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Muraszombat alsólendvai vasút.
(Cz) Két évtizeden át tat tó rettentő küzde

lem után végre ez év tavaszán, avagy a 
legrosszabb esetben , nyarán megnyílik a 
régóta várt körm eiül— m uraszom bati vasul. 
Közgazdasági élétünk egy igen nevezetes 
napja lesz az, am ikor az első vasút befut 
a m uraszom bati állom ásra. A nagy átala
kulások, m elyek a vasút nyom án szükség
képen tám adni lógnak, m ár előre vetik 
árnyékukat.

T évedés volna azonban azt hinni, hogy 
ezzel a  vasúttal a  mi közgazdasági tény
kedésünk ki len n e m erítve. Ez a vasút volt 
ugyan a legszükségesebb, m ert a  vármegye 
szivéhez vezet, de a mi járásu n k  földrajzi 
fekvésénél fogva korántsem  elegendő s a 
szükségletet kielégíteni nem képes.

A m uraszom bati járásn ak  m inden tekin. 
tétben legértékesebb része ez a rónaság, a 
Murától északra elterülő sik föld, am elyen 
az egész já rá s  gazdasági életének súlypontja 
fekszik. Itt lakik a legvagyonosabb elem , 
minek következtében itt legintelligensebb a 
nép s közgazdasági tevékenysége —  épen 
ezért —  itt a  legiutensivebb. Ez az értékes 
része a járásn ak , fájdalom , túl m essze esik 
a várm egye középpontjától s  a Mura és 
K áb a  folyók v ízválasztóját képező óriási 
hegycsoport akkora term észetes akadályt 
képez a já rá s  e része és az egész vár- t 
m egye között, hogy ennek legyőzésére nem I 
elegendő ez a m ost épülő viczinális vasul.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
M EGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Különösen nem elegendő azért, m ert ennek 
a rónának a term észetes esése, vonzódása 
dél felé van, abban az irányban, am elyre a 
sikság folytatódik. Erre gravitál a közgaz
dasági élei tevékenysége, m ert erre könnyebb 
az ut, nagyobb tér.

Ennek a feltétlen igazságnak a hatása 
alatt állott kétségtelenül az az érdekeltség, 
mely m ár évek óta tervezi a M uraszombattól 
Alsó-Lendváig vezetendő helyi érdekű vasút 
létesítését. Ennek a vasútnak a tervezése 
m ajdnem  egy idős a körm end-m uraszom - 
bali vasút eszm éjével, de je len tősebb lépés 
a m egvalósulás felé egész a m ostani időkig 
még nem történt. A dolog term észete szerint 
nem is történhetett. A józan  közlekedési 
politika elvei szerint előbb a m ostani vas
útnak kellett kiépülni m ár csak azon elv
nél fogva is, hogy előbb a nehezebb m un
kán kell átesnünk s azután a könnyüt elő
vennünk. Már pedig az világos, hogy az 
Alsó-Lendváig vezetendő vasút sokkal köny- 
nyebb, m ert rövidebb és teljesen sik terep
ben futván, nem  kell oly teknikai n ehéz
ségeket leküzdeni, mint a m ostani vasútnál. 
Ennek a  vasútnak a term észetes folytatása 
a lendvai vonal, am elynek a megépítése 
csak m ost a  másik vonal kiépülése után 
válik lehelövé.

A múlt év nyarán kerületünk nagy
érdem ű képviselője, Batthyány Zsigmond 
gróf értekezletre hívta össze járásu n k vezérlő 
elem eit s ez értekezletnek, mely Csendlakon 
a képviselő ur kastélyában és elnöklete
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alatt folyt le, sem m i más czélja  nem  volt, 
mint kimondani, hogy a Muraszombattól Alsó- 
lendváig vezetendő vasút vonal kiépítését az 
érdekeltség szükségesnek és im m ár clodáz- 
hatlannak tartja. Az értekezlet egyhangúlag 
magáévá tette ez álláspontot s az elnöklő 
gróf indítványára azt is kimondotta, hogy a 
terv megvalósítását legbiztosabban Barthalos 
István, a körm end— m uraszom bati vasút en 
gedm ényesének kezében látja, aki m eg
m utatta, hogy mily óriási nehézségeket 
tudott hosszú éveken keresztül leküzdeni, 
inig czétját elérte, de s z ív ó s  erélye mindig 
győzedelmeskedett s  a vasút végre meg
készül.

Ezen az értekezleten kívül ludtunkkal 
egyéb nem  történt, minthogy Barthalos 
tényleg kért és kapott előm unkálati enge
délyt a  keresk. kormánytól a  M uraszombat
tól Alsólendváig vezetendő h. é. vasút vonal 
kiépítésére. Ezzel olyan férfiú vette kezébe 
a dolgot, aki tud vasutat csinálni s ha 
járásu nk érdekeltsége kezére já r  s m unká
jáb an  tám ogatja, meg is fogja csinálni.

A cselekvésre m egjött az alkalom , A 
kereskedelm i kormány leirt a vármegyéhez 
és a vármegyei gazdasági egyesülethez, 
hogy volna-e még a vármegye területén 
vidék, am elyen keresztül vasutat kellene 
építeni. A keresk. korm ánynak ugyanis el
tökélt szándoka a vasutakat fejleszteni. A mi 
érdekeltségünknek a kormány e kezdem é
nyezését, felkínálását két kézzel kell m eg
ragadnia. Most vau a legjobb alkalom arra,
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A kit üldöz a szerencsétlenség, az hiába 
v yekszik vigyázni magára, utoléri végzete vagy 
előbb vagy utóbb, hiúba kacérkodik Fortuna isten- 
asszonynyal, a sors keze kíméletlenül épen akkor 
üt le rá, rniker legkevésbbé várja.

Füredy Pista nem igen szokott filozofálni, 
hát nem is jutott eszébe, hogy a Sors ö fensé- 
gének egyszer csak öl méltozlatik kiválasztani 
igen tisztelt személyének céltáblájául. Füredy 
Pista tehát fütyült a sorsra, fütyült az emberekre, 
csak egy utcára, egy házra, agy lakásra s az 
ói bán levő bájos, szökehaju Lenkére nem fütyült. 
0 , hogy szerette ezt a leányt, úgy talán még 
nem is szerettek soha. Csinos íiu volt maga is.
A Korona bank rt-nál volt alkalmazva mint 
k'-'ii. velő, pompás fizetéssel. Ennek tudatában a 
napokban kirukolt a tervvél, a mi agyát már 
hetek óta foglalkoztatta, igenis kirukkolt még pe
dig egyenesen nyíltan az apa elölt. A terv, a 
mivel a leány apja elé állott nem volt más. mint 
amit közönséges nyelven leánykerésének neveznek, i 
P micsoda boldogság volt, Az első ölelés, az 
első csók. . . Igenis ez mind megtörtént, mert a 
szülök Pistukát szívesen látták a házuknál s 
örömmel hízták rá egyetlen leányukat.

Füredy úszott a boldogságban. Övé lesz az 
édes, isteni Lenke. Ez volt az élete legfőbb vágya.

erre alapította egész jövőjét s ime ez most mind ! 
valóra válik.

Elérzékenyedve fogadta barátai gratulációit, 
kiktermészetesen nem ké.sték jó pajtásukat szeren- | 
csokivánatakikkal elhalmozni.

Könnyekig meghatva mondott köszönetét a 
ragaszkodásért.

— Barátom, boldog vagyok, ki se mondha
tom, hogy dobog a szivein az örömtől — s alig 
tudták visszatartani, hogy össze ne ölelje — az 
örömében résztvevő derék fiukat.

— No de ezt megünnepeljük — kiáltott 
aztán kipirult arccal, ilyen jó napom nem igen 
lesz több egész életemben, este velem jöttök fiuk 
az Orfeumba.

A terv általános helyeslésre talált s egy óra 
múlva az egész társaság az Orfeum egyik fölszini 
páholyban mulatott, megtapsolva tízszer is minden 
ostobaságot.

Remekül érezték magukat. Füredi pompás 
hangulata átragadt valamennyiökre. Előadás után 
következett az igazi mulatság. Durrogott a pezs- 
gös üveg, kacagtak a fiuk egymást értek a toas- 
tok, amik természetesen a Pista kiváló érdemeit 
magasztalták.

Azután mind hangosabb lett a nevetés, el-el 
halt a pezsgös üvegek durrogása az óriási zajban 
kiabálásban berúglak a fiuk rettenetesen, de lég- 
jobban az est hőse, Füredi Pista.

A boldog vőlegény egyszer csak azon vette 
magát észre, hogy koválygó fejjel egyedül van a 
separéban. A pompás fiuk lassan elpárologtak

valamennyien. Egy darabig csak ült, s próbált 
gondolkozni, hogy mi is történt ö vele, de bizony 
nem tudott visszaemlékezni a történtekre.

— Kimegyek egy kicsit sétálni az utcára 
gondolta magában s fejébe vágva cilinderét a 
nélkül, hogy téli kabátját magára vette volna, 
frakbun nekivágott az utcának. A járó-kelök mo
solyogva nézték a februári hajnali hidegben, fiúik
ban és cilinderben öltözött dülöngözö alakra. így 
jutott ki a városligetben. Énekelt rettenetesen s 
botjával hadonázott. Éppen a “hazádnak rendü- 
letlenül“-t bömbölte egy lehetetlen átiratban, 
mikor az arra cirkáló rendőr megszólította.

— Mit keres az ur ilyenkor a ligetben ilyen 
gúnyában ?

Tisztelegj császárod előtt — ordított a tök
részeg Füredy a rendőrre — nem látod kivel 
beszélsz, én vagyok a francia császár.

— Hát úgy vagyunk — gondolta a rendőr 
— s gyorsan kocsiért sípolva e szavakkal tessé
kelte Füredyt a kocsiba.

— Fenséges uram parancsoljon “Ö fensége*' 
belépett, a rendőr mellé ült ós a kocsi örült 
futással iramodott a főkapitányság felé.

— Egy őrület hoztam fogalmazó ur, jelen
tette a rendőr tisztelegve.

S  aztán beszélhetett szegény Füredy, hogy 
ö neki nincs semmi baja, hát csak nem gondol
jak, hogy ö örült.

—  Ha, ha egy kicsit berúgtam annyi az 
egész fogalmazó ur.

— Látja kérem, szólt a fogalmazó titokzato.

Tisztelettel kérjük az előfizetés beküldését. A kiadóhivatal
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hogy az aktió hatályosan m egkezdessék. 
Úgy vagyunk értesülve, hogy az illetékes 
körök a keresk. korm ányhoz telt felterjesz
tésükben kifejtették ennek a vonalnak is a  j 
szükségességét s most csak rajtunk múlik, 
hogy a cselekvés terére lépjünk.

A gazdakör választmányi ülése.
— Saját tudósitónktól —

A muraszombatjárási gazdakör válaszmá- 
nya c hó Hiún d. u. 3 órakor a gazdakör 
hivatalos helyiségében választmányi ülést tartolt 
gróf Batthyány Zsigrnond elnöklésével, amely j 
ülésnek a folyó ügyek elintézésén kívül egy 
igen fontos tárgya volt: állásfoglalás a mura- 
szombat—alsólendvai vasút ügyében, amelyről 
lapunk mai vezetöczikkclyében is szólunk.

Az ülésen az elnökön kívül jelen voltak: 
Pósfay Pongrác/, Takáts R. István. Kirbisch ; 
Ferencz, dr. Vratarits Iván és Riehter Aladár.

Elnök üdvözölvén a megjelenteket, az ülést 
megnyitja, s felkérte Takáts R. Istvánt a folvo 
ügyek ismertetésére.

Mindenekelőtt tárgyaltatott a pécsi orszá
gos kiállítás ügye, amelyen való részvételre a 
gazdakör felszólittatott. A választmány már egy 
korábbi határozatához képest kimondotta, hogy 
a gazdakör a kiállításon nehéz nóri lovakkal 
— mint vidékünk speciálitásával fog részt venni. 
E czélból még a tavaszszal egy kisebb helyi 
kiál'itást fog Muraszombatban rendezni, amelyen 
mód és alkalom nvilik, a bemutatásra érdemes 
anyagot kiválasztani. Ezen kiállítás valamely vásár
ral vagy lódijjazással lesz egybekapcsolva. Elha
tározta a választmány, hogy a gazdákat már eleve 
értesíti és körlevélben fogja tudomásukra adni, 
hogy kiállítás lesz s hogy a gazdkör is részt kí
ván ezen venni.

Olvastatott az alispán egy leirata az országos 
gazdasági és cselédpénztár ügyében, ennek lelka- 
rolása czéljából. A választmány tagjai kifejezést 
adtak abbeli tapasztalatuknak, hogy a gazdák 
idegenkednek a cselédpénztártól,, mert balesetek 
esetén nehézségeket támaszt a szabályszerű járu
lékok kifizetésénél.

Megállapította a választmány továbbá a köz
gyűlés határidejét márczius hó 17 érc. Több folyó 
ügy elintézése után rátért a választmány az 
ülés legfőbb tárgyára, az Alsóleudva—Muraszom
bat között létesítendő vasút ügyére.

A kereskedelmi kormány leirt a vármegyei 
gazdasági egyesülethez és az iparkamarához a 
helyi érdekű vasúthálózat kibővítése érdekében. 
Ebből az ötletből foglalkozott a gazdakör is a

sün segédjéhez, leggyakoribb szimptoma az őrül
teknél, azzal védekeznek, hogy ők nem örültek 
nincs sémi bajuk.

Hiába volt minden tiltakozás, Fürcdy Pistát t 
beszállították a lipotmezei tébolydába. Két teljes 
hétig kísérleteztek vele a híres professzorok míg 
végre belátva, hogy tényleg semmi baja nincs, 
szabadon bocsátották. A dolognak persze hire 
ment. Megtudta a nagybácsi, a jövendőbeli, az 
ismerősek, a barátok.

Füredvnek első dolga volt mennyass/.onyá- j 
hoz rohauní. Az előszobában játszott éppen Janika 
a Lenke kis öcscse, mikor meglátta öt, éktelenül 
kiabálni kezdett. Az örült bácsi van itt, segítség 
segítség! A mama szóba sem akart vele állni, a 
leány sikoltva szaladt előle, egyszóval kiadtak az 
útját. Kétségbeesve ment az utcán, de lassan 
megvigasztalódott, eh ha ilyen hamar kiábrándult 
belőle az a leány, nein is szerethette nagyon, 
Igv talán még jobb. A mint igy elgondolkozva 
mént az utcán, egyszer csak nagybátyával találta 
szemközt magát.

— Össem, támadt rá az öreg, mi igaz 
abból a históriából, hát csak talán nem bololdut 
tál meg fiatal fejjel ?

— Hazugság az egész bácsi, szamár félre
értés volt a botrány oka, talán még használ is 
Veszem, tudja bácsi elhatároztam nem veszem el 1 
a Lenkét, agglegény maradok.

A bácsi meglepetve nézett öcscsére majd j 
felderült az urca s erősen megrázva a Pisla kezét , 
'csak ennyit mondott:

— Kedves Öcsém’ te nem vagy őrült.
Illés István.

kérdéssel, egy igen élénk vita kapcsán, amelyben 
a választmány valamenyi tagja részt vett. I ostay 
Ponrácz határozati javaslatot nyújtott be, melyet 
gróf Batthyány Zsigrnond és dr. Vratarits Iván 
módosításával elfogadott a választmány s elren
delte annak illetékes helyre leendő felküldését. A 
nagyérdekü határozati javaslat alább következik :

A muraszombati járási gazdakör a \ as-  ̂
vármegyei gazdasági anya egyesület utján, mely i 
hódolattal hálás köszönetét jelenti Kossuth | 
Ferencz m. kir. kér. miniszter ur o nagyme to- 
ságának, azon államférfim bölcsességről tanús- , 
kodó intézkedéséért, a mely szerint a vasutak , 
fejlesztése, a nemzetgazdaság előmozdítása tekm- ; 
tétéből az építendő helyi érdekű vasutak terve- I 
zclének elöleges megállapítása kérdéseben az | 
arra hivatott gazdasági és ipari tényezőket meg- , 
hallgatni méltoztatotl. . . . .

Ezen alapon a muraszombaljárási gazda- ( 
kör azon tiszteletteljes kérelmét terjeszti elő |
miszerint: . . ..

A magyar nyugati vasúiból kiagazo kor- i 
mond—muraszombati h. é. vasul folytatásképen 
— a hóba—Csáktornyái helyi e. vasútnak Alsó- j 
lendva vagy Rédics állomásával összeköttessék, j 
illetőleg ezen Muraszombat—Alsóleudva esetleg 
Rédicsig kiépítendő h. é. vasút, az állainsegcly- 
lyel kiépítendő h. é. vasutak tervezetébe hiva
talosan is felvétessék.

Indokok:
A 200 községből álló muraszombati és | 

alsólendvai járás erősen lakott vidéke Magyar- j 
ország délnyugati részének, Stájerország halár- 
szélén fekszik és mivel a most megnyitás alatt | 
álló körmend— muraszombati h. é. vasút kiépí
tése előtt ezen a Mura völgyében fekvő nagy, ; 
vend anyanyelvű vidék vasúttal egyáltalán nem 
birt és mert a magyarországi piaczoktói megkö- j 
zelithetlen távolságra van, természet szerüleg a | 
legközelebb eső styriai Radkersburg vasúti 
állomást kereste fel, mezőgazdasági, állat- és : 
erdő termékeit ezen külföldi vasút közvetítésével j 
értékesítette és viszont az ipar és áruezikkek 
legnagyobb részét ezen utón Ausztriából szerezte 
be, a forgalmi eszközök s elsősorban a vasút 
hiánya miatt, nem lévén közel eső hazai piac, 
mely a fogyasztási szükségletek beszerzésére 
alkalmas forrásul szolgált volna.

A vidék érdeke a kivitel tekintetében ezen 
állapot mellett anyagilag kielégítést nyert, de 
nemzetgazdaságilag és magyar hazafias tekin- j 
tetek szempontjából kiszámíthatatlanok azon ; 
erkölcsi és Közkárosodások, amelyek ezen stájer- | 
országi szorosabb Összekötetésből, a belfölddel 
való összeköttetés hiányában származtak. — i 
Nevezetesen:

Az egész magyar vidék ipara és kereske- j 
delrne pang, a versenyt a vasúttal biró Radkers- 
burg kereskedőivel és iparosaival nem veheti 
fel, mivel Muraszombat és Alsólendva nagy 
vidéke egész éven át a radkersburgi havi 
avagy országos vásárokat látogatja, az ott 
olcsóbban adható ipari szükségleteit ott szer/: be. 
nyers terményeit állatjait ott adja el, egyszóval 
kereskedelmileg Radkersburgnak van aláren 
delve, a vasúti forgalmat a külföldi vállalatnak 
biztosítja.

Habár az évtizedeken át czéltudatosan 
keresztül vitt magyarosítás és a vend vidék 
lakóinak hazafias érzülete mellett a magyar 
nemzeti érdekek veszélyeztetve nem lettek, a 
magyarság szempontjából még sem előnyős, 
hogy a vond anyanyelvű lakosság közvetlen 
érintkezései folytán, a magyar állam testétől 
mintegy elkülönítve, a stájerországi délszlávok 
elveivel megisnierkedhetik.

A kérelmezett muraszombat—alsólendvai 
vasút ezen visszás állapotot megszüntetvén, a 
magyarérdekeket hívén szolgálni hivatott lesz.

Külfölddel, Stájerországgal Körmenden át. 
a máv. vonalán helyes árszabás mellett a teher- 
áru forgalmat Giáez Bécsújhely Becs irányában 
közvetíti, ezen valamint Csáktornyán át Fiúmé
ból és Budapestről az ipari és kereskedelmi 
iczikkck behozatalait elősegíti, az itteni országos 
vásárokat, az ipart és kereskedelmet fellendíti, 
egyszóval a magyar termékeknek magyar vasúton 
való forgalmát, értékesítését biztosítja.

Ezen fontos körülmények késztették a 
soproni kereskedelmi és iparkamrát is, hogy a 
muraszombat—alsólendvai, esetleg muraszombat 
— rédicsi h. é. vasul kiépítését ajánlja s ezek 
bírták a birtokossúg nevében a járási gazdakört 
is pzen kérelem elő terjesztésére.

Amenyiben pedig az előre nem látható 
gazdasági és forgalmi viszonyok, különösen 
pedig járásunk kiviteli érdekei ezen vasút állal 
sem nyernének teljes kielégítést, úgy kivitelünk 
eddigi irányának megfelelően Muraszombatnak 
Radkersburggal való vasúti összekötetését is a 
szükséges és gazdasági politika szükségletei 
közé kérjük sorolni.

Ezen vasút kiépülésével is azonban a 
muraszombati járás és érdekkörébe tartozó vi
dékek forgalmi szükségletei teljes kielégítést 
nem nyerhetnek, hanem csak akkor és úgy, 
amennyiben járásunknak esen vasúti vonalától 
távol fekvő Vashidegkut és Vizlendva gazdag 
vidékei, melyek Stájerországgal való tőszom
szédságuknál fogva eddig elvonhatlanul a rad
kersburgi piaczra vannak utalva, egy Mura
szombatból Vashidegkut és Vizlendván át 
Gyanafalvára vezetendő vasúttal a magyar állam- 
vasút hálózatával közvetlen összeköttetésbe 
hozatnának.

Ezután még elnök Kirbisch Ferenczct a 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte s az ülést, 
több tárgy hiányában bezárta.

S z e g é n y  is k o lá s  g y e r m e k e k  e b é d je .
Lapunk hasábjain pendítettük meg az esz

mét, hogy a helybeli iskolákba járó szegény gyer
mekek, kik egész nap Injával vannak a tápláló 
meleg ételeknek, jószivü emberbarátok könyörülo- 
tcsségéböl ebédet kapjanak. A nemes ügyet, mely 
ifj. H o r v á t li Fái tb. főszolgabíró és dr. S c h i c k 
Ferencz Sándor kir. albiró urak eszméje volt, a 
muraszombati kér, jótékony nőegylet vette kezébe 
s oldotta meg oly sikerrel, mely mindenképen 
méltó e humánus intézményhez s városunk nagy
lelkű lakosságához.

Fáradhatatlan buzgóságu úrnők sorra vették 
a várost, házról-házra jártak és bekopogtattak 
mindenüvé, egy kanál meleg levest könyörögve 
annak az éhező gyermekseregnek, melyből a jövő 
nemzedéknek kell kifejlődnie. A gyűjtés szép 
eredménynyel végződött. A megszólítottak közül 
senki sem vonta ki magát a könyörületesség é 
csekély áldozatából s ennek a nemeslelkü ténynek 
köszöni 44 gyermek mindennapi ebédjét.

A kegyes szivü gyermekbarátok neveit itt 
közöljük:

Hetenkint 4  ebédet adnak: Asztaltársaság 
Dobrainál, Bácz Jánosné. Czipott Józselné, ilj. 
Horváth Fálné, Hunyadi Sándorné, Kardos Józsefné, 
Poszt! Jánosné, özv. Pintér Miklósné. Szlepecz 
János, Török Ernőné,Turk Józsefné, Zelkó Mihályné.

Hetenként 2 ebédet adnak: Bitlermaun 
Tivadarné, dr. Gzifrák Jánosné, Csiszár Jánosné, 
Dobrai Jánosné, Fasehinger Gyözöné, Fülük 
Károlyné. özv. Horváth Györgyne, Kleimalli 
Józsefné, Medgyesy Amália, id. Most Rezsöné, 
Meixner Mátyásáé, Nemes Miklósné, Pósfay Pon- 
grátzné. • Fóliák Józsefné, Suáry Józsefné, dr. 
Szász Ferenczné, Szőke Istvánná, Takáts R. 
Istvánná, Wolfartb Lujosné, Weniss Margit.

Hetenként 1 ebédet adnak: Antauer Józsefné, 
Bauer Jánosné, Baradics J.-né, Burburics Istvánná, 
Bodanecz Ferenczné, Bruncsics N.-né, Barbarics 
L.-né, Bölcs Bélané, özv. Berke Mihályné, Csiszár 
Lajosné, Czipothné, Dómján Istvánná, Divjákné, 
Ditrich Ágoslné, Ernst Sándorné, Fricskicsné, 
Fridrich A.-né. Fiiszár József, Freygang Lajosné, 
Fuludi Istvánná, Sch, Fehér Hona, Fehér Mariska, 
FliszárJ.-né, Goinbossy Antalné, Gumilár A.-né, 
Horváth Lászlódé, Hartmann Frigyesné, Horváth 
J.-né, Halbarth Henrikné, Horváth Béláné, Hoyer 
Istvánná, Hartmann Józsefné, özv. Jónás Ferencné, 
Junzsa Sándorné, Kemenszkv Dezsöné, Kirbisch 
Ferenczné, Kolossá Istvánná, lvnéz Ferenczne, 
Kacsó Ferenczné, Luthár J.-né, Lázár Jánosnu, 
Lángomé, Lainsesák Jozsefne, Leitner Józsefit'. 
Meoliczné, Mintsek Gáspárné, Metzker Mátyá.-,

I Mathisné, Malacsics Józsefné, Mecsicsné. Norsincs 
J.-né, Neszményi Dénesué, Nemcczné, Novákm 
Novak J.-né, Olajos Sándoané, Péterka Ferenczm, 
Péterkáné,. Pecsicsné, Pozvégné, Pojbicsné, Péu- 

| tekné, Szeredyné, Simon Józsefné, dr. Schick F. 
Sándorné, Stevaueczné, Stevancsecz Nándórne, 
Siftár L.-né, Szukicsrié, Szlepeczné, Szabadfty 
Józsefné, Schnell Jánosné, özv. Szabó Istvánná, 
Vörös J.-né, Weindorforné, Vujeczné, Zrimné és 

| Zvér Mártonné.
Azon szegény gyermekek szülői, kiknek 

iskolába járó magzatait e neuícslclkö emberbará
tok ebéddel látják el, bizonyára hálásak lesznek 
s áldást kérnek az adakozókra,
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H Í R E K .

B e tö ré s i k ís é r le t  a  k ö z k ó r h á z b a .

Vakmerő betörési kísérletet követtek el a 
17-éré virradó éjjelen a helyzettel ugy- 
teljesen ismerős. de egyébként ismeretlen 

tL. |, . k a járási közkörház irodájába.
Az iroda az épület észak-nyugoti sarkában 

víiíi ■ 'lyrzve. Egy ajtaja az udvarra szolgál, 
másik kettős ajtó egy kórteremtől választja el,
\ háziszolgák lakása hátul az udvaron van, az 
apáczák i>cdig az emeleten, az irodától szin- i 
ti i távol laknak. A helyiségnek két nagy j 
ablakéi w-z a Hosszára, amelyeken sem vasrács, í 
M-m laktabla nincsen. Az iroda rendes körül- 
ii] avek között lakatlan. Különös véletlennek kö
szönhető. hogy ezen az éjjelen volt lakója, a 
Ív láz egy lábbudozó betege. Obál Ödön szemé- 
Ivriten, aki miután igen sok beteg érkezett, kény
telen volt ágyát átengedni s az irodában levő 
pamlagon aludt, mely pamlag közvetlenül azon 
ablak alatt van, amelyen keresztül a betörök be
hatolni akartak.

Fél egy óra tájban Obál Ödön, aki csak 11 
ma után tért nyugalomra, valami csörömpölést 
hallott. Első álmában lévén, azonban erre még j 
nem eszmélt fel egészen, hanem csak akkor, 
mikor hideg lcvegöárain csapta meg az arczát. 
Erre azonnal kiment szeméből az álom és tisztá
ban volt a helyzettel. Hallgatózolt, de semmi 
neszt nem hallott. A teljes sötétség oltalma alatt 
akkor nesztelenül lekuszott fekvő helyéről s azon : 
ajtó felé mászott, mely a kórterembe vezet, ahol 
két erős férfi trachomás beteg feküdt. Ezeket 
akarta segítségül hívni, de amint a kilincsre telte 
a kezét, ez nyikorgott egyet, amit a rablók meg
hallva, sietve elmenekültek.

Obál Ödön erre felcsengette a szolgákat és 
apáczákat, de már erre nem találtak senkit, csak 
a hátra hagyott jelekből lehetett az éjjeli látoga
tók szándékát megállapítani.

A betörök a kórház kertje kerítésének azon 
részén jöttek be, melyet legújabban csináltatott a 
kórház, A kerítéshez kívülről is, belülről is, a 
vasúti építkezéstől elhurczolt állványbakok voltak 
liliiIva nyilván azért, hogy a rablók kényelmesen 
mászhassanak be s az elviendő kasszát könnyen 
kiemelhessék. Ez a kassza tudniillik olyan apró 
jószág, hogy azt két ember könnyen elviheti.

A kerítésen bejöve, először is létrát keres
tek s megtalálták a kórház kétágú lajtorjáját az 
udvaron a kúthoz támasztva. Ezt magukkal vitték 
- ennek a segélyével érték el az ablak magassá
gát, A7 egyik ablaktáblát kívülről bekenték sár
ral s úgy kiszedték az egészet, hogy ennek semmi 
nesze nem volt hallható. Ezután a belső ablakot 
kenték be, de ennek a benyomása már nem 
sikerült oly jól, mert az csörömpölve hullott a 
-/óba padlójára s ez a zaj riasztotta fel Obált. 
Midőn a hideg levegőtől azután Obál egészen fel
ébredt, egy darabig teljes csönd volt. Ennek oka 
nyilván az lehetett, hogy a rablók vártak, vájjon 
a csörömpölés nem-e hallattszolt. Csak mikor 
arról győződtek meg, hogy semmi gyanús nesz 
nem volt, folytatták a munkát. Egy kéz benyúlt a 
törött ablakon s a kilincset kinyitotta, kitárván az 
egész belső ablakot. Ebben a pillanatban zörgötl 
az ajtó zárja, melyet Obál kinyitott s e zajra 
elfutottak a betörök -minden szó és hang nélkül, j 
Menekültek ugyanazon az utón. amelyen jöttek. '

A felriasztott személyzet lövöldözni kezdett, 
azéit hogy az emberek, éjjeli örök jöjjenek s j 
esetleg még sikerülhet a rablókat, kik messze 
nem mehettek, elfogni, de senki sem jött s 
duezára a 8  lövésnek, éjjeli öröknek nyomuk 
sem volt.

Ezúttal tehát megmenekült a kórházi vas- 
' zekréuy, melyben 711 korona készpénz volt, de 
ha véletlenül Obál ez éjjelen nem alszik ott, 
aminthogy nem is szokott ott sem ö, sem más 
aludni, akkor ma már hülyt helye lett volna, 

iert azokon a nagy ablakokon azt a kis kasszát 
olyan elhagyatott helyen még a leügyetlenebb 
betörő is elviheti teljes kényelemmel.

A csendörség erélyesen nyomoz és keresi e 
tetteseket

—  F ő ú r i  v a d á s z a t .  A m últ hét vé-
fojii tartotta gróf Széchenyi Tivadar v. b. 
t. t. utolsó téli vadászatait a halmosi, 
fuludi, várhelyi, ferenezfaivi és ivánfalvi

területein. A napig tartó vadászatokon a 
főúri házigazdán kívül részt vettek : dr. 
Czifrák Já n o s  és Stáry  Ferencz. Esett 
összesen 2 64  nyúl. ami a ropogó hóra 
való tekintettel igen szép eredm énynek 
mond haló.

B a tth y á n y  Z s ig m o n d
országgyűlési képviselőnk 16-án  városunk
ban időzött és részt vett a gazdakör választ
mányi ülésén,

Várady Manó kit*, mérnök a korongi 
Berger-féle ház megbecsülése végett 15 és 16-án 
itt időzött. A házat az állam iskolának akarja i 
megvenni.

— Sokál Irén a helybeli postahivatal kiadó- 
nője a múlt napokban sikkerrel lette le Sopron
ban a postamesteri vizsgát.

Dr. Vratarits Iván esete. Mulatságos 
kalandja akadt a múlt vasárnap reggel derék 
collegánknak a Csáktornyái vasúti állomáson. Az 
éjjeli vonattal jött Budapestről s Csáktornyán 
kiszállva várta az Alsólendva felé induló vonalot.
A barátságtalan reggeli idő elöl a váróterem 
fütött levegőjében kereset menedéket s egy asztal 
mellé leülve várta a Ibeszálás idejét. Vele együtt 
egy rendőr uniformist viselő ur is lépett a terembe 
s szemközt ' foglalván, helyet erősen szemügyre : 
vette barátunkat. Dr. Vratarits észre vette, hogy 
a rendőr öl erősen fixirozza, de nem szólt, kíván- I 
csian várva, hogy ez mit fog tenni. Egyszerre 
csak hozzá lépett és megszólította. Megkérdezte 
hova utazik. Mikor dr, Vratarits azt mondta neki, 
hogy Muraszombatba, kétkedőén nézett rajta vé- 1 
gig s némi habozás után megkérdezte, hogy ki
csoda. Dr. Vratarits megmondta nevét és állását, 
amit a rendőr nyilván nem hitt el, mert egy 
összegyűrt sürgönyt húzván elö zsebéből kijelen
tette, hogy ö nem dr. Vratarits, hanem Berger 
Jenő bankhivatalnok, ki 60000 koronákat elsik- | 
kasztván, most Kaposvárról szökik. Dr. Vrataricsot 
mulatatta az eset, csak attól félt, hogy lemarad 
a vonatról. Igyekezett tehat a rend buzgó tisztjét 
megnyugtatni, hogy ö bizony nem Berger Jenő. ; 
A rendőr azonban nem tágított és megkérdezte, 
hogy van-e plombáit foga. Mikor ingelö választ 
hullott, szeme felragyogott s már megjelent szeme 
elölt a sikkasztó fejére kitűzött bankó csábiló 
körvonala.

—  Ugy-e arany a plomb ?
— Fájdalom csak olcsó czement, — mondja 

is dr. Vratarits.
— Mutassa meg a száját, nem hiszem
— Nem mutatom inog

Miért ?
—  Mert meghűl a nyelvem.
Ez a szóváltás kissé ingerelte a rendőrt s 

kezdett erélyesebb húrokat pengetni. Erre aztán 
dr. Vrataritsot is elhagyta a türelme, annál is 
inkább, mert már megadták a jelt a beszállásra.

Azonban ki tudja mi minden nem történik, 
ha véletlenül nincs a pálya udvaron Petrik Gyula 
alsóiendvai ügyvéd, aki ismerte barátunkat. A 
rendőr kiment, s kérdezett tőle valamint, amire 
alázatos mosolylyal tért visza és kért bocsánatot 
dr. Vralaritstól, akire eltekintve a fogainak plomb- 
jától, körözött sikkasztó szeniélyleirása egészen ' 
rá illett.

Vályi Sándor helybeli ügyvédjelölt, arany 
ifjúságunk egyik derék tagja, lapunk jó tollú 
belmunkalársa és szép szavú házi poétája e hó 
17-én Kolozsvárott sikerrel tette le a il-ik jog
tudományi szigorlatot.

— A alsóiendvai járás helységneveinek meg- 
magyarositása. A helységnevek ország szerte ke
resztül viendő megváltoztatásán a zalavármegyei 
bizottság mostanábán dolgozik. Legtöbb uj hely
ség név az alsóiendvai járásban lesz. Olvasóinkat, 
e velünk szomszédos járás e fontos ügye kétség
telenül érdekli, miért is ide iktatjuk, hogy melyik
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község milyen uj elnevezést fog kapni. A zárjel 
között levő az uj név.

Adriánc/ (Adorjánfalva), Alsó-Bisztricze (Al- 
sóbesztercze), Alsó-Lendvalakos (Alsólakos), Baksa- 
Györfa (Kerkabaksa), Belatincz (Beletfalva), Bra- 
toncz (Murabaráti), Brezovicza (Lendvanyires), 
Csente (Csentevölgy), Cserencsóc (Cserföld). Dedes 
(Lendvadedes), Deklizsin (Murahely), Dobraföld 
(Szabadföld)’ Dobronak (Lendvavásárhely), Felsö- 
biszrice (Felsőbesztrece), Fclsölendvalakos |(Felső- 
lakos), Filóc (Lendvahegyalja), Gáborjaháza (Gábor- 
jánháza), Ganicsa (Lendvarózsavölgy), Gumilica 
(Lendvajózsefháza), Gyertyános (Lendvagvertyános).

Hidvég (Lendvahidvég), Hosszufalu (Lendva- 
hosszufalu), Hotticza (Muravér). Izsakócz — (Mura- 
sziget), Jakabfa (Lendvajakabfa), Jósecz (Szent- 
ivánlak), Kebele (Keboleszentinárton), Kerkakálócfa 
(Kálócfa), Kis-Palina (Kispálfalva), Közép-Biszrice 
(Közepbesztrece), Melíinc (Muramelence), Nagypa- 
lina (Nagypálfalva), Bonkóc (Lendvaerdö), Strelec 
(Orszentvid), Szombattá (Lendvaszombatfa), Tur- 
nicha (Bantornya), Zulaivánez (Lendvaivánc),

— Kühár Fercncz tragédiája. Kühár István
nak a híres balmosföi volt korcsmárosnak a 
bátya, hogy kiheverje azokat a súlyos vesztesége
ket, melyeket kedves öcscse miatt szenvedett, 
kivándorolt Amerikába. Visza akarta szerezni a 
hiába elfizetett pénzt. Sout-Betlehembe ment s 
kapott is egy külvárosi gyárban alkalmazást. A 
dollárok vígan hullottak ölébe. A pénzszerzési 
vágya azonban fukarrá tette s igy történt meg, 
hogy egy alkalommal jegy nélkül ült fel arra a 
vonatra, amely a gyárból öt haza volt szállítandó. 
Úgy számított, hogy majd az állomás elölt leug
rik a vonatról és megtakarítja ezt a pár krajezárt, 
amit ezért az utért fizetnie kellene. A számítása 
azonban roszul ütött ki. Nem sikerült a lóugrás, 
Kühár ferencz a robogó vonat kerekei alá került, 
amelyek szegényt össze vissza szaggatták, úgy 
hogy rövid kínlódás után meghalt. Itthon maradt 
özvegye és kis árvája gyászolja a fukarságot ily 
tragikusan megfizető apát.

— A vasút tolvaja. A muraszombati állomás 
épületeiben nagy menyiségü felszerelési részlet 
van felhalmozva. így az egyik raktárban telefon 
és táviró póznák vannak, az állomás őre Kolossá 
Ferencz, az elmúlt napok egyikén észrevette, hogy 
a telefon póznákból egy hiányzik s emlékezett rá, 
hogy éjjel hallott is valami zörgést, de nem 
ügyelt rá. Panaszt tett a csendőröknél, kik azután 
kinyomozták a tettest Puher Ferencz helybeli 
napszámos személyében, kinek fakamrajában 
meg is találtak a póznát — felfürészelve. Mikor 
Kérdőié vonták, hogy miért tette ezt, töredelme
sen bevallotta bűnét és mentségére azt hozta fel) 
hogy fázott nagyon s nem volt pénze tüzelőre.

—- Tűz Zsidahegyen. E hó 9-én este Luthár 
Mátyás zsidahegyi gazdaember háza, összes mel
léképületével és]j takarmány készletével együtt 
leégett. A tüzet állítólag id. Luthár Mátyás a 
tulajdonos atyja okozta, aki ,égö pipával járkált 
aznap a ház végében levő faszinben, ahol sok 
gyúlékony anyag volt felhalmozva. A kár, mely 
2000 kor, biztosítás révén megtérül.

A pró hirdetések.
Marhasó kapható kilónként 13 fillérért, rigai 

lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura- 
szombati kereskedésében.

Tiszta pergetett méz kapható kilogramonként 
1 korona áron Antauer József bábosnál Mura
szombatban. Nagyobb rendelésnél megfelelő ked
vezmény.

Elsőrendű „Rézgálic* kapható igen olcsó 
áron a gazdakor megbízottjánál, Kardos Józse 
muraszombati kereskedő urnái. * 11

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van hetenként csütörtökön d. e.
11 —12 óráig a titkári hivatalban. — A Dunán
túli Közművelődési Egylet könyvtára pedig vasár
naponként 10—11 óráig áll a közönség rendel
kezésére az állami óvodában.

Moson Drill, 11 soros vetögép, részJetfize- 
tésre eladó jutányos áron a gazdaköri irodában.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.
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M e g h ív ó .
A  M u r a s z o m b a t i  M e z ő g a z d a s á g i  Ban'<  

R é s z v é n y tá rs a s á g
VIII. évi rendes közgyűlését
1907. év február hó 10 én délelőtt II órakor ai 

intézet saját helyiségében tartja meg,
m elyre a t. részvényesek azzal hivatnak 
meg, hogy alapszabályaink értelm ében rész
vényeiket —  illetve megbízásaikat —  m a

gukkal hozni szíveskedjenek.
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 
és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 
1900. évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a 
tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
részére 1900. évre a végleges felmentés meg
adása.

5. Egy igazgatósági tag választása
0. Egy felügyelő bizottsági rendes tag, eset

leg póttag választása.
7. Az alapszabályok 17. §-a értelmében be

érkezett indítványok tárgyalása.
Muraszombat, 1907. január hó 19-én.

Gróf Batthyány Zsigmond.
elnök.

JEGYZET. Az igazgatósági jelentés és zárszámadá
sok a keresk törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést 
megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek 
téve és azok a részvényesek állal betekinthetek.

Kivonat az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes 
részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít. A szava
zati jog személyesen vagy más részvényes, mint meg
hatalmazott által gyakorolható. Húsz szavazatnál többet 
akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján 
senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal biró részvényes, akár férfi, akár nő gyakorolhatja, de

megkivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést meg
előzőleg .‘JÓ nappal a részvénykönyvben ig zolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt álhk 
csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem rész
vényesek is, k é p v i s e l t e t n e k _______________

K o s s u th  F e r e n c z  le v e le :
T e k . B la z s o v ic h  S á n d o r

gyógyszerész urnák
Sepsiszentgyörgy.

„Csuzos bántalmaknál az „Indaszesz " 
bedörzsölése jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem három üveggel 
küldeni.

Kossuth Ferencz.4"
Számos előkelőségek és orvosok iga

zolják, hogy a törvényesen védeti székely
havasi

IN D A S Z E S Z
gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizo
nyult a test és izmok edzésére. Edit és 
frissít. Mégóvja a testet a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyuró-kenö kúra) 
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer csuz, 
köszvény, rheuma, fejfájás, natna, influenza, 
tagszaggatás és mindennemű meghűlésből 
eredő bajok ellen. A székelyhavasi „Inda 
szesz-' össze nem tévesztendő közönséges 
sósborszesz készítményekkel, melyek egyszerű 
szeszkeverék, holott az ..Indaszesz"' székely
havasi gyógyfüvekböl előállított és hatásában 
felülmúlhatatlan gyógyfű sósborszesz. Egy 
üveg székelyhavasi ..Indaszesz" fölér 10 üveg 
közönséges sósborszeszsze).

A törvényesen védett székelyhavasi 
„Indaszesz'' kapható 2 és 1 koronás üve
gekben minden gyógyszertárban, valamint 
Muraszombaton a kizárólagos főraktárban

F ü r s t  A. és  F ia  c z é g n é l.

ezukorkái

Fr. Kaiser-féle
Bregonz Vorarlbergi köhögés elleni

kaphatok alulírott 
gyógyszertárban. — 
Ki ezen köhögés 

elleni ezukorkákat tigyelerabe nem veszi, vét
kezik saját egészsége ellen. — Kaiser-féle 
.Mell-Caramella“ ezukorkák fenyővel, orvosi
lag kipróbált és ajánlott szer a köhögéz, 
hurut os gége rekedtség ellen. -  — — 
p r j o r j  drb köszönő bizonyítványokkal iga- 

Zolja ezen szer hathatóságát Ezen 
kitűnő gyógyhatású ezukorkáknak csomagja

20 és 4 0  fillér.
K apható M uraszom batban B ö lc s  

B é l a  gyógyszertárában.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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A Liiiiment Ca; sici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év itta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűléseknél,
...............  bedörzsölésképpen használva. i

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
és a Richter,czégjogyzóssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

Dr. Richtei gyógyszertan az „Arany oroszlánhoz'*,
P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés. i

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank részv.-társ. mérleg-számlája.
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T e h e r Korona fillér Korona fillér

155 Készpénz ....................................... 27330 91/ 1
1

Részvénytőke | 120000
10h V á ltó k ............................................. 610002 14 245 T a rta lék a la p .................................. ! 27054 —
1-18 Jelzálogilag biztosított kölcsön 296848 79 80 „ értékpapírul . . , 1000 —
142 Kezesekkel „ 105120 — 123 Szabad rendelkezésre álló tarta-
105 Elöleg-kölcsön (értékpapírokra) . 5848 38 lé k a la p ........................................i 3500 — 31554 —  j
146 Heti betétekre adott előleg köl- 141 Betét .............................................. 493209 45

csőn 53250 — 1071069 31 30 „ tőkésített kamatok . , . 18814 60 512024 05
150 Aruk (műtrágya, marhasó) . . 3139 04 138

153
Hetibetét/V. évlársulat . . . Out) 18

40 Hátralékos kamatok...................... 6494 48 „ VI. 29252.—
126
86
14

Váltó óvás-költség .......................
Tartalékalap értékpapírjai. . .
F e lsz ere lé s .......................1104^2

117
1000
1483

88 38 ., tőkésiiull kamatok 2476.— | 31728 —

35
120

145a
„ VII. évtársulat . . . 
„ Vili. „ . . .

24749
11323 _ 68406 18

152 Osztrák-Magyar Banknál giro- 133 Betétek folyószámlán . . . . 14383 96
szám lán....................................... 6713 89 41 Átmeneti k a m a to k ....................... 9404 99

143 M. kir. postatakarékpénztárnál n o Yiszonleszámilolt váltók . . . 324526 10
ch equ e-szám lán ...................... 486 41 7200 30 154

147
117

Letétek . . . , .......................
Fel nem vett osztalék . . . .  
Hetibétét VII. és Vili. évtársulat

1015
54

99
131 Tenyészállatok beszerzésére 

adott k ö lcs ö n ............................
26818 52

122
kamatai . . .............................

Tenyészállatok beszerzésére ka-
2164 48

pott államkölcsön . . . . j 36000 —
134 Be nem fizetett 10° 0 belét-

k a m a ta d ó ............................  . 1244 26
121 Viszontleszámitoló intézeteknél

foly ószám lán ....................... ..... 52 27
140 1905, évről áthozott nyereség . 2070

1906. évi n y ereség ....................... 21753 50 23823 50

- 1144053 78 • II 1144653 78
| 1 ii

Malacsics József s. k.
pénztáros

Afttduer József s. k. Dobrai János s. k.
ig tag ig. tag

1906. deczember hó 3l-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. Takáts R. István s. k

elnök alelriök.
Olsttbáit János s. k. Gombóca Mátyás s. k. Horváth Lajos s. k.

ig tag. ig. tagtag
k.

Jónás

if j. Kühár József s. k. Mintsek Gáspár s. k. S iftár József s. k. Vezér József s. k. V ratarits  Iván s.
•g tag- >g- tag. ig tag. ig tag. ig. tag

Megvizsgáltuk és a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva mindenben egyezőnek találtuk.
 ̂ Kelt Muraszombaton, 1907. év január 17-én,

Csiszár János s. k. Czipott Miklós s. k.
f. b. tag.

Kacsó Ferencz s. k.
könyvelő.

István s. k. Kardos József
ig tag ig tag.
k, Zsibrik  István s. k.

ig. tag.

s. k.

f. b. elnök.
Berger Vilmos s. k.

f. b. tag

Nyoni&tott Balkúnyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


