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A hozzájáró ut.
Uj tárgyalás lesz.

Muraszombat tengeri kígyója, a teljesen 
elposványosodott hozzájáru ut kérdése újra 
aktuális lett. Nagynehezen megmozdult a 
minisztérium s uj tárgyalást rendelt el, 
amelyet e hó 24-én fognak megtartani 
Somogyi Miklós vármegyei t. főügyész el
nöklete alatt, a város, a megye, a vasút
társaság, osztály mérnökség és az üzlet- 
vezetőség képviselőinek jelenlétében.

A régen húzódó útnak a rövid története 
a következő. Még a vasútépítés idejében, a 
közigazgatási bejárás alkalmával az illetékes 
tényezők egyértelmüleg megállapították, hogy 
a hozzájáró utat a Plesszán keresztül veze
tik. A vállalat kötelezettséget is vállalt arra, 
hogy az utat megépíti, daczára annak, hogy 
a törvény értelmében csak a legközelebbi 
forgalomban levő községek vannak kötelezve 
a hozzájáró utat megépíteni. Akkor midenki 
hozzájárult ehhez a tervhez s a föelvet 
illetőleg egyeznek voltak a vélemények. 
Mikor azután a kivitelre került a dolog, 
akkor merültek fel a dilferenliák.

Nekünk muraszombatiaknak az a vitális 
érdekünk, hogy bár az ut a Plesszán men
jen keresztül, ebből mégis lehetőleg keveset 
vegyen el, mert fontos közérdek, hogy köz
terek lehetőleg mint ilyenek megmaradjanak, 
mert ezekre minden városban szükség van.

Ezt az elvet és kívánságot a vállalat 
addig, amig bizonyos pénzbeli nehézségekbe 
nem ütközött, honorálta is. Ezen egyedül 
helyes terv szerint az ut kezdete azon már 
most meglevő ut lett volna, mely dr. Geiger 
Vilmos háza mellett egészen a Plessza északi 
oldalán, a Szakonyi és Faludi-féle telkek 
elölt húzódva, egészen a Németh (Nemetz) 
féle házig vezet. Ezen útnak egyenes meg
hosszabbítása a kórház kerítés sarkának 
irányában volna a legszebb. Ehhez azonban 
szükséges lett volna, hogy a Nemecz-féle 
telekből nehány öl kisajátittassék.

Kezdetben úgy látszott, hogy a dolog 
simán fog menni, mert Ncmecz már haj
landónak mutatkozott a kért területei négy
szögölenként 10 koronáért átengeni, de 
azután megbiesakolta magát s olyan árt kért, 
hogy azt nem lehetett megígérni. Előállott 
volna tehát a kisajátítás szükségessége. 
Csakhogy ebbe a vállalat nem akart bele 
menni, mert igen sok pénzébe került volna. 
Mig egyrészt bellelekröl lévén szó , az egész 
ingatlan forgalmi értékét s nem a katasteri 
tisztajövedelmet kellett volna bírói letétbe 
helyezni, másrészt attól tartottak, hogy a 
bíróság az egész ingatlan kisajátitilsát ren
delné el, mert az udvarrészböl annyi vétet
nék el, hogy ez által a ház udvar nélkül 
maradván, nem volna használható.

Ettől a kisajátítási költségtől megijedt 
a vállalat is, a vármegye is és sikerült 
nekik közös erővel úgy elposványositani az 
egész ügyet, hogy még ma, két és fél évvel 
a vasút megnyitása után sincsen hozzájáró 
ut. Azt mondja a vállalat és megye is amelyek 
a törvény szerint V»—V* részben viselik az 
utcsinálás költségeit, hogy nekik a mura- 
szombatiak óhajtása, mely a Plessza lehető 
érintetlenségét czélozza, nem ér annyit, a 
mennyibe a kisajátítás kerülne.

A kérdés ily megfeneklett voltát a mi
niszter akként oldotta meg, hogy megsem
misítette az eddigi eljárásokat és elrendelte, 
hogy az egészet kezdjék újból. E végből 
lesz 24-én a helyszíni tárgyalás.

Az államépitészeti hivatal képviselője 
Janosits Józset kir. főmérnök, legutóbbi itt 
léte alkalmával kijelentette, hogy az ut- 
kérdésnek ezen a tárgyaláson akárhogyan, 
de él kell dőlnie. Figyelmeztetjük tehát az 
érdekelt tényezőket, hogy kellő megfonto
lással tárgyaljanak.

Nézetünk szerint leghelyesebb volna az 
eddigi állásfoglaláshoz szigorúan ragasz
kodni. E terv kereszti’'vitelének egyedüli 
módja a Nemecz telek kisajátítása. Értesü
lésünk szerint a vállalat és a vármegye bele 
menne a kisajátításba, ha csak azt a pár 
négyszögölet kellene megváltania, ami az 
úttesthez szükséges. A egész telek kisajátí
tására nem hajlandó és ép ezért nem meri 
megkoczkáztatni a kisajátítást, nehogy eset
leg az egész telket és házat megkelljen 
váltania. Ha azonban Muraszombat község 
azt mondaná, hogy ez utóbbi esetben haj
landó a megállapított kártalanítási árért a 
telket átvenni, akkor könnyen megoldható 
volna a dolog. Városi vezető férfiak állítása 
szerint ez nem ütköznék nehézségbe, mert 
azt a telket a város bármikor értékesítheti. 
Ez a módja a megoldásnak azonban az ut 
tényleges kiépítését hosszú időre meg
akadályozza.

A második eshetőség, a mi számba 
jöhet, hogy elhagyva eddigi álláspontunkat, 
bele nyugszunk abba,hogy az úttest elkerülje 
a Nemecz-féle telket és valamivel nagyobb 
törést kapva, torkollanék be a kórház kerí
tés sarkánál az útba. Még ez a megoldás 
sem volna rossz, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy ez a legkevesebb költségbe 
kerül és leghamarább keresztül vihető, ami 
nagy előny, mert a mostani állapot már 
igazán tarthatatlan.

A harmadik terv s a melyhez a válla
lat és vármegye legjobban húz, szerintünk 
a legszerencsétlenebb. E szerint maradna 
minden úgy, ahogy van és a Plesszán ke
resztül egyáltalán nem lenne ut, csak a 
mostani útvonalat csinálnák meg és helyez
nék jókarba. Ezen terv mellett csak azon 
egyetlen körülmény szól, hogy ha az alsó

lendvai és regedei vasút mégis megépülne 
s az állomás áthelyeztetnék, akkor a plesszai 
ut feleslegessé válnék. Ellene azonban sok
kal több érveriehet felhozni. Először is a 
két uj vasút terv még messze van. Ha mégis 
lesz a két vasút, még mindig nem való
színű, hogy áthelyezik az állomást, de ha 
áthelyezik is, ez az ut, mint kiskanizsához 
vezető ut, mindig szükséges. Továbbá a 
kórház előtti ut nagyon szűk. A katholikus 
iskola sarkánál alig négy méter széles. Ezen 
két kocsi nem tudja elkerülni egymást. 
Azonkívül ott van az iskola. Apró gyerme
kek jának ki és be, akiknek testi épségét a 
szűk ut nagyon is veszélyezteti. Az ut- 
megoldás ebbe a szerencsétlen módjában 
tehát sehogyse egyezzék bele az érdekeltség, 
hanem inkább, ha már a kisajátítástól fázik 
a vállalat és a vármegye, fogadja el a má
sodik alternatívát, a Plesszán keresztül vezető 
utat, a Nemecz-féle telek elkerülésével.

H Í R E K .

— E rz s é b e t  g y ász  ü n n ep é ly . A
muraszombati áll. elemi iskola pénteken 
dicsöült Erzsébet királyasszonyunk névnapja 
alkalmával osztályonként kegyeletes emlék
ünnepélyt rendezett. Az előadások szünetel
tek s az osztálytanítók osztályaikban meg
emlékeztek a nagy királynéról, a magyarok 
Nagyasszonyáról. Az V. VI. osztályban 
szavalatok is voltak.

—  Á lhir egy  b e s z á m o ló ró l .  Lap
társunk a „Vasvármegye* egyik legutóbbi 
számában arról adott hirt, hogy kerületünk 
országgyűlési képviselője gróf Batthyány 
Zsigmond beszámolót tartott volna Mura
szombatban. Illetékes helyről felhatalmaztak 
bennünket annak kijelentésére, hogy a gróf 
semmiféle beszámolót nem tartott. Bejött 
Muraszombatba ügyvédjét dr. Vratarits Ivánt 
betegségében meglátogatni, ezzel kapcsolat
ban tanácskozott a Mezőgazdasági Bank 
igazgatóságával, s a politikáról beszélgetve 
elmondotta, hogy Kossuth Ferencz pártjá
hoz csatlakozott. Ezt egyébként a nevezetes 
pártszakadás napján meg is sürgönyözte dr. 
Vratarits Iván utján párthiveinek.

—  Kováts István állapota. Örömmel regisz
tráljuk, hogy Kováts István helybeli ág. ev. lelkész, 
akit egy nehéz tüdőgyulladás döntött ágyba, már 
határozattan gyógyuló félben és minden veszélyen 
túl van. Mindazonáltal még teljes felépüléséig az 
ágyat kell őriznie. Lelkészi teendőinek elvégzésére 
Gyurátz Ferencz püspök Heiner Géza vadosfai 
káplánt küldte Muraszombatba.

— Családi öröm. Dr. Brandieu Sylvius orvost, 
neje szül. Szakonyi Edith a múlt bélen egy egész
séges jól kifejlett leánygyermekkel ajándékozta 
meg. Az ujszül ött és az anya a körülményekhez 
képest jól érzik magukat. Vasárnap volt a cse
csemő keresztelője, mint kereszt szülők dr. Söinen 
Lajos ügyvéd és neje szerepeltek.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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—  Az ú jé v i ü d v ö z le te k  m e g vá l
tása. A Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület az idén is aktiót indít az újévi 
üdvözleteknek az egyesület javára leendő 
megváltása tárgyában. A mozgalmat közön
ségünk ismeri, s hála hazafias érzésének 
azt kellő mértékben fel is karolta. Az elmúlt 
két évben igen jól sikerült a megváltás. A 
közönség örült, hogy a nagy tehertől, 
amivel az újévi üdvözlések elküldése járt, 
megszabadult, az egyesület pedig ezen 
kegyelem szeretet és hazafias ügybuzgóság 
révén tekintélyes összegre tett szert. Az 
egyesület legközelebb felhívást fog kibocsá- 
taui, amely szerint az újévi üdvözletek 
megváltóinak névsora lapunk 1910. évi 
január 1-én újév napján megjelenő 1-sö 
számában lesznek közzé léve. Erre való 
tekintettel lapunk nem 2-án vasárnap, ha
nem 1-én szombaton újév napján fog 
megjelenni.

—  Dr. Vratarits Iván betegsége. Őszinte saj
nálkozással veszszük a hirt, hogy derék barátunk, 
dr. Vratarits Iván állapotában egyelőre nem áll 
be jelentékenyebb fordulat. Eminens veszedelem, 
úgy a kezelő orvos, valamint az elhívott tanár, 
dr. Tauszk Vilmos véleménye szerint ugyan nin
csen, de türelemre és hosszas kezelésre lesz 
szükség, hogy a mostani kedvezőtlen nedves idő
ben a makacs influenza megszűnjék. Dr. Vratarits 
Iván állapota iránt barátainak és ismerőseinek 
körében állandóan nagy az érdeklődés. Számosán 
meglátogatják. Gróf Batthyány Zsigmond ország
gyűlési képviselő is már többször megfordult 
betegágyánál. Őszinte szívből kívánjuk, hogy 
mielőbb teljes javulásról adhassunk hirt.

—  Kinevezés. Dr. Bölcs Gyula államludort 
a cs. és kir. Déli vaspálya társaság üzletigazgató
sága a dijvisszatéritési és visszkereseti osztályba 
gyakornokká kinevezte.

— Orgona átvétel Battyándon. F. hó 18-án 
csütörtökön délután volt a battyándi restaurált 
evangélikus templom hatalmas uj orgonájának felül
vizsgálata és átvétele. A 12 változatú kettős 
decrescendós orgonát Országh Sándor és Fia 
jónevü budapesti orgonaépitü cég készítette, ami 
7G00 koronába került. Az orgona szekrénye és a 
játszó asztal Takáts László műépítész művészi 
ízlésű terve alapján készült. Az átvételnél, mint a 
gyülekezet részéről felkért szakértők közreműköd
tek : Kacsó Ferenczné Payer Lenke zenetanitönö, 
Csiszár János r. kath., Rúzsa Ferencz cvang. mu
raszombati tanítók, Sági János battyándi evang. 
tanító és Csaplovits Ferencz battyándi körjegyző, 
ezeken kívül a bizottságba helyet foglaltak a 
gyülekezet kiküldöttei Porkoláb Gyula evang. lel
kész elnöklete alatt. A templom hatalmas hajóját 
ez alkalommal zsúfolásig megtöltötte a hívük nagy 
serege. Muraszombatból is igen sokan jelentek 
meg, hogy tanúi legyenek az eseményszámba 
menő actusnak. A hallgatóság mcgilletödvc, áhi- 
tatosan hallgatta az orgona hol hatalmasat: fcl- 
zugó, hol a leglágyabb hangokba átolvadó válto
zatait s tetszésének sűrűén adott kifejezést. Az 
átvétel megtörténte után úgy a bizottság, mint a 
megjelent hallgatóság elismerésével úgyszólván 
elhalmozta az orgona jelenlevő építőjét, Országh 
Lászlót, akinek e nagyszabású müve a magyar 
orgona ipar újabb diadalát jelenti. A bizottság 
tagjai később a gyülekezet meghívására a Küzinits 
féle vendéglőben társas vacsorára gyűltek össze, 
ahol a házigazdái tisztet Porkoláb Gyula evang. 
lelkész és neje szeretetre méltó figyelmességgel 
töltötték be. Az emelkedett hangulatban lefolyt 
vacsora alatt ismét meleg ünneplésben részesítet
ték az orgona alkotóját, Országh Lászlót s 
sokáig gyönyörködtek Porkoláb János joghallgató 1 
művészies fuvola játékában.

— A  ro m . ka th . te m p lo m  é p itö - 
b iz o tts á g  ülése. A múlt vasárnap dél
előtt V«12 órakor a templom épitö bizottság 
ülést tartott, amelyre meghívta a hitközség 
tagjait is, akik nagy számban jelentek meg 
és egészen megtöltötték a kath. iskola tér- j 
mét, ahol a gyűlés volt, amelyen Pósfay i

Pongrácz világi és Szlepecz János plébános 
egyházi elnök elnököltek. A gyűlés egyetlen 
tárgya az volt, hogy a bizottság tájékozást 
szerezzen magának arról, hogy a nép köré
ben mi a nézet a templom elhelyezését 
illetőleg. A felvetett kérdésre, hogy a tem 
plom a korongi ut m entén, avagy a  m os
tani helyén épüljön-e? két szavazat ellen 
óriási többséggel oda nyilatkozott a hitköz
ség, hogy az uj templomot a régi helyére 
kívánja építeni.

— A muraszombati járás megyei virilistái.
A vármegye parlamentjében járásunkból a követ
kező legtöbb adót fizetők ülnek: Gróf Szápáry 
László Muraszombat 7523 kor., gróf Széchenyi 
Tivadar Felsölendva 3609 kor. 43 fillér, dr. Czif- 
rák János Muraszombat 2090 kor. 08 fillér, gróf 
Batthyány Zsigmond Csendlak 2058 kor. 90 fillér, 
dr. Lainm Antal Muraszombat 1779 kor. 50 fill., 
Horváth Pál Muraszombat 902 kor. 94 fillér, 
Dobrai János Muraszombat 700 kor. 08 fillér, 
Yogler György Vashidegkut 710 kor. 40 fillér, 
Kladziwa József Széchenykul 085 kor. 55 fillér, 
Most Rudolf Muraszombat 025 korona 98 fillér. 
A kétszeres adóbeszámítás kedvezményével csak 
Horváth Pál ügyvéd élt ügyvédi oklevele alapján.

— Ébredj magyar a legmélyebb álomból fel
ébreszt pontos járású ébresztő órám darabja 
jótállás mellett 4 és 5 korona. Hartmann utóda 
Kreincr József órásmester Muraszombat.

— Ismeret terjesztő fölolvasási estély Urdom- 
bon. E hó 28-án este 7 órakor Urdombon az 
állami iskola termében Darvas Aladár tótkereszturi 
ágh, ev. lelkész és Vértes Sándor urdombi áll. 
iskolai tanító fülolvasási estélyt rendeznek, Darvas 
Aladár „Babona a jelenben*. Vértes Sándor pe
dig „Borkezelés“ ezimen fognak fölolvasást tar
tani, fölolvasás közben a tótkereszturi dalkör fog 
3 számmal közreműködni, ezen fölolvasási cslély 
iránt már is nagy érdeklődés nyilvánul a járásban.

—  A miniszter engedélyezte a tornaszereket. 
A tanfelügyelő értesitette az állami iskola igazgató
ságát, hogy a miniszter tornaszerek beszerzésére 
175 koronát engedélyezett. Ezen összegből egy 
korlát, 1 gyürühinta, -kupókölél és egy ugrómérc 
fog beszereztetni.

—  A vend tanuk szavahihetősége. A „Vas- 
vármegye* közli az alábbi h irt:

A győri királyi ítélőtábla alaposan beadott 
a vendvidéki tanuknak, akikből a szombathelyi 
bíróság előtt egész serege került ki a hamis
tanuknak. Kercsmár Ádáin és neje mátyásdombi 
lakosok bűntényéről volt szó, akiket Novák Fe
renc feljelentett azért, hogy Berger Vimos harak- 
ját szétszedték és fát ellopták. Novák Ferenc 
gondoskodott tanukról is akik a szombathelyi 
törvényszék elölt úgy vallottak Kercsmár ellen 
mint a parancsolat. A vallomások alapján a 
törvényszék Kcrcsmárt egy évi börtönre, fele
ségét pedig egy havi fogházra és a kár meg
fizetésére ítélte. Vádlottak fellebbezése folytán 
az ügy a győri kir. ítélőtáblára kérült, amely a 
tegnap megtartott fölárgyaláson dr. Vajda Manó 
védöbcszéde után és különösen tekintettel arra, 
hogy a vend tanuk szavahihetősége igen ala
csony nívón áll, a törvényszék ítéletét megvál
toztatta s vádlottakat teljesen felmentette.

Hát biz ez szomorú dolog, hogy a mi né
pünknek ilyen Ilire van! Úristen, ki az oka ennek 
a rettenetes erkölcsi züllésnek!

— Akar nősülni y Hölgyektől (ezek közölt 
olyanok törvénytelen gyermekekkel, testi hibával 
stb.) 5 500 000 korona vagyonnal fel vagyunk 
hatalmazva, megfelelő férjet keresni. Csakis urak 
(ha vagyonnélküliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály nincsen, Írjanak 
c címre : L. Schlesinger Berlin 18. (Deutscland.)

—  A világhírű „Diadal* hanglemez, 25 cm., 
2 oldalas, 4 koronáért kapható Kreincr József 
órásmesternél Muraszombat.

— Aktuális Könyvtár czim alatt nagyszabású, 
teljesen eredeti irodalmi vállalkozás indult meg 
Budapesten Szomaházy István szerkesztésében, 
mely egy még egeszen uj, eddig ismeretlen téren 
nyit ösvényt. Egy sajátságos irodalmi műfajt teremt 
meg. Beleviszi az irodalomba művészi eszközökkel 
dolgozó aktualitás hatalmas erejét. Az első kötet 
Godányi Zoltán munkája Repülőgépen az északi 
sarkra, melyben fantasztikus színben ecseteli az 
ötven év múlva történendő csményeket. Az ö re

gényében a repülőgép oly közismert fogalom, 
mint ma a vasút vagy az automobil. Ara 1 korona 
50 fillér. Kacagó szélhámosok cime a 2. füzetnek, 
melyet a kitűnő iró Cholnoky Viktor irt. Két nagy
szabású tolvajcsinyt beszél el szellemes, humoros 
modorban s felemlíti a rendőrség legutóbbi bak
lövéseit és a postatolvajokat is. Ara 20 fillér. Kap
hatók az Aktuális Könytár kiadójában, IV., Veres 
Pálné-utcza 16.

—  Remek kivitelű uj felvételek jelentek meg 
Muraszobatról Balkányi Ernő kiadásában. A fel
vételek a következő épületekről és a hozzá tar
tozó területről történtek: Izraelita imaház. Vasúti 
állomás. Piacztér. Izraelita imaház belseje. Fö- 
utcza az uj ev. egyház épületeivel, Délvasmegyei 
takarékpénztár. Dobrai szálloda. Gróf Szápáry 
kastély. Minden kép egy teljes egészet képvisel, 
nem iker dolgot. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

—  Mi a legszebb karácsonyi ajándék? E
kérdésen sokan törik fejüket a karácsonyi ünne
pek előtt. Kétségtelen, hogy egy karácsonyi aján
dék csak akkor felel meg rendeltetésének, ha 
szépsége mellett egyúttal praktikus is. Ma már 
alig van lakás, a hol képek ne díszítenék a fala
kat. Százszorta fokozódik azonban a hatás, ha 
lakásunkat valamely kedves hozzátartozónak mű
vészi o l a j f e s t  m é n y ü ,  vagy k r é t a  r a j z u 
arc képe díszíti. Egy ilyen arckép egyúttal 
a legszebb a legkedvesebb és iegmaradan- 
dóbb karácsonyi ajándék. A „Ráfáel* fényképé
szeti és festészeti müintézet Budapest VII. Rotten- 
biler-ulcza 40. a mellett, hogy a főváros legelső 
ilyen müintézete, még egyúttal feltűnően olcsó 
áraival is az egész országban nagy népszerűséget 
szerzett magának. Rendelésnél elegendő egy fény
kép beküldése. Krétarajzok már 0 koronától, olaj- 
festmények 10 koronától feljebb rendelhetők díszes 
paszpaturával. E hírnevet müintézet lapunk olva
sóinak készséggel szolgál előzetes felvilágosítással 
és árjegyzékkel. Megbízható ügynökök mindenütt 
felvétetnek.

A handlé.
Reggel van. Csend ül a szobámon,
Elnyúlva fekszem még az ágyon,
Mint a halott.
Az ablakon a napfény beragyog.
— A világ más táján van már az é j !
Az udvaron felhangzik már az Élet:
— Handlé, handlé . . . .

Ébredni kell, bár hideg a szoba,
Hej, de keserves, cudar, ostoba 
Ez a világ!
Csak ki az ágyból pénztelen diák.
— A világ más táján van már az é j !
S hogy öltözködöm, lomhán hallom ism ét:
— Handlé, handlé . . .

Körülnézek, és szemem megakad,
A fogason egy rossz ruhadarab 
S más holmi lóg.
Hívjuk fel hát a házaló zsidót.
A világ más táján van már az éj :
— Handlé, handlé . . .

Van már ebéd, cigarett, vacsora!
Hej, mégis szép az életem sora :
Dalolgatok
Még akkor is, ha napszám koplalok.
— A világ más táján van már az éj!
S ha kell, meghallom mecénásom hangját
— Handlé, handlé . . .

Ma nadrágot, vesz, holnap úgy lehet : 
Pisztolyt, mely kioltott egy életet,
S holnapután ?
Alkuszik egy menyasszonyi ruhán.

A világ más táján van már az éj :
Egy halott után élénkebb a vásár.
— Handlé, handlé.



Az egész világ képe vagy te csak,
A gyermek s a diák,
Kigunyol s mégis utánad kiált.
— S ha a világ más táján már az éj :
Mindenki űzi a te mesterséged
Ez az öröm, a föntartó élet ;
— Handlé, handlé ! , .

Vasúti d o lg o k .

Ezen a czimen állandó rovatot nyitunk 
lapunkban. Vasutunkkal, úgy a meglevővel, 
mint amég ezután építendőkkel állandóan 
foglalkoznunk kell. A már meglevő vasútról 
fájdalom csak rosszat írhatunk legtöbb 
esetben. Annyi a miseri, hogy az utazó és 
szállító közönség méltán elkeseredhetik. 
Hírlapírói kötelességünknek tartjuk, hogy 
ezeket a miseriákat a közérdek szempont
jából szellőztessük. Hadd jöjjenek nyilvá
nosságra ezek a dolgok. Addig fogunk 
keseregni amig megnem hallgatják a közön
ség jogos panaszát. A közönséget pedig 
ezennel felkérjük, hogy minden tudomására 
jutott dolgot közöljön velünk.

— K ussev ich  T iv a d a r máv. üzlet
vezető, T a r y  K á ro ly  és S ftr a k a  Á g o s 
ton  máv. főfelügyelők a múlt héten beutaz
ták vasutunk vonalát. Az esti vonattal 
érkeztek termes kocsiban, Dobraynál meg
vacsorázták és az éjszakát a sálon kocsiban 
töltötték, s a reggeli vonattal visszatértek 
Szombathelyre.

— Villamos vasúti terv. Ismeretes olvasóink 
előtt az a nagy vizmü, amelyet gróf Batthyány 
Zsigmond orsz. képviselő, a Mura nagy esésében 
rejlő vizi erőnek kihasználásával létesíteni akar. 
Az erre vonatkozó tárgyalások egy nagy mérnök 
vállalkozó czéggel már megkezdődtek. Értesülé
sünk szerint ezt a vizi erőből egy előkelő fővárosi 
pénzintézet, amely vállalalok alapításával is fog- 
lolkozik, tudomást szerzett s tervbe vette egy 
nagy gyártelep és villamos vasút létesítését. Adja 
Isten, hogy a terv valóra váljon.

— Fütetlen kocsik. A vasúton a fűtés ellen 
általában nem lehet panasz. Menetközben szinte 
túlságosan is fütenck, csak az elindulás alkalmá
val van baj. Különösen a hajnali vonatnál fordul 
elő gyakran, hogy a vonat elindulásakor még 
fületlenek a kocsik. Ez nem is lehet máskép, mert 
ha a mozdony csak (i percczel az indulás előtt 
jár rá a vonaton akkor nem képes azt indulásig 
mcgfüleni. A szabályok szerint félórával kell 
előbb elkezdeni a fűtést, s a személyzet igen jól 
tenné ha ezt a kötelezettségét teljesítené, mert a 
zúgolódó utasok legközelebb illetékes helyen 
panaszt fognak tenni.

— Wucskics. Heimer. Heiberger. E három 
név viselője került csütörtökön délelőtt a bíróság 
e lé ! A máv. jelentette fel őket, mert állítólag 
felszálltak a mozgásban levő vonatra. Az eset 
úgy történt, hogy Wucskics Mátyás, Heimer Ignácz 
és Heiberger Hermán ez év május havának 28-án 
Battyándon voltak vásáron s onnan a délelőtti 
vonattal már visszaigyekeztek. Mikor az expross 
bejárt, a vontiton levő egyetlen harmad osztályú 
kocsi a szó teljes érteimében túlzsúfolt volt. A 
kalauz a marhakocsiba terelte őket, de ezek 
kijelentették, hogy nem ülnek oda, inkább ráfizet
nek és utaznak a második kocsiosztályban. A 
kalauz egyszerűen azt mondotta, hogy nem nyit 
ki második osztályt. Miután pedig a marhakocsiba 
nem akartak bcszállani, a vonat vezető jelt adott 
az indulásra. Wucskics, Heimer és Heiberger 
latva, hogy a dolognak fele sem tréfa, a vonat 
otthagyja őket, s nekiiramodtak a meginduló vonat
nak. s felugráltak rá. Ezért azután feljelentették 
őket. Dr. Czifrák János ügyészségi megbízott, 
megvádolta ugyan Wucskics Mátyást, Heimer 
Ignáczot és Heiberger Hermant a testi épség 
elleni kihágás miatt, de egyben a büntetés kisza
básánál az enyhítő szakasz alkalmazását kérte. 
Rámutatott közvádló arra a botrányos állapotra, 
hogy embereket teherszállító kocsikban kénysze- 
ritették utazni, s mikor oda nem akarnak beülni
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egyszerűen ott hagyja őket. A bíróság vádlottakat I 
egyenként 10—10 kor. 5—5 kor. pénzbüntetésre 
Ítélte. Közvádló felebbezelt vádlottak javára a 
büntetés enyhítése végett. Vádlottak is felcbbezlek.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

M ég eg ysze r a ka ca g ó  b ic ik lis tá k ró l.
Lapunk múlt számában „Kacagó biciklisták* 

czimen megírtuk, hogy az általam feljelentett 
gyalogjárón bicikliző urakat a szolgabiró felmen
tette. Erre a czikkre vonatkozólag Döbreutey ; 
Antal szolgabiró ur a következő levelet intézte 
hozzánk:

Tekintetes Szerkesztő Ur !
A „Muraszombat és Vidéke* legutóbbi szá- : 

mában „Kacagó biciklisták* czim alatt egy köz- ; 
lemény jelent meg, melyhez — miután közelebb
ről érdekel — némi megjegyzést kívánok fűzni.

A czikkben megnyilvánuló sértő hang s a 
czikk tisztelt írójának eljárása fölölti bírálat gya
korlását a nagyérdemű olvasó közönség igaz- | 
ságérzetérc kívánom bízni.

Az ítéletet a szolgabiró is a bizonyítékok , 
alapján a számbavehetö körülmények szabad 
mérlegelésével meggyőződése szerint hozza meg, 
a ki pedig az Ítélet által magát jogaiban sértve 
érzi, ellene felebbezósscl élhet.

Kérdem a czikk Íróját, esett-e égbekiáltó 
jogsérelem a közönségen a biciklistáknak adott 
esetben történt felmentésével?

Nagyon lekötelez a czikk igen tisztelt 
Írója, ha közli velem azon törvényes intézke
dést, mely a gyalogjárón kocsival való hala- i 
dást kihágásnak minősíti, mert tudomásom sze
rint ilyen nincs, én pedig törvényhatóságomtól 
nem nyertein felhatalmazást arra, hogy vala
mely cselekményt önjogulag kihágásnak minő
sítsek.

Kérem ezen nyilatkozatomnak becses lap
jában leendő közlését.

Kiváló tisztelettel

DÖBRENTEI, szolgabiró.
Nagyon szívesen közreadom a levelet, hogy 

ezzel is bizonyítékát adjam annak, hngy a szolga
biró ur személye iránt megkülönböztetett tiszte
lettel viseltetem. De viszont a levélre én is meg
teszem észrevételeimet, még pedig itt nyilvánosan, 
miután a szolgabiró ur is kérte, hogy levelét 
közzé tegyem.

Mindenek előtt a „sértő hang* vádját utasí
tom vissza. Tessék meghinni, tisztelt szolgabiró 
ur, hogy abban a czikkben semmisértés sincsen. 
Irónia az van benne. Ezt határozottan elismerem 
s c fölött lehet boszankodni, de sértést látni 
benne nem szabad. Én az Ítéletnek szerintem 
kétségtelen tévedéseit ki humorizáltam. Tettem 
ezt pedig azért, mert nevetségesnek tűnik fel 
elöltem saját helyzetem, hogy t. i. közérdekű 
törekvésemmel ilyen csúfot vallót tam. Mert azt 
csak be méltóztatik látni, hogy én tisztán köz
érdekből tettem magamévá ezt a gyalogjárón való 
bicziklizés ügyét! Engem magamat kevésbbé érint 
a dolog, mert olyan bicziklista még nem született 
a világra, aki engem eltudjou gázolni, hanem 
gyermekeket, nőket és gyöngébb alakú férfiakat 
igen. A szolgabiró ur is a közérdeket szolgálja. 
Ébbeli minőségében honorálni kellett volna az ón 
buzgalmamat, quasi segítségemre lenni abban, 
hogy ezt a tarthatatlan állapotot hatósági beavat
kozással szüntessük meg.

E helyett a szolgabiró ur elfogadott egy 
olyan mentséget, amely tiszta kibúvó, mert annyi 
ezrest kívánnék én a szolgabiró urnák, ahányszor 
ezek az urak és mások már bicikliztek a gyalog
járón akkor, mikor a gözhengert még nem is lát
ták Muraszombatban. Fogadást merek rá ajánlani, 
hogy a szolgabiró ur maga is nem egyszer látta 
őket vagy másokat kerekezni. Mikor azután az 
ember azt látja, hogy a hatóság ilyen igenis íon- 
tos közérdekű ügyben merev paragrafusos állás
pontot foglal cl, akkor nem lehet csodálkozni 
azon, ha csípősen fog a tolla. Különösen indokolt 
volt az én iróniám, mikor megtudtam, hogy az 
urak közül kettőn maguk is kijelentették, hogy 
bizony nincsen rendjén a gyalogjárón való bicik
lizés, megérdemeltük s szívesen megfizettük volna 
azt a pár korona bírságot, amit ránk szabnak. 
Sőt a felmentettek egyike nem is védekezett azzal 
az ominosus gözhcngerrcl, mely a „k é n y  s z e r- 
h e l y z e t e t *  szülte.

De ismételten kijelentem, hogy a szolgabiró 
ur személye sértve nincsen, A czikkely egy ironi
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kus bírálat, amelyet a közélet embere igen köny- 
nyen megkaphat.

A czikk fölötti bírálat gyakorlást én is a 
nagyérdemű olvasó közönségre kívánom és kíván
tam bizni. mert ha nem ezt kívántam volna tenni, 
akkor egyszerűen nem közlöm. Nekem, ebben a 
szolgabiró ur Ítéletével folytatott elvi pörömben 
más fórumom nincs, csak a közönség. Hogy 
azután a közönségnek magáról a tényről és az 
én czikkemröl mi a véleménye, az rám nézve 
egészen közömbös. Legyen meggyőződve szolga- 
biro ur. hogy a közönség legnagyobb része úgy 
cselekszik, hogy amikor Önnel beszél, Önnek ad 
igazat, mikor velem, hát akkor nekem van igaz
ságom. Ehhez hozzá kell szokni az emberek által 
alkotott társadalomban.

Hogy sorrendben tovább válaszoljak b. leve
lére, megírom azt is, hogy miért nem felebbeztem. 
Egyszerűen azért mert a t. szolgabiró ur a nekem 
kézbesített ítéletben határozottan megírta, hogy 
felebbezésnek pedig helye nincsen. Ez is egyik 
oka volt, hogy nem az alispánhoz, hanem a nagy
közönséghez felebbeztem. És épen azért a nagy- 
közönséghez, mert mint már megírtam ezt az 
ügyet a nagyközönség ügyének, közügynek tekin
tem. Nem esett ugyan égbekiáltó jogsérelem 
senkin — ezt helyesen jegyzi meg a szolgabiró 
ur — de a panasz sem irányult égbekiáltó bűnre, 
mert akkor úgy sem a szolgabiró ur ítélt volna 
benne, hanem a kérdés közérdekű voltát él kell 
ismerni mindenkinek.

Ami már most azt illeti, hogy én mutassam 
meg a t. szolgabiró urnák azt a törvényes intéz
kedést, amely a gyalogjárón kocsival való haladást 
kihágásnak minősíti, van szerencsém a következő
ket válaszolni. Nem vettem magamnak annyi 
fáradságot, hogy a közutakról szóló temérdek 
törvényt átkutassam, igy tehát nem tudom van-e 
valahol olyan szakasz, amely megtiltja a gyalog
járón való szekerezést, vagy nincsen. De bárhogy 
álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy másutt 
megbüntetik azt aki gyalogközlekedésre szánt utón 
szekérrel halad. Legalább a józan ész szerint 
lehetetlen elgondolni, hogy ott ahol gyalogjárók 
számára külön ut van, azon vígan lehessen- sze- 
kerezni! Hát mit fog csinálni a szolgabiró ur, ha 
valaki megtalálja fogadni a tanácsunkat és az 
állami iskolától a dr. Geiger házáig élénk drapp
ban végig hajtja lovait kocsiját. Vagy mit szólnak 
ehhez majd a gyalogosok és a háztulajdonosok ? 
Azt hiszem hogy az utrendészeti törvényekben, 
ha nem is kifejezett tilalom. — mert hisz ezt 
fölösleges ki írni külön — de mindenesetre kell 
olyan rendelkezésnek lenni, amely ezt megtiltja, 
aminthogy Jánosits főmérnök, akit ez irányban 
megkérdeztem, s akit a t. szolgabiró ur is azt 
hiszem tekintélynek ismer el, határozottan kijelen
tette, hogy gyalogjárón szekérrel közlekedni nem 
szabad. Ha nem szabad hát akkor tilos, s a tilos 
cselekmény büntetendő. Ez tiszta logika, mert 
különben mi az ördögnek volna gyalogjáró !

Ezzel a vitát befejezem, s végeredményképen 
köszönetét mondok a szolgabiró urnák, hogy 
alkalmat adott a gyalogjáró kérdését most már 
ismételten és ilyen bőven tárgyalni. Valósággal 
reklámot csináltam a „gyalogjáró ügynek*, ami
nek tán meglesz az a jó eredménye, hogy a 
közönség érdeklődik az ügy iránt, tudomást vesz 
erről a vitáról, és észbe kapván többet nem bi
ciklizik a gyalogjárón. Akkor pedig úgyis minden 
jói van.

Egyebekben pedig béke velünk!
0r. Czifrak János.

S ze rke sz tő i üzenet.

H. E Tótkeresztur O.ikkét a legnagyobb 
1 sajnálatunkra nem közölhetjük. Inkább szaklapba 

való. A másik közleményt köszönjük.

K ia d ó h iva ta li üzenet.A reklamácziókra vonatkozólag a kővetkezőket tudatjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a „Muraszzombat és Vidéke* egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, lessék I az ottani postahivatalhoz furdalni d következő felszólalással, amely akár egy darab papíron, akár pedig, szóbelileg i történhetik. A felszólalás szövege a következő :Tek Postahivatal! A Muraszombat és Vidéke számát nem kaptam kezeimhez Kérem ezt hivatalból megreklamálni.l£z a rcklamáczió a posta részéről teljesen díjtalan és erre I kötelezve van. Csakis olyan rekiamácziókat vehetünk | figyelembe, amelyek postahivatal részéröl történik.
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A p ró  h ird etések .
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványakat, gyümölcs tartókat stb. 
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.

Nem kell külföldről hozatni,
mert nálam ugyanolyan olcsón 
vehet írásbeli jótállás mellett 

Inga óra 85 centiméter magas . . .  12 korona
Ugyanez osztrák minőség........................ 10 *»
Ébresztő ó r a ............................................ 4 ”
Ugyanez osztrák m inőség........................3 „

Mindennemű órák és ékszerek, 
gramafonok és lemezek, szent
s e  üvegek a legolcsóbb árban =

HARTMANN FRIGYES UTÓDA

KREINER JÓZSEF órásmester
= =  M u raszom ba t. —

A Nagy Gábor-fólc
„D e la w a re "  s z ő lö fa jaz egyedüli, melynek termeléséhez semmiféle tudomány vagy gyakorlat nem kell. még az is elbánik ve'c, aki soha szőlőtövet nem kezelt. Minden szállítmányhoz utasitás mellékeltetik ingyen és ebből kinézheti mindenki,hogy miként ültesse el, kezelése pedig metszés, kapálás és (elkötésből áll, más dolog nincs vele, mert ezt oltani, permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek a fiiokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem fagy. Holdanként átlag 35 hektolitert terem s igy bimbójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermö legnemesebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetéveszteni más ugvanily név alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor-féle fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gábor féle Delaware szőlő olyan bort ad mint az aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer annyiért kél el, mint bás borok. Kóstolónak egy üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.A DELAWARE-szőlö bővebb leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit színes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó

képes árjegyzéket ingyen és bérmentveküldöm mindenkinek, aki velem címét tudatja Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzéket, mely a szölöoltványokról, lugasültotcsröl is ad részletes, helyes útbaigazításokat
NAGY GÁBOR szőlönagybirtokos, KÓLYposta, távírda és távbeszélő állomás.Levelezés magyar, német,horvát, szerb és román nyelven.

1
w r n s m m m m m m’ Védjegy: „Horgonyt4 -

A Liniment. Gapsici comp., 
a H orgony -P ain -E xpe lle r

pótlekaegy régjónak bizonyult háziszor, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsolésnek bizonyult köszvénynél,
.................  osúznál és meghűléseknél. ..................Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobazta van csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest
Dl Ríchler gyigyjztrtára az „Arany oroszlánhoz",Prágában, Klisabethstrasse 5 neu.
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Minden egyes

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

DFAFF
|  név nagy arany
I  belükkel van kiírva.

Egy varrógép beszerzésénél ne figyel- 
lünk kizárólag az árra, mert egy silányabb 
* varrógép sokszor

zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz, mint u be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 
szándékszik, vá-

——  -- — laszszon egy

F fa ff varrógépet
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A PfaíT varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járással egye
sülve, rendkívüli tartósággal bírnak.

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

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

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

Stern czipész mester Mura
szombat Közép-utcza.
Ajánlja magát a legdivatosabb női és 

férfi cipők elkészítésére. — U gyan itt egy 
cz ipész  ta n o n c z  és segéd a zo nna l 
fe lvé te tik .

Tatai brikett!
Tatai darabos szén!

kitűnő jutányos szobafütési szén.
S zá llítja  a

Magyar Általános Kőszén
bánya Részvénytársulat

B udapest, V. E rzsé b e tté r 19.

550 0
közj. bit. bizonyítvány orvosoktól és magá

nosoktól igazolja, hogy a 
K A I S E R - f é l e  M e ll-K a ra m e llá k  

három fenyővel
k n f i n O * P Q  rekedtség, elnyálkásodás, 
I V U l l U g C o  hurut és görcsös köhögés

ellen Icgbizlosubhan használhatók. 
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban B ö lcs  Béla 

gyógyszertárában.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Rét hy pemetefű c u k o rk á n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivei sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  f il lé r .
^C s a k  R é th y - fé lé t  fo g a d ju n k  e l l j

Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 
Á ra  20  f i l lé r .  Kapható Balkányi Ernő könyv 

és papirkereskedésében Muraszombat.

/7 <^ ^ a r

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

KOVALD PETER ES FIA
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gdzmosó-gyár

B U D A P E S T ,  VII., S Z Ö V E T S É G - U T C Z A  37. S Z Á M .

megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ez állal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ezégét a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse, rövidáru-, női-, úri-, divatáru, kosár- ős játékára üzlete

M U R A S Z O M B A T O N
VIDOR MIKSA
.. ... ... j. . on « vyitr rcuaes áramán vállalja az úri-, női- es gyermek-
öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és végaruk. 

szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
=  Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehémemüek mosását is. ■ ■ =  

A nagyérdemű közönségét biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor inéi- 
anyós áruiról, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg- 

bizalást kér a
K o v á i d  P é t e r  é s  f ia  e é g .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


