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A politikai küzdelmek kezdetén.
(Cz) Nem politikát Írunk. S ha netán 

valakit e cziin, melyben a „politika*  meg 
a „küzdelem*  szavak bennfoglaltatnak téve
désbe ejtenek, nagyon kérjük olvassa végig 
czikkelyünket, nehogy a politizálás tilalma- ] 
nak áthágásával vádoljanak bennünket, kik 
csak társadalmi és gazdasági kérdések tár
gyalása okából vagyunk, főként pedig a 
magyarosítás érdekeinek előmozdítására.

Társadalmi szempontból Írunk most a I 
politikáról is, annak a magyar társadalom- j 
nak szempontjából, amelynek összhangzatos I 
békés működése épen a lefőbb biztosítéka j 
a culluralis és közgazdasági haladásnak s ! 
ezzel a békés magyarosításnak.

Ebben a pillanatban nyakig benn j 
vagyunk a politikában. Uj rendszer van 1 
alakulóban, amely régi alapokon kezd uj 
épületet emelni. Ez az épület emelés a , 
tulajdonképeni politika, amely azonban a 
kiélesedett helyzetre való tekintettel koránt
sem lesz oly csendes munka, mint az épít
kezés. Az előjelekből Ítélve minden vonalon 
harczra kész sereg áll, mely az elszántság 
és a lelkesedés elkeseredésével kapja kezébe i 
a lobogót és teljes tűzzel készül a harczra.

A mi járásunk is a küzdelem kezdetén

van. Úgy a központban, mint a peri feriákon 
egyébről sem beszélnek az emberek, mint 
a politikáról, a közeledő választásokról, és 
a pártalakulásokról. Még csak május végén 
vagy jtínius elején lesznek a választások s 
már is teljes erővel folyik mindenfelé a 
készülődés, a szervezkedés.

A politika csúnya mesterség. Rabjává, 
szenvedelmes hívévé lánczolja azt, aki 
egyszer belekóstolt. Mámorit mint az uj 
bor. És ebben a mámorban legtöbbször 
elfeledkezünk arról, hogy a politika tulaj
donképen az elvek harcza. Megteledjük, 
hogy eszmékért küzdünk, aminek az a 
sajnos következménye van, hogy a szemé
lyekre — kik az elveket képviselik — is 
átvisszük a harczot, a küzdelmet.

És ez végzetes hiba! Ettől szeretnék 
mi járásunk közönségét megóvni. Bárho
gyan fognak is dúlni közöttünk a politikai 
harczok, akár mekkora lesz is a fegyverek 
zaja, mindig igyekezzünk higgadságunkat 
megőrizni és politikai difTerentiainkat ne 
vigyük bele a társadalomba, a harczot ne 
személyek, hanem elvek ellen vívjuk.

Elvégre mi valamennyien szeretjük a 
hazát. Ez a föld mindnyájunknak megszen
telt hely, amely bölcsőnk volt és majdan 
sírunk is lesz. Ennek a javát, boldogulását

akarjuk valamennyien. Hogy elveink tekin
tetében nem értünk mindnyájan egyet, 

i vagyis hogy más más politikai hiten vagyunk, 
ez egészen természetes dolog, már csak 
azon egyszerű oknál fogva is, mert min- 

i denki nem lehet egy és ugyanazon a meg- 
j gyözödésen. De ezen tisztán elvi differen- 
i tiak ne legyenek személyes súrlódások és 

veszekedések kutforrásai. Tiszteljük egymás 
politikai hitét, ha jónak látjuk küzdjünk 
elveinkért körömszakadásig, de mindig csak 
elveinkért és az elvek ellen. Soha sem a 
személyek legyenek a mi küzdelmünk tárgyai, 
ne ellenfelünket aki tán egyébként jó ba
rátunk, igyekezzünk legyőzni, hanem az 
elvek nemes harczában is maradjunk meg 
jó barátoknak. Ellenfelek de ne ellenségek 
legyünk egymással szemben, hamar a körül
mények azt kívánják, hogy fegyvereinket 
össze kell merünk.

A politikai küzdelmet ha átvisszük a 
személyekre, akkor annak a háború után 
kellemetlen utóize marad. A győző éreztetni 
akarja sikerét, a legyőzött a keserűség 
fullánkjával a szivében jár. Erre a dishar- 
moniára pedig nincsen szüksége ennek a 
kis társadalomnak, amelynek éltető eleme 
a béke.

Pósfay Pongrácz főbírónknak, a Casinó 
megnyitás alkalmával mondott szavaival

tArcza.
A Fata leányok.

Reggel a két Fata leány elindult hazulról, a 
suszter műhelyéből. Gizi az idősebbik, csinos le
ány, de csak este, mert napfénynél lekiabál az ar
cáról a koplalás, meg a régi szobalevegö. Szemé
ben még olt van az erős szenvedélyek nyoma és 
tulajdonképpen cz a leány szépsége. Ha este jár 
az utcán, sokan megfordulnak utána és a ruháján 
is csak a nők érzik meg a pamutszövet szagát. 
Már sokszor volt mennyasszony, ö legalább már 
sokszor mesélt róla a szomszédoknak, most azon
ban végérvényesen szerelmes Láncz Nándorba, a 
villamos kalauzba. A leány azok közül való, akik
nek a parancsolás csak egyetlen egy az alázatos 
összeszugorodás pedig millió helyen jutott ki. Ott
hon az apja meg az anyja a szenlirást nem vehetné 
komolyában, mint az ő szavát, mikor a kis húgára 
rápirit.

A kis leány a tizenkét éves Vilma, már sok
kal modernebb hölgy. Már teljesen megérti a nénje 
otthoni, ártatlan erőlködéseit és nem rontja el a 

kedvét az ellenszegüléssel, pedig valójában már 
igen sok okos dolgot adott be Gizinek, de mindig 
úgy, mintha valami naiv, gyerekes dolgot mondana. 
Egyébként cudarul kokett és józan ; mindig tudja, 
melyik férfi nézte meg jobban.

Indulás elölt az öreg Fata komoly és tárgyi
lagos megbeszélés után átad Gizinek huszonkét 
krajcárt, hogy menjenek szakaszjegygyel a nagy
bátyjukhoz, visszajövel pedig vegyenek két szafa- 
ládét ebédre.

Bár Gizi sajnálatosan jó leány, lehetetlen 
elhallgatnunk, hogy az egész nagybácsihistória ko
holmány ; nincs nála semmi keresni valójuk, csak
hogy a leány okvetlenül fel akar szállni a 314-es 
villamosra, amelyikbe Láncz Nándor a kalauz. 
Azért, amikor végre kiszabadul az apja műhelyéből, 
a kis bugával együtt odaáll a Kerepesi-ul sarkára 
a megállóhoz Várja a 314-cst. Amikor egy-egy al
kalmas, de más számú kocsit elereszt, mindég va
lami szánalmasan ostoba hazugságot hebeg a bu
gának. aki engedelmes arcot vág, pedig jól tudja, 
mennyiben áll a dolog.

Eközben a Károly kaszárnyánál feltűnik a 
314-cs.

Az elegáns Láncz Nándor, a kalauz, hanya

gul, felsöbbségcsen rángatja a csengettyűt és kun
kori bajusza alatt egyre jobban mosolyog, amint 
a kocsi közelebb ér az állomáshoz. Mert tudja már, 
hogy Gizi okvetlen vár rá. 0 egyébként már meg
szokta az ilyesmit, amint a végállomásokon el is 
szokta mondani.

A kocsi végre odaér a megállóhoz. Gizi a 
felszállásnál tanulságos dolgokat mond a bugának, 
sőt a perronon halkan még hozzájuk is tesz újab
bakat, hogy ne kelljen az elegáns Láncz Nándor 
szemébe néznie. Végű belöködi a bugát a kocsibu 
és maga is leül, lehetőleg simán.

Láncz Nándor pedig mindezek alatt a per
ronon sodorgatja veszedelmes bajuszát és moso
lyog a keze alatt. Végül bemegy a kocsiba, megáll 
a rákvörös leány előtt, utolérhetetlen hanyagsággal 
szalutál és halkan, lágyan azt mondja:

— Hová tetszik?
Gizi kapkodni kezd. Vilma pedig, aki nagyon 

jól tudja, hogyan kellene megvaditani a pökhendi 
fickót, de nem akarja látni a nénje vergődését,— 
kinéz az ablakon. Gizi igy teljesen egyedül marad 
a csodás Láncz Nándorral, és még jobban kapkod- 
Végül elöcibálja a táskáját, amiből aztán a zseb, 
kendövei együtt kirántja az egyik hatost is. Az



MURASZOMBAT, 1910.___________ MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE' MÁRCZIUS fi.

zárjuk e sorokat: Legyen békesség! Igen 
legyen békesség közöttünk. Küzdjülik becsű- 
lettel zászlónk diadaláért, de egymás sze
mélyét kíméljük a harczban.

Békássy István.
Bezerédy István dr. lemondása folytán 

Vasvármegye uj főispánt kapott Békássy 
István zsenyei földbirtokos személyében. A 
legfelsőbb királyi kézirat múlt vasárnap 
jelent meg a hivatalos lapban s e kineve
zéssel a vármegye közéletének egyik vezér
alakja, s a demokratikus szabadelvüség egy 
kipróbált elő harczosa kerül Vasvármegye 
föispáni székébe. Őszinte örömmel és mély 
tisztelettel köszöntjük Békássy Istvánt, nem 
mint az általa képviselt politikai irány várme
gyénkben exponensét — mert hisz hasáb
jainkról a politika száműzve van — hanem I 
azt az egész embert, kinek közéleti tevé
kenységét mindig a határozottság, az egye
nesség, a férfias erély és a tiszta szabad
elvüség irányították.

Fájdalmas jelensége korunknak, hogy 
a mai magyar gentry szellemileg nem áll 
azon a magaslaton, ahol történelmi hivatá
sánál fogva állani kellene. A vármegyék 
közéletében látjuk szerepelni a magyar tár
sadalom e tekintélyes táborát, de anélkül 
hogy bennük — kevés kivétellel — mélyebb 
intelligentiat, olvasottságot, tudást találnánk. 
Békássy István a kevés kivételek között is 
előkelő helyet foglal el. A szó nyugoti értel
mében vett európai műveltségű ember, aki 
sokat tanult és tanul, aki sokat olvas, s ; 
nyitott szemmel nemcsak nézi de látja is ' 
az eseményeket. Kultur ember tetőtől tal
pig, akinek van érzéke a modernség iránt, 
s akinek nem a lovakban kutyákban meg 
a vadászatokban van az egyedüli gyö- , 
nyörüsége.

A magyar gentrynek a születése és a 
családi állása, — különösen ha megfelelő 
vagyona van hozzá — előkelő positiot biz
tosit a társadalomban. A legtöbb e kedvező

pedig régi szokáshoz híven, bebuvik a padló fará
csa alá. Gizi úgy tesz, mintha észre se vette vol
na a dolgot, megváltja a két szakaszjegyet és 
amikor Láncz Nándor bágyadt mosolygással azt 
mondja:

— Leesett valami? ... és lehajol csak úgy 
a forma kedviért, — elegánsan int keztyüs köze
vei és azt rebegi:

— Nem baj, Láncz ur nem érdemes!
Közben azonban ellepi a hideg verejték és 

egy pillanatra egészén tisztán érzi a suszter-mű
hely szegény szagát. A kis Vilma bizonyosan tud
ja, hogy gyötrelmet okozna Gizinek, ha keresné a 
hatost, azért nyugton marad, de a szeméi beledöfi 
a rács közé.

A bámulatos Láncz Nándor nagyon jól látta 
a hatost a kocsi fenekén és úgy áll oda Gizi éllé, 
hogy a láb eltakarja a pénzdarabot. És ott áll ma
kacsul. És társalog enyhén, felelőséginenlesen. szel
lemesen. így:

— Hová, meddig Giziké kisasszony ebben a 
cudar időben? ... A vámházhoz? Miért nem jött 
el a múltkor a kádársegédek szakegyesülelének 
vigalmára? . . . Már készen is volt a ruhája? 
Ejnye, ejnye: Pedig dalloztuk a kedves daliát, 
az arra kérem-et is. A Léner is várta a kisasz 
szonyt, merthogy eligérkezett neki.

Giziké sápadozik és egyre jobban kapkod. 
Szerelné beszivni a pompás Láncz Nándor min- 
den szavát, de a leesett utolsó hatos ránehezdik 
a lelkére és nyomja kegyetlenül. Az elmaradt ebéd 
elrontotta a gyomrát. A kis Vilma szeretné meg
gyilkolni a szép fiút, hogy zavartalanul kereshesse , 

körülmény hijján, igen szürke átlag ember 
lenne. De Békássy István akkor is kiválna 
a tömegből, intenzív szellemi életének ered- 
ményeképen, ha nemesi levelét és czimerét 
nem is ékesítené a törökverö nagy Hunyady 
János kormányzó aláírása.

Muraszombaton az uj főispánt nem 
igen ismerik. Egyszer járt csak ilt a ma
gyarnyelvi bizottsággal. Reméljük, hogy 
mielőbb meglátogatja vármegyéjének ezt a 
legtávolabbi részéi, s biztosítjuk öl, hogy e 
járás közönsége őszinte lelkesedéssel fogja 
öt körében üdvözölni.

Ünnepélyes beiktatása e hó 12-én lesz, 
a Vármegye rendkívüli közgyűlésének kere
tében.

Levélhullás előtt
Minden tavasszal nyílnak a virágok,
Nyáron pompáznak, ősszel hullanak.
S hegyek ormain és a völgyek mélyén 
Kápráznak az arany napsugarak.

A földre bársonyos pázsitok borulnak,
És lomboznak a bokrok és a fák,
A madarak is gondtalanul, vígan
Töltik az élet fenséges nyarát.

Csak nekem nem jut a tavaszból, nyárból, 
Lelkem szomorú, magára hagyott
S a nap, mely mindent virulásra késztet 
Engem elhervaszl, mert: ember vagyok.

Tavaszi fényben, nyári sugárzásban,
Kihal szive .bői: 'mámor, vágy. öröm.
S akár egy árnyuk nesz nélkül, nyugodtan 1
Levélhullás elölt elköltözöm......................

Peterdi Andor.
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Bezerédy István dr. búcsúja.
Őszinte meleg szeretet és bensőséges 

lelkesedés adott tartalmat annak a szép

a hatost: a legközelebbi megállónál gonosz imper- 
linenciaval odaszól Láncz N.indornak:

— Nézze felszáll mik ! Menjen jegyet adni!
Láncz Nándor oda kapja fejet, ostobán vi

gyorog és marad, mert különben lekellene lépnie 
a hatosról.

A villamos e titkos gyötrődésnek közepette 
odaér a Vámházhoz. Giziké, bár úgy érzi, hogy a 
lelkét otthagyja, feláll és kifelé indul. Megfogja 
Vilma kezet, egy pillanatra belenéz a gyönvörü fin 
szemébe, azután készülődik kifeleié, halkan azt 
mondja !

— Isten önnel Lánc ur!
Amire a csabaiak ismét észbontóan szalutál, -i 

de a helyéről el nem mozdulna semmiért.
Gizi már olt leim áll Vilmával együtt a Vám- 1 

ház-tér piszkos kövén és homályos szemével kő- ; 
riilnéz, de csak valami szürke forgatagot lát. 
Vilma halkan azt mondja :

— Az ördög vitly volna el azt a majmol !
Azzal megindulnak a rakpart felé, de maguk 

sem tudják : hová ?
A bámulatos Láncz Nándor pedig a bicská

jával kiturkálja a balost, zsebrevágja. aztán moso
lyogva kiáll a perionra és amig a kocsi a hídon 
áldöcög, azon a mondaton töri a fejét a melyiket 
majd a végállomáson lead.

Ebben a formában állapodik meg :
— Az islokjál! Már megin tennék megbolon 

ditollom egy leányt!
Aztán tovább mosolyog és izzadt kezével szo

rongatja a hatost.
Irta : CHOLNOKY LÁSZLÓ. 

ünnepségnek, amelynek keretében a várni*  • 
gye közönsége és tisztikara, Szombathely 
r. t. város közönsége és a m. kir. Péu; 
ügyigazgatóság elbucsuztatták Bezerédy L 
ván elit, a távozó főispánt. Már egymagá
ban azon lény, hogy ebben a 
formában történt a bucsuzkodás, fény - 
bizonyság arra nézve, hogy Bezerédy I ’vánl 
szerette, tisztelte és becsülte a várirn 
Tizennégy évet löllöll Vasvármegye >.-*  
latában, beleértve a négy évi föispátis: 
is, amikor amellett hogy a kormány kép; 
selöje volt, mégis első sorban vármegye; 
nek érdekeit szolgálta. A megváltozott p< 
lilikai helyzet késztette öl arra, hogy di>z > 
méltóságától való felmentetését kérje, de I:. 
meg is váll állásától, a vármegye kő. 
sége bírja az ö Ígéretét, melyet a buc 
ünnepélyes pillanatában tett, hogy t m 
vonul vissza a közélettől, s ezentúl is n , 
vesz közügyeink intézésében. A muraszoti 
háti járás közönsége is fájdalommal buc.-i;- 
zik tőle. Főispánsága alatt több Ízben jatt 
nálunk, s a járás iránti rokonszenvét akkor 
mutatta meg leginkább, midőn ezelőtt más
fél évvel ré§zt vett a járás közönségének 
nagy örömünnepén Pósfay Pongrácz főszol
gabíró 40 éves szolgálati jubileumán.

— Gróf Széchenyi Tivadar v. b. 
t. t. vasárnap és hétfőn Szombathelyen 
időzött, ahonnan hosszabb tartózkodásra 
Felsölendvára érkezett.

— Személyi hir. Bölcs Béla gyógyszerész üdü
lés czéljából hosszabb ideig San Bemoban tartóz
kodót!, ahonnan a múlt szerdán kitűnő egészség
ben visszaérkezett.

Muraszombat nagyközség. A városháza 
tájékáról kapjuk a hirt. hogy a muraszombati kép
viselőtestület néhány tagja a nagyközséggé alaku
lás gondolatával foglalkozik. Annyira el vagyunk 
szokva attól, hogy a város részéről valami olyast 
halljunk, ami haladást jelent, hogy ezt a hirt is 
kétkedve fogadjuk. Mindazonáltal őszinte szívből 
kívánjuk, hogy ne csak a hir legyen igaz, hanem 
tényleg nagyközséggé alakuljon is Muraszombat, 
amely jövő fejlődésének minden cselre hatalmas 
alapja volna.

— Faschinger Viktor temetése. Muraszombat 
közönségének nagy és osztatlan részvéte ki- i’ 
el a tragikus sorsú Faschinger Viktort utoi-n 
útjára, a temetőbe. Szombaton délután 3 órakor 
volt a gyászszertartás. Jóval a kitűzött idő elolt 
már benépesült a halottas ház udvara. Vidékről 
is sokan jöttek. A temetési szertartást Szlepccz 
János plébános végezte Horváth Lörincz és C«a- 
csics József káplánok segédletével. A gyászszer
tartás befejezése után a dalárda tagjai megható 
gyászdalt énekellek úgy a háznál mint a temető
ben. A halottas kocsit a koszorúk nagy tömege 
borította.

Muraszombat község vasút*  hozzájárulása.
Tudvalevő dolog, hogy Muraszombat község 59000 
koronát szavazott meg az alsóletidva—radkersburgi 
vasútra. Miután a körülmények úgy alakultak, hogy 
egyenlőre csak a'muraszombat—radkersburgi vonul 
épül ki, szükségessé válik a muraszombati határozat 
akként való kiigazítása, hogy a jegyzés érvényes 
akkor is. ha csak a muraszombat -regédéi vo
nal épül ki. Megjegyzendő, hogy a határozat úgy 
is ilyen értelemben hozatott, csak a jegyzőkönyvbe 
került bele tévesen. Ezt a kiigazítást annál is in
kább megleheti a képviselőtestület, mert hisz Mu
raszombat sokkal jobban jár ha egyenlőre csak 
Bégedéig csinálják meg a vasutat, és igy központja 
marad annak a nagy Zalamegyei vidéknek, mely 
összes nyersterményeivel Hegedébe gravilál.

Villany világítás. A közvilágítás kérdése 
újból kisért. Ezúttal Siftár Lajos muraszombati 
gőzmalom tulajdonos lelt ajánlatot a község bíró
nak, hogy malmában egy dynamogépot szerel fel, 
s hajlandó a várost villamos világítással ellátni. 
Az ajánlatot legközelebb fogja tárgyalni a város 
képviselőtestülete.
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— A vend tolmács. A jogkereső közönség 
egy régi vágya ment teljesedésbe azzal, hogy az 
igaszságügyiminiszter a muraszombati bíróság mellé 
egy vend tolmács állását rendszeresítette. Dr. Laky 
Kristóf kir. kúriai biró törvényszéki elnök a kihir
detett pályázat alapján Háry Lipót ny. tanítót 
nevezte ki erre az állásra, aki miután az. előirt 
vizsgát a kir. törvényszék előtt sikeresen kiállotta, 
hivatalát már el is foglalta s Muraszombatban 
megtelepedett.

Bodnár Bandi jegyet váltott . . . Alig 
hisszük hogy hamarjában pikánsabb sensalioval 
lehetne kedveskedni a muraszombati társaságnak, 
mint azzal a hírrel, hogy a megrögzött agglegény, 
az örökös kunnacher, Bodnár Bandi jegyet váltott. 
Pedig megtelte a kis hamis, és még hozzá a leg
nagyobb titokban. Senki sem tudott róla, s még 
legbensöbb emberei sem sejtették szándékát, csak 
egyedül dr. Vosits Zoltán gyanított valamit, mert 
a jo öreg Liidit az ö gondjaira biz.ta. Mélabus 
ábrázoltai állított be kenyeres czimborájához, 
átadta a hü kutyát, s azután titokban kisom- 
polygott a vasúti állomásra, és ott jegyet 
váltott — Battyándra.

Automobil járat Szentgotthárd és Mura
szombat közt. Rozdonyi Sándor budapesti lakos 
kérvényt nyújtott be a vármegyéhez a Szentgott
hárd és Muraszombat közt járatandó motoros 
társaskocsi engedélyezése iránt. A vármegye Roz
donyi Sándor kérelmét teljesilette is, sőt megal
kotta ennek kapcsán a szabályrendeletet is amely
nek bennünket érdeklő legfontosabb része, hogy 
Szénig itthárdról Muraszombatba vagy vissza a 
vileklij l. osztályon 7 korona, II. osztályon 4 
korona. A motorjárat iránya a gyanafalvai tör
vényhatósági ul, mégis nem Gyanafalvára hanem 
Alsószölnökön át Szenlgollhárdra. A viteldijakat a 
következő táblázat tünteti fel:

| 66.360 | S 10 | 4.01

Helyiségek megnevezése
Kilóin, 
száma

Mén 
I. 0.

etdij
h."o7

Szentgotthárd—Rábatótfalu 3.830 50 30
Rábatótfalva—Alsószölnök 4.950 60 35
Alsószölnök—Farkasdifalva 3.700 50 30
Farkasdifalva—Rábaszentmárton 2.240 30 18
Rábaszentmárton—Kistotlak 5.330 G0 36
Kistotlak—Liba 2.470 32 20
Liba—Toka 3.060 36 24
11 ika—Hegyszoros 6.290 80 50
Hegyszoros—Szarvasiak 3.200 38 26
Szarvasiak—Vizlendva 1.180 15 10
V izlcndva—Vasvecsés 3.180 30 18
\ asvecsés—Perestó 1.400 15 13
Peresró—Királyfa 4.380 G0 32
Királyfa—Vashidegkut 4.290 60 32
\ ashidegkut— Szécsenyfalva 2.370 30 18
Szécsenyfalva—Véghely 2.4*0 30 18
\ éghely - b erencfaiva 5.G10 GO 36
b erencfaiva—Muraszombat 6.400 74 48

Visszafelé.

Helyiségek megnevezése Kilóm, 
száma

Meneldij
1. 0. 11.0.

Muraszombat— Ferenczfalva 6.400 71 48
berenczfalva- Véghely 5.G10 60 36
Véghely—Szét-hőnyiül va 2.480 30 18
Széchenyiül va — Vashidegkut 2 370 80 18
\ ashidegkut-- Királyfalva 4.290 60 32
Királyfalva—Perestó 4.380 60 32
Peresló—Vasvecsés 1.400 15 10
\ asvecsés—Vizlendva 2.180 30 18
\ izlcndva Szarvasiak 1.180 15 10
Szarvasiak Hegyszoros 3.200 38 26
Hegyszoros— Tóka 6.290 80 50
lóka—Liba 3.060 36 24
Liba—Kistotlak 2.470 32 20
Kistotlak—Rábaszentmárton 5.330 60 36
Rabaszlmárlon—Farkasdif. 2.240 30 18
I- arkasdifalva- Ahószölnök 3.700 50 30
Alsószölnök—Rábatótfalva 4.950 60 35
Rabatótlalva--Szentgotthárd 3.830 50 30

| 65.360 SK10|4K91

A szabályrendelet és a tarifa tehát már meg
volna, de hogy a tényleges autójára! mikor lesz 
meg amikor a jó Isten a megmondhatója.

.muraszombat és vidéke•
— Kabaré Muraszombaton. Kiséri (Kis) Nán

dor kabaré énekes kicsiny de jó társulatival Ko- 
mandi Miéi Apáti Duci énekesnőkkel Kabaré körú
ton van a vármegyében, s vasárnap este Mura- 
szombatba is eljön vendégszerepelni.

— Elkobzott fagyverek árverése. E hó 20-án 
a szolgabiróságnál nyilyános árverésen eladják az 
az elkobzott fegyvereket. Valószínűleg maguk a 
vadorzók fogják vissza vásárolni potom pénzen 
ezket a puskákat, akiktől elkoboztattak. Oh 
köz igaz tás!

— A V. M. K. E. választmányi ülése. A V. 
M. K. E. választmánya tegnap délután 5 órakor 
Pósfay Pongrác elnöklésével ülést tartott.

— Meghívó! A muraszombatjárási gazdakör I 
választmánya f. évi márczius hó 7-én (hétfőn) 
délután 3 órakor a titkári hivatalban ülést tart, 
melyre a t. választmányi tag urakat tisztelettel 
meghívjuk. Tárgy : 1. Titkári jelentés a folyó 
ügyekről. 2. 1910. évi munkaprogramul megálla
pítása. 3. A folyó évi közgyűlés idejének és he
lyének megállapítása. 4. Indítványok. Muraszom
bat, 1910. évi márczius hó 2-án.
Takáts R István sk. Gróf Batthyány Zsigmond sk. 

titkár. elnök.

— Jogi szeminárium Budapesten. Jogi, vagy 
politikai szigorlatokra, alap és államvizsgára, úgy
szintén államszámviteltani államvizsgára készülők
nek melegen ajánljuk, hogy vizsgájukra való ké
szülésük körül dr. Kállay Zoltán jogi szemenáriu- 
mát, Budapest, IV., Magyar-utca 3. vegyék igénybe, 
mely évek óla köztudomásúlag kiváló eredmény
nyel inöködö előkészítő intézet segítségével sok 
haszontalan időt és pénztrabló kísérletezéstől men
teit meg sokakat. Felvilágosítással készséggel szol
gál az intézet vezetőzége.

— Kiküldöttek, választása. A máraszombati 
iparoság f. hó 3-án a Turk féle vendéglőben tar
tott értekezletén az 1907. XIX te. értelmében a 
munkás biztositó pénztárba kiküldöttekül jelölte : 
Hartmann Ferenc kéményseprő, Csiszár Lajos. Mi- 
holicz János asztalos, Ditrich Gusztáv bádogos. Né
meth Ferenc szabómestereket és Nemec János 
vaskereskedöt,

— Köszönet. A Muraszombati Takarékpénztár 
100 K., a Délvasmegyei Takarékpénztár 60 K., a 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank 50 K. voltak 
kegyesek az izraelita templom javára adományozni, 
amelyért ezúton mond a hitközség nevében köszö
netét dr. Geiger Arthur elnök.

— A főváros legszebb mulatóhelye. A fővá
rosba jövő és szórakozni vágyó közönséget bizo
nyára érdekli az. hogy igazában hol találja meg 
szórakozását. Most nyílt meg Budapesten, Andrássy 
ut 54. szám alatt a pazar diszszei és kényelem
mel újjáalakított Louvre nagykávéház. Ez a kávé
ház a budapesti éjjeli világnak úgyszólván tündér
kertje. Vidékiek, ha Budapesre jönnek, cl ne mu
lasszák e kávéházat felkeresni.

— A legtartalmasabb legelőkelőbb legjobb 
napilap „Az Újság" Budapesten. Egy évre 28 ko
rona. félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., 1 hónapra 
2 kor. 40 íill. Egyes példány ára 10 fillér vasár
napi szám ára 20 íill.

— 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. Piacztér. Izraelita imaház belseje. Fö- 
utcza az uj ev. egyház épületeivel, Délvasmegyei 
takarékpénztár. Dobra! szálloda. Gróf Szápárv 
kastély. Minden kép egy teljes egészet képvisel, 
nem iker dolgot. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Szerkesztői üzenet.
— Munkatársnak. Levél elment.
— T. L. urnák Budapest. Az ötlel kitűnő volt. 

Én azonban nem tehetek róla, de nincs is mó
domban tenni. A hirdetés nem szöveg s úgy az 
akármilyen nyelven megjelenhet. Sokszor lehet 
bécsi lapban magyar hirdetést olvasni, és megfor
dítva. A szóban forgó hirdetést pláne regédéi em
ber adta fel, s miután azt akarta, hogy vend em
ber vegye meg a földjét, hát vend nyelven irta 
azt meg.

________________ MÁRCZIUS 6.

A Divat.
— A Divat Ujság-ból. —

Végre némi mcgállapodottságról adhatunk hírt 
a tavaszi divatot illetőleg. A kabátos ruhákról már 
azt is megmondhatjuk, hogy az előkelőbb párisi 
cégek nagy szerephez juttatják az idén a köpenyt. 
Ezeken a többnyire nagyon hosszú köpenyeken szé- 
leshajtóka van, hátul sokszor szögletesre dolgozott 
gallérral és vagy egészen, vagy csak félig bő a 
formája, föltűnően kedvelt a csuklya, vagy a hogy 
régen nevezték: a „kapáson", amely ha könnyű 
szövetből készül, ráncolt és Ízlésesen diszitett.

Néhány sikkes modellnél, melyek szinte sport
szerűen hatottak, láttunk egy övét, mely félöv volt 
hátul, oldalt bevágásokon keresztül befelé nyúlt és 
igy kapcsolódott elöl.

Áz uj formák megismerése mellett nem mel
lékes körülmény az uj szövetek és színek kérdése. 
Ha átnéztük a nagyszámú mintakészletet, a kérdésre, 
hogy melyik a legkedveltebb szövet, egyszerűen 
azzal felelhetünk, hogy a poplin és a poplinszerü 
szövetek a keresettek, valamint a pamutbatiszt. 
Utazóruhának vagy sportlásra van egy erősszálu, 
aprón bordázott sevió, szálvékonyságuan, színesen 
kockázott angol szövet, valamint a csikós és hal
ványan kockázott kamgarnszövetek is nagyon 
kedveltek.

A ruhaformákban mindezideig még nem igen 
látunk meglepő dolgokat. Az úgynevezett oroszos 
formát nem csupán kabátban, hanem a külön 
derékból és szoknyából álló ruhán is láthatjuk itt 

föltéve, hogy a lebbeny megfelel az alaknak — na
gyon tetszetős is. Nagyon csinos hatású kétféle 
szövetnek a földolgozása — akár anyagban, akár 
színben. A legegyszerűbb ruhával is könnyen csinos 
hatást érhetünk el igy.

Az_ujj, meUyel az utolsó idény divatja nem 
sokat törődött, az uj modelleken többnyire félhosszu, 
de tetszetősebb lenne, ha mindig a könyökön alul 
érne, vagyis hogy a könyököt még fedné.

A mi képeinket illeti, mindig azon vagyunk, 
hogy megfeleljünk olvasóink minden igényének, 
akár egyszerű utcai ruhát kívánnak tőlünk, akár 
társaságos asszony szükségleteinek a kielégítéséről 
van szó, A mikor tanácsolunk az utánzásra nézve, 
a célszerű szempontokat tekintjük, — még elegán
sabb ruhánál is, — de a rendelkezésünkre álló 
hely nem engedi meg, hogy az elegánsabb model
leknél, egyúttal a célszerű és mégis tetszetős egy
szerűségre is utaljunk. Itt minden olvasónak a 
maga egyéni Ízlését kell érvényesítenie.

A hozzávaló fölsorolásánál például, mi a 
mintánk eredetijének az anyagát nézzük, de a 
legtöbb esetben egyszerűbb és olcsóbb anyagból 
is elkészülhet, a nélkül, hogy ez ártana a ruha 
tetszetős voltának. A városban lakó nőnek e tekin
tetben mindenképpen könnyebb a helyzete, mint 
annak, a ki valami kis városban, vagy esetleg 
falun lakik. A ki egy kicsit körülnézhet az előkelőbb 
divatkercskcdéseinkbcn, az könnyen megítélheti, mi
lyen elsöranguak a mintáink.

Éppen ez teszi a Divat újságot szinte nél
külözhetetlenné annak a kit a divat, annak leg
kisebb változatával együt érdekel. Egyébként régen 
megmondottuk, hogy soha sem kell szorosan a 
mintához ragaszkodni. Minden formát lehet alakítani 
az egyén Ízlésének megfelelően és amiért például 
tavaszra az oroszos kabát a divatosabb, azért nem 
muszáj ahhoz a formához ragaszkodni; megfelel a 
sima szabású is, akár rövid, akár hosszú.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszerübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a következőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzombat és Vidéke" 
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
az ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal, amely akár egy darab papíron, akár pedig szóbelileg 
történhetik A felszólalás szövege a következő : 
Tek Postahivatal 1 A Muraszombat és Vidéke 
számát nem kaptam kezeimhez Kérem ezt hivatalból 

megreklamálni.
Ez a reklamáczió a posta részéről teljesen díjtalan és erre 
kötelezve van. Csakis olyan reklamácziókat vehetünk 
figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.
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Apró hirdetések.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

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

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

Mauthner-féleX,
vak frisss minőségben már megérkez-

Xk Ascher B. és Fia
czégnél Muraszombaton kaphatók.

Kiadó lakás!
Muraszombatban Templom-ulczában 6 szo
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.

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

5500
közj. hit. bizonyít•• '■ ny orvooktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a
KAlSER-féle Mell-Karamellák

három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért 
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.
, —------—  ----------- ------------- —-

Magyar és vend naptárak

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

kereskedésében Muraszombat.

Magyarország és Ausztria 

vasúti térképe 
a legkisebb állomás is fel van tüntetve.

Körmend -Muraszombat h. é. vasút menetrendje

Érvényes 1909. október hó 1-től.

A fekete léniával aláhúzott számok az éjjeli időt jelzik : 
este »> órától reggel 6 óráig.

i betű indulást, é betű érkezési jelent.

Indulási 
idő

Állomások Érkezési

4-44 7-20 4-24 i Körmend é (J-35 11-13 7 ’’2
Fr"l 7-39 4-44 Nádasd 1 6'21 10-5G 7 3ti

1 7-55 5-01 Zalaháshágy-Ilimánym. 6’08 10-39 7 2(t
5-30 8-H 5-H Zalapataka 5^0 10-16 6-'f
0-46 8-27 5-33 Za lalövő .)4-» 10-1" 6 a3
6-üi 8-43 5-49 Pankasz 5'24 9-41 629
IFI" 8*58  5’58 Nagyrákos o-16 9-30 6 19
(5-2(1 9-06 6-13 Őriszcntpéter 5 o7 9'20 6 09
(>•45 9-32 6-39 Dávidháza-Kotormánv 4 51 8’49 a-48

941 6'49 ; Őrihodos 4 36 8-31 5-30
7-03 9-51 7-00 Sál 4 28 8-21 5-20
717 10-06 7-15 | Péterhegy-Tótkereszt. 417 8-07 5-05
7-2(1 1016 7-25 1 Kerkaszabadhegy 4 (18 (•■»< 4-56
7-40 10-32 7-41 ' F -Lendva-Mátyásdomb 3 50 7-46. 4-45
7-.-.U 1043 7-52 Musznya-V aslak 3’3. 7-24 4-23
8’02 10-56 8-"6 j Baltyánd 3-u 4-07
8.13 1 | -t>8 8-1 * Muraszombat i 6-53 352

— 9-25 6-35 I Budapest keleti p. u. é 0-10 9-oo 7-10
— 6-"4 3 22 Szombathely 7-40 12-22 |()46
- 5’00 3-22 j Fehring é 8-10 1-5’t 10 14

Q-7P na stajerszkom 
(Johannsdorf) 

pouleg Fehringa vérsztvo, stero- 
mi szlisi, 4'|2 pliiga dobroga 
griinta i zciiglom pokriti lejpi 
hrami, Pita sze pri Bajzek Jó
zsefi, Johannsdorf bei Fehring.

Szenzácziós kedvezményi

Újítás lapunknál!
A „Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma

gyar Arezkép Festők Miiterme között a mai napon követ
kező megegyezés köttetett:

Minden olvasó igényt tarthat bármely beküldött kis 
fénykép után is, egy életnagyság!! fényképnagyitásra, csu
pán a díszes papirkeretért (gravírozott passe-partouti erre 
való feszítésért és a kép retouchálásáért 4 korona fizetendő.

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb

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

fezek az arcképek minden beküldött fényképről (sőt 
csoportképekről is) elkészíttetnek!!! A legliűbb hasonla
tosságért és tartósságért teljes kezesség vállaltatik ! ! 
A kép nagysága 55 — 68 cm.

Vágja ki és küldje be

a „Muraszombat és Vidéke" olvasói részére fentarloll

kedvezményes utalványt
Muraszombatjárás községeinek

; • névjegyzéke
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

A* “a vissza kilométerekben, a község
10 melyik körjegyzőséghez tartozik

fillér annal< utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkercskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők. 

magán- és hivatalnokok, különösen vendég
lősök számára.

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Vasvármegye leírása 
népszerű füze fecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv

es papirkercskedésében Muraszombat.

Remek kivitelű 
uj divatu képeslevelezőlapok 

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.

Magyar Arezkép Festők Műterme

Budapest Erzsébetfalva. Kossuth Lajos-utca 22. sz.

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

(Pontos czimet kérjük).
‘ A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm !

A járó összeget kérem utánvételezni!

• A nem kívántak törlendők !
Ha az éictnagyságu fénykép olajfestésben kívántatik, kar

juk a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülírását


