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Az alsólendvai vasút.
A pék!aszó azt tarta, hogy minden jó j 

dolognak írni kell. A gyümölcs is a fa 
virágából lesz. A virág a bimbóból sarjadzik. 
Egy ökölnyi nagyságú almának a megérlc- 
lésöhez egy egész évszak napsugara kell. A 
nagyobb dolgok még tovább érlelődnek, 
amig gyümölcs lesz belőlük. Az aisólendva — 
muraszombati vasul, és az ennek természe
tes folytatásonként jelentkező steierhatár- 
széli összeköttetés még csak bimbó. De 
erősen fejlődő bimbó, amelynek szirmai 
már meghasadtak, s mar kezd kibontakozni 
a szép virág, amelyből a gyümölcs meg
érik Másfél év óta eljutottunk a virág fej
lődés processusához, s azt hisszük, hogy 
nemsokára már a gyümölcsben is gyönyör
ködhetünk, amelynek teljes megéléséhez 
már csak az a fizikai idő szükséges, amely
nek kivárása nem nehéz dolog.

Közel másfél esztendeje van, hogy a j 
vasutlétesités eszméje formát kapott, hogy 
a tényleges mozgalom megindult. Elég i 
lassan haladtunk azóta, de a körülmények 
nem engedték az események gyorsabb 
lebonyolítását. Az elmúlt héten újra nagyot ; 
haladtunk előre. Az engedményes Barthalos ! 
István, Pósfay Pongrácz és dr. Czifrák i 
János Kisasszony napján Alsólendván jártak, j 
s ott kedvező benyomásokat szerezték. Dr. 
Hajós Mihály ügyvéd az ottani érdekeltség ;

elnöke és Székely Emil járási főszolgabíró 
a vasúti mozgalomról igen kellemes híreket 
hoztak és mindenek felett arról biztosítot
ták az engedélyest, hogy a legteljesebb 
bizalommal vannak iránta, s minden más 
kombinalióktó! eltekintve nyugodtan bízzák 
a ö kipróbált vezéri kezeibe a vasút ügyét.

Csütörtökön pedig Muraszombatban 
volt meg az értekezlet, amelyen már a 
gyűjtő bizottságokat is megválasztották, s 
megtelték az összes előkészületeket arra 
nézve, hogy a hozzájárulási összegek biz
tosítására a mozgalom most már teljes 
érövé I megindíthasson. Pósfay Pongrácz 
lelkes és emelkedett hangú beszédet mon
dott e gyűlésen a vasút kiváló közgazdasági 
és culturális jelentőségéről. Összetartásra és 
válvetett munkára hívta fel a közönséget, 
és ragyogó színekkel festette meg annak a 
szebb jövőnek képét, melyben Muraszombat 
mint e nagy délnyugati vidék vasúti empo- 
riuma a Fejlődés és haladás soha nem 
remélt útjára lép. A mi közéletünknek ez 
a mindig fiatal lelkű vezére maga is érezte 
szavainak nagy igazságát. A szemei is 
ragyogtak bele, s a jövendő képe, a nagy
ság és fejlődés ábrándja gyújtó varászt 
kölcsönöztek eloquens beszédének. Az a 
riadó éljenzés pedig, amely felszólalásának 
hatása alatt felzugott azt bizonyítja, hogy 
az értekezlet tagjai — az intelligens Mura
szombat és környéke ~  átérezték az

eszme nagy horderejét: a vasút fontos
ságát. Különösen a muraszombatiak lelke
sedtek érösen, mert Pósfay beszéde nyomán 
megelevenült előttük az a csábos kép, ami
kor e sokáig elhagyatott Muraszombatba 
egyszerre három irányból fog a gőzös 
befutni.

Bizony epochalis jelentőségű pillanat 
lesz az, mikor az uj vasutat megnyitjuk. A 
mi közönségünk van annyira felvilágosodott, 
hogy az előtt a vasutak közgazdasági 
jelentőségét nem kell sokat magyarázni. A 
kultúrát vivő sínpárok 50 éven belül átala
kították a világot. Szédületes perspektívája 
van ennek a legutóbbi pár évtizednek! 
Egészen uj világ keletkezett. Megszűntek a 
távolságok s a forgalom emelkedósévél nőtt 
a közjóiét és vagyonosodás!

De nem kell messze mennünk. Néz
zünk körül a saját falunkban. Csak aki vak, 
az nem látja azt a haladást és fejlődést, 
amely kétségtelenül a vasút eredménye. 
A cultura és a városias jelleg legelső fel
tétele, egy tisztességes szálloda, csak a vasút 
folytán keletkezett. Amerre nézünk, minden
felé építkeznek. Idegen forgalmunk óriási 
módon megnövekedett. Mi magunk eltudunk 
mozdulni helyünkből a nélkül, hogy sok 
pénzbe kerülne. Mindennap látni mura
szombati embert a körmendi és szombat- 
helyi állomáson. Aki pedig nem restelli a 
fáradtságot és délelőttönként elsétál a vas-
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„Az utolsó fellépés1
cziinü monológ vége.

— Rajz a színész életből.
Irta : Németh János ny. színész.

— Egy kollegám olyan szerencsétlen hely
zetbe jutott, hogy amit a színpadon kelleti alját- ' 
szania. nehány perccel eiöbb vele történt meg.

Ugyanis előadás előtt szép s ifjú nejét 
— miután az előadás elején szerepét elvégezte - - 
közönségben imádójának egyike megszöktette a 
a színháztól s lakásara csalogatta azon remény
ben, hogy a férjet még egy jó óráig a színpadhoz 
kötvén szerepe, nyugodtan turbékolhatnak. Azon- | 
bán egy kevésbbé boldogított vetélytárs megne- 
szeltc a dolgot s u férjet figyelmeztette szénájá- 
jánuk rendetlen állapotára.

.Szegény kollegám határtalanul szerette nejéi 1 
s igy könnyen érthető kétségbeesése. Ha utána 
siet s lemarad az előadásról, az egy havi illeté- , 
ken kívül nagy erkölcsi kara is lehet, mert szén- J 
zácziós botrányá fajul balesete - -  nem is számítva 1 
u szerepből háramló művészi siker gyönyöreit.

A szituáció kényes volta nem hagyott időt • 
hamleti töprengésre : — menni . . .  A féltékeny- ! 
seg démona s erkölcsi érzete mint vad orkán | 
tépte lelkét, annyival is inkább, mert a vcszede- . 
lem óriás léptekkel közeledett. Tehát gondolt na- | 
gyot s merészet . Csak egy röpke pillanat még 
az előadás menőiére s ebből némi megnyugvást 
merített, miszerint: ha ily tempóban döczög |

továbbat is az előadás és valamelyes „ugrás" elő j 
nem áll szerepnemtudás miatt, — sportnyelven ! 
szólva — egy lófejjol megelőzheti a katasztrófát 
s ilyenforma remény és kétség között nyomban 
kisurrant a mitsem sejtő társai közül, otthagyva 
jelenését, hogy elejét vegye egy nem színpadi 
jelenetnek, mivel az előadók nem váltottak erre 
jogot az illető hatóságtól.

Biscretióból nem nevozem meg a várost, 
melyben az intermezzo lejátszódott, mert élnek 
még a szereplői s csakis a színhelyre nézve árul
hatok el annyit a már említett színház helyiségen 
kívül, hogy a csábító lakása képezte azt.

Az urimóddal berendezett garzonlakás sza
lonja mellett levő szobában a háziasszony alig 
nehány napos gyermekágyat feküdt. E szobának 
a szalonba nyíló ajtaja állandóan zárva volt. Ezt 
előre kellett boesátanom, hogy ne merülhessen 
fel olyan kombináczió, ami a ház úrnőjének er
kölcsi reputáeziójára káros lehetne.

Amikor a szerelmes pár megérkezett, az 
egész ház szinte kihaltnak látszott, amennyiben 
vasárnap lévén, a cselédség is szétoszlott élvezete 
helyére, ki színházba, ki meg ahol jobban tölt
hette idejét. A már említett szomszéd szoba lakói 
pedig mély álomban lehettek, mert csak igy kép
zelhető el a szörnyű szerencsétlenség, mely a 
meggondolatlan éldelgésből származott.

A boldog pár tehát zavartalanul ábrándoz
hatott volna, ha az Othcllo természetű férj közé
jük nem ront a „Viola" cziinü népszínmű vén 
betyárjának a maszkjában, felfegyverkezve fokos
ai, pisztolylyal, amig kalpagján nagymennyisségü 
árvalányhajat lengetett a tel zord szele.

Az őrjöngésig felfc őszült férj egyik ajtót a

másik után törte be. azonban a megzavart gerlék 
kányát neszelve, kilebbentek az ablakon. Hogy a 
kánya miért nem repült utánuk s miért szórta 
szét inkább a kandaló parazsát a szalon parkett
jére mintegy pirománikus: ennek lélektani fejte
getésébe nem bocsátkozom, mert sokkal jobban 
meglep, hogy e szörnyű lelki gyötrelmek közölt 
sem feledkezett meg a mindennél drágábról : a 
színpadról. És hogy a reális, valamint ideális 
károkat okozó színpadi lekésés be ne következzék, 
rettenetes tettén megnyugodva, rohant vissza a 
színházhoz s ép idején, mert a súgó már ki
nyögte végszavát, amidőn lelkendezve hecsörtetett 
jelenésére, hogy a publikumnak is beadja u vén 
haramiát.

E jelenetben a betyárok biográfiáikat közük 
egymással. Az öreg a kővetkező beszéddel, ele
gyedik a társalgásba:

— Hogy én miért lettem haramiává, alig 
emlékszem . . . igaz! igy történt. Szerettem egy 
leányt, úgy szerettem, mint üdvözöltek a meny
országot, de a földesurfi elcsábította tőlem. Egy
szer a szőlőhegyen meglestem őket, amint be
osontak a hajlékba, az ajtót rajok kötöttem s 
aztán felgyújtottam a hajlékot. Tudom, hogy a 
szerelem tüzo még senkit sem perzselt úgy meg, 
mint ezeket stb.

Szegény kollegám a körülményekhez igy 
módositotta a szöveget:

— Volt egy szép feleségem, úgy szerettem 
mint Komeo Júliát, de a kiskirály — ez gúny
neve volt a szeladonnak — elcsábította tőlem. A | 
nyomorult schviodler, hogy tekernék ki a nyakát
a hitelezői! Éppen most együtt találtam őket a 
gazember lakásán. A kandallóból szétszórtam dü-

T is z te le tte l k é r jü k , k iknek e lő fize té se  le já r t, an n a k  sz ives m e g ú jítá s á t.
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úthoz, az látni fonja, hogy ott mennyi 
szekér áll. Szóval a haladás és fejlődés 
kétségtelen jelei mutatkoznak. Pedig ez csak 
zsák vasul és nem is abban az irányban 
megy, amely irányban ennek a vidéknek a 
forgalma természetszerűleg v a n !

Mi földrajzi fekvésünknél a szomszédos 
Steier ország és Zalamegye felé gravitálunk. 
Oda viszszük minden nyers terményünket, 
onnan hozzuk minden szükségletünket. Ez 
a nagy kivitel abban a pillanatban, hogy a 
vasul megindul. M uraszombatban fog con- 
ccntralódni. Tessék ezt a forgalmat elkép
zelni s mindjárt előttünk áll az a fényes 
jövő, amelyet Pósfay a csütörtöki gyűlésen 
oly fényesen megfestett s amelyért az érte
kezlet annyira és oly indokolt módon lelke
sed e tt!

És ennek a szép jövendőnek a kulcsa 
Muraszombat. Ebben a pillanatban a 
saját sorsát tartja a kezében!  Tisztán 
Muraszombattól függ. hogy meglegycn-o a 
vasút vagy sem. Áldozatok nélkül intézmé
nyek még soha sem létesültek. Az a.ragyogó 
kép, amely szemeink előtt kifejlődött, áldo
zatokat követel. Azonban olyan áldozatokat, 
amelyeknek bőséges gyümölcséi fogjuk látni. 
A kérdés most élére van állítva. A vasút 
létesítésének minden egyéb  feltétele biz
tosítva van, csak az a kérdés, hogy az ér
dekeltség meghozza e a törzsrész vén yjeyyzés- 
sel azt az anyagi áldozatot, amely nélkül 
egyszerűen nem lehet megcsinálni a vas
u tat? Az a kérdés, hogy e város vezető 
féríiai belátják-e, hogy ennek a vasútnak 
m eg kell lenni, mert a fejlődés vaskövet- 
kezetességü törvénye igy követeli azt. Mi 
bízunk a lakosság józanságában. Az a kö
zönség, amely már egyszer vasúiért 100.000 
koronát tudott ajánlani, amely közgazda- 
sági érdekből vásárjogot vett nagy pénzen, 
amely végre is belátta, hogy községházáról 
is kell gondoskodnia, az a közönség azt 
hisszük megérti és álérzi, hogy mit jelent 
rá nézve ez az nj vasút és nem zárkózik 
el szűkkeblűén azon követelmények elöl, j 
amelyek nélkül nem lesz vasút.

Dr C z  J.

Értekezlet az alsólendvai vasút 
ügyében.

Csütörtökön c hó 9-én _ az alsólendva- mura
szombati vasút helyi és vidéki crdekolt^-go nép1 * 
értekezletet tartott, amelyen gróf Batthyány /^ig- 
inoiid országgyűlési képviselő, a vasúti érdekeltség 
elnöke, elnökölt. A jegyzőkönyvet dr. CzdraK 
János bizottsági jegyző vezette

jelen voltuk: Barthalos István engedményes, 
Pósfay Pongrác főszolgabíró az érdekeltség alelnókc, 
dr. (íéigór Vilmos, dr. Vralarits Iván, bölcs Bein, 
dr. Ritscher Samu. Kiír.-A Ödön, Eleim atli József, 
Horváth J.ászló. Kovács István, dr. Pintér Miklós. 
Szlepec/ János, dr. Sünien Lajos, dr. Geiger Arlhur, 
Győri Kálmán, Árvái Henrik, Neumann Adoll. dr. 
Sciiick F. Sándor, Ilurtncr Géza. Dobrai János. 
Rutlkay lgnácz, ilj. Horváth Pái, dr. Skriiecz 
Mihály, i linscsák Józ I ántauer József, V nos 
Miklós, Kardos j ó / . - . i .  Takáts lt. István mura
szombatiak. Horváth János es Porkoláb Gyula 
Hattyánd, Kühár József Mezövárról, Scínvoin 
hammer János Baltyánfulvaról és meg niások.

(írói Halthyány Zsigmond elnök üdvözölvén 
a megjelenteket, az ülést megnyitotta, s miután 
n jegyzököny vezetésére dr. Czifrák Jánost, hite 

, dig ; 1 \  ralari - h int
felkérte, Barthalos I-tván engedményest felszóli- 
totta, hogy a vasút ügy jelenlegi állását ismertess.:.

Barthalos István előadta, hogy a vasul ügy 
olyan stádiumba kerüli, hogy a törzsrészvény 
gyűjtései most mar megkezdhetők. A nyomtatvu- 
iyo zségekhez beadandó kérvény >kel inár

eíkülclötte Pósfay Pougráczuak és kéri. hogy az 
értekezlet válassza meg a gyűjtő bizottságokat.

Ezután Pósfay Pongrác emelkedett sznlau*;'. 
Örömének adott kifejezési, hogy a vasút ügyet 
egy lépéssel megint sikerült elöiihre vinni. Xngv 

. tvözl vasuta . i tiul ai
van Muraszombatot a haladás és fejlődés olyan 
fokára felemelni, amelyre eddig gondolni sem 

Valóság! czp< nttá h sz Mura
szombat, ahová húrom fontos irányból jön a 
vasul, s megnyitja ■■>/. utal az annyiszor óhajtott 
nyugati forgalomnak. A legutóbbi ülésen lett indít
ványát, i.melyet akkor az értekezlet nem tett 
magáévá, fonnia ríja most is, nevezetesen az 
Alsólendva Muraszombat, másrészt a Muraszom
bat halárszéli vasul kiépítésére nézve felállított 
junktim elejtését, s annak elhatározását vélemé
nyezi. miszerint mondja ki az értekezlet, hogy az 
Alsólendva -Muraszombat, s innen Biroszek irány
ban a határig esetleg Vashidegkutig vezető h. ó. 
vasútnak egyidöbon való kicpitcsél óhajtja és így 
az alsólendvai érdekeltség igényeit érvényesíti és a 
törzsrészvény gyűjtést mindkét vonalra együttesen 
megindítja:

Szóló teljes jóhiszeműséggel és bizalommal 
van a zalamegyei érdekeltség tevékenysége iránt 
mégis arra u nem várt esetre, ha az alsólendva— 
muraszombati vonal kiépítésé akár a kívánt törzs 
részvény jegyzések elégtelensége, akár más okból 
az engedélyezési tárgyalásig biztosithaló nem 
volna, azon indítványt terjeszti elő, hogy a  Mu 
rasiombat járásbeli községeknek es érdekeltség
nek összes törzsrészvény jegyzései c s a k  a Mii 
i- a s z o m b a l t ó l  - B i r <» s z é k i r á n y b á n  t 
h a t á r s z e I i g, e s e 11 e g V a s h i d e g k u l i g 
vezetendő h. é. vasul építési költségeire fordiUus 
sanak és a gyűjtések ily alapon fogaimtositas 
simák.

Pósfay ezen indítványát az értekezlet nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag határozatta emelte.

B a r t h a l o s  István engedményes bejelenti.
hogy a vármegyei törvényhatóság által megsza
vázándo kilométertMikénti 6t HM korona sekoly

ai-iránti kérvényt elklészitclte és si vármegye
isp.llljiánál legközel.?bb benyújtja és azon re*me-
nyéiiek ad kifejezés t, hogy Vasvármegye törv< »y
Ilii lósiága nem fog c■Izárkózni a keifelem elöl.

P ó s f a y  Pongrác/, figyelmezteti az értekez
letet, hogy az utakról készített nj törvényjavaslat 
szerint az útadó alap ezentúl semmiféle helyi
érdekű vasút segélyezése ve! meg nem terhelhető, 
miért is már ez okból is sietnünk kell a vasul 
kiépítésével. Indítványozza egyben, hogy az érdé 
kéltség küldöttséggel járuljon Be/.erédj István dr. 
főispán es Herbst Géza alispán ele, kérvén őket, 
hogy a törvényhatóságnál az ügynek szószólói 
legyenek. Az értekezlet ezt az indítványt is el
fogadja és elhatározza, hogy a jövő hét folyamán 
Muraszombatban tartózkodó lóispán ele küldött
séggel járul s a küldöttség vezetésére gróf 
Batthyány Zsigmond elnököt kéri fel, akinek a ka 
dályoztatása cselen dr. .Czifrák János fogja az 
érdekeltség kérőimet tolmácsolni.

Ezek után az értekezlet körjegyzőségi szék
helyenként megalakította a gyűjtő bizottságokat a 
következő képen :

Muraszombat: Szlepec János, Kovács István, 
dr. Ritscher Samu, dr. Czifrák János, Horváth Pál, 
dr. Geiger Vilmos, dr. Vralarits Iván, dr. Somén 
Lajos, Olajos Sándor, dr. Skriiecz Mihály, Árvái 
Henrik, Bergor Béla, Beígér Vilmos, Antauor 
József, Lainscsák József, Takáts II. István. Ratkol 
Tivadar. Fiúst Ödön, llartner Géza, dr. Pintér 
Miklós, Osterer Károly, Kaschinger Győző, Hor 
váth László.

Falud, Murahalmos, Kisszombat. Lcndva- 
ncmesd: Horváth László. Kovács István, Titán 
Iván, dr. Vralarits Iván.

Barkóé/.. Batthyányfaiva, Korong, Muraszen
tes. Muracsertnely: Szlepec János, Győri Kálmán,

hőmben a tüzet s lehet, hogy eddig már jól ég : 
a kiskirályok háza.

E pillanatban megkonduit a vészharag, mire 
a közönség egymást törve-zuzva rohant ki a zsu- i 
Tolásig megtelt színházból.

A vénbetyár pedig, amikor meghallotta, hogy j 
a gyermekágyas hölgy kisdedével együtt a szörnyű 
tüzhalál martaléka lett. a nála levő pisztoly csö
vébe betyár öltözékének egy gomját eresztette s 
mielőtt a közszeretett és becsülésnek örvendő , 
család katasztrófáján felbőszült nép reá rohant ! 
volna, szivén lőtte magát.

A töltött pisztolynak ugyanis az volt a ren
deltetése, hogy a pandúrok által felgyújtott erdei 
kunyhóban a vénbetyár agyonlője vele magát, 
menekülvén a tüzhalál vagy az akasztófától.

A drámai hatás szempontjából tán előnyö
sebb lenne, ha itt fejezném he e szomorú tör- 
ténetot, hanem akkor meg a költői igazságszol
gáltatás szenvedi kárát s minthogy az igazság a 
valódiságban „bujósdi*-t játszik velünk, csípjük 
meg ott, ahol lehet. Tehát röviden, ahogy 
történt.

Amidőn a szerencsétlen férj színpadi jelené- j 
sérül kijött, a színfalak mögött a végkimerülés 
tünetei között ereszkedett egy kellék divánra, 
miközben tördelt szavakkal súgta nekem, hogy a 
vénbetyárt olyan híven még nem játszotta senki 
kívüle és hogy Jfussak a „kiskirály* lakására s 
oltsam cl a tüzet, melyet ö gyújtott az általam 
ismert szalonban, ha még nem késő.

A königréczi futás bazárhéli séta volt ahoz , 
képest, ahogy én futottam közös barátunk laká
sára s tán e sietségemnek tulajdonítható, hogy1 
— ismét igénybe véve a már ez alkalommal i

használt turf jelzői -  egy egész ló hosszával 
megelőztem az imént említett,* de meg nem tör
tént veszedelmet.

Midőn a szalonba léptem, csak fojtó füstöt 
éreztem, amit tüzet fogott szőnyeg okozott. Az 
előszobában elég vizet találtam az oltáshoz s 
s néhány perez múlva Ismét lóhaiálbau vágtattam 
vissza a színházhoz, mert a felvonás végén 
reáni is várt egy jelenet.

Azonban a Múzsák istene c részben nem 
volt oly kegyes, mini kollegámhoz.

Az előadásban sínylődő darab személyzete 
valamelyes pikantériát neszeit a színfalak mögött, 
miért is nyaktörö „ugrások*-kai pörgette le a 
rendes körülmények között kel annyi ideig tartó 
felvonást, miközben a súgó haját tépve dühében, 
csattogó ökölcsapásokka! döngette a sugólvuk 
fedelét.

Ha valaki a saját temetése gyászindulóját 
hallaná, nem erezhetne oly kellemetlenül magát, 
mint ahogy a színház közelébe érve. meglcgyiti- 
tette füleimet az ajtókon kiáradó felvonásközi zene. 
És ezenkívül nemcsak az exodusból származó 
kalamitások ódiuma szakadt rám pályatársaimnak 
hozzám intézett aposztrofáiban, hanem törvényeink 
rendelkezése folytán, a bíróságot képező szeretett 
kollegáim t>0, azaz hatvan korona pénz büntetés
sel sóztak meg.

Tehát a keserű pohár salakját, ami meg
bízatásom révén kedves barátom kezéből hozzám 
kerüli, én hörpintettem ki. Igaz, hogv ö elveszi 
lelte kedves jó nejét — minthogy’ vasárnapra 
gavallérjával együtt eltűnt a láthatárról — de 
nem sokára egy szebbel s egészen jóval tölthette 
ki a bázasóletében támadt, keletkezeti vagy

előállott folytonossági hiányt, amíg az éti hatvan 
koronám máig sem térült meg.

Társulatunk morális szépségén esett maku- 
lát lesurolando, a következő napon elküldtem 
megbizottaimat élvvágyó és fondor lelkületű bará
tunkhoz. de - amint már mondáin — „Szép 
Helénája -val együtt ismeretlen helyre vitorlázott.

Üli boldog ifjú kor ! . , .  Mennyi önérzet! 
Idővel némely dolgot enyhébben ítélünk meg. 
Haladunk a korral. A villamosság korát éljük. 
Pedig szép idők voltak azok, amikor meg mártott 
gyertya világával tartottuk előadásainkat . . . 
Énnek kapcsán jut eszembe egy gondos direktor- 
nenk. aki Gcrtrudisz királyné szerepében, miután 
Bánk bán leszúrta, meglátja, hogy a laggyu- 
gyertya nagy hamva miatt folyni kezd: Halottai
ból hirtelen feltámad s ajkain megnedvesitcit 
ujjaival, mint fürge bakfisch, koppantottá el s 
ismét ledőlt a zord halál karjaiba.

Egy, úgy! . , ez a szemet bántó vilá- 
‘ g°-sság nem a mi szemeinknek való . . . sokszor 

oly dolgokra vet fényt, melyeknek csak sejtelmére 
is megdöbben erkölcsi érzékünk . . .  És oly 
szellemi étkeket raknak a művészet asztalára, hogy 
a jo Ízlés undorral fordul el tőlük . . . Röviden : 

j nekünk, u régi hazafias elvek es érzelmek apos
tolainak nincs helyünk a „modem* művészet 

I asztalánál s elmondhatjuk Othellóval: Isten hoz- 
I zád már vidám harczizaj, holott, a nagyravágyás 

szép erény! Isten hozzád prüsszügö lovain, királyi 
J zászló, villogó aczél, pergödob, élessip, vadhar

sonák s te rettentő ágyú. mely vadtorkodo.n az 
égharagját dörgeted: hallgass ! Othelló napja 
lejárt I (el)
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I’óslay Pongrác, Ostcrer Károly, Schweinhammer |
János.

Csendlaki jegyzöség: Ivunócy Ferenc, Roz- 
gonvi Antal, Vogler József. Sohár István, Völgyi 
Ferenc/.. Doniján [van, Martinecz Antal, Kühár 
József, Stevanéez József.

Baltyándi jegyzöscg: Porkoláb Gyula, Csup 
lovics Ferenc/. Ralkoi Tivadar, Horváth Lajos, 
Kühar István Jákob, Zsibrik István. Péntek Fe- . 
rc.ncz, Siftár Ferenc/., Steril Zsiginond, Küzinics 
Mátyás. Kühár János.

M.n-'onliclyi jegy/őség: Hagáry József, Hinvi 
Satui.o Keres/tury Kálmán, Kühár József, Benkó 1 
József, Bonczik János, Yucskics József, Kolozs
vári Ferenc/., Ostcrer Károly, dr. Y rátán Is Iván, 
dr. Czifrák János.

Bodohegyi jcgyzöség : Sifiár, Károly, Káply 
Eleme;-. siftár Lajos, Bácz Sándor, Sparas Miklós.

Wtshi.iegkiiti jegyzősegbe : Borovnyák János, 
Koesár. Károly, Kocsár János, Vogler György, 
Obál Mihály.

A Szenlscbestyéni, az L'rdombi, a Péterhegyi, 
a Zoílanhazi, a Pártosfalvi, a Szarvas-laki, a Pe
restől, a Feisölendvai jegyzöségekben a lelkész, 
tanító és körjegyző urak választoltak meg.

F./.ek után az értekezlet, miután Pósfay ; 
Pongrác./. indítványára köszönetét szavaztak gróf 1 
Batthyány Zsigmond elnöknek, lelkes hangulatban j 

veget ért.

Állatdijazás Bodóhegyen.
A muras/oinbaijárási gazdakör az évente ! 

tartani szokott tenyészailaldijazásat az idén f. hó i
4-en szombaton délelőtt tartotta meg Bodohegyen | 
a díjazásnak szép idő kodvezett - jő részt ennek 
köszönheti, hogy dacára a tavalyi takarmány i 
insi-ges esztendőnek, mégis meglehető s/ánm j 
máriiát hajtottak fel a környék gazdai a templom | 
melleit elterülő térre.

Kiállítottak: 7 drb bikát, 20 drb tehenét, • 
12 drb üszőt, 3 drb libát, 0 drb réczét és I j 
kakast.

A bíráló bizottság élen gróf Batthyány Zsig- , 
mond járásunk országgyűlési képviselőjével 10 i 
óra tájban kezdte meg működését,melynek befe
jezte után a dijak kiosztására került a sor.

A bíráló bizottság tagjai sorában a gazdakör 
kiküldött tagjain kívül helyett logiált a fölihnive- 
ié.-ügyi minisztérium képviseletében Baihauser Ottó ; 
vasmegyei gazdasági felügyelő is.

A bizottság sajnálattal constatálta a mull ! 
év okozta pusztítást, a mi járásunk tenyész állat 1 
anyagának meacsappanását, faji jellegének elsat- 
nyulásat eredményezte. Keményet fejezte ki azon
ban, hogy a jobb gazdasági évek állattenyeszté- 
simket ismét virágzóvá teszik, azt fejlesz;eni s 
javítani fogjak.

Takáts R. István titkár lendületes, buzdító 
szavak kíséretében osztotta ki a dijakat a kis- ; 
gazdák között, a kik közül a következők nyertek : 
dijakat.

Tehenek után. i dijat nyert 40 kor Bakó 
János Sürüháza. II. díj 30 kor. Skrubán Forcncz 
Sürüháza, III. dij -0  kor. Ilodoscsek Miklós 
Zoltánhá/a, IV. dij 10 kor. Kousz Ferenc Szécsényfa, 
V. dij 10 kor. Barbarics Ferenc/ Zollánliáza.

Üszők után I, dij 40 kor. Jauk Károly 
Szécsényfa, II. ciij 30 kor. Pável Mátyás Sürühaza.
III. dij 20 kor. Hüli István Vaskorpád. IV. dij 
10 kor. Vukán Kálmán Bodóhegy, II. dij ö kor. 
Sifiár Károly Bodohegy, 111. dij ö kor. Vrecsics 
József Sürüháza.

Ezen kívül kiosztatotl n kiállítók közölt 100 
drb gyümölcsfa csemete és 100 drb különböző 
háziipari készítmény (burgonya, répa, piaczi stb. 
kosár.)

Miután az illető állattartó gazdák bikáikat 
nem voltak hajlandók' az év nagyobb részében 
megtartani, a bizottság e miatt a bikák után 
kitűzött dijakat nem adta ki.

A díjazás befejeztével a bizottságot az Obál- 
féle vendéglőben gróf Batthyány Zsigmond a 
gazdakör elnöke ebédre hívta meg, a melyen a 
környék intelligentiája uvyszólván teljes számban 
vett reszt. A második fogás után Sifiár Karoly 
bodúhegvi evangélikus lelkész emelkedett szólásra 
s poharát gróf Batthyány Zsigmondiba kör agilis 
elnökére ürítette. A mit a jelenlevők lelkes éljen
zése kísért. Megköszönve a nemes gróf kit a 
kisgazdák érdedében kifejtett tevékenységéért az 
egész társaság melegen ünnepelt — az ovátiot, 
poharat Siftár Károlyra [emelte, mint a környék

vezetőjére. Felkftszöntöt mondtuk meg. Balha- 
user Ottó felügyelő gróf Batthyány Zsigmondra. 
Siftár Károly lelkész Takáts K Istvánra, Takáts 
K, István gazdaköri titkár a környék kis gazdáira.

A társaság a legjobb hangulatban a késő 
délutáni órákig maradt együtt.

H Í R E K .
G r ó f  S z á p á r y  L á s z ló  v. b. t. I.

nagybirtokos a hél elején pár napra Buda
pestre utazott de szom baton ismét haza
érkezett.

A M u ra  v í z i  e r e j é n e k  k ih a s z 
n á lá s a .  Gróf Batthyány Zsigmond ország- 
gyűlési képviselőnk a tulajdonát képező 
birtokot átszelő Mura folyó vizi erejének 
kihasználása tárgyában szerződésre lépett a 
budapesti Fried és Adorján czéggel. A szer- 1 
zödés arra terjed ki, hogy a  gróf a vállal
kozó czéggel előállítja megfelelő módon a 
vizi erőt, s ezt azután ipari czélokra ren
delkezésre bdcsíijljak. A Fried és Adorján 
ezég a mull hetekben három mérnököt kül
dőit le akik mintegy 3 héten keresztül esz
közölték felvételeket. Munkájuk eredménye* 
kép megállapilolták, hogy a vizi erő célszerű 
kihasználása akként volna lehetséges, hogy 
Széchenykul községnél a  folyó egy alkalmas 
helyén duzzasztó mü létesittetnék, amely 
egy 7 és léi kilométer hosszú csatornába 
szorítaná a vizet. A csatorna M nraszcnles i 
és Korong között vissza folyna a Murába. 
Ezen duzzasztás folytán 10 méteres esést 
kapna a  viz, amely mellett 3000 lóeköt 
lehetne produkálni. Szinte szédületes szám ! 
Micsoda rettenetes erő állna itt rendelkc- , 
zésre. Milyen ipartelepet lehetne itt lélesi- 
te n i! Üdvözöljük a nem es grófot e nagy
szabású kezdem ényezés alkalmából és őszinte ' 
sikert kívánunk hatalm as müvéhez, amely j 
talán megfogja vetni e járás iparának alapját.

Barthaios István, vasutaink engedményese 
kedden este Muraszombatba érkezett. Szerdán 
Pósfay Pongrác/ és dr. Czifrak János társasága- , 
bán Alsólendvára ment, csütörtökön pedig részi- 
veit a Muraszombatban tartott vasúti értekezleten ; 
s a délutáni vonattal elutazott Pápára.

— J ó t é k o n y  s z in i  e lő a d á s .  Kiss ! 
Árpád szili igazgató a jövő pénteken a 
M uraszom bati közkórház  javára jótékony* 
czélu szinielöadást rendez. Dicséretes dolog 
az igazgató terve, annál is inkább mert 
eltekintve a szép szám ú bérlettől, a közön
ség egyébként kevésbbé támogatta m űködé
sét. M indenesetre a saját érdekét is kívánja 
szolgálni az igazgató, de emellett igen szé
pen meg fér a jótékony czél. Szerkesztő
ségünknél bejelentette az igazgató ebbeli 
szándékát, előadván, hogy a  bruttó, — tehát 
nem  a tiszta jövedelem —  20'Vo át ajálnja 
fel a jótékony célra. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a  napi bevétel 2 0 —30"" m arad csak 
tiszta jövedelem nek, sőt még ennyi sem, 
az igazgató ajánlatát igen nobilisnek tartjuk, i 
De Kiss Árpád még a legteljesebb ellen- > 
őrzést is kívánja, am ennyiben a jegyeket 
sem ö, hanem  az erre felkérendő hölgyek 
fogják árusítani nemcsak az előadás előtt, 
hanem  meg este a pénztárnál is. A rende
zés m unkáját a jótékonyság hivatásos 
tündérei, a nöegyleti hölgyek vették kezükbe. 
Jótékonyságról lévén szó term észetesen 1 
felülfizetéseket is szabad a könyörületes j 
szivü em berbarátoknak eszközölni. Ezen  ! 
felü l fizetések, v a g y  adom ányok egész 
összegében a nem es czélt ille tik , azzal 
a színház bevétele nem  szaporodik. 
Rem éljük, hogy a szép czél érdekében 
közönségünk meg hozza azt az áldozatot, 
hogy egy kellemes színházi estét töltsön el,

annál is inkább m ert utána iánczm ulat- 
ságot terveznek a hölgyek.

Balga Flórián. Bölcs Béla gyógyszerész 
volt gyakornoka e hó 7-én kiváló sikerről tette le 
Budapesten a gyakornoki vizsgát.

A r e n d ő r ö k  f ig y e lm é b e .  Tisz
tességes mellékjövedelmet ajánlunk rendő
reinknek, a pénzügyőröknek, határrendörök- 
nek és a csendőröknek. Hatóságaink nem 
törödömsége folytait kénytelenek vagyunk 
ezen az utón valamit próbálni. Hasztalan 
irtunk és lárm áztunk a gyalogjárókon való 
kerékpározás ellen, azért" mindenki vigán 
tovább kerekezik és veszélyezteti polgártár
sainak testi épségét. Ennek a tarhatatlan 
állapotnak a megszüntetése végett ezennel 
a szerkesztőség kötelezöleg kijelenti, hogy 
a hatóságnak feljelentett m inden egyes ese
tért a  feljelentőnek 60. azaz hatvan fillért 
tizet. Megfizeti a szerkesztőség ezt a 60 
fillért bárkinek, aki a város bármely részén 
a gyalogjárón bicziklizöket feljelenti. A fel
jelentésnek természetesen alaposnak kell 
lenni s a szerkesztőség csak az esetben 
fizeti meg a beígért 60 fillért a feljelen
tőnek, iia a bicikliző urat a szolgabiróság 
tényleg megbünteti. Egy feljelentésben több 
egyén ellen is lehet panaszt emelni 
s ezért természetesen annyiszor 60 fillér 
jár, ahány egyén feljelentve, illetve meg
büntetve lett. Ha többen jelentenének fel 
egyazon esetet, a  60 fillér jutalom  azé 
lesz,, akinek a feljelentése előbb érkezett a 
szolgabirósághoz.

Lóverseny Véghelyen. A járásunkban
folyó hadgyakorlatok kereten belül a os. cs* kir.
3. szánni lovasdandár tisztikara nagy .-szabású 
lóversenyt rendezett folyó hó Kán, Ki^asszpny 
napján délután a véghelyi gyakorlótéren. A ver
senynek derűs idő kedvezett, minek, következté
ben nagy számú közönség kereste fel a verseny 
tért, ahol .a járásunk és a szomszédos ‘stájer 
határszél összes mágnásai majdnem kivétel nélkül 
megjelentek. A verseny védnökei sorában a katonai 
előkelőségeken kívül helyet foglalt gróf Szápáry 
László v. b. t. t.. gróf Batthyány Zsigmnnd járá
sunk országgyűlési képviselője is. A£ egyes mér
kőzések sima lefolyásunk voltak, bár több bukás 
történt, ez szerencsére komolyabb következmény
nyel nem járt. A szépen sikerűit versenynek a 
késő délutáni órákban lett vége, amit Radkers- 
burgban díjkiosztás és fényes túnczmulatság 
követett.

Tűz Muraszombatban. Ma egy hete dél
előtt 10 órakor tüzilárma riasztotta fel a város 
közönségét, A templom irányából hatalmas füst- 
oszlop emelkedett a magasba. Özv. Zelkó. Mihály- 
nénak a plébánia lakkal szemközt levő házának 
egy melléképülete gyuladt meg és égett el hatal
masan lobogó lánggal. Csakhamar óriási néptömeg 
verődött össze a tűz színhelyén, ahova megérkez
tek a tűzoltók is s három fecskendővel támadták 
meg a veszedelmet. Az egö épületet már nem 
lehetett megmenteni, de komoly veszedelemben 
forgott már a Kovács-féle ház udvari épülete, 
amely közvetlenül az egö ház mellett all-. Fa 
alkatrészei már tüzet fogtak, amikor' a tűzoltóság 
egy helyen kibontva a falat, az egyik fecskendő 
sugárral olyan védelmi állást tudott kapni, hogy a 
további veszedelemnek elejét vehette. Két .'urai 
munka után a tüzet eloltották. A kár biztosítás 
revén megtérül. Állítólag gyermekek játszottak a 
padláson gyufával s a tűz ettől keletkezett. A ve
szedelem kitörésekor sok szó esett arról, 
hogy a tűzoltók késedelmesen jöttek. Tény, hogy 
elmúlott egy kínos negyedóra, amíg az első fecs
kendő odaert. Csakhogy ezért nem lehet a tűz
oltóságot szidni, mert nem volt fogat. Mindenki 
húzódozott a befogástól s a szerháznál lova? tűz
oltók hiába kertek, könyörögtek egy pár lóért. 
Ugyanilyen botrányosan viselkedett a közönség az 
oltásnál es a vizhordásnál. Csendőrszuronyokkal 
kellett az embereket a fecskendőhöz ál fi tán i és 
vizet is csak akkor hoztak, amikor a járőr körül 
ment a fnlubau. Dr. Somén Lajos főparancsnok 

i erélyes intézkedéseket tett és a távollevőket fel- 
■ jelentette. Reméljük, hogy a szolgabmisíigiíkellő 
| módon elbánik a kötelesség mulasztóknál. -•*
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— Színházi hírek. Színtársulatunk ezen a 
héten befejezi a kitünően sikerült előadásainak 
sorozatát. Az utolsó héten színre kerülnek : hét
főn Halasz Alfréd julalomjálékúul Göre Gábor 
Budnpcsten, kilüuö fővárosi énekes életkép, amely 
a Királyszinházbnn rendkívüli sikerrel került 
színre. (Kedden Bernstein, a Tolvaj szerzőjének 
legújabb szcnzácziós színmüve, Izrael. Erre az 
előadásra előre is felhívjuk müériö közönségünk 
ügyeimét. Szerdán egy kitűnő francia bohózat, a 
Nincs clvámolni valója ? zsáneréből, ezime Gret- 
chen, fiatal leányoknak nem való, de az asszo
nyok és urak annál jobban fognak mulatni. Az 
igazgatóság piros szinlappal jelzi. Csütörtökön 
nagy Cabaret estély, amelynek keretében Az ön
gyilkosok klubja cziinü izgató, fordulatokban gaz
dag darabokat fogják bemutatni. Pénteken egy 
kiváló operette ujoonság. Erdészleány (Förster 
Cristl) fejezi be a szezont. Ezt a darabot Bécs- 
ben már 500-szor adták. Budapesten mo«t mu
tatták be. Gyönyörű zenéje már is általánosan 
ismert. Az operette vezető szerepeit Szabolcsi 
Józsika és Korda Sándor játszszák.

Színészet Muraszombatban.
Kiss Árpád színtársulata szereplésének má

sodik hetében igen változatos és tartalmas prog
ramútól adott. Múlt heti lapszámunk zárta után 
f. hó 4-én szombaton este Czobor Károly operettje, 
a , Hajdúk hadnagya- került szilire jó szereposz
tásban. Az előadás jól sikerült. Különösen kitűntek 
K. Kövi Kornélia, Németh Anna és Szabolcsi 
Józsika.

Vasárnap a színtársulat a , Diplomás kis
asszonyok* czirnü bohózatot adta. A közönség jól 
mulatott ezen a fővárosi életképen. Németh Anna 
igen ügyesen mozgott a színpadon s tettszett a 
közönségnek, kár hogy e tulentumos színésznő 
szerepeit sohasem tudja s igy a játékával elért 
hatást a szerepek nem tudásával mindig lerontja. 
Ezt különben a színtársulat több tagjáról is el 
lehetne mondani.

Hétfőn mutatták be színészeink a szimiroda- 
lom gyöngyét. Molnár Fcrencz világhírű vigjátékát, 
„Az ördög*-öt, majdnem üres padsorok elölt. 
Igazán kár, hogy a közönség őzen előadásról nem ; 
igen vett tudomást, mert a csekély számú' jelen- ! 
levőknek páratlan műélvezetben volt részük. A 
darab maga is igen jó s az előadás is az összes : 
eddigiek közül legjobban sikerült. Kiss Árpád j 
igazgató a lehető legjobb ördög volt, olyan szé
pen játszott, mint a milyent tőle — őszintén 
szólva — nem vártunk múltkori széreplése után. 
János nehéz szerepét Korda Sándor alakította 
igen jól. Jól játszottak ezen az előadáson K. Kövi 
Kornélia, Németh Anna. Kitűnt egy kis epizód 
szerepben Szántó Jenő. E fiiatul tulentumos szí
nész igen beférközött a közönség kegyeibe, mit 
azonkívül, hogy vérbeli színész, kinek igen szép 
jövőt jósolhatunk, annak köszönhet, hogy szere
peit mindig kifogástalanul tudja s pompásan 
játsza el azokat.

Szeptember 7 én, kedden a „Nincs valami 
elvámolni valója* bohózat került szilire. Jó elő
adás volt. Kitűnt Szántó Jenő. A pikáns előadást | 
városunk asszonyai közül is többen megnézték s i 
előadás után egy kis társaság reggeli 3 óráig a 
Dobraiban maradt oly jó kedvvel s tavaszi han
gulattal. hogy az óvatosabb férfiak egy fináncznak 
sürgős beszerzését indítványozták.

Ház eladás.
Egy ház eladó vagy bérbeadó, esetleg két 
család részére is akalmas,_4 szoba, 2 konyha, 
2 élő, kamra és hozzá tartozó gazdasági 
épület, tudakozni toliét a ház tulajdonossal 
T a k á ts  István B a tty án d o n  (vasmegye.)

„MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Á ra 2 0  fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

n o v a k  J ó z s e f
o k l e v e l e s  k ő m ű v e s  m e s t e r

M u r a s z o m b a t .

Ajánlkozik bármely vidé
ken nagyobb és kisebb épít
kezésekre, úgy kívánatra mo
dern építkezések tervei és 
költségvetések készítésével 
jutányos árak mellett szolgál.

M mden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jeléül az itt ábrázolt

DFAFF
I  név nagy arany
■  belükkel van kiírva.

Egy varrógép beszerzésénél ne figyel
jünk kizárólag a/, árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél lobi) költséget 
okoz, mini a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 
szándékszik, vá- 
laszszon egy

Pfafif varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A PfalT varrógépek eliismert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járással egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnék és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A Pfafi varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak. — varrnak, foltoznak és hi 
meznek — szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok és gyárosok 
részére.

A kerületi mintaraktár Postl János (írás 
házában van Muraszombat, ahol a venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

100
Kapható:

drb dohány megren
delési blanketta

Balkányi Ernő papirkereskedósé- 
ben Muraszombat.

Kisebb családi ház eladó!
Muraszombatban egy kisebb csa
ládi ház magán kézből eladó. 
Bővebb felvilágosítást nyerhetni 
Kázár Imre és Novák Istvántól 

Muraszombat.

Magyarorszag és Ausztria

v a s ú t i  té r k é p e
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán
os hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

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

kiadót! b e je le n té s i  lap o k . 
Kapható: B alkányi E rn ő  könyv- és papir

kereskedésében Muraszombat.

Hordó eladás.
Uj és használt ajtó nélküli és ajtós 

boros, szeszesz, és gazdasági célokra szol
gáló hordókat mindenfele nagyságban, elő
nyös fizetési feltételekkel legolcsóbban szállít 
esetleg bizományba ad Bor és Hordó- For
galmi Vállalat: Schwarz és Fábián, Budapesf, 
VII., Erzsébet-körul 35. Telefon 116—27. 
Legolcsóbb beszerzési forrás termelők és 
viszont elárusítók részére.

K ö z v e t í t é s  d i j a z t a t i k !
Szerdán a „Csókkirály* operettben gyönyör

ködött a közönség. A főszerepet Szabolcsi Józsika 
játszotta igen jól. Jó volt K. Koltai Juliska, Szántó 
Jenő kitűnő bakter volt.

Szeptember í) én. csütörtökön volt Kiss 
Árpádné, Kövi Kornéliának julalomjátáka. K. Kövi 
Kornélia a Bakonyi és Kálmán világhírű operett
jét, a „Tatárjárás*-! választotta jutalomjáléka 
megtartására. Az előadás ünnepi előadás volt, a 
közönség zsúfolásig megtöltötte a termet s K. Kövi 
Kornélia tisztelőitől két szép virágcsokrot kapott. 
Jól játszott Korda Sándor.

Pénteken este a „Keserű mézes hetek**et 
játszották színészeink. A darab sem jó, az előadás 
sem volt a legjobb.

Lapunk zárta után, szombat este Szabolcsi 
Józsika jutalomjátékául a „Suhancz* adatott elő. 
Mondani valónkul ezen előadásról a jövő szám
ban fogjuk megmondani.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K c i I föle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K e i l-félo fehér „Glnsur" fénymáz 90 fillér. 
K o i I fél*.- arany-fénymáz képkereleknek 40 fillér. 
K e i l-félo szalma kalap-festék minden színben. 
K e i l-féle legfinomabb czipö crém 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B. é s  fia cégnél M u ra sz o m b a t.

Nyomatott Balkányi Ernő gyoresajtóján, Muraszombatban.
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