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A Muraszombat—alsólendvai 

vasút.
Hatalmas lépéssel haladt előre a múlt | 

szombaton az Alsólendva—muraszombati 
vasút létesítésének ügye. Az alkotás és 
cselekvés legelső feltétele, az egyesült erő. 
a közös czél felé való együttes törekvés, 
és a differentiák kiküszöbölése proklamálta- 
tott azon értekezleten, amely Hajós Mihály 
elnöklésével Alsólendvan lefolyt. Az immár 
két év óta húzódó vasút ügy azt hisszük 
most a helyes útra terelődött. Eddig mindig 
bizonyos ellentétek voltak közöttünk és a 
lendvai urak hozott, amelyek most Fábján 
Lajos genialitásának eredménye képen úgy 
látszik egészen megszűntek.

Mi muraszombatiak kezdettől fogva I 
Barthalos István személye köré csoportosul
tunk, mert a mi Körmend—muraszombati 
vasutunk megépítéséből azt a meggyőződést 
merítettük, hogy nálánál jobban ezt a mes
terséget senki sem érti. Azután minket a 
hála szálai is Barthalos Istvánhoz fűztek, 
mert ö tényleg csinált nekünk vasutat. Az 
alsólendvai uraknak eddig semmi dolguk 
sem volt Barthalossal. Nem ismerték öt. 
Egészen természetesnek találjuk, hogy olyan 
bizalmat nem ajándékozhattak neki, az j 
ismeretlennek, mint mi aki az ö 8 éven !

keresztül ri:k.i türelemmel és kitartással 
végzett heroszi munkáját ismertük. Más 
emberük volt.

Az első jelentkező a múlt év tavaszán 
tűnt fel a láthatárra. Merészen odadobta az 
érdekeltség elé azt a kockáztatott állítást, 
hogy ö *20000 koronával olcsóbban meg
épít minden kilométert, mint Barthalos 
István. Hát hire ne hatna az ilyen csábos 
ígéret! Még nekünk m araszom haliaknak 

akik pedig feltétlenül bíztunk Bartha- 
losban — is szeget ütött a fejünkbe, hát 
még a szomszédokéban! Egyszeriben meg
akadt a dolog, és csak akkor kerüli újabban 
tárgyalás alá a vasút ügye, amikor kiderült, 
hogy ez a zavaró közbeszólás, ez a csillogó 
ajánlat nem volt komoly dolog.

Az áprilisi bellatinczi értekezlet tért 
napirendre az ügy felett, és alig hogy a 
hullámok elsimultak, uj.ibb akadály merült 
fel. amely a múlt szombati lendvai gyűlésen 
kerüli felszínre. Ezúttal a Dunántúli helyi 
érdekű vasút r. t. és annak elnöke Szájbély 
Gyula udvari tanácsos próbálta a vizet zavarni, 
de nem sok eredménnyel. Azt akarta a 
lendvai érdekeltség álla! határozattá emel
tetni, hogy az általunk tervbe vett vasút 
építését kössük egybe az Alsólendva —Le- 
tenye—kanizsai vasút kiépítésével. Fábján 
Lajos mérnök vállalkozó igen szépen meg

felelt erre, s felszólalásának hatása alatt 
meg is nyugodtak a kedélyek, ezt a sze
rencsétlen tervet egészen elejtették, s most 
már azt hisszük nem lesz több ellentét 
közöttünk és Alsólendva vezető emberei is 
megnyugvással teszik le a vasút építés sor
sát Fábján Lajos és Barthalos István, vala
mint a mögöttük álló majna frankfurti 
pénzcsoport kezébe.

Részletes tudósításunk alább következik.
Az Alsólendva—Muraszombat—régedéi vasút 

érdekeltsége e hó 12-én Alsólcndváu Hajós Mi
hály elnöklése a'att igen népes értekezletet tar
tott, amelyen megjelentek. Székely Emil. Fuss 
Nándor. Bobay Géza, Teke Dénes. dr. Wollák 
Adolf, Petrik Gyula, Mattus Lajos, Tonia János, 
Pollák Emil, Balcz Aladár, Kelccsényi Ferencz, 
Piátsek István, Vogrincsics Boldizsár, Pósfay Pon
grác, dr. Czifrák János. Árvái Henrik ifj. Horváth 
Pál, Junkuucz Sándor, a jegyzői kar számos tagja 
az érdekelt községek képviselői. Gróf Batthyány 
Zsigmond elmaradását kimentette. Megjelent azon
kívül Barthalos I stván engedményes és Fábján 
Lajos épitö vállalkozó mérnök.

Hajós Mihály miután a jegyzőkönyv vezeté
sére Teke Dénes jegyzőt felkérte, üdvözölvén a 
szép számban mcgjclen érdeklődőket a gyűlést 
megnyitotta.

Elsőnek B a r t h a l o s  István tett előterjesz
tést, ismertetvén a mozgalom jelenlegi állását és 
kéri az értekezletet, hogy a vonal irányát állapit- 

j sák meg, illetve a bellatinczi értekezleten hozott 
I határozatokat vegyék újra fontolóra.

TÁRCZA

Kifelé a kaszárnyából.
Irta : Skrilecz István.

Komám negyven kis nap, kiáltá Kuczuk Peti 
öreg baka s a inig egy nagyobb adag pomádéval 
bal bajusza felét iszonyú hegyesre kisodorta, addig 
közben odaszólt egyik rekrutának is, hát neked 
hány napod van te poros fülü ? Tudom, hogy az 
egész ezered virtigli manikulánsai sem tudnák azt 
kiszámítani.

Nagy szó az, mikor a három esztendőből 
csak negyven nap van hátra s azt nem a kaszár
nyában, hanem kint a hadgyakorlaton kell letölteni. 
Futkozás van ilyenkor mindenfelé, mert hát elő 
kell készülni a manőverre. Az öreg bakák, cibil 
ruhái már ott lógnak a fogasokon, általános pak- 
kolás és készülődés, mert kora reggel indul az 
ezered. Este érzékeny bucsuzkodások Katiktól és 
Zsuzsiktól és ha mindjárt az a baka gyerek nem 
is igen érzi a válás fájdalmait, dehát magyar em
berhez illő dolog, hogy a három évi jótartást és 
kosztot legalább ilyenképen hálálja meg. miután 
az Ígért házasságból úgysem lesz semmi, no meg 
egy kis apró pénz is kell ám a manőverben.

Szokatlanul korán kelti fel minden évben a 
katona zene azon városok lakóit, hol katonaság

van. Fel is ébred mindenki és meg is tekinti ezt 
a parádét, mert bizony 30—40 napig nem látnak 
katonát, kihalt lesz a város. Nagyságos asszonyok 
a redőnyök és rollók mögül vetnek egy-egy búcsú 
pillantást a fess tisztccskékrc, mig a szobaleányok, 
szakácsnők és mosogató dámák már nem veszik 
a dolgot olyan nagyon szigorúan, hanem úgy, a 
hogy felébredtek, szaladnak ki a kapukba, nehogy 
az öltözködés következtében valamikép elkéssenek 
az Isten hozzádtól.

Nem kell ám azt gondolni, hogy abban a 
nagy tömegben nem találja meg mindegyik a 
magáét. Bámulatosan jó szemük van ugyannyira, 
hogy nem csak a századot, hanem a doppelreihent 
is tudja mindegyikük, hogy melyikben kell az ö 
bakájának mennie és meg is találja.

Minden században találtatik egy-egy Kuczuk 
Peti, ha mindjárt máskép is hívják s alig hogy 
elhagyják a Garnisiót, már is megkezdődik a tréfa, 
szaftos köpések és arany mondások, a miken leg
többször maguk a tiszt urak is jól mulatnak. Majd 
kezdetét veszi a nőtázás:

.Barna kis nyoszoláját magasra vetette,
Baka gyerek a csákóját rajta felejtette.
Hozd ki bubáin a csákómat, tegyed a fejemre,
Hogy ne süssön fényes nap csalfa szemeimbe.*
Vagy pedig:
, A fegyverem zártengelye de rozsdás,
Majd az ősszel kipnczolja egy bundás,
Bevágom a regiments-ma gazinba,
Sirva-riva puczolja egy rekruta."

Baka dalok rendesen marsch-tempó termé
szetűek, vagyis hogy lépést lehet tartani reájuk, 
kell tehát egy előénekesnek lenni, ki mintegy 
vezeti az éneket, adja a taktust, igy tehát nem
csak szórakozásul szolgálnak, hanoin nagy mér- 

i tökben az ut megkönnyítéséhez is hozzájárulnak.
Idővel azonban szűnni kezd a heccelödés, 

bakáinknak beszédhez nincsen kedve, sőt a pipa 
sem kell, mert hát bizony a dél is elmúlt már, 
a nap meg iszonyúan tüzel és már vagy a hato
dik határt is elhagyták. Vannak, kik már alig 
bírják a testüket, mégis mikor beérnek egy-egy 
faluba, mintha rudat nyelt volna a legfáradtabb 
is, mert azt a szégyent csak nem viselheti el, 
hogy a falu lányai és mennyécskéi ujjal mutas
sanak reá.

Ilyenkor már egész falka kuvasz követi 
— persze tisztes távolból — az ezeredet, mert 
az utszéli árkok profunttal és baka palacsintával 
telnek meg. Ezen delicates dolgokat pedig a baka 
fiuk dobálják el, hogy igy megürülvén kenyerzsák- 
juk. némikép segítsenek terhükön gondolván, hogy 
lesz a falu zsidajának és pénzt se adunk érte.

Végre is megérkeznek abba a faluba, hol 
két-három napig sokszor tovább is megmaradnak. 
Bárgyubb legények a fák alá, vagy a szalmába 
heverednek le, az élelmesebb fiuk pedig jóformán 
a borjut sem dobják le és a port sem verik le 
magukról már is széjjelnéznek a faluban, hogy 
hol is vannak a szép leányok és menyecskék, hol

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
..Rönk*" e red e t» csnm ngotánt.
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„Roehe"
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P ó s f a y  Pongrác/, jelenti, hogy Budapesten j 
igen kedvelő híreket hallott a vasul építés ügyé
ről. A pénz világ, amely a Körmend—muraszom
bati vasutat íinanciro/.la. ezen vonalul is melyet 
a meglevő vasút természetes folytatásának tart, 
szívesen fináncirozzu, s ha az érdekeltség a 35° o-ot i 
összehozza, akkor a vasút építés sorsa biztosítva 
ieend. Figyelmezteti az értekezletet, hogy az eddigi 
határozatokhoz híven, e vasutat ne coinplikáljuk 
a regédéi összeköttetéssel. Szóló is azon az állás
ponton van, hogy a regedei vonalnak meg kell 
épülni, de először alapozzuk meg az Alsólendva— 
muraszombati vasutat, ne markoljunk egyszerre 
sokat, mert a kevesebbet könnyebb megcsinálni, 
mint a többet.

Általános figyelem között azután F á b j á n  
Lajos szólalt fel. Kitért röviden arra az incidensre, 
iiogy valaki a vasutat kilométerenként 2J000 ko
ronával olcsóbban ajáinkozott kiépíteni, elmond
ván, hogy az tisztán a miniszter által megállapí
tandó költségvetéstől függ, hogy mibe kerüljön a 
vasul. Majd elmondotta, hogy az Alsólendva és 
Muraszombat között tervezett vasul olyan vonal, 
amelynek van l é t j o g o s u l t s á g a  s mint ilyen , 
s z ü k s é g k é p e n é l ő b b ü l  ó b b m e g f o g 
é p ii 1 n i. Bizonyos gátló körülmények folytán j 
luizódhatik a dolog akár évekig is, de miután a | 
muraszombati vasút megépült, most már ez a 
vonal is feltétlen meg lesz. Érdekében áll tehát e j 
nagy és gazdasági fellendülésre hivatott vidéknek, 
hogy boldogulásának feltételét, ezt a vasutat mielőbb j 
létesítse, mert ezt később már sokkal drágábban j 
fogja meglehetni, amennyiben a munka és anyagá
rak egyre és rohamosan emelkednek, s az uj ! 
útadó törvény javaslat pedig szinte lehetetlenné ; 
fogja tenni a törvényhatóságoknak a helyi érdekű j 
vasutak segélyezését.

H a j ó s Mihály köszönettel veszi tudomásul 
az előadottakat, de kijelenti, hogy az alsólcndvai 
érdekeltség csak úgy járulhat hozzá a tervezett 
vusut létesítéséhez, ha az Alsólendva—Letenyc— 
kanizsai vonal is megépül. Nevezetesen Szájbély 
Gyula udvari tanácsos és Stein Miklós építési 
vállalkozó mérnök, már megkezdték a Kanizsa— 
lendvai vasút munkálatait és oly előre ha
ladt stádiumban vannak, hogy csak az építés 
tényleges megkezdése volna hátra. Ok azonban 
nem hajlandók Lendvára vasutat csinálni, ha a 
Muraszombat és Hadkersburg felé menő vonal 
más társaságé lesz. Mivel pedig Alsolendvának 
szóló szerint mégis az a fő érdeke, hogy Kanizsáig 
kapjon direkt összeköttetést, felszólítja Barthalost 
és Fábjánt, hogy vagy ök építsék ki ezt a vonalat 
és vegyék át Szájbélyiéklól az eddigi munkálato
kat es engedményt, vagy pedig engedjék át ök a 
Muraszombat —lendvai vonalra szóló engedményü
ket Szájbél yiéknak.

Azok akik a dolgok ilyetén fordulatába nem 
voltak beavatva, igen vegyes érzelmekkel fogadták 
Hajós elnök előterjesztéseit. Barthalos István

lesz a jobb szálás és koszt, merre van a szebb 
gyümölcs ?

Este kiülnek a házak elé. Van ott incselke- 
dés, pajzánkodás a falu leányzóival, hazudnak 
akkorákat, hogy a jámbor falubelieknek fülük is 
két felé áll.

Valamire való baka két pár alsónemünk ki 
vül többet nem visz magával, mert az csak feles
leges teher volna; egy rajta, egy pedig a borjúban 
van. Hogy pedig a borjúnak mégis formája legyen 
tetejére deszkát helyez és ennek még az az 
előnye is megvan, hogy a rátekert köpeny nagyon 
csinos — négyszögletes — formát mutat. Két 
pár alsóncmü azonban nem elég negyven napra, 
így hát nincs egyéb hátra, mint megmosni. Már 
most, a ki menyecskére nem tud szerttenni, kény
telen maga megmosni azt.

Szombaton délután telve van bakákkal a 
patak partja, mosnak erősen, bár munkájuknak sok 
látszatja nincsen. Rögtön ki is terítik a gyepre, 
megszárad és magukra ölük, kivasalni pedig tes
tükön vasalódik ki.

No de megjön a Vasárnap is, az ám meg- 
csak az igazi! Fényes bakancs, kikent bajusz, 
borotvált arcz; a pipa. ilyenkor áristomot kap és 
előjönnek a jó fajta rövid* és zsuppos szivarok. 
Délután megszólal rendesen a falu tágasabb he
lyén a katona-banda, erre már bakáink jócskán 
beszedtek a hegy levéből és megkezdődik a tánc. 
Van itt azután házasság ígéret, csók ölelkezés és 
baka-fogás természetesen nem kis irigységére a 
falubeli legényeknek.

nyomban válaszolt a felhívásra és kijelentette, 
hogy nem hajlandó sem átvenni Szajbélyiéktöl az 
ö engedményüket, sem a magáét nekik adni, mert 
a Kanizsa—alsólcndvai vonal a rentabilitás szem- 
pontájból sok kifogás alá esik, miután az egész 
f,() kilométer hosszú vasút, 30 kilométer hosszú
ban párhuzamosan fut a déli vasút fővonalával, 
kh. 10—15 klmétcr távolságban. Rámutat Bartha
los arra, hogy Szájbélyiéknek 21 év óla, mióta a 
Búba Csáktornyái vasaiul megépítették, módjuk
ban lett volna ezt a vonalat kiépíteni, most akkor 
mozgolódnak amikor u Muraszombat—alsólcndvai 
vonal kiépülése majdnem bizonyosra vehető

Ugyan ily értelemben szólott F á b j á n  La
jos és rendkívül hatásos beszédében, megdönthe
tetlen érvekkel bizonyította, hogy ez az ellenaktio 
nem komoly. Példákat hozott fel, hogy a l> h. é. v. 
embcici mindenütt, ahol valamely mozgalom 
keletkezőben volt igy tettek, mihelyst látták, hogy 
a dolog komoly kozd lenni, előállottak az ö külön 
terveikkel, csak azért, hogy zavart csináljanak. 
Így csinálták legutóbb a Sárvár—rum- tőrjei vas
úttal is. Mostani aktiójuk tisztán azért került elő, 
r.ert érzik, hogy a Kanizsa—Letenyc- -lendvai 

vasul egymagában nem allhal fönn, azt nem lehet 
jövedelmezővé tenni. A Muraszombat —lendvai 
vasútnak kellene a másik veszteségeit megkeresni. 
Mindazonáltal idővel, ha a vasút egészen Radkers- 
hurgig kiépül, meg van a lehetősége annak, hogy 
ez a vonal is létesüljön s ö és Barthalos erkölcsi 
garancziát vállalnak arra nézve, hogy ezt a vas
utat is kiépítik.

Fábján Lajos szavai, melyek a teljes meg
győzés erejével hatottak, a kellő világításba he
lyezték a kérdést s az értekezlet ellentétes fel
fogású tagjait is meghódították. Fuss Nándor ki is 
jelentette, hogy magáévá teszi az előadottakat. 
Hajós Mihály pedig indítványozta, hogy kérje fel 
az értekezlet Batthyány Zsigmond grófot, hogy 
lépjen érintkezésbe Szájbely Gyulával és tudja 
meg igaz szándékát.

Indítványára az értekezlet kimondotta, hogy 
gr. Batthyány Zsigmond ur Öméltósága utján 
kéressék fel Szájbély Gyula Öméltósága: vájjon a 
Nagykanizsa- -Letenyc — alsólcndvai vasul ügyét 
kész-e megvalósítani u nélkül, hogy ez részéről 
összefüggésbe hozatnék az Alsólendvától Mura
szombatig, illetőleg folytatásként Regedéig épí
tendő vasút ügyével. Az összefüggés mellőzése 
azért szükséges és indokolt, mert az Alsólendvá
tól Muraszombatig, illetőleg folytatólag Regedéig 
vezetendő vasút ügyével más engedélyes és pénz- 
csoport foglalkozik, amely azt komolyan meg
valósítani is kívánja. Ha Szájbély Öméltósága a 
Nagykanizsa—Letenyc — alsólcndvai vasul ügyét 
megvalósítani kívánja és ezt kilátásba helyezi, úgy 
Alsólendva érdekeltsége részéről a legnagyobb 
fokú támogatásban részesülhet. Ellenben ha erre 
nézve megnyugtató kijelentést nem tenne, úgy 
árra kéri fel a vasúti bizottság Öméltóságát, hogy

Szeretik is mindenütt a katonákat kivált j 
magyar helyeken, csak a falu zsidaja nincs kibe- j 
külve velük s borzong a háta, a hogy a katonák 1 
közeledésének hire jő. Ezen ellenszenve és félelme ; 
azonban logtöbször indokolt, mert elviszik a fele 
boltját; ugyanis 30—40-enen egyszerre betodulnak 
és a nagy tolongásban hol egy kalács sajt, egy i 
rúd szalámi, hol egy doboz cukor, egy üveg rum, 
sőt sokszor egész zsák liszt is eltűnik.

Feljelentésével valami sokat el nem ér, mert 
még egyrészről voltakép a tettest nem tudhatja 
meg. addig másrészről maguk a liszt urak sem 
törődnek sokat vele, (bár minden alkalommal éle
sen kiemelik, hogy szigorúan meg fog bűntetteim 
az, a kit lopáson rajtérnek) mert maguk is szíve
sen veszik, ha úgy marséit közben egy-egy őszi 
körte, vagy jó fajta őszi barack kerül ki bakáók 
kenyérzsákjából.

Így megy ez nap-nap után és valamire való 
bakának nincs is terhére a manőver, hanem hatá
rozottan ürömére. Nincs itt meg a/, a kaszárnyái 
szigor, este a kilencz órának pontos betartását 
sem lehet ellenőrizni, van néha jó koszi és szálás 
is, linóm szivar és a mi a fő, minden nap más 
any, más menyecske, egyéb gond meg semmi. 

Csak az anyamasszony katonáinak nehé/ a had
gyakorlat, a kikben nincs élelmesség, a kiket egy 
kis mole* vagy zivataros idő megvisel, kik ölükké 
aradiak, kik az ezen nélkülözésekkel járó érde

kességekét nem keresik, vagy nem találják meg, 
kiknek csak a becézgetés van innyéro, az ilyen

ezen eszméről letéve, engedjen tért arra, hogy az 
alsólendva — muraszombati, illetőleg folytatólag 
Regedéig vezetendő vonatot kiépítő vasúttársaság 
ezen ügynek kultiválása inellett egyúttal /.{Ivarta
lanul foglalkozhatnék az alsólendva -letenyc 
nagykanizsai vonallal is, mert ilykep sokkal több 
reménynyel és bizalommal van a vasúti bizottság 
és Alsólendva érdekeltsége az iránt, hogy az 
alsólendva—-muraszombati, illetőleg lolytatásként 
Regedéig építendő vasút megépülte után 
természetes és szükséges folytatását képezendő 
Alsólendva— Letenyc—nagykanizsai vasút is ugyan
azon pénzcsoport keretében és ennek érdele ivei 
összhangzásban szintén megvalósul.

Ezen határozattal azután elsimultak az ellen 
létek és az értekezlet tagjai közös erővel fogtak 
hozzá a vonal irányok végleges megállapításához. 
A bellatinczi értekezleten elfogadott első irányt 
mellőzték, de elfogadták az Alsólendva. Gönté'r- 
ház.a. Dobranak, Turnischa és bellatincvi nanvt. 
továbbá tervbe vették a Palina, Gscrcncsócz 
Adriancz bellatinczi irányt. Végül még megállapí
tották, hogy egyes községeknek mily összeggel 
kell a vonalhoz hozzá járulni és ezzel az érte
kezlet három órai tanácskozás után délben 
véget ért.

h í r e k .

G ró f  S z á p á ry  L ász ló  v. b. t. t.
hosszabb külföldi utazása után Budapestre 
érkezett.

Dr. S z á s z  F e re n c z  k ir t ö r 
v én y szék i b író . Egy már hetek óta nyílt 
titkot képező örömhírt adunk tudtára olva
sóinknak. Dr. Szász Ferenczel, járásbírósá
gunk kitűnő tehetségű és nagy szorgalmit 
albiráját ő Felsége a király a szombathelyi 
kir. törvényszékhez bíróvá nevezte ki. Szív
ből köszöntjük derék barátunkat jól meg
érdemelt előléptetése alkalmával és ameny- 
nyire őrölünk nem mindennapi sikerének 
— 32 éves fiatal ember s már törvényszéki 
bíró — annyira fáj az a tudat, hogy jog
kereső közönségünk s ez a kis társadalom, 
amelyben a hozzá hasonló egyéniség igazán 
megbecsülhetetlen, elveszíti öt. Bírói műkö
dését, mely összes felettes hatóságainak 
mindenkor osztatlan dicséretét és elismeré
sét érdemelte ki, nem vagyunk e helyütt 
hivatva méltatni, de Szász Feri, az ember, 
a társadalom tagja má r  ide tartozik. Keve
seknek adatott meg az a szerencse, hogy 
mindenki, aki csak vele érintkezik, szeresse,

s/.ép bohém élet pedig legtöbbször elviselhetetlen 
teriiérc.

Meg is iszs/.ák ezek a levét. Összetörödöttcn, 
lefogyottun, sántán, sőt egész betegen érnek haza, 
meg a bohém gyerekek piros pozsgásan köszöntik 
ismerőseiket nem győzvén eléggé dicsérni jó 
dolgukat.

Azonban mint mindenütt, itt is végén csat
tan az ostor. Kifaszolnak teljesen uj ruhát, uj 
bakancsot, mert a király is jelen lesz az utolsó 
három napon. Nincs akkor se éjjele, se nappala 
a bakának, hol eszik, hol nem, gyakran a leg
nehezebb szolgálati viszonyok között, de hát 
vigaszául szolgál, hogy a liszt urak is ugyan
annak vannak kitéve, meg hogy hamar elmúlik az 
a bárom nap, amikor is háromszori lehívás jelzi 
a hadgyakorlat befejezését. Háromszori éljen 
kiáltással viszonozzák ezt az öreg bakák, sapká
jukat a levegőbe dobálva, mintegy jelezni ukár- 
ván, hogy ezzel megszűntek katonának lenni, 
hogy civilek.

Felrakódnak a vonalra, azután pedig haza
érve, eljön az annyiszor emlegetett leszerelés, a 
mely után kitartást kívánva az ott maradottaknak, 
boldogan indul mindegyikük hazája felé zsebjében 
a szabadságos kis könyvével és azzal a tudattal, 
hogy az életben egy nagy kötelezettségének 
tolt eleget.
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becsülje, tisztelje. Szász Feri e kevesek 
közül való. Első megjelenésétől kezdve 
mindenütt a legnagyobb rokonérzést keltette 
mindenkibe.i. Szereletre méltó, vonzó egyé
nisége, lebilincselő szerény és kedves mo
dora az egész társaság kedvenczévé tették 
öt, akit az a gyilkos és idegölő munka, 
amit itt végeznie kellett, nem tett savanyúvá, 
kelletlenné, akiben bőven buzogott a jó 
kedély lorrása. Őszintén sajnáljuk benne a 
jó barátot, a kedves czimborát, aki semmi ; 
jónak clrontója nem volt s akinek 3 évi itt 
léte alatt horribile d ik tu! — még csak a 
legcsekélyebb összekoccanása sem volt sen
kivel. Pedig ez nagy szó, itt a mi világunk
ban ! Szász Ferinek megvannak azok a 
kiváló jó tulajdonságai, hogy minden ember
nek, aki útjába került, kedvére tudott tenni, 
s olyan egyéneket láttunk irányában fel
melegedni. akik egyébként keveset tudnak 
érezni. Ami veszteségeink tehát nagy. De 
előre látható volt! Aki úgy indul neki pá
lyáján, mint ö, az sokáig nem albiráskodik 
Muraszombatban. 1902 deczemborben lépett 
a bíróság szolgálatába Veszprémben mint 
joggyakornok, 1906-ban olyan sikerrel tett 
ügyvédi vizsgát, hogy a bizottság külön 
felterjesztést csinált róla a miniszternek s 
Polónyi Géza hamarosan pár hó múlva 
soronkivül kinevezte albiróváMuraszombatba. 
És alig három éve van, már az ország első 
törvényszékeinek egyikének bírája, 6 és lél l 
éves szolgálat után, tehát oly rövid idő i 
álatt, hogy még nyugdíjjogosultsága sincsen. 
Az Isten vezérelje dr. Szász Ferenczet az 
ö u tjain! Szivünkből kívánjuk, hogy uj 
otthonában olyan meleg szereire találjon, 1 
mint amilyennel mi öt öveztük. Működésére 1 

melyből a magyar igazságszolgáltatásnak 
és a hazának csak üdve fakadhat — az 
Isten áldását kérjük.

— Posfay Pongrácz főszolgabíró szerdán 
délután hivatalos ügyben Szombathelyre utazott.

Szabadságolások. Dr. Schik Ferenc Sán
dor kir. járasbiró és ilj. Horváth Pál tb főszolga
bíró julius elején 6 heti szabadságra mennek.

— Wollnhofer Ferencz az Osztrák Magyar 
Bank szombathelyi fiókjának főnöke, tegnap Mura
szombatban tartózkodott és megvizsgálta a Bank
kal összeköttetésben levő pénzintézetek ügyke
zelését.

A tűzoltó egyesület választmányi ülése.
A Muraszombati Önkénytes Tűzoltó Egyesület vá
lasztmánya csütörtökön d. u. 5 órakor dr. Czifrák ' 
János elnöklésével ülést tartott. Az ülésen köszö
netéi szavaztak Muraszombat községnek amiért 
az egyesületnek 2 fecskendőt vett 2800 koronáért 
és a jelenlegi községházát átalakítva egészben a j 
tűzoltóságnak engedi át, majd megtétettek az 
intézkedések a junius 29-iki szövetségi ünnep 
előkészítése végett. Elhatározták, hogy a kitünte
tésre érdemes tűzoltók neveit felterjesztik az 
országos szövetség elnökségéhez, választoltak egy 
elszállásoló bizottságot, s egyéb folyó ügyeket j 
intézték el.

K é re le m  M u ra s z o m b a t k ö 
zö n sé g é h e z . A Vasvármegyei Tűzoltó 
Szövetség ez évi közgyűlését f. hó 29-én 
fogja városunk falai között megtartani. Ez 
alkalomból a Vármegye alispánjának veze
tése alatt a szövetség sok tagja fog Mura
szombatba érkezni, és pedig többen fognak 
már 28-án este ide jönni. Ezen kedves ven
dégeinknek ellszállásolása a mi kötelezett
ségünket képezi, s mi mély tisztelettel kér
jük városunk érdemes közönségét, hogy 
Muraszombat jó hírneve érdekében is, az 
elszállásolás munkájúi nekünk megkönyitoni, ] 
s rendelkezésre álló szobáikat átengedni 
szíveskedjenek. Választmányunk Horváth

László körjegyző és Riehter József tanító 
urakat kérte fel arra, hogy az elszállásolást | 
eszközöljek, s mi tisztelettel esedezünk a j 
közönséghez, hogy nevezett urakat nehéz | 
munkájukban támogatni és kérelmüket meg
hallgatni szíveskedjenek. Egyben arra is fel
kérjük a város érdemes lakósságát, hogy a 
vasútnál történő fogadtatásnál minél nagyobb 
számban megjelenni, és házaikat fellobogozni 
kegyeskedjenek. Hazafias tisztelettel M. Ö, 
T. E. választmánya.

K é re le m  a já rá s i tű z o ltó  csa 
p a to k h o z . A Muraszombati Önkénytes 
Tűzoltó Egyesület ezúton kéri (el a járás
beli bajtársak.it, hogy a junius hó 29-én 
tartandó szövetségi ünnepen minél nagyobb 
számban megjelenjenek. Az ünnepség fé
nyét emelendő igen kívánatos volna, hogy 
a csapatok már reggel 7 órára Muraszom
batban lennének, gyülekezés a várkert' 
előtti gesztenyésben, ahonan zeneszóval 
kivonulás a vasúti állomásra, és ahol az 
érkező csapatok fogadtatása lesz. Az elnökség.

— Záróvizsgák. A múlt héten tartottak meg 
a helybeli állami és r. kalh. iskolákban a szoká
sos záróiinnepélyt. Mind a két helyen szépen 
sikerült az ünnepély, amelyet díszes és nagy 
közönség nézett végig.

R a b ló ta m a d á s  a m á rto n h e ly i 
h a tá rb a n . Délitek este 10 óra tájban 
Martonhely és Alsómorác között az ország
úton három bekormozott rabló megtámadta 
ilj. Benkó Józsefet, Benkó István mezővári 
korcs in áros kerékpáron haza felé haladó 
fiát, s elraboltak tőle 4000 koronát. Benkó 
István elküldölte fiát Gráczba sertésekkel, 
itj. Benkó József elvégezvén dolgát Grácz- 
ban pénteken haza: indult zsebében volt a 
sertések ára 4000 korona. Regedéből kerék
páron indult el és este télé Nemesden be
ment Gorcsán Iván korcsmájába. Ott Turk 
József muraszombati vendéglős és Raibar 
nemesdi szabó társaságában egy ideig be
szélgetett, majd 1 -*10 óra után elindult. 
Mielőtt felszáll volna gépjére, még mon
dotta társainak, hogy rossz elöérzete van, 
még valami baj fogja érni, mire Raibar 
ajáinkozott, hogy elkíséri, de Benkó 
ezt nem fogadta el és útnak indult. 
Mikor Mártonhelyt elhagyta és az Alsómorác 
felé vezető útra tért, az l-es számú kilo
méter kőnél három alakot látott az ut pad
kán állani. Csengetett nekik, de ezek nem 
tértek ki, hanem mikor melléjük ért, egyik 
lerántotta a biczikliröl, a másik keltő pedig 
a földre teperte. A bekonnozott arczu rab
lók, akik közül egynek nagy vörös bajusza 
volt, erre rávetették magukat a fiatal emberre, 
felmetszették a kabátját s tárczáját, mely
ben a 4000 korona volt, elvitték. Két kar
ján és a fején dulakodás közben némi 
jelentéktelen szúrást is kapott. Ezután a 
rablók a rét felé elmenekültek. Benkó József 
rögtön felült gépjére és haza sitett Moráczra. 
Még az éjjel jelentést tettek a csendőrök
nek, akik most erélyesen nyomozzák a 
tetteseket.

—  Fegyelmi egy jegyző ellen. Lapunk egyik 
múlt számában megírtuk, hogy ilj. Horváth Pál 
tb. iös/.olgahiro elrendelte a fegyelmi vizsgálatot 
Győri Kálmán muraszombat vidéki jegyző ellen, 
amiért a muracsermelyi vadászat kiadása körül 
bizonyos szabálytalanságokat követett el a dijak 
felszámítása tekintetében. Győry Kálmán a főbíró 
határozatát megfelebbezte azt hangoztatván, hogy 
teljesen correktül járt el. A napokban érkezett le 
az alispáni határozat a szolgahirúsághoz, amely 
szerint az alispán a főszolgabíró határozatát he
lyes indokainál fogva helyben hagyja. Ezen hatá
rozat ellen további felebbezésnek helye nem lévén, 
a fegyelmi vizsgálatot elrendelő végzés immár 
jogerős.

A tűzoltó ünnep meghívója és sorrendje.
A Vas vár megy i Tűzoltó-Szövetség 1909. évi junius 
hu 29. napján, délután 2 órakor Muraszombat 
nagyközségben a , Korona" vendéglő nagytermé
ben tartja XVII. évi rendes közgyűlését, melyre 
Vasvármegye összes önkéntes, községi és magán 
tiizoltótestülctei s a tűzoltóság iránti érdeklődök 
tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai; 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Jelentés a szövetség ügyeiről 
és a tűzrendészet állásáról. 3. A választmány je
lentése a pénztárról. 4. Költségvetés megállapítása.
5. Szakelőadás. 6. Az 1910. évi közgyűlés helyé
nek megállapítása. 7. Előzetesen beérkezett indít
ványok és felszólamlások tárgyalása. 8. A közgyű
lés bezárása. A közgyűlést megelőzőleg délelőtt 
fél 12 órakor a választmány fog ugyanazon terem
ben ülést tartani, amelyen az ügyvezetés körébe 
tartozó jelentéseken kívül a közgyűlési tárgyak is 
elő fognak készíttetni. E választmányi ülésen való 
megjelenésre a t. választmányi tag és kor. tüzr. 
felügyelő urak fölkéretnek. Szombathely. 1909, 
május 20. Herbst Géza, alispán szövetségi elnök. 
Barabás István, szövetségi titkár.

A muraszombati önk. tűzoltóság állal a 
junius 28—29-iki szövetségi gyűlés alkalmára 
megállapított napirend. Junius 28-án. Este 1 *9 
órakor vendégek fogadása és elszállásolása. Va
csora Bohrai János .Korona" vendéglőjében, 
étlap szerént. Junius 29-én. Délelőtt 8—11-ig 
vendégek fogadása. 1 a 12 órakor választmányi 
ülés. 12 órakor villás reggeli. Délután 2 órakor 
közgyűlés. Délután 4 órakor muraszombati önk. 
Lüzoltó-testület iskolaszerelése és támadási gyakor
lata a szövetségi elnökség állal föladandó terv 
nyomán. Este 8 órakor bankett a Dobrai János 
.Korona" vendéglőjében. Akik a banketten (teríték 
ara 3 korona) résztvenni kivannak, jelenkezzenek 
a közgyűlést megelőzőleg a muraszombati önk. 
tűzoltó-testület parancsnokságánál, ahol a bankett- 
jegyeket átvehetik,

— Gyermekek a marhakocsiban. Lapunk 
egyik múlt számában szóvá teltük azt a botrá
nyos állapotot, hogy az államvasutak igazgatósága 
a helyi érdekű vasutakról összeszedte a jó Ill-ik 
osztályú kocsikat és helyükbe berendezett teher
kocsikat járat. Ennek a lehetetlen állapotnak volt 
a következménye az a szinte hihetetlen dolog, 
hogy kiránduló elemi iskolás 6 —10 éves gyerme
keket, egy kalauz ostobasága bele kényszeritett 
egy ilyen berendezett kocsiba. A muraszombati 
rkath. iskolának növendékei tanítóik vezetése 
alatt a múlt szombaton kirándultak Battyáudra. 
Oda menet rendben volt a dolog, mert Kuttkay 
Ignácz főnök tisztában van a vasút felelősségével 
és ámbár az a sok gyermek nem fért bele a 
rendelkezésre álló 1 harmadosztályú kocsiba, ki 
nyittatta az I. és II. osztályú szakaszokat és ott 
helyezte el a kisdedeket. A délelőtti vonattal jöt
tek vissza a kirándulók Battyándról s mikor fel
akarnak szállni a vonalra, a kalauz a berendezett 
marhakocsik felé dirigálta azt a sok apróságot. 
Csiszár János hiába tiltakozott ez ellen az őrült
ség ellen, az a korlátolt kalauz nem látta he, 
hogy kis gyermekeket nem szabad telicrkocsikba 
rakni, amely két oldalún nyitott, ha pedig az 
ajtókat becsukják, akkor sötét és levegőtlen. 
Tudomásunk szerint ezt a vasút is tiltja s csak 
azon csodálkozunk, hogy ilyen kevésbbé kiiskolá- 
zolt embereket küldenek a vonatokkal, mert a 
vonatvezető is a kalauz álláspontján volt. A 
battyándi kiadó ör ugylátszik jobban tudta a 
szabályzatot, de azt a kalauz egyszerűen lehur
rogta, Reméljük, hogy elveszi méltó büntetését.

A Budapest' ajándékai az előfizetők 
részere. A .Budapest*, mely hazafias irányával, 
tiszta függetlenségi elveivel élénk és változatos 
tartalmával több mint 30 éven keresztül a nagy 
magyar olvasóközönségnek kedvelt újságja lett, 
egy újabb meglepetéssel kedveskedik hü olvasói
nak azon szándékkal, hogy ezáltal az újság és az 
előfizető között még szorosabb legyen az össze
kötő kapocs.

Minden év elején teljesen ingyen, csupán a 
postadij beküldése mellett ngy értékes, gyönyörű 
album illeti meg a .Budapest* rendes előfizetőit.

Eddig két ilyen album jelent meg és külde
tett el. Az egyiket a .Budapest* 30 éves fenn
állása alkalmából adta ki „Harmincz év“ címen, 
mely a lap 30 éves történetét Írja le és mutatja 
be érdekes képekben. Számtalan közlemény fog
laltatik benne azon Íróktól, kik 30 év alatt a 
„Budapest" munkatársai voltak. A második aján
dék, mely folyó évi január hóban küldetett meg 
az előfizetőknek, a „Vörösmarty Album",



Ebben » nagy magyar költőnek, Vörösmarty j 
Mihálynak költeményeiből vannak a legszebbek 
összeválogatva, gyönyörű kivitelű képekkel, a költő 
legújabb életrajzával, a költő életűre vonatkozó 
érdekes adatokkal. A bekötési táblán, melynek 
dísze szintén dicséri a magyar ipart. Vörösmarty 
legújabb budapesti szobrának hű domhornyomata 
látható.

Ezek az ajándékok, melyeknek értéke meg
haladja az előfizetési összeg értékét, általános 
tetszést és megelégedést keltettek az előfizetőknél 
és ezer meg ezer köszönő és hálairatot kapott a 
szerkesztőség és kiadóhivatal. ......

Kzeknek hatása alatt már készül is a jövő 
évre szóló ajándék, melyet igyekezni fog a szer
kesztőség még díszesebbé és értékesebbé tenni.

De azonfelül is a „Budapest* a lapok között 
kiváló helyet foglal el. Minden rovata tartalmas 
és érdekes, nagy és előkelő összeköttetéseinél 
fogva hírei gyorsak és megbízhatók, szóval a lég-  ̂
magasabb igényeket is kielégíti.

Uj előfizetések bármely naptól kezdve el
fogadtatnak.

Előfizetési árak: egész évre 24 kor., félévre 
12 kor., negyedévre ti kor., egy hóra 2 korona.

Akik legalább egy félévre előfizetnek es 
továbbra is kötelezik magukat, azok egy korona 
postaköltség beküldése mellett bármelyik albumra 
azonnal igényt tarthatnak. Mutatványszámot kívá
natra készséggel küld a .Budapest* kiadóhivatala 
Budapest, IV., Sarkantyus ulcza 3.

—  A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen nagy napilapot járatni óhajt, fizesse elő Az 
Újságot! Előfizetési árak : Egy évre 28 k. ú j 
évre 14 K. Negyedévre 7 K. Egy hónapra J-.40 K- . 
Az Újság terjedelme rendesen 28—32—86 oldal. 
Vasárnap és ünnepnapokon 00—100 oldal. Meg
rendelési czim : Az Újság kiadóhivatala Budapest, 
VII. kerület. Bákóczi-ut Ö4 szám.

— Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-féle téglagyárak, melyek a mellett, 
hogy sok ezer munkáskéznek állandó keresetet 
nyújtanak, a hazai iparnak dicsőséget is szereznek.
A Bolm-féle szab. természetes vörös fedélcsere
pek általános kedveltségnek örvendenek.

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

S zerke sz tő i üzenet.
T. F. Versét szívesen közöljük, de csak ebben a 

rovatban.
Csak a mező, csak az erdő

Csak a mező, csak az erdő, és leány kell nekem.
Csak a mező, csak az erdő. és leány szeretem
E világon sémije sem adnám el
Titeket
E világon csak is tik vigasztaltok 
Szivemet.

Mily gyönyörű, mily édes és szerelmes 
Minden itt
Es bár mikor, szeretettel fogadja 
Mindenütt!
Erdő, mező, természet, és szép leány 
Hozatok
Csak egy kérésem vala, lia meghalok 
Sírjatok.

MURASZOMBAT, 1909.

A p ró  h ird etések .

A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 
értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készitetl különféle kosárfonó munkáit u. 
in. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott sző
kéket. virág állványukul, gyümölcs tartókat slb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

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

1449/1900. tkv. sz.
Á rve ré s i h ird e tm é n y .

A muraszombati kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Korcin fivé
rek szombathelyi ezég végrehajtóiénak, Koller 
FeredCZ és neje (ialbavi Etelka vashidegkuti lakos

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* _
JUNIUS 20.

vciercliajtíist ..............ltok elleni IHó kor. 25 M\.
léke követeié.*, ebből 325 kor 2o IMI. lolce urán 
Kiás június 15-től. 300 kor. után !90h. ovi julius 
15 löt' járó II" o ...... . 41 tor.. ,on, ^
0 (1  lill v e z r r l i . í j lú s i ,  to v á b b i t  !•>< o "  . J  h . 
tö k e .  e n n e k  1‘JO S  Opril 3 0 - b - l  l » m  b  ,»  k n n n O a l,  
*>0 k o r . 7 0  lill. p e r i  é»  3 1  k o r .  - 0  h l l .  
r e lm i té s i  é s  2 4  k o r .  3 0  lill. n r v o r e s  korvonyéZ O M
köllsósek kielégítése iránti v é g r e h a j t ó m  ügyben 
nz ezen kir. jbirósítg mint tkkonvvi hatóság to.u 
leién lévő, a vashidegkuti 24 sz. tjkvben A 1. 
11 12 sor 323/b, 325 b hrsz. az u. o. 213 sz. 
Ikvhoii A I 1 - 2  sor. 223 a, 325 a hrsz. ,•> sz.
ház ingatlanokra 1174 koronában megállapított 
k i l lá lE  árban az árverés elrendeltet,k, s arra 
határnapul

1909. évi junius h ó  26 (huszonhatodik) napjának

délelőtti 10 órája Vashidegkut község házához. k|- 
tüzetétt azzal, hogy özét. határnapon a font, n 
gatlan a kikiáltási ár - h ad illetve ’/v-od, reszelt
alul eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett
ingatlan kikiáltási árának 20°/o-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadókkepcs értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál időleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított •>" <■ kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Vashidegkut község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1909. április hó 10 én A 
kir. jbiróság, mint tkkvi hatóság.

Aczél kir. járásbiró.

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirusiigi 
és magén hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és nnigánii- 
soknnk nélkülüzlndellrn Útmutató
M uraszom batjárás k ö z s é g e in e k

névjegyzéke = =
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, i község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldőit 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerünkül!. 

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

használjon 
Aranka haj-

100

A ra

10 f i l lé r

Ki szép aka r lenn i ÜSSR
A r a n k a -C r é m e t .

i 2 korona, 
: 1 korona,

Egy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa szilibe 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdo k 
Aranka hölgypor 1 korona, nagy 2 korona.

K inek öszü! a h a ja
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka bajszökitőt 1 üveg 1 kor, nagy 2 kor. 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla gyógyszertárában

“Sí * M in tse k  G é za  v«w*«ubkészítőnél tóriumában
Kecskem ét.

fi korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

Magyarország es Ausztria

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

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

‘ Védjegy: „Horgonyt4

A Linimeut. Capsici comp., 
a K o rgo u y-P ain -E xp eller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsil apító szernek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghüleseknel, bedörx-
.............. . sóiéiképpen használva ....... .............

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk ol, mely a „Horgony11 védjogygyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dob.izba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Richter gyógyszirlira u  „Arany crnszlinligi",

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

drb dohány megren- 70 fillér.
dőlési blanketta -

K apható: Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Nyári menetrend
teljes útmutató a hazai és ausz
triai vasutak és magyarországi 

hajójáratok indulási idejére.
Ára 40 fillér.

Kapható Balkányi Ernő papirke- 
reskedésben Muraszombaton.

Vendéglősöknek
nélkülözhetetlen könyv .AZ UJ BORTÖR
VÉNY" és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i la p o k . 
Kapható: B a lkány i E rn ő  könyv- és papir- 

kereskedésében Muraszombat.

Könyvkötészet Muraszombatban!
Mély tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy 1909. jun ius hóban könyv- 

és papirkereskedésemet úgyszintén könyvnyomdámat

helyi könyvkötészettel
fogom nugyobbitani Ez által e tekintetben is gyorsabban fogom megrendelőimnek nagy
becsű rendeléseit kielégíteni.

Midőn ezt a n. é. közönség szives tudom ására hozom, továbbra is kérem pártfogását. 

Mély tisztelettel

Balkányi Ernő.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.


