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Az A lsó le n d v a  m u ra s z o m b a ti vasút.
Értekezlet Bellatinczon.

Közel fél évi pihenés után újból napi
rendre került az alsólendva—m iraszombali 
vasul ugye. A múlt év októberében Alsó- 
lendván tartott értekezleten bolt pontra 
jutott a vasút ügye. Ismeretes olvasóink 
elölt, hogy az alsólendvai érdekeltséget egy 
Szalár nevű budapesti mérnök ajánlata 
foglalkoztatta, aki azt hangoztatta, hogy 
kilométerenként 18000 koronával olcsóbban, 
80000 koronáért hajlandó megépíteni a 
vasutat. Tudvalevőleg Bartbalos István 
9HOOO koronában számította ki egy kilo
méter építési költségeit. Érthető dolog, hogy 
Szalár ajánlata élénk feltűnést keltett, azt 
mindenfelé perlraktálták, s a 18000 koronás 
leengedés nagy rokonszenvvel találkozott. 
K pedig nemcsak az alsólendvaiak hanem 
me ’ muraszombati érdekeltségnek is igen 
sok tagja akadt, akik hajlandók voltak ezen 
az liesóbbnak jelzett alapon elindulni. Az 
októi téri értekezleten ez a hangulat igen 
élésen kifejezésre is jutott, s Bartbalos 
István hiába fejtegette, hogy vasul építés 
ilyen kezdeti stádiumában nem lehet meg
állapítani. az építési tökét mert kizárólag a 
kormány joga meghatározni a költségvetés 
összegét, — az értekezlet tagjait nem tudta

meggyőzni, s olt olyan értelmű határozat 
hozatott, hogy Alsólendva község maga 
fog engedélyt kérni a vasút előmunkálataira.

Ezen nevezetes határozat óta nem tör
tént semmi. Állítólag Alsólendva község 
nem kapta meg az előmunkálati engedélyt, 
Szalár mérnök letűnt a láthatárról, a vasút 
mozgalom csöndesen szunnyadt, egész a 
múlt szombatig amikor gróf Batthyány 
Zsigmond a vasúti érdekeltség elnöke, 
Bellatinczra értekezletet hivott össze. Ezen 
az értekezleten azonban már nagyot haladt 
előre a vasút ügy. Mindenekelőtt örömmel 
constatáljuk, hogy teljes egyetértés uralko
dott az érdekeltség tagjai között, akik egy
értelmű helyesléssel tették magukévá az 
elnöklő gróf Batthyány Zsigmondnak azon 
előterjesztését, amely szerint az érdekeltség 
teljes bizalommal viseltetik Barthalos István 
személye iránt, a vasút építést reá kívánja 
bízni. Elfogadta továbbá az értekezlet a 
98000 koronás kilométerenkénti alapot, s 
ezzel megszűnt a kísérletezés, hanem meg
kezdődik teljes erélylyel minden vonalon 
törzsrészvény gyűjtési aktió.

Mint igen fontos momentumot kieme- 
lendönek tartjuk az érdekeltség harczias 
hangulatát a határszéli összeköttetést illető
leg. Az értekezlet ugyanis kimondotta, hogy 
a jelenleg kiépítendő Alsólendva—mura

szombati vasúttal egyidejűleg tervbe veszi 
a vasútnak Steierország irányában leendő 
meghosszabbítását, esetleg Radkersburggal 
való összeköttetést. Többen azon nézetben 
voltak, hogy az osztrák kormány nehézsé
geket fog gördíteni ennek a csatlakozásnak, 
másrészről Radkersburg város hangulatát 
oly formán vélték ismerni, hogy azok a 
vasútra nem akarnának semmit sem, vagy 
csak igen keveset adni. Ezen felszólalások 
hatása alatt mondotta ki az értekezlet szinte 
kitörő lelkesedéssel, hogy amennyiben ezek 
a nehézségek tényleg felmerülnek, akkor 
megcsináljuk a vasutat egészen a határ
szélen Csendlak, Petáncz, Köhida, Vashi- 
degkut és Vizlendva felé.

Az értekezlet lefolyásáról tudósításun
kat az alábbiakban közöljük.

A/. Alsólendva—muraszombati vasút érde
keltsége ápril hó 24-én d. u. 4 órakor Bellatin
czon a Casino helyiségében gróf Batthyány Zsig- 
mond elnöklete alatt népes értekezletet tartott.

Jelen voltak: Gróf Batthyány Zsigmond az 
érdekeltség elnöke és dr. Ivánóczy Ferencz ez. 
kanonok Csendlakról, Matuss Lajos és Teke 
Dénes Alsóler.dváról, Baicz Aladár, Kelecsényi 
Ferencz, Piatsek János, Szöcs Lajos, Zrínyi Ká
roly, Tivadar József, Piiczkó József, dr. Messer 
Samu, Besnyák Lajos Woisz Béla. Feisz László, 
Szepessy Gusztáv, Deutsch Kde Bellatinczról. 
Aczél József, dr. Gzifrák János, Dobrai János,

TÁRCZA.

Muraszombat.
Muraszombat és Vidéke eredeti tárczája. 

Ködös emlékek szálljuk meg a lelkem.
Mint hnjnulköd az ébredő mezöt;
Múltak fényébe visszavisznek engem,
Sötét jelenbe eltemetkezöt;
És incselkednek már velem kaeéran 
Pajkos koboldok és árnyak vegyest:
Meri nid emlékezem, legszebb szerelmem. 
Tiindérvilágnak mása -  Muraszombat.

Örök tanyája vidám karneválnak :
Szedtem valfcha én is gyöngyeid;
Mohó ajkkal szívtam csókját a lánynak,
És mindonik nap nj gyönyörbe vitt.
Öli ugy szerettem lázas érverésed!
Kedves volt minden, mit nyujtál nekem. 
Mosolygó képedet szivembe vésted 
S hordom szivembe' - - bosszú éveken . .

. . . Csábíthat mást az olasz égnek kékje 
S a Riviéráknak langyos szele;

Almot temetni bűvös délvidékre
Hadd menjen más — ha vérzik a szive;
Én rajtad csüngök néma álmodássnl!
S tudom, hogy többé nem leszek beteg. 
Hogy lelkem megtelik melódiákkal,
Ha kebleden majd megpihenhetek.

Az igazgató azonban csak ugy Ivóit öt hajlandó 
társulatába fogadni, ha elömutatja iskolai bizonyít
ványát.

Elment tehát tanárához, Korenhez s bizo
nyítványát kérte, mert, mint mondá, nem akar 
tovább ott maradni és tanulni, hanem színész 
akar lenni.

Oh látod, a szemem már könyhe lábadt,
Szerelmi vallomásom — hál fogadd !
Tudj' Isten, mért van — amíg megimád lak — 
Hogy lázban égni érzem arezomat;
Hogy egyszerre kihull a toll kezemből,
Kimet sem lelek — csonka lett a dal ;
S hogy észrevétlen' könny pereg szememből ? 
Talán: mert benned voltam fiatal . . .

Kutassy Kálmán.

Petőfi apróságok.
i.

A komédia vége. 
Aszódi diák korában fülig szerelmes volt 

Petőfi Borcsába, az akkor Aszódon időzött szín
társulat egyik fiatal színésznőjébe, annyira, hogy 
miatta szinészszé akart lenni s a társasággal menni.

— Majd adok én neked, — felelte Korén, — 
színészetet! — s olyasvalami után nézett, amivel 
a nadrágokat szokta volt porolni; de a inig ez 
előkerült, Petőfinek már csak hült helyét találta.

Petőfi azonban tudta, hogy a mi halad, el 
nem marad, s ez oknál fogva kerülte az iskolát.

Korén azonnal irt az apának, s arra kérte, 
siessen Aszódra, mert fia rossz utón van s attól 
lehet tartani, hogy ha a színészek elmennek, Sándor 
is utánuk oldja a kereket.

Az apa Korén levelére el is utazott Aszódra. 
Midőn Sándor meglátta, elébe sietett és meg akarta 
csókolni kezét; de ö visszarántotta mind a két 
kezét s igy szólt:

Előbb megkérdem Korén úrtól, hogy jól vi- 
seled-c magadat ? — s intett neki, hogy kövesse.

Petőfi lehorgasztott fővel haladt mellette, 
azon gondolkodva: nem volna-e jó odább áliani ? 
De minthogy atyja szemmel tartotta, felhagyott 
ezzel a szándékkal és követte öt Korenhez.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o e k e "  e re d e ti cx o m a p o l.is t.

„ R o e f i e "
Kapható orvon rendeletre : gyógyszertárak- 

l»an — Ara üvegenkint korona

F. H offm ann-La  Ro<*l*o Á fo .  áltasd (Svájc)
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Kiirst Ödön, dr. Geiger Artliur, Győri Kálmán. ilj. 
Horváth Pál. Junkuncz Sándor, Kovács István, 
Pósfay Pongrác/, dr. Pintér Miklós. Suárv József, 
dr. Skrilec/ Mihály, dr. Szász Fennie/. Tukáts K. 
István és dr. Vralarits Iván Muras/oinbatbol.

Jelen volt továbbá az értekezleten a tervbe 
vett vasúti vonal engedményese Barlhalos István 
Pápai ügyvéd is.

Gróf Batthyány Zsigmond elnök üdvözölvén 
a megjelenteket pár szóval vázolja a tervbe vett 
vasút építés közgazdasági fontosságát és örömé
nek adott kifejezést afféléit, hogy a vasút létesí
tését az érdekelt tényezők mind akarják.

Az értekezlet tárgya volt mcgállapiláni a 
tervezett vasul végpontjait és elvi határozatot 
hozni arra nézve, hogy az meddig építtessek ki. 
valamint a külömbözö forgalmi és helyi érdekek 
mérlegelésével a vasút irányát meghatározni, 
üonstatálta az elnöklő gróf, hogy az egész érde
keltség teljes bizalommal van Barlhalos István 
engedményes iránt, akire a vasul megvalósítását 
a legnagyobb nyugalommal rábízhatják. s mi
után a jegyzőkönyv vezetésére dr. C/.iliak Jánost, 
hitelesítésére pedig Balcz Aladár, dr. Ivanóczy 
Fercncz, Matuss Lajos és Saáry József urakat 
felkérte az értekezletet megnyilottnak nyilvánította 
és felkérte Barlhalos István engedményest, hogy 
előterjesztéseit tegye meg.

Barlhalos István engedményes mindenek
előtt néhány szóval megemlékezett a jelen vasút
építési mozgalom mull évi megakadásáról. Az 
érdekeltség egy része a mull év őszén abban a 
nézetben volt. hogy a Barlhalos István által fel
állított köllség előirányzatnál, kilométerenként 
LSOOO koronával olcsóbban is meg lehet a vasu
tat csinálni. Barlhalos István hivatkozott az ezen 
időben Alsóiendván tartott értekezleten előadot
takra elmondotta ismételve, hogy a vasútépítés 
költségeit a mozgalom ilyen kezdeti stádiumában 
megállapítani nem lehet. Minden attól függ. hogy 
a magas kormány milyen összegben állapítja meg 
a költségvetést. Kifejtette ezután bőven, hogy az 
általa kiszámított kilométerenkénti BSOOO koronás 
alapon azért kell a törzsrészvények gyűjtésének 
megindulnia, mert ainig egyrészt sohasem lehet 
arra számítani, hogy az előirányzott összeg 
összehozható, másrészt a gyakorlati tapasztalat 
azt mutatja, hogy a törvényhatóságok és a kor
mány hivatalból is leszállítják a községek által 
megajánlott hozzájárulás összegét. Ily körülmé
nyek közölt azt ajánlja Barlhalos István. hogy 
fogadják el az általa contemplált számítást, s a 
törzsrészvények gyűjtését a már egyszer megálla
pított és elfogadott UHÜUO koronás alapon kezdjék 
meg.

Ezután gróf Batthyány Zsigmond ismertette 
a Barlhalos féle számítási tervezetet, mely sze
rint körülbelül 350000 ko.onát kell az érdekelt 
ségnek, községeknek, nagybirtokosoknak és magá
nosoknak összehozni, hogy a vasút létesüljön.

Koron a történteket híven elmondta az apá
nak, aki mogorván hallgatta végig kedves Sándor 
fiának viselt dolgait. A fin lakására visszatérve, az 
apa észrevétlenül becsukta az ajtót, aztán szótla
nul fel nyila útitáskáját s olyasfélét vett ki belőle, 
amivel a marhákat szoktak terelni s kegyetlenül 
elverte lián a port, közbe-küzbe felkiáltva :

— Hát kell-e Borosa? Kellcnek-e komédiások?
llyeténképen megpuhitva Sándor mindent 

megígért apjának, a mit csak óhajtott s ezzel vége 
is szakadt a Borosával s az aszódi színészekkel 
folytatott komédiának.

II.
Korán megnyilatkozott önérzet.

A pápai főiskolában egyik szombaton délelőtt 
több diákot megidéztek kávéházi mulatósért. Az 
idézések végén ott állt: „13-ik ügy. Pctrovics 
Sándor*.

A megidézett diákok ilyenkor a kapu alatt 
levő széles termésköveken ácsorogtak. amíg rájuk 
került a sor. Télen volt s kegyetlen hideg. Olt volt 
Pctrovics Sándor is, egy vörös galléros kopott 
köpenyben, a melynek jobb szárnyát bal vállára 
vetette s didergőit a többiekkel együtt. Csizmájának 
sarka annyira ferde volt. hogy nem is a talpán 
járt, hanem az oldalán.

Az értekezlet magáévá tévén Barlhalos Ist
ván előterjesztéseit elhatározta, hogy a gróf 
Batthyány Zsigmond állal előadott számítás alap
ján az Álsólendválol Muraszombatig vezető va- 

I sutnak körülbelül 350000 koronát kitevő k ö z e 
gének biztosítására a törzsrészvények gyűjtésül 

1 megkezdi.
Egyben többek hozzászólása után határoza

tikig kimondotta az értekezlet, hogy az eddigi 
határozatokhoz képest a vasutat elsősorban Alsó
iéiul va és Muraszombat közölt épili meg. de 
tervbe veszi, és a jelen mozgalommal párhuza
mosan megindítja az aktiot arra nézve, hogy 
.•zen vasút vonal Steicr ország határszéléig eset- 
l'V ISM.Ik. iHl.ini-. vagy iiliirasMjmhst-A nsImleRkal.-- 
Gyatiafnlvu vagy Szcnlgollliánl irányában ki"|,il- 
I,..isiik, amely viisntvoiiulat az Alsnlcmlvn .Mura 
szóiiiliiili vasul természetű* folytatásának tartja, 
aiin iiiiyilion a kút állam kormánya n i 'allnkuzasl 
engedélyezi. a vármegyék az ellen akadályt
gördítenek ús az urdokollao* rúszúröl ........... .
hozzájárt!his hiztosi11a I ik.

Ezen fontos elvi határozatnak az elnöklő 
gróf Batthyány Zsigmond által történt enunciálása 
után az értekezlet a vasul irányát állapította meg.

Ezt megelőzőleg Barlhalos István kifejtette 
azon fontos gyakorlati elvet, hogy a helyiérdekű 
vasútnak a rentabilitás biztosítása s ezzel a 
linaneirozás lehetősége szempontjából oly terüle
ten kell futnia, amelynek mindkét oldalán van 
olyan vidék, mely a vasul forgalmát biztosítani 
tudja. Az értekezlet tagjai Barlhalos István eme 
fejtegetéseit tudomásul vették, s eme körülmény 
figyelemben tartásával a kiterített katonai térképen 
megállapították következő kel irányt.

I. Alsólendva állomás északi kijáróbol 
llosszufalu irányában kiindulva (A vasul rúd ja 
Csáktornya felé van) a fekete bérekén keresztül 
majdnem a Badamosi csatornával párhuzamosan 
s B a il a m o s község déli halára alatt állana 
meg először. Innen egyenesen nyugatnak haladva 
a Leadva patak ál Indulásával Z o r k ó h á z a déli 
szélére ér. ahol a második állomás lenne. Zorkó- 
házálól kevéssé északnyugati irányt kapna a vo
nal s Tomisa déli oldalát érintve — ahol a har
madik állomás lenne innen egyenes vonalban 
menne Bellatinez éjszaki sarka felé, ahol B ra- 
t 0 n e /.. (í a ll i e s a és |, i p p a h ó e z kö/.segek 
érdekeinek szemmellartásaval 4. állomás lenne, 
majd innen ejszaknyugati egyenes vonalban 
B a l t  v a n I a I v a délkeleti sarkánál az utolsó 
állomási érinteni, ezután pedig egyenes vonalban 
futna Muraszombat végállomásba, amely úlliely«- 
zendö lesz Muraszombat község déli oldalára, a 
barkóczi ul mentén fekvő területre.

A második irány ugyanazon kiindulással 
terveztetik. A vonal egyenesen északnak tart. 
majd a Bagonicza csatorna mellett. Ilidveg 
község és Bedica puszta halárain keresztül menve.

Egyik kisebb diák. akinek neve szintén olt 
volt a fekete táblán, megszólította :

- Pctrovics ur, hogyan történhetett az. hogy 
bakancsa nem oldalvást, hanem fent a fejének 
kellő közepén lyukadt ki?

Mire igv felelt Pctrovics:
— No lássa csak! Még a csizmám is azt 

mutatja, hogy én nem vagyok olyan ember, mint 
a többi!

111.

A molnármester következtetése.
Általános, bevett szokás volt hajdanta, hogy 

a színészi osztály pályájukat változtatott református 
tanulókból telt ki. Még most is nagy többségben 
van e felekezet a művészet ezen ágánál képviselve. 
Legkevesebb pedig közöttük az evangélikus.

Egyszer Petőfi vándorszínész korában vala
melyik alföldi kis városon keresztül utazván, meg
ismerkedett egy becsületes molnármeslerrel, a ki 
nagyon jó volt hozzá. Az első szónál bizalmasan 
megveregette a Petőfi vállát, mondván:

Hál maga színész? No annak örülök, mert 
— én is kálvinista vagyok.

első izben Itadumos és Gönlérházn k ö z én k  kő 
/ötl állana meg. Innen északnyugati irányban
B o h r o n  . k  felé .enné üljél, a .... ly községnek

.déli alsó végében lenne az állomás. A Dobronaki 
állomás kijelöli helyeiéi ngyi-noseii nyugoli irány 
Imii B őnkön és T u rn isa  községek kozott lenne
, harmadik állomás, 

rodva Bollali A
délkeletre

bellaline/.i
kanva

I M ll lilll llG M  <» •
m.isoilik terv szerint is ott lenne élboly

terv egyező irányban halad.
3. A határszélig esetleg Badkerslmrgig un nő 

vonal iránya akkép Korong község északi lia'.i;.. 
mellett elhaladva a Muracsormelyi Imlá'ban l.-vö 
Mehaj nevű erdő északi sarkának érintésével 
- - ahol M u r á c s  e r m o I y megállóhely volna 
Csendlak és Korenczl'alva községek között érne az 
első állomáshoz C s o n d I a k h o /.. Innen egye 
nes vonalban északnyugati irányban K .. h i ,| ;l r;i 
érkezik a vonal, abouoaa vagy beim HhiIIuts- 
burgba. vagy északnak fordulva Vashid- ,ulra. ,\ 
csendluki állomás elhelyezésénél a petam-zi sava- 
nyuviz forrás forgalmi érdekei szem eltilt tar
tandók.

Az irányoknak ily módon történt mf^aiiapi- 
tásu után Barlhalos István engedményes kijt-i.-n- 
telle, hogy a nyomjclzest és a költségvele-eki 1 a 
saját költségén el fogja készíttetni, amit az érte
kezlet 1‘óslay Pongrácz iudilványára hálás köszö
nettel tudomásul vett.

Ugyancsak Pósfay Pongrácz indítványára 
köszönetét szavazott az. értekezlet gróf Batlh\ány 
Zsigmond országgyűlési képviselőnek azon fa rád- 
hatalmú buzgóságá.:rt, amellyel a vasul ügyet 
felkarolta.

Ezzel az értekezlet az elnök éltetésével 
véget ért.

Pósfay Pongrácz kitüntetése.
A Szombathelyen megjelenő Vasmegyei 

Napló ez. laptársunk mull keddi számában 
illetékes helyről nyert informatiok alapján 
megírta azt a ránk nézve felettébb örven
detes eseményt, hogy általánosan nagyra- 
becsült főbírónkat Pósfay Pongráczot Ö 
Felsége a Király a Ferencz József rend 
lovagkeresztjével fogja legközelebb kitüntetni.

Felesleges dolog mondani, hogy ennek 
a kitüntetésnek a Ilire nemcsak a járás leg
szélesebb rétegeiben, hanem az egész vár
megyében a legnagyobb megelégedést örö
met keltetle. A kitüntetés összefügg azzal a 
nagyszabású ünnepélylyel, amelyet a mura
szombati járás közönsége a múlt év október 
17-én Pósfay Pongrácz 40 éves szolgálati 
jubileuma alkalmával rendezett. Ezen a 
meleg és közvetlen ünnepségen — amelyen 
részt vett az egész vármegye Bezerédy 
István dr, főispánnal az élén, élénken meg
nyilvánult az a nagy tisztelet és szeretet, 
amely Pósfayt körülveszi, méltatták az ö 
kiváló érdemei, amelyekért most a legfel
sőbb elismerés fényes jelvényéi kapja.

A kitüntetés megérkezése ismét egy 
nevezetes örömnapja lesz a járás és Vas- 
vármegye közönségének, Pósfay* nagyszámú 
tisztelőinek és barátainak, akik egv szívvel 
lélekkel kívánják, hogy a feldekorá'lt férfin 
a díszes kitüntetést sokáig viselhesse.

H I R  E  K.
-  A fő s o ro z á s  Az elmúlt héten 

tartották meg M uraszom batbatb in az iilei 
fösorozást. A sorozó bizottság tagjai voltak 
katonai részről Petrovay Álmos elnök, őr. 
lurnovszky Jenő cs. és kir. ezredorvos és 
Isc.beppen Béla hadnagy sorozóliszt. A 
honvédség képviseletében Bolgár Rezső in. 
kír. honvéd őrnagy, dr. Joőb fancsali 
Aladár in. kir, ezredorvos és Miklössy Ala
dár hadnagy sorozótiszt. Polgári részről: dr.
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Cziliak János elnök, dr. Geiger Vilmos 
járásorvos és Pósfay Pongrác/ mint sorozó 
polgári tisztviselő. Az állítási lajstromba fel 
volt véve 1298 hadköteles. Ezek közül távol 
volt 441. akiknek tartózkodási helye isme
retes. még 10 egyén teljesen ismeretlen.
A tényleg mérték alá álló 847 egyénből 
besoroztak mint teljesen alkalmasat 100 
clubéit, mint kcvésbbé alkalmasat 36 em
bert a pó!tartalékba, összesen 226 hadkö
telest, ami a megvizsgáltaknak 28" <>-át teszi, 
és igen szép eredménynek felel meg. A 
sorozás alkalmával a bizottság megvizsgálta 
a szolgabiróság katonai ügykezelését és a 
hadkötelesek nyilvántartását, s az ezen 
alkalommal tapasztalt mintaszerű rend és 
pontosság felett legteljesebb elismerését 
fejezte ki Pósfay Pongrác/ főszolgabírónak 
és Döbrentey Antal szolgabirónak aki a 
nyilvántartást vezeti. Itt említjük meg, j 
hogy járásunkban több mint 3000 hadkö
teles va.i. E szám adatból könnyen tógái
mat alkothatunk magunknak, hogy a kettős 
birodalom egy mozgósítás esetén hány 
embert tud fegyverbe szólítani.

Takáts László az országin/, építésze, a 
kórba/.i építkezések tárgyában Muraszombatba 
érkézéit. Ezzel kapcsolatban említjük meg. hogy 
a kórház építkezései már teljes gőzerővel folynak, 
a falukat emelik, s nem sokára tető alá kerülnek 
az épületek.

Andalíts Irma újabb sikere. Több ízben 
volt alkalmunk már Andalíts Irma művészi sike
reiről számot adni. Most nem régen ismét fellé
pni I Turóezszentmártonban a Gyermekvédő Liga 
javára rendezett hangversenyen és szerepléséről a 
Felvidéki liirado a következőket Írja:

Andalíts irma Berlioz hatalmas koncep- 
rióju Knkóezi indulóját (a Faust szimfóniából) 
játszotta. A nagy zenekarra irt mü hanghatásait 
zongorán összetümüritve érvényre juttatni nehéz 
feladat. A csaknem végig oktávákban irt lelet 
egyre u tvekvó fortisszimóival nemcsak technikai 
tud i-á, hanem sok erőt is igényel. Andalíts 
Inna tökéletes technikai készsége, mellyel 
játszva siklik át eghihetetlenebb nehézségeken, 
erőteljes játéka, szabatos ritmusa s különösen 
gyöngyöző futamai még a használt rossz zon
gorából is kihozták a legszebb lolétü Rákóezi- 
nak j iio hutá.-l. Sikere nagy és méltán megér
demelt volt. Tökéletes tudása folytán egyébként 
a zenekarnak egyik legkiválóbb tagja.

A tervezett uj menetrend. A Körmend— 
Muraszombati h. é. vasút részvénytársaság igaz- 
galósága mint illetékes helyről értesülünk — 
meg: /.la líarthalos István és Pósfay Pongráez 
iga/ga! ■ ,igi tagokat, hogy a vasul jelenlegi ked
vezőtlen menetrendjének megváltoztatása czéljából 
tegyenek lépéseket az államvasutak igazgatóságá
nál. Értesülésünk szerint menetrendet a követke
zőleg óliajlanák megváltoztatni. A kora hajnalban 
és rogg'-l *4 7 -kor Muraszombatból induló vona
lokat legalább másfél órával későbben induljon, 
de az.crl rendes időben érkezzék Körmendre. 
Ugyancsak későbben kellene a délutáni vonatnak 
indulni, még pedig 6 órakor amint azt múltkori 
ezikkiinkben megírtuk. Körmendről Muraszombatba 
már egészen gyökeres változtatást terveznek. Az 
első hajnali vonat változatlanul megmaradna. A 
második Körmendről reggel x/ t l  órakor induló 
vonat egészen elmaradna, hunom ehelyett déli 1 
óra után kellene egy vonalnak indulni, amely 4 
es ö óra közöli érne Muraszombatba. Elmaradna 
a harmadik, s most d. u. 4 óra 20 perézkor 
Körmendről induló vonat is, s ehelyett este V*8 
órakor indulna egy vonat, amely 11 és 12 óra 
között éjjel, érkezne Muraszombatba. Minden 
esetre ideális megoldása volna ez a menetrend- 
kérdésnek, de megvalósulásához kevés reményünk 
van. Ismerjük azt a garasos gazdálkodási rend
szert, amely jelenleg a mav.-nál uralkodik és igy 
alig hisszük, hogy a vonatok gyorsításába bele
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menne mert ez először is egy tchervonat beveze
tését feltételezne, más részt a pálya fentartási ■ 
költségeket emelné. Már pedig a vasút, különö
sen a máv. csak bevenni szeret, de kiadni nem.

A sorozó-bizottság az állami iskolában. A 
Muraszombaton működő sorozó-bizottság több tagja 
Polgár Rezső őrnagy, dr. Turnovszky Jenő, dr. 
Joób, Fancsali Aladár ezredorvosok és Tschppcn 
Béla hadnagy a múlt kedden délután meglátogatták 
a helybeli állami iskolát. Első sorban megszemlélték 
a gyermekek katonai gyakorlatait. A Bichtcr József 
vezénylete alatt működő parányi század, szuronyos 
játékpuskájával és a borjúval, daczára annak, hogy 
még csak pár órán át gyakorlatozott, a tisztek 
általános csodálkozása közepette meglepő szaba
tossággal végezte a fegyverfogásokal és a rend- j 
gyakorlatokat. Majd Takács R. István igazgató | 
megmutogatta a gyermekek slöjd munkáját és végül i 
énekeltetett a gyermekkarral. A látottak és hallottak I 
valósággal elragadták a tiszteket, a kiknek nevében \ 
Polgár Rezső őrnagy meleg elismerését fejezte ki 
a tantestületnek.

Értesítés. Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására adni, hogy az izr. templom 
udvarban levő modern kényelemmel ellátott für
dőt bérbe vettem és azt tiszta kezelés és pontos j 
kiszolgálás mellett fogom vezetni, miáltal vendé- | 
gcim teljes megelégedését óhajtom elérni. Maga
mat a n. é. közönség nagybecsű pártfogásába ; 
ajánlva vagyok. Kiváló tisztelettel Finkclstein 
József. A fürdő nyitva van vasárnap, kedd és | 
csütörtök reggel 7 és fél órától este 7-ig. A fürdő | 
ára 1 korona.

—; Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-fólc téglagyárak, melyek a mellett. 1 
hogy sok ezer munkáskéznek állandó keresetet ) 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek.
A Bolm-féle szab. természetes vörös fedélcsere- i 
pék általános kedvcltségnek örvendenek.

Kerékpárok a járdákon. A tavaszi idő a 
beraktározott kerékpárokat is kicsalogatta. De a 
muraszombati jeles biczyklisták nem elégesznek 
meg a sport puszta gyakorlásával, hanem helylyel 
közzel versenyeket is rendeznek, és ezen mérkő
zéseik színhelyéül a gyalogjárót válasszák. Isme- j 
lelve látunk kerékpárosokat a gyalogjárón örült | 
köszörűsök módjára száguldozni. Hát az bizonyos, 
hogy Muraszombaton ninc--en semmi rend, a helyi 
hatóság tevékenysége csak a díszfák lovagdalásá- 
bun merül ki, de minden lehetetlenségük mellett 
is kellene gondot fordítani arra, hogy ilyen disznó- 
ságok naponként ne ismétlődjenek. A rendőröket 
erélyes fellépésre tessék utasítani, hogy szállítsák 
le a gyalogjárón száguldozó kerékpárosokat és , 
jelentsek fel ökot, ahol bizonyára el fogj; ' .mii j 
méltó büntetésüket közveszélyes és tiltott cselek
ményükért.

— Felvételi pályázat. A vallás- és közokta- 
| tásügyi m. kir. Miniszter Urnák 39099 sz. rende

leté értelmében az 1909. és 10 iskolai évre a 
Csáktornyái állami tanítóképző- intézet I. osztá
lyába, összesen 30 növendék vételik fel és pedig 
teljes fizetéses helyre 13, féldijas helyre 7, ingya- 
nes helyre 4. ösztöndíjas helyre 1, segelynélküli 
bejárónak ö növendék.

A teljes fizetésesek 28, a féldijasok 14 K-t 
! fizetnek havonként köztartási dij címén az intézet 
. pénztárába. Az ösztöndíjas havonként 12 K ösz

töndijat kap.
A kérvényhez következő okmányok csatolan

dók ; 1. születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyít
vány a megelőző évről és a f. é. félévi értesítő;

; 3. tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak a 
, tanítói pályára való alkalmas voltáról; 4. segély 

kérés esetében, hiteles községi bizonyítvány a 
szülök vagyoni állapotáról, a kiskorú gyermekek 
számáról hiteles családi kimutatás. Csak oly ép 

■ testű és zenei hallással bíró tanulók vétetnek fel, 
akik 14. életévüket már betöltötték, de 18 évesnél 
nem idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 
IV. osztályát sikeresen elvégezték.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
ter Úrhoz címzett folyamodványokat az előirt ok- 
mánvohkal együtt 1909. május 31-ig kell a Csák
tornyái áll. tanitóképzó-intézet igazgatóságánál 
beadni a folyamodó lakóhelyének, az utolsó posta 
és vármegye feltüntetésével.

Csáktornyán, 1909. április hó 22-én. Zrínyi 
Károly igazgató.

Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
„Az uj bortörvény“ és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

4643/1909. P. sz.
Hirdetmény.

A szombathelyi kir. törvényszék közzé teszi, 
hogy a Körmend-zalalövö-öriszontpéter-murnszoin- 
bati h. érdekű vasút részvény társulat állal Pét őrhegy 
község határában a Körmend-zabilövö-öi is/.enlpéter- 
m ura szom hali h. érdekű vasúthoz szükséges kisa
játított területekre, a kártalanítási eljárás batár
idejéül a helyszínére Pétcrliegy községházánál 
1909. évi május hó 26. Huszonhatodik napjának 

délelőtti 8 órája kitűzőiéit és a távollévők és is
meretlen tartózkodásnak gondnokául dr. Gyük István 
szombathelyi ügyvéd neveztetett ki.

Miről a kisajátított terület nyilvánkönyvi tu
lajdonosai és a telekkönyvileg érdekelt felek azzal 
értesilletnek, hogy elmaradásuk a kártalanítás felelt 
hozandó érdemleges határozatot gátolni nem fogja.

Kelt Szombathelyen, a kir. törvényszéknél 
1909. április hó 13. napján.
Miklós, Dr. Laky Kristóf,
jegyző. kir. curiai birö

törvényszéki elnök.
4644/1909. P. sz.

Hirdetmény.
A szombathelyi kir. törvényszék közzé teszi, 

hogy a Körmeiid-zalalövö-öriszentpéter-muraszom- 
bali h. érdekű vasút társulat által Batlyánd község 
határában a Körmciid-zalalövö-öriszcntpétcr-muru- 
szombati h. é. vasúthoz szükséges kisajátított te
rületekre, a kártalanítási eljárás határidejéül a 
a helyszínére Batlyánd községházánál 

1909. évi május hó 27. Huszonhetedik napjanak 
délelőtti 8 órája kitüzetett és a távollévők és is
meretlen tartózkodásnak gondnokául dr. Gyük István 
szombathelyi ügyvéd neveztetett ki.

Miről a kisajátított terület nyilvánkönyvi tu
lajdonosai és a telekkönyvileg érdekelt felek azzal 
értesittelnck, hogy elmaradásuk a kártalanítás felett 
hozandó érdemleges határozatot gátolni nem fogja.

Kelt Szombathelyen, a kir. törvényszéknél 
1909. évi április hó 13. napján.
Miklós, Dr. Laky Kristóf,
jegyző. kir. curiai biró

törvényszéki elnök.
Körmend zalalövö öriszentpéter muraszombati 
(magyar délnyugoti) helyi érdekű vasút reszv.-társ.
94 909. sz.

Meghívó
a „Körmend —zalalövö—öriszentpéter- -muraszom
bati (magyar délnyugati) helyi érdekű vasút rész
vény társaság*-nak
1909. évi május 16-án (vasárnap) d. e. 9' -j órakor
Budapesten, IV., Veres-Pálné-utca 30. sz. a. (I. em )
tartandó

rendes közgyűlésére.
Napirend :

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság je
lentése és az 1908. évi mérleg végleges megálla
pítása.

2. Határozat a tiszta nyereség hovafordilása
iránt.

3. Határozat az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság részére a felmentvény megadása iránt.

4. Az igazgatóság, végrehajtó-bizottság és 
felügyelő-bizottság tiszteletdijának egy évre leendő 
megállapítása.

Budapest, 1909. évi április hó 28-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból:
Azon részvényesek, kik szavazati jogukat 

gyakorolni kívánják, kötelesek az alapszabályok 
értelmében részvényeiket a le nem járt szelvé
nyekkel együtt legkésőbb 5 nappal a közgyűlés 
megtartására kitűzött határnap elöli Budapesten: a 
„Magyar Általános HitelbankM-nál (V. Nador-utca 
12. sz.), vagy M m. Frankfurtban: a „Dresdner 
Bankinál letenni. Az államkincstár, Vas és Zala j 
vármegye, továbbá a községek átvett lörzsrészvé- r 
nyeiket letenni nem tartoznak.

Minden egyes egész vagy két két fél részvény 
egy szavazatra jogosít.

Azon részvényeseknek, kiknek részvényeik 
még ki nem adatlak, közgyűlési jogaik gyakorlá
sára nézve azon érvényben levő kötelezvényeik 
vagy nyilatkozataik szolgálnak alapul, melyekkel 
magukat befizetéseikre kötelezték. (I. alapszabályok 
28. §-At)
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Ki szép akar lenniSsSi
A r a n k a -C r é m e t .

Kgy tégoly ár.i 1 korona, nagyobb rózsa színben ti koron •. 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdö víz 1 kmniia. 
Aranka hölgy por 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a haja
ifjitót 1 üveg utasitással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszökitöl 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor 
Kapható: Muraszombatban l.ölcs l.éla gyógyszertárában

M in tse k  G éza

aljon 
unka b ij-

kész itőné l
'.éli laboi 

tóriumában

Tanító urak figyelmébe
Egy és kélvonalas, valamint szükvonalns 

(német)
vizsgalapok.

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedé- 
sében Muraszombat és Alsólendva.

JT. [„{aiser-féle
Brcgenz Vorarlber köhögés elleni

f l - y n l r n n b á i  kaphatók alulírott gyógy- 
L Z  11 K O  I  K e l l  szertárban. Ki

. köhögés 
vetkezik

illeni ezukorká- 
;aját egészségekát figyelembe nei

ellen. — Kaiser-féle „MeH-Canunelki* ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen 
C C O A  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy
hatású ezukorkáknak

csomagja 20 es 40 fillér, adagja 80 fillér.
Kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel vau tüntetve, magán
os hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 

Ára 20  fillér.
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

Szölöoltvány, am erikai és hazai 
vesszöeladási hirdetm ény.

A n n g y m ó lló - .ig i i  F ö ld m i v e lé s iig v i M in is le r iu m  
GOUOÚ/18% .  s z á m ú  s z o k v á n y r c n d e le t e  s z e r iü l  

válogato tt első  osztályú  sim a é s  gyökeres

Ripária-Portalis. Rupestris-Monticóla és Vitis-Suionis

&

ö. valamint ugyanily alai 
nek mindenben megfelelő 

bor és csemegefaju

vokra 
a Ingkiv

Kecskemét.
6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

gyökeres fás és zöldoltványok
úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 

ezen évben nagyinennyiségben eladásra.
B  a  d á c s  o n y  v i d é k i  S z ö l ö t e l e p  

kezelösége.
TAPOLCZA (a Balaton mellett).

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

■ Védjegy: „Horgonyt4

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain E x p e lle r

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osúznal és meghűléseknél, bedörz-
................. — sölé'képpen használva. .......

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

P r á g á b a n ,  Elisahethstrasse 5 neu. fi
Mindennapi szétküldés. jj|

Hi r d e t mé n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután ;i M agyar Királyi Pénzügym in isz

térium  ellenőrző közegei a Magyar Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXIV, sorsjáték) I. osz
tályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadatlak.

Az I. osztály húzása 1909. m ájus hó 19 és 21-en tartatik meg. A húzások 
a Magyar királyi állami e llenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a Huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysors
játék valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1909. évi április hó 25-én.

Magy. kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács. Hazay.

Keil-Sakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K e i I-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K e i 1-féle fehér „ülusur* fénymáz 90 fillér. 
K e i l-féle arany-fényináz képkereteknek 40 lill. 
K e i l-féle szalmakalap-feslék minden színben. 
K e i l-féle legfinomabb czipö éréin 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

Ascher B. é s  fia  cégnél M uraszom bat.
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BOHN nagykikindai cserepe
L e g j o b b  m i n ő s é g ű  f e d é l c s e r é p  

l e g o l c s ó b b  á r a k  m e l l e t t .

Tessék árjegyzéket kérni. Képviselők kerestetnek.

BOHN téglagyár, Nagykikinda.
Szabadalmazott Bohn-féle 

természetes vörös fedélcserép

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


