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A kirá ly ünnepe.
(V. S.) A király ünnepe, a nemzet 

ünnepe. Magyarország egén újra örömtüzek 
gynlnak. A templomokban hálaadó zsolozsma 
zendül. egy nemzet áldása és fohásza száll 
nz egek Urához e nagy ünnepen,

Negyven esztendő nagy idő az ember 
életeben s csak egy múló porszem az idő 
tengerében. Gyarló földi ember munkában 
eltöltött negyven esztendő után elhajítja 
szerszámát s fáradt lélekkel, testtel megy 
pihenni.

S im egy ember, milliók fejedelme ma 
ünnepet ül. Negyven esztendeje annak, 
hogy királyunk Szt. István dicső koronáját 
fejére tette s negyven esztendő viszontag- 
ságos küzdelmei közepette ezt a szent ko
ronát szeplötlenül megőrizte. Ezer éves 
koronánk ma is régi fényében ragyog s 
méltó viselője a legelső magyar ember:
l. Ferencz József.

Negyven esztendeje van ma a nagy 
kibékülésnek. Akkor is nemzet és király 
állottak egymással szemben. S a történelem 
nagy tanítása, hogy ahol nemzet és király 
állnak egymással szemben, ott mindig a 
nemzetnek van igaza. Hála a magyarok | 
Istenének, s Deák Ferencz bölcsességének, I 
hogy a nemzet kibékült királyával s régi j 
fényben ragyogott újra Szent István 
koronája.

S azóta 40 év telt el. Az abszolutiz
mus átkos ködét eloszlatta a szabadság 
ragyogó sugara, u nemzet és király meg
értették egymást s együtt munkálkodtak a

haza üdvén. Igaz, nem egyszer átkos ár- ! 
miiny gyilkos keze rá-rá csapott ősi vérrel 
pecsételt alkotmányunkra, de a legutóbbi 
idők nagyszerű eseményei is igazolták, hogy 
nemzetiünkben mindig meg volt a bátorság, 
hogy felemelje tiltakozó szavát, de meg 
volt a türelme is, hogy szenvedélyei el ne 
ragad,ássák. S a harcok közepette is ott 
állt szeplötlenül, a magyar szent korona 
viselője, a legelső magyar ember. A fel
korbácsolt hullámok a trónig sohse értek 
s a nemzet reménysége mindig a szent 
koronában volt.

Negyven év nagy idő! Hány csapás 
sújtotta annyi időn át jóságos királyunkat. 
Reménye, utóda fiatalon szállt sírba, bol
dog emlékű nejét, a mi Nagyasszonyunkat, 
nemiünket gyilkos kéz sújtotta le élte delén. 
8 a nemzet olt zokogott a ravatalnál s 
együtt sirt királyával.

S a nagy csapásol . az uralkodás nehéz 
gondjai közepette is ma részt vesz nem
zete örömében. Velünk ünnepel, mert a mi 
ünnepünk az ö ünnepe is.

Munkában telt el a 40 év. Ott láttuk 
királyunkat, ahol a humauismus, az ember
szeretet áldozatot kívánt. Ott látjuk min
denütt, ahol a béke, a szabadelvüség mun
kál. Apostoli keresztjével a vallási türel- 
mességet hirdeti szerte a hazában, törvé
nyeiből a jóság, a szeretet arad. Mint em
ber példája a munkának, szorgalomnak. 
Ma is aggon, törődötten kora reggeltől ke
mény munkában telnek napjai.

A népek szeleteiét nehéz megnyerni. 
S a mi uralkodónk dédelgetett és becsült

T Á R C Z A .

Őszi veröfény.
Van valami csudálatos, bűvös erő a szere

dben. Akik nem érzik, meg se értik. Amig nem 
• ■/.lem, nem hittem a lélekvándorlásban. Most 

i'htin csak menyire igaza volt a nagy poétának, 
mikor bolond Istókjában azt irta: Mig az ember 
buldog nem volt. addig meg nem halhat. Hiszem 

velem együtt sok ezeren hiszik, hogy a boldog
ig nem valami elérhetlen absolut jó , hisz előbb 

" !"bb mindenki eléri. Csak az a baj, az egyik 
későn, a másik nagyon korán.

S akik nem érik cl önmagukban elérik utó- 
11 mn. Szomorú vigasz ugyan, de hát az élet 

■ komédiát játszik velünk, gyakran tragi
komédiát.

Őszi veröfényes napon kelten ültek a tenger
i-lton. Egy őszbe csapzott öregasszony és egy 

g ur. Amott nem messze boldog ifjú 
lyka és egy pelyhedző fiatal ember játszottak a 

•'■ugor fövényével. Az öregek merőn nézték egy
mást. Látszott arezukon, hogy valami mondani 
valója van mindegyiknek. S néma megadassál 
hallgattak. Nagy fájdalmat hallgattak el, s mind
egyik restellő magát, hogy ö kezdje a panaszt. 
Végre az öreg asszony megtörte a csendet. Hiába

örök némaságra csak férfit tud a véget kárhoz
tatni, a nő nem bírja ki.

Hogy megnőttek ezek a gyerekekek ! Kép
zelje csak Iduska már IS  éves.

- Elemér is fess gyerek lelt. Haj nagy idők.
Ki bilié volna, már eladó lány unokám .van ? 

Az öreg asszony egy köuycseppot Iőröli le, aztán 
folytatta. Ölven évvel ezelőtt. Emlékszik barátom? 
Mi is fiatalok voltunk, 'fan éppen ezen a helyen 
sétálgattunk, s néztük a zajló tengert. Szőttük, 
szőttük tarka álmok himes leplét. Maga beszélt 
nekem szépen, lelkesen. Tele volt szivem dallal 
szerelemmel. Itüvid pár hónap választolt el bcuünk 
tőle, hogy egészen boldogok legyünk. S akkor . . . 
A többit ön nagyon jól tudja. Szegény apám — 
nagyon jó  kereskedő leheléit - s engem is holmi 
bolti cikknek nézett s oadadolt, eladott másnak, 
akit sohse láttam addig, csak azt tudtam róla, 
hogy háza van, nagy fényes boltja. Férjem nem 
volt rossz ember, de műveletlen, faragatlan. Kép
zelheti életemet. Én aki önnel oly szépnek derűs
nek' álmodtam az életet, belehulltam egy prózai 
ember világába. A műveletiét emberek még nem 
rosszak s ha nekik megfelelő szellemi régiókból 
keresnek feleséget még boldoggá is lehetik.

l)e ezerszer ja j annak a nőnek, akinek lel 
kél a jó  társaság megfinouiitotta, aki az életet 
nemcsak egy szatócs üzletnek nézi, hanem lelke
sedni tud szépért, ideálisért, mert egy durva kéz 
egy legyintéssel letörli az álmok minden lűmpórat.

uralkodója népének, aki megtudja válogatni 
tanácsosait a jók, a nemesek közül s 40 
esztendős uralkodása alatt mindig meg 
tudta érteni nemzetünk jogos aspirátióit.

S a nemzet válságos napjaiban mindig 
bizalommal fordult uralkodójához, mert 
benne Szt. Istvánnak méltó utódját látta, 
kinek jóságán és bölcsességén megtörik az 
alattomosság minden kisértése,

Hálás szivünk örömmel telik el e nagy 
napon, ajkainkon imádság fakad s a nem
zet milliói zengik e hazában szerte: Isten 
áldd meg a magyar királyt!

Adja magyarok Istene, hogy ez a szép 
harmónia ne csak múló álom, de örök va
lóság legyen, hogy tisztán ragyogjon végre 
hazánk egén a szabadság aranysugara, hisz 
megbünhődte már e nép a múltat és 
jövendőt!

Hazai iparcikkeink kelendősége.
Hazánkban milliószámra adnak el évenkint 

egyes iparcikkeket, melyeket azelőtt nem is ösmer- 
tek. Feltalálnak egy cikket, mely jobb és olcsóbb, 
mint az, amely előbb ugyanannak a célnak szol
gált, vagy feltalálnak olyan cikket, mely szükség
letet elégít ki és eddig egyáltalán nem volt isme
retes. S mégis úgy a feltalálónak, mint az előállí
tónak le kellene mondani arról a méltó jutalom
ról, mely valami hasznos dolog alkotásával jár, 
ha nem sikerül felkelteni a szükségletet s az uj 
cikknek kelendőséget szerezni.

Senkisein hivatottabb uj cikkeknek kelendő- 
ségi piacokat szerezni, mint a kereskedő; s mig 
az egyik oldalon látjuk, hogy kereskedők kik hiva
tásuknak teljesen megfelelnek, tevékenységükért a 
közvetítő üzérkedés révén bő jutalmat aratnak,

Valóságos Golgotha volt életem. Szivein mélyén 
titkon éreztem, hogy még önt szeretem, s csendes 
éjeken felébredt hanem a lelkiismeret tiltakozó 
szava, hogy mért nem álltam daczosan, büszkén 
szembe a szülői önkénynyel. Hisz egy emberélet meg
mentéséért néha még ölni is szabad. S utóvégre 
az én jövöinröl. boldogságomról volt szó, jogom 
lelt volna bármit is tenni megmentéséért. Hogy 
milyen volt az életem, arról ne is beszeljünk. 
Tudtam, hogy nem törődöm bele a változhatlan 
végzetbe, mégis reméltem. S a halál, ez az áldott 
jóltevö elragadta végre éltem megrontóját, férje
met. Mcgsirattam, meggyászoltam szegényt, hisz 
neki nem volt bűne s én mégis gyűlöltem, mert 
tudta, hogy mást szerettem, tudta, hogy hozzá 
kényszerítenek, mégis elvett. Az ilyen embert 
épugy megvetem, mint aki hozzákényszerit. Meg
halt. De akkor már késő volt. Én már törődött 
asszony voltam s ön akkor már komor nagyapó. 
S ma itt ülünk szemtől szembe. Ön a jó öreg 
bácsi, kinek álma, vágya nincs. S ha beszélgetünk 
is, legfeljebb arról, hogy amilyen idő lesz holnap 
s mi volt az ebéd tegnap. Aztán elérzékenyülünk 
s hullnak, hullnak könyeink. Minden könycseppben 
egy elhibázott élet zokog fájdalmasan. Tudom 
érzi ön is a csalódott emberek fájdalmát. S ha 
visszatekint élte deléről arra a szép ragyogó 
tavaszra, tudom köny rezdül a viharedzett férfi 
szempilláján, mert hiába ki lehet irtani a leiekből 
előítéletet, babonát, szenvedélyt, de a szívből a

Tolnai Világlap mélyen lisztéit olvasóit és megrendelőit tisztelettel értesitein, hogy annak elárusitását meg
kezdtem, mely megrendelésre házhoz lesz hordva. Tisztelettel Balkányi Ernő könyvárus.
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másrészt egész sereg olyan kereskedővel találko
zunk, kik működésűk imént jelzett ágának semmi 
figyelmet sem szentelnek és folyton panaszkodnak, 
hogy az üzlet pang.

Azokat a kereskedőket értjük ezalatt, akik 
tekintet nélkül a tényleges szükségességre és 
figyelem nélkül arra, vájjon azok az áruk, melyek
kel kereskedni szándékoznak, bőségesen és telje
sen megfelelő módon mások által adatnak cl, 
üzletet nyitnak s úgy vélik, hogy eleget teltek, ha 
valamely árucikket, melyet kiválasztottak vagy 
véletlenül kínáltak nekik, egyszerűen raktárra 
vesznek, anélkül, hogy ez áru kelendőségéről is 
gondoskodnának.

Mennyire távol állanak ezek a kereskedők 
feladatuk teljes és helyes megoldásától azt mutat
ják néhány oly előállitó példái, kiknek tényleg 
sikerült, uj vagy kevéssé ismert árucikkeknek j 
óriási kelendőséget szerezni.

Itt vannak például az erősítő és frissítő i 
szerek gyártói, kiknek létezéséről néhány év előtt 
még senkinek tudomása nem volt. Tekintsük 
csak azokat a rengeteg összegeket, melyeket hirde
tésekre és falragaszokra fordítanak; — a száinta- j 
lan orvosi vélemény is bizonyítja, mennyi fárad
ságot, találékonyságot és pénzt kellett áldozni, 
inig mérvadó személyeket a készítmények meg
vizsgálására és alkalmaztatására bírtak. Ezernyi 
eladási hely gyógytárakban és drogériákban többé- 
kevésbbé elősegítik felkelteni a közönség figyelmét. 
Rüpiratok, — orvosokhoz, kórházakhoz, szanatóri- 
umokhoz intézett szó és Írásbeli ajánlatok az 
erősítő és firissitö szerek részére híveket és vevő- 1 
két szereznek e köröknek. Szász meg szász keres- < 
kedelmi utazó nap-nap után fáradozik, hogy e cikk | 
részere újabb elárusítókat keressenek. Mindenütt | 
díjtalanul osztogatnak mintákat, hogy bárki sze- i 
mélyesen győződhessen meg c cikkek jóhatasáről. i 
Ügyesen szerkesztett brosúrák és prospektusok 
milliószámra rugó példányokban terjesztetnek s j 
mindez oly célból, hogy kelendőséget szerezzenek 
e cikkeknek, pedig azokból az egyes vevő alig ' 
néhány fillér értéküt vásáról.

Minden kereskedő, bárminő cikke is legyen I 
és bármily mennyiségben, bárhol is akarja azt 
eladni, e tényekből azt a tanulságot mentheti, j 
hogy fáradoznia kell s hogy miképpen kell fára
doznia, hogy árujának kelendőséget biztosítson. 
Aszerint, amint valamely árucikket bemutatnak a 
a közönségnek, miképen teszik azt hozzáférhetővé, 
mi képen ajánlják szóval és Írással, minden ren- ; 
delkezésre álló hirdetési eszközzel; miképen ! 
demonstrálják az elárusítandó czikk alkalmaztató- I 
sát, ingyen minták, bizományi raktár, próbára ; 
való megrendelhetés stb. segélyével miképen hoz- i 
zák közelebb a közönséghez; mindez rendkívüli i 
fontossággal b ir ; ettől függ, vájjon még a legjobb, 
legolcsóbb áruezikknek egyáltalán szerezhető-e 
megfelelő kelendöségi piac.

szerelmet kitörülni nem lehet, viszajár ez a vádas
kodó szenvedély, mint valami hazajáró lélek.

S a két öreg sirt keservesen. Asszonyom — 
szólt a férfi, — én nem panaszkodom önnek. 
Kíméletlen lennék ha elmesélném életem gyötrel- 
mcs Kálváriáját s durva lennék, ha vádaskodnám. 
Lássa nekünk már nincs mit várnunk az élettől. 
Podagrás öregek vagyunk. De higyje meg nekem, 
ha kettőnk közül valaki elhibázta életét, úgy én 
voltam. Asszony s z í v ,  csalfaság! Beimen volt erő I 
50  évig hordani egy csalódott szív keservét, jaját, 
de önben nem volt bátorság akkor szembeszállni 
az ostoba szülök kapzsi előítéletével s megadta 
magát gyáva sorsának. De ne vádoskodjunk. Ami 
életünk befejeztetett. De nézzen oda a tenger
partra. Iduska cs Elemér játszanak ott, a mi 
unokáink. Megérti ön miről álmodnak ők most, I 
mint mi 50 év előtt. Talán a Teremtő bölcs 
végzése kárpótol minket unokáinkban. A mi tönkre
tett életünknek lesz tán elégtétele, ha ők egy
másé; lesznek. S a boldog unokákra sülő napból 
árad tán egy két sugárka a boldogtalan öregekre 
is. Asszonyom mi mégis találkoztunk.

Ott messze a tengerparton halkan susogott 
egy szerelmes pár s itt a pádon keservesen zoko
gott két öreg. A ragyogó napfény odatüzött rájuk 
s ők álmodtak tovább. Ezek az elmúlt 50 év ; 
boldogtalanságáról, azok egy szerelmes bűvös 
jövőről.

Vályi Sándor.

Még a legszegényebb vidékeken is van bizo
nyos cikkeknek kelendősége, ha azok mindjárt 
csak filléres cikkek is — gyermekeknek való 
cukorkát vagy egyebek: Csak ahol a népesség 
vételereje nem elegendő, hogy mindazoknak, kik 
valamely hasonló cikket kínálnak, megfelelő nyere
séget nyújtson, kell a kereskedőnek — a magyar 
ipar emelése kedvéért is, a maga érdekében is 
— igyekezni vevőit másutt keresni vagy más cikk
nek kelendőséget szerezni. Akinek ez sikerül 
és jó, meg olcsó árunak mindenütt van még meg
felelő kelendősége — sohasem lesz oka rossz 
üzletek miatt panaszkodni.

H Í R E K .

Azt beszélik . . .
Ezennel közhírré tétetik, hogy az alább el- 

mondandók nem komoly dolgok, merő tréfa az 
egész. S a nyájas olvasót is felkérjük, ne mél- 1 
tóztassék haragudni, hogy az alábbi újságokat 
megírtuk. Nem igaz, becsületünkre nem igaz! ■ 
S e mentegetödzést is csak azért Írjuk, nehogy 
valami bájosan otromba névtelen levélíró ismét j 
túlságos komolyan vegye írásunkat s megtiszteljen 
negédes soraival. Apage satanas !

Azt beszélik, hogy Muraszombaton a jövő 
héten elkezdik az általános városi csatornázást, 
villanyvilágítás felszerelést éz aszfaltozást . . .

Azt beszélik, hogy a villanyvilágítás ügyének 
vezetésével megbízott bizottság tényleg működik 
és él, sőt virul is.

Azt beszélik, hogy a községi tanács elhatá
rozta, hogy a Mezö-utczában levő Horváth házon 
díszelgő M e z z ö  utcza felírást eltávolítja, s he
lyébe Mező-utczát irat, mert széles e hazában 
mezót csak egy z-vel Írják.

Azt beszélik, hogy Muraszombatban a rend- 
örök létszámát emelni fogják s hogy Krauzag, az ' 
újságárus, felmentetik az éjjeli őri szolgálat alól ! 
s helyette éjjeli örök fogják az éjét a vendéglő- i 
ben átvirasztani.

Azt beszélik, hogy Muraszombatban a plely- i 
kázó asszonyok kartell be léptek s ezután csak 
olyan pletykát csinálnak, ami igaz, mert eddig 
mindig hazudtak.

Azt beszélik, hogy Muraszombatban a házak 
eiőtt öntözni szoktak s azért nincs1 por. (Nohát 
ez kérem nem igaz!)

Azt beszélik, hogy Muraszombatban nagy 
tánczmulatság készül, melyen a fiatalemberek is 
fognak tánczolni.

Azt beszélik, hogy a muraszombati Casino 
kiküldött bizottságai mirtd akcióba léptek, sőt már 
uj helyiséget is kerestek.

Azt beszélik, hogy Muraszombatban könnyű j 
újságot írni. No hát tessék megpróbálni.

Azt beszélik, hogy itt az ugorka-szezon. 
Nincs hir, nincs thémá. Ugye igazuk van, akik 
azt beszélik . . . .

— A k o ro n á z á s  ju b ileu m a. Ma
gyarország a tegnapi napon csendben és j 
áhítattal nagy ünnnpet ült. Negyven éves 
jubileumot tartott —  minden zajos ünnep- j 
ség nélkül —  abból az alkalomból, hogy ; 
dicsőségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz 
József magyar királylyá koronáztatott. Miként 
az egész országban, úgy itt is bálaadó isteni ; 
tisztelet volt. S zlepecz János  plébános reg- j 
gél 8 órakor misét mondott, amelyen meg
jelentek dr. L a k y  K r is t ó f  kir, törvényszéki 
elnök, Saáry József kir. járásbiró, Horváth 
Pál tb. löszolgabiró a bírói, tisztviselői és 
ügyvédi kar, valamint nagyszámú közönség.

— G ró f  Szé ch en y i T ivadar v. b. 
t. t. felsölendvai birtokáról üdülésre Pört- 
schachba utazott.

— G ró f  Sz á p á ry  L ászló  v. b. t. t.
és nagybirtokos szerdán elutazott Mura
szombatból Budapestre, hogy részt vegyen 
a koronázás 40 éves jubileuma alkalmából 
tartandó Te Deumon. A gróf automobilon 
tette meg az utat Muraszombattól Buda
pestig 6 óra leforgása alatt.

— Személyi hírek, l l o z d o v i c s  A n t a l  
kir. főmérnök, az államépitészeti hivatal főnöke 
kedden és szerdán városunkban időzött. 
S z ű c s  K á r o l y  pénzügyi titkár, a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adójának kive
tése czéljából hétfőn városnnkban tartózkodott.— 
R ó z s a  E r n ő  máv. mérnök, a vasút építés ellen
őrzője F i s c h e r  Mó r  vállalkozó társaságában 
kedden este Muraszombatba érkezett. — T a k á t s 
L á s z l ó  építész, műegyetemi tanársegéd pénteken 
pár napi tartózkodásra Muraszombatba érkezett.

E béd  d r. L ix k y  K r is tó f  t is z te le té re . 
G róf Szápáry László v. b. t. t. szerdán dél
ben 1 órakor fényes ebédet adott a  je le n 
leg M uraszom batban időző dr. Laky K ristóf 
cs. és kir. kam arás, kir. kúriai biró és tö r
vényszéki elnök tiszteletére. Az ebédre hi
vatalosak voltak még Saáry  Jó z s e f kir. 

j  járásb iró  és dr. Czifrák Já n o s  ügyvéd,
—  Hivatalvizsgálat. E héten vizsgálta dr. 

L a k y  K r i s t ó f ,  a szombathelyi kir. törvényszék 
elnöke, a muraszombati kir. járásbíróságot. A hi
vatalvizsgálat kiterjedt a legapróbb részletekre. 
A törvényszéki elnök végig hallgatta a tárgyalá
sokat, tüzetezen átvizsgálta a kezelést, nvndénüit 
a legnagyobb rendet tapasztalta s elismeréséi 
fejezte ki a látottak és hallottak felelt.

— Köszönetnyilvánítás. Ö méltósága gróf 
Batthyány Zsigmond a „Szarvasiak és vidéke" 
takarékpénztár alakulásakor a vizlendvai plébánia 
templom részére 2 drb részvényt jegyezni mél- 
tóztatolt. Ezen adományért fogadja ö méltósága 
úgy a magam, mint híveim nevében leghálásabb

i köszönetemet. Csárics József plébános.
— Érdekes lelet. Érdekes leletre bukkantak 

az épülő izraelita templom ásatása közben, Mélyen 
a föld alatt egy rozsdamarta lánczon függő vas 
nyakövet talállak. A körülbelül fél méter láucz 
meglehetős súlyos. Ennek az ereklyének kultur- 
hislöriai jelentősége van s régi fényt vet az el
múlt idők felfogására. Régente ugyanis joga volt 
a zsidö rabbinak azokat, akik az egyház és erkölcs 
ellen vétkeztek ad oculus pellengére állítani. S e 
lánczon függő súlyos nyakövet a delkjuens nya
kára szorították s oda lánczolták a templomhoz 
az isteni tisztelet alatt. S bizony nagy szégyen 
volt e büntetés, hasonlatos a régi római capitis 
deminutiohoz, mely a régi római cívist civilásá- 
tól, legszentebb polgári jogától megfosztotta. Az 
öregek közül még többen emlékeznek rá, hogy 
egy helybeli polgártársunk nagyatyját, mivel szom
baton szekéren ment, e lánczczal büntette meg 
az akkori rabinus. S ma bizony lánczczal kell 
megfogni azt, aki szombaton nem szekerez. 
Mindenesetre érdekes a lelet, a múlt idők szigorú 
vallási és ethikai felfogása szempontjából is. Az 
érdekes lelet Árvái Henrik ur birtokában van.

— A muraszombati állami népiskola záró
vizsgáinak sorrendje. Folyó június hó 16-án d. e. 
9 — 11 lesz az ismétlő iskola záróvizsgája. Junius
17- én d, e, 8 —11 óráig az 1. s II. osztályú.
18- ikán d. c. 8— 11 óráig a 111. IV, osztályú.
19- éu d. e. 8 —11 óráig az V. s VI. osztályú és 
uuyauaz nap délutáni 3 órakor tartja meg az 
egesz tanulósereg záróünnepélyét, melyekre u 
szülőket s a tanügybarátokat szívesen látja a 
gondnokság.

—  Távozó gazdatiszt. Őszinte sajnálattal 
vettük a hirt. hogy Török Elemér, az uradalmi 
bérlöség tiszttartója legközelebb megválik állásá
tól s elhagyja Muraszombatot. A kiváló gazdatiszt 
— ki szakmájában első rangú tekintély — Mura
szombat kis társaséletében nagy űrt fog maga 
ütán hagyni, Vig kedélye, páratlan jó szive sok 
barátot szerzett neki s ezek mind fájlalni fogják 
az ő távozását.

Jegyzői gyűlés. A muraszombatjárási kör
jegyzők folyó hó 10 én délelőtt 10 órakor tartják 
évi rendes közgyűlésüket Felsö-Lendván, melyre 
az érdeklődőket ez utón is meghívja az elnökség.

— Változás a postán. Varga Irma pústa- 
kiadónö. ki eddig hivatalát a nagyközönség leg
nagyobb megelégedésére töltötte be, e hónapban 
hivatalából eltávozik s helyét Nagy Ibolyka ur 
hölgy fogja betölteni,

— Vizbefult gyermek. Csurman Emma hegy- 
szorosi két éves lányka az udvarukon lévő tócsa 
körül játszadozott és vigyázatlan pillanatban a 
tóba esett és bclefult. A hatóság részéröl dr. 
Szász Ferencz vizsgálóbíró, dr. Geiger Vilmos és 
dr. Skrilecz Mihály orvosok jelentek meg a 
helyszínén,



B ugye llá ris  a babos zsákban . Rossz fizető 
u>lt (íérpár János tótkereszfuri kisbirtokos. Mivel 
j) dig a tartó zásnak per. a pernek pedig végrehajtó 
./.okolt ;i vége lenni, folyó évi január 2l>-án meg
dönt Tót keres/, áron a bírósági végrehajtó, hogy 
i,-foglalja Gergár János ingó-bingóságát. De széni
jük" feleségé volt Gergár Jánosnak, s mikor ne- 

vette a végrehajtó érkezését, 30 korona kész
pénzüket egy bugycllárisba rejtve a kamarában 

_-v babos zsákba a bab közé rejtette. A végre
hajtó írásba vette a bútorokat de kamarára s a 
habos zsákra is rákerült a sor. Mikor a végrehajtó 
belenyúlt a babos zsákba, kezébe akad bugyellá
ris. 0 (iergáménak helyén volt a szeme, kikapta a végrehajtó kezéből a bugycllárist, künn termett 
az udvaron, s azután elszaladt a faluba, úgy, hogy. hogy á bugyelárist nem lehetett lefoglalni.
M , *.i•:,gárné erőszakkal akadályozta a végre-

li folytatását, hatóság ellen erőszak büntet- 
, adolva került a kir. törvényszék elé. amely 

oapi fogházbüntetésre Ítélte.
É le tu n t aggastyán. Néha a jóból is sok 

a sok. Ilyenkor nyár felé oly fakasztó az élet, a 
duzzadó természet életkedvet önt az emberbe s 
in ; - ilyenkor legtöbb az öngyilkos, Tán csak 
: in a humanismus viszi a szerencsétleneket az 
öngyilkosságba, hogg témát adjanak szegény 
vidéki újságírónak, ki ebbe a szerencsétlen ugorka- 
szezonban sinlödik s ir újságot ott is, ahol nincs, 
üinli Iván pálmafai lakos 75 éves jómódú gazda- i 

•ér pénteken reggel 7—8  óra közt kamrájában 
ikasztotta magát, öngyilkosságának oka gyö- ! 

gv itbalallan betegsége volt s már egész télen 
hangoztatta, hogy ha meg nem gyógyul, felköti 
magát. 8  úgy lelt, amint monda. A hatóság részé
ről őr. Geiger Vilmos járásorvos és Tiborez Antal j 
közigazgatási gyakornok jelentek meg a helyszínén. I

Tallózás.
Most már nem is szokatlan az a gyakran 

felhangzó éles és vidám fütty szó, melyet a kór- 1 
ház mögül, a vasul felöl kerget hozzánk a játszi 
s/.uilö. Mikor a „Mariska" először fújta magából 
■ /.[ a sivitó hangot, a muraszombatiak hálát édes 
iiröm csiklandozta. Valami mondhalatlau büszke
ség dagasztotta kebeleinket, hogy most mégis 
megy a vasút. Harnnncz éves álmaink kellemes 
ébredését jelenti a „Mariska* szuszogása, a mely- 
lyel három-négy nagy kocsi kavicsot vonszol 
idönkint a készülő sínek közé.

Szinte cl sem hiszi az ember, hogy e hó 
végével már vasúton fogunk elutazni s csak úgy 
sétálunk a pályaudvarra a 44 kilométernyi kocsi
kázás helyett. Micsoda pazar mulatság lesz az, 
Igaz, hogy egy kicsit lassan fog menni, sokat 
megáll majd és meglehetősen döczög, de hát az 
sem lesz baj. Lassan, de biztosan fog haladni. 
Semmi esetre sem dől fel, nem fog kisiklani, 
nem történnek borzalmas összeütközések, hiányzani 
fognak a katasztrófák, egyébként pedig minden 

r lesz mint a nagy vasútnál. Erről is le lehet 
: késni, ha az ember az indulás után jóval 

kesébben megy ki a pályaudvarra, majd akad itt 
is goromba kalauz és helylyel-közzel forgalmi 
akadályokról is fog gondoskodni a Mindenható. 
Kéj utazásokra azonban, tekintettel a nagy menet- 
sebességet s a menettartam nem túlságos hosszú 
V-*lt.it, kiválóan alkalmasak lesznek vonataink, 
ii.; rt is a Gook-féle utazási vállalat igen ajánlja 
• ólainkat ilju szerelmeseknek, nászutasoknak s 

vonatkozólag egy terjedelmes hirdetést is 
■: i • lőtt be lapunknak, amelyet majd annak idején 

közre adunk.

Nemcsak a vasút lesz készen, hanem egy 
~ik, majdnem ugyan olyan régi álom is való- 

i fordul, ha igaz. Megépítik a „Koronát"'
Itolnai János barátunk kijelentette — az igaz, 

.’ most nem először, de talán ezúttal komo- 
— hogy építeni fog. Adná a jó  Isten, hogy 

igaz legyen, de ezzel a szálloda építéssel is úgy 
vünk, mint a vasúttal vannak még mindig egy 
lányán. Például dr. Ritscher Soma tisztelt 

kartusunk az engedély okiratot fitymálva muto
gatta és csak akkor kezdett hinni a vasúiban, 
mikor Se Invar tz Izidor alsózás közben bevallotta 
■oki, hogy tőle már 300,000 téglát vetlek a vasúti 

vállalkozók. Avagy teszem fel Kirbisch Fránczi 
bátyánk még most sem hiszi el, hogy vasút lesz. 
Hát körülbelül úgy vagyunk mi a szálloda épí
téssel is. Majd csak akkor hiszszük el, ha az első 
murit végig élveztük az ujjonan megcsinált szép 
termekben. Milyen jó  is volna, ha Dobray János
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ur most nagyon megharagudnék ezért az Írásért, 
löldhüz csapná a lapot és gondo'ván egy meré
szet, lefűzne bennünket azzal, hogy a jövő hétre 
megrendelné a téglát és a kőműveseket és bele 
kezdene az építésbe.

,  MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

A divat.
— A Divat Ujság-ból. —

A napsütötte nyári naphoz hasonló világos 
nyári ruhák különféle értékű szövetből egyszerűen 
vagy díszesen elkészítve, mintegy teremtve vannak 
arra, hogy az asszonyi szépséget és bájt mégin- 
kább fokozzák.

Divatszin a „bleu Nattier*, „hotnard" (a sze
zon legújabb piros színe), mandarinsárga, serves, 
ibolyakék és fehér, ezeket dolgozzák fel a séta-, 
kangverseny-. ünnepély és tengerpartra való 
ruhához.

A nyári ruhák szabásánál majdnem kőtelező 
a derékkal egybeszabott ujjak, elől keresztező 
vagy kabátszerü diszszel erősen markirozva az 
empire vonalat. Fönt majdnem mindig kerek, 
szögletes vagy szivalaku pánlrész, mely a pultos 
ujjával megegyezően készül. Mint újdonságot em
lítik, azaz mégcsak jelzik a karra tnkószerüen 
simuló csipkeujjakat.

Csipke és mindig csipke, a legvékonyabbtól 
u legvastagabbig, igaz csipke és jó  utánzat a 
legjobb disz.

Az utazóruha lódén, alpakka, coverl-coat, 
stb. hasonló szövetekből készül. Hozzá különféle 
blúzok: Hanoii, vászon/1 Tir és mosóselyemből, 
elegáns blúz: selyem, batiszt vagy csipkeszövet- j 
hol, mely ulubhit az elmaradhatatlan „tabló d’hote- I 
nál is lehet viselni. Nagyobb fürdőhelyen egy ele- ; 
gáns hölgy ruhatárából som szabad hiányozni a 
básztselyem, fehér kamgarn vagy sevióból készült j 
angol kosztümnek, melyei férfimellény vagy batiszt I 
blúz egészít ki. Épp igy szükséges a csipkeköpeny 
és hűvös estékre a világos posztóköpeny. Tengeri- 
fürdőhelyeken égő piros ruhákat és fehér trikó- ! 
szövetkabátokat fognak viselni. Legnagyobb ujdon- 1 
ság a posztószoknya színéhez illő svédbörböl ké- I 
szült „vertes caracos“nak nevezett rövid kabátka.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer | 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne- j 
gyedévre postán való szétküldéssel két korona j 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat j 
L'jság kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk 
Szilárd-utcza 4. sz.

Közgazdaság.
A lótenyésztés alapföltételeiröl. A lótenyész

tés első és elengedhetetlen föltétele, hogy egész
séges és mindenekelőtt száraz, nagy kiterjedésű 
legelöterületek álljanak rendelkezésre. A lótenyész
tés legelő nélkül, halgazdaság viz nélkül, mert ha 
még oly tágas kifutóink vannak is, szabad mozgás 
és legelő nélkül jó lovat nem tenyészthetünk. A 
szárazabb természetű legelők alkalmasabbak a 
lovak részére, mint a nyirkosabb ; az utóbbiakon 
ugyan több állatot lehet tartani, de azok minö- 

! ségc nem lesz oly jó. lla állandó legelőnk nincs, 
annak létesítésére jóminőségü talajt kell válasz
tani és azt trágyás kapás után vetett fümag-kcve- 

I rékkel begyepesiteni.
Ha a lótenyésztés czélja csak az, hogy a 

| gazdaság igásló-szükséglctét fedezze, rendes körül
mények között nem sok jövedelmet fog szolgáltatni, 
mert igáslovakat olcsóbb áron lehet vásárolni,

1 mint amenyibe azok tenyésztése kerül. Az igáslo- 
I vak tulajdonképen a tenyészetek sclojtjéből kerül

nek ki és ilyen anyagot legtöbbször olyan áron 
kell eladni, amely a tenyésztési költségeket nem 
fedezi. Elvül kell tekinteni, hogy ilyen állatok 
mielőbb kikerüljenek a tcnyészistállóből, mert 
mint tenyészállatok a takarmányt nem téritik 
meg. Ha a lótenyésztés után jövedelmet akarunk, 
akkor olyan tenyészanyaggal kell rendelkeznünk, 
mely annak lehetőségét nyújtja, hogy a tenyészet 
minden származékát vagy mint jó  csikókat egy-két 
éves korban, vagy mint remondákat, vagy pedig 
mint kifejlett luxuslovakat adhassuk cl. Csakis 
ilyen körülmények között fizeti ki magát a tenyé
szet : ha csak igáslovat tudunk előállítani, akkor 
ez után hasznot ne várjunk.

Az okszerűen vezetett lótenyészetekben a 
tenyésztett növendékállatok azonnal eladatnak, 
amint piaczképesek, mert jo  árát adnak értő, mert 
a piaczképes állat tovább már nem fejlődik és 
hiába eszi a drága abrakot.

Az első alkalom a tenyésztett állat értéke
sítésére az elválasztás után van, azután egy- és 
kétéves korában, amidőn a katonai lósorozó bizott
ság elé állítható. Ha ez alkalommal nem megy el 
valamelyik állat teljes kifejlődéséig, tehát 5—fi 
éves koráig kell tartani, mert az ipar. luxus vagy 
sport csak ezen kortól kezdve használja az álla
tokat. A visszamaradt csikók tehát ezen korig a 
gazdaságban használandók ki.

Kétségtelen az, hogy olyan tenyészet, mely 
az el nem adott növendékállatok nagyobb részét, 
vagy azokat mind képes a gazdaságban foglalkoz
tatni, jövödelmezöbb, mint olyan, ahol a munka
képes és még el nem adott állatok nem használ
tatnak ki. Az előbbi esetben a tenyészetbe fekte
tett tökét és egyébb költségeket részben a gazda
ság igáserö-szükségletére lehet áthárítani, mert a 
tenyészet ezen a réven is hasznot hoz; ha azon
ban az anyakanczákat és a kétévesnél idősebb 
csikók munkaerejét a gazdaságban nem lehet 
felhasználni, akkor olyan tenyészet, mely csak 
katona- vagy kocsilovakat, vagyis középszerű ára
kon értékesíthető állatokat állíthat elő, már vagy 
egyáltalában nem jövödelmezö, vagy csak igen 
kevés hasznot szolgáltat. Ilyen viszonyok között 
csak a magasvérű tenyészet, vagyis a tenyészálla
tokat értékesítő tenyészet állhat fenn.

Habár az intelligens és tőkeerős gazda a 
lótenyésztés utóbbi nemét is jó sikkerrel űzheti a 
gazdasági üzemben, akár kicsiny, akár nagy legyen 
az, első sorban mégis az lesz a tenyészet czélja, 
hogy a gazdaság, ipari üzem, közlekedési eszkö
zök, luxusló-tartás vagy a katonaság áltál szüksé
gelt lóanyag kielégítésére dolgozzék és nem az, 
hogy tenyészméneket vagy kunczákat állítson elő, 
s azért törekedni kell arra, hogy lóállományának 
munkaerejét a gazdaságban értékesíthesse, s igy 
a tenyészet fentartási költségét csökkentse.

A lótenyésztés egyik fontos kérdése az, hogy 
meleg- vagy hidegvérű lovat tonyészszünk-e ? Eb
ben a tekintetben azonban föképen a piacz igé
nye határoz, mert nagyon természetes, hogy a 
lótenyésztő gazda sein lesz oly rossz üzletember, 
hogy más fajtájú lovat tenyészszen, mint amilyen 
biztosan és jó  áron értékesíthet. Saját óhajait és 
igényeit alá kell rendelnie a vásárló közön
ség Ízlésének, ha tenyészete után jövödelmet akar 
látni. M. Sz.
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Előfizetési felhívás
a

M u r a s z o m b a t  és  V i d é k e
társadalm i és közgazdasági heti lapra.
A m. t. nagyérdemű közönség nagybe

csű figyelmét tisztelettel felhívjuk lapunkra, 
mely már ez évben a huszonharmadik 

j évfolyamában jár.
A jelenlegi kiadóhivatal 4-ik éve, hogy 

I átvette e lap anyagi előállítását, igyekezett 
ez idő alatt pontosságával támogatni a szer- 

j kesztöség buzgó, mindig érdek nélküli törek- 
vését, mely igyekezet mindig a járás érde
két tartotta szem előtt. Ennek fejében nem 

; kivált mást a kiadóhivatal, mint a nagyér- 
! demü közönséget felkérni, hogy ezen hézag

pótló lapot anyagilag kegyesen támogassa, 
mely oly csekély, hogy

egész évre . . .  6 korona
fél évre . . . .  3 „
Kedvezmény! Aki postafordultával la

punkra előfizet, a lapot már e hóban küld
jük és az előfizetést julius hó elsejétől 
számítjuk.

Tisztelettel
A kiadóhivatal.

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- 

I után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.



MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE
JUNIUS 9.

Maiczán János ferenczfalvai 
(Vasmegye) lakos 1400 négy
szögöl területű telkét a rajta levő 
házzal, mely üzlethelyiségnek igen 
alkalmas, az összes hozzá tartozó 
gazdasági épületekkel együtt sza
badkézből eladja.

MURASZOMBAT, 1907 ,

Mesés szép lesz
minden hölgy 

vii“ féle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa sziliben 2  kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

A  7  vegyészeti labo-
k J  t J Z C t .  ratoriumában

Kecskemét.
M in ts e k

.’WBr-l I

Védjegy: „Horgonyt*

A Lin imént. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziseer, mely ntár több 
mint 37 év ót* legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kötvénynél, osúznál és meghűléseknél,

bt*dörzsölésképped használva. ..........
Figyelmeztetés. ^Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" vódjegygyel 
és a Richter czégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

Dr. hlchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

H ir d e tm é n y .
A muraszombati ág. hitv. evang. 

egyházközség jelenleg épülő házának 
földszintjét, amely üzletnek igen 
alkalmas, s amely áll egy tágas

ü z le th e ly is é g b ő l,
3 szobából, konyha, éléskamra, pince 
és padlásból, a ház elkészültével 
bérbeadja. Bérelni szándékozók, 
ajánlataikat f. hó 25-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldjék be.

Imakönyvek minden vallás felekezet részére egyszerű és díszes kötésben 
kapható Balkányi Ernő könvvkoreskedéséhen Muraszombat.

Vasúti útmutató Magyarország összes menetrendével és vasúti 
térképével. Kapható Muraszombat, Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 40 fillér.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat 
kapható és megrendelhető a következő tudo
mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Pallas
Lexicon.

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

1 2 0
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T á r t a l o m :  utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 40  f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő héti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 40 fill* 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadlatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. —  Egyes szám ára 24 fillér.

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
p o lit ik a i n ap i
la p ,  m i n d e n  
szám  érdekes 
r e g é n y n y e l .
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A világ legjobb szappana

Sunlighi Szappan
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré 

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

A S C H E R  B. é s  F I A “ hn*és Bellatiinc.

sr.--1 .vrsv-. .v  'r~

Lokom obilok, Gőzcséplőgépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Tala jm ivelö Eszközök, Teljes Malom-

berendezések, stb. stb. Kívánatra szívesen küldünk 
árjegyzéket és költségvetést.

M A G Y A R  K E R E K E  SD E L  M I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
A M a g y a r  K ir. Á lla m v a s u ta k  G é p g y á r á n a k  V e z e r ü g y n ö k s é g e , B u d a p e s t .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


