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P ályaválasztás.
' ac a  tanévnek. A tanulók elhagyták 

a, kólát, lágyrésze még ugyan visszatér, 
I, \ megkezdeti tanulm ányait folytassa, a 
ni -ik része pályát választ.

\ pályaválasztás a tanulónak legkonio- 
h legfontosabb dolga. É letkérdése. Ha 
jól választott, biztosította jö v ő jét, ha válasz
tava helytelen, egész életét tönkre tette. S  
mégis a szem rehányás nem  annyira öt, a 
tapasztalatlan ifjú t su jtja , kit képzelete 
csalfa ábrándok elkábitottak. H anem  a sz á 
llá. A legtöbb je csak fél utón veszi észre, 

pályáját nem  jó l választotta meg. Nem 
1 számolt tehetségével, hajlam aival, a  szülő 

nem vetett szám ot anyagi viszonyaival, 
kidőlnek fele utón a m egkezdett m unkából, 
félemberek m arad nak ; de m ár akkor m ajd 
nem minden késő. Az elfecsérelt pénz és 
idd. többé vissza nem  jő . S  m égis mind
ezeket tudva, mit látunk az é le tb e n ?

Az iskolát elárasztó ifjúság, m ég a pol
gári iskolák is, am elyeknek az lenne igazi 

Jjiv alása , hogy az ipari pályára előkészítsen, 
v j£ ,‘ s arra  törekszik, hogy az iskola porát 

lenizza m agáról s m ielőbb ur lehessen. 
Tisztviselő.

Valóságos betegség, süt m ár országos 
esii Pás ;i tanulóknak a tisztviselői pályára 
való tanulása. S  ennek a betegségnek fer
tőző csirá ja  az a nézet, hogy pl. négy 
polgári elvégzése teljesen  fölösleges avagy 
üres fényűzés annak, ki ipari avagy föld

m íves pályára megy. Végzetszerűen téves 
leifogás. Az életviszonyok m a úgy átalakul
tak, hogy az ipari pályák is nagyobb tudást 
igényelnek. Akik csak a hajdani képzettség
gel m ennek arra a  pályára, csak nagy élet
küzdelemmel vagy sehogy.m sem  boldogulnak 
a nagy versenyben. Hányán vannak a 
szülök közt, kiknek virágzó iparuk, üzletük, 
a  m egélhetést biztositó gazdaságuk van s 

Tineküket. bár kevésbbé tehetségesek is, 
m indenáron úrrá akarják nevelni. Ez a mi 
speciális „m agyar betegségünk“ . Még mindig 
n e m  m ent át köztudalba, am i pl. az am eri
kaikat, avagy a poroszném eteket nagygyá 
gazdaggá tette, az ipar m egbecsülése. Nálunk 
még mindig az a téves hit, hogy csak a 
tisztviselő a z : ur. Pedig az lenne a leg- 
észszerübb, ha a gyerm ek azért tanulna, 
hogy idővel ap ja  m űhelyét vagy az öröklött 
birtokát átvéve virágzóbbá tegye.

H azánk közgazdasági viszonyai sa jn os 
bár lassan, de biztosan haladnak azon az 
utón, melyen az ip arés  kereskedelem derengő 
h ajn ala  közeledik. Nézzenek a szülök körül 
az életben. Látni fogják, hány iskolázott 
em ber küzd az élettel. A legkisebb dijnoki 
állásra főiskolákat végzett egyénük százával 
pályáznak, am ely állás alig ad többet a napi 
szárazkenyérnél. S  ha még hozzávesszük, 
hogy a tisztviselők helyzete a folytonosan 
nehezedő szociális életviszonyok közepette 
mindig m ostohább lesz.

Az iparé, a  kereskedelem é a jövő . Ne 
legyenek kishilüek a szülök. Ne a mostani

TÁRCZA. Az Athéni Iskola (bölcsészei) freskója a; 
említettem fostménynycl szemben levő falói 
látható.

A Vatikánban.
Itta : JÁNOSSY GÁBOR

Rafael világhírű festményei, freskóitól, a mü- 
-/.cl örökbecsű alkotásaitól tündöklik a Vatikán 
jy terme. A festészet fejedelmének ezen, tálán
ál leghatalmasabb, legremekebb alkotásai elölt 

nivészi benyomásokkal eltelt lélek ujubl; gyö- ] 
Tőségeket talál, holott azt Iliimé az ember, j 

az eddig látott műkincsek illán már értéke
i k  igyogóbb alkotás nincs is a világon.

A llittudományt ábrázoló freskót a pátriár- 
- entok, tudósok, evangélisták és az aposlo- 
flakjait egyszerűség, természetesség, világos 

az egész hatalmas koinpozicziót formai 
kk. tesség jellemzi.

Ezek az alakok élnek ott azon a falon, mintha 
‘-iáik megmozdulnának, mintha kilépnének onnan 

/ázados némaságukból, hallgató helyeikből,
11 a fönséges arezokon a vallásnak szent 

a!a ragyog, a szemekből a nagyra hivatottság- 
• az ember magasab rendeltetésének érteim ;

• gárzik elő, — ah, c nagy szellemek mintha br
it toltak volna a vallás gyönyörű misztériumaiba, 
zűrök élet, a lélek halhatatlanságának rejtelmeibe, 
át és tudás, a teremtésnek, az Isten képére alko

tott ember erkölcsi hivatásának álértése szól e/. 
arczokból hozzánk.

Aristotcles, IMáló, Archimedcs. Pythagoras, 
Diomedes slb. jcllcmzeles arezáin mély tudás, az j 
ismeretek mérhetetlennek tetsző világában való 
otthonosság, a tapasztalatok beláthatatlan tömeget 
összefoglalni, elrendezni tudó tehetség, nagy esz
méknek, gondolatoknak kinyomnia van ragyogó 
technikával föl tűntél ve.

A Jogtudomány freskójával szemben, mely
nek aiakjai közül Justinián es IX. (iergely kiilö 
nősen kiemelkednek, — látható a Költészet óriási 
festménye, melyen a Múzsák alakjai utolérhe
tetlen finomsággal, kifejezhctctlen bájjal vannak 
fii. tüntetve.

És a kik évezredek óla gyönyörködtetik la 
icnlumaiknak kincseivel az emberiséget, a legszebb 
isteni adomány, a költői géniusz boldog, irigyelt 
kincseivel megáldott poéták mily jellemző arckife- j 
jezéssel örökitvék meg ezen a tündöklő falon!

íme Petrarka, az édes szerelmi dalok láng- 
szivii kobzosa, olmélázva néz maga elé, talán 
éppen Laurára gondol, talán megihléti nemes 
szénvedélylől lobogó szivét és egy uj dd forrását | 
fakasztja abban a szerelem . . .

Danténak komoly, szinte boron ó arcvonásai ; 
eszünkbe juttatják az isteni Színjátéknak fenséges j 
jeleneteit s idehozzák, a bámuló lelki szemei elé 
varázsolják a tökéletes földi ideálnak. Öeatricének 
gioriózus alakját.

Vasárnap, július 7.

fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 
Nyilttér petit sora 50 fül.

kis iparosokat vegyék zsinórmértékül, kiknek 
legnagyobb része a kellő műveltség hiányát 
érzi a világ versenyben. Vegyék azokat 
példának, kik kellő műveltséggel léplek az 
ipari és kereskedelm i pályára s azon szert 
tettek anyagi függetlenségre, társadalmi 
tekintélyre. Mivé tették hazájukat a fentit 
nevezett népek müveit iparosai, kereskedői 
és m ezőgazdái? Nálunk is elérhető az, ha 
kellő képzettséggel hivatásszerű lég lépnek 
azokra a pályákra. A munka nem szégyen, 
az nem esit. A tanulók ne azt nézzék a 
pályaválasztásnál, hogy hol kell kevesebbet 
dolgoztd. —  Meggyőződhetnek az életben 
szavaim igazságáról; a  társadalom  bármely 
terén működnek, ha azt a helyet, melyet 
az élet szám unkra kijelölt, becsülettel betöl
tik polgártársaik becsülését kiérdemlik. Szük
sége van e hazának a derék, értelm es, 
munkás iparos, kereskedő és gazda osztályra.

- Ezek vezéreljék a szülőket a  tanulók 
pályaválasztásánál, ök boldogulni fognak. 
M agyarhazánk nagygyá, hatalm assá, virág
zóvá lesz.

Még szükségesnek tartjuk néhányat az 
ipari pályák közül felem líteni, am elyekre a 
középiskola két osztálya, tehát a  polgárié 
is képesil. Agyag ipari, kertészeti, kosárfonó, 
kőfaragó, csipkeverö, épitö ipari, iparrajzi, 
ácsm esteri, fa- és fémipari, gyerm ekjáték 
készítő, m echanikai, órásipar, szövőipari 
szakiskolákra, A négy osztály elvégzése 
u tán : közép ipariskola, mely a következő 
osztályokra o sz lik : 1. diszitö íestészeli, 2 .

Olt mosolyog szolid tekintete a nagy Virgi- 
liusnak és a kit először kellett volna említenem, 
akinek magasztos alakja először tűnt a szemembe, 
ott látom fenkölt tekintetét, valami földöntúli ihlet
től, a teremtés szent lázától sugárzó arczát örök 
Homérosznak. Szinte hallom, a mint fölzendül a 
költők c dicskoszorus Ősének kobozzán a dal . . . 
hősöknek, isteneknek csodás történeteit bűbájos 
regékbe szövő . . . .  hallom a dalt, Homérosz 
énekéi, azt, a miben a magyar dalnok gyönyörű 
szavai szerint:

Játékaidat, óh gyönyörű szüretem !‘
Igazad van mi örökéjelü költőnk, kit ha 

akkor élsz — ide helyezett volna c ragyogó gé
niuszok sorába az a halhatatlan ecset . . . igazad 
vagyon alib in, hogy évszázadok, ezredek letipor
nak mindent, mindent könyörtelenül, de szentek 
előttük a költők, érintetlenek maradtok, cl nem 
műin, meg nőin fogyatkozó fénynyel ragyogtak a 
mindeneket megörló örök idő előtt ti dalnokok s 
veletek együtt fönséges vonásaitoknak megörökitöje 
u nagy. dicső, halhatatlan Kaftáelo . . .

Az Eredendő Bűnben Éva alakja van cso
dálkozásra készilö bájjal megfestve. Az ifjúságnak, 
a szerelemnek, ennek a bűbájos, ennek a tökéletes

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.



diszitö szobrászati, 3. kisplasztikái szobrá
szati, 4 . ötvösségi fis zom áncozási, 5. fam et
szet, fi, rézm etsző és rézkarcoló, 7. lakás- 
berendezési és iparművészeti rajzolók és 
tervezők szakosztályára. Ezeknél tanév 5. ■ 
végzett növendékei lehetnek rajz és iparm ű
vészeti szaktanárok. Mechanikai szakiskola, 
üvegtechnikai intézet, pomológia (gyümölcs 
és kertészet bányaiskola.

Vasúti teher tarifák.
Megemlékeztünk már egynéhányszor lapunk

ban arról, hogy a körrnend—muraszombati h. é. 
vasút részvénytársaság a teher tarifát oly módon 
állapította meg, hogy egyes árucikkek fuvarozása 
Alsó-Lendva felöl tengelyen kevesebb pénzbe kerül, 
mint vasúton Muraszombatig. Ez a visszás állapot 
természetesen megdöbbentette kereskedőinket, ki
ket a dolog első sorban érint. Mozgalmat indítot
tak és ennek az volt a következménye, hogy 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró, aki a vasút részvény- 
társaságnak igazgatósági tagja is, egy terjedelmes 
és kellőleg megokolt memorándumot terjesztett 
az igazgatóság elé, a melyben kifejtette, hogy 
nemcsak a helybeli keieskedelemnek, de a vasút
társaságnak is eminens érdeke, hogy olyan teher 
tarifák legyenek, a melyek mellett a járás bevitele 
és kivitele ezen a vonalon lesz lebonyolítható.

A részvénytársaság igazgatósága teljesen 
elfogadta a főszolgabíró érvelését s erről őt. 
általa pedig az érdekelt közönséget az alábbi két 
levélben értesítette.

Nagyságos Pósfay Pongrácz főszolgabíró, 
ig. tag urnák

Muraszombat
Nagyságodnak a vasutunkon alkalmazandó 

díjszámítások ügyében m. hó 20-án hozzánk 
intézett becses sorait köszönettel vettük s tiszte
lettel tudatjuk, hogy a muraszombati áru-forga
lomban szükséges különleges díjszabási intézke
dések nagy része már teljesen elő van készítve 
és a sál—muraszombati vonalrész megnyitása 
után haladéktalanul érvényesíttetni fog, inig a 
szükséges egyéb intézkedések beható tanulmány 
alatt állanak és amennyiben leküzdhetlen nehéz
ségbe nem ütköznek, szintén mielőbb meg fog
nak tétetni.

Kiváló tisztelettel
Körmend —zalalövö—öriszentpéter— 
muraszombati (Magyar délnyugoti) 
helyi érdekű vasút részvénytársaság.

__MURASZOMBAT, 1907.

szépségű arcznak a vonásain az anyaság átérzé- 
sének a fönsége honol.

A Vatikán folyosóin is Rafael fényes freskói- ! 
bán gyönyörködünk, de sietünk utolsó alkotását, 
Jézus színeváltozását (Transfiguratio) megcsodálni. 
Igen sokan ezt a képet tartják a Mester legtöké- I 
letesebb müvének s a közfelfogásnak talán a kép 
felső, Rafael festette részét illetőleg igaza van, de 
az alsó rész, melyet a Mester tanítványai fejeztek 
be, már nem tesz olyan grandiózus benyomást a 
nézőre, mint az említettem többi festmény.

A kép felső részén az Ur Jézus Illés próféta 
és Mózes között a légimben fölfelé száll, mig 
alattuk három tanítvány az égi fénytől megtánto- 
rodottan a porba omlik.

Alul a tanítványok segítségét kéri egy apa 
fia számára, a kit a gonosz szellem megszállott.
A tanítványok tanácstalanul, tehetetlenül állanak s 
az Istenné átváltozó Krisztus felé mutatnak, a kitől j 
minden jó adomány és tökéletes ajándék alászáll, j 
a ki az üdvösségnek kutforrása.

A hatalmas freskón az Üdvözítő felséges, J  
isteni alakja, a két nagy prófétának átszellemült 
tekintete, orczái, a föld porába omló apostolok' 
álomszerű meglepetése ragyogó művészettel van 
ábrázolva.

L’jra meg újra vévigjárom e folyosókat, ter
meket, alig tudok megválni ezektől a csodás alko
tásoktól, éhséget, szomjúságot, fáradságot, mindent, 
mindent elfelejt az ember itt, a művészét c gigászi 
müvei előtt, melyek a lángész erejét, ragyogó di
csőségét és az emberi akaratnak, tudásnak szinte

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE”

Nagyságos Pósfay Pongrácz főszolgabíró, 
ig. tag urnák

Muraszombat
M. hó 11-én költ 144-1907 számú levelünk 

kapcsán tisztelettel értesítjük Nagyságodat, hogy 
a „Vasúti és közlekedési közlöny* cimü hivata
los lap ez évi 64. számában 337 folyószám 
alatt közzétett és ugyanazon lap 73. számában 
helyesbített hirdetmény útján közvetlen s rész
ben jelentékenyen mérsékelt díjtételekül enge
délyeztünk a Gráczba szállítandó 1. külön díj
szabásba tartozó áruk (gabona, hüvelyesek, 
őrlemények stb.) továbbá élő állatok és friss hús 
után. Ezenkívül az említett lap ez évi 54. szá
mában 297 folyószám alatt közzétett hirdetmény 
nyel jelentékenyen mérsékeltük a Muraszombat 
és Batlyánd egymásközti forgalmában alkalma
zandó díjtételeket is.

Tisztelettel kérjük Nagyságodat, hogy a 
sál—muraszombati vonalrész megnyitása napjá
tól érvényes ezen díjmérséklésekről az érdekelt 
kereskedőket és szillátókat értesíteni méltóztas- 
sék azzal; hogy a közelebbi részleteket es mó
dozatokat az állomásokon lehet megtudakolni.

Kiváló tisztelettel

JULIUS 7.

S az elszánt csapat az egri nőkre emlékez
tető elszántsággal éles csatakiáltások közepette 
megostromolja a vasutat, felrántja az ajtókat és 
elhelyezkedik a fülkékben. A bent ülök megijed
tek az első pillanatban, de midőn az égő sze
mekbe pillantottak, mihamar derűs képet vágtak 
s egy kellemesén eltöltendő utazás reményében 
marasztalták a hölgyeket, hogy menjenek velük. 
Javában folytak a hadakozó felek közt a béke
tárgyalások, amikor egyszer csak éles fütty hasítja 
át a levegőt s a vonat indulni készült.

Nosza volt rémülés, ijedelem. A bájos ama
zonok mind az ajtókhoz rohantak s mint sülyedni 
készülő léghajósok, előbb kalapjukat, kabátjukul 
stb. hajigálták ki az ajtókon, aztán éles sikoly és 
jajgatások közepette merész ugrással leugrottak 
a robogó vonatról. A kis kalandból komolyabb 
következmények nem származtak. A pletyka ugyan 
regél valamit, amit az induló vonat okozta ijedt
ség, mint az ijedelem ad oculus bizonyítékát em
lékül hagyott egyik-másik hölgy után a megindult 
kupékban. De hát ez csak pletyka. Egy indiskrét 
férj elszólalásából keletkezett pletyka . . .

Idyll az alagutban.
Körmend —zalalövö—őriszentpétei—  
muraszombati (Magyar délnyugoti) 
helyi érdekű vasút részvénytársaság.

Vicináliádák.
Hálás szívvel köszöntünk várva várt vici

nálisunk! Örömmel üdvözlünk, mint járásunk 
regenerátorát, jövendő átalakítóját, de a mi örö
münk azért lészen különösen nagy és önzetlen, 
mert benned látjuk a buzgó ősforrást, melyből 
a vicinális tréfák, nyári ugorkaszezonunk kedves 
neintöi fakadnak. Buzogj, buzogj te kiapadhatlan 
forrás s önts derűt, jó  kedvel s mindenek fölött 
hálás thémát ebbe a csúf ujságnélküli időben.

Ostrom a vicinális ellen.
A megnyitás estéjén történt az alábbi kis 

kaland. Mikor a bankettnek már vége volt. a díszes 
vendégsereg kivonult az állomásra és elhelyezke- [ 
dett mindenki saját kocsijában. Egyszer csak, ' 
mint derűs égből lecsapó villám, mint égrengetö 

•havasokból elgördülő lavina, bájos amazonsereg 
éles csatakiáltásokkal ellepi a peront. S mintegy 
jelszóra sorba álltak, ült láttuk a helyi baktisok 
minden valamire és szemrevaló tagját, elült arcu
kon a bájos mosoly s komolyan nézték az elöltük 
fel és alá járkáló parancsnokukat, aki nem volt 
más, mint egyik helybeli sneidig uriasszony, aki 
két kedves lányával vonult ki a csatatérre. Egy
szerre harsány hangon elkiáltja magát a parancs
nok : Vigyázz !! Indulj!!

már korlátokat nem ismerő hatalmát diadalmas 
ékesszólással hirdetik időtlen időkig!

A vatikáni múzeumok kincseinek alapos meg
szemlélésére és tanulmányozására nem belek és ! 
hónapok, de esztendők kellenének. — Az egész 1 
klasszikus kor föltámad itt elöltünk, a mint e 
beláthatatlan hosszú folyósókon, termeken végig 
ballagunk. Nem annyira az ókori szobrászat utol
érhetetlen remekei: a Belvederc világhírű Apollója 
és Caokoonja, Herkules fölséges torzója, a Nílus 
folyamistenének kolosszális fekvő szobra, azok a 
csodás tökéletességű szoboresoportozatok, az örök 
Szépnek, az örök harmóniának o tündöklő minta
képei ragadják meg c kápráztató kincsek között 
figyelmünket, mint inkább az antik világ büszke 
hatalmas inak, a hóditó Caesarok, hadvezérek 
költők, tudósok, művészek megszámlálhatatlan 
szobrai.

Hiszen ezek a szobrok kilépnek elöltünk 
ezredéves némaságukból, ez arezok, e szernek 
beszélnek hozzánk, följárják előttünk meglepett, 
megilletödött nézők előtt a fényes, a ragyogó po- 
gányvilágnak emlékeit, megelevenítik elöltünk 
azoknak életét, a kikről ifjúkorunkban oly sok 
dicső, csodás és borzalmas történetet hallottunk 
az iskolában, olvastunk könyveinkben.

Itt, c termekben tárul föl előttünk a maga 
megdöbbentő természetességében valóságában, 
néma fenségében az antik Rómának élete, csodás 
története!

Mikor még csak először volt szó, hogy a 
muraszombati vicinális alaguton is át fog menni, 
rögtön bátor elhatározás keletkezett bennem, 
hogy én a vicinálisra egy bérleti jegyet váltok, 
hogy kedvező alkalmakkor ide-oda utazgathassam 
az alaguton keresztül, mert amennyi kellemetlen 
keserűséggel já r egy vicinálison való utazás, ép 
oly nagyszerű és fölséges az a pár perc, amit w 
alagutban eltöltünk. Vannak júizlésü embcreT?;** 
akik azt mondják, hogy nyáron nem Ízléses csó- 
kolódzni, csak télen. E sorok Írója inkább rossz 
ízlésűnek hagyja magát csúfolni, de becsület
szavára kijelenti, hogy csókolódzni mindig jó, 
pláne az alagutban, de néha veszélyes. No de 
sebaj, nincsen rózsa tövis nélkül.

Tegnapelőtt vidám társaság szállt fel a 
helybeli prüszkölő vicinálisra. Hatan valának a 
bátrak és elszántak, akik felhasználva egy kelle
mes szabad délutánt, Öriszentpéterbe ránduliak át.
A társaságban két hölgy volt, két helybeli sneidig 
asszonyka és 4 ur, akik közül kettő, a 2 asszony 
férje volt, a másik kettő nem volt férje senkinek, 
csak aféle mindenütt olt legyeskedö dón Jüanok'- 
voltak. Az utazás a lehető legkellemesebb volt.
A férj urak politizáltak, szidták Tisza Pistát, 
— amint ez már a vidéki jó Ízléshez tartozik -  - 
a lovagok pedig keményen csapták a szelet a 
szép asszonyoknak s hevesen égett bennük a 
vágy, hogy bárcsak már az alagútba jutnának.
S mit tesz az Isten V Egy perc, fütyül a vonat s 
benn vannak az alagutban. Alig halad a vonat 
egy inéiért, egyszerre két gyengéd ezuppanás 
hallattszik, majd a ezuppanások után két gyen- 
gédtelen csattanás s csakhamar ezután valami 
olyasféle locscsanás, mint mikor a béka a vízbe 
ugrik. A jámbor férjeket kissé meglepték a gyors 
egymásután következő csattanások s várva várták, 
mig kijutnak a kétes félhomályból, íi amint ki
érlek az alagútból tekintetük önkéntelenül a Don 
Juánokra irányult s bizony épületes látványban 
volt részük. A lovagok ott ültek a szép asszo
nyok mellett, mindkettőnek arca piros volt, mint 
a rák s fejükről csak úgy csurgóit a viz. A férj 
urak gyávák voltak, szörnyen gyávák, nem szól
tak semmit, az asszonyok se szóltak semmit, de 
a lovagok-se.

Csak harmadnap, mikor a két férj össze 
találkozott, szólalt meg az egyik:

— Te én tudom mi volt ám az a nagy 
csatlanás az alagutban. Az asszonyok valószínűleg 
nyakon vágták az urakat, talán valami rossz 
viccel traklálták őket a sötétben s ezért öntettél, 
le őket.

A másik férjet nem elégítette ki e magya
rázat :

— Mondd csak, láttál le már viccet, amelyik 
ezuppant is, mert én a csattanás előtt cuppanást 
is hallottam. Én azt hiszem, hogy a cuppanás 
nem vicc volt, hanem — csók.

— Noha csók volt, akkor meg különben se 
tudjuk, kit csókoltak meg, a te feleségedet-c vagy 
az enyémet 7

—  Az enyémet semmi esetre sem.
— Hát az enyémet ?
— Hej barátom most már késő, nyugodjunk 

bele. se az enyimet, se a tiedet, liánéin mind
két asszonyt megcsókolták.
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Hivatalvizsgálat. Gyertyánfalvi
Ks-'yid Jó z se f csend őrszázados szerdán vá
m sunkban idözült s  a  helybeli csendőr- 
-/ániyat vizsgálta m eg s m egelégedésének 
.Jo li kifejezést a  tapasztaltak felelt.

Dr. S krilecz Mihály körorvos 1 havi sza- 
agat tegnap, szombaton kezdette meg. Távol- 

ii dr. Geigci* Vilmos főorvos helyettesíti.
Nyugalomban. H unyadi Sán d or 

járásürmester, csendörségünk szakképzett 
érdemes vezető je e hó közepén megválik 
állásidőt és nyugdíjba m egy. N yugdíjazásá
n a k  oka m egrongált egészségi állapota.

Vasutunk forgalm a. Igen sokan —  külö- a azok, akik ellene voltak a körfnend—mura- 
- nbati vasútnak — azt jósolták, hogy ennek a 
\ nalnak semmi forgalma nem lesz. A tények e 
l'.ofecziára alaposan ráczáfoluak, amennyiben a i 
vasútnak szinte hihetetlenül erős a forgalma és 
különösen a személyszállítás oly nagy, hogy alig 
tudnak neki helyet adni.

— Határrendőrségi kirendeltség 
Muraszombatban. Nagy m eglepetés érte 
a múlt hó 30 -á n  M uraszom batot. D om bi ! 
Ferencz m . kir. határszéli rendőr meg
jelent a községi jegyzőnél s előadta neki, 
hogy a belügym inisztérium tól sürgönyileg 
azt a parancsot kapta, hogy azonnal jö jjö n  
M uraszom batba, vegyen család ján ak  lakást, 
mert állom áshelye itt leszen. Nagy riadal
mat keltett Dombi F eren cz bem utatkozása, 
mert a  határrendörség dolgáról senki sem 
tudott sem m it. Se főbíró, se község, sőt az 
alispán sem , kihez telefonice fordultak fel
világosításért. A hir futótűzként terjedt és 
általános öröm et keltett, annál is inkább, 
mert abban a form ában szálldogált, hogy : 
egy fötisztviselö egy főbiztos vezetése alatt 
(i em berből álló kirendeltség fog ide jö n n i. 
Dombi Feren cz , akivel felesége, nagy szám ú 
csa lád ja  és bútorai is vele jö ttek  nyom ban 
lakás kereséshez fogott, úgy a maga, mint 
a hivatal szám ára, de —  am int az előre
látható volt —  nem talált. Nem állítjuk fel
tétlenül, de valószínűleg tartjuk, hogy e 
lakáshiány volt az oka annak, hogy a 
határrendörségi ügy am int most m ár két
ségtelenül m eg állapítható, 2  em berre olvadt 
le. A „V asvárm egye" ugyanis ju l. 5-iki 
szám ában azt ír ja , hogy a soproni határ
széli rendőr kapitányság v ezető je , llosvay 
Gusztáv kapitány az u jonan levizsgázott 
határszéli rendőrök közül keltőt M uraszom 
batba rendelt szolgálatra. E  két rendőr már 
itt is van . Itt jegyezzük meg, hogy Dombi 
Ferencz kirendelését, m ert nem  kapott 
alkalmas lakást, visszavonták és Alsólendvára 
vezényelték.

A vármegyei tűzoltó-szövetség közgyűlése.
A vármegyei tűzoltó-szövetség junius 29-én tar 

’ltu meg évi rendes közgyűlését Pinkafőn. A 
/.uvétség választmánya a korábbi mogállapoiás- 

!")z képest a jövő évi közgyűlés helyéül Muru- 
znmbatot hozta javaslatba, az elnök azonban 

• " terjesztette Felsőőr nagyközség azon kérelmét 
hogy a jövő évi közgyűlés az ottani tüzoltó- 

' i-'y sülét 25 éves fennállásának megünneplése 
céljából náluk tartassák meg. A közgyűlés szavazat- 
1 'hűséggel Felsőőr mellett döntött s igy remé!- 

töleg egyszer csak ránk is kerül a sor, A köz
gyűlés Gsaplovits Ferencz hattyándi körjegyzőt 
örökös tiszteletbeli tüzrendészeti felügyelővé. Kc- 
ívszthury Kálmán inártonhelyi körjegyzőt, Mcixner 
•Mátyást, Kondor Ferencet és Sohár Istvánt pedig 
tüzrendészeti felügyelőkké választotta meg.

— Szerencsés operatió. Bagári József inárton- 
hclyi plébános súlyos szembajt kapott, úgy annyira, 
hogy jobb szemét operatíve el kellett távolítani, 
mert attól lehetett tartani, hogy bal szemóro is
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átterjed a baj. E hó 2-án történt a muraszombati 
kórházban az operatio és pedig igen szerencsésen.
A milyen részvéttel vagyunk a derék plébános 
iránt, ép annyira örvendünk a műtét sikerének, 
és reméljük, hogy a népszerű plébános híveinek 
nagy örömére mielőbb teljesen felépül és még 
igen sokáig lesz vezető atyja és támogatója 
népének.

— ..Olajos Jóska megérett. A muraszombati 
arany ifjúság legfiatalabb tagja Olajos Jóska, 
Olajos Sándor helybeli tekintélyes ügyvéd fia, ki 
a múlt hqten kitűnő sikerrel tette le az érettségit.

—  S teierek szövetkezése vasutunk ellen. 
Osztrák szomszédaink felháborító pimaszságáról 
vettünk hirt. A régedéi és halbereini mészárosok 
és marhakereskedök — akik mig a betevő falat
jukat is magyar pénzből teremtik elő — állítólag 
carlellra léptek és azt határozták el egymás között 
teljes egyértelmiséggel, hogy csak olyan magyar
országi marhát vesznek meg, amelynek eladója 
arra kötelezi magát, hogy az eladott marhát 
osztrák vasúti állomásra, Hegedébe vagy Halbe- 
rcinba viszi tovább szállítás czéljából. A jó  szom
szédok ez a határozata amilyen ostoba, ép oly 
i npertinens. Tehát nem elég, hogy szívják a zsí
runkat, élősködnek a mi testünkön, de még azt 
som nézhetik jó  szemmel, hogy mi vasutat mer
tünk magunknak csinálni. Reméljük azonban, hogy 
a jó  magyar nép tudni fogja, mit kell ezzel az 
aljas eljárással szemben lennie. Jegyezzék meg 
maguknak gazdáink jó l, hogy nem mi vagyunk rá
szorulva az osztrák kereskedőkre, ha nekik kell 
a mi marhánk ! S mi nagyon botorul cselekszünk, 
ha helyükbe visszük, amikor ök kénytelenek érte 
jönni annál is inkább, mert nem tévesztendő 
szem elől, hogy annak a marhának Regedébe 
való hajtása sok pénzbe és időbe kerül, hogy az 
a hosszú ut folytán súlyában jelentékenyen vészit 
és végül, hogy Muraszombatból Körmenden át 
nevezetesen olcsóbb a szállítás költsége. De min
den előnytől eltekintve, még ha valamelyes vesz
teséggel is járna is a magyar vasútra való szál
lítás, akkor is meg kell tennünk azt. íme egy 
alkalom megmutatni, hogy nemcsak a szánk
kal és nemcsak követválasztáskor vagyunk igazi 
magyar emberek. Meg kell mutatni a hunezut 
németnek, hogy itt nem ur s ha nekünk akar 
dirigálni, akkor ezoki neki!

—  Az aratás. Országszerte megkezdődött 
az aratás, hála Isten nagyobb bajok nélkül. Járá- I 
sunkban semmiféle slrájk mozgalom nincsen, ■ 
népünk pedig százával megy messze vidékre < 
aratási munkákra.

—  A haragos menyecske. Aki haragszik, 
annak nincs igaza, a szegény adósnak sincs igaza, 
hát még ha haragszik. Rerger Vilmos helybeli keres
kedő valami peres ügyből kifolyólag végrehajtást . 
vezetett Mikola Ádám völgyesi lakos ellen. Sza- 
badlfy József hir. végrehajtó inog is jelent Völgye- 
sen s buzgón teljesítette hivatalom kötelességét s • 
midőn az udvaron már minden lefoglalható! felirt, 
a lakás felé közeledett, ahol Mikola Ádám felesége ! 
állott. S alighogy a végrehajtó az ajtóhoz lépett, I 
Mikoláné egy fejszét ragadott s fenyegetöleg fel
emelte, úgy hogy a végrehajtó kénytelen volt az ! 
eljárást abban hagyni s másnap csendőrökkel foly- i 
tatni. A harcias amazont feljelentették a bíróság
nál s egy pár leülendő kemény nap árán megfogja 
tanulni a régi igazságot, hogy ründnok muszáj 
lönni.

—  Megjöttek a diákok. Renépesül újra a 
város. Messze idegenből megjöttek a diákok, akik 
egy évig távol szüleiktől, jó barátaiktól idegenben 
végezték tanulmányaikat. Az elhagyott szülői házak
ban vidámság költözik s szülő és gyermek együtt 
örvendeznek a jó  bizonyítványnak, ahol pedig rossz 
a bizonyítvány, olt megvigasztal a pótvizsga sike
res reménye. Reméljük, serdülő ifjaink kitesznok 
a hazáért, s rendeznek bakfisainak örömére egy 
hét országra szóló majálist.

—  Akrobata mutatvány. Szokatlan látványos
ságban volt része a boldog halandónak, akit vég
zete a múlt vasárnap Honkö József kismálnási 
koresmáros háza felé vitt. Benn a korcsmában 
itták a jó  tótsági bort Gzvetkó Miklós és Loncsár

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

István. S vig poharazás közben valami nézet
eltérés támadt köztük, minek Loncsár István 
olyanformán próbált véget vetni, hogy Czvetko 
Miklóst karjai közé kapta, felemelte s kivitte az 
udvarra s sikerrel vágta az ajtófélfához, hogy 
szegény Czvetko Miklós emelkedett hangulatában 
súlyos sérüléseket szenvedett.

—  Páros élet a legszebb a világon. Aligha 
ezt a nótát dudorázta a múlt hónap 30-án Küzma 
János zsidahegyi gazdaember, amikor valami csa
ládi differentiát egy jól megformált vaskapocscsal 
próbált elegyengetni s alaposan eldöngette vele 
életének egyetlen társát. De az amazon se volt 
rest s in ílagranti férjére rontott s egy foutballo- 
zóra valló ügyességgel olyan goalt rúgott be neki, 
hogy szegény a sablonos könyü testi sértést 
szenvedte. A negédes házaspárt feljelentették.

Elmentek a mének. A kisszombati állami 
fedeztetési állomás ménjei elvonultak.

JULIUS 7.

A divat.
—  A Divat Ujság-ból. —

Az ország északi fürdőiben csak augusztus
ban kezdődik a főszezon, ellenben a bulaton für
dőkben mar júliusban a tetőfokán áll és alkalmat 
ad a gonddal elkészített toiletleknél arra, a mi 
tulajdonképpen főcéljuk, hogy viselőjüket díszítsék 
és megcsodál lássák.

Az elegáns tómenti és hegyi fürdőkben sok
féle formát használnak, célszerűt éppúgy mint 
elegánsát és diszeset. Ebben az évadban határo
zottan fehér a fosztó. melyet legjobban lehet tisz
títani és a mellett mindig legszebb is. Nagyon 
divatos a básztselyem viselése által kedvelné vált 
vászonszin, anélkül azonban, hogy kiszorítaná a 
sárgás árnyalatú piros vagy kék szint. Különösen 
a fehér-piros, fehér-kék stb. csikós szöveteket 
szeretik, melyeknek csikjai 2 mm. és 4 cm. széles 
ség között váltakoznak, és melyeket a derékon és 
négylapos harang- vagy kilenclapos tölcsérszoknyán 
úgy dolgoznak fel, hogy a csikók hegyesen össze
fussanak. A disz is összefutó csikós pántokból áll.

Tómenti fürdőben a vászon, piké, voile san- 
tungselyem, tafota és foulard a legalkalmasabb. 
Ezeket a legegyszerűbben dolgozzák fel. de már 
a nagyobb kerti ünnepélyekre vagy esti összejö
vetelekre a legfinomabb chantilly vagy irts csipke- 
szövetből, a legszebb íilébetétekkel, tiill d'espritvel, 
úgy marquisetteJ díszítik és ráhalmoznak ezekből 
annyit, amennyi csak ráfér, a nélkül hogy ettől 
a ruha esetlenné válna. Az egyszerű köpenynél 
kötelező a japán forma, akár sanlunselycm vagy 
fehér vászon avagy alpakkából készül. A bászt
selyem annyira kedvelt, hogy napernyőkre is fel 
használják. Itt megemlítjük azoknak az apró kis 
napernyőknek feltámadását, a melynek használa
tában nagyanyáink oly nagy mesterek voltak. Vé
gül még a gyermekruháról szólunk. Ezeknél is a 
fehér, piros- lehér, és kék- fehér divatos. Leányok
nak és fiuknak egyaránt legczélszerübb és legszebb 
a matróz- vagy tengerész kadétruba. A díszesebb 
ruhákat gazdagon díszítik esépkével és betétekkel. 
Hogy a gyermekek gondtalanul játszhassanak és 
ruhájuk a jászoktól, víztől védve legyen, nagyon 
célszerű az úgynevezett védőnadrág a melyet 
leányok épp úgy viselnek, mint a fiuk.

Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon o lcsó : ne
gyedévre postán való szétkiidéssel két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 

I Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk 
Szilárd-utcza 4. sz.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

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 u közönség ’ rendelkezésére 

i az állami óvodában.

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére küldendők.
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Jap án  legyezők
nyers selyem, nagyon szép k iv i
telben kaphatók B a lká n y i Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombatban.

Mesés szép íesz
minden hölgy

viî hlrü"fók' Aranka-Crétne
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó víz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a  v(«x‘zeli•atoriuinában
Kecskemét.

a

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer. mely már több 
mint '■’>! év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kö tvénynél, csúznál és meghűléseknél,

bedörzsölésképpen használva. ........
Figyelmeztetés. •'Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegygye! 
és a Richter_ezégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható.— 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
Dr Richter gyógyszertára az „Arany eroszlanhcz",

P rágában , Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi szétküldés.

366. és 369/1907. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. -ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré j 
teszi, hogy a muraszombati s több kir. törvény
széknek és járásbíróságnak 1905. évi V. 23 2 s 
több számú végzése következtében dr, Gottscber | 
Friedrich s több ügyvéd által képviselt dr. Gott- 
seher Friedrich, Fürst Antal, Sehmidt Károly. 
Mihr József. Schulh Vilmos és Glotár Bonoier eég ) 
javára Vrecsics István és neje Vreesics Rozália 
birószéki lakosok ellen 166 kor. 10 fill., 75 kor. 
50 fill., 327 kor. 49 fill., 21 kor., 144 kor. 28 fill., ; 
239 kor. 76 fill., 170 kor. 10 Üli. és 120 kor. 
96 fillér s jár. erejéig 1906. évi ápril 17 s több 
nap foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 839 koronára beesült következő 1 
ingóságok, u. m .: hordó, szobabeli bútor, vas
kályha, fali óra, tűzifa, szalma, bika, borjú, sertés 
slbbiből álló ingóságok nyilvános árverésen cl- 
adalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907. évi V’. 35/14. és 211 2. számú vég
zése folytán fent felsorolt tőkekövetelések és 
járulékaikból még hátralevő követelések és járu
lékaik erejéig Birószéken Vreesics István és neje 
Vrecsics Rozália lakásán leendő eszközlésére 

1907 évi juilus hó 17-ik napjának 
d. e. 11 órája*határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi IA. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés j 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le ' és felülfoglalták - azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LA. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javara is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907. július lu> l .
SZAI3ADFFY JÓZSEF,

kir. hír. végrehajtó

436 1907. végr. sz.

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

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szombathelyi kir. járásbíróságnak 
1906. évi Sp. II. 594. 3. számú végzése követ
keztében dr. Vratarits Iván ügyved által képviselt 
Tomiin János né szül. Küiics Judilh vasnyirusi 
lakos javára Küiics János vasnyiresi lakos ellen 
1000 korona s járulékai erejéig 1906-ik évi 
október hó 20-án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és folülloglalt és 1840 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. sertés malacz,

borona, tehén, tinó. sarju, lóher, tűzifa, szobabeli 
bútor, ló, szalma, szekér, eke és taligából álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás- 
bíróság 1906. évi Y. 502 4. számú végzése foly
tán 1000 korona tőkekövetelés, ennek 1906. évi 
október hó 3 i'< napjától járó 5" o kamatai és 
eddig összesen 91 kor. 52 fillérben biróilug már 
megállapított költségek erejéig Vasnyiresen, Küiics 
János lakásán ieendö eszközlésére

1907. évi julius hó 13-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kilüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzés 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. 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 felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907-il 
hő 29 ik napján.

SZABADFY JÓZSEF,
kir bir. végrehajtó.

évi juuius

Balkányi Ernőrr  könyv- ős papirkereskedésében M uraszom bat 
kapható és m egrendelhető a következő tudo
mányos, szépirodalmi m unkák és napilapok:

Palías
Lexicoíi.

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyetl

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is

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

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legnlleijedlebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró állal iri. angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 40 fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo
gadta tik 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

politikai napi
lap, m ind en  
szám érdekes 
. egénynyel.
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A világ legjobb szappana
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SunlighT Szappan
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré 

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

S S  A S C H E R  B.  é s  F I A

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


