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Pünkösd ünnepén.
(V. S.) Itt vagy újra szabadság, tavasz, 

reménység várva várt ünnepe, Pünkösd!
Reményteli lelkünk még a múltba ka

landoz. A tegnap, az még sivár volt, rideg, 
de ;i ma, az pompázó, gyönyörű. Fehér 
tiótenger fedte be a csonttá dermedt földet. 
A nagy teremtő erő munkája szünetelt. A 
természet fagya a szivekbe is belé költözött, 
minden oly komor volt, oly szomorú. Azt 
hittük gyávák, kishitüek, hogy nem lesz 
ébredés I

S im nézzétek! Pompázó buja virág 
nyílik mindenütt. Benépesül a liget, berek. 
Feldugja fejecskéjét a nyár kiváncsi hír
nöke, a pünkösdi rózsa. Dal, szeretet árad 
mindenfelől. Künn az erdő lombja között 
madárdal hangzik, a természet felébredt 
téli álmából, feltámadott.

S a lelkekbe is beköltözik a verőfény, 
a napsugár. A bú sötét fellege eloszlik, el
hallgat a panasz, a jajszó, a természet csu- 
dás ünnepét üli, mert diadalt arat a sziveken.

S a mi szivünk oly kishitű, oly gyarló, 
i Veim a természetben nincs ugrás, nincs 
következetlenség. Actio párát reactionem. 
A tél után jön a tavasz I

Oh jö jj szabadság, szeretet rügy- 
fakasztó ünnepe, százszorszép megújhodás 
harsány Hymnusa, piros Pünkösd napja!

És mi gyarlók boruljunk le a föld po
rába és alázkodjunk és vezekeljünk, hogy

kételkedtünk a Te erődben csudatevő nagy 
természet. A te tanításod a mi okulásunk.

Tanuljátok meg, hogy nincs örök, csak 
a természet csudás ereje. Hisz elmúlik a 
tél zord haragja s eljö a tavasz káprázatos 
pompája, amikép ini is elmúlunk gyarló 
emberek, hitvány férgek.

Tanuljatok szeretetet a bölcs Alkotó 
munkájában. Aki felemel érdemest és meg
aláz büszke hivalkodót. Szeressétek egy
mást és vessétek el a harcz, viaskodás 
szablyáit, mert megaláztatik az, ki büszke 
hivalkodással támad embertársa ellen.

És ti büszke Caesárok, fejedelmek hir
dessétek a béke országát, mert átok száll 
fejére, ki ártatlanul embertársa ellen lázit, 
harcba kerget. Alázkodjatok meg, mert 
emberek vagytok mindnyájan. Egy Atyának 
fiai. Véssétek szivetekbe a türelem és fele- 
baráti szeretet szent tanítását s akkor nem 
lesznek elnyomók és ' elnyomottak örökös 
tusában.

Forrong a nagy mindenség. A föld lázas 
méhe eszméket rejt. 9  hiába az elnyomás, 
az igazság egyszer elmondja szavát s el
nyomni többé nem lehet.

Tanuljátok becsülni egymást! Nézzétek 
a természet uj életre kelt. A dolgos milliók 
munkához láttak és millió kérges tenyér 
izzad kemény munkában. S mind m iért?! 
Egy falat kenyérért! S akik duskálkodtok 
milliókban, kincsekben, tanuljátok meg, 
hogy az teljesili kötelességét igazán, ki bár
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szűk körében, de minden erejét megfeszíti 
a munkában.

S ne csüggedjetek, hogy holnap újra 
a tél komor fagya borul rátok, hogy a 
tavaszt, az ébredést, a hervadás váltja fel! 
Az emberiségnek nagy feladatai vannak. 
A jelen csak fundamentuma egy biztos 
jövőnek I

Hálás szívvel köszöntünk téged remény
ség, szabadság ragyogó ünnepe. Oh ragyogj, 
tűzz le napsugár, önts reményt, vágyat a 
szivekbe s add meg, hogy szép legyen a 
a tavasz, hogy elfeledtesse a pusztulást, a 
hervadást. É3 áldd Teremtöm meg kérges 
kezünk nehéz munkáját, szivünk szent 
érzelmeit, hogy megértsük a Te tanításodat, 
mert te vagy a bölcsesség, az igazság, tied 
a hatalom, az erő I

Vármegyei dolgok. Újabb pótadót 
kér az alispán. Kér, mert feltétlenül szükség 
van rá s ha a vármegye májusi közgyűlése 
a kért 2°/o os pótadót meg nem szavazza, 
akkor a nyugdíjalap kimerül és a vármegye 
nyugdijjazott tisztviselői a következő negyed 
évre már nem kapják meg nyugdijjaikat. 
Ez czifra kis eset lenne, de reméljük, hogy 
a törvényhatósági bizottság — amely elé 
az alispán egy igen szépen megokolt javas
latot terjeszt — daczára a nyomasztó gaz
dasági helyzetnek, megszavazza a pótadót, 
s nem engedi a vármegyét perelni, mert 
ha a nyugdíjasok nem kapnak gásit, bizo-

TÁRCZA.

V elenczében.
(Folytatás.)

Irta : JÁNOSSY GÁBOR

------------„Lépjetek, lépjetek be e templomba,
kiált föl lelkesedve Castelár, — és alig hiszem, 

li"gy az áhitatosság eszméjét bárhol másutt job- 
Imii kifejezve, megtalálhatjátok, miként itt. Igaz, 
mn - meg az a sötét és felséges tekintete, mint 
a nii gól székesegyházainknak, a melyek a katho- 
lieizmusnak harezoló, türelmetlen és a sötétségben 
é.-> ;;!okzatosban gyönyörűséget találó szelleme 
kifejezését viselik magukon. Noha a dogma lényege 
• «Y - - ugyanaz, kifejezése módja különböző. 
K szigetek, e lagúnák között, a vízben vissza
tükröző fénynél, az Alpesekröl leáramló kellemes 
szellő fuvallata ’mellett e kifejezés nem emelkedik 
a 1,11 dogmánk fenyegető türelmetlenségéig, sem 
;i ‘ni kultuszunk felséges komolyságáig. Velencze 
bali.»í.ta a szirént, melyet a szentelt viz még mind
eddig nem volt képes kiűzni az adriai habokból ; 
'ótUt Athént, melyben a kereszténységet a platóm- 
|™s eszmék dicsőségének ragyogása övezte körül; 
köszöntötte Konstantinápolyban és Alexandriában 
az°kat a városokat, melyek az uj hitbe az Ige 
’egi eszméjét vitték á t ; belemélyedt a keletbe es 
onnan merítette azt a kápráztató fényt, mely any- 
nV,ra hasonlít a lélek titokzatos ömlengéseiből es 
vallásos elragadtatásából fakadó világossághoz. Es

midőn látjátok ezt a teljesen aranyból való tem
plomot, ezt a tündöklő és egyszersmind misztikus 
fényt, ezeket a főpapokat, kik aranyhimzéses ka- 
zuláikban olyanok, mint az örmény püspökök, 
ezeket a nagy keleti méltóságok nevét viselő és 
arezkifejezéseikkel rájuk emlékeztető pátriárkákat: 
azt hinnétek, hogy a kereszténység egy más öve
alatt, a nap bölcsője mellett vagytok.* — --------
(Castelár: Olaszországi emlékek.)

. . .  Ez a szentegyház, melyet a velenceiek 
vallásos áhítata, hite, rajongása, az egykor oly 
hatalmas köztársaság által a viliig minden tájáról 
összehordott kincsekkel ékesített vala' föl, ez a 
ragyogó ékszer itt a város szive fölött a Márkus- 
tér közepén, —  örökidökro szóló dokumentuma 
e város régi dicsőségének, nagyságának, müszere- 
tetének, áldozatkészségének.

lljra meg ujra sorra vesszük a tömjénillatot 
árasztó oltárokat, melyek előtt ezernyi úhitatos 
hivő térdepel s a hideg márványra borulva várja 
az abszoluciót lelkének egyhületét . . . alig tüdlmk 
megválni a remek oszlopoktól, a mennyezet' tün
döklő képeitől, a szemet elkápráztató csodás 
ragyogástól, de időnk kimérve, sietnünk kell, 
hogy szemügyre vehessük VelenCze legérdeke
sebb épületét, az egykoron hatalmas respublika 
nagyságának büszke monumentumát, a ragyogó 
dogepalotát.

Mennyi dicsőség, mennyi fény és mennyi 
könny, mennyi vér és mennyi árny tapad e ha
talmas arányaival megkapó palota köveihez; mily 
megrázó, mily borzalmas jeleneteknek s mily poin-

pázó ünnepségeknek, mennyi dicsőségnek és mennyi 
gyásznak voltak tanúi ezek a remekbe épült árká
dok, falak, ezek a ragyogó termek, mily sok érde
kes, nagyszerű és borzalmas jelenetét tudnánk a 
régelmult időknek beszélni — de a maguk komor 
pompájában beszélnek is ennek a nagyszabású 
palotának hatalmas kövei, melyekre mély megille- 
tődéssel felejtkezik a bámuló idegen tekintete!

És az a művészet, mely ezen csodálatos 
palota fölépítésében és fölékesitésében megnyilat
kozott és a melynek csodálatára idesereglik évröl- 
évre a müveit világ, — azt mondja el nekünk kései 
korszak gyermekeinek: Mit dicsekedtek ti a művé
szetek terén való haladással, sikerről, dicsőségről 
mit beszéltek ti epigonok, mikor köteteket Írnak 
a világ legelső elméi, tüdősök1 művészek egy-egy 
oszlopsorözatróL egy szoborról, egy-egy kőről, a 
liiit rajtam csodálhattok; ám diCsékedjetek más 
térén való sikeieltekkel, dé a művészetek világában 
utolérhetetlen, fölülmulhatatlan vagyok, mert e 
templom itt mfellettöm, e tündéri tér itt előttem, 
eZ oszlopok, farágváriyok, — ez az egész palota, 
melynek köveit tapossátok, rnlhdéz az építészeti, 
ez a művészeti csoda itt a végtelen tenger ringó 
hullámai fölött — utolérhetetlen; mindezt nein 
tudnátok ti megcsinálni, a hogy megcsinálták azt 
alkotói.

És a köveknek e beszédében sok igazság 
vagyon.

III.
Nem győz betelni a lélek ennek a csodálatos 

épületnek külső szépségeivel, hatalmas arányaival.

T iszte le tte l kérjü k , kiknek e lő fize té se  le já rt, an n ak  szives m eg ú jítás á t.
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nyara bírói utón fogják érvényesíteni 
jogaikat.

Az őszi közgyűlésen választások is lesz
nek. Jakab Bódog czelldömlöki főszolgabírót 
saját kérelmére nyugdíjazni fogja a 21-iki 
közgyűlés, s ezzel egy főszolgabírói állás j 
ürül. Egyetlen jelölt neve van forgalomban 
már is az egész vármegyében. Ez Takách í 
Márton tb. főszolgabíró, aki 10 éve áll mar 
megye szolgálatában. Nincs is semmi két- . 
ség benne, hogy megválasztatása egyhangú 
lesz. Helyére Vidos II. osztályú szolgabiro 
nevét emlegetik, s az igy megüresedő II. 
osztályú szolgabiróvá Somogyi Aladár köz- 
igazgatási gyakornokot óhajtja megválasztani 
a törvényhatósági bizottság nagy többsége. 
Mind a két ifjú és kiváló tehetségű tisztvi
selő elölépése soron van.

Vasúttársaságunk közgyűlése.
— Saját tudósítónktól. —

, Mmlapcst máj. lé -

A Körmend—zalalövö—öfiszentpéter—mura
szombati (magyar délnyugati) helyi érdekű vasul 
részvénytársaság e hó 15-én d. u. 5 és Va órakor 
Budapesten a Fürdő-uteza 8 sz. alatt levő helyi
ségében rendes közgyűlést tartott, amelyen részt 
vettek: (lerhardt Gusztáv udvari tanácsos, dr. 
Szivák Imre, Konyi Manó, Spányi Kálmán, Herbst 
Géza, Chernél György, Pósfav Pongrác, Barthalos 
István, Mezei Mór, dr Palugyay Sándor, Haisch 
főfelügyelő, Baracs felügyelő, és a részvényesek 
közül még sokan.

A közgyűlésen dr. Szivák Imre elnök helyett, 
ki csak későbben érkezett, Gerhardt Gusztáv 
udvari tanácsos elnökölt.

A részvénytársaság első esztendejének mű
ködéséről és vagyoni állapotáról szóló jelentések ! 
töltötték be a közgyűlés tárgysorozatának leg
nagyobb részét. Az igazgatóság jelentésé a vég
leges megalakulásról, a részvénytöke mikénti 
befizetésérö' és a vasút építés biztosításáról szólt. 
Az üzleti eredmény, tekintve, hogy csak ogv : 
csonka vonalról és alig pár hónapi forgalomról 
van szó, még alig jöhet számba, mindazonáltal 
jelentékeny haszonnal zárult a mérleg s a köz
gyűlés úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő- 
bizottságnak megadta a felmcntvényt.

Ezután az igazgatóságot és a:: ennek kebe
léből alakítandó végrehajtó bizottságot válasz
totta -meg a közgyűlés, három évre terjedő rtmn- 

j dátummal. Az igazgatóság tagjai lettek: Spányi 
.Kálmán, Herbst Géza vasmegyei, Árvay bajos 

zalamegvei alispánok, Pósfay Pongrácz, Barthalos 
István, Chernél György, Kónyi Manó, Gerhardt 
Gusztáv és dr. Szivák Imre. A végrehajtó bizott
ság tagjaiul megválasztattak: dr. Szivák Imre, 
Gerhardt Gusztáv és Spányi Kálmán. A közgyű
lés ezután, több tárgya nem lévén, véget éri s 
az ujonan megválasztott igazgatóság ült össze 
megalakulás és a folyó leendők elvégzése végett.

Az igazgatósági ülést a jelenlevők (elkéré
sére Herbst Géza alispán nyitotta meg, s felhívta 
az igazgatóság tagjait, hogy valaszszanak elnököt 
és alelnököt. Közfelkiáltással elnökké dr. Szivák 
Imre, élelmikké pedig Herbst Géza választat
tak meg.

Az igazgatóság legfontosabb tárgya az 
államvasutak üzletvezetösége és igazgatósága által 
megállapított menetrend jóváhagyása volt. E sze
rint a végleges menetrend a következő:

Muraszombatból indul . . . hajnalban 2 88
reggel <>.47
délután 3.36

Körmendre érkezik . . reggel 0 80
délután 11.20
este 8.12

Körmendről indul . . . . hajnalban 4.17
reggel 7.2')
délután 4.20

Muraszombatba érkezik . . reggel 8.39
délután 11.28
este 8.47

Ez volna tehát a véglegesen megállapított 
menetrend. Nézetünket már elmondottuk erről, 
s nem akarunk ismétlésekbe bocsájtkozni. 
Bizony rémületes lassúsággal fog ez a vasul 
menni, de hát nem lehet róla tenni. Igazuk van 
a szakértőknek, hogy egy uj pályának sokat kell 
üllepedni. Legutóbb volt alkalmunk látni a forga
lomnak már átadott vonalat. A tavaszi sok eső 
hihetetlen módon megrongálta. A töltés helylyel 
közzel el van csúszva, a sínek rettentően eltor- 
zulvák, úgy hogy könnyen azt lehelne hinni, 
hogy a vasút csak most készül. Es az ilyesmin 
nem segít semmi. Ennek nem a rossz munka az 
oka, hanem a mesterségesen meghordolt föld termé
szetes mozgásának a következménye.

Es a mint a világ legszebb terén állva, nézzük 
\ cnézia fénykorának ez örökké álló monumentumát, 
lelkünk a múltba száll vissza és szinte látjuk — 
megelevenítvén előttünk a szárnyas gondolat a 
régelmult időket, — szinte látjuk a büszke daliá
kat, csillogó fegyvereikkel, a szemet elkápráztató 
öltözetben, aranynyal, drága ékszerekkel megra- 
kottan, a mint fölvonulnak a dogepalola ragyogó 
helyiségeibe, szinte halljuk a vakító fényárban 
úszó tündéri termekből a zene andalító hangjait, 
az örömnek, az élvezeteknek, a boldog emberek 
gondtalan mulatozásának mámoritó zsongását . . . 
de haliga, mely fájdalmas hang vegyül a magasból 
idehallatszó örömzajba, poharak csengésébe, mű
vészi zene harmóniájába . . . ott, ott, alant, zugó 
habokkal érntkezö fekete odúkból, borzalmas bör
tönökből nehéz lánczoknak csörrenését, halálra 
szánt, börtönbüntetésre kárhozatott boldogtala
noknak hörgését, jajkiáltásait hozza föl a sötét 
mélységekből hozzánk a —  képzelet. ..

Igen, a képzelet, egy röpke emlékezés volt 
csak a múltba, egy fénysugár és egy komor árnyék, 
amazt nyomon követő . . . mely e palota szentié
lése közben megvillant merengő tekintetünk elölt 
s a rohanó pillanattal tovatűnt . . .

A merengő lélek gyönyörködik és megborzad, 
inig fölocsudván a fantázia okozta álomszerű han
gulatból, belépünk a palota udvarára. A scala dei 
gigantinak nevezett hatalmas inárványlépcsözeten, 
melyet Mars és Neptunusnak szobra ékesítenek, 
haladunk fölfelé.

Itt vagyunk végre a nagy tanácsteremben.

A helyiség már óriási méreteivel is leírhatatlan 
benyomással van reánk. Eöllekinlek a gyönyörű 
menyezetre, körülnézek a fönséges teremben, ; 
fölülről, a falak felöl egy Tizian, egy Tintorctto. j 
ogy Paolo Veronese ragyogó ecselvonásai tündö- j 
kőinek felém s e lángelmék, ez óriásai a festő- | 
művészeinek, mind-mind az imádott Venézia 
dicsőségének, diadalainak, az egész* Adria és a ■ 
többi tenger fölött való félelmetes hatalmának a 
glórifikáczióját szolgálják. Tinorelto világhírű fest
ménye.: A paradicsom dicsősége a terem egyik 
falát egészen,elfoglalja. Szinte megszámlálhatatlan 
rajta az alakoknak sokasága.

Belefárad a szem. a lélek a ragyogó tértim 
művészi ékességeinek, csodáinak a szemléletébe. 
Egyik, ablakhoz lépünk s az előtte álló erkélyen 
kissé megpihenünk. Oly jól esik. úgy felüdit a 
lagúnák felül szálló friss l'crgcri szellő. Megpihen 
az elfáradt szem a karcsú palotáknak a tavaszi , 
napsugártól.csillogó sorain, a csöndesen hullámzó 
végtelen tengernek szemléletén,

A terembe visszatérve megcsodáljuk a me.ny- 
nyezel felséges freskóit, közöttük a legfeltűnőb
bet, Velcncze diadalát, ezt a ragyogó remekét 
a velenczei iskola kimagasló alakja, Paolo Verő- i 
nesenek. .

„Tulomelkedvc a képek, e tömkelegében 
lefestett számos allegórián és történeten : a meg
koronázott Venézia fenségesen trónol itt, mint 
megtestesülése a büszkeségnek és nemes hatalom 
nuk. Királynői alakkal, egyenes nyakán és széles 
vállain nyugvó piczi fejjel, mely • köré szorosan ;

MÁJUS 19.

Majd idővel nagyobb lesz a gyorsaság, lega
lább arra enged következtetni azon körülmény, 
hogy a vonalon nem a rendes kicsiny u. n. kávé
őrlők hanem a kisebb alakú, de rendes szerkezetű, 
szenes kocsival biro fővonali gépek fognak járni.

Ezután az igazgatóság a tehertarifák kérdé
sével foglalkozott. Már többször szóvá tettük, 
hogy kereskedőink körében élénk feltűnést kelleti, 
hogy a teheráru tarifák túl magasak s az egyes 
áruezikkek fuvarozása Alsó-Lendván át tengelyen 

i olcsóbba kerül, mint az uj vasúton. Mozgalmuk 
eredménye képen Pósfay Pongrácz főszolgabíró 
terjedelmes felterjesztést tett az igazgatósághoz 

| amelyben előadta, hogy első sorban a vasut- 
társaság érdeke, hogy olcsóbb dijtételei legyenek. 
Ezt a memorandumot vette tárgyalás alá az 
igazgatóság, mindenekelőtt köszönetét mondva 
Pósfavnak, a miért ö, mint igazgatósági tag, a 
társaság érdekében is ilyen czélirányos tevékeny
séget fejt ki s álláspontját magáévá téve, elhatá
rozta. hogy a lehetőség szerint minden czikk 
tarifáját a lehető legminimálisabbra fogja leszál
lítani, kivéve az állami egvedáruság tárgyát képező 
ezikkek és a rizs tarifáját, amelyek nem eshetnek 
változtatás alá. Kereskedőink mindenesetre köszö- 

i nettel vehetik Pósfay Pongrác interventióját, aki 
I az ö érdekeiket oly sikeresen karolta fel.

Ugyancsak ö indítványozta, hogy közvetlen 
j díjtarifák állapíttassanak meg. Nevezetesen ami 
I áru jön Budapestről, ennek szállítási dija előszűr 

Budapesttől Körmendig, s csak azután Körmend- 
; töl idáig számittatik ki s ezáltal tetemesen drágább 

a szállítás. Pósfay indítványa oda czéloz, hogy 
Budapesttől Muraszombatig direkte legyen a tarifa 
megállapítva. Az igazgatóság e fontos kérdésben 
nem határozhatott, mert ez első sorban az állain- 
vasutaktól függ, ele legteljesebb támogatást igéit.

Egyébként a gyakorlat és tapasztalatok majd 
sok kérdést megoldanak és a vezérelv mindig az 
lesz, hogy a közönség és a társaság érdekei 
összeegyeztethetők legyenek.

Ezzel az igazgatósági ülés is véget ért.

Városi közgyűlés.
Muraszombat község — melynek mi merő 

lokalpatriotismusból előlegezzük a „város* nevel 
— képviselőtestülete e hó 10-án csütörtökön d. u.
1 órakor, saját külön tanácstermében Lainscsák 
József községbiró elnöklésével rendes közgyűlést 
tartott, amelyen részt vettek: Antaucr József.

simul a pompás aranysárga huj, Velenczc méltó 
ságteljesen fogadja el helyét az uralkodói széken 
mint a tenger arája, kinek Ncptun és a Tritonok 
serege gyöngyöket nyújtanak, —- mint császárnéi 
a földiekének, kinek zsámolyánál az Igazság a!i 
pallosával s a béke olajágával, mint a menny \ 
királynője, kit a fellegekig magasztalnak. Istennő' • 
tették azok a nagy képírók: mylhószt költői'1 k 
róla és élő bájjal ruházták lel a tenger mcny:i>/.- 
szunyát, szerelmüket, úrnőjüket. A velenczei nők 
szépsége és a velenczei birodalom nagysága benne 
összepontosulnak s benne élnek, mint a hogy Pallos 
Proinachosban, élt Athéné szelleme. Mindenfelé 
fenn köröskörül, merre a szem ellát e tágas, pom
pás csarnokokban, Velcncze tettei láthatók, csá
szárok, pápák, eretnekek fölött kivivőit diadalainak 
történetei vagy nagyságúnak, legyőzhetetlenség n»k 
allegóriái; jelenetek, melyekben a dogék hiiség'i 
esküt tesznek szent Márknak, mint védnöküknek 
s Veneziának, mint védnöknőjüknek. A paradicsom
beli szentek Tintorctto és Pál ma mesteri keze által 
csoportosítva. Görögország és Róma mythosi 
alakjaival s elragadó idylli jelenetekkel vegyülnek 
el.“ (Symonds : Rcnaissance Olaszországban.)

Majd a menyezet alatt, az oldalfalak fölól* 
köröskörüí látható arczképekre esik tekintetünk. 
A dogék örükitvék itt meg sorban, cgv helyütt 
hiányzik az arczkép. helyette ez a fölirás olvas
ható — oly sokat mondó és olyan szomorú .
Ilié est locus Marini Falcthri deeapitali p« ori- 
minibus . . .



Urai Bornál, liácz János. Borgor József Barim- 
rils István. Horváth Pál. Horváth László,’ Kováts 
I, , ,, Olajos Sándor. Sőincn János, dr. Vratarits 
li;, Viíjelc-z György képviselők.

Lláöklö kö/.ségbiró üdvözölvén á ine"jelen- 
trki-l. a limit ülés jegyzőkönyvének felolvasása és 
l i iir ir - 'lése utón. a közgyűlést megnyitotta.

A tárgysorozat első pontja a letenviek átirata 
vnll. Kz a lapunkban már többször megtárgyalt 
Alii ' egy az ország halárától Kerenczfalvától 

Regedétől. Muraszombaton. Alsó-Lcndván,
I , 1, ..ál és Kanizsán át egész Keszthelyig vczc- 
trnilá rendes fővonalnak tervezett vasút'létesíté
séről .-»'«l. ős az érdekelt községeket csatlakozásra 
.zólilia fel. A képviselőtestületben a kérdés élénk 
eszmecserére adott alkalmat, amelyben Olajos 
Sándor, Horváth Pál és dr. Vratarits Iván képvi
selők vettek részt s felszólalásuk egyértelmüleg 
oda rom halált, hogy a tervezett fővonalat Mura- 
s/oaibat érdekében igen kívánatosnak tartanák, 
mindazonáltal nem Hegedétől Keszthelyig, hanem 
csuk Muraszombattól Kanizsáig. Regedéig illetve 
Kerenczftdváig azért nem, hogy Muraszombat 
vogállonni- legyen és maradjon, és Kanizsáig 
pedig i—A azért, mert Kanizsa és Keszthely között 
I lalaton-Szentgyörgyön át úgy is megvan a vasúti 
összeköttetés. K két rövidítés által a vonal is 
tetemesen rövidebi) lenne és kevesebb költséggel 
könnyen volna kiépíthető, ügyben a közgyűlés a 
kiépítendő vasút költségeire l’UOÜO koronát meg
szavazott, illetve kimondotta, hogy a már korában 
a muraszombat alsólcndvai h. é. vasútra meg
szavazott :ÍÜOOO koronát szívesen adja erre a 
vasútra, ha ez előbb megépülne.

A következő pontban Turk József helybeli 
vendéglős kérvényét tárgyalta a közgyűlés, ki 
arra kérte a községet, hogy udvarának a plcssa 
felöli oldalán kapubojáratot engedélyezzen és fel
ajánlotta. hogy az úttesthez szükséges területét a 
a községtől megveszi, s a szükséges műtárgyakat 
saját költségén megcsináltatja. A közgyűlés a 
kérelmet elutasította azon indokból, hogy a Plcssa 
e része sétánynak kell, másrészt meglehet, hogy 
a telekre még építési czélból a községnek szük
sége leend.

Ezután a temető kiböbilése kérdésében 
fiatározott a közgyűlés és pedig akként, hogy a 
mostani temető nyugati részét, amelybe az utolsó 
temetkezés ezelőtt 40 évvel történt, vegyék újra 
használatba.

Horváth László körjegyző indítványt telt egy 
községi elkaparó félfogadása tárgyában, de miután 
a közgyűlés abban a véleményben volt, hogy a 
közmunkák révén az utak elég tiszták és rende
sek, ulkapáró felesleges.

A legutóbbi közgyűlés elhatározta, hogy 
városrendezési tervet készíttet és felhívja a hely
beli mérnököket, hogy ajánlatokat tegyenek és 
terveket készítsenek. Két ajánlat érkezett. Egyik 
Gombócz János _és Stern Hugó együttes terve, 
a másik Künn Ödön megbízol íjának, a jelenleg 
helyben működő IJreuer József mérnöknek aján
lata. amelyek felett a jövő közgyűlés fog dönteni. 
Addig a kérdés, tanulmányozlatni fog. Ugyancsak 
i múlt ülésen halározlatolt el, hogy a csatorná
zási munkálatok is ajánlati utón legyenek bizto
sítva. Horváth László körjegyző jelentette, hogy 
ez ideig még ajánlat nem érkezett be.

Végül Kovács István a vasúti hozzájáró ut 
kérdését tette szóvá. Immár készen lesz a vasul, 
a hozzájáró ut pedig még most is abban a stá
diumban van, ahol a munkát az őszszcl abban 
hagyták. A képviselőtestület tényleg nem tetszésé
nek is adott kifejezést, hogy e munkálatok annyira 
késnek, hogy a kisajátítások ügye nem halad 
előre s elhatározta, hogy a község intézzen sür- 
- 1' megkeresést az építési vállalatim/, hogy a 
h"/:zájáró ut ügyében mielőbb valamelyes intéz
kedés történjek.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést
bezárta. .

H Í R E K .
N a g y l e l k ű  a d o m á n y .  Gróf 

HitUliyúny Zsigmoiiil országgyűlési képviselő 
Joli koronát, Kladzivu József szúdionykuli 
•lágybirtokos pedig 100 koronát ajándékoz
lak uz épülő izraelita templom javára. Gröl 
Batthyány Zsigmond ezenkívül kilátásba 
helyezte továbbra is pártfogását. A szép lett
hez nem kell komentár, eléggé dicséri az 
önmagát is.

MURASZOMBAT, 1907.
„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE”

. „------főszolgabíró o hó 15 és
lö-an Budapesten tartózkodott és részt vett a 
Körmend—muraszombati h. é. vasút részvénytársa
ság közgyűlésén és az ezt követő igazgatósági ülésén.

A kórház kibővítése. Megemlékeztünk 
már arról az örvendetes tényről, hogy a belügy
miniszter a muraszombati járási közkórház kibő
vítését megengedte. A kórház bizottság legutóbb 
foglalkozott a kérdéssel s a felállítandó uj pavillou 
terveinek elkészítésével Takáts László építész 
műegyetemi tanárt bízta meg. A jeles képzettségű 
fiatal művész — kinek már van Muraszombatban 
pár szép alkotása — ezt a feladatot is bizonyára 
általános megelégedéssel fogja megoldani.

Pósfay Ede cs. és kir. főhadnagyot, Pósfay 
Pongrácz főbíró rokonszenves derék fiát Szász
városból Szombathelyre a cs. és kir. 83-ik gyalog
ezredhez helyezték át.

Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
izraelita hitközség nevében dr. Ritscher Samu 
hitközségi elnök ez utón mond hálás köszönetét 
gróf Batthyány Zsigmond országgyűlési képviselő 
és Kladziva József uraknak, akik 300 illetőleg 
100 koronát vollak kegyesek az épülő templom 
javára ajándékozni.

-  Az izraelita templom alapkőletétele. Seré
nyen folynak az előkészületek az izraelita temp
lom építésére. Kedden délután 5 órakor lesz az 
ünnopeiyos alapkőletétel melyen a hitközség elöl
járósága és tagjai testületileg vesznek részt. Gróf 
Batthyány Zsigmond országgyűlési képviselő is 
megígérte, hogy az ünnepségen részt fog veni.

— Dr. Scheiber Lajos fülűinket, a budapesti 
izraelita hitközség hitlunárál ezen állásában a 
fővárosi hitközség rendszeresítette s ösztöndíjjal 
tanulmányútra küldte a szent földre, Palesztinába.

Vettük az alábbi gyászjelen
tést : Alulírottak szomorodott szívvel jelentik, 
hogy bon szeretett édes anyjuk, nagyanyjuk, 
anyósuk és testvére özv. Korcsmát- Józsefné, szül. 
Luthár Terézia asszony életének 09-ik évében 
folyó évi május hó 13-án hosszas szenvedés után 
Szent-Biboron csendesen elhunyt. A megboldo
gultnak hűlt tetemei folyó hó 14-én fognak az 
ág. hitv. ev. vallás szertartása szerint a gyász- 
házból a szenlbibori ev. sirkorlben örök nyuga
lomra tétetni. Szent-Biboron, 1907. május hó 13. 
Béke lengjen hamvai felett! Kercsmar Ernő, 
Korcsmát- Vidorka gyermekei, Luthár Gergely 
testvére, Hinta Sándor veje, Bentsecz Juliska 
menye, Hima Zsigmond, llima Jolán, Hima 
Gizella, ilima Sándor, Keresmár Zsigmond, Korcs
mái- Mariska, Keresmár Jrén, Keresmár Ernő 
unokái. Az elhunytban, kinek temetése nagy 

Holt ment végbe, Hima Sándor tót- 
ág. ev. lelkész anyósit gyászolja.
Egy jóakaró polgártárs íevele sí

Csütörtökön reggel két illatos levelet 
hozott a posta szerkesztőségünknek. Mind a kelten,a 
felelős és a társ, kaptunk egyel-cgyet. Jó  mura
szombati szokasítoz képest, névtelenek voltak a 
szagos írások, valamely fenkölt lelkű és felettébb 
jó  ízlésű ttr vagy urhölgy megmásított kézvonásai. 
Nem foglalkoznánk e levelekkel, mert névtelen 
sorokra nem érdemes reflektálni, de konstatálni 
kiváltjuk, hogy annak Írója, tekintve, hogy levele 
elég jól vjm stytizalva és hogy abban iráshiba 
egy sincs, valószínűleg azon egyének közül való, 
ki magáról azt hiszi, hogy az u. n. intelligens 
osztályhoz tartozik. Legalább mindenkinek, aki a 
jeles kéziratot látta, ez a meggyőződése s csodál- 
koztak, hogy ez az első névtelen levél, amit 
kapunk. Az u lény pedig, hogy a névtelen episz
tola iró a „llidaválás Muraszombatban" czimti 
czikkiink hatása alatt kezd velünk gorombáskodui 
és ezt tartja magára nézve sértőnek, azt bizo
nyítja, hogy ámbár a meg nent nevezett ttr vagy 
delnő az intelligens elemhez tartozik is, mégis 
rettentő nagy szamár, mert. abban a jóízű 
humorral megirt czikkben senki megbántva nin
csen. legalább az az igazán úri társaság, ki a 
mozdonyvárás mulatságos kalandját végig elvezle, 
csikkünkön jól mulatott és megsértve magát épen 
nem érezte. Az a sok díszítő jelző tehát, amelyek
kel a névtelen minket illet (hülye, buta, ostoba stb. 
stb.j, aligha rá nem illenek!

Egyébként legyen megnyugtatva igen tisztelt 
anonymus, hogy mi pompásan mulattunk az ön 
levelén ! A bíróság folyosóján egybe gyűlt társaság 
hangosakat derült válogatott kifejezésein és 
udvarias kiszólásain. Mi meg szépen köszönjük ti 
leveleket. Az újság csinálás ilyenkor kezdő ttgorka 
saison idején nagyon nehéz s az Ón levele ime 

bír megírására adott nekünk

leb 't esek folytassa kisded játékait, mi nagyon 
fognak mulatni és előre is teljes bűnbocsánatiunk
ról biztosijuk önt. Azonban a becses incognitó- 
jára nagyrabecsült testi épségének jól felfogott 
érdekében nagyon tessék vigyázni, mert mi nem
csak szellemi dorongokkal és szóbeli fustélyokkal 
tudunk küzdeni, hanem valami más ml is!

Zsupanek Józsefné ijjeJulme avagy a meg- 
disztelenitett konyha.'Ányos és meny állott a mi
nap a járásbíróság előtt, holmi becsületserlési 
ügyben. Zsupánok Józsefné azt panaszolta, hogy öt 
a menye Zsupanek Adátnné az által, hogy jól 
össze vissza ránczigálla és kebelét épen nem 
szerelmes szándékkal incgölelgette, becsületében 
melyen megsértette. A fiatal asszony pedig visszont 
vádolta anyósát, azt adván elő, hogy nevezett öt, 
mint a konyha tulajdonosát sértette meg sokkal 
érzékenyebben, amennyiben heves hasgöreseinek 
megszüntetésére ezélzó törekvéseit a konyhában 
követte el Ez böszitette öt — aki a tisztaságra 
s a jó  illatra nagyon kényes — anyira fel, hogy 
megfeledkezve a rokoni tiszteletről, neki ment 
anyósának. Az enyhítő körülmény szerinte igen 
sok volt és kérte ti felmentését. Az anyós azon
ban máskép adói elő a tényállást. A hasgörcsökct 
ugyanis valami más előzte meg. Zsupánok Józsefné 
valami jelentéktelen hibát követett el a főzés 
körül. Erre az ifjú asszony mód felett dühbe 
gurult, neki rontott anyósának s olyan félelmetes 
módon támadott, hogy a szegény asszony (ijedté
ben hasgörcsöket kapott, s nem volt már annyi 
ideje, hogy fájdalmainak elnémulásáról alkalma
sabb helyen gondoskodjék. A bíróság ez utóbbi 
tényállást vette bebizonyitottnak, s az ifjú Zsupa
nek Adámnét 4U kor. pénzbüntetésre ítélte. Az 
elitéit felebbezett.

— A leleplezett névtelen. A jóakaró 
polgártárs megvan! Egy véletlen körülmény 
nyomra vezetett bennünket s elindulva a 
csekélyke nyomon, épen lapzártakor sike
rült megtudnunk, hogy ki mulatja magát 
névtelen levél Írásával. Rájöttünk ugyanis, 
hogy a két levelet az Árvái üzlet előtti 
posta ládába dobták bele. megállapítottuk a 
papír eredetét, sőt telismerte valaki a meg
másított írást is. Ezen a vékony szálon el
indulva, megtaláltuk a tettest. A nevét ezút
tal még nem Írjuk ki, s felszólítjuk, hogy 
ismerje becsületbeli kötelességének tőlünk 
bocsánatot kérni. Meg teheti névtelenül is, 
mert mi tudjuk, hogy kicsoda s nem akar
juk megalázni. De ha ezt a vezekelést — 
büntetésének e legkisebb fokát elmulasztaná 

úgy legközelebb könyörtelenül ki fogjuk 
Írni nevét.

A divat.
A Divat Ujság-ból. —

A divatnak a kedvtelését, hogy a legrégibb 
dolgokat uiahb és tetszetősebb alakban mutassa 
be, nemcsak a ruhán, de a kalapnál isalkalmazzák. 
Nem is olyan régeméről, a második császárság 
idejéből vesszik a mintát. A szoknya is, a kalap 
is harangalaku. A francia hölgyek, ti mint meg
jelent a forma, rögtön elfogtak, de nálunk kissé 
haboztak véle. Igaz, hogy a széles harangforma 
kicsit merésznek latszik, de különösen a puha 
fonását ügyes kézzel bármely fejforma után leltet 
igazítani. A kalap nem mindig harangalaku, estik 
egyik felén, a másik fele a karimát kitöltő bajra 
fekszik. Ez a forma elöl keskenyebb kálid széle
sebb karimáju, s igy oldalról nézve a fej nem a 
legszebb alakú. Ezért egyrészt a kalapot a hajhoz 
es viszont a hajat a kalaphoz kell alkalmazni. A 
harangformán kívül a háromszögletű, az angol és 
bécsi formát viselik. Disz a tüli, sifon és minden
nek elölt sok virág, ezek közt és első sorban a 
rózsa. A kalapok henger nélkül készülnek és csak 
könnyedén vannak a hajra té^e, sokszor kissé 
ferdén vagy hátrafelé csúsztatva.

A nyári szövetek között gyönyörű szép 
mintákat láthatunk. A gyapjumuszlin a legszebb 
sziliekben, borvörös, lila és zöldben is. Épp igy 
festik már a czélszerii bőszt- vagy azurselymet, a 
japán és sanlung selymet. A voil és alpakka is 
nagyon divatos. A selyemfényű gázszövetek (mar- 
quisclle) atlaszszerü csikókkal készülnék. Jobban 
mint valaha, divatos lesz a csipkés és betétes 
baliszlruha. A nyári blúzok sima bátisztból 
készülnek, pazarul díszítve betét, medaillon,

MÁJUS 19.
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csipke s lapos hímzéssel. Az övét már nem tol- 
iák clöl mélyre le, csak egész kereken, hátul 
kissé fölemelkedve. A csipkeszövetek nagyon ked
veltek, ezek közül az apró mintás, úgynevezett 
bubi-írisz áll első helyen, belefoglalt horgolt rozet- 
tákkal és nagy mintás csipkeíignrákkal.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Klölizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküdéssel két korona 
áO fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala lludapesten, VIII., Kekk 
Szilárd-utcza 4. sz.

A pró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11— 12 
óráig a titkári hivatalban. -  A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezesere 
az állami óvodában. _________

A muraszombati uradalomban Török Elemér 
tiszttartónál 10 drb yorkshirei malacz darabonként 
20 korona áron eladó.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási árun alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10°/o-ál.

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

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5",o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési felvételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Domb
alja község házánál megtekinthetők.

Muraszombat. 1907. február 27. A kir. jbiró- 
ság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick kir albiró.

258/1907. végr. sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

EX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati s több kir, törvény
széknek és járásbíróságnak 1905. évi V. 23/2. 
s több számú végzése következtében dr. (lottsclier 
Friedrich s több ügyvéd által képviselt dr. Gottscher 
Friedrich, Fürst Antal, Schmidt Károly, Mihr 
József és Schuth Vilmos cég javára Vrecsics

István és neje Vrecsics Rozália birószéki lakosok 
ellen 100 kor. 10 fillér, 75 kor. 50 fillér. 327 
kor. 49 fillér, 21 kor., 144 kor. 28 fillér. 239 kor. 
76 fillér és 170 kor. 10 fillér s jár, erejéig 1906. 
évi ápril hó 17 s több napon foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
839 koronára besült következő ingóságok, u. ni. 
hordó, szobabeli bútor, vaskályha, falióra, tűzifa, 
szalma, bika, borjú, sertés stbbiből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatni fog.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907. évi V. 35/14. szánni végzésé foly
tán fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból 
még hátralevő követelések s járulékaik erejéig 
Birószékcn Vrecsics István és neje Vrecsics 
Rozália lakásán leendő eszközlésére

1907. évi május hó 2 5 -ik  napjanak
délelőtti 10 órája határidőül kilüzotik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett követelések az 18811 
évi EX. t.-cz. 107. és 108. §.ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatlák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-ik évi május 
hó 13 ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótlék*
egy régjónak biaonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év ót* legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvMynél, osúznál és meghülésekMl,
•••••••........ bedörzsölésbéppen használva.

Figyelmeztetés. >Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegy gyei 
es a Richter,czégjogyzés8el ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter jyógyszertirj íz  „Arany im z l l i l i n " ,
P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

824/1907. tkv.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Láposy József 
végrehajtatónak, Renkics Mihály jogutódjai, Ben- 
kils József, Szapács Ágost és Zsilavecz Anna 
dombaljai lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 
hátrálékos 80 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. 
január 2 töl járó 8°/» kamatai, 22 kor. 30 fillér 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint tkkvi hatóság területén lévő, a dombaljai 
2. sz. tjkvben A. I. 1. 5. 7— 11. sorsz. 2, 165, 
239, 253, 265, 280, 297, busz. 1. házsz. birtokra 
22-S0. koronában, a 132. sz. tjkvben A 4  1. sorsz. 
89, lírsz. birtokra 46 koronában megállapított ki
kiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul
1907. évi május hó 2 8 . (huszonnyolez) napjának
d. e. 10 órájára Dombalja község házához kitüze-

Szobafestő és mázoló! Van szerencsém a nagyérdemű 
- közönségnek becses tudomá

sára hozni, hogy M u r a s z o m b a t o n ,  Uj-ut 205. szám (Szél-féle ház)

szobafestő és mázoló munkát
olcsón, jó i és a mai kornak megfelelően vállalok. A miért is a nagyérdemű 
közönség szives párltogását kérem, vagyok teljes tisztelettel

Egy levelezőlap értesítésre P  R  11 T  i C  S  M á t é ,
pontosan megjelenek. szobafestő és mázoló.
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A világ legjobb szappan*

Sunlight Szappan
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré 

válnak Mosson Sunlight-módszer szerint és megtakarít majd 
munkát, időt és pénzt.

3 S A S C H E R  B. és FIA és Bellatiinc. I

Lokom obilok, Gőzcséplőgépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Ta la jm ive lö  Eszközök, Teljes Malom-

berendezések, stb. stb. ái»ttSe^5T
M A G Y A R  K E R E S K E D E L M I  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége, B u d a p e s t .
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


