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Gróf Szápáry László és az uj vasút.
Ismeretes olvasóink előtt, hogy az 

alsólendva — muraszombat- -radkersburgi va
sút ügye milyen kedvező fordulatot vett 
azon ténnyel, hogy Muraszombat község 
képviselői, ezelőtt 2 héttel tartott értekezle
tükön, egyhangú lelkesedéssel elhatározták, 
hogy a vasút czéljaira tiOOOO koronát meg
szavaznak. l)r. Yratarits Iván a vasút építés 
egyik lelkes vezére leszögezte a városatyák 
állásfog: isát és általános helyeslés közepette
enuntiai. t. hogy a képviselők erkölcsileg 
obiigoban vannak, s az értekezleten leadott j 
szavazatuk, a közgyűlésen is köti őket.

Ezzel a megszavazással a csata leg
nagyobb részben meg volt nyerve, amely 
után mindazok, akik a vasút ügyében dol
goznak, megvoltak győződve arról, hogy 
immár a vasút építésnek számba vehető 
akadálya nem lehet. A súlypont kezdettől 
fogva Muraszombat állásfoglalására volt 
helyezve, s a többször kipróbált számítások 
alapján határozottan állíthatjuk, hogy amint 
Muraszombat a 60000 koronás hozzájáru- | 
lást megadja, akkor a vasút meg lesz.

Mull szombatra szeptember 25-ére volt j 
kitűz az a közgyűlés, amelyen a városi 
képv : >k alig egy-két kivétellel az értekez
leten tt fogadalmukhoz képest a 60000 
koronát megszavazandók voltak. A nagy 
események közeledtét jelző izgalmak nem

voltak észlelhetők a város közönségén, mert 
mindenki tudta úgyis hogy mi lesz a sza
vazás eredménye.

A gyűlés napjának reggelén azután, 
mint derüli égből a villámcsapás, egyszerre 
hire futamodott, hogy a ŐO0OO korona meg
szavazásának váratlanul óriási akadálya 
támadt. Egy vető hangzott cl olyan ma
gas helyről, amelyet mindenvmuraszom- 
bati polgárnak. aki községét szereti, 
respektálni kell. Muraszombat főura gróf 
Szápáry László v. b. t. L. kihez ezernyi 
szál fűzi e község lakosságát, mondotta ki 
e vétót. Elvi kifogásai voltak a nemes 

. grófnak a megszavazás ellen, és ezeknek 
I kifejezést is adott.

Ez a v •> nagy zavart csinált a város
ban. A vezi emberek tanácstalanul állot
tak és izgató m tárgyaltak az esetet. Azaz 
ősi traditiokon táplálkozó nagy tisztelet, 
amely a gróf személyét körülveszi, az a 
feltétlen tekintély melylyei gróí Szápáry 
László főúri egyénisége e községben bir, 
nyomban kialakították olyanformán a köz
véleményt. hogy a gróf akarata ellenére 
semmi szül alatt sem szavazza meg a 
község a hozzájárulást, most tervezett 
alakjában, daczára az egyhangú lelke
sedéssel meghozott értekezlet! határozatnak.

A délutáni közgyűlésig meg is találták 
| a módját annak, hogy miként lehessen a 
i kérdést a közérdek szempontjából legked

vezőbben megoldani. Dr. Vratarits Iván, 
mikor a vasút segélyezés tárgyalásra került 
felszólalt és előadta, hogy ámbár a képvi
selőtestületet adott szava köti, hogy a kért 
hozzájárulást megszavazza, mégis azt ajálnja, 
hogy a közgyűlés most ne határozzon 
érdemben, hanem ezt halassza elegy legköze
lebb összehívandó gyűlésre, mert gróf 
Szápáry Lászlónak a megszavazás ellen 
elvi kifogásai vannak. Nemcsak nem volna 
ildomos, de czélszerünek sem mutatkozik 
a föur tiltakozásával szemben álló határo
zatot hozni, nemcsak azokat a kötelékeket 
tekintve, amelyek a községet a grófi csa
ládhoz fűzik, hanem azért is, mert elvégre 
e hozzájárulást legnagyobb részben az 
uradalom fizeti. Reményű a szóló, hogy a 
legközelebbi ülésig sikerülni fog a difTeren- 
tiákat megszüntetni.

A közgyűlés minden tagja hozzájárult 
az indítványhoz és amint az eredmény 
mulatja soha bölcsebb határozat a mura- 
szombati városházán nem jött még létre.

Alig huszonnégy órai tanácskozás után 
sikerült az éllentélekel elsimítani. Dr. Geiger 
Vilmos, dr. Skrilecz Mihály és dr. Vratarits 
Iván még vasárnap délelőtt tisztelegtek a 
grófnál, s tanácskozásuknak meglepően 
fényes eredménye lett. G ró f S zá p á r y  
László  n em csa k  k im o n d o tt v é tó já t vo n ta  
v issza , h a n em  e g y ú t ta l  kö te le ző leg  k i
je len te tte , h o g y  a M ura szo m b a t kö z sé g

TÁRCZA.

Lélekvándorlás.
Tegnap már meghaltunk, mert nagyon siettünk: 
Emésztő nagy tűzben elégett a lelkünk. 
Száinüzöltek lettünk.

Máma találkoztunk: fáradt idegenek.
Akiknek már mindegy, akármerre mennek.
S utunk egybetévedt.

Holnnp uj hajnal gyűl, holnap mindakelten 
Feltámadunk lázas, piros szerelemben 
Másod virágzásra.

Vashidegkut.
P á v e l Ágoston.

Október 6.
A „Muraszombat éa Vidéke" eredeti tárczája.

Irta: Csongor Gergely.

Honfoglaló Árpád s Ti hős vezérek, Szent 
István, Kálmán. Szent László, IV. Béla, Széchenyi, 
Petőfi, Kossuth és Ti többiek! jöjjetek ide tanú
ságot tenni arról, hogy még dobog keblünkben a 

agyar s z ív . S mig szivünknek csak egy dobba
nása lesz: mindig fogunk tudni lelkesedni nem- j

zeti czélokért, a magyarság martyrjaiért mindig 
fogunk áldozni s a kegyelet oltárának sötét 
fátyola előtt mindig mélyen hajtjuk meg gyászoló 
fejünket.

Oh 1 Hogy szeretnénk Hozzátok leszállani 
siiolokha és füleitekbe súgni, hogy megértettünk 
benneteket és haladunk azon az utón, melyet ki
jelöltetek számunkra, melytől igaz magyar ember 
nem tér cl soha.

Fájdalom! Az Isten úgy adta, hogy a ma
gyarnak útja örökre beláthatatlan legyen és tele 
szórva tövissel.

Dd jöjjön akárhányszor még a megpróbálta
tás nehéz ideje daczára, emelt fővel, feszült 
mellel állunk elébe s nincs semmi erő, nincs 
hatalom, ami a magyaron keresztül törne, ami 
megsemmisítene bennünket.

Ha vissza tekintünk az emberiség történeté
nek lapjaira, sehol sem találunk olyan sötét gyász 
napot, mint a milyen a magyarok történetében 
az 1849, év, október 6-ik napja.

Arad!
Mikor ezt a szót halljuk, szemünkbe köny 

lopódzik, szivünkbe gyász költözik 3 egy kitöröl
hetetlen emlék fájóan int egy napra, rne'y leg
igaztalanabb volt mindenek között, mióta virág 
nyit a réten, mióta Isten napja fönt az égen.

Több mint félszázad múlt el azóta s a min
deneket meggyógyító idő máig sem tudta fájó 
szivünkre meghozni a gyógyító irt.

Sehol a világon nőin volt oly jogos kőzde- 
lem s sehol a világon nem vittek harezba oly 
intenzív lelkesedést, mint okkor, mikor a magyar

nemzet jogait követelte s kitűzte a szabadság
harc/, nemzeti színű lobogóját.

Szentebb eszmék nem hevitették férfi keble
ket, mint a 48-as eszmék.

De alig pirkadt fel a szabadság hajnala : a 
dicső Márczius lő, a mikor szent ihlet szállta 
meg a világos sziveket: már is ott volt a sötétség 
sátána: az undok idegen had és össze akarta 
Toppantani a dicső magyar nemzetet, melynek 
országa volt valamikor, nagy, dicső hatalmas, 
tengerek mosták partjait és nemzetek teljesítették 
parancsait. És ennek az irtózatos sisera hadnak a 
roppantása irtózatos volt. Nincs toli, mivel le 
lehetne írni, nincs képzelet, mely vissza tudná 
idézni, csak könny szorul szemünkre és markunk 
ökölbe fonódik.

De álljunk meg itt egy pillanatra!
Menjünk egy évszázaddal visszá.
Mi volt Magyarország akkor?
Sok ezer viszontagság után meggyöngült, 

tespedö, lehetetlen, a múlt hagyományain és 
dicsőségének romjain élősködő teljes letargiába 
sülyedt középkori állam.

Egy pár ezer kiváltságos, hatalmasan nagy 
úri mágnás csoporton kivül több milliónyi szolga.

Pangott az irodalom. Művészet, kultúra sehol. 
Társadalmi életnek semmi nyoma s a politikai 
élet: a kényuralom köntösében.

Hirtelen a 19-ik század első évtizedeiben, 
mint mikor a szürke gubóból szárnyat bont ki a 
színes pillangó: nagy dologra hivatott nagyjaink 
fénylő meteorként egymásután tűnnek fel. S a

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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á lla l a va sú tra  m e g sza va za n d ó  59000  
korona  tizen ö t szá za lék á t, teh á t 8X50 
ko ro n á t sa já tjá b ó l f iz e ti  m eg , kijelentette* 
továbbá, hogy mindazon községeknek, ame- j 
lyekben ö mint adófizető érdekelve van, a 
v a s ú t c z é lja iia  m eg sza va za n d ó  ö ssze 
g e k n e k  10 s z á za lé k á t fo g ja  a s a já t  
p én z tá rá b ó l k iu ta lta tn i. Az erre vonatkozó 
nyilatkozatot át is adta dr. Vratarits Ivánnak.

Szápáry László grófnak e föuras ténye 
nem szorul magasztalásra. A telt önmagát 
dicséri és fényes bizonyítéka a gróf nemes 
szivének, gavalléron bőkezűségének, amely 
még mindig megnyilvánult, valahányszor a 
közjavára kellett cselekedni.

Évszázadokra nyúlik vissza a kapcso
lat Muraszombat közönsége és a muraszom
bati vár urai között. A régi földesúri köz
jogi viszony ugyan megszűnt, de a százados 
tradicziókat liiven ápolja e város közönsége 
s ha a Muraszombati várkastély urában 
nem is látja a pallos joggal rendelkező 
földesurat, aki éleiének és vagyonának 
korlátlan jira, mindenesetre mély hódolattal 
és tisztelettel tekint a Szápáriakra, kik a 
modern közjogi alakulások között is mindig 
meg tartották előkelő felsöbbségüket, mert 
főúri módon viselkedtek e néppel szemben, 
amely nemes gondolkodásuknak és humánus 
szivüknek sok izbeni megnyilatkozását látta, i

Szápáry László gróf dicső elődeinek 
nemes intentiói szerint cselekszik, s e leg
utóbbi tényével szemben is megmutatta, j 
hogy azon község iránt mely őseinek 
fészke, s melynek nevét büszke praedica- 
tumában hordja, meleg szívvel érez.

Muraszombat község, annak minden 
lakója külömbség nélkül mély hálával van 
eltelve a nemes gróf iránt. A község képvi
selőtestülete teljesen tájékozatlan volt a 
gróf vasúti terveit illetőleg, s daczára 
annak, hogy létérdeke szempontjából ritka 
egyértelműséggel foglalt állást a vasút kér
désében, a gróf személye iránti határtalan 
tiszteletből kifolyókig kész volt e határoza
tától elállani, mert lelke mélyén mindenki 
sejtette, hogy Szápáry László gróf Mura
szombatnak, mely az ö hazája is, csak jót

és nemeset akarhat. Tudta a község min
den lakója, iiogy az a férfiú, aki a legkö
zelebbi múltban, a templom építésére tett 
nagylelkű ajánlatával, bőkezű áldozatkészsé
gének fényes bizonyítékát adta, s akinek 
olyan szép Ígéretét bírjuk egy létesítendő 
kultúrintézmény támogatását illetőleg, — az 
a férfin csak jót és nemeset akarhat.

Szápáry László gróf ezen fényes 
ajánlatával óriásit lendített vasulunk sorsán. 
Most már erős a hitünk, hogy nincsen 
többé akadály, s valóra válik az a szép 
álom, hogy Muraszombat a déli határszél 
vasúti csomópontja legyen.

Az ég áldása kisérje a nemes grófot, , 
további áldásos működésében.

A V. M. K. E. a dalosügyért.
A magyar dallam hóditó hatása közismert 

tény. Semmi sem férkőzik olyan közel a szivek
hez, mint a dal. Az énekbe öntött magyar szót 
kétszeres fogékonysággal veszi be az idegen nyelvű, 
de magyar érzésű ember. Ezt a nagy igazságot 
szem elölt tartva határozta el a Vendvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesület legutóbb tartott 
választmányi ülésén, hogy a vidéken létesítendő 
magyar dalárdák ügyében aktiét indít.

A hazafias tanítóságra számit a V. M. K. E. 
akiknek kezében van a nép magyarosításának az 
ügye. Ezekhez a lelkes férfiakhoz intéz felhívást, 
hogy felnőtt fiatal embereket toborozzanak össze 
és alakítsanak dalárdákat. Az ügylmzgóságot 
azonban honorálni is kívánja, és e őzéiből három 
dijjat állapított meg, a három legjobb dalárda 
karmestere részére, llu a tanítók a szervezést 
most megkezdik, amint azt Tőlkereszlur példája 
mulatja, a jövő nyár végéig már mulathatnak fel 
valamelyes eredményt. A pályadijakért jelentkező 
dalárdákat azután a V. M. K. E. egy bizottsága : 
megfogja vizsgálni, s a bárom legjobb dalárdának 
jutalmai ad. A vizsgálat tárgyat föképen a dal
szöveg magyaros és tökéletes kiejtése fogja 
képezni, aminek azonban természetesen nem 
szabad az ének mmészet rovására történi. Az . 
első dij 100 korona a második 50 és a harmadik 
80 korona lesz.

Az egyesület reményű, hogy ezzel buzdítani 
fogja a hazafias tanítóságot, hogy szórakozva és , 
szórakoztatva is szolgálják a magyarosítás szent 
ügyét. A megvizsgálás szabályait még nem dol
gozta ki az egyesület, de az a terv, hogy ezen ; 
énekvizsgák valóságos kis nemzeti demoustratiok

legyenek, s az egy körzetben egymáshoz nem 
igen messze eső dalárdákat egy központba hívja 
össze, s ott kisebb fajta dalosversenyeket rendez. 
Most már csak a tanítóságon múlik, hogy a szép 
eszme sikerüljön és az aktió eredménnyel járjon. 
Az egyesület erről az aktiéról értesíteni fogja a 
közoktatásügyi minisztérium kebelében működő 
országos énék felügyelőséget, és reménye van 
arra, hogy Hackl Lajos orsz. énckfclügyelö maga 
is öljön a vizsgálatokra sőt esetleg a pályadijja- 
kat is megtoldja a minisztérium adományával. 
Hogy a V. M. K. E. milyen helyes irányban dol
gozik, amikor a dalárdák szervezését sürgeti, azt 
legjobban bizonyítja a Magyar Iskola egyesület 
hasonczélu aktiója, melyről a B. II. múlt keddi 
számában igy i r :

Népdaloskörük Budapesten. A főváros kör
nyéke magyarosodásának és a magyar nép mű
velődése fejlődésének igen érdekes bizonyságát 
mutatja be október 7-én a Magyar Iskolaegye- 
siilet. Az egyesület a Vigadóban tartandó dísz
közgyűlésen az általa szervezett, illetve segitelt 
népdaloskörük közül több szintén szerepelni 
fog. Számos német, tót, szerb és magyar 
községből jönnek föl a fővárosba ez alkalom
mal a népdaloskörük tagia. A magyarosodás 
nagyarányú terjedéséről fognak tanúságot tenni 
a dunabogdányi német, acsai tót és a esobán- 
kai szerb lakosság körében alakult népdalos- 
körök. A magyarság műveltségének fokozódását 
mutatják be az islvántelki, a kisváci földmives 
dalosok Etnográfiáikig is érdekes látványt fog
nak nyújtani a mezőkövesdi palócok, a kik az 
egyik országos dalosversenyen már aranyérmet 
is nyertek. A közgyűlés kezdetén a dalosokból 
alakult 250 tagú kar Hackl Lajos országos 
énekfelügyelö vezetésével ésjandl Béla orgona- 
művész kísérete mellett a Himnusz-t énekli, az 
ünnep végeztével pedig a Szózat-ot adja elő. 
Az ünnep folyamán mindegyik daloskor egy-egy 
énekszámot ad elő. A magyarosodás és nép- 
műveltség terjesztésének nagyfontosságu törek
véseit óhajtja támogatni a Törley pczsgögyáros- 
ezég, a mikor az egyesület legjobb népdalosköro 
számára vándordíjként egy díszesen hímzett 
sclycmzászlót ajánlott föl. A dijat birálő-bizolt- 
ság fogja még a díszközgyűlés tartama alatt 
odaítélni.

H Í R E K .

Felhivá.v
Mikszáth Kálmán tisztelőihez

Mikszáth Kálmán ez idén tölti be irói 
munkásságának negyvenedik esztendejét. 

Irodalmunknak ez az örömünnepe köz

mélyen szunnyadó nemzet már tespedésébö! tel
jesen felébredt, mikor a párisi forradalom győ
zelmének hire Magyarország kapuit döngeti.

A francziák forradalmának győzelme irtóza
tosan hat a magyar sznhadságharcz kikiáltására.

Jeruzsálem pusztulása,, CarUiagó lerombo
lása, llion végzete, Kóma megdőlése, Napóleon 
bukása, mind világot jelentő események, de czél- 
jának szent voltánál fogva mindezek fölött messzi 
magasan áll a magyarok 48-as, a szabadságért 
való küzdelme, mely, sajnos, nem úgy végződött, 
amint az osztó igazság ma végezné.

. . . L)e ne keressük az okot !

. . .  A múltak emléke maradjon előttünk 
tisztán!

De bármennyire is kegyoleles kívánnék ma
radni, nem tudom megállani, hogy oda no vág
jam az osztrák szemébe, hogy nem tudott volna 
boldogulni a magyarral, he nem könyörög orosz 
segítséget.

Pedig azt sem kapta volna meg, ha Miklós 
orosz czár, 1833-ban. mikor Münchengrotzben 
Ferencz bemutatta szánalmas külsejű utóoját. cl 
nem ragadtatja magát és hirtelen térdre hullva, 
lovagias felindulásában nem tesz Ígéretet a
Habsburg háznak.

A könnyelmű Ígéret nekünk végzetessé vált. 
Soha undokabb elhatározás még emberekben nem 
érlelődött meg, mint akkor, mikor az osztrák a 
magyar szabadságharcz leverésére behívta az 
oroszt.

S tudom, hogy nincs senki magyar ember, 
aki ne fordulna teljes gyűlölettel ama nap felé, ;

mikor május 21-én Ferencz Józzef Miklós ezárral j 
megbeszélte a hadjárat módozatait.

Es bejött az orosz horda, amely hívóiról ! 
sem volt a magyarnak olyan gyűlöletes, mint az ; 
osztrák. Mert ők is csak az absolut uralkodó 
kancsukájától való félelmükben jöttek, mert hiszen 
csuk az tudja becsülni a más szabadságát, akit 
megfosztanak az- övétől.

A megfogyatkozott nemzetőrség pedig las
san lassan Temesvárig szorult le. Ez. alatt a ! 
bűnben született fattyú, Haynau Pesten szoron
gatta a magyarokat. Kegyetlenségével bizonyítékot 
akarva adni, hogy ö nyomja el a magyar szabad 
ságharezot, hogy ö adja meg a végső döfést.

Nem sikerüli neki. És mégis megtörtént! i
Görgei, kinek akkor már kezében volt a 

magyar hadsereg vezérlete, rettegett a temesvári 
csata kimenetelétől s Segesvár, Szöreg, és Szent- 
AnMrás után minden reménysége elveszett s el
határozta, hogy ha Temesvár elbukik, leteszi a 
fegyvert . . .

V’álságos idők voltak azok!
Aztán Temesvárnál elbukott minden. Görgei 

Világosnál az oroszok kezébe letette a fegyvert.
Azóta tompa halálos csend uralkodik a Duna 

és Tisza mellékein s rejtett dühvei szivében viseli 
sorsát a nemzet.

S Világos után jött az aradi vértörvényszék.
Oh : Nagy Isten ! Hogy CaralTa után Aradot ! 

is. meg kellett érnünk. Mintha minden poklok | 
sátánjai összeesküdtek volna ellenünk. Szabad
ságunk elvesztése után a szivünkbe döfött kést 
még meg is forgatták bennünk az ellenségeink.

Az nap, mikor Aradon kivégezték a tizen
három tábornokot, Pesten agyonlőtték a kötélha- 
lalra ítélt Gr. Batthyányi Lajost, az első magyar 
miniszter elnököt is.

Az osztrák halálra küldte a Császárja első 
magyar miniszterelnökét, sárba tiporta a tisztes
ségét, az erkölcsöt, az alkotmányt, gyűlöletessé 
teve magát a magyar előtt örökre.

Az egész külföld utálattal fordult cl az osztrák
tól a muszka ezárral egyetemben.

A scl. amit ezzel ejtettek rajtunk, örökké 
forr, gyógyulása örökké tart. Október ti. az emlé
kezés napja ! E napon a kegyelet nevében meg
emlékezünk azokról a félistenekről, akik emelt 
fővel mentek hazájukért meghalni. Tegyük le 
hódolatunkat emlékezik e lőtt!

Őrizzük emlékeiket szivünkben!
A gyászos nap figyelmeztessen a múlandó

ságra, de buzdítson is tettekre!
Az aradi vértanuk sirja fölött a szabadság 

virága nyílik,- ápoljuk ezt a virágot szivünkben!
Csak szabadság lelkesíthet halandót, csak 

szabad nemzet számára nyit helyet a világtörté
net. A szolga nemzet, örök halálba sülyed vissza.

S mi magyarok, akik a világtörténelembe is 
már úgy léptünk be, hogy nálunk szabadság 
szeretöbb nép r.em volt soha, legyünk hívek szent 
hagyományainkhoz.!

Magyart szabadság nélkül elképzelni se 
lehessen! Legyen igaz, hogy: magyarnak születni
is dicsőség!
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életünknek hányatott napjaiban virradt reánk, 
mikor sokszoros buzgósággal kell ápolnunk 
a hitet nemzetünk szellemi erejében. Ennek 
a szellemi erőnek egyik legkiválóbb példája 
és legfényesebb képviselője Mikszáth. Köl
tészetének szeretete, megbecsülése, elisme
rése tegyen bizonyságot róla, hogy a ma
gunkénak is érezzük azt az erőt, amely e 
gazdag pálya sugallója, hogy mi is részesei 
vagyunk.

A mi nemzetünk lelkében, képzeleté
ben és érzésében meleg és derűs, igaz 
szavú és szeretetreméltó, hűséges és biz
tató: ott ragyog költészetében. Tréfála ítél, 
évűd ve vigasztal, borogva gyönyörködtet, 
mesélve jövendöl. E költészetnél mi sem 
tárja föl gazdagabban és elevenebben korunk 
mygyar lelkét; mi sem erősíti jobban ide
haza önmagunkban való méltó bizalmun
kat, mi sem terjeszti messze idegenbe 
jogunkat a megbecsültetésre.

Köszönjük meg neki; köszönje meg 
egész nemzetünk. A mint teljes életében 
azon dolgozott, hogy ez a föld a mi nem
zetünké m aradjon: fejezzük ki iránta hálán
kat azzal, hogy ennek a földnek azt a 
kicsiny darabját, melyet az ö eleinek, 
apáinak verejtéke öntözött, ajándékozzuk 
vissza neki.

Még pedig akként, hogy az ajándékozó 
i> megajándékozottnak érezze magát. Leg- 
java munkáinak harminc kötetét (20 kötés
ben i. a költő saját szerkesztésében, rendez
zük sajtó a lá : egész regényköltészetünknek 
egyik legkiválóbb és legbecsesebb gyűjte
ményét. Árát sokkal kisebbre szabtuk a 
régi kiadásokénál, mindössze 80 koronára 
(2o díszes kötésben 120 korona). Az elő
fizetősek feléből fedezzük a kiállítás költ
ségeit. másik fele pedig a nagy Írónak 
szánt nemzeti ajándékra jut. Kétezerötszáz 
előfizető biztosíthatja a nemzethez és a 
költőhöz egyaránt méltó terv megvalósítását.

A magyar miveltséghez és a magyar 
közérzéshez, a magyar észhez és a magyar 
szívhez fordulunk A kiben ereje él. lángja 
ég: egyesek, intézetek, testületek, hatósá
gok támogassanak bennünket. Ékesítsünk 
fel minden magyar könyvtárt, minden ma
gyar könyvtárnak ezzel a diszével : Mikszáth 
Kálmán munkáinak jubiláns kiadásával.

Nemcsak a legméltóbb koszorút fonjuk 
hanem a nemzetnek legbiztosabban termő 
magot hintünk.

Budapest, 1909. szeptember havában. 
A Mikszáth jubileum bizottsága nevében: 

Gróf Apponyi Albert.
elnök

Barthalos István vasutunk engedményese 
pénteken este Muraszombatba érkezett.

Andalíts Irma sikere Mint örömmel ér
tesülünk, Andalíts Irmát, jeles földinket, a pécsi 
városi zeneakadémia zongoratanárnői állására 
választották meg. A kiváló művésznőt több 
pályázó közül. Turóczszentmártonból a pécsi 
zeneiskola költségén sürgönyileg hívtak Pécsre 
próba játékra, ami annyira megtetszett a vizsgáló 
bizottságnak, hogy a zóna I megválasztották.

—  Ifj Horváth Pál tb. főszolgabíró a mai 
napon reggel Székesfehérvárra utazott. A főbíró 
utazásának czélta ezúttal a hadsereget, illetve a 
honvédséget illeti, mert azért tesz meg akkora 
utat, hogy tényleg megválhasson a honvédségtől, 
melynek aranygombos dolmányábaé inég ma reg
gel feszített.

—- Derczsan Zsigmond p. ü. titkár pénteken 
Muraszombaton tartózkodott.

— Bürchner László a muraszombati járás 
kataszteri biztosa, mint részvéttel értesülünk meg
betegedett, s kénytelen volt magát egy kisebb

operationak alávetni, amelyet a kórházban dr. 
Skrilecz Mihály végett. A baj azonban épen nem 
veszedelmes, s pár nap alatt teljesen gyógyul.

— Tarsasvacsora a Casinoban. A Casinói 
tarsasélet élénkitése czéljából a Gasino vezetősége 
elhatározta, hogy a jövő szombaton a Casinbban 
társasvacsorát rendez. A kültagokat ez utón érte
síti az elnökség, a beltagoknak pedig ivet fog 
köröztetni. Vacsora elölt valamely közérdekű kér- ‘ 
désröl a Gasino egy tagja felolvasást lóg tartani. I

— Tanító jelölés. A battyándi ág. ev. gyüle
kezet a megüresedett tanítói állás betöltése czél
jából ma délután jelölő ülést tart.

Miska napja Hagyományos szokáshoz 
híven, az idei szent Mihály nnp előestéjén is 
meggratulálta a muraszombati dalárda szeretett 
elnökét dr. Skrilecz Mihályt. A működő kar szép 
énekeket adott elő, az üdvözlő beszédet pedig 
dr. Sömcn Lajos tartotta, mire az ünnepelt 
elnök meghatottan mondott köszönetét.

ifj. Horváth Pál tb főbíró a dalárdának 
A dalárda a Miska napi üdvözlés után jó szokás
hoz hiven betért a Dobrai éttermében egy pohár 
borra. Történetesen ott volt ifj. Horváth Pál tb 
főbíró is kinek a zene és művészetek iránti haj
landósága közismert tény. A dalárda természete
sen nemcsak ivott, liánom énekelt is. ami annyira ' 
meghatotta a dalkedvelö tb. főbírót, hogy nyom
ban 10 koronát adományozott a dalárda czéljaira 
és kötelező ígéretet tett, hogy ezcntul minden , 
évben 20 koronával fogja a dalárda pénztárát : 
gyarapítani. A dalárdisták lelkesen megéljenezték 
és egész estén út ünnepelték a mübarát tb. 
főbírót. Adjon Isten sok ilyen Maecenast a dalár- ; 
dának !

— Báró Salis Soglio, volt radkersburgi járási 
kapitány, Gráczi helyhatósági tanácsos a dunán
túli megyékben 14 napos távlovaglást végezett. 
Ezen kőrútjában Muraszombatban is megfordult 
és látogatást tett Pósfay Pongrác/ főszolgabírónál. I

A battyándi templom felszentelese A 
Takáts László műépítész tervei szerint gyönyörűen 
restaurait battyándi ág. <*v. templom már majd
nem teljesen elkészült. Most végzik a belső diszi- í 
lés munkáját. A templom ünnepélyes felszentelése ; 
az eddigi megállapodáson szerint deczembo" 3-án 
lesz. A felszentelésre eljön Gyurátz Ferenc/ ág. 
ev. püspök, s az evangélikus egyház számos 
világi és egyházi kitűnősége.

A soproni kereskedelmi és iparkamara a 
muraszombati ipartestület mull évi működéséről a 
következőket Írja:

A muraszombati járási ipartéstület nagy : 
figyelmet fordított az uj ipartörvény tervezetére, 
inelylycl alaposan foglalkozott. A testület nohez- ' 
telt, hogy az általa szaktanfolyamokra ajánlt J 
iparosok figyelembe nem vétetnek és azt kívánja, i 
hogy a technológiai iparmuzdum által rendezett , 
tanfolyamokra való meghívás alkalmával a I 
városi iparosok a vidéki iparosok rovására előny- : 
ben no részesittessenek. A hitelszövetkezet mű
ködése kielégítő. A szövetkezetnek 108 tagja 
vau 518 üzletrésszel, melyek névértéke 25.900 
korona, erre 24.080 koronát fizettek már be 
a tagok.

Menetrend változás a vasúton. Nagyszerű! 
Óriási! Dicső! A kedves jó máv. megváltoztatta 
a menetrendet. Beállított egy személyvonatot és 
ennek menetidejét megrövidítette 21, mondd 
huszonegy egész perezczel. Megzsibban az ember 
ereiben a vér, lm elgondolja azt a szédületes 
sebességet, amit most e vonatnak kifejteni kell, 
hogy a 21 perezczel később való indulást be
hozhassa. Ezen tüneményes gyorsaság elintézése 
végeit most a vonat hajnali 2 óra 49 perez helyen 
310 kor indul, fis mennyi bölcsesség, menyitt 
specziális máv. észjárás van abban, hogy éppen 
a hajnali vonatot tették meg személyvonattá, a 
melyen a legkevesébb ember utazik s ha már 
utazik, annak az éjszakája úgyis cl van tisztára 
rontva s már egészen mindegy, hogy 21 perccel 
korábban vagy későbben kell elindulnia. Azután 
meg ezekben a hajnali órákban úgyis alusznak az 
utasok és ilyenkor nem olyan nagy baj, ha az a 
vonat kissé lassabban megy és többet áll. Szóval 
úgy csinálták meg ezt a menetrend változtatást, 
mintha csak bosszantani akarták volna vele a 
muraszombati publikumot.

—  Győri Kálmán fegyelmi ügye. Ismeretes 
olvasóink előtt a muracsermelyi vadászat bérbe
adásának története, amelyből kifolyólag a mura- 
szombati szolgabiróság fegyelmi eljárást rendelt

el Győri Kálmán vidéki körjegyző ellen. Ezt a 
határozatot a körjegyző fellebezése folytán az 
alispán is jóváhagyta, minek folytán megindult a 
fegyelmi eljárás, s a szolgabiróság meghozta 
ítéletet, amely szerint Győri Kálmán 35 éves r. 
kath. büntetlen előéletű körjegyzőt a Muracser
mely község birtokosai vadászati jogának bérbe
adása körül elkövetett és az 1886. XXII. t, ez. 
90 §-ának a) pontjába ütköző fegyelmi vétségben 
vétkesnek nyilvánítja és büntetlen előéletet eny
hítő körülménynek véve, megdorgálásra ítéli és 
arra kötelezi, hogy a jogtalanul felvett 50 kor. 
73 fillérből a 13 kor. 50 fillér bélyegköltség 
levonásával fenmaradó összeget 37 kor. 23 fillért 
15 nap alatt végrehajtás terhével fizesse vissza.
A határozat mdokololása kimondja, hogy a jegyző 
a vadászat kiadása körüli eljárásáért a bérbevevő
től dijjazást követelni nem jogosult, ez nem 
jegyzői magánmunka, hanem a községi vagyon 
kezelés egy funktiója, amelyet a jegyző hivatalból, 
mint a község meg fizetett tisztviselője köteles 
ellátni.

Kőszén. A közeledő idény beálltával a 
nagyérdemű közönség b, tudomására hozom, hogy 
nálam első rendű fényes darabos kőszén nagyobb 
vételnél házhoz szállítva 3 koronáért kapható. 
Szives megrendelést már most kérve, hogy 
a megbízásnak idejében elegei tehessek, liartner 
Károly Fia.

Megkezdték az utak makadamirozásat A
tegnapi nap folyamán ténylegesen megkezdték az 
utcza burkolati munkákat. Reméljük, hogy hama
rosan be is fejezik és akkor városunk külső kepe 
is átalakul. Eltűnik a sár meg a por. vagy leg
alább is jóval kevesebb lesz. - Itt említjük meg, 
hogy* az áilamépitészcti hivatal arra kérte a 
községet, hogy a makadamirozási munkákhoz 
szükséges vizet fuvarozza. Valami csekélyke kis 
segítség ez, ami rá az utczák szilárd burkolásával 
hárul. A mull szombati közgyűlés meg is szavazta 
ezt a segélyt, ám Skcrlák László megfelebbeztc a 
határozatot. Már egyszer valami positiv tevékeny
séget is szeretnénk Skcrlák Lászlótól látni, 
ne csak mindig negatívot holmi felebbezések 
alakjában.

Az állomások neveinek megváltoztatása 
vasutunkon Az országszerte foganatosított törzs- 
könyvetések folytán, a máv. is hivatalosan nevezte 
el állomásait. A mi vonalunkon a következő név
változtatásokat közli októberi menetrend : Vasná- 
dasd helyett Nádasd, Háshány-Rirnány helyett 
Zalaháshány-Rimánymájos, Hódos helyett ürihódos, 
Vasszabadhegy helyett Kerkaszabadhegy.

Statérium Borhidan. Módfelett szerény 
kívánsággal állított be a borhidai bíró a napok
ban a szolgabirosághoz. Elpanaszolta keservesen, 
hogy a falubeli czigányok olyan garázdák mosta
nában, hogy nem lehet velük bírni, azért alázat
tal arra kéri a hatalmas főbírót, hogy adja meg 
nekt, a kisbirónak és a tanácsbelieknek azt a 
jogot, hogy ahol egy czigányt valami turpisságon 
rajta kapnak, szó nélkül - a g y o n lő h e s s e k .  
Tessék elhinni -  mondta a biró ezeknek más 
büntetés nem használ s mi szívesen váltunk 
fegyverengedélyt, ha a főbíró ur eleget tesz kéré
sünknek. Amint értesülünk, a főbíró egyelőre 
sem fegyver, sem czigánylövési engedélyt nem 
adott a borhidaiaknak, mert hál a czigányra ez 
idő szerint még tilalmi idő van.

- Szükség esetén zseblámpa. Nagyon sok
szor megtörténik, hogy egy szál gyújtóért sok 
pénzt adnánk ha volna — gyufa. A szabadalma
zott szivar- és czigaretta-gyujtó — esetleg zseb
lámpának is használható — ezen kellemetlen 
helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze
ténél fogva, csak egy nyomás kell és teljes gyertya

j fényt ad. Ezen különlegesség kapható Balkányi 
i Ernő papirkereskedésében Muraszombatban.

— Aki a legjobban szerkesztett, teljesen 
i független nagy napilapot járatni óhajtja, fizesse

elő „Az újság"-ot! Előfizetési árak: egy évre 28 K. 
félévre 14 K., negyed évre 7 K., egy hónapra 
2 K 40 f. Az Újság terjedelme rendesen 28— 
32—36 oldal. Vasárnap cs ünnepnapokon 60—100 

; oldal. Megrendelési czim : Az Újság kiadóhivatala 
, Budapest, VII. kér.. Rúkóczi-ut 54. sz.



OKTÓBER 3.

H I R D E T É S E K .
f'S2o 1909. tkv. sz.

MURASZOMBAT  ̂ 1909. .MURASZOMBAT £S VIDÉKE*______
Ház eladás.

M u ra szo m b a tb a n  egy em eletes

! Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, jé-ásbirósági 
és magán hivataloknak, községi

Á rve ré s i h ird e tm é ny .
A muraszombati kir. :órásbiróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Dél vasmegyei 
takarékpénztár r. t. végr óhaj tatónak Szecskó
Józsefné szül. Flégár Teréz halmosföi lakos 
végrehajtást szenvedett el mi 500 kor. tőkeköve
telés, ennek 1907 ápril 1 -töl járó 0° o kamatai, 
8° o késedelmi kamatai, 1° dij, 45 kor. peri, *25 
kor. 30 fill. végrehajtási és 22 kor. 30 fill. árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság területén lévő halmosföi 301 sz. 
tjkvben A. 1. 1 sor 193 hrsz. ingatlanra 759 
koronában, az u. o. 415 sz. tkvben A f  1 sor 
* 3 hrsz. 5 sz. ház ingatlanra 400 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverés elren
deltetik s arra határnapul
1909. évi október hó 15 (tizenötödik) napjanak 
cl. e. 10 órája Halmosfö község házához ki
tűzőiéit azzal,hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
a kikiáltási ár - 3-ad, illetve 1 s-cd részen alul 
eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10° 0-a.

Arwozni szándékoz tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez 1 mi, avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vény. átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° •) ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt e: en kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Halmosfö község házánál mcgtekinthi .ők.

Az árverés a fenti tjkvben feljégyzendö.
Muraszombat, 1909. augusztus 2. A kir. járás- 

bíróság, mint tkkvi hatóság.
Aczól, kir. jbiro.

Eladó.
Vashidegkuton a Roller-féle 
ingatlan, mely lakóházból és 
kb. 4 hold termő földből áll. 
Vevők dr. Czifrák János mu
raszombati, vagy dr. Dános 
Emil szombathelyi ügyvédnél 
jelentkezhetnek. Ü g y n ö k ö k  

kizárva.

%

|  Védjegy Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótleka
| eKJ rőgjónak bizonyult háziszer, mely már sok >
] ■>» legjobb l-edörz8blÓ6nek bizonyult köezvénynei,

osúznál is  meghűléseknél. ....................
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk ós csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*1 védjegygyei 
és a Ricbter cégjegyzéssel ellátott dohazha van 
csomagolva. Ára ütegeken K —.80, E 1.40 ée K2.- 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár Török József gyógyszerésznél, Budapest. I
9; Rtckter lyágyszertán u  „Árny iroszliOoz", |

P r á g á b a n ,  Klisabethstrasse •*> neu.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők

ház kedvező  á ro n  e ladó. Az épü le t 
á ll:  az em e le ten  4  szoba, ko n yh a  és 
é léska m ara , fö ld s z in te n  2 szoba, 
kon yha , é léska m ara  és p in czé b ő l.

É rte ke zh e tn i a tu la jd o n o s s a l:  
V a jda  H ugó M u ra s z o m b a t

V —— — — — — — — v
Minden egyes j

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

FAFF
név nagy arany 

hetükkel van kiírva.

Kgy varrógép beszerzésénél ne figyel- I 
jünk kizárólag az árra, mert egy silányabb |  

varrógép sokszor 
zuvaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

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

P f a f f  v a r r ó g é p e t
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A Pfaff varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járassa! egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak

Minden részek a legjobb nyersanyagból ke 
szülnek és legpontosabban lesznek kidolgozva.

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

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

*___________-  , -  -  — . -----A

1910. évi
Protestáns Árvaházi Naptár.
Kapható: B a lkány i E rn ő  könyv- és papír- 

kereskedésében Muraszombat.

bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek
névjegyzéke —

Feltüntotvo: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 

10 f i l lé r  és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajt!) napi dija és uta
zási illetménye kilomélercnkint.

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

Ház eladás.
Egy ház eladó vagy bérbeadó, esetleg két 
család részére is akalmas, 4 szoba, *2 konyha, 
2 élös kamra és hozzá tartozó gazdasági 
épület, tudakozni lehel a ház tulajdonossal 
Ta ká ts  István B a ttyá n d o n  (vasmegye.)

Vendéglősöknek
nélkülözhetetlen könyv ,AZ UJ BORTÖR
VÉNY* és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapo k .

Magyarország és Ausztria

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

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

1 0 0
drb dohány megren

delési blanketta 7 0  fillér.

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Á ra  2 0  f i l lé r .  Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K e i 1-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Koil-féle fehér „Glasur* fénymáz 90 fillér. 
K e i 1-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
K e i 1-félc szalmakalap-festék minden szinbon. 
K e i 1-féle legfinomabb czipö crém 30 fillér.

Mindenkor kaphatók:

A sch e r B. és f ia  cégnél M u ra szo m b a t.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtőján, Muraszombatban.


