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A járás közönsége nevében ___
Ezelőtt mintegy 10 12 nappal Vas-

vármegye alispánjához egy fellebbezés érke
zett be. amelyben Horváth Béla járásbiró- 
sági irodatiszt, Darvas- Fcrencz gyanafai, 
Székely János ottóházi tanítók. Bankó Győző 
vendéglős, mind a négyen megyebizottsági 
tagok, további Ottoháza. Gyanafa, Nádorfa, ' 
Sándorvülgy, Lakháza, Andorháza, Borháza, 
Péterhcgy és Kerkaszabadhcgy községek 
bírái, a muraszom bati já rá s  közönsége 
nevében tiltakoznak a  törvényhatóság azon 
határozata ellen, amelylyel a vármegye, egy 
nagyszabású kórház felállilását elhatározta, 
s arra kérik a minisztert, hogy ezt a sérel
mes határozatot helyezze hatályon kívül.

Uh. v Horváth Béla ur és társai miként 
vélekednek a vármegyei közkórházról, ez 
teljesen közömbös, és tisztán az ö egyéni 
nézetük, amelyhez semmi közünk. Elvégre 1 
egyik emberin k I (szik a közkórház, a m á
siknak meg nem. Ez Ízlés dolga. De azon 
m erészség  ellen, hogy nevezett urak feleb- 
bezésüket a muraszombati já rás közönsége 
neveken  adták be. m ár határozottan tilta
koznunk kell. Tudom ásunk szerint a járás
ban semmiféle mozgalom a vármegye hatá
rozata ellen nem volt, semminemű értekezlet 
— amelyre a közönség meghiva lett volna — 
e tárgyban nem tartatott. Ekkép megállapít
ható, hogy Horváth Bélát és felebbezö tá r

sai! senki, de különösen a járás közönsége 
nem hatalmazta fel, s nem bízta meg, hogy 
a nevében felebbezzenek, következőleg az 
appelláló urak jogta lanu l és illetéktelenül 
beszéltek a közönség nevében, és vissza- 
élést kö ve ttek  el. Annál feltűnőbb ez a do
log, mert hisz a járás közönségét a megye- 
teremben képviselő bizottsági tagoknak lett 
volna bőven alkalmuk a közgyűlésen a 
javaslat tárgyalásakor felszólalni. De nem 
csak, hogy fel nem szólalt senki, hanem a | 
járás területén lakó bizottsági tagok közül 
egy lélek nem volt ott ezen a gyűlésen, 
Tehát ismét csak úgy suba alól, lappangva 
jön az ellenaktió, ahelyett hogy nyíltan férfi
asán ki merték volna mondani a vélemé
nyüket akkor és ott, amikor és ahol 
kellett volna. Ez mindenesetre szomorú 
jelenség, amely élénk világot vet a mi sajátos 
közállapotainkra. Egészen eredeti és speczi- 
alisan tótsági eljárás.

A felebbviteli beadvány, amelyet dr. 
Somén Lajos irodájában Írtak, bár dr. So
mén azt nem signálta, bevezető részében 
méltánytalannak mondja azt, hogy a  mura- 
szombati járás Szombathelynek kórházat 
állítson. A járás a saját keservesen megta
karított filléreiből állított fel kórházat, s a 
publicum hozzá járulása folytán lett oly 
kitűnővé az. Majd elmondja a fellebbezés, 
hogy most újból nagy beruházásokat esz
közöl a közönség, oda adja utolsó fillérét

csakhogy a járási kórházat megfelelően 
bővíthesse. Egyszóval nekik nem kell a 
közkórház, ök nem akarják az ebadót 
emelni, a miniszter mentse fel őket a ret
tenetes teher alól mert különben nem ma
rad jótékonyczélra egy meg veszekedett 
garasuk sem.

Akik a helyi viszonyokkal ismerősek 
azok előtt felesleges lesz bizonyítani, hogy 
ennek a felebbezésnek állításai —  enyhén 
szólva nem fedik a valóságot. Mert nem 
egészen igaz az, hogy a jelenlegi kórházat a 
közönség filléreiből építették fel, mert az, 
hogy néhány község évente pár koronát ad, 
és hogy a Bach korszak alatt befolyt bírság
pénzek képezték a kórház alapját, még nem 
jelenti azt, hogy a kórházat a járás közön
ségének adakozás utján befolyt pénzéből léte
sítették.

Kihívóan merész állítás az is, hogy a 
jelenleg tervbe vett kibővítés is a publicum 
pénzéből megy. Különösen merész dolog 
ezt mondani annak a miniszternek, aki 
maga engedte meg, hogy a kórház kölcsönt 
vegyen fel s ezt saját jövedelmeiből araor- 
tisálja. A kórház jövedelme pedig tudvale
vőleg nem  közadakozásból jön össze, ha
nem az ápolási dijjakból, amelyet a betegek 
fizetnek gyógyíttatásukért.

De eltekintve mindezektől constatálni 
kívánjuk, hogy a felebbezés, és az azt meg
előző levelezés, éppen nem szerencsés ötlet,

TARCZA.

A titkár.
Kedves barátom !
No-n -g arról értesítettelek, hogy kitűnő i 

állásit'• - : • unt. Nem csak azért volt kedvemre
való. mert bőven hagyott időt tanulmányúim foly
tatására. hanem azért is mert a gazdám fényesen 
honorált. Naponta mindössze egy vagy másfél óra 
hosszat voltam elfoglalva. Ilyenkor a gazdám 
levelezését végeztem el. Este aztán mindig magá
val vitt a színházba, vagy egyéb mulatóhelyekre.

Persze csodálkozol, hogy mindenütt perfec- 
tumot használok. Fájdalom igy kellett lennie. Az 
állásból a múlt heten kicsöppentem. Volt. -nincs. 
Hiába engem következetesen kerül a szerencse. 
Néha-néha h //.ám dörgölödzik, akkor is talán 
csak azért, hogy annál nagyobb fájdalmat okoz
zon, a mikor faképnél hagy. Hogy mért bocsátott 
el a gazdám, azt is elmondom. Bizonyára érdekel, 
hiszen te vagy az egyetlen, aki igaz baráti rokon- 
érzéssel kiséred sorsomat.

Az elmúlt hót egyik estéjén színházba kísér
tem gazdámat. Valami uj operettet adlak, amely
ből csak egy dal maradt meg az emlékezetemben: , 
egy hosszú altatódat. Ennek a dalnak óriási ha- ! 
tása volt. Legulább reám, mert az utolsó taktu- 
soknál a dal intenciójához képest tényleg elaludtam. |

Amikor megismételték, már horlyogtam. Ekkor 
valaki oldalba lökött, Összerezzentem. A gazdám 
volt, aki a látcsövét merően a színpadra szegezte.

Nézze csak, mondotta nézze csak!
Igenis, nézem, szóltam én teljes alázattal.
Nos mit szól hozzá?
A mit Méltóságod parancsol, hebegtem.
Én nem parancsolok semmit, csak a véle

ményét akarom hallani.
Nagy zavarba jöttem. Halvány sejtelmem 

sem volt, hogy mire nézve akarja tudni a véle
ményemet.

A véleményem . . a véleményein . .  da
dogtam.

A gazdám könyörületes volt és kisegitett a 
zavarból. Azt mondta:

Szamár!
Hálás pillantást vetettéin rá. Beszélgetésünk 

itt egy perezre megakadt, mire én ismét bóbis
kolni keztem.

Merengésemből, ha a szsundikálást szabad 
e költői névvel illetnem, megint a gazdám riasz
tott fel. A látcsövet lecsapta a páholy bársony 
párkányzatára, s felém fordítva orcáját, halkan 
dörmögte.

Fajankó!
Méltózlatik parancsolni ?
Nem magához szóltam.
Oh, kérem,

Csak magáról, mondotta szerctreméltóan a 
gazdám. De ha már felébred, szaladjon át a 
szemben levő virágkereskedésbe és rendeljen 
egy csokrot. Öt perc múlva készen legyen. A 
csokrot a második felvonás után vigye el Bontai 
Nasa kisasszonynak az öltözőjébe. Mondja meg 
neki, hogy én küldöm s nagyon boldog lennék, 
ha személyesen is tehetném nála tisztelőmet. 
Mindjárt meg is hívhatja öt a birtokomra, uéhány 
hétre.

A mint parancsolni móltóztatik.
Várjon csak. Mondja meg neki azt is, hogy 

a pénzt nem sajnálom.
Igenis,
Mondja meg neki, hogy a legnagyobb tiszte

lettel fogom környezni, de környezettel lehetőleg 
nem fogom megtisztelni.

Uh milyen szellemes méltóságod!
Igen. De hallja, nehogy bolondokat beszél

jen. Diszkréten és tapintatosan!
Öl perccel utóbb, hatalmas virágcsokorral a 

kezemben, kopogtattam Bonlai Nasa kisasszony 
öltözőjének ajtajún.

Ki az? Csicseregte egy női hang.
Én vagyok kérem, szóltam kissé bátorlala. 

mii, retyezáti és pávatojásfalvi Varpeléty Alajos 
császári és királyi kamarás legalázatosabb titkára-

Az ajtó kinyílt.
Mit kivan tőlem? kérdezte a csodaszép Nasa.

füdobeteységak, hurutok, szamár- 
köhögés. skrofuiozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
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is  semmi esetre sem használ a köznek, 
hanem inkább csak árt. Mert senki se gon
dolja komolyan, tán maguk a felebbezök 
sem, hogy apelletiojuknak sikere legyen, 
de azt a czélt sikerült vele elérni, hogy a 
vármegye vezető köreinek' hangulatát ala
posan ellenünk fordították.

Nem egy közönséges közgyűlési hatá
rozatni! van ugyanis itten szó, hanem arról, 
hogy a vármegye egy régi nagy hiányt 
pótolandó, legjobbjainak vállvetett törekvé
sével a kormány sympatinájától kisérve 
nagy lelkesedéssel egy hatalmas közintéz
mény létesítésébe fogott, és eme törekvésnek 
komoly ellenzéki! nem volt. Alispánunk 
bátran mondhatta a kormánynak, hogy 
egész Vasvármegye óhajt egy nagyarányú 
modern kórházat, mert tényleg nem talál
kozott senki — Veörös Istvánt a mindenkori 
ellenzéket kivéve — aki más véleményen j 
lett volna, s ime néhány férfiú, bead most I 
egy valótlanságoktól hemzsegő felebbezést 
a járás közönsége nevében, s ezekről a 
miniszter esetleg nem tudja, hogy a közön
ség nevében nem voltak jogosítva feleb- j 
bezni.

Horváth Béla és társai tehát megza
varták azt a szép összhangot, amelylyel 
Vasvármegye közkórházának ügye valóra ; 
vált. És ez a zavarás méltán kelthet odafönn ' 
recensust. Már a felebbezés előzményei is | 
erős kritika tárgyává tehetők. Az apelláló 
urak egyike ugyanis, privát levelet irt a 
vármegye egyik kezelő tisztviselőjének, 
amelyben a közgyűlés véghatározatát kérte 
tőle felebbezés ezéljából, mert — úgymond 
a levél iró — n a g y  a fe lh á b o ro d á s  a 
já rá s b a n  a z  a lispán  ellen  s bizalmatlan
sággal viseltetnek személye iránt.

Csak természetes dolog, hogy ebből a 
felháborodásból és bizalmatlanságból egy 
szó sem igaz. A járás közönsége — lega
lább a józanul gondolkodó rész — épen 
nincsen felháborodva sőt teljes bizalommal 
kiséri Herbst Géza ezen igazán nagyarányú 
tevékenységét, s leikéből örvend annak, 
hogy Vasvármegye ilyen kedvező feltételek 
mellett egy hatalmas közintézményt tud 
létesíteni.

A felebbezésben egy szerencsétlen gon
dolat ölt testet. Nevezetesen az, hogy a 
járásnak a közös érdeket nem kell istápolni,

MURASZOMBAT, 1909.

Öméltósága megbízásából bátorkodom át
nyújtani ezt a csokrot és teljes tisztelettel meg
kérdezni a kisasszonyt, nem volna-e hajlandó 
néhány hétre Öméltósága birtokára fáradni, amely 
gyönyörű tájékon fekszik.

Tovább nem folytathattam, mert a kisasszony 
közbevágott:

Takarodjék innen, szemtelen!
A helyzet kissé kellemetlen volt. Kezdeti 

melegem lenni. De azért rendületlenül folytattam :
Öméltósága nem sajnálná a pénzt.
Bontai Nasa megnyomta a csengetyü gombját.
Ha nem hordja el tüstént magát, a szol

gákkal fogom kidobatni! kiáltotta. Aztán lerogyott 
a pamlagra és hangosan sírni kezdett.

Ilyen ajánlatot! zokogta. Nekem! nyomorultak!
A fájdalom kitörésének e pillanatát tekintve, 

hogy a folyosó végéről közelgő lépteket is halot
tam, felhasználtam a gyors távozásra. A csokorral 
együtt visszatértem a páholyba.

Hát mért nem vitte el a virágot a kis
asszonynak ?

Vittem, vittem, de izé nem fogadta el.
Ncm-é ?
Nem. Nagyon udvaias volt, de kijelentette, 

hogy virágokat elvből nem fogad el.
Nos és a meghívást ?
Hálás köszönettel fogadta, de.
De?

hanem csak a specziális érdekeket. Ez azt 
jelenti, hogy a Vármegyének olyan intéz
ményeit, amelyek más járások területén 
vannak nem kell támogatni. Ennek a sze
rencsétlen ötletnek azonban fordítottja is 
van, ami azt jelenti, hogy a Vármegye vi
szont nem törődik a járásokkal. Már most 

i jól nézne ki épen a muraszombati járás, 
ha a Vármegye és a többi járások azt 
mondanák ki, hogy nem törődnek speciális 
muraszombati érdekekkel, azt intézzék el a 
muraszombatiak maguk!

Nézzünk csak egy kissé körül, hogy 
i eddig mit áldozott a vármegye a mura- 

szombati járásnak. A megye által kiadott 
v a s ú t i  s e g é ly e k  50 s z á za lé k á t  a mura- 
szombati járás kapta. A  több i 9 j á i á s  Össze
v é v e  n em  k a p ó t v a s ú t i  c zé lra  a n n y it ,  
m in t  a m e n n y i t  m i. Tudvalevő dolog, hogy
360.000 koronával járult hozzá Vasvár- 
megye a körmend—muraszombati vasúthoz, 
illetve tényleg az árfolyam különbözet miatt
420.000 koronát kellett kölcsön felvennie 
és ezen összeg kamatait az egész vármegye 
fizeti. A culturpótadó háromnegyed részét 
a muraszombati járás emészti fel, mert itt 
van a legtöbb megyei óvoda s a V. M. K. E. 
egymaga 600 kor. segélyt kap. A vármegye 
minden járási székhelyén van kórház, 
amelyek közül csak egyedül a muraszom
bati kap a megyétől segélyt,

Ily körülmények között igazán nemcsak 
illetlenség és Ízléstelenség, de észszerűden 
és korántsem okos dolog a vármegyét kép
viselő alispán ellen azt Írni, hogy személye 
iránt bizalmatlansággal viseltetnek s In gy 
nagy ellene a felháborodás.

Reméljük, hogy járásunk vezetői és 
józanul gondolkodó elemei megfogják találni 
az utat, hogy e felebbezök súlyos meg- 
tévelyedését helyre igazítsak és erélyesen 
tiltakozzanak az ellen, hogy bárki is fel
hatalmazás nélkül a járás közönsége nevé
ben ielebbezhessen. A főbírótól pedig el
várjuk, hogy a felebbezést aláirt községbirák 
ellen haladéktalanul szigorú fegyelmi eljá
rást indítson, mert nevezettek, mi itán a 
község pecsétjét is ráütötték a beadványra, 
a község nevében Írták alá a felebbezést, 
már pedig képviselőtestületi határozatot arra 
nézve, hogy a felebbezést a község is elha
tározta, egyik sem tud felmutatni.

___________„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

A szerződés nem engedi, hogy hosszabb 
időre távozzék a fővárosból.

És maga mért remeg úgy, mint a kocsonya, 
az egész testén?

Mert kérem alásan. lázam van.
Hisz az elébb még semmi baja sem volt! 

Hallja barátom, a gazdám erősen a szemein | 
közzé nézett — magát kidobták!

Oh, dehogy is, dehogy is Méltóságos uram, I 
csak nem gondolja, hogy bevártam a inig ki- ! 
dobnak.

Azontúl egész este egy szót sem szólt hoz- j 
zám a gazaáin. Másnap megkaptam a felmondó 
levelet,

így történt.
Most megint bújhatom az újság hirdetéseket. 1 

Ölel barátod Adám.

[J. i. Tegnap este láttam a volt gazdámat 
az utcán. Karonfogva sétált Bontai Nasával. Meg
emeltem a kalapomat. Ók rám néztek és össze
mosolyogtak. Mit szólsz ehhez? Hát akkor miért 
kellett nekem ott hagynom azt a kitűnő állást?

Fehér Jenő.

A járásbíróság uj elhelyezése.
Muraszombat község fejlődésének történeté

ben korszakos jelentőségű a magyar kir. kincstár 
azon elhatározása, hogy a Templom-utcza dr. 
Kitscher-féle telkén, a muraszombati jjárásbirúság 
számára uj és modern épületet emel.

Igen helyesen jegyezte meg közéletünk 
egyik vezető embere, hogy 50 év óta olyan ne
vezetes napja nem volt Muraszombatnak, mint 
1909 április 6-ika, amelyen a kincstár az építke
zést elhatározta.

A járásbíróság eddig Most Rezső házát bírta 
bérben. A bérleti szerződés 1910 év október 1-én 
lejárván, a kir. kincstár tárgyalni kezdett a ház- 
tulajdonossal az ingatlan bérbeadása tárgyában. 
Most Rezső azonban kijelentette, hogy házát nem 
hajlandó tovább bérbe adni, mert azt áruba szán
dékozik bocsájtani. Ekként a kincstár, miután más 
alkalmas bérhelyiséget ne n kapott, kénytelen volt 
telket vásárolni és építeni,

Saáry József vezető járásbiró ritka buzga
lommal gyűjtögette az ajánlatokat, s a határidő 
lejártával, amint azt lapunkban megírtuk, megle
hetősen sok ajánlat érkezett be. Az ajánlatok 
feletti tárgyalások és a helyszíni szemlék megejtése 
végett Záborszky István min, osztálytanácsos és 
Jablonszky Ferencz műépítész miniszteri szakértő 
5-én este Muraszombatba érkeztek.

Másnap korán reggel megkezdték a város
ban a körsétát és megtekintettek minden egyes 
telket. A szemle során megtekintettek olyan tel
keket is, amelyeknek tulajdonosai nem tettek 
ajánlatot. Mindössze 5 telek tetszett meg az 
osztálytanácsosnak és pedig a szemle séta sor
rendjében a Bankó-féle lelek a vasúti utczáfoan, 
az Antauer és a Lejkó-Divják-lele telkek a Ré
gedéi utón és végül a Horváth és Ritscher-féle 
Templom-utczai telkek. A legmegfelöbbnek a két 
utóbbit és ezek közül is a Horváth-félét tartotta 
az osztálytanácsos, aki ismételten hangsúlyozta, 
hogy a község valódi érdekeit szem előtt kívánja 
tartani, s az épületet olyan helyre akarja emel
tetni, amely közül az egészséges tovább fejlődés 
biztosítva leend, Az ultima ratiohoz a bíróság 
kitelepítéséhez esak akkor nyúlt volna, ha az 
érdekelt tényezők merev magatartása erre kény
szeríti öt.

Az ebéduláui órákban még semminemű 
megállapodás nem volt. Dr. Ritscher Samuval tár
gyaltuk, aki írásbeli ajánlatától elléröleg maga
sabb árt követelt, mert viszont a kincstári kép
viselő meg azt kérte tőle, hogy telke közepén 
utczát hagyjon. Mindazonáltal rövid alkudozások 
után létrejött a vétel és az írásbeli szerződést a 
felek nyomban megkötötték. Az eladók dr. Ritscher 
Samu és neje. szül. Neumann Renee, a vevő kir. 
kincstár nevében Saáry József vezető járásbiró 
irta alá a szerződést.

Az aláírással azután lénynyé vált, hogy a 
kincstár díszes épületet emel a lelek azon részén, 
amely a Pintér-féle ház mellett van. 30 méter 
széles utczavonalhan, 78 méter hosszúságú a telek, 
amely éppen odáig ér, ameddig a Pintér-féle ház 
udvarának fakerítése húzódik. A telek közepén 
10 meter széles utczát tartozik hagyni a tulajdo
nos, amely kötelezettsége folytán a város uj utczát 
nyer. Nézetünk szerűt az uj utcza a város jövendő 
fejlődésének az iránya. A kincstári épület a maga 
díszes és monumentális mivoltában nemcsak ékes
sége lesz e városnak, hanem olyan maradandó 
középpontot is teremt, amely körül a fejlődés 
feltételei biztositvák.

Tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, kiknek 
előfizetése lejárt, annak szives megújítására.

ÁPRILIS 11.



H Í R E K .
H u sv é t. Ma ünnepli a keresztény 

világ husvét ünnepét. Harangok zugása, az 
ájtatos hivök ezreinek imája száll a mai 
napon a feltámadt Krisztus isteni trónja elé. 
A vezeklésnek és magába szállásnak hosszú 
nagyböjtje véget ért. Az utolsó hét, a nagy
hét már szent szertartásokkal telt ('I. Nagy
csütörtökön elmentek a harangok is Rómába. 
Nagypénteken százával járták a hivök a 
templomokat. Boldog húsvéti ünnepeket kí
vánunk olvasóinknak!

— Z abo rszky István, az igazságügy- 
minisztérium osztálytanácsosa hétfőn este 
Jablonszky Ferencz budapesti műépítész 
társaságában Muraszombatba érkezett. A 
pályaudvaron Saáry József vezető járásbiró 
és dr. Schick Ferencz Sándor járásbiró 
fogadták az osztálytanácsost. Másnap kedden 
Záborszky István — mint az lapunk más 
helyén olvasható — perfektuálta a járás- 
birósági uj építkezési ügyét s este 6 órakor 
Regede felé elutazott.

Kammerer Ernő a Műemlékek Országos 
Bizottságának ulelnöke és G r oh  István tanár a 
múlt kedden városunkban időzlek és megtekintet
ték a kath. templom falfestményeit. Az illusris 
szakértők véleménye szerint a templom falfest
ményei igen értékesek s az egész országban ezen
kívül csak még két hasonló becsesei biró templom- 
képek vannak.

Szabadságon. Dr. Szász Ferenc kir,aljárás- 
biró 14 napi szabságra, csaladjával együtt Vesz
prémbe ment. Távollétében a vizsgáló biroi 
teendőket dr. Schik Ferencz Sándor kir. járásbiró 
végzi.

— Püsfay Ede cs. és kir. főhadnagy a hús
véti ünnepeket Muraszombatban tölti.

Lelkészválasztás Tótkereszturon. Az újon
nan megválasztott tót keresztúri lelkészt, I) a r v a s 
Aladárt, vasárnap délelőtt igtalták be hivatalába. 
A beiktatást K u n d Sámuel esperes rcpczelaki 
lelkész végezte a környékbeli papok segédletével. 
Az uj lelkész megható "beszédet intézett híveihez.

— Teheráruk fekbérmentessége. Ismeretes 
dolog, hogy a vasúton érkezett teheráruk után, 
amennyiben 1 óra alatt ki nem váltatott, fekbért 
kell fizetni. Megfizettették ezt a fekbért eddig 
azokkal a felekkel is, akik nem a rendeltetési 
állomáson lakván, részükre postán kellett az 
értesítő levelet kikézbositeni. Így azután megtör
tént, hogy a fél csak három vagy négy nap múlva 
tudta meg, hogy részére valami áru érkezett. 
Hűnek daczára meg kellett a lekbérl fizetnie, ami 
igazságtalan terhel rótt rája. Hzen a tarthatatlan 
állapoton segítendő. P ó s f a y  Pongrácz főszolga
bíró, aki a járás közönségének érdekeit mindenkor 
felkarolta, ismételt előterjesztéseket lett. Fárado
zásának meg lett a kívánt eredménye, mert az
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állatiiivasutak igazgatóságiii alább olvasható rende-
leiében azon feleknek, kiknek az ér lesi ló le veiét
postain kell kikézbesileni., o napi fekbérmc ntessé-
got engedélyezett. Az ei•re vonatkozó leira tokai
az alát hiúkban közöljük :
Nag)fsúgos Pósfay l’ongriiicz főszolgabíró. ígazgii-

lósági tag urnák
Muraszombat.

Nagyságod 1ÍM)7. évi augusztus hó 4-én
keit s vasutunk forgalmának fejlesztésére vonat
kozó előterjesztésében többek közt azt is java
solni méltóztatott. hogy a posta utján értesített 
felek árui után fekbérmentes idő meghosszab- 
bittassék. H javaslat teljesítését mi annak idején 
az államvasulaktól kértük, az államvasutak 
azonban kérelmünknek nem leltek eleget. Azóta 
e/LMi agyét oapirenden tartottuk, az államvasu
taknál ismét közbenjártunk es pedig sikerrel, 
mert a in. kir. államvasutak igazgatóságának 
másolatban csatolt 14029/CI. számú átirata sze
rint a vasúti állomással nem biró helységekben 
lukéj felek címére érkező teheráruk után ti napi 
leadási f e k b é r m e n t e s idő engedélyeztetett.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE8

Tisztelettel kérjük Nagyságodat, hogy 
erről az érdekelteket értesíteni méltózlassék, 
megjegyezvén, hogy az államvasutak átiratának 
utolsó pontja szerint ásványvíz és ásványvizes 
palaczkok után engedélyezett 8 napi fekbér- 
mentcsségröl Voglcr József szécsénykuti forrás- 
tulajdonost egyidejűleg közvetlenül értesítettük. 
Kiváló tisztelettel Körmend—zalalövö-őriszent- 
péter—muraszombati (Magyar délnyugoli) helyi 
érdekű vasút i\ szvénytársaság.

A hivatkozott átirat szövege a következő:
M á s o I a t. Magyar királyi államvasutak 

igazgatóság 1402‘J/CI. szám. A körmend—zala- 
lövő—üriszentpétor—muraszombati h. é. vasút 
részvénytársaságnak Budapest. Vonatkozással f. 
évi január hó 13-án 8/1909 sz. a. kelt átiratára 
értesítjük, hogy a rendeltetési állomás környé
kén fekvő vasúti állomással nem biró helysé
gekben lakó, vagy tartózkodó felek eiine alatt 
érkező mindennemű teherárukra (tűzveszélyes 
és robbanó tárgyak kivételével, de petróleum 
betudásával) a „Vasúti és közi. közlöny" 1908. 
évi 151. számának mellékletét képező 53. sz. 
..Kereskedelmi mellékletek"-ben foglalt 354302 
1908 Cl. a. sz. rendclelünk táblázatában B/I 
folyószám alatt fennálló 0 napi leadási fekbér
mentes időt az olt kikötött feltételek mellett a 
körmend—za lalövő — őriszentpéter— muraszom
bati h. é. vasút összes állomásaira nézve is 
engedélyeztük.

Értesítjük továbbá hogy ásványvíz és 
ásványvizes palackok után teheráruként való 
szállítás esetén Muraszombat állomáson ásvány
víz után a feladásnál, ásványvizes palackok 
után pedig a leadásnál 8 napi tehermentes időt 
engedélyeztünk s annak életbeléptetése iránt 
egyidejűleg intézkedtünk.

Budapest, lá09 évi inárczius hó lö-án.
Szalonkavadászat. Kedden volt a máso

dik szalonkavadászat, amelyen Pósfay Pongrácz 
házigazdán kívül Aczol József és Bodnár András 
vettek részt. 10 szalonka került aggalékra, amely 
szép számból Aczél József egymaga 7 drbot lőtt, 
Olyan szalonka rekord, ami vadászkörökben mél
tán fog feltűnést kelteni.

Megint vandalizmus* Muraszombaton ugy- 
látszik alkotni semmit, csak rombolni tudnak. 
A községi temetőnek az országidra néző részén, 
sűrűn ültetett fenyőfák képezték a természetes 
sövényt. Igen csinos, helylyel-közel 2—3 méter 
magas fenyőfa sor volt ez, amely igen jó és meg
felelő kerítés volt a temető számára. A község- 
biró rendeletére most kivágták a fákat. Hogy 
miért csinálták ezt s mire jó az, annak az Isten a 
megmondhatója.Nálunk ugylátszik, minden Iának es
küdt ellenségei vannak. Tavaly a főutcát nyomorítot
ták meg, most pedig a temető szép díszét tarol
ták le. Vájjon a legközelebbi községi gyűlésen 
eszébe jut-e valakinek megkérdezni a község ér
demes fejét, hogy miért vágatta ki a fenyőket?

A berkeházi biztosítási panama első fel
vonása a múlt héten játszodolt le a törvényszék 
előtt, ahol Leposa János és Horváth József berke
házi és Csaltuk Károly urdombi lakosok azzal 
voltak vádolva, hogy biztositolt vagyonukat fel
gyújtották, illetve, hogy elégelteknek jelentettek 
be olyan tárgyakat, amelyek nem égtek el, s a 
biztosítás összegét felvették. Hz utóbbi vádat 
Leposa János ellen a káios biztosító társaság 
visszavonta, mert kára megtérült. A visszavonás 
folytán Csalink Károly, aki csak mint bűnsegéd 
volt vádolva szintén megmenekült. Hifimben fenn
maradt a vád Leposa János és Horváth József 
ellen a házak lelgyujtása miatt. Hzért Leposa 8 
havi börtönt. Horváth József pedig 2 évi és 2 havi 
fegyházat kapott. Mindakottcn fclcbhczlck, A má
sodik felvonás előkészítése most van folyamatban. 
Lgyancsak Csaltuk Károly és Leposa János, azon
kívül Kocsis Antal, Kocsis János, Yrörös János 
vannak megvádolva csalás miatt, inig Zonig 
Péter és 13 vádlott társa ellen az eljárás be lett 
szüntetve. A lötárgyalást a megvádolt egyének 
ellen legközelebb kitűzik.

— Triesti Á ltalános B iztositó  Társulat (Assicura- 
zioni Generáli) Budapest, V., Dorottya-utca in. Lapunk 
mai számának -Közgazdaság* ciniü rovatában közöljük a 
Triesti általános biztositó társulat a legnagyobb, leggaz
dagabb és a legrégibb biztositó intézetünk mérlegének 
főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
aki c célból hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgál. 
Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány- és betöréses 
lopás elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosítá
sokat a Magyar jé g -és  viszontbiztosító r.-t., valamint bal
eset elleni biztosításokat az Első o. általános baleset ellen 
biztosító társaság számára. A társulat helybeli ügynöksége: 
hartner Géza.

Áp r i l i s  11.

Támogassuk a Kossuth múzeumát! 1848-ra
örökké visszaemlékszik a magyar. Nagy idők vol
tak azok és nagy emberek a megteremtői. Áhí
tattal, kegyelettel kell tekintenünk mindenre, ami 
arra az időre emlékeztet. Meg kell becsülnünk a 
nagy nemzeti küzdelemből reánk maradt emlék
tárgyakat. melyek egy szebb jövő kivívására ser
kentenek bennünket. Es mi mégsem adjuk meg 
ezen szent emléktárgyak leggazdagabb tárházának : 
a Kossuth-muzeumnak azt, ami magasztos hivatá
sánál fogva öt megilleti. Hivatalos tényezők sem 
teszik meg kötelességüket. A múltban a Bánfiy-, 
Széli-, Tisza-, sőt még a Fejérváry-kormány is 
támogatta a Kossuth-múzeumot, csak a mai nem
zeti kormány az, mely nem tesz érdekében sem
mit. Hzért fordulunk a hazafias magyar társada
lomhoz, amelybe egyedüli reményünket helyezzük, 
hogy a muzeum kiadványainak vásárlásával 
mentse meg a Kossuth-muzeuinot. 10 korona 
ellenében megküldjük Hock János: „Rákócziné" 
czimü diszmüvét. Hbböl a munkából 20 koronás 
mii díszesebb kiadásban is van. 100—150 koro
náért szállítjuk a „Kossuth Lajos azt izente . . 
ez. hatalmas képet, mely 170 cm, szélességével 
és 130 cm. magasságával a legnagyobb színes 
olajnyomat a kontinensen, a 100 koronás kép 
egyszerű keretű, a 150 koronás : arasznyi széles 
díszes aranykeretü. Tárgya fenséges, kivitele ehhez 
méltó. Hzcket a kiadványokat rendeljük meg és 
meg lesz mentve legértékesebb nemzeti gyűjte
ményünk : a Kossuth-muzcum, mely Budapesten, 
Vili., Népszinház-utcza 23. sz. a van.

K ö z g a z d a sá g .
— A T riesti Á ltalános B iztosító Társulat (Assi- 

curazioni Generáli) f. é. március 18-án tartott 77-ik köz- 
gyülésén terjesztettek be az 1908. évi mérlegek. Az előt
tünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1!H)8. dec. 31-én 
érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 972.108,481 K 
és 17 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
42.331,820 korona és 78 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási 
osztály dijtartaléka 19.086,143 korona 05 fillérrel 283.242,702 
korona 29 fillérre emelkedett. A tüzbiztositási ágban, be
leértve a betöréses- és tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
17,570.409.609 korona biztosítási összeg után 28.866,290 K 
38 fillér volt, miből 10.652,942 korona 55 fillér viszontbiz
tosításra fordittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 18. 213,347 
korona 83 fillérre rúgott és éz összegből 13.079,112 kor. 
08 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvé- 
nyek összege 122.098,054 korona 94 fillér. A szállítmány
biztosítási ágban a díjbevétel kitett 3.577,201 korona 84 
fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 1.655,086 
korona 52 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1908-ban 
39.751,650 korona 71 fillért és alapítása óta 938.794,591 K 
és 91 fillért fizetett ki. E kártérítési összegből hazánkra 
184.687,233 korona 4.'! fillér esik. A nyereség tartalékok 
közül, melyek összesen 20.990,707 korona 37 fillérre rúg
nak, különösen kiemelendők: az alapszabály szerinti nye
reség-tartalék, me|y 6.300,000 koronát tesz ki, az értékpa
pírok árfolyamingadozására alakított tarfalék, mely az idei 
átutalással együtt 13.017,104 korona 53 fillérre rúg, továbbá 
felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelések 
tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
1.413,602 korona 84 fillért tesz ki. Részvényenként 600 arany 
frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes tarta
lékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak el
helyezve, az idei átutalások folytán 323.629,347 korona 57 
filterről 346.151,371 korona 42 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jel
zálog követelések 68.422,455 horona 68 fillér. 2. Életbizto
sítási kötvényekre adott kölcsönök 29.099,869 korona 33 
fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 
3.124,531 korona 51 fillér. 4. Értékpapírok 219.102,504 K 
80 fillér. 5. Követelések államoknál és tartományoknál 
5.613,421 korona 24 fillér. 6. Tárca-váltók 786,489 korona 
29 fillér. 7. A részvényesek biztosított adóslevelei 8.820,000 
korona. 8. Készpénz és  az intézet .követeléseinek, levoná
sával 11.182,099 korona 57 fillér. Összesen 346.151,371 K 
42 fillér. Ezen értékekből 68.8 millió korona magyar ér
tékekre esik.

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat stb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Ojtani való ÍXX) drb. alma vadoncz, ojtani 
való 100 drb. körte, át ültetni való 500 drb. alma, 
ál ültetni való 50 drb. körte, át ültetni való iíO 
drb. cseresnyc, gyümölcs csemete jutányos áron 
eladó Halmoson özv. Kondor Fercncznénél.

Szénát és erő takarmányt közvetít a gazda
kör, ha ez iránt megkeresik.
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! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járás bírósági 
és mngán hivataloknak, községi 
Kiraknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen ntinnlatú

Muraszombatjárás községeinek
~̂ = névjegyzéke -=

Fellöntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

K apható : B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkereskedésében Muraszombat. =

Ára

10 fi l lé r

■ Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici c ;mp., 
a H orgony-Pain-E xpulier

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
ér óta legjobb fájdalomcsUápító szernek bizonyult 
kSszvénynél, osiiznál és meghűléseknél, bedörz-
.... .......... . sölé'kcppen használva ............... •••••

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a ..Horgony" védjogygyel 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobizba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K1 .-10 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.
Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlá'ihoz",

P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi szétküldés.

Ki szép aka r lenni SSSÖ.,
A  p a n k a-C rém et.

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben -  koron 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó vit ornna, , 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszü l a h a ja  S S X  j
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka liajszőkilől 1 üveg 1 kor, nagy -  kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában j

M i n t s e k  G é z a ^ r 1:
Kecskem ét.

6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás. ,

Vendég lő söknek
nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR- 
VÉlNY“ és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 

Kapható: B alkányi E rnő  könyv- és papír- 
kereskedésében Muraszombat.

Egy 4 lóerejü, jókarban levő

g ő z  c s é p lő - g é p
ló h e re m a g fe jtő  készü lékke l és 

te ljes fö lsze re lésse l szabad kézből eladó. 
Bővebbet M i I h o f  e r  T e s tvé re kné l

Dobronakon.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Ház eladás.
Muraszombatban gazdálkodáshoz is alkalmas 
ház magánkézből tehermentesen azonnal 

eladó. Bövebbbet a kiadóhivatalban.

jr>. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

■ |  * • kaphatók alulírott gyógy-
C Z  11 K O  I K (I 1 szol-tárban. Ki ezen
_________ _____ _________ köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik saját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle _Mcll-Caramella“ ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és rekedtség ellen
r - r - d r b  köszönő bi/.onyitványokkal igazolja 
O O U U  ezen szer hathatóságát. Ezen kitttnö gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 és 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható M uraszombatban B ö lcs  Béla 

gyógyszertárában. J

S zö lö o ltvá n y , a m e rik a i és hazai 
vesszö e ladá s i h ird e tm é n y .

A nagyméllóságu Földmivelésügyi Ministerium 
60900/1896. számú szokványrcndclete szerint 

válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvessző, valamint ugyanilv alanyokra nemesi
tett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és csemegefaju 
gyökeres fás és zöldoltványok

úgyszintén hazai
ezen évben

vesszők kerülnek nálunk 
gben eladásra.

B a d á c s  o  n y v i d  é k i S z ő l ő t e l e p  
keze lösége.

TAP0LCZA (a Balaton mellett).

Hirdetések a kiadóhivatalba küldendők.

1 0 0
drb dohány megren- 7 rtn iő« - 

delési blanketta _____1 11'
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán- 
ős hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Keil-lakk
legkitűnőbb inázoló-szer puha padló számára.

K e i l-t'élc viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K e i 1-félc fehér „Glasur" fénymáz 90 fillér. 
K c i I-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 fill. 
K e i l-félo szalmakalup-festék minden színben. 
K e i l-féle legfinomabb czipö crém 80 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B. és f ia  cégnél M u ra szo m b a t.
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Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra.

Á ra  2 0  f illé r .
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

Tanító urak figyelmébe!
Egy és kétvonalas, valamint szükvonalas 

(német)

vizsgalapok.
Kapható: B a lkány i E rn ő  papirkereskedé- 

sében Muraszombat és Alsólcndva.

Battyándi tégla. Ahelyi érdekű vasúttal összekötő 
iparvasut megnyíltával a

k itű n ő  nyers  anyagú s jó l  é g e te tt 
bili-, kú t-és c s e ré p - té g la  bármely  vasúti  á l lo m á s r a  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön raktár

és rakodóhely.

M agántávbeszé lő  B a ttyá ndda l.

Bővebbet. R atkol T ivadarn ál Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


