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Muraszombat örömnapja.
Hétfőn délelőtt a korai órákban öröm

hírt hozott .-> cultura drótja, a telefon Mura- 
zoinbatba Pósfay Pongrácz ny. főbíróhoz. 
\ tanfeliigyelöség küldte a híradást, mely 
nem kevesebb ujdonságot foglalt magában, 
mint azt. hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1914. ér- ,sze/rt<-in!>er hó 1-ével 
■;", n >-irja a muraszombati községi pol- 

iri iskolát.
Tehát valóra vált az évtizedes álom, 

. hosszú esztendők kemény küzdelme máit 
megkapjuk az állami polgári iskolát.

A miniszteri leirat általános, nagy örö
met keltett város és járásszere, mindenfelé 
csak erről beszéltek s izgatottan vitattak 
meg a kellemes hirt. A kormány magas 
elhatározása nagy elégtétel azoknak a derek 
és önzetlen férfiaknak, akik fáradságot és 
időt nem kiméivé dolgoztak az állami iskola 
létesítésén.

Mindig voltak kis hitfi.-k, akik moso
lyogva nézték azt a lobogó lelkesedést, 
amellyel a mozgalom vezetői, ebbe az ügybe 
belevetették magukat E mosolygásban sok 
volt az olyan vonás, amely a teljes hitet
lenséget tükrözte vissza. És talán igazuk is
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volt. A felsőbb hatalmak mindeddig nem 
vettek tudomást- Muraszombatról, ennek a 
határszéli községnek jogos igényeiről és ez 
az állandó negligálás meggyökeresitette azt 
a meggyőződést, hogy az állam miértünk 
semmit sem tesz!

Ezúttal azonban máskép volt Sok 
utánjárással, lótással-futással, könyörgéssel 
és kilincseléssel sikerült a kormány figyel
mét ránk terelni. Odafönu belátták, hogy 
amikor ennek a kis városnak társadalma 
erején felül áldoz, akkor nekik ezt hono
rálni kell. Belátták, hogy a magyarság lét
érdeke ez az iskola, amely egyedüli ellen
szere a szlávositó törekvéseknek.

Nem hittek azonban a mi szavainknak, 
kételkedve fogadták ékesen beszélő tettein
ket és csak amikor meggyőződtek arról, 
hogy igaz ügy mellett rántottunk kardot, 
akkor tették magukévá az ügyet.

Most már gyors tempóban halad az 
iskola kérdés a teljes és végleges megoldás 
felé! A magas kormány már az építkezés 
terveit is jóváhagyta s őszre már, mire 
megkezdődik az uj tanév, bevonulhat az 
állam polgári iskolája két osztályával abba 
a díszes hajlékba, amelyet Muraszombat 
község, e község és járás közönségének 
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hazafias áldozatkészsége teremtett meg.
Hála, köszönet és elismerés legyen 

méltó jutalma mindazoknak, akik ezt a 
nagy müve) létrehozták és létrehozni segí
tették I

A polgári iskola márciusi ünnepe.
A muraszombati, ezidöszerint még községi 

polgári iskola tanárai és növendékei felejthetetlenül 
szép márcziusi ünnepet rendeztek vasárnap d. e. 
11 órakor. Bensőségteljes, emelkedett hangulatú 
iskolai ünnepség volt ez, amely úgy a növendé
kekre, mint a hallgatóságra mély benyomást tett. 
Kováts György igazgató és Ányos Mihály tanár, 
a közönség és szülök minden elismerésére érde
mesek. mert gonddal és fáradsággal készítették elő 
az ünnepélyt, amelynek minden pontjá a tökéletes 
és bevégzett munka hatását tette.

11 órakor, amikorra az ünnepély kezdete 
jelezve volt, az osztályterem megtelt szülőkkel és 
érdeklődő közönséggel, akiknek soraiban ott láttuk 
az iskolaszék több tagját is.

A fenyőgalyakkal és nemzeti szinti zászlócs
kákkal szépen díszített teremben, példás rendben 
ülnek a növendékek, akik felállással üdvözlik a 
vendégeket. Fegyelem és közép-iskolái tanulókhoz 
illő illemtudás az első kedvező benyomás, amit a

TÁRCZA J)

A feminismusről
Irta és a muraszombati jót. nőegylet estélyen felolvasta 

Greisingerné Kerecsényi Ilona.
(Folytatás.)

Mivel pedig igy a munka a házban kevesebb 
és keveseb és egyúttal sablonosabb is lett, a nő 
minden találékonyságát ambícióját a főzésbe fek
tette. a mi által sikerült nem egy tiominiumot a 
kéményen keresztül szélnek ereszteni, a kiket pe
dig nem hevített az az ambiczió, hogy egy fél 
vagy egész megye, bármely áron, beszéljen az ő 

’gyszerü konyhájukról, azok kezdettek unatkozni.
Előmozdította ezt az is, hogy férjuramat a 

/inói- és klubélet mind jobban és jobban el- 
\<>nta az othonból. A feleség többet közügyekröl- 
rnitsem hallott, mert azokat most már a kaszinó
ban tárgyalták. A férj délelőtt munkája után járt, 
hivatalban volt, délben, szűkszavúan bekapta ebéd

jét, rohantka szinóba vagy kávéházba, onnan hiva
talba, onnan ismét kaszinóba és csak vacsora ide
jén jelentmeg újból a családi fészekben. S mivel 
a rendelkezésére álló szeretetreméltóságot már a 
nap folyamán mind elfogyasztotta, az othonnak, 
feleségének nem maradt belőle. Az soha eszébe 
sem jutott, hogy élete párjának is lehetnek szel
lemi szükségletei. Talán részben menthető volt ez 
avval, hogy időközben a férfiak képzése magasabb 
és magasabb fokú lett, mig a nőé megmaradt a 
régi nívón és igy egymást többé kellően megérteni 
sem tudták s mert lábrakapott az a nézet hogy 
a házba a feleség nagyon hasznos házi bútor, a 
férj a nőnevelését, tanítását meg sem próbálta, a 
nő tehát unatkozni kezdett.

Ez az unatkozás lett szülője a végnélküli 
luxus kézimunkáknak, melyek bár rengeteg pénzbe 
kerülnek igen ritkán szépek és még ritkábban 
hasznosak. Igy született meg a sikamlós regénye
ket faló asszonyi típus, amely áhitatos csodálója 
X. grófnő vagy Y. marquise kalandjainak és még 
jó, ha csak a teóriánál marad s nem akarja azokat 
a praxisra is átvinni. Igy származott a megnem- 

értett asszony, a tultiszta asszony, ki családját örö
kös takarítással molesztálja s a mulatós asszony stb. 

Az unatkozók közölt, de a férfiak között is 
hála Istennek, akadtak, olyanok is, kik btlátták, 
hogy, ez az állapot nem helyes, hogy a nő Jelkét 
értékesebb tartalommal kell megtölteni, ha nem 
akarjuk hogy rossz irányba tévedjen, a kik azt is 
meglátták, hogy ez a föl nem használt energia 
gazdasági szempontból is micsoda óriási veszteség. 
Ezek lettek az első feministák.

Azonban, valószínűleg még hosszú ideig sü
ket füleknek beszéltek volna, ha segítségükre nem 
jön az évtizedek megváltozott gazdasági helyzete, 
a nagymérvű drágaság.

Á legtöbb középosztálybeli emberlába alól ki
csúszott az ősi birtok. Állás után kellett nézni 
a férfiaknak s az addig mindenben dúskáló család 
szűkén szabott fizetésre szorult. S mig a régi vi
szonyok mellett az asztalnál szívesen adtak helyet 
egy-egy magános nőrokonnak, munkája ellenében, 
most a család e tagját felnőtt leányait is tehernek 

j érezte, még ha benem vallotta is, mert hiszen 
, nem produkáltak csak fogyasztottak.
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látogató nyer. Kováts György igazgató néhány 
szóval megnyitja az ünnepélyt, amely után a gyer
mekek két hangon eléneklik igen szépen és preci- 
sen a Kossuth nótát. A következő pont Kohn 
Dezső tanuló szavalata volt, aki Szabolcska Mihály
nak Hazaszeretetről cimü költeményét szavalta el. 
Az alig öklömnyi kis diák értelmesen, szépen, 
kellő hangsúlyozással szavalt és sok tapsot kapott. 
Ezután újból ének következett. Jó hazafiak, jó 
honleányok legyetek cimü dalt énekelték a fiuk 
nagyon szépen. Majd egy kis vend anyanyelvű 
fiúcska, Zelkó Kálmán, egy lendvanemesdi földmi
ves fia lépett a dobogóra, s bátran, tisztán kiejtve 
decklamalta el a Talpra magyart. Zajos tapsot 
kapott előadásáért. Most következett az ünnepség 
méltatása egy hatalmas szónoklat keretében, ame
lyet Kováts György igazgató tartott.

Történelmi visszapillantást vetett a 18-ik 
század forradalmi mozgalmaira, majd ismertette 
1848. március 15-ének előzményeit, megkapó szí
nekkel beszélte el a nagy nap történetét, s végül 
hazafias szózattal fejezte be beszédjét, amelyet 
úgy a hallgatóság, mint a növendékek -zajosan 
megtapsolták. A nagy hatású szónoklat után ismét 
énekeltek a fiuk, amelynek végeztével Geíger 
László szavalta el Radó Antalnak Talpra magyar 
cimü költeményét. Geiger Laci kész szavaló mű
vésznek mutatkozott, s a közönség nem is maradt 
adós az elismeréssel. Zajosan megtapsolta az elő
adót. Befejezésül a Hymnust énekelték. Oszlás 
előtt Pósfay Pongrácz az iskolaszék elnöke mon
dott a szülők és egybegyűltek nevében hálás kö
szönetét a tanári karnak s ezzel a szép ünnepség 
véget ért.

HÍREK.
Az iskolaszék ülése.

A muraszombati községi polgári iskola , 
iskolaszéke pénteken d. u. fél 3 órakor ülést 
tartott, amelyen részt vettek: Pósfay Pon
grácz iskolaszéki elnök, dr. Somén Lajos 
gondnok, dr. Pintér Miklós jegyző, dr. 
Czifrák János, dr. Geiger Vilmos, Kováts 
István, Osterer Károly, dr. Skrilecz Mihály 
és Szlepecz János iskolaszéki tagok és 
Kováts György igazgató.

A férjhezmenés pedig mindig nehezebblett, a 
mint a viszonyok rosszabodtak.

Egy-egy okosfejü leány elhatározta hogy a 
magalábára áll, nem szaporítja szülői terhét. 
Varró műhelyt nyitott, háziasszony támasza lett, 
tanítónői oklevelet szerzett. Persze ez egy részről 
rosszalást von maga után, de minden úttörő után 
10 másik indult s ma már milliókra megy a ke
reső nők száma minden országban. De mert a 
a dolgozó nővel való össze tartozandóságot a tár
sadalom még sok ideig szégyennek tartotta, útju
kat nem egyengette szerető kéz, tele volt és van 
az még ma is göröngyei, éles kővel tövissel.

Es itt kezdődtek a feminista törekvések, Az 
életre amúgy is gyenge, ezen utravalóval ellátott 
nő utjából a göröngyöket, a töviseket el kell ta
karítani, de őt jobb utikészséggel is el látni ez 
lett a feminizmus első jelszava és az még ma is 
mert bár javult az ut, de még mindig ezen rajta 
az akadály.

A legnagyobb akadály az, hogy a nő szá
mára még ma is csak igen kevés pálya áll nyit
va és a melyek nyitva állnak azokra oly alacsony i 
fokú képzéssel mehet csak, hogy az biztos kenye
ret számára nem ad.

Ipari foglalkozást a nők alig tanulhatnak 
meg, mert az iparosok őket inasuknak fel nem 
veszik, de meg a műhelyek mai berendezése, ál
lapota mellett, nem is vehetik, mert erkölcsileg 
biztosan tönkre mennének. Igaz, varrónők lehet
nek, de törődik-e azzal ipartörvény, hogy ezt a 
mesterséget, mielőtt önállósították magukat, tud- j 
ják-e, megtanulták-e ?

(Folyt, köveik.)

A gyűlés egyedüli tárgya az államo
sítást kimondó miniszteri leirat örvendetes 
tudomásvétele, s az ezzel kapcsolatos teen
dők megbeszélése volt. Pósfay elnök fel
olvasta a leiratot, amely szerint a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium 1914. évi 
szeptember 1-ével iskolánkat államosítja 
Kötelezi a községet, hogy ígéretéhez képest 
telket és épületet adjon és a karbantartást 
vállalja. Minden egyéb kiadást az állam 
visel. Vagyis a minisztérium épen úgy 
határozott, ahogy azt a község kérte. A 
berendezés sok ezer koronára rugó költ
ségét az állam viseli, s az iskola tovább 
fejlesztésének költségei is áz államkincstárt 
fogják terhelni.

Az iskolaszék tagjai előtt nem volt 
újság a leirat, mégis általános volt az öröm 
és a lelkesedés, s ennek hatása alatt tanács
kozott az iskolaszék arról, hogy a még 
hiányzó összegeket honnan fogja előterem
teni. Mert az építkezéshez szükséges összeg 
még nincsnn együtt. Megvagyunk azonban 
győződve, hogy Muraszombat közönsége 
megtalálja a módját annak, hogy a hiányzó 
összeg honnan és mily uton-módon bizto- 
sitassék

Most már előttünk van az iskola s 
látjuk azt, hogy 96 gyermek nyert itt 
középiskolai oktatást, s egész vagyont je
lent az összeg, amely e sok gyermek tanít
tatása révén részben itt maradt, részben ide 
jött. Azok a szülök akik ithon tanitathatták 
gyermekeiket nehéz pénzt takarítottak meg, 
ép azért az iskolaszék bizton reméli, hogy 
a most újabban megindítandó gyűjtés meg
felelő eredménnyel fog végződni. És hogy 
a város és közvetlen környékének egész 
lakossága részt vehessen a hazafias mun
kában, a gyűjtő bizottság elhatározta, hogy 
igás erő szolgáltatását is köszönettel veszi 
és kéri. Az iskolaszék lelkes hangulatban 
oszlott szét.

— Kórház az iskolának. A mura
szombati járási alapítványi közkórház igaz
gató választmánya a mull szombaton ülést 
tartott, amelyen beszámolt Pósfay Pongrác 
igazgató a kórház múlt évi működéséről. 
Legfontosabb határozata az volt hogy a 
kórház 5000 koronát szavazott meg az épí
tendő polgári iskolának. A bizottság egyhan
gúlag tette magáévá az igazgatónak idevágó 
javaslatát. A város annak idején díjtalanul 
adta a kórház telkét, s most a kórház ily 
módon akar viszontszolgálatot tenni a vá
ros közönségének. Elhatározta továbbá a 
bizottság, hogy a tervbe vett bővítési mun
kálatokat most már haladéktalanul fogana
tosítja. Evégböl letárgyalta és némi módosí
tással a kivitelre elfogadta. Hocholcer Ödön 
műépítész tervét. Ezek szerint a jelenlegi 
fertőző pavilonból sebészeti osztály lesz, s 
egy toldalék épületben nyer elhelyezést a 
fertőző osztály. Az építkezést a jövő 1915 
év fólyamán fogják megkezdeni.

— Halálozás. A muraszombati izr. hitközség
nek és vele a városnak őszinte gyásza van. A 
zsidó hitközség érdemes segédkántora, Scheiber 
Lipót, aki 40 esztendeig szolgálta az Urat, 84 éves 
korában meghalt. Halálát 5 gyermeke, köztük dr. 
Scheiber Lajos budai I. kér. főrabbi gyászolja. 
Temetése 18-án d. u. nagy részvéttel ment végbe. 
A gyászszertartást dr. Horovitz József szombathelyi 
főrabbi végezte. A sírnál az elhunyt lelkész fia 
mondott gyönyörű búcsúztatót, amely mélyen meg
indította a jelenlevőket. A beszéd hatása alatt 
szem nem maradt szárazon.

— A községi házvétel. Egy hónapja 
is elmúlt már, hogy a vármegye alaki okok
ból megsemmisítette a város abbeli határo
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zatát, amellyel a volt Délvasmegyei Takarék
pénztár épületét megvette. Egyben direktí
vákat is adott, hogy mikép kell az uj ha
tározatot meghozni, hogy az alakilag kifo
gástalan és még a legközelebbi inegyegyü- 
lésen jóvá hagyható legyen. E direktívák 
szerint a község képviselőtestülete újabb 
gyűlésre lett volna sürgősen összehívandó. 
Ez a sürgős összehívás, dacára, hogy ínár 
egy hónap is eltelt, még nem történt meg. 
A körjegyző nem tudjuk mit csinál ezzel 
az üggyel, s teljesen érthetetlen előttünk, 
hogy miért nem hívja össze a képviselő
testületet. Akarjuk hinni, hogy komoly oka 
van a késedelemnek, s a mulasztás nem 
abban a hanyagságban keresendő, ami elég
szer konstatálható a muraszombati város
háza tájékán.

— Megint a telefonról. Lapunk múlt számá
ban közöltük a posta és távirda igazgatóság leira
tát, amely szerint a közegek utasítva vannak, hogy 
a közönséget pontosan szolgálják ki. Ezt a leiratot 
szombaton kaptuk, hétfőn, március hó 16-án pedig 
a következő eset történt. Délelőtt 10 óra 20 perc
kor kértük a szombathelyi 84-es számú előfizetőt 
és csak 11 óraf26 perckor kaptuk meg, tehát to
vább egy óránál tartott a várakozás. Ez idő leg
nagyobb része alatt a kagylót a fülünknél tartot
tuk, s hallottuk azt a keserves küzdelmet, amit 
Muraszombat és Körmend Szombathellyel folytatott, 
hallottuk, amint a kezelők panaszkodtak és tehe
tetlenül forgatták a csengő fogóját. És amikor egy 
óramulva megkaptuk a 84-est, azonnal ki is kap
csolták mondván : Ja Gotthárdnak is kell szám. Mind
ezt följegyeztük, s haa postaigazgatóság kiakarja de 
riteni a való igazságot, hallgassa ki a muraszom
bati és körmendi kezelőket. Ezek megfogják mon
dani tudni, hogy ki volt a hibás. — Csütörtökön, 
március 19-én pedig d. u. fél 2 órakor kértük a 
muraszombati központot, hogy legyen szives kap
csolja Hocholczer Ödön szombathelyi műépítész 
előfizetőt, akinek telefon számát nem tudjuk, mert 
a mi könyvünkben még nincsen benn. Egyben kér
tük Muraszombatot, hogy szíveskedjék - ha nem 
tudná — Szombathelytől megtudni a felhívni kivánt 
előfizető számát. 2—3 perc múlva megjött a válasz, 
hogy Hocholczer nevű előfizetőt nem ismer 
Szombathely. Miután biztosan tudtuk, hogy a 
nevezett műépítész irodája fel van szerelve tele
fonnal, egy közös ismerősünket a 184-es számú 
előfizetőt hívtuk fel, hogy mondaná meg a műépí
tész számát. Egyszeriben megkaptuk az értesítést, 
hogy a keresett irodának 369 a száma. Ez az 
eljárás nem szorul bővebb commentárra. Megen
gedjük, hogy a központoknak nem kötelessége a 
számokat kikeresni, de az az intézmény, mely be
rendezésének és embereinek botrányos tökéletlen
ségével annyira rá szorul a fizető közönség elné
zésére, tartsa kötelességének, hogy sokat zaklatott 
publicumával szemben legalább kissé előzékeny 
legyen, mert elvégre a telefon van a közönségért 
és nem megfordítva!

— Köszönet nyilvánítás. A Muraszombatban 
épülő polgári iskolára a következő adományok ér
keztek : Bagáry József muraszombati nyug, plébá
nos űrtől 50 korona, bodóhegyi ródlizó társaság
tól 27 kor. 50 fillér, bodóhegyi hitelszövetkezettől 
10 korona és a Péterhegyvidéki Takarékpénztártól 
300 korona Szecskó Iván úrtól Márkusháza 10 kor. 
A nagylelkű és nemes adományokért az Iskolaszék 
nevében hálás köszönetét mondanak: Pósfay Pong
rácz elnök, dr. Sőmen Lajos gondnok.

— A polgári kör márcziusi emlékünnepélye 
nagyszámú közönség jelenlétében folyt le a > Korona 
szálló*  éttermében. A tűzoltó dalárda »Hymnus<-a 
és dr Skrilecz Mihály orvos elnöki megnyitója 
után jött a program művészeti része : Szepesi 
Kerner stylszerü melodrámája »Petőfi szobra*  A 
szöveget Kovács Györgyné, a zongorát Kovács 
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üyörgv. az éneket a dalárda adta elő. Kovácsnét 
nem először haljuk nálunk szavalni, s meg kell 
állapítanunk ez alkalomból is, hogy ért hozzá. A 
kissé elkiabált pathelikus részletektől eltekintve, 
az egész melodrámát műkedvelőnek szokatlan tem- 
perámentummal s a fellépésnek oly határozottsá
gával s biztonságával adta elő, hogy méltán per
izekig tartó taps vihart kapott, utána Árnyos 
Mihály felolvasása következett »Márczius 15 mél
tatása s végül Scheibner Aladár, Bartók Lajos 
nagyszerű költeményét szavalta el >A szabadság 
napján< oly tökéletes előadásban, hogy percekig 
zúgott a nagyteremben az elismerés. A szózattal 
befejezett emlékünnepély közönsége aztán a késő 
éjjeli órákig együtt maradt.

A tótkereszturi iskola. Ismeretes a tót- 
kereszturi ág. ev. iskola tultömöttsége. Szinte cultur- 
botrány számba megy már ez az állapot, amelyen 
ugvlátszik nem akar senki segíteni. A tótkereszturi 
iskola tanítói most ország világ elé vitték isko
lájuk ügyét. Lefényképéztették a 380 gyereket, 
akiket két tanító tanít, s a képet közölte az Érde
kes Újság. Vájjon mit szólnak ehhez a képhez a 
cultuszminiszteriumban ?

Adományok a vértanuk emlékére. Sesztina 
)enöhöz az emlékmű pénztárnokához márcz. 18-án 
a következő adományok folytak be. Scheibner ur 
gyűjtése Muraszombat: Dr. Sőmen Lajos 5 K. 
Scheibner Aladár. Osterer Károly, dr. Pintér Mik
lós 3 3 K. Vértes Sándor, Schwartz Izidor Ratkol 
Tivadar. Kühár István, Árvái Henrik, dr. Ritscher 
Samu. dr. Czifrák János 2—2 K, Győry Kálmán, 
Malacsics József,Székely I5tván, Réthv^Géza, Berger 
Béla.'Czvetkó Lajos, Oemecz János, Kardos József, 
Most Rudolf, Vogler György, Hartmann Ferenc, 
Kovács Imre, Rituper Alajos, Nemes Miklós Hor- 
áth Géza Stern Hugó, 1 — 1 K. N. N. 50 fillér. 

Összesen 44 korona 50 fillér.

— Nem lessz szivarropogtatás. A szivarvását- 
lás egyik legvisszatelszőbb aktusa az, amikor a 
vevő válogatás közben rendre ropogtatja a sziva
rokat. Mérges ezért a trafikos, akinek az áruját 
akárhányszor összerongálják és dühös a következő 
vevő is. aki elől elropogtatták a legjavát. Nem is 
szólva arról, hogy milyen egészségtelen dolog, ha 
a szivart akárki kénye-kedve szerint fogdoshatja. 
Éppen ennek elkerülése céljából néhány szivarfajta 
már eddig is ötös dobozokba volt csomagolva, de 
csodálatosképen épen olyan szivaroknál alkalmazta 
a kincstár a rendszabályt, amelyeket senki sem 
vásárol: a Palmas, Palmitas és Deliciasnál. Most 
azonban utolsót roppannak a legnépszerűbb fajok. 
Apró csomagolást kap a Britanika, Trabukó és 
Regalitas. Sárgásszürke karton dobozokba bujtat
ok ezeket is, még pedig ötösével s a skatulyán 
bélyegszerü zárszalag lesz. A Britanikánál kék, 

í rabukónál szürke, a Regalitasnál. pedig sárga 
lessz a másli. Az ötösével csomagolt Britanikák, 
Trabukók, Regalitasok husvétkor kerülnek forga
lomba. Velük eggyütt egy uj cigaretta fajt is ki- 

■csátanak, a Mirjam szivarkát. Lesz szopókás és 
szopóka nélküli Mirjam, mindkettő arany végű. 
Úgy hírlik, hogy nemsokára a Princessas cigaret
tákat minden trafikban árulják, mert van már élég 
nyers dohány s ezzel megdőlt a jövedék utolsó 
érve, mellyel a Princessas általánosítása ellen 
kapálódzott.

— Tókába fuladt gyermek. 1013. noveber 
19-én Szabadhegyen ágyban fekvő beteg volt idő
sebb Skerlák Istvánná. Idősebb Skerlák István fele
sége ápolásával volt elfoglalva a három éves kis 
unokájuk. Lucza Mária pedig körülöttük játszado
zott. Égv őrizetlen pilanatban a kis mária kiosont 
és az udvaron levő egy méter mélységű víztartó 
tókába esett, ahol megfuladt. Mihelyt Skerlág ész
revette a gyermek eltűnését, kutatni kezdett utána 
de csak háromnegyed óra után találta meg a víz
tartóba. Ar előhívott orvos már csak a bekövetke
zett halált konstatálhatta Gondatlanságból okozott 
emberölés miatt vonta felelőségre a szombathelyi 
kir. törvényszék büntető tanácsa idősb Skerlák 
István és ifjabb Skerlák Istvánt. A tárgyalás folya
mán felolvasták a csendörség jelentósését, akik 
öt nappal a katasztrófát megelőzőleg figyelmeztet
ték fdősb Skerlák Istvánt a víztartó gödör elkerí
tésére. A tanuk villomása alapján megállapította 
a törvényszék, hogy hogy Skerlákék erre deszkák
kal födték a tókát. A gyermek valószínűleg félre
tolta az egyik deszkát és az igy támadt résen 
keresztül eshetett bele a gödörbe. A törvényszék 
felmentő ítéletet hozott mely ellen az ügyész 
fellebbezett.

Virtuskodó legények. 1913 november 9-én 
Krén János gyanafalvai korcsmájában mulatozott 
Gombóc Ferenc, Flegár Lipót, Horváth József 
Stössel Mihály és egy csomólegény, nőkkel vegye
sen. Stössel Mihály és Horváth József régi hara
gosok voltak és Horvát elérkezettnek látta az időt 
hogy bosszúját kitöltse ellenfelén. Fel biztatta hát 
Gombóc Ferenc és Flegár Lipótot hogy verjék el 
Stösselt. A társaság este tiz órakor ment haza 
a Mária-havasi erdőn keresztül. Gombóc Ferenc 
és Flegár Lipól az erdőmélyén meglesték Stössel 
Mihályt és véresre verték, sőt a társaságban levő 
nőt is inzultálták. A hétfőn megtartott tárgyaláson 
súlyos testi sértés miatt vonta felelőségre a vereke
dő legényeket a törvényszék. Horváth Józsefet pe
dig felbujtás miatt. A sértett helyett az albániában 
időző »Panther< cirkáló hajó parancsnoka küldött 
egy magyarnyelvű átiratot, amelyben kéri a tek. 
törvényszóket; tekintettel arra, hogy Stösszel tá
volsági okok miatt személyesen nem jelenhet meg, 
nélküle tartsák meg a tárgyalást. A törvényszék 
Horvátot felbujtásban mondotta ki bűnösnek és 
ezért két hónapi fogházra ítélte. Súlyos testi sértés 
miatt Gombóc két hónapi, Flegár pedig egy hó
napi fogházat kapott, azonkívül kötelezte őket az 
okozott kár és kórházköltségek megtérítésére. 
Horváth ügyvédje dr. Smidélius, megfelebbezte az 
ítéletet, ugyan csak fellebezett Steffler Lajos kir. 
ügyész is súlyosbítás miatt.

— Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Túrk József »Magyar király*  vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik. 

Közgazdaság.

Mikor biztosítsunk.
A »Daily Telegraph*  kitűnő szakirója, Wil- 

liam Schooling, akit oly gyakran idéztünk már 
kitűnő és hatalmas cikkei révén, a világlap egyik 
legutóbbi számában arról cikkezik népszerű és : 
agitatorius stílusban, hogy tulajdonképen mely idő 
az, amely legalkalmasabb arra, hogy biztosítsuk 
az életünket, vagy ha szakmabeliek vaggunk, mely 
idő legalkalmasabb arra, hogy üzleteket kössünk.

Annyi bizonyos — úgymond Schooling, — 
hogy egyetlen idő a legalkalmasabb első sorban 
arra, hogy mikor kössünk biztosítást és ez az idő 
»most.< Ezer és egy gazdasági ok szól amellett, ' 
hogy most biztosítsuk az életünket. Az egyik és a i 
főok az, hogy minél korábban kötünk biztosítást, ; 
annál olcsóbb a jótétemény, amit magunkkal szem- 1 
ben alkalmazunk, annál biztosabb az elérés lehe- ' 
tősége és ezernyi más ok van arra, hogy a most 1 
első rendű szerepet játszék a kérdésben. Amint a 
biztosítás ismerői tudják a biztosítás első sorban | 
takarékoskodási művelet, másodsorban önvédelmi | 
intézkedés, az pedig ifjabb korban olcsóbb, mint . 
idősebb korban. Az sem ntolsó érv a most elmé- 1 
let mellett, hogy az életbiztosítás egy szép napon i 
nagyon szükséges lehet, de a megrongált egészségi 
állapot, a pusztuló fizikum miatt már lekésett róla 
az ember, — vagy ha jó érthetőséggel fel is : 
veszik az ajánlatát, a biztosítást jóval drágábban 
kell majd megvásárolnia.

De mindezek inkább közhelyek ma már, sem- 
minthogy magyarázgatni kellene a mai kor intel
ligens elemeinek. Amit azonban nem mulaszthatok 
el felemlíteni, az a mai pénzügyi viszonyokban 
rejlő indok, ami előnyössé teszi a mostani, sőt 
azonnali biztosítást. Áz intézetek, mint minden más 
tőke befektető az utóbbi években azt tapasz- i 
talták, hogy az értékeik rohamosan mennek lefelé j 
és ezt a veszteséget elóbb-utóbb be kell hogy 
hozzák. A hanyetlás nagy része természetesen idő
leges és a leírások apránként meg kell hogy térül
jenek idővel, amint a kamatláb sülyed. Az értékek 
azonban a múlt év december 31-iki árfolyamokon 

[ szerepelnek az intézetek mérlegeiben és ez teszi 
ki a különbséget.

Az intézetek, — az angolokról lévén szó 
lassan-lassan megtanulják, hogy miként helyezhe
tik el leggyümölcsözőbben a tőkéiket és annyi bi
zonyos, hogy a jövőben még praktikusabb elhe

lyezést fognak találni a biztosító intézetek tőkéi, 
eddig Jc, amikor átlag 3%-os töke 4"/0-ot kama
tozott, tehát 10 0 0 többlet került felosztásra csu
pán. A jövőre nézve nagy reménységek szerepel 
nek, hogy az értékek emelkedni fognak az elkö
vetkező évek során, igy a most való biztosítás 
szempontjából ez is egyik elsőrangú tényező.

Hogy a gazdag ember szempontjából mit 
jelent az életbiztosítás, azt a következőkben fejti 
ki Schooling ebben a cikkében :

Az életbiztosítás kivételes kedvezményeket 
nyújt a gazdag embereknek, mert a vagyonuk egy 
fontos tekintetben sokkal jövedelmezőbbé teszi az 
életbiztositást a számukra, mint mások számára. 
A jövedelmi adójuk visszatérül a befizetett dijak 
alakjában az évi jövedelmük egy hatod része ere
jéig a következő számok alapján: Vásárolhatnak 
100 font értékű életbiztositást 95 fontért, ha az 

' adójuk 1 shillinget tesz ki 1 font után, vagy 92 
font 10 shillingért, ha 1 shilling 6 pennv a jöve- 
detmi adójuk. Viszont az életbiztosításba fektetett 
tőkének még előnye is meg van, hogy nem érheli 
értékcsökkenés, ilyen eshetőségeknek az életbizto
sítási kötvény nincs kitéve. Minden más befektetés 
kockázatos, csak az életbiztosítás az, ami mathe- 
matikai pontossággal megtermi idővel a gyümöl-

■ csét. Tehát akkor is, ha a gazdag ember hátra- 
maradottai el is lesznek látva halála esetén, az

, ellátás biztosítása, mindennél biztosabb, ha az élet
biztosításban fekszik.

Egy másik ok a gazdag ember szempontjá
ból a biztosítási befektetés keresése, hogy egy 
óriási tőke szabadul fel az örökösödési adó alul. 
A befizetett biztosítási összegek, mint esedékesség 
térül vissza és az örökösödési adó alól mentes, 
mint ilyen, tehát egy nagy százalék erejéig ked-

■ vezőbb itt is a helyzet.
Egy másik osztály, a nagyobb jövedelműek 

' tömege, akik a nyugalomba vonulásuk esetét biz
tosíthatják némi dij ellenében, amit a jövedelmük 

. megengedhet könnyen, mig arra nem elég, hogy 
i az aggkort nyugodtá és gondtalanná tegye. Egyéb 

befektetéseikben a középosztály emberei nagyob- 
bára gyenge, vagy semmi eredményeket sem érnek 
el, amennyiben a lateiner osztály nem üzlet-embe
rekből áll, az egyházi férfiak pedig legkevésbbé 
azok, úgy, hogy az elveszett befektetések legna
gyobb része a tájékozatlanság és a szakértelem 
hiányából ered.

Az átlag ember szempontjából pedig nem 
fényűzés, hanem életszükség az életbiztosítás, az 
ő szempontjából felesleg minden magyarázgatás, 
neki az életbiztosítás kenyér az aggkorban és a 
koldulástól teszi mentessé a hátramaradottak az 
a szegény ember, akinek nincs módjában másként 
gondoskodni a családjáról.

Sz.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előjegyezve, március 29-én:
„Az ember tragédiája“ a sátán.

Műsor:
1. A sors utjai. Dráma két felvonásban. Főszerepl. 

Holger Reenberg, Alsi Zangenberg, Lilian, Edith 
Psilander.

2. Híradó. Természet utáni felvétel.

Szünet
3. Vaskéz a fehérkeztyüsök ellen. Detektív dráma 

két felvonásban, Főszereplők: Mannet Sinonet 
k. a., H. Emil Koppens, H. Porgot.

4. Nyári idill. Humoros.
5. Kerüld a lejtőt. Humoros.
6. Az aglegény. Humoros.

mr! vádaiz Zártliely I korona. I. hely 60 fillér.HcLYAKAK,: hdy 4Q fj||ér |(| hdy 20 f|||ér

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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Középbeszterce községbe 
(Zala-ni, alsólendvai járás) egy 

szatócs üzlethelyiség 
3 szoba, konyha, pince, kahira és 
konyhakertből álló lakással együtt 

f. évi. április 24-étől KIADÓ. 
Bővebbet a tulajdonosnál Czigány 

: Mártonnal Középbeszterczén. :

A világ legjobb, legbiztosabb és leg
olcsóbb KUTSZIVATTYUJA AZ 

„OMEGA“ Lánckut 
mert rendkívül sok vizet adj 
mert kisgyermek kezelheti, 
mert soha be nem fagy 
mert soha nem romlik, 
mert mindenki felszerelheti.
Kérjen felvilágosítást ingyen 

és bérmentve.

Bárdos és Brachfeld
Budapest, VI., Gyár-utca 5/b.

I

Kohn Lipóí czégtöi
tasr Muraszombat. “sfe-a

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

Puch- 
kerékpár 

Styria- 
kerékpár

Gőzcséplőgép eladás!
(GARN1TUR)

Egy 6 HP. Marschal-féle igen jó karban 
lévő gőzcséplögépemet inás üzlet miatt 
bármily elfogadható áron eladom. A gép 
megtekinthető közvetlen az egyházasrádóci 
vasúti állomás mellet.

Gueth János Kissároslak
Utolsóposta : Egyházasrádócz.

Horgony-Llnirat. xc.'
a Horgony • Pain - Expeller pótléka.

F&jd alom mentes bedörzsölés hűtéseknél, rhoumúníii, 
köszvénynél stb.

Üvegje: kor. - 00. 1.40, 2.-.

Horgony-kénes-kenöcs
rendkívül ideges! 1 lapító száraz és nedves 

kiütéseknél stb.
Tégely**:  kf'r- 1.—. _________

Kapható a legtöbb pögyszertArban vagy közvet
lenül beszerezhető

u Or. Ilckter „Az aruy BrwzlánliW cimzott 
izirliratiá!, Fri|» I, EilutiBllistrasM 5.

Eladó ház
Radkersburgban, szemben Titán István 
vendéglőjével, a város legforgalmasabb 
helyén, üzlethelyiséggel, hat szoba, hozzá 
tartozó mellékhelyiség- és épületekkel, 
konyha-, gyümölcs- és szőlő-kerttel szabad 

kézből eladó.
Czitn: LALLER RUDOLF, Radkersburg.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK

gyógyszertárában.

Premier 
Helikal- 
kerékpár

Muraszombaton kizárólag NEMECZ JÁNOS gyári raktárában kaphatók.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


