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Muraszombat, szeptember 27.

Valahányszor a múltban abban a kitün
tetésben részesültünk, hogy nálunk Mura
szombatban egy külföldi — értem szombat- 
bathelyi vagy budapesti — előkelőség 
megfordult, távozásakor azt a kétes értékű 
dicséretét vettük, hogy mulatni mégis csak 
legjobban nálunk lehet. Hasonló ez az 
elismerés ahhoz, melyben az egész édes 
haza szokott részesedni az országunkban 
turistázó idegenek részéről, mely vállvere
gető elismerés rendszerint abban nyilvánul, 
hogy lovagias és vendégszerető nemzet 
vagyunk. Mindezek a dicséretek a jobb
érzésű hazafiakra ugy hatnak, mint arra a 
férjre, akinek feleségéről csak annyit mon
danak, hogy fess jukker asszony.

Ideje már, hogy a vendség hírhedt 
központja nyilvánvaló bizonyítékát adja 
annak, hogy itt Muraszombatban nemcsak 
jó borokat, hanem megfelelő kultúrát is 
lehet találni. S’ nekem az a meggyőződé
sem, hogy 1911 szeptember 26-ik napja e 
részben jelentős forduló pontot képez, váro
sunk fejlődéstörténetében.

Négy éve immár annak, hogy helyi 
érdekű vasutunk révén anyagilag — tér
ben — jutottunk közelebb a müveit 
világhoz. Tegnap óta alapos a reményünk, 
hogy jóval rövidebb időn belül szellemi
leg is szorosabb kapcsolatba kerülünk a
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kulturközpontokhoz. Muraszombat, noha
- közigazgatási nyelven beszélve — ez 

idő szerint még csak kisközség, ma
gyarán mondva: falu, mint az ország talán 
legnagyobb járásának székhelye, hol — hogy 
csak egynéhány adatot felemlítsek —- 4 kir. 
biró, 3 szolgabiró, közjegyző, 8 ügyvéd, 
4 orvos, 3 elemi iskola, 2 ovoda, 4 pénz
intézet székel, hol az úri kaszinó közel 
100 beltagot és fele annyi kültagot szá
mit ; már jó régen érzi egy középiskolának 
hiányát. Az ennek létesítésére irányuló 
mozgalom, ugy tudom már azelőtt 15 évvel 
indult meg, amikor is a sokkal szerényebb 
viszonyok között volt községnek képvi
selőtestülete a mondott célra 18000 kor. 
hozzájárulást szavazott meg.

Azóta és különösen a közel múltban 
ismét felszínre került ezen kérdés és az 
volt az uralkodó felfogás, hogy a politikai 
helyzet kihasználásával az államtól kérjük 
az iskolát.

A f. é. szept. 26-diki értekezlet reáli
sabb és nézetem szerint az egyedüli helyes 
irányba terelte a középiskolai mozgalmat. 
Kilett adva a jelszó: Ne várjunk az állam
tól többet, mint a mire velünk szemben 
is erkölcsileg kötelezve van. Segítsünk 
magunkon és az Isten megfog bennünket 
segíteni! Teremtsük elő saját filléreinkből 
a szükséges összeget. Ha aztán igy felsze
relve és reális életrevalóságunkat bebizo
nyítva, lépünk majd a közoktatásügyi kor
mánynak színe elé, kizártnak tartom, hogy 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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az a középiskola létesítése elébe akármilyen 
akadályokat gördítene.

Ettől az egyedül egészséges szellem
től áthatva az értekezleten jelen volt lelkes 
honfiak annak bizonyságául, hogy több 
bennök a tetterő a szalmalángnál, azonnal a 
cselekvés terére lépve, rövid nehány perc alatt 
10000 koronát jegyeztek, mit kerületünk 
derék országos képviselője azzal a nagy
lelkű kötelező kijelentésével tetézett, hogy 
a második óvoda mellett fekvő époly érté
kes, mint megfelelő telkét ajánlotta fel a 
létesítendő iskola céljaira.

Minthogy azonban a fent említett 
10O00 kor. a szükségelt összegnek kb. 
csak egyhetedrészét teszi ki, a feladatnak 
és áldozatkészségnek még oroszlánrésze 
vár járásunk lakoságára. Noha nem szenved 
kétséget, hogy igen nehéz időket élünk és 
a legcsekélyebb hozzájárulás is sokaknak 
nehezükre esik; mégis ismerve járásunk 
népének hazafias gondolkozását, élénken 
kifejlett kulturigényeit és gyakorlati élet
felfogását: nem kételkedem egy pillanatig 
sem, hogy a megkívánt összeget rövid 
időn belől elő fogjuk teremteni.

A Zrínyi, Rákóczy. Batthyány, Szápáry 
és Széchenyi nagynevű magyarok járásunk
ban élő leszármazói kézzelfogható bizonyí
tékait fogják adni annak, hogy^ők minden 
jóért, szépért és nemesért nemcsak szóval 
tudnak lelkesülni, hanem, azokért anyagi 
áldozatokat is képesek hozni.

TARCZA.

Bucsuzás.
Az őszi alkonyat méla csendjében egy régi 

könyv akad a kezembe. Elsárgult lapjai közt van 
néhány platán levél, nekem féltve őrzött kincseim. 
Egy kis utcában, egy kicsiny házban arasznyi ud
varon állt két vén fa. Abban a kis utcában lak
tam én soká. Egy napon el kellett költöznöm a 
kis utcából, mert ugy jött a város urainak a gon
dolata, hogy nagy széles utat csinálnak a helyére. 
És eltűnt a kis utca, a földszintes házakkal, le
bontották mind, a platánokat kivágták, eltüzelték.

Akkoriban magam sem tudtam, mért fáj ne
kem ugy a bucsuzás a kis utcától. Nagyon szo
morú volt a költözködés napja. L'gy elszorult a 
szivem. Künn az udvaron sokáig álltam a vén 
platánok alatt, búcsúzóul letéptem a busán bólo
gató ágakról néhány levelet. Mikor pedig utoljára 
léptem ki a kapun, előttem húzódott el a kis utca, 
de már nem a régi többé. Mindenki hurcolkodott. ! 
A sokéves csöndet fölverte az idegen munkások 
kiabálása. Olyan bús látvány volt, mintha a sok 
ismerős jó ember, akinek el kell innen menni, ! 
mint hontalanná, othontalanná lenne. Végig men
tem utoljára a kis utcán. A sarkon megáivá visz- I 
szanéztem, s éreztem, hogy ott hagyok valamit a [ 
roskadozó kis házban, a halálra Ítélt platánok 
alatt, ott hagyok, ott hagytam valamit, ami az ! 

enyém volt, de nem lesz többé soha. Nem tudtam 
ükkor mi az, most érzem, elmondja egynéhány : 
elszáradt, megőrzött platánlevél. Mért, hogy min
dig olyan sokat tudnak nekem beszélni ezek a le
velek, olyan szomorú dolgokat. Miközben rájuk I 
tapad a szemem, azt képzelem ők is éreznek. 
Mintha kérdeznék miért társalogsz most velünk, 
száraz csupasz levelekkel, miért mesélsz most 
minekünk, hiszen valaha csillagok, a hold, a sut
togó lombok mondtak neked mesét, édeset, ábrán
dosat, mámorba ringatót ? Miért, hogy nem tudsz 
velünk beszélni, némán, hidegen tekintenek le ránk 
a csillagok magányos éjszakákon. Nem keresel 
már nyíló virágot, talán nem is találsz. De ró
lunk hervadt levelekről jut eszedbe a virágnyilás 
kora. Hol vannak nyíló virágaid ?

Hogy a levelek suttognak, mesélnek erre, 
arra vezetnek emlékeim temetőjébe. A lelkem le
száll a kis utcába, szeretnék visszamenni, hogy 
megkeressem, amit ott hagytam, de a kis utca el
tűnt, nem lehet ott már semmit sem keresni. Pedig 
most ugy hiányzik, amit ott hagytam. És tovább 
mesélnek a levelek csendesen. Egyre jobban, egyre 
világosabban értem miről szólnak.

A Torda Péter történetét mesélik. A Torda 
Péter orvosnövendék volt. Ott lakott a kis utcá
ban, a mig csak tanulnia kellett az egyetemen, jő 
barátok voltunk, bizalmasak, elválhatatlanok — , 
legalább akkor ugy hittük mind a ketten. És ime 
hogy elváltunk, hogy elszakadtunk ... A Torda 
Péternek volt egy drága kincse, egv pici bájos 
szőke kis leány. El el járt hozzá, nem ritkán. 

minden héten hatszor, hetedszer nem jöhetett, mert 
vasárnap már korán reggel várta a Péter, meg 
olykor én is, aztán mentünk ki a szabadba. A 
Péter nagyon boldog volt, nagyon szerették, sok
szor ült ő ott a platánok alatt csendesen velem 
együtt és szállt a vágyunk, gondolatunk, ábrán
dunk messzi előre. Ime az én gondolataim most 
visszafelé szállnak.

Torda Péter boldogságát egyik napon meg
zavarta valami, a falujából az öreg édes apja irt 
levelet, hogy tudja az egész dolgot és nem he
lyesli, — épen nem. Attól fél, hogy a Péter majd 
bolondot csinál, pedig az nem szabad. Körorvos 
volt a Péter apja, öreg ember. Azt mondta neki, 
hogyha majd meglesz a diploma, akkor ö gon
dolkodik a kinevezéséről, foglalja el az ö helyét 
az orvosi állásban tüstént, öreg Inapjaira pihenni 
akar. Ráér még a fia asszonnyal bíbelődni. Hiába 
volt minden. Péter nem tehetett máskép. De nem 
akarta a leány boldogságát megrövidíteni, hát 
csak az utolsó előtti napon, hogy haza kellett 
utaznia, akkor szólt. A kicsi szőke leány csókos 
ajkán elhalt a kacaj. Nagy okos szemeivel csak 
nézett, nézett, aztán kicsordultak a könnyei.

Csendesen zokogott.
Másnap találkoztunk utoljára. A szobában 

már ott állt összecsomagolva Péter holmija. Künn 
a kapu előtt várt a kocsi. A bucsuzásuk egyszerű 
volt. Nem beszéltek sokat, de fájt a szivük. A 
leány körültekintett a kis szobában, hol annyi 
boldog percet élt át s amelyben nem fog belépni 
többé soha. Péter csak állt csöndesen szomorúan.
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A tervbe vett középiskola kell, hogy 
meglegyen és meg is lesz!

Megkell lennie az iskolának, mert az 
a járás minden egyes lakosának jól fel
fogott anyagi és erkölcsi érdekét kielégíti.

Van-e oly szülő, akinek nem okozna 
a legmélyebb szívfájdalmat, ha gyermekét 
abban a zsenge korban, amikor még na
gyon is rászorul a szülői nevelés- és gon
dozásra, idegenbe kénytelen küldeni; ’S 
hányán vannak járásunkban oly szerencsés 
anyagi körülmények között élő szülők, 
akikre gyermekeiknek idegenben való isko
láztatása és neveltetése nem róna elvisel- 
hetlen pénzbeli áldozatokat?

Meglesz a középiskola! Mert nem 
hiszem, hogy akadna járásunk 50000 lakója 
között egyetlenegy is, aki nem járulna 
hozzá lelkesedéssel szerény filléreivel ahhoz, 
hogy itt mielőbb egy már régen nélkülö
zött oly kulturintézet létesüljön, melyhez 
minden egyesnek valamelyes érdeke ne 
fűződnék.

Értekezlet a muraszombati
középiskola ügyében.

Korszakos jelentőségű értekezletet tartott 
Muraszombat közönsége e hó 26-án kedden délu
tán az állami iskola egyik tantermében. Egy rég
óta vajúdó ügyet, a középiskola ügyét tárgyalta 
ez értekezlet, amelyet az előkészítő bizottság hívott 
egybe. Muraszombat értelmes közönsége teljesen 
tisztában van a kérdés fontosságával, aminek ékes 
bizonvitéka a megjelentek szép száma. 42-en jöttek 
el az értekezletre még pedig a következő helybeli 
polgárok: Pósfay. Pongrácz, dr. Geiger Vilmos, 
Szlepecz János, Kováts István, Ratkol Tivadar, 
Horváth László, Hartner Géza, dr. Brandieu Sylvius, 
Döbrentei Antal. Czipott József, Ruttkay Ignácz, 
Kiss György, Skerlák László, Olajos Sándor, dr. 
Czifrák János. Csiszár János, Kleinrath József,- 
Adanics János, Takáts R. István, Most Rezső, dr. 
Ritscher Ramu, Fülöp Jenő, dr. Geiger Arthur, 
Hartmann Ferencz, Czipott Árpád, Kardos József, 
Lejkő Ferencz, id. Horváth Pál, Fischer Lajos, 
Molitorisz Jenő, Péterka Ferencz, Schnell János, 
Stevancsecz Nándor, Miholicz János, Nemecz 
János, Kemény Mór, Berger Béla, Richter József, 
Török Ernő, dr. Pintér Miklós, Árvái Henrik, 
Hunyadi Sándor.

azután megcsókolták egymást. A leány vette nap
ernyőjét, Péter a csomagját, ugy indnítak kifelé a 
vasúthoz. Az ajtóban megálltak, visszanéztek, Soha 
nem láttam annyi fájdalmat egy tekintetben. Kün 
az utcán sütött a nap a julius forró aranyos 
napja. Hol van még az ősz ? S ime a két fiatal 
teremtés szivében a novemberi hideg fagyos ködé
nek sötété költözött. Fájdalmasan csókolták meg 
egymást utoljára. Péter felugrott gyorsan a ko
csiba, a leány pedig sarkon fordult és szinte me
nekülve suhant keresztül a tömegen el. Én 
meg, amint a vonat lassú döbörgéssel elindult, 
vigasztalni kezdtem Pétert, de ö lemondó han
gon szól:

Hadd abba. Jobb igy talán. Lásd ennek 
a pillanatnak a bánatáért nem fog kárpótolni en
gem soha semmi. Erezem, hogy mindennél több 
erőt vesztettem e pillanatban. Elmegyek abba a 
faluba ne hidd, hogy az valami poétikus hely. 
Piszkos, ronda népe van. Képes ember vagyok. 
Ma kaptam meg a diplomát, már el kell temet
keznem. Mert, akit oda kineveznek, az ott marad, 
paraszt lesz. Úriembert még ünnepen is ritkán lát. 
Amit én most siratok, amit én most elvesztettem, 
nem ez a szép város, nem az a szép bájos leány, 
hanem valami más, aminek vége a mai nappal, 
amit ott hagytam, a kis utcában a — fiatalságo
mat. A száraz leveleket nézve ismétlem a rég el
hangzott szavakat ... ott hagytam a kis utcában 
fiatalságomat.

Nemeskéri Kiss József.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szíves megújítását.

Az értekezletet Pósfay Pongrácz lelkes sza
vakkal nyitotta meg. Üdvözölvén a megjelenteket 
vázolta azt a fontos kultur érdeket, amely egy 
középiskola felállításához fűződik. A helyeslés, 
amelv szavait kisérte, már bizonyíték volt arra, 
hogy Muraszombat közönsége teljes erejéből ma
gáévá teszi a szép és jó ügyet. A főszolgabíró 
megnyitó szavai után dr. Czifrák János köszönetét 
mondott az előkészítő bizottságnak eddigi munká
jáért. és indítványozta, hogy a jelenlevők alakul
janak iskola bizotsággá, ennek^ elnökévé Pósfay 
Pongráczot, társelnökévé dr. Geiger Vilmos, tb. 
m. főorvost, titkárává pedig dr. Sömen Lajos 
ügyvédet válasszák meg. Az értekezlet az indítványt 
egyhangú helyesléssel elfogadta.

Pósfay Pongrácz megköszönve a választást, 
kijelenti hogy csak azzal a feltétellel fogadja el az 
elnöki széket, ha a közönség és a bizottság komo
lyan óhajtja a középiskolát s a terv megvalósítása 
érdekében buzgón közreműködik. Határozott ígé
retet kér. A jelenlevők az ígéretet megadták. Az 
elnök akként a bizottságot megalakulnak jelentvén 
ki, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Sömen Lajos tit
kárt, hitelesítésére pedig Szlepecz János és Olajos 
Sándor bizottsági tagokat kéri fel, s átadta a szót 
dr. Geiger Vilmos tb. főorvosnak, a mozgalom 
agilis vezetőjének.

Dr. Geiger Vilmos már évek óta foglalkozik 
az iskola kérdésével. Rengeteg tanulmányt tett, 
óriási adatott gyűjtött össze. Ha tényleg létesül az 
iskola, s amint az előjelek mutatják létesül is, 
ugy ez első sorban dr. Geiger érdeme. Dr. Geiger 
röviden ismertette a i mozgalom eddigi történetét 
felsorolta azokat a culturáíis és gazdasági okokat, 
amelyek az iskola létesítését kívánják. Buzdító 
szavai szemmel láthatólag fellelkesitették az érte
kezlet tagjait. Utána Pósfay Pongrácz ismertette a 
közeli hason iskolák létesítésének költségeit. Ezek
ből az adatokból megállapította az értekezlet, 
hogy minimálisán számítva 70000 kor. költség kell 
az iskola felépítéséhez és a telek megszerzéséhez.

Ennek alapján elhatározta az értekezlet, hogy 
az iskolát a község Muraszombat és a járás kö
zönségének hozzájutásával felépiti, s a kormányt 
csak az iskola fentartásra fogja felkérni, sőt azon 
lesz, hogy ennek költségeihez is némi részben a 
község hozzájáruljon. Evégből első sorban meg
keresi Muraszombat községét, hogy az iskola czél
jaira szavazzon meg 'egy nevezetesebb összeget, 
adakozásra szőlitja fel a helybeli négy pénzintéze
tet a város és a járás közönségét. Á mozgalomba 
belevonja a szomszédos Zalamegvét is, amelynek 
velünk határos községei úgyis Muraszombat felé 
gravitálnak.

Ennek kapcsán előadta az elnöklő főszolga
bíró, hogy Wernseeben —• amint azt már lapunk 
hónapokkal ezelőtt megírta egy szláv nyelvű 
gymnázium készül, ahova a mi gyermekeinket csa
logatják. Magyar nemzeti szempontból is nagyon 
fontos tehát, hogy e határszéli szláv iskola ellen
súlyozására itt egy magyar iskola létesittessék.

Közvetlen az értekezlet berekesztése előtt 
Árvái Henrik azt indítványozta, hogy a gyűjtést 
kezdje meg a bizottság azonnal a saját kebelében. 
Es ami ezután következett az a leglélekemelöbb 
jelenet, melyre Muraszombat közönsége mindig 
büszke lehet. Dr. Czifrák János felment az elnöki 
emelvényre, s az ott kitett ivén 1000 koronát 
jegyzett az iskola czéljaira. A jó példa ragadós. 
Nagy lelkesedés szállotta meg a jelenlevőket, s 
egymásután vették a kezükbe a tollat, s pár pil
lanat alatt 10800 kronát jegyeztek. Örökké emlé
kezetes és felejthetetlen lesz a jelenet, amelynek 
hatása alól azok sem zárkózhatnak el, akik ott 
nem voltak jelen, s amint az általános lelkesedés 
mutatja, nem is fognak elzárkózni.

Az első jegyzésen a következők voltak:
Dr. Czifrák János 1000 kor.
Dr. Geiger Vilmos 1000 »
Dr. Sömen Lajos 1000
Árvái Henrik 1000 >
Dr. Pintér Miklós 1000 >
Dr. Geiger Arthur 500 »
Berger Béla 1000 »
Dr. Brandie Sylvius 300 »
Fischer Lajos 200 •
Kemény Mór 100 »
Czipott József 100 »
Nemecz János 100 »
Most Rudolf 500
Czipott Árpád 200Kiss György 100Kardos József 300

Ratkol Tivadar 
Lejkó Ferencz 
Ruttkay Ignácz 
Kováts István 
Pósfay Pongrácz

500 kor.
100
100
300 >
400 >

Összesen 10800 kor.
Jegyeztek még eddig a következők:

Dobrai János 500 kor.
Dr. Ritscher Samu 300
Péterka Ferencz 200
Csiszár Lajos 200
Csiszár János 100
Döbrentei Antal 100
Wolfarth Lajos 100
Rúzsa Ferencz 50
Czvetkó Lajos 200
Dr. Schick Ferencz 100
Dr. Vályi Sándor 500 •
Háry Lipót 40 >
Stern Hugó 100
Novák Alajos 100
Szakonyi |enő 50 »
Sárkány Adám 50 >
Braun Alajos 200 »
Osterer Károly 300

összes gyűjtés a laptártáig 13900 kor.
Az első jegyzés a gyűlés helyszínén, amelv 

rövid pár pillanat alatt 10800 koronát tett ki. 
leírhatatlan lelkesedést keltett. A bizottság tagjai 
majd hogy egymás nyakába nem borultak örö
mükben. A közvélemény ilyen megnyilatkozását 
biztató előjelnek vették arra, hogy a mozgalom 
fényes sikerrel fog végződni. Hartner Géza orsz. 
képviselő és dr. Sömen Lajos bizottsági titkár 
kijelentették, hogy sorba fogják járni a község 
minden lakóját, elmennek a járás valamennyi falu
jába, s teljes erővel gyűjteni fognak. Sőt Hartner 
Géza még tovább is ment, azt a nagy elismerést 
érdemlő kijelentést tette, hogy amenyiben az iskola 
részére nem kapna a bizottság telket, ö felajálnja 
Lendva-utczai telkét egészen ingyen az iskola 
czéljaira. Ez az ajánlat önmagában hordja dicsé
retét.

Az értekezlet azzal a lélekemelő tudattal 
oszlott szét, hogy az iskola minden bizonyai meg 
lesz.

Az ezután következő gyűjtéseket lapunkban 
nyilvánosan fogjuk nyugtázni. ■ -

HÍREK.
— Az alispán Muraszombatban. 

Herbst Géza Vasvármegye közszeretetben 
álló alispánja tegnap a délelőtti vonattal 
Muraszombatba érkezett, az épülő munkás
házak és a fogházak megvizsgálása céljából.

— Schnell János adótárnok. Min
denki tudta, hogy be fog következni, mégis 
a meglepetés örömével vettük a hirt, hogy 
néhai Simon József örökébe Schnell János 
ellenőr lépett. Shnell János lett az adó
tárnok, és a muraszombati adóhivatal főnöke. 
E kinevezés széles körökben kelt általános 
megelégedést. Az uj adótárnok puritán jel
leme, lekötelező szerény modora, általános 
tiszteletet és becsülést szerez neki. Kinevez- 
tetése alkalmából igen sokan üdvözölték.

A V. M. K. E. és a választójog. 
Múlt szombaton a V. M. K. E. választmányi ülést 
tartott, hogy az országos közművelődési tanács 
megkeresésére állást foglaljon, illetve véleményt 
adjon a választójogi reform kérdésében. Az ülés 
— amelyen Pósfay Pongrácz elnökölt eléggé 
látogatott volt. A folyóügyek letárgyalja után 
rákerült a sor a választójogi vitára, amelyben 
résztvettek Pósfay Pongrácz, Vértes Sándor, dr. 
Czifrák János, dr. Geiger Vilmos, dr. Vályi Sán
dor és Kováts István. Sinkovich Dénes írásban 
adta elő véleményét. A nézetek és felfogások 
nagyon különbözők voltak. Sinkovich Dénes ellene 
van minden reformnak, dr. Vályi Sándor pedig a 
legradikálisabb álláspontot képviseli. Azonban 
megegyezés jött létre, amelynek a lényege az, 
hogy az egyesület véleménye szerint a népjogok 
feltétlenül kiterjesztendök. a magyar állameszme 
és az értelmiség supremátlójának biztosítása mel
lett legyen a választójog általános, titkos és köz- 
ségenkénti. Az ily értelemben adandó felirat szer
kesztésével dr. Czifrák János, Kováts István és 
dr. Vályi Sándor bízattak meg.
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Fiiszár János nyugalomban. Fiiszár 
János tótkereszturi ág. ev. tanító, a népnevelés 
egy régi kipróbált bajnoka, 36 évi nehéz szolgá
lat után nyugdijjaz tatását kérte. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter a kérelemnek helyt adott, s 
évi 3140 kor. nyugdíj megállapításával elrendelte, 
hogy Fiiszár János a nyugállományba vétessék. 
A nyugdíjazást elrendelő miniszteri leirat nagy
elismeréssel szól Fiiszár János 36 évas tanítói 
működéséről A nyugdíjazott tanítót, a Muravidéki 
Takarékpénztár r.-t. pénztárosává választotta, 
aminek következtében Fiiszár János ezentúl Mura
szombatban fog lakni.

Vasutügy. A középiskola ügyében meg
tartott értekezlet alkalmával Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró tájékoztatta Muraszombat község ér
dekeltségét a vasutügy állapotáról. Bejelentette 
hogv Muraszombat községnek 59.000 koronás 
hozzájárulása megfelebbeztetvén ez érdemben fél- 
sőbb határozót még nem hozatott, ellenben a 
kormány jóváhagyta Vasvármegye törvény hatósá
gának azon határozatát, melvlvel az Alsólendva 
Muraszombat radkersburgi vasútnak vasvármegyei 
szakaszaira kilométerenként 6000 koronára felemel- i 
hetö 4000 koronát szavazott meg. Miután a törvény 1 
szerint helyi érdekű vasutak csa akkor épülhetnek, 
ha az érdekeltség az építési töke, mely kilo
méterenként 9000 koronára terveztetett 35" <> : 
százalékát törzsrészvényekben biztosítja, egyedül 
a kormány segélye és az érdekeltség hozzájá- 
rólásától függ a vasul kiépítése mivel a Kör
mend muraszombati vasút részvénytársaság, mint 
engedélyes kötelességének mindenben megfelelt 
a vasat vonalát nagy költséggel nyomjelez- 
tette, a közigazgatási bejárást megtartotta \ 
és most a vidék jegyzése van hátra. Reméljük, 
hogv a vasutügyünk bizottságának elnöke gróf 
Batthyány Zsigmond megfogja találni az uta
kat és módokat, hogy a vidék ezen régi legfonto
sabb közgazdasági érdeke kielégitessék. Tudtunk- 
kal eddig a vasútnak csak a Vasvármegye terüle
tére eső szakaszaira vannak jelentékenyebb jegy
zések ellenben Zalavármegye érdekeltsége és 
törvényhatósága részéről ezen hiányzó érdeklődés 
volna hathatósan felköltendő, annyival is inkább 
miután Radkersburg város vasutügyi bizottsága 
is melegen támogatja közös érdekeinket.

Az útügyi bizottságok működésben. 
Hvozdovics Antal műszaki tanácsos, a szombat
helyi államépitészeti hivatal főnöke átiratilag érte
sítette a törvényhatósági útügyi bizottsági tagokat, 
az utak felülvizsgálása és a kavicshalmok átvéte
lére kitűzött határnapról. A bizottság automobilon 
fogja beutazni az egyes utakat s járásunkba okto- 1 
bér 26-án érkezik. Ezen a napon felülvizsgálatra I 
kerül a nagycsákány — öriszentpéter—muraszom- ; 
bati és a mártonhely -mezővári ut. 26-án este ; 
a bizottság Muraszombaton száll meg. 27-én a 
Szentgotthárd felé vezető utat nézik meg, s át
vizsgálják. az őrihodos -vidorlak, perestó—felső- 
lendva, s a véghely - gyanafalvai utakat. Nagyon 
kívánatos volna, ha az útügyi bizottsági tagok 
a bejáráson megjelennének, s nyomatékosan adná
nak kifejezést annak, hogy utaink egyik-másik 
helyen nagyon rossz karban vaunak. A mura
szombat mártonhelyi útszakasz szégyene a vár
megyének. Ezen a darab utón három törvény
hatósági ut forgalma bonyolittatik le, s 2 tégla
gyár is fekszik mellette. Ennek dacára ez a darab 
is csak úgy lesz fentartva, mint a többi útszaka
szok. A nagy igénybevételre való tekintettel ezt a 
három kilométert igazán meglehetne becsületesen 
csinálni annál is inkább, mert most a Battyánfalva- 
köhidai ut, a Regede felé vezető fővonal állami 
kezelésbe megy át. A bizottsági bejárást vezető 
műszaki tanácsos ur figyelmébe ajánljuk ezt az 
elhanyagolt útszakaszt.

Értekezlet az Erzsébet szobor 
ügyében. Olajos Sándorné a Muraszombati kér. 
Jótékony Nőegylet ügyvezető elnöknője, a három 
helybeli nőegyesület választmányát közös értekez
letre hívta össze a létesítendő Erzsébet szobor 
ügyében. Az értekezlet 28-án d. u. 4 órakor volt, 
s ezen az elnök indítványára kimondották, hogy 
a három nöegyesület választmányából szoborbi
zottságot alakítanak. A szoborbizottság elnökéve 
gróf Batthyány Zsigmondnét, ügyvezető társelnö
kévé, Pósfay Pongrácz főszolgabírót, jegyzöjéva 
Takátsné Kammermayer Irmát, titkárává dr. Czi
frák Jánost választották meg. A szoborbizottság 
védnökévé gróf Szápáry Lászlóné választatott meg

Pergament papir csakis a legjobb minőségben. KaPhal6 B^nnyMU^m^lplrlt^kedé’

egyhangú lelkesedéssel, s elhatározta az értekez
let, hogy e választásról küldöttség utján fogja a 
grófnőt értesíteni. A gyűjtés dolgában fenntartotta 
a bizottság korábbi határozatát, mégis abban ál
lapodtak meg, hogy a középiskolai mozgalomra 
való tekintettel, csak később kezdik mega gyűjtést. 
Okt. 19-én, a megdicsült királyasszony névnapjára 
Erzsébet napot tartanak, s egyben lehetőleg ugyan
erre a napra egy nagyszabású táncvigalommal 
egybekötött hangverseny rendezését vették tervbe, 
amelynek jövedelme ugyancsak a szoboralap ja
vára esnék.

— Bárdossy László kir. főügyész 
helyettes, tegnap déli vonattal Muraszom
batba érkezett, s megvizsgálta a fogházakat.

Az állami iskolai gondnokság 
ülése. Szombaton délután a muraszombati áll. 
elemi iskola gondnoksága Pósfay Pongrácz elnök
lésével ülést tartott, amelyen a folyó ügyeket 
intézték el.

Szűk fogház. Saáry József vezető 
járásbiró a bírósági palota építése alkalmával 
óvást emelt a szűkre tervezett fogházhelyiség 
miatt. Úgy látszik, a kiváló vezető jól ismerte a 
helyi viszonyokat, mert az események neki adnak 
igazat. A minisztérium, aki ridegen utasította Saáry 
József kérelmét, hogy a fogház nagyobbra építtes
sék s ime ma már tényleg szűknek bizonyul az 
épület. Mostanában igen nagy a forgalom a 
vizsgálóbírónál. 13 vizsgálati fogoly van, akiket 
külön-külön kellene őrizni, ám cellát csak hatot 
építettek. A szokatlanul nagy idegenforgalmat és 
torlódást a zsidahegyi elöljáróság okozza, amely 
tudvalevőleg testületileg élvezi mostanában a kincs
tári teljes ellátást.

Oláh Sándor állapota. A múlt szom
baton szerencsétlenül járt Oláh Sándor dávidházi 
pályafelvigyázó állapota egyformán válságos. 
Mindenesetre kedvező jel, hogy e súlyos koponya
sérülést szenvedett ember még mindig életben van, 
mindazonáltal javulás alig mutatkozik. Bal láb
fejét, amely az összeütközésnél teljesen össze- 
roncsolódott, amputálták.

Mindszentekre a legizlésesebb kiállí
tásban sirkoszoruk, sirdiszitések jutányos árban 
megrendelhetők. Választék : cikas-, magnólia-, ba
bér- és különféle pálmalevelekböl koszorúk: 
virágok kívánság szerint, különböző színben japán 
chrysanthemum, szegfű, rózsa viola stb. A nagy
érdemű közönség szives megrendelését kérve. 
Tisztelettel: Hoyer István kereskedelmi kertész.

— Minden izében hazai gyártmány a 
Réthy Béla gyógyszerész eredeti pemetefű-cukor
kája, a köhögés és rekedtség hírneves háziszere. 
A csinos kék papirdobozok. melyeken mindenkor 
rajta van a készítő aláírása, szintén hazai gyárt
mány. Számos hamisítvány lévén, a Réthy 
névre különösen kéretik ügyelni.

Mérnökök és vállalkozó urak fi
gyelmébe. Költségvetési ivek kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében.

Magyar királyi államvasutak. 
225605- 1911. szám.

M. kir. államvasutak téli menetrendje 
1911—1912. évre.

A magyar kir államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt magánvasutakon folyó évi október 
hó 1-én a téli menetrend lép életbe, mely a jelen
leg érvényben levő nyári menetrenddel szemben a 
következő lényegesebb változásokat tartalmazza:

A budapest keleti p. u.—bruk—király- 
hidni vonalon. A Budapest keleti pályaudvarról 
reggel 7 óra 25 perckor Győr, Fehring-felé in
duló gyorsvonat Torbágyon nem fog megáliani. 
Köérberek megállóhelyen a személyszállító vona
tok megállása megszüntettetik.

A gyér—fehringi vonalon a Győrből 
Szombathelyre este 8 óra 15 perckor induló gyors
vonat Vépen este 10 óra 25 perckor rendesen 
meg fog állani,

A pozsony—újváros—szombathelyi vona
lon a Pozsony Újvárosból jelenleg reggel 4 óra 
46 perckor indnló Szombathelyre délelőtt 11 óra 
20 perskor érkező személyvonat a pozsony—újvá
rosi indulás változatlanul hagyása mellett. Szom
bathelyre korábban vagyis már délelőtt 10 óra 30 
perckor fog érkezni

A -opron—kőszeg—szombat helyi vona
lon egy uj személyvonatpár helyeztetik forgalomba. 
Indul Sopronból reggel 7 óra 35 perckor, érkezik 
Szombathelyre délelőtt II óra 30 perckor; indul 
Szombathelyről délután 12 óra 45 perckor, érke
zik Sopronba délután 4 óra 35 perckor. Ezzel 
kapcsolatban a már meglévő vonatok menetrendé 
is kisebb-nagyobb változást szenved.

A celldömölk—Csáktornyái vonalon a 
Celldömölkröl Ukkra délelőtt 10 óra 14 perckor 
induló személyszállító vonat Zalaegerszegig hosz- 
szabittatik meg, ahova délután I óra 20 perckor 
fog megérkezni.

Az Ukkről Celldömölkre délután 5 óra 16 
perckor érkező vonat már Zalaegerszegtől kezdve 
közlekedik ahonnan délután 1 óra 38 perckor fog 
indulni. A Zalaegerszegről jelenleg reggel 4 óra 
21 perckor induló, Celldömölkre délelőtt 7 óra 
37 perckor érkező személyvonat Zalaegerszegről 
reggel 5 óra 50 perckor fog indulni és Celldö
mölkre délelőtt 9 óra 3 perckor fog érkezni.

Az ukk Balatonszentgyörgyi vonalon 
Ukk -Sümeg között egy uj vegyesvonatpár he
lyeztetik forgalomba. Ukkről indul reggel 6 óra 15 
perckor, Sümegre érkezik reggel 6 óra 45 perc
kor ; Sümegről indul. reggel 7 órakor, Ukkra 
érkezik reggel 7 óra 27 perckor. Az ukkről jelen
leg reggel 6 óra 30 perckor induló, Keszthelyre 
d. e. 9 óra 32-kor érkező vegyesvonat Ukkről 
reggel 7 óra 46 perckór fog indulni és Keszt
helyre délelőtt 10 óra 47 perckor fog érkezni.

Körmend—Muraszombat h. é. vasút menetrendje.
Érvényes 1911. október hó 1-től.

ír dulási 
idő

Állomások Érkezési 
idő

4-44
|

7-20 4-24 i Körmend é
6-3»ll-ls| 641

5-01 7-39 4'44 Nádasd i G-21.10-56 G-25
5-15 7-S5K-01 Zalaháshágy-Rimánym. (; os,io-3sl 6»9
5-30 8-115-17 Zalapataka 5 50,10’16 5 48
5-4B 8-27 5-33 Zalalövö Ö45|10-10[ 5'42
6-U1 8'43 5-49 Pankasz 5-24| 9-41 5-18
6-10 8-Ő3 5-58 Nagyrákos Ö-16 9-30; 5-08
G-20 9-06,G-13 Öriszentpéter 5U7| 9-20 459
(>-4o 9-32 G-39 Dávidháza-Kotormá y 4 511 8-49 4-42
G-54 9-41I6-49 Őrihodos 43s| 8-31; 4'24
7-03 9'51 7-00 Sál 4 28! 8-21 4-14
7-17 10-06 7-15 Péterhegy-Tótkereszt. 4 17; 8-0?| 3-59
7-26 10167-25 Kerkaszabadhegy 4 08Í 7’57 3-50
7-40 10-32|7-4t F -Lendva Mátyásdomb 3-58, 7-46 3-39
7’50 10 43[7-52 Musznya-Vaslak 3-37 7-24 3-17
8-02 10-56 8-'»6 jílattyánd 3«?3| 7-ob; 3-01
8.13 11-03 8-1* Muraszombat 310! G-53 2-46

9-15|g-40 i Budapest keleti p. u. < 2-10 6-3ó| 710
— 6-013-24 | Szombathely 7-38 12-25 10 48

— 4-58|3-25 1 Fehring ( 8-10 1-56 1010
1

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

i betű indulást, é betű érkezést jelent.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A , Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövetségéinek könyvtára nyitva van 
naponta délelőtt 11 —12 óráig a titkári hivatni- 
bán. — A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tára pedig szerdán d. u. 2 órakor áll a közönség 
rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szöllövesző Kipária és Göthe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

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! 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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A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áruoszt álya 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, nialomberendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kivül, vetömagvakat, erő- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentet, tűzoltó-felszerelé

seket slb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I
Központi iroda: Kőszegi-utcza 2.

R a k t á r: S z é 11 K á I m á n-u t ca 25.

Árajánlattal es költségvetéssel díjmen
tesen szolgaiunk.

Képviselők minden községben keresletnek
. .. - - — --------*

'O

"S-

o

■<u

O X
E
o 
NW

Keil-Lakk
„Keil Lakkénál jobb máz nincsen 
As-zony mondja : ez a kincsem ! 
A padló ugy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin. 
Barna, vagy porszürke szin. 
Figyelmet esik arra tegyen,
Hogy az mindig „Keil-Lakk“ legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány
Oy fehér lesz ntinl a márvány. 
Ha fehér „Keil Lakk" ot veszünk
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Keil-Lakk“ azúrkék. 
Kerti bútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére.
„Keil-Lakk“-búi van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen olt „Keil-Lakk".

Egy jó munkás czipész segéd 
azonnal felvétetik 

Kolossá Jánosnál
czipész mester

Muraszombat, Bokor-utcza.

Védjegy: „Horgony,

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 

........... osúznál és meghűléseknél. ■••••■...........
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony*  védjogygyel 
és a Riohter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
0r Richter |y ó gyuertára » „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabcthstrasse 5 neu.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czimszalagján feltűnően jelez
tük az előfizetés lejáriának idejét. Mély 
tisztelettel kérjük, mindazokat, akik hátra
lékban vanak, a hátralékos összeget

haladéktalanul
megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 
küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

Köhögésés, rekedség és hurut 
ellen nincs jobb a 

Réthy-féie pemetefű cukorkáknál I 

vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo
zottan Réthy-féiét kérjünk, mivel sok haszon
talan utánzata van. Az eredetinek minden 
egyes darabkáján rajta van a Réthy név. 
1 doboz ára 60 fillér. Mindenütt kapható. 
Csak RÉTHY-félét fogadjanak el!
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DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.
MURASZOMBAT.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

Porosz szenet
szállít

KOHN LIPÓT 
Muraszombat.

Alaptőke RofAfpIzpí plfncraH Tartaléktőkék 
ioo.ooo k. oeteieKei enogaa 192.000 k.

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után 

5°|o kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat
nak 5% alap kamatozással ugy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósit. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg- 
bízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


