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Hlüfi/.etési pénzek és reklamácziók 
ALKANVl E R N Ő  könyvnyomdájába küldendők.

Városi c s a to rn á z á s .
i Evek hosszu sora  óta keservesen ; 

vajúdó tengeri kígyó a városi csatorn a- | 
zás kérdése. A várm egye m ár rég elh atá
rozta. m egcsináltatta a terveket és költség- 
vetést. a község pedig folyton halogatta, 
halasztásokat kért és kapott, kibúvókat ke- 
ri'sett és talált, inig végre az idén eltörött : 
az alispáni türelem  cserep e s kem ény hanga 
rendelet utasította a községet a  csatornázási ] 
munkálatoknak gyors és azonnali foganatba 1 

'fotelére.
Ennek a rendeletnek hatása alatt 

a/.ulán M uraszom bat község képviselő tes
tületé. miután egyebet nem  tehetett, elha
tározta, hogy a m unkálatokat árle jtés  alap
ján fogja biztosítani és megbízta a községi 
jegyzőt, hogy a lapokban az árle jtési hir
detményt legye közzé.

Ez tudtunkkal megtörtént s a  hirdet
mény szerint az a jánlatok beadásának 
határideje ju n iu s 30-iku. Még egy teljes 
hónap választ ugyan el bennünket ettől a 
IiTininustól, de az eddigi elő jelekből Ítélve,
,i csatornázásból most sem  lesz sem m i. 
M egjósoljuk —  de ad ja  az Isten, hogy 
rossz próféták legyünk - hogy a mura
szom bati csatornázási m unkálatokra nem 
fog akadni vállalkozó, illetve senkisem  fogja 
a m unkát a m egállapított költségvetés 
keretén belül elvállalni, kés ön n ek  (‘g v es -  
rjryetliil a k ö z s ég  k é s e d  e l  m esk ed ése  
nz oka.

Volt alkalm unk néhány vállalkozóval, 
kik a tervek és küllségvelések tanulm ányo- 

;t vegeit ide jö ttek , beszélgetést folytatni, 
•ck egyértelm ű előadásból tudjuk, hogy 

iban m egállapított költségvetés szerint 
mu ezt a  m unkai elvégezni teljesen  lehe
tetlen. Amint em lítettük ugyanis, a csatorna 
kérdés m ár m eglehetős régi. 1900-ban  kez
dődőit s a  várm egye műszaki közegeivel 
i 'io i-b e n , tehát fi évvel ezelőtt készítette el 
a költségvetést az akkori árak és munkás 
viszonyok tekintetbe vételével. Azt hisszük, 

•p.kinek sem kell bizonyítani, mind- 
ikünk szom orúan tapasztalta, hogy 

azóta m ilyen arányokban em elkedett a 
• • . a.-ág és hogyan szökkent fel a  m unká
lj' *■ k és anyagok ára, Nem akarunk n a
gyítani, de bizton m erjük állítani, hogy ma 
a . abb NO százalékkal drágább m inden, 
mint ezelőtt hat évvel. Ha tehát Mura- 
'Zombat 19 0 1 -b e n  nem késedelm eskedik, 
hanem neki lát a  m unkának, nevezetesen 
oi -óbb összegért m egcsinálhatta volna csa- 

xnait, m int ma, m ert arról ne is álm od
junk,  hogy ép eszii vállalkozó m a talál
kozzék, aki az 1 9 0 1 -ben megállapított 
költségvetés szerint a  m unkát végezze, vagy 
pláne hogy abból m ég néhány százalékot 
engedjen is.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
M EGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ju n iu s 30-ik a tehát m inden valószinü- 
I ség szerint cl fog m úlni a  nélkül, hogy 

szám ba vehető ajánlat érkeznék s a  csator
názás kérdése ism ét megoldatlan marad.

Mivel azonban a közm ondás szerint í 
m inden rossznak meg van a maga jó  
oldala is, talán nem is lesz e városra nézve 
a legnagyobb szerencsétlenség, ha a c s a 
tornázást ebben a mai form ájában  meg 
nem valósilhatja . ügy tudjuk ugyanis, hogy 

| a várm egye által készittetett terv nem  lu- 
lujdoképeni csatornázást je len t, hanem  csak 
a m ostani árkoknak szükebbé tételét és j 
befalazását, úgy azonban, hogy ezek felül- 

I röl mégis nyitva maradnak, Ilyen formán 
csak a széles árkok lesznek szükebbek, de 
az a fontos közegészségügyi czél, am elyért 
a  csatornázásnak tulajdonképen lennie kell, 
korántsem  lesz megoldva. Az általános 
canalisatiónak csak  úgy van értelm e, ha a 
belvizek, a szenyvizek és kloákok tartalm a 
a föld alatt lerakott, beboltozolt csatornákon 
át elvezettetik.

Ezt a fontos közegészségügyi kérdést 
vegye fontolóra a nem es város s most, 
mikor arra a pontra fog ju tni, hogy az 
eddigi tervek szerint nőm valósíthatja  meg 
a csatornázási munkákat, vagy legalább nem 
azzal a kevés költséggel, mielőtt e fél m un
kára nagyobb pénzt áldozna, inkább léte- 

i sitsen tökéletes dolgot és csin á lja  meg a 
valódi csatornázást. A mi viszonyaink 
között, midőn a város egész területén m ár 
2 m éter m élységben viz vau s  kutaink is 
ily magasan fekvő vizrétegekböl táplálkoz
nak, a  szenyvizek elvezetése életkérdés.

Gyermekeink egészsége.
Mint ijjesztö  rettenetes rém  közelit 

felénk az a veszedelm es vörhenyjárvány, 
am ely im m ár két év óta pusztítja já rásu n 
kat. A ragályos gyerm ekbetegségek leg- 
rosszabbika a vörheny. amelyből nincsen 
gyógyulás. A múlt nyári járvány szom orú 

j statisztikája bizonyítja, hogy 9 0  százaléka 
| a megbetegedéseknek halállal végződött. 

A megmaradtak pedig soh se lesznek ép 
em berek. Ennek a gyilkos ragálynak bor
zasztó nyomai m aradnak meg. És ez a 
veszedelem  roham lépésben közeleg felénk. 
M ártonhelyen , Márkusházán , Halmoson , 
M uracserm elyen, lvánfalván vannak újabb 
és ú jabb megbetegedések. Egész gyűrű fogja 
körül községünket.

És e borzalm as baj ellen nincsen  vé
dekezés m ás, csak a gyerm ekek eltávolí
tása. Mindenki aki csak legkevésbé is teheti 
s akinek kedves a gyerm ekeinek élete —  és 

; kinek nem  a z ?  —  vigye innen m iham arább 
apróságait. M eneküljön e pusztító rém elöl 

j és még idejében . A nyaralás ideje amúgy 
I is itt van s ám bár mi sohasem  voltunk

Nyilttér petit s

nagy barátjai annak a nyaralásnak, amely 
a m uraszom bati jó  és enyhe levegőt és 
kényelm es otthont valam ely más faluval 
felcseréli csak azért, hogy nyaraljon , most 
mégis arra buzdítjuk —  a legszentebb köz
érdek nevében közönségünket —  hogy m en
je n  innen, vigye el gyerm ekeit m essze 
földre mindaddig, mig e nagy veszedelem  
elvonul fejünk felöl. Hogy hová m enjünk, 
az m ost egészen m ellékes, csak m esszire 
innen. Ne a luxust és fürdőzést keressük 
m ost, hanem  egy más egészségesebb vidé
ket, hol ugyanazzal a  költséggel, am ilyennel 
itthoni háztartásunkat visszük, igen szépen 

j m egélhetünk,
Korántsem  akarunk tanácsokkal szol- 

j gálni, de közönségünk szives figyelmébe 
! Ajánljuk dr, Torday F eren ezn ck, a  buda- 
! pesti állami gyermek menhely főorvosának 

az Országos Közegészségügyi Egyesületben 
tartott előadását, am ely arról szól, hogy 
gyerm ekeinket a B alatonra vigyük nyaralni. 
Miután nálunk m ost a nyaralás kérdése 
szom orúan aktuális, azt hiszszük nem  vég
zünk fölösleges m unkát, ha a je le s  orvos 
e figyelemre m éltó m unkáját az alábbiak
ban közreadjuk.

Az előadás a szokásos bevezetés után 
a kővetkező:

Nyugodt lelkiismerettel a szakember tárgyi
lagos pártatlanságával mondhatom, hogy a ter
mészet csodás alkotásaival megáldott szép hazánk
ban a legjobb, legelőnyösebb, úgyszólván minden 

| gyermeknek legmegfelelőbb hely a Balaton partja.
A Balaton természeti szépségeiről nem 

j merek, hivatatlanságomnál fogva nem is tudok,
: de nem is szabad beszélnem. Mert mindunnyiuuk- 

nuk közvetelleu közelről kell ismernünk a Balatont.
Kell, hogy lebegjen lelki szemeink előtt a 

! maga teljes szépségében a Balaton, a magyar 
tenger. Közép-Európa legnagyobb tavát méltán 

| megilleti ez elnevezés, bár nem tengermaradvány, 
de a természet gazdagon felruházta mindazokkal 
;i gyógylialányokkal, melyek a tengerpartot egész
séget viaszaadó, életet megtartó, csodatevő 

I hellyé teszik.
A Balaton vize hígított ásványvíz. Kénve- 

j gyülelekben aránylag gazdag. Ilömérséke egészen 
megfelel a tenger vizének. Havonkénti közép átlag
ban, junius, július és augusztus hónapokban min
dég melegebb 20" Olsiusnál. A Balatonban für
dőzés gyógyhatásúban a viz sajátosságain kívül 
nagy szerepet kell juttatni a hullámverés állal 
kiváltott mechanikus és pszichikus ingereknek is. 
Fontos szerepe vau a tiszta, jó  levegőnek és az 
enyhe kiimának. Korábban kezdődik ott a tavasz, 
tovább tart az ősz, a nyári meleget pedig mérsé
keli a vízfelület, úgyhogy kánikulában is csak a 
déli órákban van igazán meleg. A nagy vízfelület 
este melegitöleg hat a part páratelt portól mentes, 
tiszta levegőjére. Reggel és délben pedig hűsítő 
a hatása. A Balaton vidékét általában verőfény 
jellcgzi, mert itt sem az esős napok száma, sem 
az cső mennyisége nem nagy. Nyáron ál úgy
szólván egész naphosszat nap fürdőt vesznek. A 
napfény napjainkban mindjobban megismert sajá
tosságai formáinak újból egészséges, erőteljes, 
életvidám és edzett emberkét az oda vérszegé- 

! nyen, csenevészen, elgyengülten, bágyadtan, kod-

Tolnai Világlap melyen tisztelt olvasóit és megrendelőit tisztelettel értesítem , hogy annak elárusitását m eg
kezdtem, mely m egrendelésre házhoz lesz hordva. Tisztelettel Balkányi Ernő könyvárus.



vétlen hangulattal levitt városi gyermekből. A víz, 
a levegő, a napfény mellé sorakozik, mint negye
dik hatalmas tényező: a part fövenye. A parti 
homok csak mikroszkóppal meglátható kis kristá
lyai, észre nem vehető apró kis tüszurásokkal 
ingerük a homokban hentergö, játszadozó, homok
várat építő gyermek bőrét és ezúton fokozzák 
alászállott anyagcseréjét. Mindezen tényezőkből 
összegezödik az a csodás hatás, mellyel a Bala
ton melletti nyaralás megváltoztatja az angolkóros, 
görvélycs, vérszegény, csencvész gyermekeknek a 
városi élet egézségtelcn viszonyai, s az iskolázta
tás és tanulás által erősen megviselt, sokszor 
életben maradásukban is veszélyeztetett szervezetét.

A Balatonnak csupán gyógyhatányai vannak, 
dtí ártalmai nincsenek. A Balaton melletti nyara
lás üzleti ellenségei terjesztik azt a hazug bírt, 
hogy a Balaton melletti nyaraló helyeken gyakoriak 
volnának a vállólázas megbetegedések. A belügy
minisztérium hiteles hivatalos adatai szerint a 
nagy Balaton mellett fekvő községek úgyszólván 
teljesen váltólázmentesek.

A nyaralás másik rettegett betegségéről, a 
hasi hagymázról, a tífusznak gyakoriságáról is 
vannak hivatalos adataink. Ezuknek tanúsága 
szerint az utóbbbi 10 évben a Balaton partjai 
mellett ritkábbak voltak a lifusz-mcgbetegedések, 
mint a Balaton melletti megyék cgyébb részeiben.
Ez idő alatt csak Siófokon volt egy Ízben, l.K).>- 
ben tifusz-járvány. A legsürgősebben megoldandó 
feladatok közé tartozik ezért a Balaton melletti 
nyaraló helyek csatornázása. Mindenütt gondos
kodni kell jó ivóvízről s akkor el fog múlni ezen 
egy ízben bekövetkezett, de a jövőben remélhető
leg végképen elmaradó veszedelem is.

A közeljövő sürgős teendő közé tartozik az 
állam, törvényhatóságok parti községek, parti bir
tokosok és telepesek együttes erővel mihamarabb 
feltöltsék, fölépítsék egész hosszában végig a 
Balaton déli partját, hogy onnan kipusztitsák a j 
sást és a nádast, hogy lehetővé tegyék, hogy a 
Balaton egész déli partján végig a gyermekvilág olt 
a közvetetlen közelből szihassa a Balaton éltető 
szabadlevegöjét, ott sütkérezhessen a Balatonban 
megfürdött napsugarak fényében, ott játszhasson 
a befásitott parti töltés homokfövenyén. A Bala
ton partját végig szabaddá kell tenni. Körüljár
ható, partmeneti sétaút kell, hogy övezze a magyar 
tengert.

A nyaralás sikereiben a természeti tényező
kön kívül a lakás és táplálkozás osztozkodnak. Az 
egészségtelen rossz lakások igen kétségessé tehe
tik a nyaralás eredményét; alacsony, nedves, 
sötét, szűk parasztházhk nem alkalmasak nyári 
lakásnak. A nyaralás ne legyen továbbá a nehe
zen megszerzett vagyont eltékozló költséges 
passzió. A magam szerény nézete szerint ép ezért 
azt tartom kívánatosnak, hogy a Balaton partját 
a környék lakosságának tulajdonát tevő, jól, de 
nem költségesen épített, kényelmesen, de nem 
fényűzően berendezett, nem túl nagy telkü bér
nyaralók övezzék körül. A városi élet minden 
hátránya átplántálódnék a nyaraló helyre, ha a 
nyaralni menő gyermekes családok fökép szál
lodai lakásokban húzódnának meg. A környéki 
lakosság közvetetlen anyagi érdékeltségének foko
zása utján lényegesen megjavulnának a Balaton- 
part élelmezési viszonyai is, melyekről viszont 
közvetetlen tapasztalatok alapján mondhatom, 
hogy nem olyan rosszak, mint a hogy azt néme
lyek niresztelik. E tekintetben is javultak a viszo
nyok. A Balaton környéki lakosság mindinkább 
belátja a rendszeres élelmiszer termelés hasznot- 
liozó voltát. Már nemcsak a parti lakosság, hanem 
a beljebb fekvő községek lakossága is bőségesen ' 
szállít élelmiszereket a Balaton mellett nyaralók- ' 
nak. Az élelmiszerek szállítását a közelmúltban ! 
épült helyi érdekű vasutak és a végre felépülő 
Balaton parti vasul nagyon megfogják könnyíteni. ! 
A balatoni szövetség szövetkezeti utón felállítandó : 
intézményekkel igyekszik az élelmezést jobbá és | 
olcsóbbá tenni. És igy minden valószínűséggel | 
meg fogjuk érni azt, hogy az érdekeltek czél- 
tudatos, következetes, egymást támogató munkás
sága révén a társadalom mindenféle rétegeinek 
igényéhez és tehetségéhez alkalmazkodóvá és i 
jHiányosság révén is általánossá fogják tenni a 
Balaton melletti nyaralást.

MURASZOMBAT, 1907. ______ __

Tisztelettel kérjük hátralékos előfize
tőinket az elölizetés beküldésére.

Tisztelettel A  k ia d ó h iv a ta l.

.MURASZOMBAT £S VII)fiKE“

Községi közgyűlés.
— Telukadotnány ozások. —

Muraszombat község képviselőtestülete május , 
31-én délután 1 órakor a községházán közgyűlést 
tartott Lainscsák József községbiró elnöklete alatt. 
Jelen voltak: Árvái IJernát, Antauer József, 
Bácz János, Berger József, Barbarics István, 
Kováts István, Vüjecz György, dr. Vratarils Iván, 
Olajos Sándor, Faschingor Győző. !

A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és | 
hitelesítése után letárgyalta a közgyűlés a tárgy- 
sorozatot, melynek első pontja a Délvasmegyei 1 
Takarékpénztár kérvényé volt. A J)elvasmegyei 
Takarékpénztár még 1903. július 7-én kérvényt 
adott be a városhoz, amelyben előadta, hogy 
emelendő épületének homlokzatát a Bölcs-féle 
ház és az állami iskola vonalába kívánja helyezni, 
mi által pár négyszög öl területet a varos tulaj- i 
donát képező utczából elvesz, viszont a Bokor- j 
uteza felöli részén ugyanannyit ád a városnak 
miután erre az építkezésnél szüksége nincsen, j 
A város akkor kiküldte Sömen János bírót, Hor
váth Pál és Bácz János képviselőket a kérdés 
tanulmányozására s ezek szóval kijelentették 
Olajos Sándornak, a Takarékpénztár ügyészének, 
hogy a kívánt cserébe bele mennek.  ̂ írásbeli 
nyoma azonban az ügynek nincsen s a Takarék
pénztár most beadott kérvényében az akkori ha
tározatnak írásban leendő kiadását kérte. A köz
gyűlés egyhangú határozattal jóváhagyta a még 
1908-ban kiküldött bizottság kijelentését s ezt j 
írásban is kiadni rendelte.

Hasonló tárgyban és ugyancsak szóval kér- j 
vényezett Dobray János vendéglős is. Az ö kér
vényének az a legörvendetesebb része, hogy tény
leg épit, ámbár azt, hogy ezt mikor szándékozik j 
megcselekedni, még nem árulta el. A város kész
séggel hozzá járult, hogy a piacztérböl Dobrai is 
elfoglalhasson egy darabot, miután emelendő 
épületét annyira ki akarja hozni, hogy a piaczi 
homlokzat az uteza frontjával egy vonalban , 
legyen.

Mind két esetben d í j t a l a n u l  bocsájtotta j 
a város a kérelmezők rendelkezésére az általuk 
elfoglalandó területet — szépészeti szempontból. 
Semmi közünk a város tényéhez, csak azt sze- j 
retnök tudni, hogy miért nem kapja a város is j 
ingyen a vasúti hozzájáró úthoz szükséges terű- ' 
letet s miért kell neki perlekedni és kisajátítani, 
holott arra a pár négyszög ölre nemcsak szépé
szeti szempontból van szükség, hanem azért, 
mert e nélkül az utat a Plesza feláldozása nél
kül nem lehet megcsinálni. A városatyák nehány 
garas ára petróleumot sajnálnak világítási czélra, 
nagy értékű területeket pedig átengednek szó 
nélkül. A két kérvényező — csak gyengén szá- 
mitva — elvesz legalább 50 négyszög öl első : 
rangú területei. Ez csak 1Í0 koronával véve, a 
város már is 1000 koronát ajándékoz s ezért az 
összegért szépen ki lehetne sajátítani a vasúti 
úthoz szükséges területet. Korántsem az építkezők 
ellen beszélünk! Akik a közügy iránti néze
teinket ismerik, tán nem is gyanúsítanak meg 
ezzel! Hisz akik ily nagy költséggel építe
nek, azoknál ez a pár korona nem jön szá
mításba, a városnak pedig ez összeg jól esnék, 
annál is inkább, mert az ajándékozást akkor már 
más építkező is megkívánhatná. Más városok is 
szem előtt tartják a szépészeti szempontot és 
nemcsak megengedik, hogy az uteza vonalba 
épüljenek a házak, hanem erre kötelezik is az 
épitetőt, de egyben azt is kimondják, hogy a 
szükséges területei az építkező megvásárolni 
tartozik.

A tárgysorozat e két kérvénynyel úgyszól
ván kimerült, mindössze Horváth József rendőr 
kapott fegyvergyakorlatra 18 napi szabadságot s 
az esküdtek alaplajstromát összeállító bizottságba 
küldte ki a közgyűlés Bácz Jánost.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése 
kapcsán még a vasúti hozzájáró útról volt szó, de 
erről lapunk más helyén teszünk említést.

Szezon dal.
Ah itt a nyár, ugorka érik,
A szezon is már teljes mórt,
Az ember majd megpukkad délig, 
S  nyeli a szúnyogot, a port. 
Verset írni! Ah szörnyű tréma,
De Izidor, u bősz szedő,

JUNIUS

Ha ajtómon kidobom én ma,
Az ablakon újra be jő.

És esemény is akad bőven.
Helylyel-közzel jő valami.
Bá ér az ember ily időben 
Még szerelmet is vallani.
De erről szólni e helyen.
Tiltva vagyon és nem merek.
Hátha kapok egy n é v t e l e n ü l  
Megirt illatos levelet.

Az a d ó p r é s  szorítja torkunk,
Van sirás, szörnyű jajgatás,
Mert drága ah egy önfeledten 
Bemondott adóvallomás.
Csak az a jó , hogy a titkár ur 
Derék szál legény, fél öles,
A hölgyek is adóznak néki,
S  fizetünk mint a köles.

A bíróságnál nagy a drukk most,
A bíró, jegyző mind remeg.
Az elnök jő , vizsgálat árnya 
Álmaikban is el lebeg.
Egy elnöki mosoly manapság 
lligyjék meg, szörnyen sokat ér,
Sokszor jövő, sokszor egy félig 
Letört, megakadt karriér.

A vasút is már készülőbe,
Csak ut nincs, mely hozzá vezet, 
Kisajátítani kéne ottan 
Egy parányi kis házhelyet.
De harezba áll a vasút, város,
S  igy az ember nem sokra megy,
S várunk, várunk, inig önmagától 
Megindul egyszer majd a hegy.

Szóval sok itt az aktuális,
Szörnyű sok a szenzáczió,
Verset Írni ah! kriminális,
Ily melegbe’ biz Ég nem jó.
De mit csinál szegény poéta,
Sztrájkolni kék, de nem merek, 
Nyakamon ül, kéziratot vár,
Izidor a bősz, szedőgyerek.

. . . . i ......... r.

H Í R E K .

Ű rn ap ja . Borongás felhős időben 
ünnepelte a katholikus világ vallása egyik 
legnagyobb és legszebb ünnepét, az Űrnap
ját e hó 30 án, csütörtökön. Szerdán este 
már hatalmas taraczklövések hirdették a 
másnapi ünnepet. Reggel már korán a 
hivök ezrei sereglettek a templom felé. 
ahol az ünnepélyes szent misét Szlepeez 
János plébános celebrálta. Kevéssel a mise 
kezdete előtt vonultak fel az iskolák növen
dékei s a muraszombati önkéntes tüzoltó- 
egyesület vig zeneszóval zászló alatt Meixner 
Mátyás főparancsnok vezetése alatt. Haran
gok zúgása közepette indult el a templom
ból a körmenet, melynek élén az iskolás 
gyermekek haladtak tanítóik vezetése alatt. 
Az oltári szentség előtt tehér ruhába öltöz
tetett iskolás leánykák mentek virágokat 
szórva, a tűzoltóság pedig sorfalat képezett. 
A tűzoltók zenekara alkalmi darabokat ját
szott. A körmenet megkerülte az egész 
várost s négy különböző helyen felállított 
oltárnál volt rövidebb ima. A hivök ezrei 
vettek részt a menetben. A városi hatóság 
képviseletében Lainscsák József bíró ment 
a baldachin után.
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Ozv. Szápáry Gézáné szül. 
Györy M ária g ró fn ő  nyári tartózkodásra 
muraszombati várkastélyába érkezett. Tervbe 
volt véve — s lapunk múlt számában is 
(■mliletliik — hogy a Sorok-Ujfaluban esz- 
közlendö épitkezések végett gróí Szápáry 
Pálné iá hosszabb tartózkodásra gyerme
keivel együtt ide érkezik, azonban a fenye
gető vörheny-járvány miatt megmásították 
tervüket s daczára annak, hogy a várban 
fogadásukra már minden el volt készítve, 
nem jönnek ide.

Gróf Szápáry László v. b. 1.1.
pénteken pár napi tartózkodásra muraszom
bati kastélyába érkezett.

Dr. Laky K ristó f kir. kúriai biró, 
<•/.. er kir. kamarás, a szombathelyi kir. 
törvényszék elnöke, a muraszombati kir. 
járásbíróság ügymenetének megvizsgálása 
czéljából hétfőn városunkba érkezik s 
rokonainál, B ö lcs  B é la  gyógyszerész vendég- 
szerető házánál fog lakni.

Novák Ernő főfelügyelő, B á r t  h á l ó s  
István vasutunk engedményese, F á b j á n  Lajos 
vállalkozó az épitósi vállalat több mérnöke ki s ó 

it írben 28-án városunkban időztek a vasútépítés 
i. / ül vizsgálata tárgyában.

Működik az adóprés. Nincs a föld kerek
ségén éberebb hitelező, mint a királyi kincstár. 
Az nem enged s felkeresi minden évben a nyo
morult adóalanyokat. A III. osztályú kereseti adót 
kivető bizottság a mull évben működött és meg
állapította 3 esztendőre az adót, Az idén újra 
összeült, hogy az évközben keletkezett üzleteket, 
vállalatokat és egyéb kereseti forrásokat meg
adóztassa. A bizottság elnöke Olajos Sándor ügy
ved, tagjai Bácz János, Bölcs Béla, Fürst Albert 
és Vratarits Iván, jegyzője Horváth László mura- 
/ unhati körjegyző. Kincstári előadóként Rainiss 

Lajos pénzügyi fogalmazó szerepel. Az adókivetö 
bizottság mely a városháza tanácstermében 
ülésez — kedden kezdte és szombaton végezte 
működését. Kötelességünknek tartjuk megjegyezni, 
hogy az „áldozatok" majdnem kivétel nélkül meg
vannak elégedve a bizottság működésével és el
ismeréssel szólnak Olajos Sándor elnök humánus 
eljárásáról,

—  A vasút m egnyitása. Lapunk 
múlt számában hitül hoztuk, hogy vasutunk 
megnyitása junius *20 és 25-ike közötti 
időben lesz. Ez a terminus most egy pár 
nappal változott. E hó 28-án ugyanis Novák 
Ernő vasúti főfelügyelő, Barthalos István 
engedményes, Fábján Lajos vállalkozó és 
az építési vállalat több mérnöke bejárták az 
'■gesz, még a forgalomnak át nem adott 
vonalat s Novák Ernő főfelügyelő kijelen
tette, hogy a munkálatok oly előrehaladott 
állapotban vannak, hogy a vonalnak meg
nyitása junius végén megtörténhetik. Ehhez 
képest visszavonhatatlanul megállapította, 
hogy a mütanreudöri bejárás junius 27-én 
lesz, a forgalomnak pedig Péter Pál nap
ján, junius 29-én fogják az uj vonalat 
áladni. A megnyitással kapcsolatos ünne
pélyek a mütanreudöri bejárás napján, 
vagyis 27-én lesznek megtartva. Ezen meg
nyitási ünnepély programmját legközelebb 
közölni fogjuk.

Rainiss Lajos p. ü. fogalmazó c héten 
városunkban időzött és részt vett az adókivetö 
bizottság ülésein mint kincstári előadó.

Madárünnepély a muraszombati róm. 
kal.li. iskolában. Szép is, tanulságos is volt a 
*1 ■:jjus hó 25-én, szombaton délelőtt lefolyt ünne
pély Csiszár János és Fülöp Jenő tanítók vczc- 
'■ -e alatt az iskolaépület előtti gyönyörű fasor
iam. Az ünnepélyt egy háromszólamu énekkel 
kezdte meg Csiszár János ; oly szépen énekeltek 
a tanulók, hogy bárhol előadhatnák a felnőttek 
dalárünnepélyén teljes elismerés mellett. Ezután 
Eiilöp Jenő méltatta az ünnepély jelentőségét, 
melyet a miniszteri rendelet mindegyik iskola 
kötelességévé is tesz, Egyben a ták életének és

ápolásának nagy fontosságáról is értekezett: 
a szülök „eljen"-nel adtak kifejezést elismerésük
nek a szép felolvasásért. Ezek után a tanulók 
szavaltak az összes ismert madarakról szóló ver
seket mmd végig a legszebb fegyelem mellett, 
szép hangsulyozassal. A kisebb gyermekek a ma
darak hangjait utánozó versikéket mondtak derült- 
séget keltve. A szülök és az érdeklődő közönség 
örömmel hallgatták a tanulók kedves előadását. 
Ezek után ismét dalok következtek, oly szépen 
énekeltek, hogy a jelenvoltak ismét és ismét 
újabb dalokat kértek. Hallgattuk is örömmel 
és áhítattal, oly szép volt. Végül Szlepecz János 
plébános tartott a tanulók és szülőkhöz szép 
lendületes beszédet. Az bizonyos, hogy úgy a 
tanulók, mint a jelenvolt szülök és vendé
gek nem fogják egyhamar feledni a látottakat, 
hallottakat. Egy jelenvolt.

—  A vasúti hozzájáró ut. Megkészül a vasút 
és nem lesz hozzájáró ut. A plcszán keresztül 
vonuló utón legalább még semmiféle munkának a 
nyomait nem látjuk. És ennek a késedelemnek az 
oka a kereskedelemügyi minisztériumban van. 
Nevezetesen az útépítésnél kisajátításra van szük
ség, amennyiben az egyik tulajdonos önként és 
egyezségileg nem akarja a szükséges telket át
engedni. Ez a tulajdonos az öszszcl, mikor a 
tárgyalások megindullak, már hajlandó volt telké
nek az útba cső részét méltányos egyezséggel a 
városnak átengedni, de a közügy egy jó akarója 
akkor beszélte le e derék szándékáról, mikor 
már csak az egyezség aláírása volt hátra s igy a 
kisajátítási eljárás megindítása vált szükségessé. 
Ez pedig azóta a kereskedelemügyi minisztérium
ban pihen. A város legutóbbi közgyűléséből ki
folyólag sürgős átirat ment a vállalathoz, ahonnan 
azonban az a felvilágosítás érkezett, hogy nem 
rajtuk, hanem a minisztériumon múlik u késede
lem. Úgy tudjuk, hogy ekkor a jegyző sürgönyt 
menesztett a minisztériumba, kérvén az ügy sür
gős elintézését. Most kíváncsian várjuk a fejlemé
nyeket, mert Muraszombatban fog megtörténni az 
a csoda, hogy lesz vasút, de nem lesz hozzá
járó ut.

—  A telefon vezetékek megvizsgálása. Prclor 
Józsel, a soproni posta és lávirda igazgatóság 
műszerésze szerdán és csütörtökön megvizsgálta 
igen alaposan és behatóan a telefon központot, a 
kezelést és az egyes állomásokat. Összeköttette a 
legtávolabbi állomásokat, Czelldömölköt, Vasvárt 
s mindenünnen a legtisztábban lehetett a beszé
det hallani. Csodálatos egy dolog ez a telefon ! 
Mikor vizsgálják mindig jó , csak mikor mi szegény 
előfizetők beszélgetünk, akkor nem akar supcrálni. 
Mindazonáltal most már sokkal jobbak a viszo
nyok, mint előbb voltak,

—  Értekezlet a  póttartalékosok segélyezésére 
összegyűlt és megmaradt pénz hovaforditása tár
gyában. Vasvármegye közönsége annak idején, 
midőn a rendes ujonezok hiányában a póttartalé
kosok hivattak be a tényleges szolgálat teljesíté
sére, elhatározta a behívott póttartalékosok csa
ládjainak társadalmi utón leendő segélyezését. Az 
elhatározás folytán a muraszombati járás közön
sége sem zárkózott el e nemes czél elöl, a segély 
actiót nyomban meg is indította, minek ered
ménye folytán a járásban 751 korona 57 fillér 
segélyösszeg folyt be, amiből azonbau esuk 470 
korona lett a segélyezésre fordítva, míg a fen- 
maradl összeg ez ideig letétként az adóhivatalban 
kezeltetett. Miután azonban a segélyzö bizott
mány központi vezetősége kimondotta, hogy a 
fenmaradt összeg másra, mint a póttartalékosok 
családjainak segélyezésére nem fordítható, ennek 
folytán Hdrváth Pál főszolgabíró a liovaforditás 
tárgyában hozandó határozat hozatal végett 
junius lö-ára értekezletet hivott egybe, melyre a 
segélyzö bizottság tagjait meghívta.

—  Fegyelmi vizsgálat a vasúti hozzájárulá
sok miatt. Tudvalevő dolog, hogy a vasutmenti 
községek több-kevesebb összegű törzsrészvény 
jegyzéssel járultak a vasútépítés költségeihez s ez 
által lehetővé tették a vasul megépülését. Több 
község megbánta a dolgot s mikor látták, hogy a

vasutat tényleg építik is, azt gondolván furfangos 
észszel, most már úgy is meglesz, megpróbálták 
a megszavazott hozzájárulásokat visszaszivni. 
Természetesen a jogerős határozatokkal szemben 
ez nem sikerült, de az opponálnssal igen sok 
ügyvédi költség merült fel. Tólkcresztur és 
Gyanafa is ezen ellenálló községek között van. 
Mindegyik ügyvédet vallott és kézzel-lábbal tilta
kozott, kérvényezett és felebbezett a fizetés ellen. 
Ez természetesen nem akadályozta a részvény- 
társaságot abban, hogy a községeket ne perelje, 
mi által tetemes költség merült fel, másrészt az 
ellenállás is szép összegbe került, mert a közsé
geket képviselő fiskálisok nem dolgoznak ingyen. 
Az ellenállást azonban nem mindenki akarta, 
mert voltak józanul gondolkodó emberek, kik be
látták, hogy hiába kapálódznak és csak felesleges 
költséget csinálnak maguknak. Az egyes izgatok 
azonban valósággal terorizálták a népet. így Tót- 
kereszturon Oszvatics István, Gvanafán pedig 
Gumilár Mátyás voltak a szóvivők s ők kénysze- 
rilették rá a községek népét az ellenállásra. Most 
a vesztett csaták után következett a költségíizetés 
nehéz ideje. Mindegyik község köteles nehány 
száz korona perköltséget viselni. De mivel az 
ellenállás ellenzői nem akarták egész helye
sen — a perköltségeket viselni, a község egész 
egyszerűen adó arányában kivetette rájuk a hozzá
járulási összeget s a biró egyik-másikat még 
v é g r e h a j t á s s a l  is megfenyegette. Ez a kis 
manőver persze fülébe jutott a hatóságnak s most 
kemény vizsgálat folyik a bűnösök ellen, aminek 
a községbiró ellen indítandó fegyelmi lesz a vége, 
Ennek kapcsán arról is szó van, hogy mind
azokat, akik ellenállásra bujtogattak, elmarasztal
ják azon költségekben, amelyek a nemfizetés 
folytán felmerültek.

Megkezdett építkezés. A Délvasmegyei 
Takarékpénztár hatalmas palotájának építkezését 
immár megkezdettek. Rövidesen állni fog a szép 
épület, amely kétségkívül egyik méltó disze lesz 
Muraszombatnak.

Színészeink Alsó-Lendván. Szilágyi Dezső 
társulata, amely a mull nyáron Muraszombatban 
is játszott, ezúttal Alsó-Lendván működik. Nem 
lehetetlen, hogy e jól szervezett társulat az idén 
is át rándul hozzánk,

Bünpör egy kortesnóta miatt. A tavalyi 
választás még mindig kisért egy elkésett bűn
ügy alakjában. A korteskedés hevében egy nóta 
jelent meg dr. Porkoláb Mihály ügyvéd ellen, aki 
mint képviselőjelölt működött az időben itt a 
járásban. Ezt a dalocskát dr. Porkoláb Mihály 
sértőnek találta magára nézve s feljelentést adott 
be a törvényszéknél nyomtatvány utján elkövetett 
rágalmazás miatt ismeretlen tettes miatt. A vizsgálat 
megindult és annak során Szabó Ignáez ügyvéd- 
jelölt magára vállalta a szerzőséget. Ezért azután vád 
alá helyezték. Az ügyészség vádirata ellen azon
ban Szabó Ignáez, aki megtanulta a büntetör- 
vényt, kifogásokat adott be, mert a feljelentés 
elkésetten, a 3 hónapi indítvány! határidő letelte 
után adott be. A törvényszék erre pótvizsgádtól 
rendelt, amelyet 31-én foganatosított dr. Szász 
Ferencz kir. aljárásbiró. Kihallgatta dr. Ritscher 
Samu ügyvédet és Hartner Géza kereskedőt, kik 
a párt vezérei voltak s akik most már pontosan 
nem emlékeztek arra, mikor jutott dr. Porkoláb 
Mihálynak tudomására a gunyvers, de vallomásuk
ból annyi megállapítható, hogy 1904. május 10-ike 
a legkésőbb terminus. Ettől számítolt 3 hónap 
alatt, vagyis augusztus 10-éig kellett volna a fel
jelentést megtenni, de mivel az jóval később ada
tott be, Szabó Ignáez kifogása minden valószínű
ség szerint alaposnak fog bizonyulni s elévülés 
czimén megszüntetik az eljárást ellene.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.

A pró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

A muraszombati uradalomban Török Elemér 
tiszttartónál 10 drb yorkshirei malacz darabonként 
20 korona áron eladó.
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Maiczán János ferenczfalvai 
(Vasmegye) lakos 1400 négy
szögöl területű telkét a rajta levő 
házzal, mely üzlethelyiségnek igen 
alkalmas, az összes hozzá tartozó 
gazdasági épületekkel együtt sza
badkézből eladja.

Mesés szép lesz
minden hölgy

fél" Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Kuy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa sziliben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  " E A i t ”
Kecskemét.

i ---------------------------- -----------

II ÍCWS w r a  RK*0 WEXS !}■£&! K7

„Horgonyt*

A Liüimént. Ca sici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 1Í7 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult kötvénynél, csuznál es meghűléseknél,
..........■•••• bedörzsölésképpen használva. ........... ..

Figyelmeztetés. * Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegy gye! 
es a Richter czégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

0 ' Richter gyógyszertára az „Aranyoroszlánhoz",
P r á g á b a n , Elisabethstrasse ő neu. 

Mindennapi szétküldés.

215/1907. végr. sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szombathelyi és a muraszombati kir 
törvényszéknek és járásbíróságnak 1907. évi 
2920. 2925. P. és 1907. V. 50 számú végzése 
következtében dr. Schalícr Imre és dr. Stolzer 
Jakab ügyvéd által képviselt Lutliár Lajos úgy J. 
Perchnigg s utóda J. V. Miiller gráczi cég javára 
Kühár József felsölcndvai lakos ellen 1744, 000 
kor. és 005 kor. 28 fillér, s jár. erejéig 1907. évi 
márcz. 22 és febr 25. foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2783 kor. 
70 fillér-rc becsült következő ingóságok, u. m. 
ló, szekér, szánkó, sertés vegyestakarmány répa, 
masina, szecska metsző, szobabcli bútor, boltbeli 
áru czik stbbiböl álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatni fog.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1907. évi V. 148/3. számú végzése foly
tán fent felsorolt tőkekövetelések és járulekaikból 
még hátralevő követelések s járulékaik erejéig 
Felsőlendván Kühár József lakásán leendő 
eszközlésére

1907. évi június hó 12-ik napjának
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett követelések az 1881.

évi LX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi május 
hó 28 ik napján.

S Z A B A D D  JÓ Z S E F , kir bir. végrehajtó.

|| jr  • p  ?  könyv- és papirkereskedésében Muraszombat DclIKcinyi Crnu kapható és megrendelhető a következő tudo- 
^  mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Önügyvcd, házi titkár
és levelező. T a r t a 1 o m : utasítások som-
más eljárás, fizetés meghagyás, polgári há-
zasság, örökösödés eljárás, bélyeg és egyéb
illetékekről, szabad Urnákról, kamatláb meg-
határozásáról szóló legújabb törvények alap-
ján. -  Minták ipar és kereskedelmi, családi
és szerelmi levele vhez, szerződések, bizo-
nyitványok, váltók, folyamodványok, nyugták
stb. stb. dolgokhoz. Bolti áru kötve 2 K 40 f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 40 fül. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 24 fillér.

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, m inden  
szám  érdekes 
r e g é n y n y e l .
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A szappan, amely az egész munkát elvégzi

PÉNZ, IL>Ö és MUNKA— ruegtakaritár. meiíett a ruha még is szebb, 
mint valaha.

»  A S C H E R  B.  é s  F I A

Lokom obilok, Gözcséplögépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Tala jm ivelö Eszközök, Teljes M alom 

berendezések, stb. stb. Kívánatra szívesen küldünk 
árjegyzéket es koltsegvetest.

M A G Y A R  K E R E S K E D E L M I  RESZVENYTARSASAG
A  M a g y a r  K ir. Á lla m v a s u ta k  G é p g y á r á n a k  V e z e r ü g y n ö k s é g e , B u d a p e s t .

Nyomatott Balkáuyi Ernő gyorssajtójáu, Muraszombatban,


