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Lesz-e vasút?
Harm inc év óta ez a kérdés fog la l

koztatja m indazokat, akik érzik  —  sajat 

h íd lányukra  —  já rásunknak  elhagyatottsá- 

gát, érzik s látják azokat az óriási károkat, 

amelyeket já rásunknak  kü lönben  is szegény 

népe a vasút h iánya  m iatt e lvont haszon

ban szenvedett. S  most ha rm in c  év után, 

a fenti kérdésre éppen csak o lyan feleletet 

adhatunk, m in t ezelőtt harm inc évvel.

H iába való vo lt egyeseknek a vasút 

érdekében kifejtett önzetlen  buzgólkodása, 

hiába az érdekelt községeknek és egyesek

nek anyagi erejüket m eghaladó áldozat- 

készsége, az ügy harm inc év alatt sem m ivel 

sem tudott e lőbbre ju tn i, sőt m ondhatjuk, 

hátrább van, m in t vo lt a gyanafa lva i és az 

alsólendvai vasút ügye.

Ezt a szom orú  tanulságot ke ll levon

nunk Vasvárm egyének m. hó 28-án meg

tartott közgyűléséből, aho l —  Bartha los 

István engedélyesnek a törvényhatósági 

bizottsághoz intézett beadványábó l —  m eg

tudtuk, hogy a vasút létesítéséhez meg

kívántaié törzsrészvény jegyzésbő l meg 

kerek 240 ezer ko rona  h iányz ik . Ég felé

áll az em bernek a haj aszal a, ha ezen ösz- 

szeget csak le írva is látja, hát még ha 

arra gondol, hogy ezen összeget já rásunk

nak m ár kiürített zsebébő l ke llénc e lő

teremteni. \  vármegye közgyűlésének ese

m ényei tehát egy szom orú csalódással gaz

dagítottak bennünket s ennek a csa lódás

nak az elviselése anná l terhesebb, m ert 

váratlanul legjobb rem ényeinkben csapott j 

le ránk.

Beavatott és be nem avatott körökben  ! 

hallottuk m ár nem  egyszer, hogy vasút kér- j 
dés m ár nem  létezik, hogy a vasút m ár b iz

tosítva van s csak részletkérdések elintézé- j 
töl függ, hogy m ikor épül a vasút. M ind- | 

ezen egészen b iztosnak á llított h írek  m ár 

anny ira  belénk érlelték a meggyőződést, hogy ; 

a legközelebbi tavaszszal épü ln i fog a vasút, 

hogy a gazdák pályatest^részére kisajáti- i 
tás a lá eső fö ld je iket m űveletlenül hagyták 

s M uraszom batban  senki sem törődött a 

zsebórák kü lönböző  járásával s a to rony

órához való hozzáigazításával, mert hiszen 

1 nem sokára meglesz a fe ltétlenül pontos 

közép európa i időt mutató vasúti óra. Most 

m indezen illú z ió in kna k  vége van, ha arra 

gondo lunk, hogy azok m egvalósulásához 

még 240 ezer korona szükséges.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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De ennek dacára ne adjuk fel a re

ményt, lehetetlen, hogy anny i derék hazafi 

önzetlen fáradtsága kárba veszett volna. 

Vasvárm egye ugyan megtette kötelességét, 

m időn anyagi erejével a rányban álló s 

hozzá  méltó összeggel sietett vasu tunk tá

mogatására, ez o lda lró l tehát jogosan több 

segítséget nem várhatunk, de Vasvármegye 

törvényhatósági bizottsága m. hó 28-án 

tartott közgyűlésén elhatározta, hogy fel- 

iratilag fogja kérn i a kereskedelemügyi ko r

m ánytól vásu tunknak a más he ly i érdekű 

vasutaknak is juttatott 20°/o-nyi államsegély 

megadását. Nem  m erjük feltételezni, hogy 

a magas korm ány nem m éltányo lná a tö r

vényhatósági bizottság tekintélyével tám o

gatott jogos igényünket s nem  adná meg 

az osztó igazság alapján azt, am it m ások

nak hasonló  cé lra megadott; de hiszszük, 

hogy am időn egyes nem zetiségi v idékeken 

bőven osztott m illió iva l csak kígyókat nevel 

a haza testén, figyelembe fogja venn i né

pünknek hazafias gondolkozását, a m elynél 

agitátorok fé ke id  tartására nem ke ll á ldoza

tot hozn ia; be fogja látni, hogy a vasút 

á lta l érdekelt több m int G0 ezer vendnek a 

megmagyarosodás irán ti törekvésében akár 

rendk ívü li eszközökkel való támogatása

TÁRCA.

Lassú hervadás.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája —

Irta: SIGMA.

Szép hegyek alján, barátságos talajon, frissen 
<sörgedezö patak partján épültek fel Hőt község 
szegényes viskói. Egyszerűek, igénytelenek a há
zak, de sokkal kedvesebbek, mint világvárosok 
palotái. A szelíd örömök, gyengéd s vallásos és | 
esaládi érzelmek tanyája van itt. Az egyhangú 
csendet nem zavarja politikai vagy társadalmi 
ellentét, sem puskaropogás, kardcsörlctés. Az 
emberek szerénységét, a természet szépségét ; 
kósza nyelvek feslettsége nem érinti . . ,

Itt, a templommal szemben lakik Kovács 
János és Remete József. Két igazi és jó  szom
széd. Nem veszekednek ök a fülemilc füttyén, de 
nagy és szép reményeket fűznek gyermekeikhez, 
kiket —  úgy gondolatban —  nem egyszer páro
sítanak össze.

Derék legény is ám a Kovács János fia : a ' 
Pista. A vidéken párját nem találni. Ünneplő 1 
ruhájában senki sem tagadná, hogy nem nagy |

urnák és nagy tettekre született. Egyszerűsége I 
mellett csak jellemére, becsületére büszke. Ura j 
szavának s telve van ambilióval nagy dolgok i 
véghezvitelére.

Ilyen gondolatokkal eltelve tűnődött Julcsa. 
Igen, nert c napon jött meg Pista a regiment
orvostól, a vizitációról s jelentette Julcsának, hogy 
katonává lett és már a királynak löl is esküdött.

De a Remete József leánya: a Julcsa is egy 
szemrevaló teremtés ám. Barna hajjal diszilelt ! 
arcán két bogárszem fénylik. Keze dolgos. Ter
mete karcsú s a pánllikás rövid szoknyákat ; 
nagyon csinosan tudja magán elrendezni. Néha, 
többnyire ugy szünetnapokon virágos ágat is 
tűzött szöghajába s ekkor . . . minnen legénynek 
fejébe kergette a vért, de különösen Pistának.

Virága is Julcsa a Kovácsék Pistájának. Ha 
Pista reá tekint, egyenesen csak szemébe néz 
Julcsának, mert abban szerelmi tűz bájvilága ég. ; 
S ha Pista észre veszi, mint piheg föl kedvesének 
keble s miként szállanak abból ajkára tiszta ger- 
jcdelmek sóhajai, karcsú derekát ugy öleli, icipici 
száját ugy csókolja, hogy annak láttára bárkinek 
is —  világos nappal bár —  állom forr a fejében.

Egy feröfényes tavaszi napon bánat ült ki 
Julcsa arcára. Mit fog ö tenni három hosszú ! 
éven át? Hiszen az ö szive kelté reped bujában, | 
ha csak a haja szála is meggörbül Pislájának ! 
Meg hátha elcsábítják öt más lányok! Pedig ö 
nem lesz másnak élte párja, nem, még az egész j 
világért sem.

Julcsa zokogva borult katonává lett szere
tője keblére s könnyei oly hatalmas árban pereg
lek alá, hogy tőlük a Duna is megdagadna.

—  Ne busulj, édes Julcsám —  szólt e«dö- 
leg Pista és megcsókolta illetszerüen kedves haját, 
—  nem a világ az a három esztendő. Szived 
lesz ott is a fényem, mely felé keblein a sirig, 
de még azon túl is verni fog. Bárhol leszek, 
szemeim előtt lebegsz s soha senki inásnak a 
vállára nem borulok. Mig belőlünk egy porszem 
is van e világon, láng hévvel égünk egymásért. 
S ha, amitől ugyan óvjon Isten, a nagy messze
ségben balsorsom eltemet, akkor is ve'ed hunyom 
le szemeimet.

S Julcsa letörülve könnyeit, megtört hangon 
válaszolá :

—  Váltig ígérsz most eget-földet, Pista, de 
én félek kalonáéktól. Jót eddig róluk nem hallot
tam. Hűtlen lesz valamennyi. A nagy világban 
azok s puccos dámák elzavarják, megcsavarják 
valamennyinek a fejét s akkor faképnél hagyják 
a régi hűséges szeretőt, ki bujában meghasad 
hűtlenné vált kedveséért.
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hazafias s felelősség alá eső kötelessége s 
azért hisszük, hogy a magas kormány 
vasutunk hordereje s fontossága iránti tu
datában, „a haza üdve a legfőbb törvény“ 
elve alapján elhárítja mindazon pénzbeli 
akadályokat, amelyek a vasul létesülésének 
ez idő szerint útjában állanak.

Sajnos azonban, hogy mindezen aka
dályokról nekünk, a kik a vasút iránt mégis 
csak a legközvetlenebbül vagyunk érdekelve, 
a vármegyei közgyűlés utján kell értesül
nünk és pedig olyan formában, amely előbb 
hiteleseknek állított információnkkal teljesen 
ellentétben áll.

Jogos igényünknek adok, azt hiszem, 
kifejezést, ha felkérem Bartalos István en
gedélyes urat, ismerje el, hogy e járás 
népe, bár szegény, de oly áldozatokat 
hozott a vasul érdekében, amelyekről még 
azt sem tudja, hol lógja azokat előteremteni 
s azért jogosan kívánhatja, hogy a való
ságról állandóan tájékozva legyen s leg
alább is ne engedje a valóságnak meg 
nem felelő híreket megerősödni, hogy a 
valódi igazság megismerése folytán az eddig 
lekötött erők felszabaduljanak s legalább 
más téren s más irányban gyümölcsöztes- 
sék termőképességüket. Jogos igénye ez az 
érdekeltségnek, de érdeke az egész vasut- 
iigynek s magának Barthalos István urnák, 
mert hiszen segítséget csak úgy várhat 
tőlünk, ha megismerteti velünk, hol van 
arra szükség.

Kórházunkról.
E lap f. évi 4(>. számában ezen cim | 

alatt megjelent cikkben fel lett tüntetve két 
évi eredménye a kórházi gazdálkodásnak.

Most megint könybe lábadlak Julcsa szemei. j 
S tovább sírt, zokogott. Mikor aztán Pistája ölelő , 
karjai között és ennek könyzáporában a sok i 
sírástól eltompultak érzékei, akkor csak erősen a 
szemébe tekintett Pistának s görcsösen ölelgette. •

Kstig aztán a szerelmi vallomások közepette 
mégis csak megvigasztalódott Julcsa s akkor 
Pisla egy forró csókkal clbiicsozoll szerelmesétől.

Az idő gyorsan lelt. Mentié! jobban közele
dett október hónapja, annál fájósablmn érezte 
Pista azon gyötrelmeket, melyeket a válás okoz.
S neki messzire kell mennie: Boszniába, mert 
egy ott állomásozó gyalogezredhez lett beosztva.

Már csak egy nap s hivja öt az állampol
gári kötelesség. Vinni fogja a gőzös társaival 
együtt el messzire. KI kell búcsúznia Julcsálól, 
de lel a búcsútól. Nehéz súly nyomta a szivét.
S mintha nyugtalan volna egész valója! Hossz 
sejtelmek is bántották.

f)e ütött az óra.
—  Drága Julcsám! —  igy szólt a hucsu- 

záskor es egy könycscpp csordult ki szemeiből —  
hívednek távoznia kell. Lásd. nem férfi, ki nem 
katona. S nem-e dicső lesz azon pillanat, mikor 
ezen kötelesség teljesítése után kezedből veszem 
megérdemlőit jutalmamul: hűségedet sziveddel és 
tégedet. Isten veled !

—  Isten veled! —  csak ennyit mondott 
Julcsa s összeesett, elájult. Nagyon nehéz volt 
bű szivének a válás.

A szerelmesek úgy egyeztek meg, hogy 
jdüröl-idöre Írnak egymásnak s levélben keres- i

Ezt azért tartottam szükségesnek, mert 
a Belügyminiszter kiküldött vizsgáló-bizott
sága itt a kórházat, annak számadásait meg
akarta vizsgálni, hanem nem mert bele kez
deni, mert több mint 150 bevételi és 200 
kiadási tétel volt, a vizsgálathoz pedig csak 
két nap állott rendelkezésre.

Bajza ur csak a bélyegleleteken gon
dolkozott, hogy ö milyen szépen szerezhetne 
egy éjjel 300 frtot, én biztattam, de még
sem tette, csak mikor föl értek Budapestre, ; 
öntötték ki méltó haragjukat.

Ugyanis előadták, hogy itt nincs ellen
őrzés, a pénztári napló tele vakarásokkal és 
javításokkal.

A naplóból* nem tűnik ki a kifizetés 
napja (pedig az a kórházra nem nagy kü
lönbség, hogy egy összeg julius 20-án vagy 
2 2 -én fizettetett ki).

Erre én a kórházi bizottsághoz ezen év 
szeptember 25-én vagyis a fent érintett ren
delet megérkezése napján, a következő je
lentést teltem:

N’agy méltóságú Belügyminisztérium
Budapest.

Nagyméltóságod 51119/IVői. sz. rende
letét magamra sérelmesnek találván, ellene 
felterjesztésemet következőkben teszem meg:

1. Kifogásol tátik, hogy a pénztári nap
lóban vakarások és javítások, azokat érthe
tetlenekké és ellenörizhetellenekké teszik.

Vakarások csak Nagyméltóságod kikül
döttjének képzeletében vannak, de a pénz
tári naplóban nincs.

De ha a pénztári napló érthetetlen és 
ellenőrizhetetlen, akkor gyanús és akkor a 
kiküldöttnek kötelessége lett volna erről meg
győződni.

2. A kiküldött nem tudott támpontot 
találni, honnan a vizsgálatot kezdje, csak 
1903. május 28-tól.

Az 1903. évi záró-számadást ezen kór
házi-bizottság elfogadta, a közigazgatási-bi
zottság jóváhagyta. Nagyméltóságod ezt a

nck vigaszt, megnyugvást, hitel, szerelmet és 
mindent.

Pista bcrukkolt bál Trehinjóbe katonának. 
Mint katona sok oly helyen fordult meg, hol 
csábiló hangszerek búrjai nagyon jói értenek a 
megtévesztéshez, hol alkalom, idő és mód mindig 
és bőségesen kínálkozik bármily erős fogadás 
megszegésére. De Pista igaz és hü volt. Jellemére 
büszke s nem engedte, hogy becsületén folt 
essék. Kimondott szavához mindenkor ragaszko
dott s Julcsának tett esküjétől öt semmi sem volt 
képes eltántorítani. Nem járt ö utcai pillangókkal, 
nem kereste kövér szakácsnők barátságát, sem 
nem hajliászia szobaleányok ismeretségéi. Senki 
szoknyással öt látni nem lehetett.

Csak egyre gondolt akkor is, mikor a durva 
káplár összebugrisozta, mert nem akart vele tar
tani. Julcsa volt ekkor is előtte.

Pedig Pista derék katona is volt. Már a 
második évben három csillag díszlett gallérján s 
bizonyára felvitte volna az örmesterségig, ha nem 
jön közbe egy katasztrófa. Ö is részt vett abban 
a borzasztó gyalogmenetben, melyben bőségtől és 
szomjúságtól gyötörtél! es elfáradva több katona 
halálát lelte. Egy napszurás öt is elszólitotta az 
árnyékvilágból.

így történt azután, hogy Julcsa egy idő óta 
már hiába várta a póstagalamb érkezését. Tűnőd
tek, gondolkoztak odahaza. Keresték a hosszú 
hallgatás okát. Pista utolsó leveléből tudták, hogy 
elment nagygyakorlatra. Ebben a levélben azt

költségvetés mérlegelésénél alapul vette, a 
kiküldőit megbízottak is elfogadhatták volna 
és akkor ezen löt) bevételi és 180 kiadási 
tételből álló számadást laicus ember is egy 
nap alatt megvizsgálhatta volna, mikor ezen 
kórház igazgatója egy éjjel két annyit ala
posan megvizsgál.

Nein azért jöttem én Muraszombatba 
kórházi gondnoknak, hogy a 800 korona 
fizetés rajtam segít, még kevésbbé azért, 
hogy meg nem engedett utón az országot, 
a kórházat károsítsam, de legkevésbbé azért, 
hogy régi számlákat újból felhasználjak, ha
nem hogy erömhöz képest tisztességes mun
kát végezzek, de mikor a kórház gondnoki 
állás ily kíméletlen gyanúsításoknak van ki
téve, akkor nem lehet csudálni, hogy kór
házi gondnoknak nem iparkodik oly egyén, 
ki a sérelmeket szó nélkül hagyni nem képes.

3. Javítások vannak a pénztári napló
ban, mert tévedni emberi dolog, a hibát jóvá 
tenni emberi kötelesség.

Az okmányok nincsenek javítva, tehát 
a kiküldött meggyőződhetett volna, hogy 
nincs-e bűn elkövetve.

4. Hogy az ellenőrzés nem elég szigo
rúan kezeltetik.

Ha Nagyméltóságod figyelembe veszi, 
hogy a környékbeli kórházakhoz viszonyítva 
mennyivel kisebb az ápolási költség, (jövőre 
1 K 32 f) s az eddigi igen alacsony ápo
lási költségekből a kórház berendezése két 
év alatt kétszeres értékre emelkedett és e 
mellett az ápolási költségekből 17 ezer K 
értékű építkezés történt, a beteglétszám sok
kal kisebb mint Hegedében, vagy Nagykani
zsán, akkor meggyőződik Nagyméltóságod, 
hogy úgy a kezelés, mint az ellenőrzés jó 

! kezekben van, annál is inkább, mert Mu
raszombatnak sem piaca, sem vasútja nem 
lévén, az árak aránytalanul magasabbak bár
mely más városhoz viszonyítva.

De elég ellenőrzés az én katonai ran
gom, melynek tekintélyét veszélyeztetni semmi 
körülmények között senki által sem engedem.

Ígérte, hogy onnan is fogja őket, ha ideje engedi, 
időnként értesíteni.

S már háromszor kelt fel és nyugodott le a 
nap, de Pistáról még semmi hir. Sötét bánat, 
epesztö gondok ültek ki a szülök, de még inkább 
Julcsa arcára.

Nyugodott a szél, a faluban Kovácsék és 
Remetéék háza mentén elcsergedezö patak habja 
csendes volt. A szép, magas egekből a nap sze
líden ragyogott le reájuk. De a szülők és a 
szerető szivében mégis zaj, nagy zaj vo lt. . . 
Egyszer csak betoppan Remetéékhez, hol ezek 
Kovácsékkal épen Pisla sorsán aggódtak, a falu 
kántorja és megható szavakban egy vigasztaló 
beszéd végén tudatta a h irt: Pista egy közös sír
ban baj társaival a trebinjei határban már el van 
hántolva.

Szép virág volt ez időig Julcsa világa. 
Benne vig eret Pista nyitott. Ártatlan volt ez a 
virág, hófehér a levele, vérvörösek a porzói. 
S ime, elsöpörte azt egy embertelen kéz, egy 
fagyossá dermedt szív !

Julcsa keblén szűz szerelem lakozott, mely
nek zöld tövén élt, de már csak éldegél egy 
reménysugár: szelíd alakban megtalálja még az 
. 0 “ lakhelyét. S ha felkel, ha lenyugszik .Róla* 
képezi álmait, ki mindene volt s kiért mindenre 
kész, kinek leste a földé, kinek már csak lelke, 
szelleme él. Ehhez szeretne ö eljutni és ehhez 
párosulni: ez Julcsa egyedüli vágya. El is repült 
csendesen, lassú hervadásban Julcsa a messze 
virító tájra, hol virágához édesült.
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5. Raktár helyiség iránt a kórház gond
noka a bizottságnak f. év február 27-én je
lentést tett, azt a bizottság el is togadta, a 
raktár be is van rendezve, de az ágy és 
fehérnemüek, mik eddig a beteg szobában 
voltak, jövőben is ott maradnak, mint napi 
szükséglet, mert nem volna í6' hogy az ápo
lónő minden ruhadarabért a gondnokhoz

Z11'(Bezzeg nem volt három év előtt rak
tárra szükség).

(i. A vények jövőben Nagyméltóságod 
rendeleté szerint fel lesznek terjesztve.

Több mint három év óta iparkodtam 
ezen kórház javára munkálni, anélkül, hogy 
bármely elismerésben részesültem volna, 
elég volt saját önérzetem.

De a gyanúsításoknak még az árnyéka 
ellen is teljes erőmből tiltakozom.

Muraszombat, 1904. szeptember 25.
Imrey György,

kórh. gondnok.

A nov. 25-én tartott kórház-bizottsági 
ülés a miniszteri leiratnak ezen nehezmé- 
n y é r c  nézve, hogy a gondnok által vezetett 
pénztári napló és nyilvántartási okmányok 
hiányosak a bizottság tárgyalás alá vette. 
|)e tárgyalta a kórházi gondnok fenti igazoló 
jelentését, valamint állásáról való lemondását.

A kórház-bizottság a miniszteri leirat 
ligyelmeztetéseit tudomásul veszi, miután 
azonban a nehezmények főleg a nyilvántar
tások alaki vezetése miatt tétettek és ezek 
elhárítása miatt a bizottság a jóváhagyás alá 
felterjesztett uj alapszabályokban már intéz
kedett akkor, amidőn az irodai munkát meg
osztandó a gondnok mellett egy ellenőri 
állás szervezését határozta el és mivel a kór
házi gondnok becsületes és lelkiismeretes 
munkásságában megbízik, elhatározza, hogy 
a gondnoki jelentést tudomásul veszi, gond
nok lemondását nem fogadja el és öt to
vábbra is a gondnoki állás megtartására 
felkéri.

H Í R E K .
— Áthelyezések. A szombathelyi kir. pénz

ügyigazgató Bcndekovits András muraszombati 
pénzügyőri szemlészt kincstári költségen a sár
vári cukorgyárba helyezte át, helyebe Kemenszky 
Dezső szemlészt tette át a celldómölki szakasz
ról. —  A posta- és távirdaigazgatóság Izsaák 
Flóra helybeli posta és táviró kezelőnőt hasonló 
minőségbe Barcsra helyezte át.

— Nyugdíjazások. A törvényhatósági bizott
ság Papp Antal szentgotthárdi főszolgabírót évi 
8920, Szabó Klek felsőöri főszolgabírót pedig évi 
3120 koronával, Koós Benő körmendi járás Írno
kot pedig évi 864 koronával nyugdíjazta. Elinté- 
zést nyert azonkívül nehány kisebb nyugdíjügy is.

— A vármegye közgyűlése. Vasvármegye 
törvényhatósági bizottsága dr. Ernuszt József fő
ispán elnöklete mellett m. hó 28-án tartotta meg 
ez évben utolsó negyedévi közgyűlését. Veöres 
István bizottsági tag határozati javaslatot nyújtott 
be, mely a törvényhatósági tisztviselő állások 
betöltése körül a korteskedésnek az utóbbi időben 
lábra kapott azon módja ellen száll síkra, hogy 
az állásokra pályázók a bizo.Uági tagok szavaza
tát a maguk részére okupálják. A bizottság e 
javaslatát elfogadta, tekintetbe véve azt, hogy az 
ilyen eljárás egyrészt a tisztviselő függetlenségét 
veszélyezteti, másrészt gyakran a legalkalmasabb 
erő esik el az állás elnyerésétől. Ily értelemben 
miheztartás végett vármegyénk alispánja a tiszt
viselői karhoz körrendeletét intézett szigorú 
alkazmazkodás végett. A kijelölő választmányba 
járásunkból beválasztattak: gróf Széchenyi Tiva
dar és dr. Uy Károly. Az állandó választmányba 
gróf Széchényi Tivadar és dr. Károlyi Antal. A 
kisdedóvó választmányba: dr. Károlyi Antal. 
Tárgyalás alá került az italmérésekuck a köz

épületektől való távolságának meghatározása is, 
e tárgyban a bizottság a régi állapotok érvényben 
tartása mellett foglalt állást s ez értelemben ir 
fel a belügyminisztériumhoz. Elhatározta továbbá 
a bizottság, hogy a létesítendő dijnok segély
alapot évi 150 korona segélydijban részesíti. 
A körmend— muraszombat vasutügyében Barthalos 
István, a vasul engedélyese újabb támogatásért 
fordult a törvényhatósági bizottsághoz, de az 
sajnálattal a kérelmet elutasítani volt kénytelen, 
mert a vármegye ez ügyben már is erejét felül
múló határozatot hozott s a hiányzó 240 ezer 
korona törzsrészvény jegyzést teljesíteni képtelen, 
de tekintettel a nemzetgazdaságilag is indokolt 
kérdésre, elhatározta, hogy feliratilag a kormányt 
kérni fogja, hogy a helyi érdekű vasutakra vonat
kozó eddig gyakorlatilag is indokolt kérdésre, el
határozta, hogy feliratilag a kormányt kérni fogja, 
hogy a helyi érdekű vasutakra vonatkozó eddig 
gyakorlatilag is alkalmazott 20 százalékos állam
segélyt a létesilcndö vonalra is terjessze ki. 
Végül az igazgató választmány javaslatot terjesz
tett elő, hogy a megyebizotlsági tagválasztások 
f. évi december hó 28-ara tűzessenek ki.

A szentgotthárdi főszolgabírói állás Papp 
Antal főszolgabíró nyugalomba vonulása folytán 
szintén megüresedett. Már említettük lapunkban, 
hogy Sinkovich Elek járásunk köztiszteletben és 

i közszeretetben álló tb. föszolgabirája az üresedésbe 
i jött felsöeöri főszolgabírói állásra pályázik, mert 

kezdetben ez volt szándéka. Miután azonban a 
központ, amelynek óhajtása rendszerint dönteni 

i szokott a választásoknál, —  a két főszolgabírói 
i állás betöltésénél Takách Márton vasvári és Sin- 
' kovich Elek muraszombati tb. föszolgabirák, mint 

a soron levő két legidősebb és rátermett tisztvi
selő mellett foglalt állást és miután Takách Márton 
csak lelső-eörre pályázik: Sinkovich Elek ilyen kö- 

j rülmények között többé nem rellektál a felsöeöri 
járásra és csak szenlgotthárdra pályázik. Ilyen 

I irányban már meg is indította a mozgalmat és a 
bizottsági tagok többsége máris az ö jelöltsége 

I mellé sorakozott, tekintettel arra, hogy 4 évvel 
idősebb tisztviselő dr. Kiss Elemér szentgotthárdi 
tb. főszolgabírónál, nagy családdal bir és a köz
pont elismervén képességeit, egy járás vezetésére 
minden tekintetben képesítettnek tartja. A szent
gotthárdi járás bizottsági Ingja nak egy része ugyan 
dr. Kiss Elemér mellett foglalt állást, de most, 
hogy Sinkovich Elek is oda pályázik, a bizottsági 
tagok egy része máris az ö jelöltségét támogatja. 
Ami a muraszombati járás bizottsági tagjait illeti, 
azok természetesen egyhangúlag Sinkovich Elek 
mellé sorakoznak, aki mindnyájunk tiszteletét, sze
retőiét kivivta magának és aki a legmesszebbmenő 
támogatásra érdemeket szerzett. —  A választás 
1905. január 30 án tartandó közgyűlésen fog végbe 
menni.

— Lopás. Rogán Mátyás sichelsdorfi lakos 
tavasszal építeni akart s már mindent beszerzett, 
hogy tervét megvalósíthassa. Hogy-hogy, hogy nem, 
egy szép darab épületfája eltűnt, feljelentésre azon
ban vnshidegkuti csendörségünk a tolvajokat Hassai 
Sándor köhidai és Horváth Alajos borhidai lako
sok személyében letartóztatta, s a deszkát Hassai 
házának padlásán a szalma között meg ts találták.

— Duhajkodás. Vasárnap este a Weiner-féle 
korcsmában néhány muraszombati legény mulatott, 
Frankó József, Bagári Győző, Réczek István és 
Kar Iván mulatozás közben összeveszett, szó szót 
követvén, egymást ütlegelni kezdték, miközben 
mindent ami a kezük ügyébe esett összetörtek, 
zúztak. Rövid idő alatt az egész korcsma úgy né
zett ki, mint egy csatatér. A verekedés végével 
a vendéglős kárának megtérítését kérte, fizetés he
lyett azonban a duhajkodók megléptek, igy káro
sult kénytelen volt őket a járásbíróságnál feljelenteni

-— Haladatlan fiú. Pintarics József perestói 
j lakos fia, mivel édes atyja örökrészét kiadni nem 
| akarta, e feletti haragjában ellene támadt s meg

feledkezve még a köteles tiszteletről is, szegény 
! atyját úgy elverte, hogy az kénytelen volt a 
' bíróságnál oltalmat keresni rabiatus fia ellen.

— Késelés. Egyik tótkereszturi korcsmában 
j 26-án este ott mulatott Bacsics János tótkeresz

turi sertéskereskedö egyik üzletfelével, Leposa
! József pélerhegyi lakossal, az elszámolás vala

hogy a Bacsics hátrányára üthetett ki, mert az 
j hogy a számláját kiegyenlíthesse, Leposát késével 
I úgy össze-vissza vagdalta, hogy az jó ideig nem 
j mutatja magát az utcán.

—  Tolvaj erdöör. Preisz Rezső tótkereszturi 
kereskedő hétfőn este vásárról kocsizolt haza. A

I kocsi ponyváját Szomorócz és Domonkosfa községek

között valaki felvágta és egy 16 kor. értékű vég
kelmét ellopott. A tótkereszturi csendőrörs ki
nyomozta, hogy a kelmét Szalma Sándor domon
kosfai lakos felesketett erdöör követte el. A tolvaj 
erdöört a szentgotthárdi járásbíróság bünteti meg 
esküjével össze nem egyeztethető cselekedete miatt.

— Uj takarékpénztári igazgató. A Vas-Zala- 
megyei első takarékpénztár igazgatósága Udvary 
Jenő igazgatósági elnök elhalálozása folytán az 
intézeti ügyek vezetésével Udvary Ferenc ország
gyűlési képviselőt, a „Központi néptakarékpénztár 
vezérigazgatóját bízta meg.

— Képviselőválasztás Szentgotthárdon. Széli 
Kálmán v. b. t. t. volt miniszterelnök a napi la
pok által eléggé ismertetett politikai viszonyok miatt 
szentgotthárdi országgyűlési képviselői megbízatá
sáról lemondott. —  A kerület választói azonban
f. é. november 29-én tartott értekezletükön elha
tározták, hogy a mandátumot újból neki ajánlják 
fel s e végből küldöttséget menesztenek hozzá.

— Hirdetmény. A nagyméltóságu földmivelési 
ügyi in. kir. miniszter ur a gazdasági ismeretek 
terjesztése céljából járásunk gazdaközönsége ré
szére Battyándon és Mártonhelvcn gazdasági és 
házi ipari tanfolyam tartását s az arra való költ
ségeket engedélyezte. A tanfolyamokon a gazdaság 
minden ága, —  igy az állattenyésztés, talajmivelés, 
növénytermelés, szölömivelés, gyümölesfatermclés, 
baromfitenyésztés s méhészet —  lehetőleg könnyen 
érthető népies nyelven kerül előadásra. Ez alka
lommal megismertetnek a mezőgazdasággal kap
csolatos és azt támogatni hivatott törvények is. 
Ugyancsak e tanfolyamokon ahhoz értő mesterek 
a kosárfonást, seprökötést és szalmakas stb. készí
tését fogják tanítani. Az előadások a háziipari ok
tatással együtt reggel 8 órától este 4 óráig tar
tatnak, mely idő alatt a tanulóknak a tanhelyiség- 
böl eltávozni nem szabad. Vasárnap és hétfőn 
nincs előadás, e két napon a hallgatók otthon házi 
dolgaikat végezhetik. Battyándon a tanfolyam 1905. 
január hó 1-én kezdődik s tart 1905. február 5-ig, 
Mártonhelyen 1905. január 6-án kezdődik s tart 
1905. február 12-ig. Ezen tanfolyamokra felvétet
nek 18— 40 év közti gazdálkodók, kik a magyar 
nyelvet értik. Mivel mindkét tanfolyamra csak 
15— 15 rendes tanulót vehetünk fel, értesítjük a 
jelentkezni akarókat, hogy szándékukat legkésőbb 
dec. hó 15-ig a muraszombatjárási gazdakör iro
dájában továbbá Battyándon Porkoláb Gyula lel
kész urnái és Mártonhelyen Pusztai József tanító 
urnái, akár szóval, akár írásban jelentsék be.

Muraszombat, 1904. november 30.
Tdkáts R. István, Gróf Batthyány Zsigmond,
a gazdakör titkára. a gazdakör elnöke.

A ,.Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület" K  Nagy Sándor „Ne bántsd az állatot" c. 
könyvecskét osztja ki az iskolák és olvasókörök 
részére, miért kéri az illető tanító urakat, hogy a 
könyvecskéi Takáts R. István tanító úrtól vegyék át.

— Államsegély. A földmivclésügyi m. kir. mi
nisztérium gazdakörünknek 60 ezer koronát utalt 
ki, hogy marhatenyésztésünk előmozdítására jobb 
tenyészanyagot szerezzen. Ezen örvendetes hirt 
azzal tudatjuk gazdaközönségünkkel, hogy gazda
körünk még mindig fogad el előjegyzéseket. Gaz
dakörünk irodájában mindennap d. e. 11— 12 óra 
közölt áll a jelentkezők rendelkezésére. A szar
vasmarhák szétosztása még e hét folyamán meg
történik.

Apró hirdetések.

A muraszombati gazdakör.
A muraszombati gazdakör ezentúl tagjai 

számára ingyenes hirdetési rovatot nyit, 
melyben bármi hirdetést röviden felemlít.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank" tatai 
tojásszént ad el, métermázs^át 3 koronával.

Sürünáza község füztelepének termését adja 
el, a zöld vessző métermázsája 7 korona.

A Györy-féle cefrefözö a gazdaközünség ren
delkezésére áll, naponta 2 korona használási dij 
mellett.

Eladó szalma és larlórépát keres gazdakör.
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ÍOO drb cigaretta-hüvely
12 kr. tól feljebb Balkányi Ernő papir

kereskedésében kapható.

Hirdetések felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában.

Volckmar Berta
hatóságilag vizsgázott zongoratanárnő

zongora-raktára és
kölcsönző intézete

MARBURG, obere Herrengasse 56. földszint.
(a cs. és kir, gyinnasium átéli önében)

ajánl a legnagyobb választékban -----

uj zongorák
(MIGNON, SZALON

SZÁRNY stb.)
és

pianino
kercszt-tcngejylyel, diófa színezettel, fekete és 

amerikai matt diófából, szintúgy

harmoniumok
(európai és amerikai hangmódszer) a legelőkelőbb 

gyáraktól, eredeti gyári árak melleit. 

Különlegesség

Ehrbar-zongorákban.
írásbeli jótállás. —  Részletfizetések. —  Becserél 

és elad átjátszott zongorákat.

Olcsó zongora-bérlet. -----
Hangolás elfogadtatik.

4831/1904. tkv. sz.

Utóajánlati árverési 
hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. állam 
kincstár végrehajtatnak Szukies Balázs, Gombócz 
József és Szukies István nádorfai lakosok végre
hajtást szenvedettek elleni 53 korona G3 fillér 
töke követelés és járulékai kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő. a nádorfai 29. sz. 
tjkvben A. f  1. sor 157. hrsz. ingatlan 40 kor., 
a + 2. sor. 170. hrsz. ingatlan 190 kor. utóaján- 
lati árban, mint kikiáltási árban az 1904. október 
13-án megtartott árverésnek ifjabb Gombócz József 
nádorfai lakos által telt utóajánlata folytán hatá
lyon kívül helyezése mellett az utóajánlati árverés 
elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi december hó 22-ik napjának

d. e. 10 órája Nádorfa község házához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül lelendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10° o 4 kor., 19 kor.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
u bíróságnál clőlegos elhelyezéséről szóló el
ismervényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap 
alatt fizetendő az árverés napjától számítolt 
5" H kamatokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Nádorfa 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóságnál, 1904. október 28.

Dr. Schick, kir. albiró.

Hirdetmény.
I

Halmosfői vendéglőmet 1904. évi 
december hó ll-én árverés utján, sa
ját kézből a legtöbbet ígérőnek el
adom.

Kühár István,
vendéglős

Halmosfön.

A muraszombati kir. járásbíróságtól.

1904. B. 314/12.

Idézés bűnügyben.
Sikkasztás vétségével gyanúsított Gergorics 

Mátyás málnáéi illetőségű napszámos a B. I*. 470. 
§-ában megbatározott következmények terhe mellett 
felbivatik, hogy jelen idézés utolsó közzétételétől 
számítandó egy hónap alatt alulírott kir. járásbí
róságnál kihallgatása végett jelentkezzék vagy tar
tózkodási helyét jelentse be.

Muraszombatban, a kir. járásbíróságnál 1904. 
november 24.

Saáry J., kir. járásbiró.

Ügyvédi, körjegyzői, tanítói
nyomtatványok raktáron kaphatók 

B a lkán y i Ernő könyvnyomdájában 

Muraszombat és Alsólendva.

° o Villamos 
zseblámpa.

Megbízható, szolid gyárt
mány. Az ujjnak egy nyomása 
folytán csodálatos fényes vilá
gosság sugárzik. Teljesen ve
szélytelen, kényelmesen a zseb

ben hordható. Bateria kicserélhető 
Ára teljesen felszerelve 3 korona, pót- 

bateria I korona.
Kapható, esetleg szétküldi utánvétellel:

Balkányi Ernő, könyv- és papirireres-
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszombat.

Imakönyvek
az összes hitfelekezetek részére a legcsino- 
sahb kiállításban kaphatók Balkányi Ernő 

papirkereskedésében.

Magyar, vend és német

N A P T Á R A K
kaphatók

B A L K Á N Y I  E R N Ő
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat és Alsólendva.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentosen küldünk egy csomag Gozaport. Kávé, tea, étel vagy 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőket mesélte:
.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem, 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni ?

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld. hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dep. 12f), 71, High Holborn, London, W.D., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendök.)

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank" részv.-t.
heti befizetésen alapuló 
önsegélyző osztályának

V I I -d ik  E V T A R S U L A T A
1905. évi január hó 2-án működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtársulat 
résztvevői minden üzletrész után hetenkint egy koronát tartoznak az intézet 
pénztárába belizetni, mely heti befizetések három év után 5°/o kamataival együtt 
a tagoknak törzsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona befize
tése után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1904. évi december hő 1-töl kezdve 1905. évi január hó 
15-éig hétköznapokon 9— 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




