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A határszéli vasút.
A csüggedést és a kétkedést újra a 

remény váltotta fel. A múlt év őszén tör
tént események méltán kedvetlenítették el 
azokat, akik a vasul sorsát önzetlenül és 
őszintén a szivükön viselték. Most újra 
kedvező fordulat állott be és alapos kilátás 
van arra, hogyha minden tényező komolyan 
és őszintén hozzáfog a vasul kiépítéséhez 
és nem csak mondja, de tényleg akarja is 
annak a létesítését, akkor valószínűleg meg 
is lesz az.

A kedvező fordulatot az az értekezlet 
hozta meg, amelyet múlt szombaton az 
osztrák és a magyar érdekeltség közösen 
tartott meg Radkersburgban gróf Batthyány 
Zsigmond elnöklésével. Szomszédaink hatá
rozott és nyílt állásfoglalása s az a nobilis 
előzékenység, mely a vasul kérdés minden 
vonatkozásában velünk szemben megnyil
vánult. rendkívüli jó hatást tett a mi bizott
ságunkra, amely látva azt az öntudatos és 
rendszeres munkát, amelyet szomszédaink 
végezlek újra fellelkesült és lelj'es erővel 
tette magáévá az ügyet. Az értekezletről 
részletes tudósításunk a következő:

Szombaton délután 3 órakor a radkers- 
burgi városházának tanácstermében közös érte
kezletet tartott a Muraszombat határszéli illetve 
radkersburgi vasút érdekeltsége, amelyen jelen 
voltak sleier részről lovag Kodolitsch Oswald 
polgármester, Beiter János tartományi képviselő, 
dr. Kamniker Ferencz orvos, a vasúti bizottság 
elnöke és a radkersburgi városi vasúti bizottság 
számos tagja. Magyar részről gróf Batthyány 
Zsigmond, Pósfay Pongrácz, dr. Lamin Antal, 
dr. Geiger Vimos, dr. Ritscher Samu. Osterer 
Károly. Az értekezleten, amelyen gróf Batthyány 
Zsigmond elnökölt, megjelent azonkívül Bartha- 
los István a tervbe vett vasul engedményese és 
Baracs Károly a kőrmend-muraszombati h. é. 
vasul részvénytársaság képviselője.

Az értekezlet mindenekelőtt megállapította, 
hogy mindkét érdekeltség óhajtja a vasút ki
építését és létesiléset, a radkersburgiak pedig 
azt is kijelentették, hogy a maguk részéről is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasul ha máskép 
nem lehetséges, csak Muraszombattól Badkers- 
bi. gig épüljön ki.

Dr. Kamniker Ferencz bejelentette, hogy 
a radkersburgi vasúti bizottság előmunkálati en
gedélyt kapott az osztrák kormánytól a határ
szélig vezetendő vasútra és hogy eljárlak a cs. 
kir. szab, déli vaspálya társaságnál is amelynek 
igazgatósága kijelentette, hogy a csatlakozás kér
désében semmiféle akadályt görditeni nem fog.

A vasútépítés költségei tekintetében az a 
megállapodás létesült, hogy mindenik érdekelt
ség a saját területén menő vonal kiépítésének 
költségeit maga viseli.

Barlhalos István bejelentette, hogy ö a 
nyomjelzési a határszélig már eszközölte, a rad
kersburgiak pedig szintén kilátásba helyezték, 
hogy ezen munkálatokat mentöl előbb megcsi
náltatják.

Kimondotta a bizottság, hogy a vonalnak 
közigazgatási bejárását lehetőleg egy időro ké
relmezi avégböl, hogy a kél állam hatóságának 
és érdekeltségének képviselői ezen bejárás al
kalmával találkozván a vasút forgalmi és pénz
ügyi részének megoldása tekintetéből lehetőleg 
megállapodásra jussanak.

Felmerülvén az a kérdés, hogy melyik 
vasul kezelje a megépítendő vasutat, a két ér
dekeltség kölcsönös előzékenységet tanúsított egy
mással szemben, amennyiben kimondották, hogy 
ha akár a M. A. V. akar pedig á déli vasul 
veszi kezelésbe a vonalat, mindenesetre csak egy 
kezelje, ami által a vonal egységes vezetése 
éretik el. nevezetesen a vonalok közvetlenül 
fognak közlekedni Muraszombattól Radkersburgig 
és vissza a határállomáson való minden átszál
lás nélkül. Hasonló elveket szem elölt tartva 
állapodtak meg a kiépíti financirozása tekinte
tében is. Ezután a továbi leendők megbeszélése 
végett egy szükebb bizottságot alakított
a bizottság. Gróf Batthyány Zsigmond indítvá
nyára mindkét érdekeltség külön Írásbeli bead
vánnyal fogja gróf Szápáry László nagybirto
kost megkérni, hogy e bizottság munkájában 
részlvonni és azt hathatós támogatásában része
síteni szives legyen. A bizottság tagjaivá meg
választanak gróf Batthyány Zsigmond, Pósfay 
Pongrácz, dr. Geiger Vilmos, dr. Czifrák János, 
dr. Lamni Antal, dr. Ritscher Samu és Osterer 
Károly. Ez a bizottság a szükséghez képest kie
gészítheti magát. Ezzel az értekezlet véget ért.

A mi érdekeltségünk tagjai élénken 
pertraklálták a radkersburgi értekezlet ered
ményeit s az ott szerzett benyomásaikat. 
Az őszinte elragadtatás hangján beszéllek 
arról a rendszeres munkáról, amellyel az 
előkészületeket ez a bizottság megtette. Mi 
eleinte attól féltünk, hogy a radkersburgiak 
fognak nehézségeket támasztani a vasút 
kérdésben azon feltevésben lévén, hogy a 
vasul pláne az értekezlet által elfogadott 
rövidebb formájában, tán nem is szolgálja 
úgy a szomszédok érdekeit mint a mienkét 
és ennek daczára azt tapasztaltuk, hogy ők 
nem hogy nehézségeket nem támasztanak, 
hanem ellenkezőleg a legnagyobb előzékeny
séggel járnak kezünkre.

És amikor ezt a tényt látjuk annál 
inkább elszomorító az, hogy a saját érde
keltségünk körében tapasztalhatunk bár nem 
szemmel látható, de mindenesetre érezhető 
ellenáramlatokat, amelyek a kiépítést meg
akadályozni akarják. Ezen a helyen ismé
telten rámutattunk a vasul fontos közgaz
dasági jelentőségére, s ugyancsak ezen a 
helyen tettük szóvá a megakadályozás titkos 
akna munkáit, komolyan figyelmeztetvén 
ezeket a háttérben dolgozókat, hogy rom
boló munkájukkal kimondhatatlanul nagy 
erkölcsi felelősség súlyát veszik magukra. 
Ezt csak megismételjük, és kérve-kérünk 
mindenkit, hogy egyesülve a közös jó érde
kében. vállvetve munkálkodjunk a czél 
elérésén, akkor törekvéseinket siker koro
názza. Akik pedig ellene dolgoznak a vasút
nak, azok gondolják meg, hogy önmaguk
nak, szükebb hazájuknak legvitálisabb gaz
dasági érdekei ellen küzdenek, helyrehoz- 
hatlan hibát követnek el és majdan teljes 
súllyal kell cselekedetükért a felelősséget 
viselni.

A Casino közgyűlése.
F. hó 13-án vasárnap délután 3 óra

kor tartotta a Casino évi rendes közgyűlé
sét. Jóleső örömmel láttuk együtt a Casino 
fényesen berendezett helyiségében Mura
szombat és vidékének intelligens közönségét. 
Az az érdeklődés, mely a szép számú tagok 
megjelenésében meg nyilatkozott, biztos záloga 
a Casino propagálta kulturális eszmék te?; . 
jedésének és megbecsülésének. y

A közgyűlést Pósfay Pongrácz elnök : 
nyitotta meg. Hatalmas, felemelő megnyitó
jában rámutatott a Casino nagy kulturális 
missiójára, ismertette az év történetét és 
megható szavakban emlékezett meg a Casino 
két elhunyt tagjáról id. Vratarits Ivánról és 
dr. Vratarits Ivánról, akiknek emlékét a 
közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg.

Ezután Bodnár András pénztárnok 
nagy gonddal összeállított pénztárnoki jelen
tését ismertette az elnök, amely szerint a 
Casino ez évi jövedelme 8433 kor. 06 fill., 
tett ki, még a kiadások 7609 kor. 78 fillérre 
rúgtak, úgy hogy a folyó évre 823 kor. 28 
fill., tiszta maradvány mutatkozik. Bodnár 

Az orvosi kar által ajánlva.

Gümőkór (tüdőbajok), légzőszervi bán- 
talmak, szamárköhögés, influenzánál.

KI használjon Sirolmt?
1. A ki hoRizu időn keresztül kóhögós 

bnntalmaibnn Raenved.
2. Mindazok, kik^ gégehuriitban szenved- 

belíil meggyógyulnak.
3. Aiztmabnn szenvedők már rövid hasz

nálat után lényeges könnyobbülést

4. Skrofulas, mirigyduzzadásos, izem- és 
orrhurutos gyermekeknek rendkívül 
fontul ezer a Sirolin. _
A táplálkozást nagyban elősegíti.

Csak eredeti csomagolású SIROLIN „Roche“-t kérjünk és pótszereket határozok- 
tan utasítsunk vissza.

Sirolin irodalmat M. 12. kívánatra ingyen és bérmentve küld
F. Hoff man-La Roehe & Co Wien. III/I. Neulinggasse 11.
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András pénztárnok gondos előrelátással a 
jövő évi költségvetés tervezetet is megszer
kesztette, amely szerint 2672 kor. 90 fillér 
évi bevétellel szemben 2404 kor. kiadás 
irányoztatolt elő.

A jelentések helyeslő tudomásul vétele 
utón a tisztikar megválasztása következett: 
Elnök: Pósfay Pongrác, aielnök: dr. Czifrák 
János, háznagy: dr. Pintér Miklós, titkár: 
Döbrentey Antal, pénztárnok: Bodnár András, 
könyvtárnok: dr. Schweiger Albert, Szent
királyi Sándor, választmányi tagok: Árvái 
Bernát, Bölcs Béla, dr. Geiger Vilmos, 
Kovács István, dr. Skrilecz Mihály, Szlepec 
János, póttagok: Horváth Pál, dr. Ritscher 
Samu, dr. Sómén Lajos.

A tisztikar megválasztása után a köz
gyűlés dr. Czifrák János két életrevaló, 
nemes intentioju indítványát tárgyalta. Az 
első indítvány az volt, hogy miután a köz
gyűlés meggyőződött róla, hogy a könyvtár 
jelenlegi állapota tarthatatlan, határozza el 
a közgyűlés, hogy a költségvetésbe a könyv
tár gyarapítási céljaira felvett évi 100 kor. 
felhasználásával 760 kor. 10 év alatt tör
lesztendő kölcsönt vesz fel, felhívja könyv
tárost, hogy az antiquarusoklól könyvjegy
zéket szerezzen be.

A közgyűlés ezen indítványt helyeslés
sel elfogadta és egy bizottságot választott, 
melynek tagjai lettek: dr. Czifrák János, 
dr. Skrilecz Mihály, dr. Schweiger Albert, 
Szentkirályi Sándor és dr. Vályi Sándor. 
E bizottsága feladata, hogy a bevásárlandó 
könyvek jegyzékét 1910. április 1-ig állítsa 
össze s azt jóváhagyás végett a választ
mány elé terjessze.

Elhatároztatott még, hogy a rendezendő 
estélyek befolyó jövedelme is a könyvtár 
javára foiditandó.

Ezt az indítványt Muraszombat minden 
olvasni szerető embere örömmel üdvözöl
heti, mert a Casino könyvtára már rég 
megérett a megújításra.

A másik indítvány a casinoi élet fel- 
élénkitését célozza. Örömmel üdvözölhe
tünk minden olyan törekvést, mely a tár
sadalmi élet javulását célozza és ez az 
indítvány erre felelte alkalmas. Különösen 
a nők körében kelthet kellemes visszhangot 
ez az indítvány, mert igy legalább néha 
hölgyeink is részt vehetnek a casinoi esté
lyeken, ahogy ez más helyeken is szokásos. 
E célból elhatározta a közgyűlés, hogy 
minden év október, november, deczember, 
január, február, márczius és április havá
ban társas összejövetelt tart, s e célból 
állandó vigalmi bizottságot alakit, melynek 
tagjai lettek: Aczél József, Bodnár András, 
dr. Czifrák János, Fülöp Jenő, dr. Geiger 
Arlhur, Ratkol Tivadar, Richter József, dr. 
Skrilecz Mihály, dr. Sömen Lajos, Steril 
Hugó, és dr. Vályi Sándor.

A bizottság komolyan fogja fel hivatását 
és a közel napokban munkához is lát.

Ezzel a közgyűlés tárgysorozata kime
rülvén, Pósfay Pongrácz a tőle megszokott 
4kes szólással lelkes buzdító szavak kísére
tében bezárta a közgyűlést. Este a Casino 
tagjai társasvacsorára gyűltek össsze, ahol 
az ünnepi beszédet dr. Czifrák János 
mondta. A magasszárnyalásu beszéd után 
még Pósfay Pongrác és Aczél József tar
tottak mély érzéstől áthatolt beszédeket. A 
fényesen sikerült vacsorának csak a kora 
reggeli órákban szakadt vége.

A Délvasmegyei Takarékpéztár köz
gyűlése.

A részvényesek élénk érdeklődése mellett 
tartotta meg a Délvasmegyei Takarékpénztár feb
ruár hó 13-án délután 2 órakor évi rendes köz
gyűlését. 1‘osztl János igazgató meleg szavakkal 
üdvözölte a szép számmal megjelent részvénye
seket. élénk szavakkal vázolva az intézet ez évi 
sikeres működésének eredményét.

Ezután a közgyűlés az igazgatóság és lel- 
ügyelőbizottság jelentését tárgyalta, amit aztán 
helyeslöleg tudomásul is vett.

Ezt követöleg az igazgatósági tagok válasz
tása következett. Olajos Sándor intézeti ügyész 
szép szavakkal emlékezett meg néhai id. Most 
Rudolfról, az intézet elhunyt igazgatósági tagjáról, 
akinek, valamint dr. Sömen Lajos ügyvédnek igaz
gatósági helye megüresedvén, helyettük két igaz
gatósági tag választása vált szükségessé. A sza
vazatok összeszámítlására dr. Czifrák János, Czipott 
József és Kleinrath József részvényesek küldettek 

' ki. A választás eredményekép az igazgatóság uj 
: tagjaivá dr. Geiger Artlmr és dr. Vályi Sándor 
I ügyvédek választattak meg.

Az intézet évi mérlege 16.348 kor. 12 fillér 
i tiszta nyereségről számol be, amely a következő 

módon oszlatott fel:
1. 1909 évi szelvények beváltására á 20 kor. 

10.000’—, 2. Igazgatósági jutalékra !»17’40, 3. 
Napibiztosi jutalékra 906’- -, 4. Igazgató-elnök tisz- 

[ teletdijára 600’ -, 5. Igazgató-elnök helyettes tisz- 
j teletdijára 200—, 6. Tisztviselők jutalékára 420’- -. 
I 7. Felügyelő bizottságnak 480’—,8. Segéd könyve- 
! lőnek 100’ . 9. Hivatal szolgának 30—, 10. Jo- 
1 tékonycélra 340 korona és pedig:

a) a muraszombati róni, templomnak 60’—,
b) a muraszombati ág. cvang. templomnak 60’—,
c) a muraszombati izraelita templomnak 60’—,
d) az alsómoráczi ág. evang. templomnak 30’—.
e) a muraszombati kórház Röngten alapra 40’—,
f) a muraszombati róm. kath. iskolának 30’—, g) 
a felsölendvai róm. kath. iskolának 30—. h) a 
vendvidéki magyar közin. egyesületnek 30’—, 
340’—, 11. A szabad rendelkezésre álló külön 
tartalékalaphoz 2.354’72. Összesen: K. 16.348.12.

A muraszombati Casinó.
Társadalmi életünk azt mondják beteg, nem 

egészséges érverése gyenge nincs benne összetartás, 
egyetértés s abban a nagy érdekhajszában s tü
lekedésben nincs semmi mi bennünket egyesítene, 
mi társadalmunkat összeolvasztaná.

Ha általában igaz is eme állítás, lehetetlen 
jóleső érzéssel nem constatálnunk, hogy ez nincs 
mindenütt igy s nincs mindig igy.

Muraszombati Casinónk e tekintetben ritka 
kivételt képez, szinte egyedül áll ilyen, vagy ehhez 
hasonló kisvárosok társadalmi életében. Ha össze
hasonlítjuk más Muraszombatnál nagyobb városok 
társadalmi életéi a mienkkel, mindjárt megláthatjuk 
azt az éles ellentétet, mely a muraszombat- easi- 
nói élet és például vasvármegye többi casinoi 
között fenáll.

Fényes dokumentuma volt az összetartás, 
együtt érzésnek a f. hó 13-án tartott évi közgyű
lés és az ezt követő lakoma, hol Muraszombat 
társadalmának nagy része együtt volt s összetar- 
tozandóságának frappáns tanujelét adta szép szám
ban való megjelenésével is. Megmutatta, hogy tár
sadalmi állásra való tekintet nélkül, mint intelligens 
emberek, nem a rangot, hanem csak az embert, 
társadalmunknak egy-egy tényezőjét látja és becsüli.

Casinónk minden egyes tagja átvan hatva 
ama nemes érzéstől, hogy hivatásának minden tár
sadalmi egyesület s igy Casinónk is csak akkor 
és csak úgy tud megfelelni, ha egymást kölcsönö
sen megbecsülve, mindnyájunkat az a tudat lel
kesít, hogy erőnket az egészséges társadalmi élet 
fejlesztésére, az egyenetlénkedés, széthúzás meg
akadályozására fordítjuk.

A casinót társadalmunk szentélyének tartja 
hova mielőtt belépne, lemossa magáról a közna- 
piasság porát, emelkedett lélekkel s azzal a tiszta 
érzéssel teszi lábát, hogy itt csak egy szellem 

él: az összetartás, a barátság és szeretet szelleme.
Miután mindezt jó lélekkel megállapítom, 

lehetetlen az ünnepély fénypontjáról az ünnepi 
szónok dr. Czifrák János igazán magas színvona
lon álló, jól átgondolt, alapos tudást, széleskörű 
ismeretet feltételező elme szellemi produeliójál 
nem méltatni. Szerénységen koránt sincs abban 
a helyzetben, hogy a szónoki beszéd minden egyes 
phazisára kitérjek azt s érdeme szerint méltatni 
is tudnám, csak gyenge kísérletet leszek, hogy 
ecseteljen ama hatást, melyet a közönséges szó
noklatokon jóval felülmúló beszéd reám s azt 
hiszen minden egyes jelenlevőre gyakorolt.

Nem bírom lelkesedésemet vissza folytam 
hogy e lap hasábjain is ne foglalkozzam beszéd
jével. E czikk keretében nem férne el. ha a szó
nok beszédjének egész tartalmával akarnék fog
lalkozni, azért csak azokat emlitem meg melyek 
a beszéd legkiemelkedettebb részét képeztek. A 
magyar középosztály — a nemzet gerimezél k- 
pező társadalom megtertöjéröl, a casinok meg
honosítójáról a nagy Széchényiről mondott beszé
dével világosan mutatta meg az irányt, melyen 
társadalmunknak haladnia kell. Mindnyájunk szeme 
elölt kell, hogy gróf Széchenyi István példája 
lebegjen s bennük visszhangra találjon, és mind
nyájunk szivében éljen az a tudat, hogy az 
összetartásban, egyetértésben rejlő erőnket a 
közjónak kívánjuk szentelni. A politikai élet zűr
zavaros légkörében is becsüljük egymás meggyőző
dését s ne szolgáltasson okot az összetartás 
megzavarására. Kövesse mindenki kötelességét a 
társadalom és hazája iránt •elkiisinerellel, teljes 
odaadással, úgy amit azt Széchényi tette, akkor 
ez élet ezer kellemetlenségei között is, minden
kor megtaláljuk casinonkban azt az oázist, 
melyre testünknek és lelkűnknek oly nagy szük
sége van.

Nem volnék jó krónikás, ha meg nem em
lékeznék a casino elnökének a tölle megszokott 
könnyedséggel szellemésségel elmondott toasztjá- 
ról, melyben igen élénk színekkel ecsetelte 
a muraszombati casino alakulását és fejlődését 
a mai napig.

Azt hiszen ezek után mindannyian, kik c 
casino lakomáján jelen voltunk, csak kellemes em
lékkel tovizhalunk, mely nem fog lelkűnktől egy 
hamar elmosódni.

—ss.

Volt egy leány ..
i.

Volt egy lány, a haja ében 
Gyilkos tűz égett szemében, 
Amerre ment gyönyör volt lépte, 
Ami virág volt, mind letépte, 

Amerre ment, virág nyílt, éppen 
Mint királyleánynak a mesében, 
A napsugár kévébe omlott 
Susogtak a lícium bokrok, 
Susogó szellők odaszálllak 
Arra vitt útja a madárnak. 

Volt egy leány, a haja ében 
Nem volt párja, csak mesében, 
S szép volt, maga az Isten 

Méltó tán csak, hogy rátekintsen, 
Maga az álom földre szállna 

S rálekinlne szép arczára, 
Maga a testet öltött szépség 

Arczán a tűz, szemében kék ég, 

Maga a dal, a virágillat 

Bearanyozza álmainkat, 
A szerelem és a költészet
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Álmába alkot ilyen szépet, 
S ha ébredne, tán csudára 
Kelne arczán a napsugára 
... Volt egy leány a haja ében 
Nem volt párja, csak mesében.

II.

Volt egy legény a lányt szerette 
Kóbor utján lantját pengette, 
Vig fiú volt, poéta lélek 
Nem fogyott ajkán el dal, ének, 
Amerre ment, virág volt lépte, 
Nem kimélte, mind letépte, 
Hir, taps utján végig kisérte 
S irt tovább, irt csak érte. 
A koszorút, mit neki adtak. 
Dicsőségét hirnek. tapsnak, 
Mindenéi, amit csak szerzett 
A hirt, a dalt, szivét, a verset 
A leánynak adla —• és cserébe 
Még csak a szivét se kérte érte. 
A vágya, lelke csüggött rajta 
Imába foglalta az ajka, 
Amerre ment csak arczát látta, 
Virágba, kelő napsugárba 
Nevét suttogta, rímbe szedte 
S csak szerelte, csak szerelte.

Volt egy legény, oly vig volt régen 
Tán nem igaz, csak mesében.
Volt ilyen vig. Arcza pírján 
A bánat ült. Pengeti sírván 
Lantját a szegény bús gyerek.

Volt egy leány a haja ében 
Nem volt párja a mesében. —
Volt egy legény a leányt szerelte 
Kóbor utján lantját pengelle, 
Lantját pengett — úgy siratta 
Fejét búnak adta miatta.
S a leány ment — ... a leány elhagyta.

Dr. Vályi Sándor.

HÍREK.
— Váradi Manó kir. főmérnök, csütörtökön 

városunkban időzött. Az államépitészeli hivatal uj 
beosztása folytán ez évtől fogva a muraszombati 
járás műszaki előadója Váradi főmérnök lelt, — 
mig előde Janosits József főmérnök a vasvári s 
sárvári járást vette át. — Váradi a törvényható
sági utak s műtárgyai rendes félévi [szemle útja 
alkalmával érintette Muraszombatot, honnan más
nap reggel a vidorlaki állami iskola kibővítéséhez 
szükséges terepfelvételre tovább utazott.

— Uj vasutunk. Lapunk vezető helyén emlék
szünk meg a Mnraszombat—Radkersburg vasúti 
ankétről, s ime már vármegyénk vasúti bizottsá
gának f. hó 16-án megtartott ülésén is szó esett 
róla. A muraszombat—radkersburgi és muraszom
bat—alsőlendvai vasút a vármegyei érdekeken kívül 
általános nemzetgazdasági érdekeket is hozott a 
vitába és határszéli jellegénél fogva nemzetiszem
pontok mérlegelését is kívánatossá tette. Weöres 
István egy közbeszólás formájába vetette fel azt 
a kérdést, hogy a vasút nem veszélyeztel-e nemzeti 
érdekeket. Pósfay Pongrác főszolgabíró igen lelkes 
beszédben adta meg erre a kérdésre a feleletet. 
Mi vendek — mondotta — a magyarság érdekeiért 
megvívtuk már a csatái és büszkén hirdethetjük 
a magyarság diadalát. A küzdelemben győztünk és 
most megerősödésre van szükségünk. A pénzre, a 
mit kaptunk, nincs ráírva, hogy az magyar-e vagy 
osztrák. Már pedig ránk nézve a radkersburgi 
vasút, mert az az első, pénzkérdés, kenyérkérdés. 
Ipart és kereskedelmet akarunk teremteni Mura
szombatban. Ma csak alkusz munkát végez Rad
kersburg számára a muraszombati kereskedő. Ha 
vasutunk lesz, akkor lesz piacunk; lesz kercske- 

| delmünk és mi fogunk megerősödni. A radkers- 
| burgi kereskedők nem szívesen látják a vasutat, 
i de szívesen látja az intelligencia, a melylyel tár

gyaltunk a vasul építés dolgában és amely minket 
, teljes készséggel támogat, söl azt is megengedi, 
; hogy magyar vasul menjőn he Radkersburgba.

Minket elnémetesileni nem fognak, de megszűnik 
az az állapot, hogy ina Radkersburgnak mi adjuk 

; a piacát. A radkersburgi kereskedő magyar címert 
akaszt ki, hogy odacsábítsa a magyar vevőt, az 
egész vidék oda viszi holmiját, onnan szerzi be 
szükséglétét, mig ha meglesz a vasul, Muraszombat 

| kereskedelme és ipara fog fellendülni. Pósfay Pon- 
; grac kifejtette, hogy a járásra nagy fontossággal 
i bír a határszéli vasul megépülésé. Hogy ez a vasul 

közérdeket szolgál, annak bizonysága, hogy a járási 
gazdakör, ahol az ügyet alaposan megvitatták, 
egyhangúlag állást foglalt a vasul mellett. A bi
zottság ezek után hozzájárult a vasút segélyezé
séhez.

“ Röntgen alap. A muraszombati 
| kőt ház hatalmas lépésekkel halad előre, s bár 

ezideig is egyike volt a vidék leggondosab- 
i bán felszerelt kórházának, mai fejlődése 
| azonban már biztos garat) liát ád arra, hogy 

a közel jövőben valóban minta szerűvé lesz. 
t*gy  hogy joggal tekinthetünk rá büszkeséggel. 
A kórház igazgatósága legújabban elhatá
rozta, hogy egy Röntgen gépet fog beszerezni, 
ftigádhattan tény, hogy e gépre a kórház
nak első rendű szüksége van. hisz a Rönt
gen gép jelentőséget ma már mindenki tudja 
s igy felesleges szót vesztegetni arra, hogy 
az orvosi vizsgálódásoknál milyen fontos 
szerepet tölt be e gépi A kórház anyagi 
erői nem elégségesek e gép beszerzésére, 
miért is ezúton is felhívjuk a nagy közön
séget, hogy lelkes adományaival járuljon 
hozzá, hogy e gép a szenvedő emberiség 
érdekében mielőbb beszerezhető legyen. Ez 
ideig a következő adományok érkeztek a 
Röntgen gép beszerzési költségeikre: A 
Muraszombati Mezőgazdasági bank : 20 kor. 
a Délvasmegyei Takarékpénztár: 40 kor. dr. 
Geiger Arthur: 2 kor. dr. Vályi Sándor: 2 
kor.

A szives’ adományokat kérjük dr. Geiger 
Vilmos járási orvos úrhoz intézni, vagy la
punk szerkesztősége is rendeltetési helyére 
juttatja a beérkező adományokat.

— Hymen. Kolossá István szolgabirósági iroda
tiszt, birtokos leányát Kolossá Ida urhölgyet elje
gyezte Kübár Iván pozsonyi máv. hivatalnok.

— Kinevezés. Kirbisch Ferenc okleveles ta
nítót, Kirbisch Ferenc polgártársunk fiát a Puszta- 
szcntmihályi róm. kath. iskolához tanítónak nevez
ték ki.

— Mulatságok. Bár a farsang lezajlott s most 
a csendes böjti napokat éljük, a böjt után azonban 
ismét két szép mulatságra van kilátásunk. Hir sze
rint az izraelita nöegylet március végén, vagy 
április első napjaiban fényes hangversenynyel egybe
kötött estélyt rendez. Dr. Vályi Sándor titkár már 
több müvészszel és művésznővel lépett érintkezésbe 
s mint halljuk az estély fényes programjával egyike 
lesz a szezon legjobb estélyeinek.

A dalárda is erősen készül mulatságára, a , 
melynek élénk műsora kellemes meglepetést fog 
kelteni, még azok közt is, akik a dalárda fényes 
sikeréi megszokták.

— Köszönet. A Délvasmegyei Takarékpénztár 
40 kor. a Mezőgazdasági Bank 20 kor. és dr. Gei
ger Arthur és dr. Vályi Sándor urak 2—2 koro
nát voltak kegyesek a beszerezendő Röntgen gépre 
adományozni, amelyért ezúton is köszönetét mond 
a kórház Igazgatósága.

— Köszönet nyilvánítás. A muraszombati ta
karékpénztár 1909 évi lisztanyereményhöl 1(M) kor. 
adományozott a muraszombati evang. templomra 
és 30 kor. a muraszombati evang. nöegylelre. A 
muraszombati mezőgazdasági bank templomunkra 
50 kor. iskolánkra 20 kor. a dél vasmegyei taka
rékpénztár templomunkra 60 kor. kegyeskedett 
megszavazni. Mind eme nagylelkű adományokért 
hálás köszönetét nyilvánítja az adományozó inté
zeteknek a muraszombati evang. egyházközség és ' 
nöegylet elnöksége.

A Sirolin. Újabb idöbben ezen szer sok 
barátot sz. rzeu magának orvosok és betegek kö- 
rében. meri az összes hurulos bántahnakná! bevált. 
Mondhatjuk: hogy ma már annyira elterjedt, hogy 
a „Sirolin Roche* ’ egy házban sem hiányzik, ahol 
a meghűléseket, a légzőszervek betegségeit, a 
skrofulózist elhárítani akarják. Kallemés izü’ és 
szívesen használják.

— Sötét van. Tagadhatatlanul legjobb dolga 
van Muraszombaton a lámpagyujtógalónak. Bár 
oszmten megvalljuk. hogy kétségbe vagyunk kény
telenek vonni, hogy Muraszombat érdemes atyai 
valaha is rendszeresítettek egy olyan közjogi állast, 
a melynek hivatása a lámpagyujtógatás lenne. Mert 
VHgy v«'n itt lámpagyujlogató, s ha van, akkor el 
kell o kelmét csapni, ha pedig nincs, akkor a bölcs 
varost magislratust kell meg és clcsapni. Szégyen 
és gyalazat, hogy itt csak akkor legyen esténként 
világosság, amikor a lámpagyujlogató urnák rá 
méltózlatik érni, máskor pedig pokoli sötétben bo
torkáljon este az ember sárba, pocsolyába és ár
kokba. Felhívjuk az elöljáróság figyelmét e szégyen
letes állapotra, mert végre ha az elöljáróság nem 
tud szégyenkezni ilyen botrányos állapotok miatt, 
akkor igazán megérett már a végkimulásra I

— Alarczosbál húshagyó kedden. Nagy bo
londságok közepette búcsúztatták cl Muraszomba
ton Carneval herczeg őfenségét. A mulatság ági 
lis rendezősége a cigányokkal az élén csupa ötle
tes dolgot produkált és mindent elkövetett hogy 
a szép számban egybe sereglelt közönség 
melynek soraiban minden társadalmi osztály kép
viselve volt, — jól érezze magát.

— Szegény iskolás gyermekek ebédjére Vogler. 
József szécsenykuti földbirtokos 20 komnál >- 
Hunyady Sándorné pedig 2 koronát, küldött a 
a jótékony nöegylet pénztárához, amiért az egye
sület hálás köszönetét fejezi ki.

— Remek kivitelű uj felvételek jelentek meg 
Muraszombatról Balkányi Ernő kiadásában. A fel 
vételek a következő épületekről és a hozzá tar
tozó területről történtek : Izraelita imaház. Vasúti 
állomás. Piaczlér. Izraelita imaház belseje. Fö- 
ulcza az uj ev, egyház épületeivel, Délvasmegyei 
takarékpénztár. Dobrai szálloda. Gróf Szápáry 
kastély. Minden kép egy teljes egészet képvisel, 
nem iker dolgot. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negved- 
évro? PO.stiin való szétküldéssel, két korona' 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba , 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság, 
kiadóhivatala Budapesten, Vili.,. Rökk . Szilárd/ 
utca 4. szám. •

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a kővetkezőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a ..Muraszzombat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessek 
az ottani postahivatalhoz fordulni a kővetkező felszólalás
od. amely akár egy darab papíron, ak'ár pedig 'szóbelileg 
történhetik A felszólalás szövegé a következő : 
Tek Postahivatal! A Muraszombat és Vidéke 
számát nem kaptam kezeimhez. Keféin ezt hivatalból 

megreklamálni.
Ez a reklamáczió a posta részéről’teljesen díjtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziékat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők

Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfqnó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, foimlt szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tartókat stb. 
jutányos olcsó áron árusít. Városi elárusilása Bal
kányi Ernő üzletében van Muraszombatban.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van napqnta dólelőtt H—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.
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7850'1909. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Singer és társa 
budapesti ezég végrehajts lónak, Gombócz András
nál szül, lirah Teréz niályásdomhi lakos végrehaj
tás szenvedőit elleni 90 kor. töke követelés, ennek 
1907 évi október 1-töi járó 5°/o kamatai, 16 kor. 
80 fillér pori, 9 kor. 40 fillér végrehajtási és 12 
kor. 30 fill. árverés kérvényezési költségek kielé
gítése iránti végrehajtási ügyében az ezen kir. 
járásbíróság, mint telekkvi hatóság területén levő, 
niályásdomhi 22 sz. tkvben A 1. 1—9 sor,
27—81/7. 27—31/15. 51/7, 95—97—99—112/7, 
95—97—99—112/16, 95—97—99—112/24, 95— 
97-99-112/32, 95-97—99—112 40, 95—97— 
99—112/42 hrsz. 17 ház. ingatlanokra 709 koro
nában megállapított kikiáltás árban az árverés 
elrendeltetik s arra határnapui

1910. márczius hó 16 (tizenhatodik) napjának

d. e. 10 órájára Mátyásdomb község házához 
kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ngatlanok a kikiáltási ár ’/s-ed részén alól ela
datni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10°/o

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
biróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számítolt 5° 0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Alsócsalogány község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendő.
Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 

mint tkkvi hatóságnál, 1909. deczember 31.
Aczél, kir. járásbiró.

Ház eladás.
Muraszombatbal) (Mester-utczában) lévő 
Kerécz Iván-féle ház. Értekezheti a fenti 

tulajdonosnál Korongon.

Mauthner-féle X 
vak frisss minőségben már megérkez

ik Ascher B. és Fia 
czégnél Muraszombaton kaphatók.

íj Védjegy: „Horgonyt*

Á Liniment. Capsici comp. 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjőnak bizonyult haziszor, mely már sok év 
óta legjobb bedórzsolésnek bizonyult kötvénynél. 
.................. osúznál és meghűléseknél. ................

Figyelmezh-tés. Silány hatnisitványok miatt be- 
vfaurlu-kur óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a ..Horgony**  védjegygyei 
és a R chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest 
Of Richter gyágysrertara íz „Aris/ oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 nett.

Vasvármegye leirása 
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

MURASZO MR AT ES VIDÉ KE *

Kiadó lakás!
Muraszombatban Templom-utczában 6 szó- I 
bás lakás, megfelelő konyhával, előszoba, | 
pincze, éléskamra, veranda, mosókonyha, 
hozzátartozó faház, szép nagy udvar és 
kert, szántófölddel 1910. év október hó 
1-ére kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
Kolossá István járási Írnok ur Muraszombat.

5500
közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a
KAISER-féle Mell-Karamellák

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen l<-"biztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért 
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

------------------ — —------------- 

Köhögés

Oda sze v-Radgonyi 
burg). od

(R.ulkers- 
baánhola

na pol vő re dalecs éden véksi gründ steri 
sztojij orátje zemlé, sz-trávnikuv i lougá, 
vsze küper 56 plügov ino gori pozlávleni 
rami steri szó za siet ő lécs véksu goszpocku 
falaminiu dobri i prilicsni, p.i na dalé ezoj 
prkapcseni rami ka zse za ednoga páversz- 
koga polrebno pod rokov po fal czejni.

Sto ocse bliznánye znali náj sze obrné 
Goszpon Josef Frimmel vo radgonyi’ 
Uni ober tóga gründa vecse znáju za odati.

F ■ — » —- »

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthypf±elera cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-felét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el I

Remek kivitelű 
uj divatu képeslevelezőlapok 

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

Szenzácziós kedvezményi

Újítás
A Muraszombat 

gyár Arczkcp Festek Műterme 
kezö m "egyezés köttetett: kCZ Min.hu? olvasó i ényt tart beküldött^
fénykép után is, egy életnagysi 
pán ti díszes papirkerctért (gra 
való feszítésért és a kép retoucbúlásáért 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb 

nász-, név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi és ünnepi 
ajándék egy életnagysága iényképnagyilás. Dísze és büsz
kesége minden lakásnak Mint emlék örökös értékű marad

Ezek az. arcképek minden beküldött fényképről (sőt 
csoportképekről isi elkészíttetnek !!! A leghübb hasonla
tosságért és tartósságért teljes kezesség vállaltatik! ! 
A kép nagysága 55 — 68 cm.

Vágja ki és küldje be
a „Muraszombat és Vidéke**  olvasói részére fentartotl

kedvezményes utalványt
Magyar Arczkép Festők Műterme

Budapest Erzsébetfalva. Kossuth Lajos-utca 22. sz.

Mint a Muraszombat és Vidéke olva
sója igényt tartok a mell •kelt fénykép 
után egy íetnagyságu fényképnagyitásra
* matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor.
* olajfestésben 55,68 cm. 6 kor-
Név
Foglalkozás
Helység (utcza)
Utolsó posta

(Pontos ez i inét kérjük).
* A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm ! 
’ A járó összeget kérem titánvételezni!

’ A nem kívántak törlendők!
Ha az é-letnagyságu fénykép olajfestésben kívántatik, kér

jük a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülírását

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

== névjegyzéke
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda cs 

Ara vissza kilométerekben, a község 
10 melyik körjegyzőséghez tartozik 

fillér 6s annak ,ll<,!so postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernőkönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Magyar és vend naptárak

1910. évre.
Kapható: Balkánéi Ernő könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, 
magán- és hivatalnokok, különösen vendég

lősök számára.
Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


