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Iparosaink.
Valamikor, nem is olyan régen, tűrhető 

)!gári módban élt a kisiparos. Munkája 
meghozta a gyümölcsét. Biztos, jó kenyere 
volt a mesternek is, a segédeinek is. Tár- 

dalmilag, a közéletben is kedvező volt a 
k.siparos helyzete

De fordultak az idők, szédítő roha
mossággal fejlődött a nagyipar és valahány 
in, toronymagasságu gyárkémény épült, az 
mind egy-egy fokozatot jelentett az egész 
társadalmi élet átalakulásában.

Ma sivár a kisiparos helyzete. A gyárak 
versenye fojtogatja, a segédmunkásnak, az 
anyagnak megdrágulása szörnyen küzdel
messé teszi reá nézve a létet; a rengeteg 
teher, mely mindenfelől vállaira nehezedik, 
szinte összeroppantja. A kisiparos mester 
csak kínnal, keservesen tudja megszerezni 
a betevő falatot, s mert »szcgényeinber 
komiszember , társadalmilag sem olyan 
már a kisember helyzete, mint aminő 
hasznosságánál, képzettségénél, munkájánál 
fogva joggal megilletné s aminő volt egy 
pár évtizeddel ezelőtt, amikor még a céhek 
minden dolga eseményszámba ment

Valami helyes ösztön nem egyszer 
bírta rá egy-egy városnak, vagy egy-egy 
vidéknek az egy szakmabeli kisiparosait, 
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hogy egy érdekcsoportba tömörülve, közö
sen vállaljanak valami nagy szállítást, pél
dául kincstári munkát. És ahol jól fogták 
meg a szervezkedést, ott a dolog szépen 
sikerült is.

Hát ezen érdemes elgondolkozni. És 
ebből le lehet vonni azt a tanulságot, 
hogy csak üdvösen cselekedhetnek a magyar 
kisiparosok, ha szakmára való tekintet nélkül 
tömörülnek össze, hogy vállvetve, közös 
erővel buzgolkodjanak közös érdekeik, 
boldogulásuk tekintetében.

A leghatalmasabb szervezetek egyike 
a gyáriparosok országos szövetsége. Nos 
hát, ha a sok millióval biró gyárosok 
szükségesnek látták, hogy közös érdek 
csoportba verődjenek össze, mennyivel | 
nagyobb szükségük van erre a kisipara- j 
soknak, akik csak úgy tudnak majd meg- | 
élni igazán, ha egymásra támaszkodnak, 
egymást vezetik, egymást védik.

Mindezeknek elmondása csak azért 
volt szükséges, hogy annál őszintébb elis
meréssel honoráljuk, annál nagyobb öröm
mel regisztráljuk a szentgotthárdi iparosok, 
mesterek és segédmunkások tömörülését, 
működését.

ügy az iparoskor, mint az iparos és 
kereskedő ifjak önképző köre az okos, a 
helyes, a jövőbe látó vezetésnél fogva a 
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lehető legjobb utón halad és a tagok 
hamarosan be fogják látni, hogy soha 
szerencsésebb lépést a maguk szempont
jából nem tehettek, mert az egyértelmű 
lesz a kisember boldogulásával, érvénye
sülésével.

Azok a kulturális előadások, és külö
nösen az előadások iránt mindig fokozottabb 
mértékben megnyilatkozó érdeklődés — oly 
sziinptómák, a melyek a legszebb remé
nyekre jogosítanak.

Vérengzés Lendvakirályfán.
Csendőrök tragédiája.

Szerdán a reggeli órákban rettentő véreng
zés hire jött Muraszombatba. A csendőrség kapta 
az első hirt, hogy Lendvakirályfán halálra sebeztek 
két csendőrt, s hozzák őket a kórházba. A hihe
tetlennek tetsző híradás fájdalom valónak bizonyult. 
Megtörtént, hogy két derék szál csendőrt, akikről 
a rettegő közvélemény azt tudja, hogy egy egész 
falu megfékezésére elegendők, pár legény annyira 
ártalmatlanná tett, hogy az egyik még útközben, 
a másik pedig pár nap alatt meghal. A szörnyű 
eset részletei még nincsenek teljesen tisztázva. 
Csupa rokon és jóbarát van az ügyben érdekelve, 
kiknek kitanult és ügyes beszédjéből nehezen tudja 
a nyomozó hatóság az igazi tényállást megállapí
tani. A legfőbb tanú kemény ajka immár néma. 
Abból földi biró nem vesz ki már vallomást. 
Bajtársa ki jóval tovább küzdött a halál kínjaival

TÁROZA.

Tótsági történetkék.
Irta : Kolosváry Ferencné.

Vend legenda a papi nőtlenségről.
A régi jó időkben, mikor még bőven volt 

Isten áldása a borágon, mustot szállított a prés
házból haza a pap, a férfi és az asszony.

Esős ősz volt, az a jó tótsági agyag tapadós 
volt, mint a szurok.

Elöl a pap; kövér lovai könnyű szerrel 
húzták a nagy hordókkal megrakott szekeret 
hegynek fel, völgynek le.

Utána a férfi erős ökrei lassan, de annál 
biztosabban vitték terhűkét hegy-völgyön kátyún át.

Leghátul az asszony girhes-görhes tehénkei
vel, csikorgó-nyikorgó faszekerével.

Völgynek még csak ment valahogy, de hegy

nek már sehogy sem akart menni, hiába feszitette 
az asszony a maga gyenge vállát is a szekér
oldalnak.

Kínlódott vergődött egy ideig; mikor látta, 
hogy sehogy sem boldogul, szekerét ott hagyta a 
kátyúban utána futott a papnak, nagy könyörgés
sel kérte, segítené kivontatni szekerét a hegynek.

De a pap durván ráförmedt:
Az én lovaim nem arra valók, hogy akár

miféle asszony szekerét vontassák.
A férfi, látva az asszony nyomorúságát, 

szótlanul kifogta ökreit, a hidegtől és kirmerült- 
ségtöl reszkető tehénkék elé fogta és kivontatta 
az asszony szekerét a hegynek.

A hegytetőn állt a templom, mellette a 
plébánia.

Mire az asszony szekere a hegyre ért, arra 
a pap mustja a pinezében volt, lovai a zabos 
jászol előtt pihentek a pap pedig gúnyosan nézte 
az ablakon át, hogyan kínlódik a másik kettő a 
hegyen fel.

Hogy felértek, szólt az asszony a férfinak : i 
Jószágodért életed társa leszek ezután ; a te , 

otthonod az én otthonom lesz. Ifjú korodban 
örvendeztetöd, öregségedre ápolód vigasztaló 
leszek.

Boldogságtól sugárzó arccal szólt a férfi : 
Megosztom veled hajlékomat, kenyeremet, 

tövis ne sértse gyengye lábadat; oltalmazod leszek 
ez életen át.

Csufondárosan nézte a pap. mit is tud egy
másnak oly szépet mondani ott kint a sárban az 
a két szegény emberfia.

Ekkor az asszony tekintete az ablakra esett 
és a mögötte csufolódó papra.

Gonosz pap, szóit, te aki az én nyomorú
ságomat az ablakon át nézted ezután a más bol
dogságát is csak az ablakon át nézd:

Te add össze a férfit az ő asszonyával, te 
hallgasd végig az asszony édes bűneinek vallo
mását, te kereszteld a gyermekeit, te temesd el; 
de magadénak Isten és ember előtt soha se 
vallhasd.

Hogy esett, hogy nem, de rövid időn belül 
megérkezett a papi nőtlenséget elrendelő pápai 
decretum. 

Mi a Sirolin „Roche11?
SIROLIN „ROCHE“-t használjunk légzőszerveink védelmére-

A gyógytárban határozottan Sirolin „Roche“-t kérjünk és gondunk legyen arra, 
hogy házigyógytárunkból sohasem hiányozzék egy üveg Sirolin „Roche“.
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A Sirolin »Roche« megrövidíti a gyógyulást 
elősegíti a váladékeltávozást, megszüntet 
köhögésingert, é||eli izadást és lázt, a légző
szerveknek ellenálló erót ad. Fenti tulaj
donságai folytán óvatossági kúrákra van 
predestlnálva. A Sirolin • Rochea elősegíti 
az emésztést és ezzel javltja az erőállapotot, 
gyarapítja a testsúlyt és a jó közérzést-

A Sirolin »Rocliea oly gyógyszer, amely 
tudományos alapon jól emészthető, nem 
izgató Guajacolcsapadékból álllttatlk elő és 
a Guajacolnak csak jótékony hatású alkat
részeit tartalmazza. Gzélszerü összetétele 
és kitűnő melléktulajdonsága mellett, ki 
tünó Izü és étvágygerjesztő is lévén, az 
összes orvosok rokonszenvét megnyerte.

Mindenki mint óvatossági kúrát a légző
szervek megbetegedése ellen.
KöhSgcisek és olyanok, akik krónikus 
tüdőhurutban szenvednek.
TDdöbajosok és astlimatikusok megköny- 
nyebbülésül és étvágygerjesztésül.
Influenzások javulás és erősödés czéljáből 
Skrofulások, inlrigydaganatos gyermekek 
szem- és orrburutusok, hörghurutosok si
kerrel használhatják.

A

>

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását,
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ép e kínok miatt nein tudott elfogadható vallomást 
adni. A nyomozás eddigi adataiból a következő 
tényállást lehet megállapítani.

a vashidegkuti csendőrőrs két embere, Hodosi 
István esendő? és Bertalan Mihály próbacsendőr 
kedden d. u. 4 órakor rendes portyázó szolgálatra 
indultak. Bertalan ezúttal először volt szolgalatban. 
Most került ki az iskolából, s azért küldték el 
Hodosival, mert ez egyike volt a legmegbízhatóbb 
és a legkiválóbb csendőröknek.

A járőr nagy földet bebarangolva szerdán 
hajnalban 2 óra tájban Lendvakirályfára ért. Ez 
a község a Véghely gyanafalvai törvényhatósági 
ut mellett fekszik. A csendőrök nem az ország
úton, hanem keleti irányból az ut mJiett elterülő 
réteken és földeken keresztül jöttek.

Menetirányuk (direktió) a Eiczkó János háza 
volt, amelynek pálinkafőzésre berendezett mellék
helyiségéből világosság és lármázás hatolt a csen
des éjszakába. A ház elé érve legényeket találtak 
ott a csendőrök hangos beszélgetésben, akik fel
ismervén a csendőröket, behívták őket a szobába 
melegedés és pihenés céljából. A hívás nagyon 
barátságos és szívélyes volt, úgy, hogy a csend
őrök, miután Lendvakirályíán úgyis pihenőjük lett 
volna, bementek a házba, illetve a szeszfőző he
lyiségbe, ahol többen voltak férfiak, nők vegye
sen, különböző korbeliek. A többek között ott 
voltak Eiczkó János a gazda, Hári György. 
Upoka Iván, Hári Eerenc, Küzmics Alajos és Hári 
Antal valamennyien lendvakirályfai lakosok.

Hogy bennt a szeszfőzdében mi történt, ezt 
egész biztonsággal megállapítani nem lehet. Tény 
az hogy Bertalan Mihály próbacsendőr rövid olt 
tartózkodás után kijött a szobából. Ekkor szóváltás 
keletkezett Hodosi és Hári Antal között. Hári 
Antal nemrégen 3 havi fogházat ült egy ügyből 
kifolyólag, amelyet Hodosi csendőr nyomozott ki. 
A szóváltás valószínűleg ettől az ügyből kifolyólag 
keletkezett. Tán egy negyedóra múlva Hári Antal 
eltávozott a főzdéből és haza ment. Valószínű, 
hogy Hári aki egyébként czipész, ekkor hozta 
magával bőr vágó kését, s ezt észrevették szülői 
és testvérei, s mert Hári izgatottságát látták, vele 
jöttek. Hodosi látva azt, hogy Hári sokad magával 
jön be, az elsőnek belépő öreg Hárít torkon ra
gadta. Hári Antal ebben a pilanatban a csendőr 
mögé ugrott, s éles kését belevágta ennek nya
kába. Magasan szökkent fel a csendőr meleg piros 
vére, s befecskendezte a szoba falát és plaíondját. 
A mély szúrás harczképtelenné tette Hodosit, aki 
megtántorodott, elejtette fegyverét s önszeroskadt. 
Ekkor aztán a megvadult társaság neki ugrott a 
földön heverő csendőrnek, s ütötték, verték, ahol 
érték. A bonczjegyzőkönyv szerint okvetlen több 
embernek kellett bántalmaznia Hodosit, mert a 
sérülések különböző helyen és különböző eszkö-

A kvatember.
A zalai részen történt, ott, ahonnét a Klárák, 

a Mankák és a Bárák messze országokat bejárnak, 
répamaggal, kásával, miegymással kereskedve.

Azalatt otthon a Markók, a Martinok és 
Mihályok szántják a földet és nevelik a gyerekeket.

Ilyen világjáró asszony volt Klára is, s mig 
ura a Mihály harminc évi házasság után elöre
gedett, letört, ő még búcsún, lakodalmon eljárta 
a valcert.

Jártában-keltében valakinek, úgy lehet, valami 
idegen férfinak elpanaszkodott Klára, hogy őt az 
ő Mihályja immár nem akarja szeretni.

Felvilágosították Klárát, hogy törvény szerint 
muszáj a férfinak az ő asszonyát szeretni.

Be állit hát Klára a bíróságra, panaszt tenni 
Mihály ellen, hogy ez őt többé nem szereti.

Tapasztalt ember volt a biró, tudta feleinek 
életviszonyait, azért igy szólt az asszonyhoz:

Tán jobban kellene neki udvarolni.
Főztem neki trgancát semmi. Sütöttem 

neki cvertinát semmi; három esztendős hájat 
adtam a kenyerére, mikor kaszálni ment semmi, 
felelte Klára asszony egy szuszra.

Tán kedvezne neki kend jobban, engesztelte 
a biró:

Cirókáltam, morikáltam, oldalba döfködtem 
mindhiába, olyan az már, mint a kaloda az 

árokparton.
Látta a biró, hogy az asszonyt egy könnyen 

nem rázhatja le nyakáról, megidéztette tehát a 
feleket.

A tárgyaláson az asszony újra elő adta 
panaszát. 

zökböl eredők. Ez a vérengzés azonban nem ment 
lárma nélkül, s Bertalan Mihály próbacsendor 
rosszat sejtve be is akart menni a szobába, de az 
ajtót zárva találta. Fegyverét neki feszítve az ajk
nak próbálta azt betörni, de nem sikerült. Az 
ajtó feszegetést belülről is észrevették, mire Hári 
Antal a közben kinyitott ablakon, amelyen át 
Eiczkó János kimászott, hogy segítséget hozzon, 
kiugrott s Hodosi fegyverével a ház sarkából 8-—9 
lépésnyi távolságról rálőtt Bertalanra. Három lövést 
tett a gazember, s egyik talált. A golyó Bertalan 
alkarját keresztül fúrva a bordák között testébe 
hatolt, a gerincz oszlopon megakadva a másik 
oldalon ugyancsak a bordák közöli kijött. A meg
aludt vér között találták meg az orvosok a golyót. 
Bertalan a lövés után összeesett. Erre Hári oda
ment s a kezében 'evő fegyverrel még akkorát 
sújtott a szerencsétlen csendőr jobb lábára, hogy 
ennek czombcsontja eltörött, a puska cső agya 
meghasadt, a szurony pedig elgörbült.

Erre már az egész falu ott volt a rémes eset 
színhelyén, a csendőrök ápolására azonban senki 
sem gondolt. Végre a községbiró reggeli 5 óra 
felé szekeret hozott, arra feltették a sebesülteket, 
s beszállították őket Muraszombatba a kórházba. 
Hodosi István még az utón meghalt. Hulláját a 
kórház halottas kamrájába szállították, ahol a 
délután folyamán dr. Skrilec Mihály és dr. Geiger 
Vilmos orvosok. Szentkirályi Sándor aljárásbiró 
jelenlétében felbonczolták. Bertalan Mihályt a 
kórházba ápolás alá vették. Állapota már akkor 
oly súlyos volt, hogv életbenmaradásához igen 
kevés reményt fűztek az orvosok.

Rendes János járásőrmester kiszállt a hely
színére s bevezette a nyomozást, amelyet Szép 
Géza csendőrhadnagy folytatott és fejezett be.

Mire azonban a csendőrség munkába kezdett, 
a főbünös Hári Antal, aki a mészárlást véghez- 
vitte már megszökött. A véres munka után haza 
ment, tiszta ruhát öltött, magához vette katona- 
künvvét, munkás igazolványát, cselédkönyvét, 
mintegy 280 300 kor. pénzt és még a sötétség
leple alatt eltávozott a határ felé. Hozzá tartozói 
azt a mesét mondták el a csendőröknek, hogy 
nem akarván csendőrkézre kerülni, maga ment be 
Muraszombatba jelentkezni hatóságnál. A csendőrök 
ezt elhitték és nem keresték. Csütörtökön délután 
az őrizetbe vett egyéneket, mindazokat akik bennt 
voltak a szobában, a csendőrhadnagy szabadon 
eresztette, mert nem volt ellenük terhelő bizonyíték. 
A gazemberek azt állították, hogy a csendőrök 
holt részegén jöttek be, szinte úgy estek be a 
szobába, s amiatt volt a verekedés, mert a csendőrök 
ittasak lévén beléjük kötöttek. Valamennyi ártat
lannak mondta magát és Hári Antalra vallott, aki 
szerintük már biztonságban van, s vígan utazik 
Amerika felé. Azt mondták, hogy a csendőrök

Mit tud védelmére felhozni ? Kérdi a biró 
Mihálytól.

Harminc esztendeig hűséges hitves társa vol
tam ennek az asszonynak, övé volt minden ölelé
sem, minden csókom; elöregedtem, kifogytam a 
csókból, nem kell nekem már, csak meleg szurdék 
és jó falat puha kenyér, szólt a vádlott keserves 
sóhajjal, amely száz szónál is többet mondott.

De lássa Mihály, szólt a biró, a törvény az 
asszony részén van.

Megemberelhetné magát, mondjuk minden 
kvatemberben egyszer.

Klára sem mai gyerek, ö is beérheti ennyi
vel, bele nyugosznak-e vagy sem ?

Bele nyugodtak, bár jóformán egyikük sem 
tudta, mi is az a kvatember.

Amint mennek a hosszú folyosón kifelé, 
elkezd a Klára asszony gondolkozni:

Sok országot bejártam, sok búcsún, vásáron 
ott voltam, de sehol sem hallottam ilyen nevű 
patron üst emlegetni. És ahogy a furfangos Klára 
asszony tovább szőtte gondolatai fonalát, csak
hamar rájött, hogy ennek a patrónusnak a neve 
veszedelmesen hasonlít a kvatrához, ahogy ők a 
negyedévi böjtöt nevezik.

Tán csak nem! sóhajtott fel magában. 
De ezt már megkell tudni. Ezzel fordul vissza 
bekopogtat, bedugja fejét a tárgyalási terem 
ajtaján.

A biró aki már más peres felekkel bajlódott 
rászól:

Na Klára mi az, mi kell kendnek már megint ?
Feleli Klára: Kérem tekintetes királyi biró 

ur, csak azt jöttem megkérdezni hányszor esik hát 
minden héten az a kvatember? 
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előzőleg 3—3 félliter bort ittak a korcsmában, a 
fözdében pedig Hodosi 10 kupa, Bertalan pedig 4 
kupa írissen főzött szeszt ivott. Ezzel szemben a 
bonczolás megállapította, hogy Hodosi semmit 
sem ivott, mert gyomrában még csak nyomát sem 
találták alkoholnak.

Pénteken reggel újból összeszedtek a gyanú
sítottakat, Szentkirályi Sándor kiszállt automobilon 
a helyszínére és behozatta mindazokat, akik már 
egyszer őrizetben voltak. Egész nap tartott a ki
hallgatás és a szembesítés a súlyosan sérült Ber
talan próbacsendőr és a gyanúsítottak között.

Pénteken délután eltemették Hodosi Istvánt. 
A kórház udvarán nagy közönség gyűlt egybe, 
hogy megadja a végtisztességet e szerencsétlen 
végét ért csendőrnek, ki hivatása teljesítésének lett 
áldozatává. Eljöttek szülői, kiknek egyetlen gyer
mekük volt a megboldogult, s bajtársai, kiknek 
kemény marcona vonásaikról az őszinte ir.-gha- 
tottság tükröződött le.

A példátlanul álló rémes eset részleteit most 
bogozzá Szentkirályi Sándor aljárásbiró avatott 
kezekkel. A főbünös már árkon-bokron túl van. 
Mikor e sorokat Írjuk, azt a hirt kaptuk, hogy 
Murekben elfogták, de ez a hir még mindaddig 
nem nyert megerősítést. A részvét a csendőrök 
iránt általános, s az egész közvélemény szinte 
hangosan követeli a bűnösök szigorú és példás 
megbüntetését. Hogy azonban a közönség ez óhaja 
mennyiben fog teljesedésbe menni, az még a jövő 
titka. Egyenlőre a gyanúsítottak erősen tagadnak, 
s oly ügyesen beszéltek össze, hogy a tárgyilagos 
bizonyítékok alapján ítélő bíróság még ezidöszerinl 
nem tud ellenük semmi terhelő adatot.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

H I E. E K.

A szegénysorsu tüdőbetegekért.
Ajtónkon megint zörgetni fognak halót- 

taknapja táján egy gyönge virágszállal. 
Megszoktuk már, hogy évről évre a sze
gény szenvedő tüdőbeteg embertársak meg
mentése érdekében az egész országban 
gyűjtés indul meg, amely szerencsés ihlettel 
a halottakra való kegyeletes emlékezés 
megható mementojával igyekszik megindítani 
á lelkeket és adakozásra késztetni a tár
sadalmat ..Csak egy virágszálat!“ hangzik 
a felhívás és a nemes missziót teljesítő 
egyesület, a tüdővész ellen küzdő József 
Kir. Herceg Szanatórium Egyesület nagyon 
szerényen nem is kíván mást, minthogy a 
temetőbe szánt koszorúk egy virágszálának 
értékét fordítsuk az élő haldoklók meg- 
mentési alapjára. Kérges szivünek kell 
lennünk, ha elfordulunk ettől a kéréstől. 
Bár sok Ínség sújtja társadalmunkat, de 
azért nem zárkózhatunk el az irgalmasság 
cselekedetétől. Sőt éppen ilyen vészterhes, 
nehéz időkben szorulnak rá a gyöngék a 
fokozottabb istápolásra.

Mindenki, aki csak teheti, járuljon 
tehát hozzá a maga fillérével a szegény 
tődöbetegek megmentéséhez egy-egy fillér 
a gyüjtőtarsolyban megsokasodva fontos 
védelmi eszközök, tüdőbeteggondozó inté
zetek, szanatóriumok alapja lehet. Éppen a 
József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
e téren közismert, produktív tevékenységet 
fejt ki. Tüdőbeteggondozó intézeteit már 
ott látjuk az ország minden vidékén. 
Gyógyitóháza is már kettő van és sok 
ezren áldják az egyesület tevékenységét. 
Aki közvetlen adományokkal akar az egye
sülethez fordulni, az egyesület címére, 
Budapest, IV Sütő-utca 6. alá küldje a 
nemes célra szánt adományait.
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A nöegylet jubileuma. A mura- 
junbati kér. jótékony nöegylet az idei 

ín fennállásának 20-ik évét töltötte be. 
Az alakuló közgyűlés 1893. október hó 

1-éri volt. E nevezetes évforduló alkál
iból a választmány tagjai csendes misét 
J ihattak, amelyet Szlepec János plébános 
rndott. A jubiláris évfordulót egyébként 
nöegylet megfogja ünnepelni, s ennek 
xlozatait a legközelebb összehívandó 
/gyűlésen állapítjuk meg

Fehérpataky László kir. ügyész a 
naszombati fogházak és az ügyészi megbízott 

hi\ Iának megvizsgálása végeit szerdán délelőtt 
szombatban tartózkodott.

Törvényszéki bírák a járásban. Dr. ; 
av Frigyes és dr. Szász Ferencz törvényszéki 
ák a hét folyamán járásunkban tartózkodtak. I 

Dr. Giay Frigyes pénteken Gesztenyés községben 
argyalt, dr. Szász Ferencz pedig Bodóhegyen járt 

csütörtökön az ottani tagosítás ügyében.
Dr. Huszár Pál p. ü. tanácsos, pénz- 

i igv igazgató helyettes szerdán délelőtt Muraszom- 
balban tartózkodott.

Lemondott hitközségi elnök. Dr. 
Geiger Arthur ügyvéd, a muraszombati izr. hit
község elnöke, ezen tisztéről lemondott. A lemon
dás oka az, hogy a hitközség egyes tagjai indo
kolatlanul húzzák halasszák a rabbi választást. 
Ha a hitközség vezetőségének nem sikerül a 
nagyon népszerű elnököt a lemondás visszavoná
sára bírni, úgy elnökké minden valószínűség szerint 
Fürst Ödön tekintélyes nagykereskedőt fogják 
megválasztani.

Vadászat Pósfay Pongrácznál. Teg
nap volt az első szalonka vadászat Pósfay Pongrác 
főszolgabíró szentbibori és bokrácsi területein. A 
vadászaton részt vettek: Bodnár András, dr. 
Czifrák János. Junkuncz Sándor. Kleinrath József 
és dr. Pintér Miklós. Esett 24 szalonka, 36 nyúl, 
7 fáczánkakas és 1 őzbak.

Uj vadásztársaság. A volt gróf 
Széchenyi-féle vadászterületek egy részének bér
letére uj vadásztársaság alakult Muraszombatban, 
amelynek tagjai: Bodnár András, dr. Bölcs Gyula, 
dr. Czifrák János. Kleinrath József, dr. Lamm 
Antal, Most Rudolf, Osterer Károly, dr. Pintér 
Miklós, dr. Skrilecz Mihály és dr. Sőmen Lajos. 
A társaság elnökévé dr. Czifrák Jánost, vadász
mesterré Kleinrath Józsefet, pénztáros és jegyzővé 
Bodnár Andrást választotta meg.

Megérkeztek az iskola tervei. Meg- 
rtuk, hogy a község képviselőtestülete legutóbb 

tartott ülésén megbízta Hocholzer Ödön szombat
helyi műépítészt a polgári iskola vázlatterveinek 
•lkészitésével. Tekintettel arra, hogy a tanfelügye
lőség a terveket nagyon sürgette, a község mind
össze I heti terminust adott az építésznek, aki a 
nagy munkát még egv nappal a kitűzött idő előtt 
elvégezte, s megcsinálta a vázlat rajzokat 2 
példányban. Az iskolaszék tagjai igen szépeknek 
és sikerűiteknek találják a rajzokat. A hozzávető
leges költség 65 70000 korona. A község kép
viselőtestülete az iskolaszékkel együtt legközelebb 
ülést tart ebben a tárgyban.

Halálos automobil elgázolás. Vasár
nap délelőtt dr. Lamm Antal muraszombati nagy
bérlő automobilon igyekezett Muraszombatból Szent- 
gotthárdra. Vasiak határában a Sável-féle vendéglő 
előtt az utón egy öreg asszony, Zrinszky Ferencné, 
szül. Persa Judit ballagott, s ügyet sem vetett az 
automobil hangos tülkölésére. Mikor dr. Lamm, 

aki az autót vezette, látta, hogy az asszony 
sehogy sem akar kitérni, gépjét az ut másik olda
lára kormányozta s menetéi meglassította. Mikor 
a kocsi az asszonnyal majdnem egy vonalba ke
rült. Zrinszkyné hirtelen elibe lépett a gépnek, 
amelynek sárhányója feltaszitotta. A szerencsétlen 
nő esés közben az autó kereke alá került s szen
vedett sérüléseibe még aznap délután belehalt. 
Dr. Lamm az esel után rögtön visszafordult, előbb 
dr. Skrilecz Mihályt hívta ki a szerencsétlenség 
színhelyére, majd meg a csendőrökhöz ment s je
lentette az elgázolást. Rendes János járásőrmester 
kiszállt a helyszínére s megejtette a vizsgálatot.
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Névmagyarosítás. Miholics Mihály 
községi rendőr vezeték nevét belügyminiszteri enge
déllyel >Molnár -ra magyarosította.

Az ezred jutalma. Kilencvenhat sze
mélyes ezüst evőkészlet. Még ez év márciusában 
történt, hogy a szombathelyi ulánus-ezred, amely
nek tulajdonosa az orosz cár, fényes ünnepségek 
között ülte meg a Romanow-család 300 éves jubi
leumát. Az ünnepségek alkalmával táviratilag 
üdvözölték a cárt, aki most egy igen szép aján
dékkal köszönte meg a tisztikar figyelmét. A cár 
egy gyönyörű 96 személyes ezüst evőeszközzel 
ajándékozta meg az ezred tisztikarát. Most a 
tisztikar a cár iránti tiszteletből az ezüstnemücket 
a cár nevével és címerével látta el s ezt a munkát 
több külföldi ajánlattal szemben a szombathelyi 
Dukesz Ferenc órás- és ékszerész cégre bízta. 
Igen örvendetesnek mondható a magyar iparnak 
ez a diadala a külfölddel szemben, ha tekintetbe 
vesszük, hogy az ulánusok tőlünk nyelvileg és , 
érzésileg teljesen idegenek. A tisztikar ezen tényé- i 
vei nemcsak a magyar ipar iránt való becsülését . 
fejezte ki, hanem ezáltal közelebb férkőzött a 
polgárság szivéhez, amelytől eddig elzárva volt.

Vasiakon iskolát kell építeni. Vas
vármegye közigazgatási bizottsága januári ülésében 
elutasította Vasiak községnek azt a kérelmét, hogy , 
a battyándi ág. h. evangélikus iskola kötelékében 
meghagyassék, illetve újból kötelezte a községet 
arra, hogy községi elemi iskolát állítson fel. A 
közigazgatási bizottság határozatát megfelebbezte 
a község a vallás és közoktatásügyi miniszterhez, 
amely tegnap érkezett leiratával a közigazgatási 
bizottság határozatát jóváhagyta. Leiratában azt 
írja a miniszter, hogy Vasiakon egy állami iskola 
szervezését célzó tárgyalásba csak úgy bocsátkoz
ható, ha az iskola elhelyezését a község biztosítja.

Családi háborgatás és egyebek. 
N. J. u i gazda tilosban érte élete párját egy 
barátjával. Holmi kis lovagias színezetű mérkőzés 
keletkezett erre, aminek folytatáskép a férji önér
zetében megsértett hazafi a következő feljelentést 
irta sajátkezüleg a járásbirósghoz:

Tekintetes királyi járásbiró urnák Mura
szombatban. Alulírott azon alázatos kérésemmel 
fordulok a tekintetes járásbiró úrhoz, hogy e 
hő 18-án délután 5 óra tájban egy rejtett he
lyen rajt értem Cs. A. u—i lakost, hogy a fele
ségemet tévútra biztatta. Arra biztatta kérem 
alázatosan a tekintetes járásbiró urat, hogy a 
feleségem hagyja nálam a három kis gyermeket 
és béreljen magának máshol egy lakást és en
gem hagyjon ell. Minek utána én közékbe lép
tem és Cs. A.-t szóval figyelmeztettem, hogy 
hagyja el a feleségemet és ne biztasa semmi 
rósz útra, hiszen ő tud hogy mit csinál. Mert 
ha nem hagyja ell, feli lököm úgy, hogy majd 
megéri összeszedni magát. Mindezen figyelmez- , 
tésemre be ugrott az udvaromba és a vágót 
fámnál ki húzott egy karót, a melyei megtáma
dott és kétszer rám ütött. Így hát védekezés 
közben elvettem tőle a karót és az ütéseket i 
visszaszolgáltam neki, hol ott ő még egy karót 
húzott ki, a mely karóval ismét megakart ütni, 
de azzal már megütni nem engedtem magamat, 
így hát tekintetes járásbiró ur alázattal kérem, 
minek utána hogy ezt Úgy semmi nélkül nem 
hagyhatom, családi háborgatás és könyü testi 
sértésért kénytelen vagyok a tekintetes járásbiró 
úrhoz feli jelenteni és benünket kihallgatásra és 
igazság útra megidézni inéltóztassék. Kérésem
mel ismételve maradtam alázattal AT. J.

— A muraszentesi vérengzés. Augusz
tus 15-én a muracsermeli búcsúról hazatérőben 
voltak a baikóci legények. Útközben Muraszentesen 
a Pecsics-féle korcsmába tértek, ahol csendes 
borozgatás között tárgyalták le a nap eseményeit. 
Későre járt már az idő, amikor a csendes boroz
gatásból vig mulatozás lett, miközben Dervarics 
Ferenc barkóéi legény katona nótákkal fűszerezte 
a hangulatos perceket. Martinecz Alajos mura
szentesi gazdálkodó is betért több szentesi legény 
társaságában a korcsmába és a inulatozókkal 
szemközt levő asztal körül foglaltak helyet. Eleinte 
szép simán pergett a mulatozás órája, majd mikor 
teljesen borgőzös lett a levegő, a két társaság 
valami félreértésből kifolyólag összeveszett. A 
verekedés hevében Martinecz az egyik barkóéi 
legényt egy sörösüveggel úgy fejbe kólintotta, 
hogy az hányát vágódott a földön. Erre általános 
kavarodás lett a muraszentesi és barkóéi legények 
között. A nagy dulakodásban Dervarics előrántotta 
bicskáját és egy hatalmas csapással úgy nyakába

vágta Martinecznek, hogy a szerencsétlen gazdál
kodó nyomban kiszenvedett. A kir. ügyészség 
Dervarics ellen halált okozó súlyos testi sértés 
miatt emelt vádat. Tegnap volt ennek az ügynek 
a főtárgyalása a szombathelyi törvényszéken Halasi 
Viktor törvényszéki biró elnöklete alatt. A tör
vényszék büntető tanácsa Dervarics Ferencet, kit 
dr. Vályi Sándor védett erős felindulásban elköve
tett emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek 
és ezért a bíróság a bicskázó legényt másfélévi 
börtönre Ítélte. Az Ítélet jogerős.

— 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.

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

Aktuális komédiák.
Elavult kérdések, uj feleletek.

Mi emelkedik már a hegyek fölé? — Emel
kedik a tej, a hús, a kenyér, a fa és főleg a 
pénz ára.

Ki kel föl párnáiról ? — Senki, mert már 
mindenki alól elvitték a párnát.

Miért nem aludtam az éjszaka egy órát ? 
— Mert ma délelőtt négy váltóm járt le.

Miben fürdik az én rózsám, ha felkel ? 
Adósságban.

Miben fürdik a holdvilág? Sajnos, már 
az is.

Harminc nemes hova tart ? — Harminc 
nemes Amerikába tart, hogy onnan milliomos 
leányt hozzon magának feleségül.

Hol fészkel a fecske? Sehol, mert már 
a legutolsó eresz alól is kistajgerolják.

Minek a szőke énnékem ? Hogy mégtöbb 
adósságba verjem magamat.

Mi piroslik ott a síkon távolban ? — A 
hordár, akit a zálogházba küldtem.

Kit ver már oly régóta a teremtő? Min
den magamfajta szegényembert.

És mit nem ver a teremtő ? — Pénzt nem 
ver . . . kár ! !

Mi lesz mégegyszer a világon ? Talán 
valamivel kisebb drágaság.

De már akkor, mi lesz? — De már akkor 
késő lesz.
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A »Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségéinek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt 11 12 óráig a tit
kári lakásán. — A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Galambokat nagyobb mennyiségben megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

A Muraszombati Takarékpénztár
Igazgatóságától.

Hirdetmény.
A Muraszombaton székelő Mura

szombati Takarékpénztár 
és az u. ott székelő Délvasmegyei 
Takarékpénztár Részvény
társaság a f. 1913. évi szeptember 
hó 29-én tartott rendkívüli közgyűléseiken 
a két intézet fúzióját határozták el; ennél- | 
fogva keresk. törvény 202. §-a értelmében | 
ezennel felhívjuk a beolvadt, feloszlás 
folytán megszűnt Délvasmegyei Taka
rékpénztár Részvénytársaság hitele
zőit követeléseiknek a harmadszori közzé
tételtől számított hat hónap alatt leendő 
érvényesítésére.

Muraszombat, 1913. október hó 1-én.

Az Igazgatóság.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

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

zsebiám pát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert »Heliöphor*  elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása :

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását
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Dunántúli helyi érdekű vasút Rész
vénytársaság

1273, 1913. szám.

Meghívó
a dunántúli helyi érdekű vasút részvénytársaság
nak 1913. évi november hó 10 en (hétfő) délelőtt 
II órakor Budapesten, II., Szilágyi Dezsö-tér 1. 

szám alatt (II. emelet) tartandó

rendkívüli közgyűlésére, 
melyre részvényeseink, valamint a társaságunkba 
olvadt ..Körmend zalalövő őriszentpéter mura
szombati (Magyar (lalnyugoti)" és „Zalavölgyi" 
helyi érdekű vasút részvénytársaságok részvé

nyesei tisztelettel meghivatnak.

NAPIREND:

1. Jelentés a .Körmend—zalalövő—őriszent- 
péter muraszombati) Magyar délnyugoti)' és .Zala
völgyi' helyi érdekű vasút részvénytársaságokkal 
való egyesülés iránt hozott közgyűlési határoza
tok megtörtént jóváhagyásáról; az ezzel kapcso
latos és kereskedelemügyi m. kir. minister ur 
által helybenhagyott alapszabálymódositások vég
leges szövegének bemutatása, végül jelentés a 
beolvadt társaságok ügykezelésének és vagyonának 
megtörtént átvételéről.

2. Az igazgatóság és felügyelöbizottság kiegé
szítése ezek mandátumának tartamára.

Budapest, 1913. évi október hó 20-án.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Kivonat az alapszabályokból : A Dunántúli, Kör
mend—zalalövő—őriszentpéter—muraszombati (Magyar dél- 
nyugoti) és Zalavölgyi helyi érdekű vasul részvénytársaságok 
azon részvényesei, akik a közgyűlésen részt venni kívánnak, 
köiclesek részvényeiket a le nem járt szelvényekkel együtt 
Budapesten: a Magyar leszámítoló és pénzv‘Itóbank nál 
(V., Dorottya-utca 6.) vagy a Magyar általános hitelbanknál*  
(V., Nádor-utca 12.) vagy Berlinben: a »Dresdner Bank 
nál, vagy »Dahlem bei Berlin -ben : a- ■Centralbank für 
Eisenhahnwerte*  cégnél, vagy Münchenben : a Baverische 
Vereinsbank«-nál, vagy m m. Frankfurtban: a , Dresdner 
Bank -nál legkésőbben a közgyűlés megtartása előtt 8 nappal 
letenni.

Az államkincstár, a megyék, városok és községek, 
valamint Ő cs. és kir. Fensége Albrecht főherceg örökösei 
és a herceg Eszterházy javainak kormányzósága ezen kötele
zettség alól fel vannak mentve.

Minden szabályszerűen letett egy egész rész
vény egy szavazatra jogosit.

Körmend Muraszombat h. é. vasút menetrendje: 
Érvényes 1913. október hó 1-től.
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E, OKTÓBER 26.

Hölgyek becses figyelmébe

ajánlom: Mező-utczában, Kühár-féle 
házban az újonnan nyitott nőí- 
kaiap üzletemet Elfogadok 
mindennemű kalapdiszitést, kalapjavi- 
tást, — úgyszintén kisleányok részére — 
kalap és fejkötő készítését.

Tisztelettel

WOLFARTH LAJOSNÉ.
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rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. @wo 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.
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Fürst A. és Fia 
czégnél egy jó házból való fiú 

tanoneznak 
azonnal felvétetik

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


