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Nőkérdés.
Az ojjósz müveit vilii"iiáik le"lianfíosiil>- 

Ikiii vitatott kén lése most a nőkén lés. Kjiy 
része ez annak a tömkelegnek, melyet áit.a- 
kinos szneziális kérdésnek ismerünk s mely 
minden e"yéb t«'»lí'»tt dominói most a i 
kerekén s két hatalmas túl sírba sorakoz
tatja az emberisé"!iek számottevő részét.

A szoeziális kénlésből azonban külön 
pretonziókkal tolni előtérbe a nőkérdés s 
helyet követel makrának a le"é«ri»tőbb. leg
fontosabb kénlések között, melyek miha
marabb megoldást követelnek

Akik a megoldást túlzásokban keresik, 
azok rósz helyen járnak.

A legtudósabb szm-zioléigok megállapo'l 
tak már abban, hogy a nőkénlés nem a nők 
egyelíjogositásának kénlése. Kz a dolog ter
mészeti lehetetlenség. A nő fizikai alkotása 
a legélesebb ollenmoiidás olyan kísérlet ellen, 
mely a  nők teljes |silitikai és társadalmi 
egyenjogúságát akarja keresztül « rőszakölni.

I'edig a kísérletek megtörténtek a sza
bad, a demokratikus Amerikában. Az Kgye- 
siilt Államok népszavazást rendeltek el a 
kénlés fölött s ime maguk a nők döntötték 
el a dolgot olyan értelemben, hogy a nem 
imái ló nők (családanyák, leányok) nem va
lók a  politikai pályára, politikai, közigazga
tási. bírói funkeziót ne teljesítsenek. < sak 
két kisebb állam határozta az ellenkezőt s 
ezért vannak néhány helyen női polgármes
terek. tanácsi >inik stb.

Kgészben véve azonban még Ameriká
ban is megbukott a női egyenjogúság kérdése 
s ennek köszöni let ő aztán, hogy az egész 
világon egyszerre helyesebb mederbe tere
lődött a nőkérdés. abba a mederbe, mely 
ben most igeii helyes irányban mozog, bála 
a magyar kiilturiigyek télvilágosodott veze
tőjének. most már nálunk is.

A nőkérdés ugyanis most uiáruem egyéb, 
mint a nőnevelés gyökeres reformja a nő 
kéj m »sitési • i ily a 11 ft iglalki »zás< »k ra. éli >t | »á ly á k ra. 
melyeket ezideig csupán férfink töltöttek be.

Krre kényszeríti az egész világot a ro
hamos fejlői lés s a szoeziális bajok a nyo
mor folytonos terjedése s a megélhetésnek 
egyre nehezebbé váló problémája

A statisztika számokban mutatja ki. 
hogy az emberiség küzdelme egyre nelie- 
zeblié teszi a családalapítást olyan körül
mények között, a mikor a nő pusztán a 
családi élet és az otthon követelte munkát 
tudja teljesíteni. A immkásember már tul 
is tette megát azon.' hogy egyesegyed ül a 
saját keresményéből családot tudjon eltar
tani s a nőben már nemcsak élet-társat ke
res. hanem mmikástársat is, aki saját mun
kája gyümölcsével lehetővé tenni a
szerény családi otthon fentnrtását és a csa
lád ellátását.

A gyárakban, nagy ipartelepeken egyre
szaporodik ;| női munkás minden munka
körben.

De ezt. a kérdést meg kellett oldani 
valahogy a középosztályban is.

Magunk előtt látjuk azt a szómmá ál 
la pofot, melyben a közé*}) polgári osztály 
leledzik a házassági viszonyok teiületén 
l’ersületes férli nem vállalko/bafik esuiád 
alapításra amíg a család eltartásának biz 
tositékait nem tudja biztosítani. Könnyelmű 
házasságoknak végtelenül szomorú következ
ményei napról-nnprn előttünk vaunak, ellia- 
hagyott nőkben, esaládokban. családi *11 

mákban s hozoliiányvadászok szédelgéseiben.
A bozományV! A 19. századnak ••/. 

a szégyenfoltja ma már szinte polgárjogot 
nyer, biábavnló a jobb érzésüeknek a küz 
delnie ez ellen a kinövés ellen, mely a Iiái 
zasság ideális szépségét közönséges keres
kedelmi ügyletté* alacsony itja le. Kvezredek 
kel ezelőtt a házasuló fértiuuak vagyonnal 
kellett megváltania a leányt a szüle: ház 
tói. ma pedig valósággal pénzeli vásárolják 
a vőlegényeket s undok liezitáczio folyik 
azok mögött a kulisszák mögött, a melyek 
nek a szilién szerelmi komédiát játszik el 
egy fiatal pár.

Kiniek az állapotnak természetes követ
kezménye pedig az, hogy ijesztő niérté*klM*n 
szaporodik a házasságot kerülő agglegények 
száma, ijesztő mértékben emelkedik a pár
tában maradt hajadoiiok tábora s a 
kettőnek szembeszökő konzekvencziája az 
erkölesi é*|et lazulása, a közerkölcsisé" sii- 
lyedése.

Hiába kísérlettek meg ez ellen az álla
mok minden lehetői.

Az eredmény egyenlő a semmivel.

A „Miiraszombit és W  lárciája.”
Dobó Katicza.

Eger vára nagy piaezán 
A agy Ünnepség játja,
Eger népe királyt hírt.
Becs kiive tjét várja.

Utczahosszat vig zsibongás, 
Zászló leng a légben.
Be egyszerre csak, felharsan:
— Itt a követ. . . Éljen!

Trombita zeng. patkó csattog. 
D eli urak  jönnek,
K iosztan i a  ju ta lm a t  
A  sok egri hősnek.

A z  egyiknek kócsag forgót. 
Aranygyűrűt másnak. 
Rem ekm űvű, drága kardot 
J o  Dobo Istvánnak.

Csendesség van. A  követ szol:
— Eger vitéz népe.
Messzi Bécsitől köszönt téged 
Király ő felsége.

Köszönt téged Dobo Is tan.
Hogy várad megvédfed.
De legfőképpen köszönt:
A hős asszonynépet.

S hogy a hírük fenmaradjon,
Mig a világ áll csak.
Ez arany nyaklánezot küldi 
Dobo Katiezának.

Kipirul a büszke asszony.
El sápad megujra .
Kis kendéjét gyűri, tépi 
Rózsaszirom ujja.

Majd meg ránéz az urára.
Szeme kénybe lábad.
Hozzásimul, mig ajakán 
Ilyen beszéd támad:

Vigye vissza a nyaklánezot.
Nem illet meg engem.
A mit tettem, csak magamért 
Nem Egerért tettem.

Nem védtem én a hazamat. 
Megkövetelii szépen.
A hazát az uram védte,
Én - az uram védtem.

Pásztor Árpád

Vas és Zala vármegyék déli síkja.
I r ta : Hellosies B álin t.

(l-’oly tatán.)

A hegyvidéknek .» Rába felé lejtő oldalán van 
/'.-Szolnok ((Sornyi S/.inik) és a Itália mellett Alsó- 
Szö/nök illolnvi-Szinik), tőlük keletre, illetve dél
keletre Istvánjain (Stefelsdorf. Stevanovezi) olyan 
helyek, merre a vondség egyre vészit.

A hegyvidék nevezetesebb helyei még Dől iné.,. 
Tollak a babérunkhoz közel. Kz utóbbinak temp
lomában régi falfestmények vannak. A Máesko- 
vecz patak mentében fekszik Pcesaroez (Szent-Selies- 
tyén, Szebescsán). K helyre régen husvét 2-ik 
vasárnapján az egész vendség asszonya elment 
búcsúra. A bnesut _topta prousk.r-nak meleg 
búcsúnak nevezték, mert ez alkalommal különböző 
vízzel való- mosás és len-, kender-, tojás-áldozat 
által szembetegségekből akartak gyógyulni és mar
háik egészségét biztosítani, (t’s.)

A vendek által lakott síknak már stájer földre 
eső részén a Mura partján fekszik Radkersbu/g 
(magyar: líegede; vend: Iladgony) városa. Két 
okból megérdemli, hogy róla néhány szóval meg
emlékezzünk: először, mert valaha Magyarországhoz 
tartozott s másodszor, mert vendjeink s a  sik vidék 
magyarjai is gyakran látogatják. A város nagyobb 
fele a Mura balpartjának síkján terül el, kisebb



Most végre meg van a remény, hogy 
megtaláljuk a kivezető utat. mert az egyet
len módja a .segítségnek, hogy helyet en
gedjünk a nőnek a létért való küzdelemben, 
megnyissuk előtte az eddig elzárt sorompó
kat s képességeiket, emelyek értékesítésére 
erővel bírnak .felhasználjuk a köztevékenység
nek azon a területein, a melyeken női mél
tóságuk és hivatásuk rovására nem válik.

A postán, vasúti hivatalokban, kereske
delmi pályán igen sikerült kísérletek foly
nak. A tanítás terén pedig már be is vált 
a női munkaképesség, különösen a nőneve
lés és a gyermeknevelés terén

Két év óta már sikeresen műkőnek a 
női gyrnnáziumok, sőt egyesek, különösen 
hivatott nők, már az egyetemre is bejutot
tak s nemsokára az orvosi pályán fogunk 
találkozni czéltudatos, jól képzett s különö
sen nők ápolására és gyógyítására igen al
kalmas nődoktorokkal.

És itt nem fogunk megállani
Lassankint ki fog tűnni, hogy a helyes 

nőnevelés már az alsó fokon olyan irányba 
terelendő, hogy kenyérkereső pályákra való 
továbbképzést tegyen lehetővé s a nőnek 
nyújtson alkalmat arra, hogy ne legyen kény
telen a szülői háznál bevárni a jó szeren
csét egy becsületes házastárs képében.

De a küzdő fiatalság is nagyobb biza
lommal fog közeledni olyan nő fele*, aki ho- 
hozományul nemcsak szépséget és szerelmet, 
de diplomát, vagy kenyéradó hivatalt visz 
a férje házához s megosztja annak küzdel
meit, fáradozásait.

Ez a felfogás még egy kissé lehet ide- 
genszerii s lehet sok rósz éleznek az alapja, 
de a dolog azért mégis nagyon komoly és 
okos.

A nőkérdés ilyen irányú megoldása ál
dás lesz a társadalomra.

2

Lehet-e védekezni a sertésvész ellen?
A sertésvész, sajnos, ma már annyira ösmert 

betegség, hogy annak tüneteiről, lefolyásáról s az 
általa ((kozott nagymérvű károkról beszélni vagy 
írni felesleges. Alig van az országnak vidéke, hol 
e betegség ne lépett volna már fel pnsztitólag s 
a hol eddig nem mutatkozott, ott bizonyára az 
idén szedi áldozatait Nem is az a kérdés ma már. 
hogy melyek e betegség tünetei, hanem egyedül

fele Windische-Bücheln a Mura jobb partjához nyúló 
kiágazása tövében. A hegy meredeken esik a folyó 
partja felé, úgy hogy lábánál éjszaknyugatnak csak 
egy szűk ut osonhat el s csak délkelet felé nyílik 
a partszegély. A szép. dús fenyvessel benőtt hegy 
tetején áll a vár.

A város arczulata a régi stájer városok képét 
mutatja, de van szép. teljesen modern épülete is 
nem egy. Intelligenczia. szorgalom, tisztaság, rend 
és munka jellemzik német és vend lakosságát: sok 
a magyar lakója is.

IV. László levelében: castrum Rudgney. Nevezett 
királyunk a Ják nemzetségbeli Csepánt jutalmazta 
vele. ki e vár vívásában kitüntette magát. (Wenzel. 
XII. 79.) 1480. márczius 6-án Szapolyai István fog
lalja el. 1481. évtől Mátyás királynak három levele 
kelt Rakospurga-ban. (Teleki. Hunyadiak kora. XII. 
170—178) 1635—1710-ig több oklevél emlékezik 
róla mindig Hegedő néven. (P.)

Hégi bástyái egy részét és sánczárkának nyo
mát máig is láthatni. Kreckwitz (Riclitige lle- 
schreihung des ganzen Königreiches Ilungarn etc. 
1685. 728. 1.) Raclitanum nevét említi. Megemlé
kezik a török ellen épült bástyafaláról és a Mura 
rombolásáról. Ertzherzog Krnst von Oesterreich hat 
A. 1418. die Turken . . . daselbst geschlagen, wie 
Megüíoruö aclireibt . . . Diósé íStadt ist A. 160 <.

az: lehet-e ellene védekezni, nem találtak-e még 
fel valamely módot vagy eljárást, a melynek segé
lyével a sertésállomány megóvható volna o pusz
tító betegséggel szemben

Sajnos, e kérdésre határozottan kedvező fele
letet még nem lehet adni. de minden esetre meg 
van a remény arra nézve, hogy előbb-utóbb fedeznek 
fel valamely eljárást valószínűleg oltási módot, 
melynek segélyével a sertéseket a pusztító beteg
séggel szemben megvédeni lehet Igen sokan foglal
koznak e kérdés tanulmányozásával s az eddigi 
kísérletek eredményéből méltán lehet következtetni 
arra. hogy e kísérletek előbb-utóbb sikerre vezetnek 

Földmivelésügyi miniszterünk. Darányi Ignáez 
rendeletére máris számos helyen végeztetnek az 
országban különféle oltó-anyaggal kísérletek: 
valóban érdekkel várhatjuk ezen kísérletek ered
ményét. amelyek ha talán nem is lesznek teljesen 
kedvezők, de valószínűleg meg fogják mutatni, 
hogy melyik oltó-anyag az. a melyet tökéletesbitvo 
haszonnal lehet alkalmazni.

Kísérletezésre leginkább a magyar Preisz-féle és 
az olasz Perunestnto-féle oltó-anyag használtatik. 
Kora volna ma még akár az egyik, akár a másik 
oltó-anyagról bírálatot mondani, mégis úgy látszik, 
hogy az olasz Peruncstato-féle oltó-anyag bizonyos 
védelmet nyújt máris, a mennyiben a vele beoltott 
s azután természetes fertőzésnek kitett sertések 
csekélyebb számban betegülnek meg. ezeknel is a 
betegség könnyebb lefolyású, elhullás nincs is. vagy 
csekélyebb százalék, a mi arra enged következ
tetni. hogy a baj ellen előbb-utóbb csakugyan lesz 
lehetséges oltás által védekezni

Addig is azonban szigorú elkülönítés, a ragá- 
lyozó anyag behurczolásának meggátlása által 
igyekezzünk a baj ellen védekezni Kerüljük még 
nyájainkkal az olyan területet is. a hol más ser
tések járnak, az újonnan vásárolt és látszólag tel
jesen egészséges sertéseket legalább 3 hétig elkü
lönítve tartsuk, ha pedig a betegség már nyájunkba 
is beütött, úgy legkevesebb kárral szabadulunk 
meg, ha az egész nyájat értékesítjük Ha pedig 
ezt tenni nem akarjuk, úgy a még egészségeseket 
válasszuk ki a betegek közül s hajtsuk más terü
letre s esetleg kisértsük meg a Peruncstato-féle 
védőoltást, a mellyel ha nem is kerüljük el tel
jesen a veszteséget, de lényegesen csökkentjük azt. 
amennyiben nem valószínű, hogy a beoltottak 
közül 20-25°/0-nál több hulljon el Ennyire azonban 
bátran számíthatunk, annyival is inkább, mert 
tényleg 10 14 nap szükségeltetik, mig az immu
nitás az oltás után beáll

MURASZOMBAT FS VIDÉKE.

wie auch A. 1638. den 7. May. biss atif drey Haeu- 
ser und zwo Kirchen abgebronnen.

Ez a város szülőhelye állítólag a vasmegyei 
festőiskola mesterének Joannes Aquilának.

A délkelet felé haladó országúton még Vas
vármegyében Muraszombat-eA (Olsnitz. Szobota) éri 
az utas. Lelkes, áldozatra kész. hazafias érzésű 
intelligencziája központtá emelte minden tekintet
ben, honnan a vend vidék és nép anyagi és erköl
csi javításán dolgozik eléggé nem dicsérhető kitar
tással. Kívánatos, hogy vasutügye is az egész 
vidék javára minél előbb kedvező megoldást 
nyerjen. Régi történetéből álljon itt Kreckwitz 
következő adata: An 1587... (h a t) ...  Sasuares 
dér Reeg zu Sigeth. mit vielen Poerdern so au den 
Steyerisehen Graentzen heym Kiüss Muer zwischen 
demselben und dein Wasser Cernitz gelegen, ver- 
wuestet. Aber Gráf Georg von Serin. Johaun Glo- 
bitzer Hauptmann zu Caprouitz oder Caproncia und 
andere habon einen herrlichcn Sieg wider ihn er- 
langet. darvon Isthuantius zu lesen.

Régebben sokat szenvedett a Mura kiöntéseitől. 
Kiváló góthstylü r. k. temploma. A város végén He
gedő felé vezető utmollott szép fenyveskert közepében 
áll gróf Szápáry Géza régies tekintetű kastélya.

A Mura-Szombattól északkeleti irányban futó 
ut a régi templomáról híres Mártonluly-m (Már-

Helyi és vidéki hirek.
A  ném et c sá szá r  I I  V ilm os B u d a

pesten . A hármasszövetségnek egyik hatalmas 
képviselője az ország fő- és székvárosában Buda
pesten időzik. A külföldi lapok majdnem kivétel 
nélkül abban egyeznek meg. hogy II. \ ilmos csá
szár látogatása azért történik, mert szorosabbra 
akarja kapcsolni a kötelékeket a magyarokkal.

S zem ély i h ir  Gróf Szapáry Géza és 
Szápáry Gézáné sz.Győry Mária grófnő őmnéltóságok 
f. hó 24-én Budapestről Muraszombatba érkeztek

A  ro m án  k i r á ly  B udapesten . Buda 
pestr(71 irják lapunknak, hogy Károly román királyt 
ugyanolyan tisztelettel és ünnepélyességgel fogadják, 
mint a német császárt. Károly román király fogad
tatása ünnepélyes és méltó lesz a jelentőségteljes 
alkalomhoz

K iss E lem ér szolga bíró fegy vergy a kor
latról hazaérkezett és átvette hivatalos teendőinek 
vezetését.

P é c h y  T am ás m e g h a lt Késmárkról 
kapjuk a lesújtó hirt, hogy Péchy Tamás volt köz
lekedésügyi miniszter, a budapesti képviselőháznak 
nagyérdemű volt elnöke, országgyűlési képviselő, a 
tiszai ág. ev. egyházkerület felügyelője, ma Kés
márkon hosszabb betegség után elhunyt.

K örrendelet a mezei egerek irtása  ügyében. W-u 
megyénk alispánja a lapunkban már közölt ögcin. sz. föld- 
mivelésügyi miniszteri rendelet végrehajtása tárgyában ;(/ 
alábbi körrendeletét adta ki: 1. Mindazon községek elölj., 
róiuak, melyekben egérpnsztitás van, a közölt miniszteri 
rendidet és jelen utasítás azonnal vétiv mellett kézbesítendő 
2. A község jelen rendeletem vétele után rögtön, de légié- 
később s  nap alatt képviselő-testületi gyűlést tart, mely al
kalommal a miniszteri rendelet felolvasandó és annak tartalma 
iránt a lakosság kitanitaudó. Ezen képviselő-testületi gyűlé
sén. almi a községi (kör) jegyző mulhatlauul megjelenni tar
tozik, megállapítandó az eljárás, mely szerint és az időszak 
(5- 8 nap.) mely alatt az egérirtás cszküzlendő lesz, továbbá 
kijelentendő azon egyén, kit a község az irtási munkálatok 
mii mint hatósági biztost alkalmazni kíván, s kinek dobná 
kiadásai fedezése iránt (5 10 fiiig) a törvény hatóságnak ja 
vaslatot fogok tenni. Ezen községi biztos feladata az irtő- 
anyagot az érdekeltek költségére beszerezni, azt a birtok., 
sok rendelkezésére bocsátani, s ezeket ezen anyagnak kell., 
kihasználása felöl kitani, végül felügyelni arra. hogy az ii 
tást az eKiszabott módon minden egyes birtokos a kitűzött 
határidőben teljesítse. 3. Miután a mérgező anyag kezelése, 
annak rendkívüli gyúlékonysága és mérgező Itatása folytán 
különös pontosságot és óvatosságot igényel, a járási és kör- 
orvos urak kötelességévé teszem, hogy ezen anyagúak úgy 
elkészítése, mint felhasználása tekintetében a náluk jelent 
kezö községi megbízottakat kitauitsák, illetve azokat útmuta
tással lássák el. Hogy pedig mindez akadálytalanul fogana
tosítható legyen, a községi megbízott neve a főszolgabírónál 
azonnal bejelentendő, a ki a járási vagy a körorvossal egye
tértőkig meghatározza és a községekkel rögtön közli azon 
napot és órát, midőn a községi megbízottak az általuk teljesítendő 
eljárásra nézve a járási, illetve körorvos által kitauittatui 
fognak. 4. A mérgező anyag (foszfor) a miniszteri rendelet 
értelmében és arra való hivatkozással a legközelebbi gyógy
szertárnái szerzendő be, mi végből a járási illetve körorvos ;i 
nála a jelentkező községi megbízottakat a megfelelő utalvány 
nyal ellátja. Az illető gyógyszerész urak pedig felhivatnak, 
hogy e rzélra kellő mennyiségű fősz.híranyagról jó  előre gon
doskodjanak. f». Az űrképpen beszerzett és felhasználandó
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tyáncz) vezet. A helység egy kis emelkedésén álló 
gótli templom 1392-ben épült és i 8p2-ben ülte 500 
éves fennállásának ünnepét. A templomot régiségén 
kiviil kulturhistóriai nevezetességűvé teszik falfest
ményei. Valamikor az egész templom festett volt. 
ma csak a szentély falain láthatók szebhnél-szehh 
freskók. Építője és festője a regédéi születésű .Jo
annes Aquila;*) ő építette a veleméri, tótlaki és a 
zala-vármegyei turnischai templomot. A márton- 
helvi templom freskói közt saját alakját is meg
örökítette; jobboldali falán a következő felirat ol
vasható: „Anno MCCCXXXXII. aediticata fűit Ecc- 
lesia ista tempón* plebani Erasmi per manus Jo- 
anuis Aquilae de Rakespurga oriundi." (Ezen temp
lom épült 1392-ik évben az akkori Erasmus nevű 
plébános alatt. Aquila János regedei származású 
építész által.) A templom 1620—1700-ig a refor
mátusok birtokában volt.

Márton helytől a Macskócz patak völgyébe ka
paszkodó ut mellett már dombos helyen fekszik 
Battyánd (Puezincz, Puczonczi) a lutherá
nus vendek legrégibb, 11. József idejében épült 
templomával. (Folyt, köv.)

*) Aipiila az Aujotikkal hazánkba jött olasz család tagja, 
kinek ltöiucr szerint külön festő-iskolája volt, melyet az egy
korú szatmári iskolával szemben a zöld és kék színek, szi
gorúbb, kiicjezésteljcsehb rajz, az egyszerűbb compositio 
jellemzik. (Regi falképek Magyarországon.)
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au\agg.il .u  r . ! V  k l*''z,,«  »*:*I»«*kon ..... gkezdcudő,
szakadatlanul folyt.itindo es befejezendő. A/ irtá>t minden 
birtokos sajat erejével eszközli, azonban a köziéi biztos és 
elöljáróság ellenőrzése cs felügyelete alatt. ii. Az irtás iniw- 
kezdésenek liléje a főszolgabíróhoz annak iit|án lio/zám ké- 

n-lkii1 bejelentendő. 7. A járási tisztviselőknek, kü- 
ftdgahiró, járáson-oh. körvos es állat

éin. iimry az egérirtás sike™' 
s le hí nyelje

seilelem
limesen a föszolgahii 
orvos uraknak kötele.-™ p-,- 
eszközlésben köy.rcniüködjc,, .̂, 
pontosan megtörténjek, miuiienntt. a Imi 
tatkozik. 8. A község lakosság kiilöm 
hogy e mérgező amagot felhasználás eb
es zár alatt tartsa, nehogy amiatt kárvai 
ség következzék he. Az irtási eljár..,- 
napig felette ajánlatos házi állatokat, kiih .. 
mérgezett dűlőkre ki nem bocsátani, .leien ki 
hirdetésének es végrehajtásának tregtörti 
polgármester inaktól foly lm Jti-ái 
Szombathely. 1H!I7. szept 11.

hogy
■gérpnsztitás'mu

ll ti gyei Inez.t eteiulo. 
is éivatosau kezelje 
•gyei. szerencsétlen- 

alatt pétiig sőt azután 8 
sertéseket a 

- . . inlf lelem ki
öl főszolgabíró és 

tüzetes jelenté-st várok.

van Savanyú? Megvagyok, tekintetes ur. 
lelelte a zsivánv. amint látja. tltilgo/om. Meg- 
békfiltem a sorsommal, úgyis tmlom. hogy itt halok 
meg. Savanyu. a volt zsiiányvezéi most a műhely 
hen a Icgjámlmrahh foglalkozást. a szabómestersé- 
get gyakorolja.

H ö lg y ek  figyelm ébe. Ilerz Kezsó női 
ruhakelnie nagykereskedő |lmla|iest. Iíécsi-uteza ti. 
szánt tisztelettel tudatja, hogy az őszi és téli 
idényre az egész raktár hel- és külföldi kelmékhől 
már együtt van Mintagyiijteniényt kívánatra kész
séggel kiild. bebizonyítandó. hogy az idei saisoti 
legszehh és legújabb termékei nagy választékban 
találhatók tel üzletében.

I tr . káro ly i Antal sk .
kir. Imi... V«svjinn«i;>'**

A  h a tá rsz é li v ám o k  m egszün te tese .
Felkérés folytán tigyel mezt etjük járásunk  közön
ségét. hogy a határszéli vámok mint m ár ismé
telten m egírtuk f. évi szeptem ber Ölt-ált éjjeli 
12 órakor m egszűnnek.

N é v m ag y a ro s ítá s . Zselezen János pál
mafai lakos vezetéknevének Y as '-ra  leendő út vál
to tt a tá sáé rt fiil y am odott.

M en n y i ad ó t fizet V a sv á rm e g y e ?  
A/  állam i egyenes átlók kivetése llefejeztetvén, 
azok adókerületenkénti eredm ényét az alábbi ki
m utatásban  tü n te tjü k  fel K ivettetett a felső-eőri 
kir. adókeröletben 181.1**7 írt 17 kr. a kis-ezelliben 
184.293 frt 8 1 kr. a körm endiben H>3.378 frt 
80 kr. a kőszegiben ló.s.341 frt '.M i kr. a m ura
szombatiban 1:18.221 frt in kr. a ném nt-ujrárihnn 
'.M i 799 frt 09 kr. a sárváriban 1 ' .M i.8 2 0  frt 73 kr. 
a szent-gottbárd ibau  190.071 fit 04 kr. a szom- 
batlielyiiien őö.í.938 frt 2ö kr. Összesen 1.870.078 
frt 31 kr. Múlt évi kivetés I.8f»8. frt 04 kr. 
A folyó évi kivetés tellát I.'i.0-I3 frt 27 krral. azaz 
0 8" „-kai nagyobb a múlt évinél A kivetési fő
összeg azonban végleges eredm énynek nem mond
ható, m ert az évközi leírások és pótelőirások folytán 
ezen főösszeg kisebb-nagv óbb m értékben folytonosan 
változik.

F e rtő ző  b e te g sé g e k . Vasiakon 1 dif- 
teritisz. Széelienykuton 1 torokgik-nu*gbetegedés 
fordult elő a múlt héten.

B e t i l to t t  lu tr iz á s . A pénzügyminiszter 
73.4-V2. sz. rendelete közelebb érkezett le a vár
megyéin*/.. melylyel szigorú bírság terh e  a la tt meg
tiltja  m agyar honosoknak a birodalmi tanáeshau 
képviselt országokban fennálbí szám lottón való 
játékot.

S o pronm egye  a lis p á n ja  átira tilag  é r
tes íte tte  Vasvármegye alispáni hivatalát, hogy a 
megye terü letén  sertésvész megszűnt.

Tűz. Folyó hó 4 én délu tán  Gutm aim  Fe- 
rencz m ottolyádi iakós 1000 írtig  biztosított háza

C S A R N O K .

A koldusasszony.
Ibi elmentek ti fővárosiak, vagy ha feljöttök 

a fővárosba ti vidékiek s elmentek a lipótvárosi 
Szent-Istvánt bazilika mellett, ott találtok a koldusok 
között egy beteg, korhadt, öreg koldusasszonyt, 
szemeiből a köuyek egyre potyognak. Akár adtok, 
akár nem adtok neki alamizsnát, vigasztaljátok 
meg szegényt egy jó szóval s mondjátok neki a 
Miatyánknak, melyet ő egyre mormol, egy-egy 
mondatát.

A legszebb leány volt a hetvenes években a 
fővárosban Körmöczi Adél. Ivetten küzdöttek ke
zéért. két jó barát: Morvát Géza és Marótbv Pista. 
Fgyiknek sem volt senkije. Fgyik sem szeretett 
senkit, csak azt a szép leányt, de (‘/.után mind
ketten egyformán bolondultak. Adél nem tudott 
választani. Kedvelte ezt is. amazt is. de ha kér
désekkel ostromolták, hogy melyikük tetszik mégis 
jobban, hallgatás volt a válasz.

Fgyszer azután borzasztó gyilkosság hozta 
lázba a főváros lakosságát. A dúsgazdag Maróthyt 
meggyilkolva találták hálószobájában. Öltöző asz
talkáján vérrel volt Írva e pár sor:

„Minden vagyonúm Horváth Gézát illesse."
Kutattak a gyilkos után. hasztalan, Gondoltak 

öngyilkosságra, de ez ki volt zárva! Kgv ellensége 
szúrta agyon s mikor már halva hitte, ott hagyta 
& akkor az áldozat odaváuszorgott. hogy vérével 
megírja végrendeletét s rokon hiányában legjobb 
barátjára essék az óriási vagyon.

A halál ellen nincs orvosság. Nem lehetett
kigyulladt s a ttó l Iieizár Mihálynak 2-'><» frtig  biz
to síto tt háza is tüzet fogott s szintén elham vadt. 
A k á r összesen 2080 f rtra  rúg.

S za b ad sá g o lt tisz tv ise lő  Kolossá Istv án 
járási írnok f. hó 27-től október 18-ig megrongált 
egészsége helyreállítása rzéljáhói szabadságot nyert. 
Kívánjuk, hogy a m egérdem elt szabadságot jól 
élvezze.

E lé g e tt  g y e rm e k  Ktt'.sics János Mura- 
szentesi lakosnak I éves Alajos fia a legelőn, tűz
zel való játszásközben tüzet fogott s a nagy égési 
sebek következtében f. hő 24-én m eghalt.

Tűz. Folyó hó 24-én délelőtt Hl óra tá j
ban szokatlan vendég látoga to tt m eg Muraszom
batot. A piros kakas ide is ellá togato tt, de nem 
nagv szerem*sével. m ert a tűzjelzésre össze sereglett 
és kötelességtudó tűzoltó-egy let és a polgárságnak 
csak ham ar sikerült a pusztító elem et egy alanyra 
szorítani és azt még csirá jában  elfojtani. A tűz a 
vár utczában Luthár-féle háznál keletkezett. Az 
épület biztosítva volt.

F é n y k é p és z e t M u raszam b atb an . 
Singer S nagy-kanizsai fényképész f. é október 
1-től 14 napon á t  fényképészeti felvételeket fog 
személyesen eszközölni, melyre a u. e. közönség 
szives pártfogását kéri.

_ U j tá v ird a h iv a ta i .  A kereskedelmi
miniszter rendeletéből Felső-Lövőn a posta hivatalt 
távirdahivatallal egyesítettek.

V á n d o r m űvészet. Hányái Lajos eme- 
r itá lt  színművész M uraszom batban tartan d ó  reczi- 
táto ri és színi előadásokra kért engedélyt. A m agvar 
művészet jövendője érdekeljen rem élhető, hogy az 
engedély nem fog tőle m egtagadtatok.

S a v a n y u  Jó zsiró l. A. a következő
ket írja: Kgy nyitrai ur. ki nemrégiben IUaváu járt 
s az ottani lelkész kíséretében meglátogatta a fegy-
házat. érdekes dolgokat ...... ni '*1 o ttan i élményeiről.
A fegyházban legelőször Savanyú Józsit, a hírhedt 
bakonyi zsivánvt. m u ta tták  meg neki. Savanyú a la 
csony.' igénytelen alak, vörös hajjal s egyáltalán 
nem hinné el az em ber külsejéről azokat a zsivany- 
bravurokat, m elyeket a népdal is megénekel róla. 
A ny itra i em ber m egkérdezte a  b e ty á rt: lm#}

feltámasztani Marótbv Pistát s igy egyedül Morvát 
volt kedves Adél előtt.

Maratja halála után hat hétre megkérte a 
kezét s Adél nem habozott, odaadta a meggyilkolt 
örökösének.

A rendőrség pedig már lemondott a remény
ről. hogy kézre kerítse a gyilkost,

A nászéjszakát követő reggel halva, halántékát 
keresztül lőve találták Horvátot. Kezében pisztolyt 
szorongatott, mely kétségtelenül hizonyitá. hogy a 
fiatal férj öngyilkos lett.

Fzt állították az orvosok s a vizsgálat is ezt 
derítette ki.

Morvát Géza a Maróthytól örökölt pompás 
palotába vitte az esküvő s lakoma után szép fele
ségét. Alig értek haza. hirtelen beborult, felhő 
felhőre gyülekezett s villám villámot ért. Dörgött 
az ég, majd zubogott az eső. istenítélet napja volt 
Legalább úgy erezte. Morvát Géza. a gyilkos.

A kis szalonba mentek s annak faláról bánatos, 
ijesztő arczczal nézett a fiatal párra Marótbv Pista 
képe.

Morvát közelebb húzódott nejéhez, majd 
mintha bitorolná őt. hirtelen felugrott. Azután, 
mintha lidércznyomástól akarna szabadulni, de 
azért gyáván a félelemtől, odaszólt nejéhez: 

Takarja el azt a képet.
Körmöczi Adél megdöbbent.

Mi baja van, az Isten ért?
Hörögve monda Géza:

Félek tőle!
Az Istenért, ön beteg, önnek láza van: 

küldjék orvosért?
— Nem, ne küldjön ide tanukat.
Körmöczi Adél megrettenve ugrott fel he

lyéről.

Kgy iszonyatos gondolat szállta meg. Nem.
nem. az lehetetlen! He mégis, meg akar bizo
nyosodni.

Kirohant a szobáiból. Morvát utálnia ment 
félt magára maradni azzal az arczképpol.

Neje csakhamar egy tőrrel tért vissza 
Ismeri ezt a tőrt?
Igen. Az enyém.
Az öné? kérdő Adél. Hisz Marótbv 

mellében találták.
Nem. nem az enyém!
He a magáé s igy maga ölte meg azt az

embert.
Nem, nem igaz! kiáltá Morvát 
Fz a kép azt mondja, hogy igen.
Mit ez a kép? kiáltá őrülten Géza, 

s kiragadta a tőrt a nő kezéből, egy székre kapott 
s összevagdosta az elhalt arezképét.

Most másodszor akarta megölni! szólt
lesújtóan Adél. Azután isinél kiruhant a 
hogy egy fegyverrel térjen vissza.

szobából.

Itt van. menjen szol iájába és teljesítse
kötelességét.

Horvátot reggel halva találták. Marótbv
képének foszlányait pedig Adél niagáv: 
nyomorba.

:d vitte a

A nagy vagyont széjjel osztotta az özvegy a
szegények között, ódaadá nemes czélokra s azután
ment dolgozni, kínlódni, végre (‘lju to tt a koldus
botra.

Ezért- kérlek én titeket, hogy ha elmentek a 
lipótvárosi bazilika előtt, adjatok alamizsnátokon 
kívül egy jó  szót a koldusasszonynak s m ondjatok 
el vele egy egész M iatyánkot. vagy legalább belőle 
egy m ondatot . . .

Lantos.

I r o d a l o m .

A Pesti Napló az állam i tisz tv ise lőkért. Magyar- 
ország egész nagy tisztviselői karát igen közelről érdeklő 
pályázati felhívást tesz közzé a legrégibb magyar politikai 
napilap: a ma-boluap félszázados multtal bíró „Pesti Napló." 
Km mi korona pályadijat tűz ki egy ezikksorozata, mely a 
magyar tisztviselői kar helyzetét tárgyalja. Alkalmat kivan 
ezzel adni a magyar tisztviselőknek, hogy igényeik és serel
meik objektív feltárásával maguk jelöljék meg azokat a teen
dőket és feladatokat, amelyek a magyar adiniuisztrárzió exact 
működése es az értelmiség legtekintélyesebb részét képező 
nagy társadalmi osztály méltó existencziája érdekében az. 
államra es a törvényhozásra várnak. A szempontok, amelyek 
a „Pesti Napló* szerkesztőségét ebben az áldozatkész kezde
ményezésben vezérlik, ép oly hazafiasuk, mint igazságos. 
Kzért a magunk részéről is örömmel üdvözöljük a „Pesti 
Napló kezdeményezését, melytől nemcsak magának a szobán 
levő kérdésnek sikeres megoldását reméljük, liánéin jelenté
keny elölialadást a magyar hivatalnoki karnak minden oldal
ról érdeme szerint való megbecsülésében. Ez irányban mind
eddig maga a puldicistika is meglehetős sziikkcldüscgct tanú
sított. a mikor jóformán összes érdeklődését a törvények es 
intézmények teoretikus megalkotásának szentelte s azok gya
korlati végrehajtásával ami a tisztviselők helyzetével szo
rosan összefügg nagyon keveset törődött. E közönyösség 
megtörésének valóban itt az ideje most, a mikor a közigaz
gatásnak az egész vonalon való államosításával a magyar 
hivatalnoki kar a maga egészében az államhatalom küzvetleu 
rendelkezése alá kerül s egységes alapon szervezett testületet 
lesz hivatva alkotui, amelynek érdekei minden lépten össze
találkoznak a nagy közönség érdekeivel. A legmelegebben 
ajánljuk olvasóink s köztük első sorban a hivatalnoki kar 
tagjainak figyelmébe ezt a pályázati felhívást s óhajtjuk a 
magunk részéről is. hogy annak minél fényesebb eredménye 
legyen. A pályadij, mint említettük KMMi korona, amelyért 
a „Pesti Napló" egy czikksorozatot kivan a magyar állam- 
hivatalnoki kar helyzetéről. A pályamunkáknak különösen 
az államtisztviselök javadalmazásáról (181)3. 12.), a nyugdíj
ról (1885. XI. és 1892. XXX.), továbbá a köztisztviselők 
minősítéséről (1883. I.) szóló törvényeket kell felölelniük, 
illetőleg azok mily irányban szükséges módosításának kérdé
sével foglalko/.uiok s az alkotandó szolgálati pragmatika 
alapelveit kijelölniük. Hírlapi közlésre szánt fejtegetésekről 
lévén szó, csak oly dolgozatok vehetők figyelembe, amelyek 
a kérdést újságba való módon, velős rövidséggel és az ala
posság mellett is vonzó modorban tárgyalják. A czikksoro- 
zat ehhez képes legfeljebb Ki közleményre terjedhet s min
den egyes ezikk a pályakérdésnek egy önálló részletével 
foglalkozva, magában befejezett egészet kell, hogy képezzen. 
A tartalom egyenlő értéke mellett a rövidség előny. A pálya
művek idegeu kézzel, tisztán és olvashatóan (csak a papír 
egyik oldalának felére) Írva, lapszámozva, a szerző valódi 
nevét rejtő jeligés levél kíséretében 1897. november 1-jéig 
küldendők a „Pesti Napló szerkesztőségébe Budapest, VI. 
Tcrézkörut 21. II.); mugbirálásukat publicistákból és hiva
talnokokból álló bizottság fogja végezni. A szerkesztőség 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályadijat nem nyert 
dolgozatokat, a szokásos tiszteletdij mellett, felhasználhassa. 
A szerző neve, kívánatra szerkesztőségi titkot képez s a 
szerzőnek a jeligés levélben kifejezendő óhajtása szerint fog 
a czikksorozat névvel, vagy név nélkül megjelenni. Ismétel
ten ajánljuk az ép oly érdekes, mint érdemes pályakérdést 
olvasó közönségünk figyelmébe.
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Árverési hirdetmény.
Yiiiiyuiilmkiitt Xc-umuun Vilmos muraszomlwti 

kureskiulő i'Málttgyi-lK-n a raüdválaazlmáiiv a S/.uu- 
hot ht‘lyi‘11 Isit" , évi szoptumher lll-óii ta r to tt  iilo- 
sei-nl í,■Ivott jofjvzőköu v viteti az általam  1WI". övi 
július I l-t.ll július 27. aapjáift to ljositftt rsmlli-lta- 
rnzásról fölvett leltárnak lillll TŰT. téte l számai 
a la tt felsorolt 142:1 frt 7S krra  lieesült liutorokiiak. 
ralianemileknek. szoliai- és koavliai szerelvenvekaek 
uvilváaos árverés utján leendő értékesítései e lhatá
rozván h á té r  lléza muraszomhati áft.vvéd. mint In
tő .............. Ínok m egkeresése fol.vtáu a vagyoulmkott
Neummin Vil...... osődtö.....géhez leltározott, a esőil-
leltárhan Idill 7117 tételszám a la tt felvett ingóknak

által hérhen hírt lak:

t e  Miklós hálál
tartandó  nyilvános elárverezésén* határidőül

1897. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  3 0 . 
n a p já n a k  d e . 8  ó rá ja *

kitűzöm és erről az. árverelni szándékozókat olv 
tigyelmeztetéssel értesiteni. hogy a vevők kötelesek 
a vételárt azonnal készpénzhen kifizetni és meg
vett ingókat az árverés napján eltávolítani.

Kelt M ura-Szombaton. 1897. szeptem ber 21. 

(P  H.)

TÖRÖK ERNŐ,
kir. közjegyző.

o o o o o o o o o o o o o o c o o o

2 - s z e r e s  és
3-szoros

terméseik
c s a k is  m e s t e r s é g e s e n  s z á r í t o t t

műtrágyáva l  m
éri hitok

m ű trág y a - , k én sav - és v e g y i- ip a r  rész 
v é n y tá rs a s á g  B U D A P E S T .

Herényi Gothard Sándor és Rovara Frigyes müvét az érdek
lődőknek ingyen és bérm entve küldjük meg.

M T  A muraszombati járás taruletere 
kizárólagos képviseletünket a ..Muraszombati 
Gazdasági Fiók-Egylet" birja. - s á r i

Ü L Hl

f £ S f í

A „PESTI HÍRLAP* kedvezményei elő
fizetői részére: minden hóm egy zsebben hord
ható jegyzék és határidő-napló; a PÁRISI DIVAT 
legszebb magyar (heti) divatlapot előfizetői fele 
árban kapják. A „PESTI HÍRLAP" rendkívüli 
kedvezményt is nyújt előfizetőinek minden évben 
karácsonyi ajándékul. Ez

a „PESTI HÍRLAP" nagy kepes naptára.
Minden előfizetőnek — még a legújabban belépő
nek is, ha legalább 3 hónapra fizet elő — ingyen 
és bármentve küldi meg a lap kiadóhivatala az 
idén is a „PESTI HÍRLAP" 1898. évi díszes 
nagy naptárát, mely minden egyéb naptárt fölös
legessé tesz és felülmúl minden más rendkívüli 
karácsonyi mellékletet, mert az előfizető évben 
át hasznát veheti.

A „PESTI HÍRLAP" előfizetési ára: Egész 
évre 14 frt, félévre 7 frt. negyedévre 3 frt 50 kr. 
egy hóra 1 frt 20 kr.

Legszebb és legolcsóbb

M A G Y A R  D I V A T L A P -

Gyönyörű fénynyomatu színes képek; egy
szerű öltözetek párisi Ízléssel; legújabb kézi

munkák; takarékosság jó Ízlés mellett; szabás
rajzok; kézimunkák; illusztrált regények; ház 
tartási rovat; báli. menyasszonyi öltözetek páré i 

Ízléssel; angol costume-ök; kimerítő niagy; - 

rázat. — Eredeti párisi képek élő modell* k 
után.

Megjelenik hetenkint egyszer: minden szó li
bákon.

Előfizetési ár: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, 
negyed évre 2 frt.

A „PESTI 1 U Í “ ós „PÁMSI D M “ együttes előfizetése: egész óm  IS írt, fél évre S írt, negyed évre 4 frt 50 kr.
Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve küld a 

„ P E S T I HÍRLAP* és „PÁRISI DIVAT" kiadóhivatala Budapest, V. kér., Váczi-körut 78. sz.

T Nyomatott Újházi Miksa nyomdai müintózetébou, Muraszombaton. T
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