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Muraszombat közvéleménye a haladás kerék-

A k é p v is e lő te s tü le t  ü lé s e .
Mcjí félesztendeje sincsen annak, hogy 

Miiid-zonibat község képviselőtestületéről c 
helyen dicsérő éneket zengtünk. Arany-betűk
kel szeretlük volna megörökíteni a múlt év 
ok lé herében tartott közgyűlés történetét, 
amelyen a villanyvilágítás kérdésében a kép
viselőtestület ama nevezetes határozatot 
hozta. Akkor szivünk melegével üdvözöl
tük a városatyák testületét, kik a haladó 
kor intő szavát megértve, legalább elv
ben hajlandónak mutatkoztak valamelyes cse
lekvésre !

Most egy félévvel később fájdalommal 
vesszük kezünkbe a krónika irás tollát, mert 
szomorú dekadens eseményeket kell leír
nunk, sajnálatra méltó tényeket kell regisz
trálnunk s elfacsarodó szívvel constatáljuk, 
I ojv az a múlt évben érdeme szerint 
;u . ira megdicsért gyűlés, műn az igazi, 
nem a rendes formája volt a képviselőtestü
letnek, azon sokan, majdnem valamennyi 
váiosalya megjelent, akik egyébként nem 
szoktak a fórumra járni, inig a legutóbbi 
közgyűlés, már a rendes képét mutatta a 
a község tanácsának, innen hiányoztak 
azok a férfiak, kik ama nevezetes gyűlésen 
szóvivők voltak, ezen a retrogad, ó-conser- 
vativ irány ült diadalt, a maradiság és 
vissza fejlődés szelleme tündököli s ennek 
szóvivője a conservativnál is conservativebb 
id. H o rv á th  P á l volt. kit méltán tart

kötőjének.
id. Horváth Pál neve a községi politi

kában immár fogalom. Irány és eszme. A 
légi világ és elavult rendszer „Nem adózunk“ 
jelszavának élő és hajthallan typusa ö, ki 
eme kétségtelenül népszerű jelszó köpönye
gébe burkolva foglal áll ást a község közéle
tében minden ellen, a mi haladást vagy 
lejlödést jelent. Nem az ö személyéről, ha
nem politikájáról vau szó, közéleti és nem
leges irányú tevékenysége vétetik itt boncz- 
kés alá, az a közéleti és nemleges irányú 
tevékenység, mely a modern haladás köve
telményeinek szívósan és fájdalom, ez ideig 
még eredményesen ellenált.

Egy em béről tön át tart már ez állapot. 
Évtizedekre visszamenőleg találkozunk Hor
váth Pál kezével. És vájjon a hosszú idő
nek van-e egyetlen alkotása, mely nevéhez 
fűződik? Nincsen. Ellenben lapozgassunk 
csak a község jegyzőkönyvében, majd 
találunk olt egyszer-másszor valamely hala
dást ezélzó javaslatot is, de az örök nyu
galomnak átadva, eltemetve, s mindeme 
gyászszertartások alkalmával, a fö funkti- 
onarius Horváth Pál volt. Ö mondta ki 
mindig először, hogy nem kell, és nem is 
kellett. Meghalt minden haladás.

id. Horváth Pál politikájának és szelle
mének jegyében folyt le a község képviselő
testületének múlt szombati gyűlése is. Egyet
len egy pontot kivéve — amelynek tárgya
lásán mások is jelen voltak minden

Kéziratok, levelek s  egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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kérdésben az ö vétóján tört meg a jó
akarat s a képviselőtestület többi tagjai, 
kiknek valamennyinek épen annyi szólási 
joga van mint neki, hangtalanul és némán 
csatlakoztak az ö mindent elutasító sza
vazatához.

Dilíicile est satyram non seribere!
Községi számadások, az elöljáróság 

miként való sáfárkodása és egy csomó igen 
fontos közügy volt a közgyűlés napirendjére 
tűzve. És szomorodott szívvel láttuk, hogy 
azok, kik intelligentiájuknál és társadalmi 
állásuknál fogva hivatva volnának ott a 
vezető szerepre, a maradi szellem letörésére 
és a világosság terjesztésére, hiányoztak 
a gyűlésről. Az is igaz, hogy a reggeli 9 
óra nem alkalmas a közgyűlés megtartására, 
mert ilyenkor kevés ember ér rá. de a leg
fontosabb ügyek délután kerültek szőnyegre 
s akkor már lett volna idő megjelenni!

Részletes tudósításunkat az alábbiakban 
adjuk.

Muraszombat község képviselőtestülete a 
múlt szombaton február 23-án d. e, 9 órakor a 
községházán ülést tartott. A tárgysorozatnak igen 
sok és fontos pontja volt. A délelőtt a számadá
sok átvizsgálásával telt e l  Az ülés megnyitásától 
délig jelen voltak: Lainscsák József bíró, id. Hor
váth Pál. Kováts István, Párkány bajos, Árvái 
Bernát, Hartmann Ferencz, Berger József, Somén 
János, Antatier József, Viijccz György, Bácz 
János, Stevanesecz Antal, Barbarits István és 
Horváth László körjegyző.

Községi számadások.
A törvény értelmében a községi számadások 

megvizsgálása tárgyában tartandó gyűlésre a tör-

T Á R C A .

F a k ó  Í r á s o k .
A „Muraszombat és Vidéke11 eredeti tárezája. — !

Irta : VÁLYI SÁNDOR.

Fakó írások közt böngésztem. Hemohosodott 
I pvrits erdő rejlett zugolyából ástam ki e bis- 
i nál. Fakó, régi história. Talán senkit sem érde
kei már? Oh mai lányok megértitek e bűbájos j 
történetei. S oh ti mai férfiak, tudom naivnak i 
tartjátok azt is, aki nektek elmeséli. A ti életetek 
a lázas, banális élet, tele szenvedéllyel, idegölő 
vágyakkal, S vágyódástok mindenüvé elkalandoz, 
e - a k  a s z í v  bűbájos rejtekébe nem. Pedig ott 
V an a legszebb élet. Elliiszilok-e, mit elmesélek?

Léha ifjúság tán novetsz e história olvasá
sakor. Tudjátok-e, hogy vannak emberek, kik kár- 
bánul, bornál is többre becsülnek egy nyájas 
szil, egy szerető mosolyt. Tudjátok-e, hogy az 
Azrák törzséből még élünk sokan, nagyon sokan, 
k ik  szeretünk, küzdünk, néha szenvedünk is. 
s tudjátok-e m iért? A szerelemért. S ludjátok-c 
mi a szerelem ? Hiába szedném a hasonlatok 
a r ja i  a ragyogó napfénytől.a pompázó virágtól, ti 
azt nem értitek ! De tán Jobbágyi Terus históriája 
megtanít benneteket rája, hogy van még c földem 
" így hatalmas érzés, mely gátat, kasztot, vallást, 
bíbort, mindent ledönt egv szent, nemes érzésért,

Volt'egyszer egy kis leány. Csilri falusi lányka. 
Egyszerű, mint maga a szeretet, őszinte mint a i 
szerelem. Ott éli a csendes falusi kúrián. Egyénén

barátja a könyv, a zongora volt. Azok a szép 
könyvek, mind valami rejtélyes világról szóltak, 
amely előtte ismeretlen volt. 8 mégis érdekelték 
a könyvek. Pótolták a jó barátnőket. Olvasott 
történeteket, melyek arról szóltak, hogy van egy 
világ ezen az ütöll-kopolt földiekén, hol az em
berek nem viaskodnak léha földi javakért, nem 
törnek mohón egymás ellen. Ezt a világot akarta 
megismerni. De a könyvek csak holt belük. Az

let az más.
A jó  öreg Jobbágyi Márton csendes falusi 

szteletes volt.- A nagy világ eseményei nem 
rdekellék. Újságol sohase olvasott. Minek is az 
jsag. Valami mindennap történik s másnap 
iegint az ellenkezője. Az emberek rosszak, gyij- 
olnak, ölnek, csalják egymást, a hazát. 8 az uj- 
igok másról se Írnak, mint az emberek viselt 
olgairól. Pedig erről jobb nett', is tudni. Ilyesféle 
yugodt íilozoliával szemlélgette a világ osemé- 
veit a jó  öreg tiszteletes is. Ha elvégezte napi 
eliéz munkáját, maga mellé ültette Teruskáját, 

a kis, édes falusi vadvirágot s mesélt neki 
rry szép világról, melyről mi még álmodni se 
Műnk. így teltek az evek lassan, lassan. A jó 
reg t szteletes, meg a felesége és a kis Teruska 
1-elmulatlak igy szép hármasban. 8  Teruska csak 
Ivasta tovább azokat a szép históriákat.

Egyszer csak hír jött a faluba. Valami fiatal 
rnber érkezett, nevet se tudták, azt se tudták 
onnét jött. Nagy fekete kocsin jött s megállt a 

háza" illőit. Delén az ősi kúriába, be
mutatkozik.

— Én Nagy Ferencz vagyok. Theologus. 
Hüllőiben tiszteletes ur híréi. Kijöttem s ha meg

engedi, itt maradok egy évig, kél évig, tán tovább 
is. És olt maradt. Olt lakott a liszteletcsck 
házában. A fiatal theologus tanult s segített az 
öreg tiszlclelesnek. 8 eslende, mikor leszált az 
alkony, együtt ült a kis családdal. Teruska ámulva 
hallgatta a fiatalember beszédéi. Neki az olyan 
furcsa volt, ho<n- ime akad ember, aki vele is 
tud és szerel beszélni. Eddig nem talált ilyenre. 
Voltak barátnői. De a barátnők rosszak, alatto
mosak és kitanulhatlanok. S ime akadt egy jó 
barátja. S nem talált megütközni valót azon, hogy 
néha nagy sétára indult s fiatalemberrel ki a 
rétre, mezőre. 8  a fiatalember oly szépeket 
beszélt neki.

A szomszédok pedig súgtak, búgtak. Az 
egyiket az bántotta, hogy mért nem a Bárdiék 
iluskájával sétál a fiatalember, a másikat meg más.

A városi szomszéd az nem olyan, mint a 
falusi. A városban bizony beszélgethet a Nagy 
Feri a Teruskával. Olt nem szólják meg érte, 
S a falun se azért szólják meg, mintha erre őket 
a jó  erkölcs késztetné, hanem az egyik beszél, 
mert jobb dolga nincs, a másik, mert irigy, a 
harmadik mert rossz, gyalázatos. S bizony mi 
hamar kikezdte a falu szája Jobbágyi Terust is.

Gond ült, selél gond az egész családra. 
8  a jó öreg Jobbágyi s a derék tiszlelctesné nagy 
szomorúságban voltak. Az ártatlan kis vadvirág, 
kinek lelke tiszta volt mint a frissen hullott hó, 
szomorúan álmodott, ábrándozott tovább. A fiatal 
ember is ezer aggódás közt töprengett. Mit 
lehetne tenni ?

— Tudja mit, tiszteletes uram — szólt egy 
napon valamit tennünk kell. Vagy befogjuk a



MÁRCZIUS 3.
MURASZOMBAT, 1907. .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE^

vényhotósúg külön elnököt küld ki. Ezúttal a vár
megye Kováts István cv. lelkészt delegálta, aki 
elfoglalván az elnöki széket, az ülést megnyitotta. 
Ugyancsak a törvény rendelkezésénél fogva meg
jelent Bodnár Endre járási számvevő is, aki a 
számadásokat átvizsgálta. Ezt a meglehetősen 
száraz procedúrát a képviselőtestület tagjai unot
tan hallgatták s csuk a Iárú s jegyző adtak néha 
felvilágosítást a számvevőnek valamely számadási 
tétel kérdésében. Nagyjában és egészében a 
számadásokat ti fentartaudúk fcnlartásaval a járási 
számvevő elfogadta, mégis a községi pénzkezelés 
körül több észrevételt telt. Így a többek közt 
kifogásolta, hogy a községi tagúink és közterek 
bérbeadása nincsen szerződésileg biztosítva, a 
heti vásárok alkalmával szedendő helypénzek ke
zelésénél semmi ellenőrzés nincsen, s bizonyos 
bevételek, mint például a sírhelyekért fizetett díj
jal; semmiféle lajstromba bevezetve nincsenek és 
Így nem ellenőrizhető, hogy mennyi volt tulajdon- 
képen a bevétel. Ezen hiányok pótlására szigorú 
utasításokat adott.

A számadás egynémely pontját mi is szük
ségesnek tartjuk ismerteim. Nevezetesen a világí
tás nem egészen 600 koronába került, ellenben 
toll, tente és papiros 60 és egynéhány korona ára 
fogyott. A községbiró e léteire azt a felvilágosí
tást adta, hogy a tenger papir és Írószer fogyasz
tás oka a kétszeri sorozásban és a kövelválasz-
tásban keresendő.

Az utcza tisztogatási rovatban egy réz- 
krajezár sem szerepel. Ezt készséggel elhiszsziik. 
Meg is látszik az utczákon s csak arra vagyunk 
kiváncsiak, hogy minek akkor a rovat és a költ
ségelőirányzat, Egyebekben volt a községnek 7661 
kor. 17 fill. bevétele cs 6807 kor. 84 fill. kiadása, 
úgy hogy van 853 kor. 33 fill. pénztári marad
vány és 927 kor. cselekvő hátralék.

Vagy 14-félo alapja van a községnek. Mind
egyik alap több-kevesebb pénzzel rendelkezik: 
ezeknek a tárgyalása alig kelteti valamelyes ér
deklődést. A képviselőtestület tudomásul vette a 
számadásokat, meggyőződvén arról, hogy a szám
adásokban kitüntetett összegek mind megvannak 
takarékbetéti könyvekben s ezután délre járván az 
idő, elment ebédelni.

A vadászati bér.
Délután 2 órakor folytatták az ülést, ekkor 

már az érdeklődés megcsappant s a délelőttiek 
közül Párkány Lajos, Berger József és Stevancsecz 
Antal otthon maradtak, de eljöttek dr. Vratarics 
Iván és Neumann Adolf. Dr. Vratarics Iván azon
ban a vadászati bér tárgyalása után szintén 
eltávozott.

A vadászati bér számadásánál Bodnár Endre 
hivatkozva a járás majd valamennyi községének

dicsérendő határozatára, azt indítványozta, hogy 
a képviselőtestület a vadászati bért ne ossza fel, 
hanem létesítsen belőle egy külön alapot, mely 
alkalomadtán igen jó  segítség lesz a községnek, 
ha valamit akar létesíteni.

Még mielőtt a formális indítvány megtétett 
s csak a kérdés szóbajött. már id. Horváth Hal 
kijelentette, hogy ez a pénz minek a községnek 
s úgy látszott, hogy a többség ezen a voleme- 
nyen van. Ez a pénz ugyanis 3 évenként fel lett 
osztva s pár koronát kapott minden birtokos 
ember adóforintjának arányában, do Szápary 
László grófnak, akinek szintén van olyan kisebb 
területe, mely a községi vadászterületbe esik s 
melyei ö ekként ugyancsak bérben bir, nem adtak 
semmit. A kérdés érdemleges tárgyalásánál is 
ellenezte id. Horváth Pál az indítványt, azzal 
érvelvén, hogy a törvény meg nem engedi, hogy 
e pénz a községé legyen, do Vratarils Iván dr. 
felszólalása mégis arra késztelte a képviselőtes
tületet, hogy az indítványt egyhangúlag elfogadni. 
Az egyhangú határozathoz azután hozzá járult id. 
Horváth Pál is. A vadászbér ez idő szerint 370 
korona 70 fillért tesz ki.

Körjegyzői dologi kiadások megállapítása.
A számadások és alapok megvizsgálása után 

a körjegyző indítványt terjesztett c!5, melyben 
dologi kiadásainak 2150 koronában lc c n ’ö meg
állapítását kéri. A törvény ugyanis azt rendeli, 
hogy a körjegyző dologi kiadásai a körjegyzőség 
kerületébe tartozó községek által viseltessenek. 
Ilyen dologi kiadások a lakbér, irodaátalány, 
kézbesítői álalány, segédjegyzö dija, fuvar áta- 
lánv, irodahelyiségek bére. Az indítványhoz id. 
Horváth Pál szólott hozzá és kijelentette, hogy 
azt nem fogadja el. A közgyűlés hozzá járult 
ehhez s a nélkül, hogy csak érdeklődtek is volna 
az iránt, hogy a jegyző mi a csudából látja el 
majd hivatalát és hogyan tedezi költségeit, szó 
nélkül elutasító'Iák az indítványt. Egyszerűen nem 
tárgyalták s mintha szó sem lett volna róla, félre 
tették. Természetesen a jegyző meg fogja felcb- 
bezni ezt a határozatot s akkor az alispán majd 
remélhetőleg kitanilja a képviselőtestületet arra, 
hogy ilyen indítványt vagy kérelmet tárgyalni kell, 
hátha megelégedett volna az a jegyző kevesebbel 
is, mert elvégre lopni nem mehet s ha már jegyző 
van, azt fizetni is kell!

A vásártér.
A tárgysorozat következő pontja a régen 

vajúdó vásártér kérdése volt. Előadó körjegyző 
jelenti, hogy vásárterünk még most sincs. A bi
zottság keresett, de alkalmasabbat, mint Horváth 
Pál urnák a temető melletti földjét, nem talált. 
A képviselőtestület tagjai erre kérték Horváth 
Pált, hogy adja át e területei, de ö nem nyilat
kozott, azt mondván, hogy m it ígérnek érte. Csiig-

falu száját, vagy pedig adjunk nekik alkalmat, 
hadd beszéljék ki magukat egyszer igazában. 
Aztán majd csak megunják.

— Öcsém uram, én már választottam. Nehéz

idegenből. Nem volt e levélben más, mint 
egy keserves vágyódás oda vissza a faluba, ahol 
oly csendes az élet s oly szép az az aranyos kis 
vadvirág, a tisztelctesék Tcruskája . . . .

volt a választás. Terus elmegy intézetbe. Maga 
még fiatal, még tanulni akar, miért élné le ifjú
ságát c csendes falusi fészekbe. Hitünknek erős, 
kipróbált katonákra van szüksége. Egyetlen fegy
verünk a tudás. Ezzel meghódítjuk a világot. 
Fiatal barátom, maga meg menjen külföldre. 
Sírva küldöm útnak, mert lelkem jobb felél vesz
tem el s mégis én mondom, csak menjen.

A kis Terus szeme künybe lábadt.
Ö azt sehogy se tudta megérteni, hogy mert 

az emberok rosszak, irigyek, neki el kelljen sza
kadnia az egyetlen embertől is, akit ö megértett. 
Szegény kis Terus, ö azt se tudta megérteni, 
hogy lehetnek az emberek rosszak,

Lornbhullajtó őszi este volt, mikor a fiatal
ember útra kelt. Oly szomorú volt minden. A 
zörgő haraszt, a lehulló falevél, mind elmúlásról 
beszéltek. Csak e két ifjú s z í v  heves dobbanása 
jelentette, hogy van feltámadás.

Aztán csend lett a faluba. Elhallgatott a 
szóbeszéd, kereslek más témákat, embereket, 
kiket meg lehel l tárgyalni, gyalázni. Mit tudták 
ők, az ostoba falusiak, hogy az a pár szó, mit 
ők bambán egymásnak suttogtak, egy szép álom 
ragyogó sugarát leple széjjel.

Teltek a napok, hónapok vagy keservesen. 
A kis papiak szomorú csendjét csak uéha nap 
váltotta fel egy-egy levél, mit Nagy Feri küldött

Aztán . . . meséljem-e tovább 2 Egy ragyógó 
verőfényes tavaszi napon, mikor a természet is ' 
feltámadását ülte, a mezőt buja virág illat szállta j 
meg, újra egy kocsi állt inog a tisztelctesék kapuja 
előtt. A többit már a falu népe mesélte szerte- [
széjjel. De az egyszer a jó  plotykázók igazat 
mondtak. Visszajött Nagy Feri. Es mondjam-e 
tovább? Megtartotta eljegyzését a kis vadvirággal 
a tiszteletesék Teruskájával.

Ugy-e banális történet ? S te bájos kis lány, 
ki rejtelmes történetei vártál, csalódva teszed le 
ez írást? Semmi gyilkosság, semmi drámai póz 
és mégis tárca lett belőle. Hőse sincs e kis novel
lának. ki egy e kecses boston tour alatt s/erel 
met vall, s a másik tournál már elfeled. De van 
egy hőse, egy szent érzelem. Tudjátok-e mi a 
szerelem? Tudom hogy ti, akik éreztek, mint én, 
megértitek e fakó históriát. S tán egy köuyet 
is hullajtatok.

S  nem is nektek íródott léha ifjúság e his
tória, kik borgöz mellett, innia tó helyeken élitek 
ifjú tavasztok múló na| 
álmodni tudnak még 
tudnak igaz szerelemmel.

S tudom, hogy akad lány, ki megérzi c 
kopott kis tárcából azt a szent érzést, mirt 
megérezte az is, ki nektek ezt megálmodta, el
mesélte . . .

napjait, liánéin azoknak, akik 
nyíló virágról, akik szeretni

gedés fogta cl a képviselőtestületi tagokat és 
Somén János elkeseredetten kiáltott fel :

— Mit csinálunk, ha nem lesz vásárterünk! 
Erre általános meglepetés között azt felelte

Horváth Pál :
— ügy kell az uraknak, minek adták oda 

kórháznak a Plusza mögötti terel, most volna
vásárterünk !

Erre a legalább is furcsa kijelentésre fel
pattant Árvái Bernát és megbotránkozásának adott 
kifejezést.

— Árvái urnák haszna van a kórházból, 
érdekelt — mondja Horváth.

— És ügyvéd urnák kára van a kórház
ból ? kérdi Árvái.

—  Igen is, károm van — felelt Horváth 
Pál. — A kocsisom a múltkor aludni akart és 
bement a kórházba, ott volt egy napig és kide
rült, hogy semmi baja sem volt.

Ez az ékes beszéd azonban a vásártér kér
dését nem vitte előbbre. Marad minden a régiben, 
a bizottság, mely a múlt nyár óta ki van küldve, 
tovább keres és nem talál vásárteret!

Községház építés és egyébb javaslatok.
Már e lapok hasábjain is szóvá tettük 

ismételten egy községi bérház építésének 
hasznos és czélszerü voltát. Ezt a fontos, 
és a város szabályozást ezélzó egyéb üdvös 
kérdéseket és javaslatokat tartalmazza az 
az átirat, melyet Pósfay Pongrácz főszolga
bíró a városnak megküldött. Minden coinen- 
tár mellőzésével leközöljük ez átiratot, mely
ből bárki megyözödhelik arról, hogy mily 
rendkívül fontos és életbe vágó kérdések 
érintetnek abban. Az átirat — mely Pósfay 
főbíró körültekintő gondosságát dicséri és 
arról győz meg bennünket, hogy neki van 
érzéke a helyes városfejlesztési politikához, 
alább következik:

1538/1907 szám.
A tisztelt képviselőtestületnek

Muraszombat.
Már több alkalommal felhívtam a tisztelt 

képviselőtestület figyelmét azon újításokra, mind
azon főbb teendőkre, a melyek Muraszombat 
község jövő fejlődését, előhaladását birlosilani 
hivatvák és most a midőn a vasul közvetlen 
megnyitása előtt állunk, kétszeres kötelességét 
képezi mindenkinek, elsősorban az arra hivatott 
tényezőknek, hogy a fejlődés elöleliéleleit a 
járás székhelyén biztosítsák.

I
A már többször hangoztatott szükségletek 

között elsősorban áll az utcza rendezés, illető
leg uj utczák nyitásának keresztül vitele, hisz a 
nyilvánuló építési kedv ezen szükséglet kielégí
tését magától igazolja.

Véleményem szerint a következő uj utczák 
volnának a fejlődés érdekében megnyilandók:

1. A kórháztól a llalbart-féle ház irányá 
bán a plesza düllőben a Fallik-féle feltételesen 
felépitetni engedélyezett melléképület eltávolítá
sává! nyitandó uj utcza.

2. Az Árvái— Berger-féle házaktól Kiskani- 
zsáig vezető uj utcza ugyan néhány háznak 
tulajdonjogi megszerzését, kisajátítását feltételezné 
azonban a község főterét egy nagyobb város
részszel közvetlen összekötetésbe hozná.

3. Könnyen megoldható módon volna a 
Széli— Tudján— Czipott és az ettől hátrább a 
kereszt előtti düllö ut mentén két uj utcza 
létesíthető.

Az utczák iránya és szélességének elhatá
rozása alapján a műszaki tervek beszerzése 
iránt volna intézkedés teendő, hogy azok alap
ján az érdekelt magán birtokosokkal az egyes- 
ségi tárgyalások megindíthatok az utczák kiha- 
sithatúk (esetleg kisajátítás utján is) és birtokba 
vehetők legyenek.

Az utczák tényleges kihasitása után nt 
építkezés a megállapítandó vonalban a szépé* 
szeli szempontoknak is megfelelően végre
hajtható lesz.

Halasztás esetén a telkek lassanként ren
dezetlen irányban szűk uink mellett beépitetnek 
és utóbb u mulasztás vagy egy átalján nem. 
vagy csak szerfelett nagy áldozatok árán lesz 
helyrehozható.
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II.
Már számos esetben megnyilvánulta város- 

há/épitésénok szükségessége. K tekintetben a 
Pintér és Kühár-léle házak közötti Horváth 
ügyvéd telkének megvásárlása állal lehetne 
alkalm as megoldást találni.

Ezen telek középén a Mező- és Zajárkom 
(biliében levő uj utcza között egy uj utcza 
nyittatván, a nagy telek minden oldalán építési 
lelkek nyerhetők és ezek egyikén a városháza 
felépíthető volna.

A község fejlődése előbb utóbb az általam 
már többször proponált nagy községgé való 
a la k u lá s t létesíteni fogja és igy czélszerünck 
mutatkozik egy az egyes hivatalokat, üzleteket, 
bérlakásokat is magában foglaló nagyobb város
háznak felépítése.

III.
A közvilágítás kérdésben a tele. kópviselő- 

testiilet kellő irányban intézkedni szives volt. Az 
egyes gyárakkal folytatandó tárgyalások ered
ménye iránt bizalommal tekinthetünk.

IV.
í gy az országos vásárok hanyatlása, mint a 

hetivásárok és a piacz hiánya okozván a közélel- 
iiiezes mizériáit, e tekintetben az állatvásár tar- 
tu-i jognak megváltása képezné az első lépést 
a mostoha viszonyok megszüntetéséhez. Czéltu- 
ilatos intézkedésekké' a vásárok fellendülése, a 
forgalmi viszonyok javítására lehet számítani.

V.
A csatornázás, gyalog járdák, a meglevő 

utczák rendezése és betasitása is oly kérdések, 
a melyek tervszerű megfontolást igényelnek.

Nem lehet szándékom és czelom a község 
autonóm jogkörébe avatkozni, jelen soraimmal 
azonban csak jelezni óhajtottam a közhangula
tot es tudomásukra hozni azon elhatározáso
mat. hogy a fejlesztés munkájában a magam 
részéről a legkészségesebben állok rendelkezé
sükre s biztosíthatom a t. képviselőtestületet, 
hogy ebbeli törekvéseikben a hatóság támoga
tására is számíthatnak.

Muraszombat, 1907. febr. 18-án.
Pósfay Pongrácz s. k. 

főszolgaLiró.

Ezt a szópen kidolgozott átiratot k d e it 
volna a képviselőtestületnek tárgyalni.

Az előadó körjegyző felolvasta az álira
tot és hozzászólást kért. Az első és egyet
len felszólaló Horváth P ál volt, ki azzal az 
indoklással, hogy ilyesm ire n in csen  pénz, 
fiz in d ítv án y t n n ap iren d rő l lev en n i 
jav a so lta  és  a  kü z g y iilé s  ezt elfog ad ta .

T essék  tapsolni u ra im ! Ugyebár gyö
nyörű közállapotok. Arra sem  voltak kiván
csiak a városatyák, hogy tulajdonképen 
hogyan is len n e a d o log? V á jjo n  kell-e | 
cm  pénzt és hon n an  lehetne fedezetet | 
kapni Nem érdeklődtek m ég egy köröm - J 
feketónyit sem  az iránt, hogy mi is á  lényege 
az átiratnak, van-e abb an  m egszívlelendő 
dolog? Hisz nem  kellett volna vakon elfo
gadni, de legalább an n yi jó ind ulatot e l
várhatna a város közönsége a H orváth Pál 
parancsnoksága alatt álló kupak tanácstól 
— tisztelet a  kivételeknek —  hogy ilyen 
elsőrendű közdolgok iránt, m int az nteza- 
nyitás, város szabályozás és bérház em elés, 
legalább érdeklődjenek. Hisz képviselő urak, 
ez az önök bőrére is m eg y ! Ha már Hor
váth Pál nem  ak arja , hogy lelkei és ingat- 
lanai értékben növeked jenek, h ál önök 
maguk ak arják , m ert m en n él nagyobb és 
fejlüdöttebb a község, annál többet érnek 
a házak m eg a földek. Ez közügy is, de 
jól felfogott m agánérdek is leh eti S  ha 
önök ezentúl is, vezérük szaván elindulva 
csak azt fogják hangoztatni, hogy j ó  volt 
'igv m inden  am int eild ig  volt, akkor 
!>•■' .csak hogy M uraszom bat lesz a sárgöm b 
legutolsó fészke, hanem  annak lakossága 
sem dicsekedhetik azzal a jó ié lte l és vagyo- 
nosnifással, am ely a fejlődés term észetes és 
szükségszerű következm énye 1

.MURASZOMBAT ES_ VIDÉKÉ“

Kisebb ügyek.
A körjegyző indítványt tett, hogy az idegen 

betelepülések ellen szabályrendeletet alkosson a 
kepviselotestület, hogy ezen nagy számban be- 
özönlő, többnyire napszámos és munkásnép helyzete 
va ahogyan rendezve legyen. Igen fontos kérdés, 
különösen a községi illetőség miatt és közrendé
szeti szempontból. A közgyűlés Horváth Pál in
dítványára nem hozott határozatot, A jegyző 
indítványát el sem fogadták, de le sem szavazták. 
Egyszerűen tovább mentek mellette.

Ugyanígy járt az az indítvány, amely azt 
javasolta, hogy a háztulajdonosok, illetve lakók 
köloleztessenek a házak gyalogjáróiról a havat 
eltakarítani. Horváth Pál kijelentette, hogy ilyen 
szabályrendelete a községnek van, tehát más nem 
kell. A jegyző azt állítja, hogy nincs ilyen szabály
rendelet s épen ezért akar egyet csinálni. Hiába! 
Lefújták. Horváth Pál kimondta, hogy nem kell. 
Punktum.

De már most engedjen meg a t. község 
egy kérdést! 11a van ilyen szabályrendelet, hát 
miért nem hajtják azt végre! Hiszen utainkon 
ma nem lehet menni! Nem hiszszük, hogy még 
volna a megyében járási székhely, ahol a fő
közlekedési vonalukon ilyen botrányos sár és 
viz lenne!

Még egy közérdekű tárgya volt a közgyűlés
nek, az éjjeli őri szolgálat ügyében. Közbizton
sági állapotaink köztudomás szerint rendkívül 
fényesek. A járúsbirósági és kórházi betörések 
csak olyan múló foltocskák e fényességen, épen 
azért az éjjeli őri szolgálat nem olyan fontos 
dolog, hogy azzal a muraszombati képviselőtes
tületnek érdemes volna a fejét törni, A jegyző 
indítványt tesz, hogy miután az egyesek az őrség 
megváltás czimén több mint 600 koronát űzetnek, 
rendszeresíteni kellene állandó éjjeli őröket, mert 
ebből a pénzből a költség legnagyobb része már 
fedezve volna s legalább az éjjeli őri szolgálat 
megbizhatóbb lenne.

Horváth Pál indítványára a közgyűlés a ja 
vaslatot mellőzte. Nem tárgyalt róla. id. Horváth 
Pál ugyanis elmondotta, hogy korábban is voltak 
állandó őrük, de ezt nem találták akkoriban czél- 
szerünek és behozták a mai rendszert. Most minek 
menjenek újra vissza az elöbbcni módra. A köz
gyűlés bólogatott s a dolog rendben volt.

Ezután gyors tempóban közeledett vége felé 
a közgyűlés. Azaz hogy tévedésben vagyunk, mert 
most került csak olyan tárgy elő, amely vitát 
provokált. Hiába személyes ügyről volt szó. Eddig 
csak egyhangú volt mindig a vélemény, de a 
m e z ő ő r ö k  k i v á l a s z t á s á n á l  már Somén 
Jánosnak egy más jelöltje volt, mint Horváth 
Pálnak. Flegár Iván személyében mind a két 
városatya megegyezett, de másodiknak Somén 
Kercsmár Károlyt, Horváth pedig Horváth Józse
fet óhajtotta. Természetesen Horváth József lett 
meg. A fizetésüket is felemelték 160 koronára, 
mert az eddigi 1 -0  koronáért nem akarlak szol
gálatot vállalni.

És végre a közgyűlés utolsó pontja gyanánt °gy 
kivégzés volt napirenden. A szegény jó öreg kisbirút 
szüntették meg, már t. i. az állását. Valaki azt merte 
proponálni, hogy tán jó  volna a kisbiró helyett 
egy uj rendőri állást rendszeresíteni, de Horváth 
Pál hamar elnémította a vakmerőt mondván: 
Hogyisne, hisz egy rendőr sokkal többe kerül mint 
egy kisbiró! És igaza is van! A közgyűlés is úgy 
találta és megelégedett azzal, hogy a két mar 
meglevő rendőrt bízta meg a kisbiró teendőivel, 
egyben felemelte fizetéseiket 7:20 koronára azzal 
a 'kikötéssel, hogy most mindennap tartoznak 
szolgálatot teljesíteni, éjjel pedig felváltva.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

H Í R E K .
M á r c z iu s  15. Casinónk s Dalos

egyletünk buzgó lelkesedéssel ünnepli ez 
idén is feltám adásunk nagy Idusát. Meg- 
zendül ú jra  a hivó szózat, a Talpra magyar, 
hogy em lékeztessen bennünket a ragyogó 
idő esem ényeire, hogy belénk oltsa és meg
erősítse a szabadság szeretetét.

Az estély programmja :
Elnöki megnyitó.
Hymnus. Énekli a dalárda.
Ünnepi beszéd.
Talpra magyar. Énekli a duralárda,

MÁRCZIUS 3.

Ábrányi Emil — Horváth Ákos : Mi a haza ? 
Melodráma. Énekkar és zongora kisérettel, előadja: 
Fülöp József.

Szózat. Énekli a dalálda.
Mátyás napja. 25-én volt a mi derék 

barátunknak, Melzker Mátyásnak a névnapja. Az 
ünnep előestéjén a muraszombati Dal-egylet, mely
nek ö a buzgó aielnöke, ősi dalár szokás szerint, 
nótával köszöntötte a derék dalostestvért. A nóták 
közben dr. Skrilecz Mihály elnök intézett lendü
letes szavakat az ünnepekhez, ki hálásan köszönte 
meg a neki rendezett ováiiot.

—  Dr. Lamm Antal nagybérlőt Muraszombat 
község képviselőtestülete a múlt szombaton tartott 
közgyűlésén 40 kor. dij lefizetése ellenében a 
község kötelékébe egyhangúlag felvette.

— A muraszombati vadásztársaság a múlt 
szombaton d. u. 5 órakor tartotta meg dr. Czifrák 
János elnöklése mellett a Dobrai-féle vendéglő 
egyik külön helyiségében évi gyűlését. Jelen vol
tak : Aczél József, Bodnár Endre, Gillyén Sándor, 
Junkunc Sándor, Klcinrath József. Pósfay Pongrác 
és Schweinhammer János társulati tagok. A köz
gyűlés az egyes tagok hozzájárulási arányát álla
pi tóttá meg és néhány szigorító rendszabályt 
alkotott.

—  Előléptetés. A hivatalos lap mai számá
ban egy jól megérdemelt emberöltő munkáját 
koronázza elismeréssel. Az igazságügyimniszter 
Szakonyi Jenő segéd telekkönyvezetöí telekkönyv- 
vezetövé kinevezte. Szakonyi Jenő bíróságunk régi, 
jó  munkás tisztviselője, ki 28 évi kemény, fárad
ságos munkával méltán kiérdemelte fclsübbségé- 
nek elismerését, hivatalnok társaival szeretetét.

—  Értekezlet a villamos világítás ügyében. 
A budapesti Ganz-gyár még cl sem küldötte a 
villamos világítás tervrajzát és költségvetését, már 
egy másik magyar vállalat küldötte le hozzánk 
mérnökét, a helyi viszonyok tanulmányozására. A 
Magyar Siemens-Schuchert müvek villamossági 
részvénytársaság budapesti előkelő ezég küldütlo 
el egyik mérnökét, loehrbaehi lovag Loclir Hugót 
hozzánk, ki hétfőn ide is érkezett. Bejárta a várost, 
terepfelvételeket eszközölt, délután 2 órakor pedig 
rósztvett azon az értekezleten, melyet a villamos 
bizottság a körjegyző hivatalos helyiségében tar
tott. Ezen az értekezleten megjelentek: Árvay 
Beruát, Bácz János, Berger József, dr. Czifrák 
János, dr. Geiger Vilmos, Faschinger Győző, 
Horváth László, Lainscsák József, Pósfay Pongrác, 
Batkol Tivadar és dr. Vratarits Iván. Az értekez
let, a dolog természeténél fogja érdemi határoza
tot nem hozott, csak kifejtette álláspontját a 
kiküldőit mérnök elölt, ki is ezen elvek szemmel 
tartásával fogja a terveket és költségvetést 
megcsinálni.

— Halálozás. Preisz Simon szombatfai lakos 
kereskedő esőtökön Szoinbalfán 70 éves korában 
szivszélhüdés Következtében, elhunyt. Halálát 
kiterjedt rokonság gyászolja.

—  Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
Takarékpénztár 100 kor. a Délvasm. Tkpénztár 
60 kor. és a Mezőgazdasági Bank 50 K. összeget 
adományozott a muraszombati r. kath. templom- 
építési javára, mely adományokért hálás köszöne
tét mond a templomépitő bizottság.

—  Köszönetnyilvánítás. A tótmoráci ág hitv. 
ev. gyülekezet nöegylote részére a „ Dél vasmegyei 
Takarékpénztár" 40. a „Muraszombati Mezőgazda
sági Bank" 30 és a „Muraszombati Takarékpénz
tár" 20 koronát volt szives adományozni, mely 
adományokért nevezett pénzintézeteknek az egy
let nevében ez utón nyilvánítja hálás köszönetét 
Kolosvári Ferencné elnök.

—  Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
polgár és iparosok 1907. évi február hó 9-én 
tartott tánczmulatságot, a helybeli iparosság ke
belében alakítandó temetkezési egylet javára, 
bevétel volt 188 kor. 80 fillér annak szembe kia-

! dás mutatkozott 97 kor. 72 fillér tiszta marad
vány volt 86 kor. 8  fillér. Felülfizettek dr. Czifrák 

! János 9 kor. Árvái Henrik, dr. Skrilecz Mihály 
5—5 kor, dr. Geiger Vilmos, dr. Bitscher Samu,

| dr. Vratarits Iván 4—4 kor. dr. Sömen Lajos, 
I Kolossá István 3 - -3  kor. Fejlek Antal 2 kor. 40 
j fillér, Kardos József, Sávéi János (Kisszombal) 

Balkanyi Ernő. Ernst Sándor 2—2 koronát, Poz- 
vék Fülöp, Csacsinovics Imre Battyánfalva 1 kor. 
40— 1 kor. 40 fill. Barbarics János, Antauer 

I József, Kohn Lipót, Czipólt Árpád, Picko N.
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Kimlmuer N. Ilcimer JtmO, Novak József, Takats 
li. Isiván ('.-Azár Jiiio*. Füliip .búin. Iiborc* 
Anlnl IWIirenli Andii, Fii-zár .Inaséi' szalu. 1— 1 
koronát. Iá,Ifi I-iván 1 kor. 31 lill. Düch Jám *. 
liO lill. O.ipolt .lóz-i’l' 70 üli. Tiirk Józscl M> II... 
Stevancsocz lonooz, Frisktcs ívom, Knéz l-twin, 
Czipotl Miklós, Híirtmann Ferencz, Gredür Antal, 
lítillor István, Harliilann .In/.sef Miilue-ins Jozsot, 
Gredár Antal czipész, Uonkó N. Fekete Goto, 
Halbari József, Stam r Ferenc/. I{attyánlalva, Voller 
József 40 —40 lill. (lom bős iy István 2)  lill. Io^uíI 
ják ez utón hálás köszönetéi. Vüjet/. György 

— Tűz Mezövárott. K. hó 2G :ln este ' / f  
órakor kigyulladt Szlavicz Isiván mezővári gazda 
mi«hisá*fé|iüleK A Itt* mindjobban veszélyessé 
kozdett válni, mikor i» a dórák mezőváriak az 
oltáshoz látlak s emberfeletti munkájú, árán 
sikerült a könnyen végretessé válható veszedelem- 
tói a liilu lakosagát megóvni. Oltás közben szeren
csétlenség is történt. Szlávira Istvánra, miközben 
oltani igyekezett a nagy tiizet, islálojának tetőzete 
rá esett, s súlyos égési sebeket szenvedett A tüzet 
gyújtogatás okozta.

Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van hetenként csütörtökön d. e. 
11 — 13 óráig a titkári hivatalban. — A Dunán
túli Közművelődési Egylet könyvtára pedig vasár
naponként 10— 11 óráig áll á közönség rendel- 
kezesére az állami óvodában.

Eladó Alsó-Eendván ö hold biilok, a miből 
3 hold szőlő, a többi kaszáló, szántólöld és 
gyümölcsös. Venni szándékozok forduljanak a 
gazdakör litkáii hivatalához.

- ---------------------------------------------------------- — *

Kossuth Ferencz levele:
Tek. B lazsovich  S á n d o r

gyógyszerész urnák í
Sepsiszentgyürgy.

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

Kossuth Ferencz.“
Számos előkelőségek és orvosok iga

zolják, hogy a törvényesen védett székely- 
havasi

IN D A S Z E S Z
gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizo
nyult a lest és izmok edzésére. Edit és 
frissít. Megóvja a testet a hideg káros be
folyásától. Másságéhoz (gyuró-kenö kúra) 
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer csu?, 
köszvény, rheuma. főfájás, nátha, influenza, 
tagszaggatás és mindennemű meghűlésből 
eredő bajok ellen. A székely havasi „Inda- 
szesz” össze nem .* . • /.tömlő közönséges 
sósborszesz készítményekkel, melyek egyszerű 
szeszkeverék, holott az „Indaszesz" székely
havasi gyógyfüvekböl elöallilott es hatásában 
felülmúlhatatlan gyógyfű sósborszesz. Egy 
üveg székelyhava-i „Indaszesz" fölér 10 üveg 
közönséges súsborszeszszel.

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

Fürst A. és  Fia czég n él.
u ------------ «  f i.., t

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Igazi magyar szegedi

s z a k á c s k ö n y v .
Kapható Balkányi E rnő  könyvkereskedé

s é b e n  Muraszombat.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczíirtól feljebb . —  Kapható 
B a lk á n y i  E r n ő  pápitkereskedésé- 

ben Muraszombat.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* MÁRCZtUS 3.

i— 'MÍ .? m i  tossz* M Bta B B B I
f f , ,  -------------------------------------
i -  - A

A Liciiaent. Capsici coiap., 
a H o nj o ny-Pain - Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult házisrer, mely már több 
mint :»7 év óta Irgjőbb fájdalomcsillapító szőrnek 

P  bizonyult kötvénynél, csúznát és meghűléseknél,
B  bedörzsölésképpen használva. ............ t
f i  Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
“  bevásárláskor óvatosak legyünk é« csak olyan üve- 
V get fogadjunk el. mely a „Horgony11 védjegygyei 
K és a Richter.czégjegyzéssel ellátott dobozba van 

csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 

fa Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

?  0 P. níchier gyógyszertára az „Arany Droszlán!,nz“ ,
í j  P r á g á b a n , Eüsabethstrasse 5 neu. 

f  -?» 4  Mindennapi szétküldés. ,
H f a j U -

p - Fr. Kaiser-féle
Bregcnz Vorarlbergi köhögés elleni

ezukorkái S & S T i
_______________________ Ki ezen köhögés
elleni ezukorkákat ligvelembe nem veszi, vét
kezik saját egészsége ellen. — Kaiser-féle 
.Mell-Caramella" ezuknrkák fenyővel, orvosi
lag kipróbált és ajánlott szer a köhögéz, 
hurut < s gége reked'ség ellen.

51 C A  t!r!» köszönő bizonyítványokkal iga- 
/.ulja ezen szer balhatóságát Ezen 

kitűnő gvónyhatásu ezukorkáknak csomagja
Csomag 20 és 4 0  fillér. Adag 80 lill.
Kapható Muraszombatban B ö lcs  

B éla  gyógyszertárában.
-------------------------— ^

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

‘pes lapok, 
"vszinlén aVíg özvegy

legújabb fclvéldek lilán készült fénynyomalu 
képek megérkeztük Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésébe Muraszombat, Vusm.

---------------------------   — ----------------------— V iÍp s> )

A legújabb kiadású

képes levelezőlap
kapható gyönyörű művészies kivitelben

Balkányi Ern Ü  papirkereskedésében j 
Muraszombat.

n f  S z a p p a n t !
s .  H asználja a SUNLiOHT-SZAPPAN t u ? y , ahogy akarja. H asználja te tsz ése

•is hasonlít.?, Scsae m ái .. .ltokkal. A SUNI.IÜHI-SZAPPAN 
előnye minden l áztartásban It 'r ia r 's a n  szem be fog tűnni.

Koy.uliüi A S O H E R  B. é s  F i  A Muraszombat
elárusító és Bellatincz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyor,-sajtóján, Muraszoni balban.


