
Muraszombat, 1907. Huszonharmadik évfolyam 25. szám. Vasárnap, junius 23.

^ e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m i i v e lö d á s i  E g y e s ü l e t *1 h iv a t a lo s  k ö z lö n y e .
ELŐFIZETÉSI ÁR:

ész évre i*> kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
Előfizetési pénzek és reklamácziók 

B A L K A N Y I  ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁ N O S . 

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 

Nyilttér petit sora 50 fill.

Motoros közúti közlekedés.
(Cz) Lapunk m últ szám ában , a m áv. szom 

bathelyi üzletvezetöségének m uraszom bati 
útjáról irt tudósításunk kapcsán m egem lé
keztünk arról a nagy fontosságú eszm éről, I 
amelyet Kussevich Tivadar  üzletvezető 
megpendített. Ez a  közúti m otoros teher 
közlekedés ügye, m elylyel az állam vasutak 
igazgatósága most akar kísérletezni, s ami 
nagy kiterjedésű gazdaságilag eléggé fejlett 
vidékünkön, m ely egy 73 kilom éter vasút 
végállomását képezi, kíván próbát tenni.

Minden vasutm enü állom ásnak van 
bizonyos forgalm i körzete. S zakférfiak állí
tása szerint, ez a körzet akkora, hogy az 
állomást középontnak véve  fel, átlag 2 4 — 30 j 
kilói létei* átm érővel bir. V alam ely vasút 
végállomása azonban nem  esik e szabály 
alá, annak a forgalmi körzete a legközelebbi 
vasutig terjed. A helyes vasúti politikának j 
egyedüli és fö czé lja  csak az lehet, hogy e j 
körzetek forgalm át a vasúthoz szív ja  és 
lebonyolítsa.

Igen könnyen m egy ez 1 0 — 12 kilo
méter távolságra, de m ár sokkal n eh ezeb 
ben akkor, ha a vasutat ennél nagyobb j 
távolságról kell és lehet csak tengelyen 
m egközelíteni. K eresni kell tehát m ódot 
arra, h ogy ezen nagy távolságok, o lcsó és 
jó közlekedési eszközök révén csökkenthe
tük s a távolság szülte term észetszerű aka
dályok leküzdhetők legyenek.

R enard  fran czia  vasúti m érnök feltalált

egy  m otoros vasúti szerkezetet, m ely minden 
alapépítm ény nélkül, a rendes és jó  karban 
tartott országutat véve igénybe ezen fuva- í 
rozási nehézségeket letudja küzdeni.

A z egész szerkezet egy teherhordó I 
autom obil, am ely az örületes sebes szagul- j 
dás helyett, norm ális de azért elégendő 
gyorsasággal halad, s  a szükséghez képest 
egy vagy több teherkocsit —  m elyek e 
czélra  kellően berendezve vannak —  von- ! 
szol m aga után.

A m otoros közúti vasútnak meg van a 
m aga iránya, m eg vannak állapítva állom ásai, 
indulásának és érkezésének ideje, nem 
ugyan perczekre m enő pontossággal mint 
a szem élyszállító  vonatóké, hanem  mint a 
tehervonatok m enetrendje. A z egyes állom á
sokon megáll, berakja a feladott árukat, 
felveszi azokat rendes fuvar levél alapján, 
bárm ely vasúti állom ásra s továbbítja a leg
közelebbi vasutig, ahol az árukat minden 
további eljárás nélkül egyszerűen átrakják 
a vaggonokba. Egy szóval épen olyan, 
m int egy m ás rendes vasút, csak nem 
síneken jár.

K ussevich Tivadar üzletvezetőnek az a ! 
terve, hogy miután M uraszom bat végállom ás 
s mint ilyen nagy forgalm i körzete van  s 
mert m ásrészt óhajtandó voln a valam elyes 
összeköttetés A lsólendva és M uraszom bat 
között, ezen  vonalon volna legczélszerübb 
bevezetni a Renard-féle közúti m otoros 
vasutat, m ert kedvezőbb vidéket a kísérlete
zésre találni sem lehet.

És ennek az összeköttetésnek rend
kívül fontossága van. Első sorban lehetővé 
tenné, hogy a délről Pragerhof felöl észak 
felé irányuló teherforgalom , ezen  m otoros 
vasút közvetítésével, a  mi vasutunkon 
továbbutalnék, mi állal a körm eud— m ura
szom bati vasút jövedelm ezősége nem csekély 
mértékben em elkednék, másod sorban azon 
áruknak M uraszom batba való fuvarrozása, 
am elyeknek a délvidékről jővén, okvetlenül 
A lsólendvára kell irányittatniok, ezen  vasút
tal sokkal olcsóbban volna eszközölhető, 
m intha tengelyen kellene azokat szállítani 
és végül harm adsorban azért volna ez fon 
tos, mert ennek a nagy forgalmi körzetnek 
az Összes áruit ez a vonat quási útközben 
az egyes megálló helyeken összegyüjtené, 
miáltal eléretik az a c z é l ,  hogy a vidék lakos
sága szállítandó áruit a m uraszom bati vasút
hoz dirigálja, ami ismét a vasút jö ved elm ező
ségének egy igen fontos előm ozdítója lenne.

Az üzletvezető ur Árvái Henrik helybeli 
tekintélyes kereskedő által behatóan infor- 
rnáltatta m agát M uraszom bat község for
galm i viszonyait illetőleg. A kapott felvilá
gosítások teljesen kielégítették öt, am ennyi
ben m ajdnem  biztosan m egállapítható, hogy 
M uraszom batba átlag naponkint a legmini- 
nálisabban is szám ítva legalább egy waggon 
áru érkezik. Az üzletvezető ur ugyanis oda 
nyilatkozott, hogy ha garantia van arra 
nézve, hogy legalább is egy w aggon áru 
jö n  ide, akkor már a m otoros vasút renta
bilitása biztosítva van.

TÁRCZA.

S o rren to .
Irta : JÁNOSSY GÁBOR 

(Folyt, és vége)

Lehetetlen fogalmat alkotni — mondja Cas- 
telár — á kiáltó ellentétről, a mi a mosolygó 
fen-égü táj s a zord vulkán tekintete közt létezik. 
Midőn e ligetekben s partokon barangolunk, midőn 
elsétálunk a dombról a völgybe, a völgyből az 
erdőkbe, melyek olaj és citromfákból állanak, — 
a/, egszinü tengerig, melyen a szél dagasztolta 
vitorlák fehér madarak seregeihez hasonlítanak, 
vakjában látni és hallani véljük Virgil pásztorait 
és Thcokrit tengerészeit, mint éneklik az árbocok 

halászhálók között, azok a juhaklokban és a 
mezőkön azon dalokat, melyeket a zephyrek és 
tengeri szellők ismételnek; de midőn aztán a vul
kán felé fordulunk, látjuk, mint szórja a fényt, 
mint hányja a tüzet, midőn halljuk zúgni, nyögni 
1 - dörögni, azt hinnök, hogy gerinczein a füst- 
felhök között azok a légiók tolonganak, melyek 
azokat egykoron taposták : az örökös áldozatok, 
az örökös páriák, azon Spartacus légiói, kinek 
vészes, gyászos árnya ráborul a vidék költői szép
ségeire, mint a hogy a rabszolgaság gyalázata borítja 
az óvilág minden szépségét és összhangzatát!

— — — Mindjobban közeledünk czélunk 
felé. A hajó födélzetén szorongó utasok ajkairól

az elragadtatás hangjai hallatszanak, nincs, nem 
I lehet ember, a kinek lelkét ez a fenséges kép itt 
| meg ne ihletné.

A ragyogó ég, a végtelen tenger, a mint 
' nyugvó vizében, ebben a felséges tükörben a 
1 ráboruló ég azúrját visszaveri, a távol ködében 
I reszkető látványa Nápoly városának, a fölötte 

emelkedő dombvidék, örökzöld vegetácziójával s 
a távolabb eső, csillogó hótakarta begyeknek ko
szorúja . . . itt, a szemeink előtt egyre jobban 
kibontakozó Sorrenló, magas sziklafalaival, odébb 
Capri szigete . . .  a tündöklő ég, az örök tenger, 
a cziprus, narancs, olaj, myrlus, fügefák örökzöld
jétől beárnyékolt begyek, a lángoló napsugárban 
égni látszó városok s a szemhatárt bezáró havasok 
művészibb, megkapóbb, fenségesebb csoportosítá
sát hiába keresnéd másutt, mint a hogyan azt e 
helyen a nagyságos természet megalkotá!

De ime Sorrentóba érünk.
Szédítő magasságban emelkednek a tenger 

pariján meredeken végighúzódó sziklafalakon a 
házak. Fárasztó hegyi kirándulással fölér az az ut, 
melyet a meredek feljárón végig meg kell ten
nünk, mig a kedves, barátságos tekintetű városba 
följutunk.

Még egyszer végig tekintünk a magas szikla
falakról a végtelen tengeren, a nápolyi öbölnek 
leírhatatlan szépségét, a Vezuvnak, a kékszinü 
szigeteknek s a havasoknak fönséges látványát 
még egyszer átélvezzük, azután elszéledünk Sor- 
rentóban. Kiki arra tart, a merre neki tetszik. 
Nincs prograinmunk, ez a nap arra van szánva,

hogy kizárólag a természet szépségeibe merüljön 
el a lélek . . . álmodozzék álmodó virággal . . .

A takaros kis városka főterén áll Sorrento 
nagy szülöttének, a Megszabadított Jeruzsálem 
boldogtalan költőjének, Tassonak márványszobra. 
Föl se igen tűnik már egy-két, bármily remek 
szobor is a szemeinknek, hiszen van-e ennek a 
gyönyörű földnek még olyan inczipinczi, jelenték
telen városkája is, mely bronzban, drága márvány- 
kőben ne magasztalná nagyjai emlékezetét!

Ezt a természet és művészet drága kincsei
vel clhalmozott, művészi tehetségekkel oly dúsan 
megáldott s anyagiakban mégis vajmi szegény 
olasz népet nem tudta tönkre tenni az Unita Ilalia 
nagyhatalmi szereplésével járó óriási költekezés, 
nem az elviselhetetlen militarizmus annyira, hogy 
utolsó fillérét is örömmel ne adná oda nemzeti 
históriája kimagasló alakjait, eseményeit megörökítő 
emlékművek fölállítására.

És micsoda megbecsülhetetlen erő, mily meg
mérhetetlen hatalom van ezekben a hideg márvány 
emlékekben, ezeknek az érezszobroknak a fölira
taiban! A hazafiul érzést, a históriai érzéket mily 
hatalmasan fejlesztik, gyarapítják, a múlt történeté
nek tanúságait mily művészi ékesszólással hirdetik 
ezek a lépten-nyomou szembetűnő szobrok, c be
szélő cmlékjelei nemcsak e nép hazafiságának, 
nemzeti büszkeségének, hanem az emberi s z ív  

legszebb hajtása — a hálás kegyeletnek is, a mivel 
az élők leborulnak az elmúltak előtt!

— --------Bejárjuk a várost, elszéledünk
ulczái. boltjaiban, egy része a társaságnak a közelj

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Tekintve pedig, hogy igen sok olyan 
áru van, am elyet kereskedőinknek Aisólendva 
felé kell irányitaniok, mert Körm end felől a 
legcsekélyebb díjtételek mellett is drágábba 
kerülne az áru, mint Lendváig és onnan 
tengelyen idáig, nyilván való, hogy már 
ezen áruk egyedül is elég forgalmat biztosí
tanának a m otoros vasútnak. Nevezetesen 
vendéglőseink borszükségletüket majdnem 
kizárólag Zalam egyéböl szerzik be, állag 
évenkint ÍOOw aggon bor jön Muraszombatba, 
m elynek legolcsóbb és legrövidebb útja 
Aisólendva, továbbá az állami egyedáruság 
cikkei, a  dohány és só, am elyek beszerzési 
forrásai helyhez kötöttek egyrészt, m ásrészt 
tarifa kedvezm ényben nem részesülhetvén, 
szintén Aisólendva felöl jönnek és fognak 
jönni. A tengeri és délvidéki forgalom szin
tén nem mehet fel Szom bathelyig, hanem 
Alsólendváig vagy Radkersburgig csak. És 
ha m indezekhez h ozzá vesszük, hogy a 
cserencsóczi gabona csak akkor jön a 
m uraszom bati állom ásra ha könnyen és 
olcsón ideérhet, nagyon világos, hogy a 
motoros vasútnak lesz forgalma, s hogy ez 
a körm end — m uraszom bati vasútnak csinál 
forgalmat.

M indezen kívül m ég nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy ez a m otoros 
vasút sem nekünk sem a többi érdekelt 
vidékeknek nem kerülne egy kraczárjába 
sem . Ez tisztán az állam vasut költsége lenne, 
ami oly mom entum , hogy azt figyelm en 
kívül hagyni nem lehet.

Épen ezért szivünkből üdvözöljük az 
üzletvezető ur eszm éjét és kívánjuk, hogy 
az meg is valósuljon.

Vasutunk megnyitása.
Két nap még s bekövetkezik a/, a 80 év 

óta epedve várt pillanat: M u r a s z o m b a t  n a k 
v a s ú t j a  1 e s z. E hó 2ő-én tartják meg a 
körmend—muraszombati vasút forgalomnak még 
át nem adott vonalának a mütanrendöri bejárását, 
a kereskedelmi kormány, Vasvármegye és a ma
gyar államvasutak képviselőinek jelenlétében. Tör
ténelmi jelentőségű pillanat lesz ez Muraszombat

narancserdö felé tart s gyermekes örömmel szakit 
le egyik is, másik is a termés alatt roskadozó 
fákról egy-egy sárguló gyümölcsöt, a mit az élel
mes vezető észrevevén, egész ágakat kínál a tár
saságnak s barbár neinbáiiomsággql foszt meg 
cgy-két fát diszeitöl. Persze számom lírákkal liono- 
ráltatik adakozási jókedve adta taliánjának.

Dél felé jár az idő, a föutczán járván, egy 
osztéria int felénk hivogatólag s rövid tanácskozás 
után belépünk a barátságos csapszekbe.

Egykettőre egy-egy kis üveg bor mosolyog 
mindegyikünk előtt s mire koczintanánk, már tálal 
a fürge csapiáros. A menü nagyon egyszerű és 
éppen nem mondható rossznak. Gyönge leves, 
mit telehintünk zamatos fűszerekkel, azután óriási 
tálban a fö-lő nemzeti eledel: a maccaroni, pom
pás halféle, valami retek izü gyökér a végén, 
melyet alig tud az ember vastag kérgéből kihá
mozni s vége a lakomának. Alig volt egy líránál 
valamivel drágább az ebédünk, melyre ugyancsak 
csúszik a könnyű, zamatos vörös bor s még a 
rosszul szelelö minghettinek is mintha kellemesebb 
ize, zamatja lenne most, úgy érzi azt az ember 
ebéd után való rózsás hangulatban.

Nos és a kit ennek a paradicsomi vidéknek 
a varázsa megbüvöH, a ki a természet leirhatat 
lan szépségeibe elmerülve itt, — mint mi csele- 
kedtük azt, — ebéd után való derült hangulatban 
a tenger partjára megy s árnyas helyen az édes 
semittevésnek engedi át m agát: az tudja csak 
átérezni igazán az abszolút nyugalomnak, a bal
zsamot lehelő levegő hűvös huilámjaiban fürdő 
lélek álomszerű boldogságának a gyönyörét

S a mikor lehanyatlóra válik a nap s a csön
desen hullámzó tenger tükre fölött csodás színben

község életében, nmeivel a helyzethez illő komoly
sággal és fénynyel fog a város közönségé meg-

K tárgyban Púsfay Pongrác/, elnöklete alatt 
népes értekezlet vo't,' amelyen a megnyitási 
ünnepély s a fogadtatás módozatai képeztek 
megbeszélés tárgyát.

Pósfay Pongrác/, főszolgabíró bejelentene, 
hogy ö a járás hatóságának képviseletében Pétcr- 
hegy— Tótkeresztur állomásra megy, s otl a járás 
határán fogja üdvözölni a bizottságot á járás 
közönsége nevében s felhívja a többi községete
ket is, hogy az állomáson gyülekezve fogadják a 
vonatot.

D. u. 2 órakor érkezik a bizottságot hozó 
vonul Mínuszom bal ha. A muraszombati fogadtál ás 
a község feladata lévén, e részben az értekezlet 
nem határozott, csak felkérte a jelenlevő Horváth 
László körjegyzőt, hogy e tárgyban a képvisolő- 
lestületet közgyűlésre hívja össze. A város gyűlé
séről alább le-z szó.

Elhatározta azonban az értekezlet, hogy a 
bevonulás és a hivatalos fuuktiok elvégzése után 
áldomást tart. A diszebéd rendezésére bizott
ságot választolt, mely Pósfay Pongrácz elnöklete 
alatt dr. Czifrák János, dr. Rilsher Samu, dr. 
Somén Lajos, dr. Skrilecz Mihály, Takáts R. 
István és dr. Vratarits Iván tagokból all.

A bevonulás után a bizottság az állami 
iskola egyik tantermébe vonul, ahol felveszik a 
mütanrendöri bejárás eredményéről szóló jegyző
könyvet, s rövid pihenő után d. u. 5 órakor lesz 
a diszebéd a Dobray-féle vendéglő éttermében. 
Egy teríték ára ü korona. A bizottság szorgalma
san gyűjti a helybeli aláírásodat, a vidékre pedig 
meghívók küldetlek szét, s igy remélhető, hogy a 
baiufuel minden tekintetben sikerült lesz.

A megnyitási ünnepség fő mozzanata termé
szetesen a bizottsági vonatnak Muraszombatba 
érkezése, a kereskedelmi kormány képviselőjének 
fogadta tatása. E tárgyban Muraszombat község 
képviselőtestülete csütörtökön d. u. Lainscsák 
József községbiró elnöklete alatt rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen a képviselők közül meg
jelentek : Pácz János, Rerger József, Barbarits 
István, Kovúts István, Horváth Pál, Mártimmá 
Ferenc/, Párkány Sándor, dr. Skrilecz Mihály. 
Előadó Horváth László körjegyző volt, ki vázol
ván a megnyitási ünnepély fontosáságát, kérte a 
képviselőtestületet, hogy hozzon határozatot, miként 
kívánja a fogadtatást megtartani és szavazza meg 
a szükséges költségeket.

A képviselőtestület erre egyhangúlag elhatá
rozta, hogy a vonatot ünnepélyesen és hivatalo
san fogadja. A turaczkiövések és a Rákóczi 
induló hangjai mellett a feldíszített pályaudvarba

.MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

reszket az ég, a viz, a sötét sziklafalak, a fehér 
házak, a myrlus és narancsligetek pompázó szin- 
vegyüléket visszaadó vidék s te hanyatt fekve 
nézed a felhőiden ég ragyogó boltozatát, tele 
tüdővel szívod magadba a bulzsamillatoklól terhes 
szellő üdítő fuvalmát, avagy félig fölemelkedvén, 
végig járta tód szemeidnek n íerengö tekintetét az 
alkonyat bíborától elborított vidéken, s hallod a 
hullámok rejtelmes zúgását, a távol rozsás ködében 
imbolygó város elhaló zaját, vagy talán olt, az 
esthajnal lángoló pírjában tündöklő szigetek körül 
ingó-ringó halászbárkáról édes dalnak hullámai 
jutnak el feléd — akkor elragadtatásod entuziáz- 
musba: csap át, lelked fennen szárnyal, szived 
hevesebben dobog és áldod az Istent, hogy meg
látni engedte csak egyetlen egyszer is o rövid földi 
éleiben — hogy látni engedte a boldogságnak ez 
cdcnkcrljét!

. . . Mert bár járjon ezer veszély!yel az élet 
itt, fenyegesse a nyomorult, tehetetlen embert a 
föld és a viz rettentő haragja, mely kitöréseiben 
e ragyogó világot szomorú pusztasággá tudja pil
lanat alatt átváltoztatni, legyen még oly drága ára 
itt a boldogságnak, az élet édes örömeinek, — 
mégis áldott e föld, boldog, irigyelt annak népe, 
mert a természet csodái tárják eléje szépségük 
titkait, mert alig kerül munkáim az élet javainak 
megszerzése ez Istenáldotta földön, melynek virágai 
el nem hervadnak, melynek fái leveleiket le nem 
hullatják, melyre oly éltető melegséggel szórja a 
napnak örök csillaga fénysugarát . . .  ah, oly szép 
lehet az élet itt, olyan végtelen nagy a boldogság 
s oly édes lehet itt — mint sehol a föld kerekén 
ah, oly édes lehet itt a szerelem . . .

berobogó vonatot és a küldöttséget a képviselő
testület nevében Kováts István képviselőtestületi 
tag fogja üdvözölni. A pályaudvaron megjelenik 

I az egész képviselőtestület Lainscsák József hiró 
és Horváth László körjegyzővel az élén, kivonul 
az önk. tűzoltó-egyesület zenével Meixner Mátyás 
löparaitcsnok vezetésével. Fehér ruhába öltüzlr- 
tett leánykák virágcsokrot fognak átnyújtani ;i 
keresk. miniszter és a vármegye képviselőinek s 

■ ezután zeneszó mellett bevonulnak az állami 
iskoláim. A pályaudvar előtt hatalmas diadalkajm 

j fog felállittatni. a várost fellobogózzák. Felkérik 
| továbbá a város közönségét, hogy a bevonnia-- 

bán vegyen részt. Mindezeknek költségeit j i !j-/ 
megszavazta a közgyűlés, még pedig egyhangúlag 

. és minden kicsinyes korlátozás nélkül, csupán azt 
hagvván meg a bírónak, hogy felesleges kiadá- 

| sokba ne bocsátkozzék.
A megnyitás tehát, mint az értekezlet <•* a 

| városi gyűlés Imlaiozalaiból latjuk, eleg i.üpo/.ai.- 
lesz s a fővárosból idejövő magas méllóságu 

j urak jólesöen fogják tapasztalni, hogy tőlünk tcl- 
I hetöleg mindent elkövettünk községünk e Inni..-; 
j és jelentőségteljes napjának méltó megünneplésért-.

A m u r a s z o m b a t i  á ll. i s k o la  é v z á r ó  
v iz s g á i .

E hó 17, IS. és 19-ik napjain tartattak meg 
a helybeli állami iskolában az évzáró vizsgálatok. 
Az l.-sö és II. osztályban Árvái IJernnl. a III. oszt. 
Olajos Sándor, a ÍV. osztályban dr. Ritsclier 

| Samu és dr. Geiger Vilmos az V és VI. osztály 
. vizsgáin pedig dr. Czifrák János elnököltek.

Vizsgálatokon a szülök és érdeklődő közön
ség szép számmal vettek részt, kik a kiküldött 
gondnoksági tagokkal egyetemben conslalálták. 
hogy a növendékek kitűnő előmenetelt tettek. 
Szabatos, precíz feleleteik s különösen a magyar 
nyelvben való jártasságuk általános meglepetést 
keltettek. A kiküldött gondnoksági tagok, mind
egyik vizsga után, elismeréssel szólották a kiváló 
tanerők szorgalmáról munkásságáról.

19-én délután volt a záróünnepély. A növen
dékek Richter József tanító vezetésével szebbnél 
szebb dalokat énekeltek igen szabatos előadásban. 
Többen szavaltak ezután, akik közül különösen 
kitűntek Saáry Katicza, Kohn Vilmos, Saáry 
Pista és Péntek Kálmán, akik egyébként is az 
iskola legjelesebb növendékei.

A szavalatok után Pósfay Pongrácz főszolga
bíró gondnoksági elnök, buzdító szavakat intézett 
az ifjúsághoz s elismerését fejezte ki a tantestü
letnek az elért szép eredmény felett, majd 
kiosztotta a jutalmakat.

Jutalmakat kaptak: Horváth Ró»si és Péntek 
Kálmán 1 1  drb. 10 koronás aranyat, Lejkó 
Manczi, Malacsics Rozika es Vukán Vera 5 -  ö 
koronát, mert legjobban s legszívesebben beszél
tek magyaiul.

Könyvjutalmat nyertek jó  előmenetel és 
szorgalomért: Saáry Katicza. Saáry Pista, Horváth 
Klára, Wolf Janka, Zsálik István, Kőim Vilmos. 
Idies Péter, Mester Anna, Geiger Lola, Fiiszár 
Jenő, Sehncl 1 Mariska, Saáry Gyula, Kardos Laci, 
Seb ne II Iluska, Legenstein ‘Géza, Balaskó Jolán. 
Gumiíár Ilonka, Skerlák Géza. Lainscsák Győző, 
Bcnczee/. István, Meixner Pali, Fiiszár Mariska, 
Péntek Katicza, Szlepecz Viktória, Bakó Margit, 
Szovják Mari, Geszti Ilka.

Jómagaviselet és szorgalomért: Fiiszár Jenő. 
Kohn Mariska, Meixner Emília, Pneher Emma, 
Novacsek Viktor, Skalicz József. Luttcrschmidt 
Mari, Vratarits Kálmán. Novacsek Pali, Faschin 
ger Irénke, Balozsics József, Berke Cili. Krapecz 
Irén, Skrilecz Ida, Weiner Imre, Zvér Teréz, 
Siftár Juliska, Vrecsic# Rozáika.

Szorgalomért: Pojbics Elemér, Sitikét/.
Mariska, Frankó Lujza, Weisz Janka, Malacsics 
Kálmán, Czipott Teréz, Szouk István, Roscufeld 
Jenő, Bakó Károly, Ruzsics Lajos Szász Juliska.

Szorgalmas és pontos iskolalátogatásért: 
Zsálik Lajos, Horváth Nella. Balasko Jóska, 
Pneher Lujza; ügyes munkákért: Szedonya István. 
Tubán Viktor, Kellcr Kálmán. Jutalmat nyerlek 
még: Czipott Ilona, Pápics Károly és Cservék 
Imre ismétlösök.

A jutalmak kiosztása után Saáry Katicza 
egy formás és minden képen sikerült beszédben 
megköszönte a derék tanítóknak buzgó működésü
ket, üdvözölte a vendégeket, és szívélyesen elbú
csúzott apró kollegáitól. A kedvesen elmondott 
beszéd mély hatást tett jelenlevőkre, kik lelkesen
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tapsollak a bájos kis leánykát bátor és értelmes
szavaiért.

Az ünnepély után a közönség a tanulók 
kiullil.isat né/l.t meg. A kiállító gyermekek közül 
lói i>!u>~eii kiItini Czervék Imre, ki szép lurugvú- 
in.iival vonta magára a ügyeimet.

Vasutunk személy díjszabása.
A közeli napokban megnyíló vasalunk 

iély dijszabását közöljük az alábbiakban, és 
azt luszszük, bogy közönségünknek szolgálatot 
les/.iiiik vele.

Vonalunkon, miként a MÁV. által kezelt 
i e s  vonalakon az úgynevezett zóna díjszabás 
\ .111 érvényben. Van szomszédos és távolsági for- 
; alt.m. A szomszédos forgalom 20 kilométer 
lavolságig tart és 3  vonalszakaszból áll. 1— 10 
kilométerig az I. 11— 15 kilométerig a II. és 
IC. 20 kilométerig a III. szomszédos vonalszakasz. 
V kilométeren leiül kezdődik a távolsági forgalom 
mely 5 vonalszakaszból áll. Egyébként c beosztást
legjobban feltünteti az, alábbi táblázat.

Forgalom
Távolság
kilométe

rekben
Vonal- Monc% s ; ! r .... .

I. 11 III.
kocsi osztály bún

1— 10 I. 00 30 20
Szomszédos II 15 II. 80 44 30

I l i - 20 III. 100 00 40

21 27 1 150 90 00
2K— 40 -> 400 180 110

Távolsági 4 1 - 5 5 3 450 200 170
50 70 4 0)00 300 220
70-en felül 5 750 450 200

Ezen táblázat szerint bárki kiszámíthatja, 
hogy minő vételdijat kell fizetnie, ha a vonalon

Könnyebbség okából az alábbi kimutatásban 
üsszeállitoltuk, bogy Muraszombatból a vonal 
menti állomásokra mibe kerül az utazás.

Ár
Hová I. II. III.

kocsi osztályban
Battyánd 00 30 20
Mnsznya -Vasiak 80 44 30
F.-Lendva Mátyásdomb 80 44 30
Vas-Szabadhegy 100 80 40
Péterhcgy- -Tótkcresztur 150 90 00
Sál 150 '.KJ G0
llodos 300 180 110
1 lávidháza- -Kotorinány 300 180 110
Öri-Szcntpcter 300 180 110
Nagyrákos
Pankasz

450
450

200
200

170
170

Zala-Lövő 450 200 170
Zala pataka 450 200 170
llásliány —Rimány 000 300 220
Vasnádasd 0IN) 300 220
Körmend 750 450 280

Szombathelyre személyvonati csatlakozással 
a menetjegy ára az 1. kocsiosztályban 1)00 f, a
II. kocsiosztályban 550 f, a III. kocsiosztályban 
340 f. Gyorsvonati csatlakozással az I. kocsiosz
tályban 030 f, a II. kocsiosztályban 530 f. Kato- 

i,i gy Muraszombattól Körmendig 100 f. Pod- 
gyásztarifa az egész vonalon az 50 filléres mini
mális dij létei mellett 10 kilógramonként 10 fillér. 
KHlyükért a  vonal bármely állomásáig darabonként 
00 fillér lesz fizetendő.

Közvetlen menetjegyek Körmenden túl csak 
Szombathelyig és Budapestig fognak kiadni.

H Í R E K .

Felhívás M u ra szo m b a t község 
közönségéhez.

A körm end— m uraszom bati vasul tnü- 
tanrimdori be járása  e Itó 25-ún kedden 
lesz. Korszakot alkotó és nagy jelentőségű 
pillanat ez, inért évtizedes álm aink és 
vágyaink teljesülése következik be ekkor.

H osszú vajúdás, keserves küzdelem  után, 
óriási pénzáldozatok árán, legjobbjaink 
kitartó es lankadatlan buzgólkodása folytán 
végre e lk észü lt, a vasul, m ely községünket 
ö ssz e k ö t a nagyvilággal és kiem eli az 
ism eretlenség sötét hom ályából. Ezt a pilla
natot em lékezetessé tenni, m egünnepelni, 
méltó az ügy fontosságához, s a város 
közönségéhez egyaránt annál is inkább, 
mert nm. in. kir. kereskedelem ügyi m inisz
ter képviselője, várm egyénk, s ;i m agyar 
kir. állam vasutak előkelőségei m űködnek 
közre ez aktusnál.

A község képviselő testületé e hó 20 án j 
tartott rendkívüli közgyűlésen elhatározta, 
hogy az érkező bizottságot a pályaudvaron 
testületileg fogadja, a várost fellobogózza 
és a bevonulás utján diadalkapukat állít, j

Midőn tehát a község elöljárósága i 
az ü n n e p  é I y f é n y é n e k  em elésére a j 
m aga részéről mindent m egtesz, egyben 
azon óhajának is kifejezést ad, hogy a 
város közönsége is kivegye a részét az  | 
ünneplésből s ez utón is felkéri községünk 
érdem es lakosságát, hogy 25-én d. u. 2 , 
órakor a p álya udvaron minél n agyobb 
szám ban m egjelenni szíveskedjék.

M uraszom batban, 1007. június 20.
H azafias tisztelettel

a község elöljárósága nevében 

H o r v á t h  L á s z l ó  s. k. 
körjegyző.

—  G r ó f  S z á p á r y  L á s z l ó  v. b. t. t.
e hó 18-án  O roszvárra utazott gróf 
Lónyay  Elem ér és neje, Stefánia  kir. her- 
czegnö látogatására.

- P ó s f a y  P o n g r á c z  főszolgabíró 
17-én  érkezeit m eg Kohitsból, ahol üdülni 
volt s 18-án  átvette a szolgabirói hivatal 
vezetését. K öszöntjük népszerű föbiránkat, 
ki friss egészségben, pihent erővel jö tt meg 
a fürdőből s azon  rem ényünknek adunk k i
fejezést, hogy ez a jó  egészségi állapota 
m ost tartós leszen.

— Köszönet. Gróf Szápáry László v. b. t. t. 
önagyméltósága a muraszombati állami népiskola 
jó tanulóinak jutalmasására 50 koronát, egy 
gyermekbarát pedig 20 koronát adományozott 
melyért leghálásabb köszönetét nyilvánítja Takáts 
K. István igazgató.

— Pósfay Ede a cs. és kir. 83-ik gyalogezred 
főhadnagya, föbiránk derék fia, a mull vasárnap 
pár bélre Muraszombatba érkezeit.

—  E l ő k e l ő s é g e k  a  v a s ú t  m e g 
n y it á s n á l .  A f. hó 25-én tartandó mülan- 
rundöri bejárásnál u kereskedelm i korm ányt 
M asicrevits György vasúti és hajózási fő
felügyelő  fogja képviselni. Jelen lesznek 
azonkívül Söpkóz  Sándor és Mentsik Árpád 
min. tanácsosok, Kussevich  T ivadar m áv. 
üzletvezető, Ilcrbst  G éza vasvárm egye al
ispánja és m ég szám osán úgy a vasút, 
mint a hatóságok képviseletében.

— Egy rögtönzött bál. Múlt szombaton este 
zeneeslélyt tartott a Dobray-léle vendéglőben 
Fitya, volt muraszombati, jelenleg alsólendvai 
czigányprimás a bandájával. Ebből az alkalomból 
kedélyes társaság jött össze zenél hallgatni. 
A hallgatásnak az lett a vége, hogy a muzsika 
a publikumunk alaposan a lábába szállt s rövi
desen olyan láncz kerekedett, hogy akármilyen 
bálnak becsületére vált volna. Örvendve jegyez
zük ezl fel. mert az estélyen uralkodó fcszielen

kedv azt bizonyítja, bogy a kedélyesség és a 
egy egészséges társadalmi élőt alapja, 

még sem egészen hiányzik a muraszombati kö
zönségből, vagy legalább nem annak egy részé
ből. Ennek okából ide igtaljuk a jelen volt höl
gyek névsorát: özv. Horváth Uyörnyné és leánya

«.'i«JlunJtjv/lllDít i PT VIIIPIXP*

jó ked 
burát*:

Gumiba. Scbömviznerné Fehér Ilona és nővére 
Felmr Mariska, Nemes Miklósné, dr. Somén 
Lnjosné. Takáts K. Istvánná, Török Elememé, 
Wolfarth Lnjosné és nővére.

Szigetváry Géza pén/iigyigaz- 
gató pénteken városunkban időzött és a 
pénzügyőri szakaszt vizsgába meg. hol min
dent teljesen rendben találva, elism erésének 
adóit k ifejezést a  tapasztaltak fölött.

A vasul elkészültével más távirati összeköttetést 
is fog Mínuszom bal kapni. Eddig közvetlenül 
Kanizsával és Gráczczal voltunk összekapcsolva s 
közbeeső állomásaink a kanizsai vonalon Beilalincz 
és Alsó-Lendva, a gráezi vonalon Badkcrsburg és 
Ibidéin voltak. Most Szombathely és Csáktornya 
közölt lesz közvetlen összeköttetésünk. Ezentúl a 
Bellátinezra avagy Uadkorshurgba menő sürgö
nyök előbb Szombathelyre fognak küldetni s csak 
azután onnan adatnak tovább.

Családi öröm. Porkoláb Gyulát, baltyándi 
ág. ov. lelkészt, neje, szül. Németh lom egy 
egészséges íiu gyermekkel ajándékozta meg.

Vizállomási kutak és a fordító korong 
szemléje. Kedden d. e. ejtették meg a mura- 
szombati vasúti állomáson a kutak és a fordító 
korong szemléjét. A vizsgálatot L i t a s y ,  az 
iizletvczelöség főmérnöké, V é s z  Béla az igaz
gatóság főmérnöke és l l ó z s a  Ernő ellenőrző 
mérnök teljesítették. A mozdony két óra hosszat 
szivattyúzta a kutból a vizel s kiemelt több mint 
370 hlitert s a viz nemhogy kevesebb lett volna, 
hanem inkább szaporodott. Nem sikerült azonban 
ilyen jól a fordító korong próbája, amelyen a 
szakértők több kifogásolni valót talállak. A hiá
nyokat jegyzőkönyvbe vették s ennek alapján a 
vállalat fel fogja szólítani a szállító gépgyárat, 
hogy a fordító korongot kifogástalan állapotban 
adja ál.

—  Csahuk M arics Iván szabadlábon. Még
élénk emlékzctben él Gorcsán István halmosföi 
lakos borzalmas meggyilkolása. A gyanú régi 
haragosára, Csalink Marics Ivánra irányult, akit 
vizsgálati fogságba helyezlek. Védő ügyvédje, dr. 
Ititscher Samu a vádirat ellen kifogást adott be, 
ennek következtében a szombathelyi kir. törvény
szék Csahuk Marics Iván szabadlábra helyezését 
rendelte el.

—  Osztó vonat. A mai nap délelőttjén érke
zik be hozzánk az osztó vonat, amely a vasut 
személyzetét szállítja. Ez a megnyitás előkészüle
teinek utolsó aktusa.

—  Kutya színház. Csütörtökön és szombaton 
este Csapó János kutya idomító és kutya színház 
tulajdonos városunkban előadást tartott nagyszerűen 
idomított kutyáival a gyermeksereg nagy örömére. 
Mind a két estén a közönség teljesen megtöltötte 
a nézőteret. Mint értesülünk, vasárnap délután 5 
órakor rendkívüli előadást tart, azon gyermekek 
részére, kiket este a mamák korán szoktak aludni 
küldeni. Vasárnap este szintén lesz előadás.

A szombathelyi czigányok a vasut meg
nyitásakor. Vadas Gyula szombalhelyi kitűnő zene
kara, amely most két éve itt járt nálánk és 
általános tetszés között muzsikált, a vasut meg
nyitása alkalmából Muraszombatba jön. A nagy 
öröm, melyben a városnak a rég várt vasut meg
nyitása alkalmából része lesz, indokolttá teszi, 
hogy a jeles czigánybanda ide kívánkozik, 
is inkább, mert ez a kirá 
vállalat óhajával is

—  Hirtelen halál. Tegnapelőtt Nemesden a 
falu utczáján, egy ismeretlen koldus összeesett, s 
mire segélyére siettek meghalt. A vizsgálat meg
állapította,' hogy az elhalt Kiló Pál úriszéki ille
tőségű egyén volt.

szerdahelyi lakos 19-én reggel 8  órakor fel 
lotla magát istállójának padlásán. Mire 
vették és levágták, már nem volt benne élet. 
Tettének oka hihetőleg elmezavar, mert Pap 
ezelőtt 10 esztendővel sok ideig a tébolydába 
volt gyógykezelés alatt mint dühöngő örült. 
A hatóság részéről a bonczolasnál dr.
Vilmos járásorvos és Dübrcntei Antal 
birú voltak jelen.

Szerencsétlen esések. Kiló Jánosné péler- 
hegyi lakosnő olv szerencsétlenül esett le épülő
félben levő házának tetejéről, bogy agyrázkódást

_____ JUNIUS 23.

kirándulás a vasut épitü
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szenvedett. Állapota reménytelen. — Csalink 
József pedig — ki szintén Péterhegyen lakik - 
a padlásra akarván felmenni, leesett a létráról és 
bal orsó csontját törte kelte. Mindkét sebesültet 
beszállították u kórházba.

A pró hirdetés.

Üzleti- és zsebkönyvek 
Írószerek

a lepjulányosabb árban kaphatók B a lk á n y i  
Ernő könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Jap án  legyezők
nyers selyem, nagyon szép k iv i
telben kaphatók B a lk á n y i Ernő

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 á közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. —  Kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésó- 

ben Muraszombat.

könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombatban.

Hirdetések a  kiadóhivatal czim ére küldendők.

Előfizetési felhívás
a

M u ra s z o m b a t és V id é k e
társadalmi és közgazdasági heti lapra.

A m. t. nagyérdem ű közönség nagybe
csű figyelmét tisztelettel felhívjuk lapunkra, 
mely már ez évben a huszonharm adik 
évfolyam ában jár.

A  jelenlegi kiadóhivatal 4-ik éve, hogy 
átvette e lap anyagi előállítását, igyekezett 
ez idő alatt pontosságával támogatni a szer
kesztőség buzgó, mindig érdek nélküli törek
vését, m ely igyekezet mindig a járás érde
két tartotta szem  előtt. Ennek fejében nem 
kíván m ást a kiadóhivatal, mint a nagyér
dem ű közönséget felkérni, hogy ezen hézag
pótló lapot anyagilag kegyesen tám ogassa, 
m ely oly csekély, hogy

egész évre . . .  6 korona 
fél évre . . . .  3 „
Tisztelettel

A kiadóhivatal.

Mesés szép lesz
minden hölgy

világhírű"féle Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1  kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka- 
szappan 70 fillér. Aranka m osdó viz 
1  kor. Aranka hölgypor 1  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a vegyészeti labo
ratóriumában

Kecskemét.

F f l
Védjegy: „Horgonyt*

A Lir iment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynét, osúznál és meghűléseknél,

bedörzsölésképpeu használva. 
Figyelmeztetés.^Silány hamisítványok miatt

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony” védj egy gyei 
és a Richter,czégjegyzÓ6sel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dr Richter gyógyszertara az „Arany oroszUihez",

P rá g á b a n , Elisabethstrasee 5 neu. 
Mindennapi szétküldés.

Vasúti útmutató M agyarország összes m enetrendével és vasúti 
térképével. K apható M uraszom bat, Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 40 fillér.

T ) n t i r  könyv- és papirkereskedésében M uraszom bat
D d I K a n y i  t ó i  1 1 U  kapható és m egrendelhető a következő tudo

m ányos, szépirodalm i m unkák és napilapok:

Pallas
Lexicon.

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

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

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a l o m :  utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0  f.

T o lna i 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 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.
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politikai napi
lap, m inden  
szám érdekes 
reg én ynye l.
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A szappan, amely az egész munkát elvégzi:Siinlight Szappan
PÉNZ, IDŐ és MUNKA— megtakarítás mellett a  ruha még Is szebb, 

mint valaha.

elárusító A S C H E R  B. é s  F I A  “ur“

Nyomatott Balkinyi Ernő gyoresajtóján, Muraszombatban.


