. Azután 
újból bejött s akkor kézzel kezdte a még ép üveg
táblákat betörni. Eközben kezét súlyosan megse
besítette, s a hatalmas sugárban kiszökő vér a 
billiárd asztalok posztóját tette tönkre. Erősen 
vérző kezével még a csillárokat is letördelte, s a 
helyiség egyszeriben megtelt bűzös acetilengázzal. 
A vendégek hanyatthomlok menekültek a fenevad 
elől, aki az egyik pincért és egy vendéget alapo
san meg is ütlegelt. Közben elszaladtak a csend
őrökért, de az őrsön egyetlen csendőr sem volt 
otthon. Végre az egybesereglett közönségnek sike
rült Tratnyek urat lefogni s kivezetni. Az utcán 
meg óriási lármát csapott, hogy a szomszéd há
zakból az emberek mind kiszaladtak. Végre a nagy 
vérveszteségtől erőtlenül elterült a földön. Ekkor 
hívták elő dr. Skrilec Mihály orvost, aki sebeit 
bekötözte. Egyelőre a városi örszobába vitték egy 
targoncán, csütörtökön reggel pedig átszállították 
a kórházba. A kávés akinek kára több száz 
koronára rúg feljelentette a garázda vendéget 
a csendőrségnél.

Tűzoltók ünnepe. Az Oriszentpéteri 
Önk. Tüzoltótestület, testület kitüntetett tagjainak 
a királyi éremmel való feldíszítése alkalmával, a 
mai napon tüzoltó-ünnepélyt tart a következő sor
rendben. Délelőtt: I. Ébresztő, 6 órakor. 2. Ven
dégek fogadása a vasúti állomáson 9 órakor. 4. 

A kitüntetetteknek az érdem átadása 11 órakor: 
a) Ének : Üdvözlő dal. b) A közigazgatási hatóság, 
valamint a vasmegyei tüzoltószövetség képviselői
nek üdvözlése, Saxinger Ottó, tüzoltótestületi elnök 
által, c) A királyi diszérmek átadása dr. Kiss Emil, 
közigazgatási ll-od főjegyző és a Vasvármegyei 
tüzoltószövetség közigazgatási titkára által, d) Ének: 
Éltesse istenünk, e) Búcsúzó a kitüntetett öreg 
bajtársaktól: Kvanduk Bertalan, a tüzoltótestület 
parancsnoka, tüzrendészeti felügyelő által, f) Ének : 
Hymuusz. Délután : 3—4 órakor : Gyakorlat, az 
oriszentpéteri tüzoltótestület jelképes támadása, s 
a vidéki tűzoltóság bemutató gyakorlata. 12. óra
kor társasebéd a Jendrasics féle vendéglőben. A 
délutáni gyakorlat után táncmulatság ugyanott.

Szerkesztői üzenetek.

Előfizető Felsőlendva. A V—e. múlt keddi 
számában a vezérczlkkben Vendvidéké aláírással 
megjelent levél bár avval egyetértünk — nem 
tőlünk ered. Lapunkon azért történik benne hivat
kozás, mert annak idején mikor dr. L. I. mint 
helybeli káplán a vasárnapi u. n. úri mise után a 
plébános tiltakozása daczára vendül imádkozott, 
mi ezt szóvá tettük. A szóban forgó ügyben meg
jelent első cikk megírása előtt a V—e. megkér
dezte tőlünk, hogy ez igaz-e. Megmondottuk, hogy 
igaz. A levéliró miután igaz dolgot irt bátran alá
írhatta volna a nevét, s szerintünk helytelenül 
cselekedett amidőn ezt nem tette. Az igazságot 
meg lehet és meg kell irni! Szervus!

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 5-én (vasárnap), 7 én (kedden).
1. A kimúlt szerelem. Nagy dráma 3 felv.
2. Biaritcről Bilbason át Madridba. T. u. f.

Szünet.
3. A katonakönyv. Bohózat.
4. Pali öltözködik. Bohózat.
5. A tücsök és a hangya. Bohózat.

vádaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
HELYARAK : N he|y 4Q fjj|ér jjj he|y 2() fillér.

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

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

Ljabb kántortanitói választásra való kóbor
lástól lemondottam volt és miután Pápára is hiába 
nyújtottam be kérvényemet, oda irányítottam tö
rekvésemet, hogy kir. tanfelügyelöségi tollnok le
gyek. Pártfogóm volt, nagyon könnyen lehettem 
volna. Ki tudja ott nem-e magasabb polcra jutot- 

un volna?! Mert ha katonaságnál maradva, ma 
ír alezredes lehetnék, miért ne lehettem volna 

el egy vármegye élén Gróó, Liberünyi Meny- 
nwi. Plachy, Tóth nyomdokait követő kir. tanfel
ügyelő. Nem lettem jóllehet biztattak, de mert 
közbe jött, hogv 1894. év január hő első fjében 
Komlóssy Eerenctöl a hercegprímás nevében táv
irati kérdést kapok arra nézve, vajon hajlandó 
vagyok-e az esztergomi föegyházmegyében önálló 
osztállyá rendszeresített főtanfelügyelői hivatalnál 
a tollnokságot vállalni? Ha igen, kineveznek. Azt 
híven igy is elérem célomat, miért is elvállaltam azt. i

Nyomban hálám tolmácsolásával táviratilag 
válaszoltam és már február eleién kezemben volt 
a kinevezés. Méltán írtam naplómba: Hála neked 
iő Isten, ki a Benned bízódat áldásoddal ajándé- • 
kozád meg!

Ezután már hamar ment minden, február 
12-én árverést tartottam 18-án már Esztergomban 
voltam, hol elfoglaltam nagyon sok munkát kívánó 
nehéz, széleskörű ismereteket, gazdag tapasztala
tokat feltételező felelőségterhes állásomat, amit 
tizenhatéven túl terjedő szorgalmas, pontos tájé
kozott szolgálatom alatt elég bőven volt szeren
csém tapasztalni. E mellett azonban sokat is csa
lódtam.

(Vége).

Körmend- Muraszombat h. é. vasút menetrendje:
Érvényes 1913. október hó 1-től.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-49 7-2S
1 

j 09 4-34 i Körmeiül c
1

6-30 H-13 4-oo 7 56
7’46 1 25 4 54 Xádasd 1 6-16 10-56 3-45 7 40

5-18 8 04 1 38 5-11 Zalaliásliágy.Rimányin. 6 03 l()-39 3'321 7 -5
5-33 8-20 1-53 5-27 Zalapalaka 5 45! 1016 3.14 705
ö-»9 8-41 >07 5-43 Zalalövfi 5 40 10 10 3 09 7 00
6’03 8-58 ■> 21'5-59 Pankasz 519 9 41 2 55 6 37
6-n 908 2 29 6-08 Nagyrákos 5-12| 9-30 2 48 6 27
6-21 9-33 2 39 r,-23 Oriszentpéter 5 04| 9-20 2 40 6 19
6-4fi 9-59 “•55 U-49 Dávidháza-Kotonná v 4 48 849 ->•22 6-02
0-.-.4 10 09 303 6-59 örihodos 4 33 8-31 >07 5-45
7-02 10’0 3'» 7'1' Sál 4 26 8-21 1-59 5-35
7-15 10-30 3-24 7-.r Péterhegy-Tótkcreszt. i 4-10 8’07 1-48 5-21
7-24 10-40 3-337-:t; Kcrkaszabadlmgy 4 os 7 57 1-39 5-12
7-38 110- 3* ’7'5t F -Lendva Mátyásdomb ' 3 58 7-46 1 29 5’92
747 1113 3-49 8-2 Muszny a-Vasiak 3-37 7-24 1-17 441
7-58 11-27 4 00 8-16 Battyánd 3-J4 7-08 1 03 426
8.09 11-39 4'11 8'28 Muraszombat i 3J2 6-53 12-50 412

9-15 7-20C,-4( i Budapest keleti p u. é J-25 635 10-10 8'00
__ 6-01 12 37)3-24 • Szombathely 7-35 1J2O 4-42 1 0 44

4-50 10-30 3-25 i Kehi-ing 8-04 1-56 5’24 10 10

A fekete léniával aláhúzott számok az éjjeli időt jelzik 
este 6 órától reggel 0 óráig, 

betű indulást, é betű érkezést jelent.

A vasúthoz járó 

ut világítási

ügye sajnos - még Vakító fényt adó zseblámpák a
máig sincs megoldva, ZSCb- legtartósabb s legelegánsabb kivi
dé azért On pompásán * . . . ,
világíthat, ha vesz egy | telben! A lc«!obh"ak elismert
.Heliophor Gold-Export‘ • -Heliophor® elemek legocsóbb
jól világító villamos árbani elárusitása :

Balkányi Ernőnél

Muraszombat.
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Hölgyek becses figyelmébe 

ajánlom: Mezö-utczában, Kühár-féle j 
házban az újonnan nyitott női- ’ 
kalap üzletemet. Elfogadok ’ 
mindennemű kalapdiszitést, kalapjavi- | 
tást, - úgyszintén kisleányok részére — j 
kalap és fejkötö készítését.

Tisztelettel

WOLFARTH LAJOSNÉ.

’O 
c<u

Keil-Lakk
„Keil-Lakk**-nál  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-Lakk“-ból van minden sein, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „Keil-Lakk“.

Fürst A. és Fia
czégnél egy jó házból való fiú

1914. = Eladó _
Protestáns

Árvaházi
Naptár

megjelent és kapható:
Balkányi JSrllŐ könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

reketség és hurut ellen nincs jobb a 
RÉTHY-fele pemetefű cukorkánál. 
Millió ember szereti a világh:rü RÉTH Y-czukorkát, 
mert rendkívül kellemes izü. a gyomrot, étvágyat nem 
rontja. Meghűlés, hurut, köhögés ellen biztosan és 
gyorsan használ. Vásárlásnál vigyázzunk és hatá
rozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 
utánzata van Az eredetinek minden egyes darabján 

rajta van a Réthy név.
1 doboz ára 60 fillér, kapható mindenütt. 
Postán küld 5 dobozt franko 3 koronáért.

RÉTHY BÉLA gyógyszerész Békéscsaba.

Korcsmáros urak
figyelmébe !

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

lakosnál.

egy teljesen jókarban levő benzin 
lokomotív cséplőgéppel, 10 ló- 
erejü, Kállai Lajos-féle. A cséplő
gép csak két éven volt használva. 
Családi okokból jutányos áron 
azonnal is eladó Horváth Mik
lósnál Murahalmos, u. p. Mura 
= szombat, Vasm. ZZZZ2T

Radó Antal:

Idegen szavak szótára
Hivatalos és magán életben nélkülözhetetlen 

könyv.

Önügyvéd.
Peres s peren kívüli ügyekben a törvények szabályaival, 
curai döntvényekkel és irománymintákkal, kiegészítve a leg
újabb törvényekkel a bírósági hatáskörről, sommás eljárásról, 
házassági s családi jogviszonyokról, örökösödési eljárásról, 
felső közigazgatási bíróságról, consuli bíráskodásról, bélyeg
illeték -szabályokról, különösen jelzálog-kölcsönöknél, fizetési 
meghagyásokról, telekkönyvekről, kamatlábról, állami anya

könyvekről.

Kapható: BALK \NY) ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkeresketíesében Muraszombat

tanoneznak Sürgöny! Sürgöny! Sürgöny!
azonnal felvétetik

és rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MXLUIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

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

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

gyógyszertárában.

r-------------- —~ : -é
Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

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 (Miklós napi) vásárokra Mura
szombatba érkezem és ott elsőrendű gyártmányú, lég 
jobb francia és angol anyagból készült és legjobban álló 
női felöltőimet, leányka kabátjaimat, 
úgyszintén plüs 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.


