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A métely.
Ir ta : Dr Oóczi Imre.

A -zeszes italok m értéktelen fogyasz- 
tá.-a. különösen am ennyiben  a nép nagyobb 
tűimé iben érezteti hatását, sokat vizsgált 
probléma. A szeszes italok m értéktelen élve
zetének igen m élyreható befolyása van a 
népre és bár e je len ség  inegligyelése szocio 
lógiái, egézségügyi szem pontból felette érde
kes és tanulságos, az alkoholizm ussal, mint 
tudományos kérdéssel csak  az utolsó évti
zedben kezdtek foglalkozni. Az orvos, a 
jogász, nem zetgazda és a statisztikus egy
aránt kiveszi a  m unkából a m aga részét, 
mindegyik igyekszik a kérdésnek öt érdeklő 
oldalát a lap jában m egism erni és igy csupán 
idő kérdése, hogy az alkoholizm us tudom á
nyos rendszere felépüljön  és ennek nyom á
ban m eghatáráljon a társadalm i előítélet és 
beköszöntsön a jo b b  belátás kora.

M agyarországon az alkoholellenes tnoz- 
ilom történetében  igen becses m om entum , 

hogy a hazánk nagy szellem i ú jjászü letését 
megelőző időben akadt nem  egy felvilágo- 
sndott férfi, aki az alkoholizm us ellen nem 
átallott szivvel-lélckkel sorom póba szállani. 
Xem  m intha párhuzam ot vonnánk az ak
kori és m ostani arisztokratáink között, csu 
pán azoknak az időknek a je llem zésére 
em eljük ki, hogy éppen olyan fenkölt em- 
lirr, m int W esselényi Miklós báró, harcolt 
túliul és szóval az alkoholizm us ellen , T er
im szelesnek fog ja tekinteni e vonást báró

W esselényiben m indenki, aki ism eri élet
rajzál.

Báró W esselényi Miklós a 4 0 -es  évek
ben, am ikor intra politicam et extra  az 
volt a tém a : paraszt m arad jon-e a paraszt 
vagy nem , a szűz vállak és robot világában 
pálinkával és paraszttal m ert foglalkozni és 
föl merte vetni azt a kérdést, hogy m ért 
hagyjuk mi, urak, a posványbán fetrengeni 
a magyar tájnak m egbecsülendő elem ét, e 
púrnépet? Szive elszorult annak a pusztí
tásnak láttára, m elyet a  szeszes italok élve
zete okozott az amúgy is nyomorgó jobbágy
ság soraiban , és azzal a  lépésével, mely a 
sorok tulajdonképpeni tárgya, felhasználta a 
gabona akkori drágaságát nem es cé lja  eléré
sére a szeszfözés eltiltására vagy legalább 
korlátozására.

Az alábbiakban idézünk néhány kieme- 
lendöbb passzust abból a vezércikk sorozat
ból, mely a Kossuth L a jo s be nem  vallott 
szerkesztésében m egjelenő Hetilap 1847-ik l 
évfolyam ában je le n t meg.

„N apról-napra terjed s öregbedik vi
lágszerte a meggyőződés, miszerint nem ünk 
szellem i, úgymint anyagi es erkölcsi, testi jó 
létének nagyobb m ételye s veszélyesebb ellen
sége nincs a pálinkaitalnál. E veszély ellen 
szociális téren s uralkodók és hatóságok által 
is tétettek lépések, de korántsem  annyi s 
korántsem  oly erélylyei, mint a tárgy fontos
sága kívánná. Nem szólok most arról, hogy 
a pálinkaital az em beri nem et ncinzedékröl- 
nem zedékre nyavalyásukba lévén, m ennyire

gyengít, fogyaszaszt s a lja s it; arról sem , 
hogy m ennyi bűnre vezet annak m ám ora s 
hogy mennyire fullasztja az em beri m unkás
ságot, ipart és takarékosságot, a  jó lé t ezen 
fötényezöit, a  korhelység fertő jébe . . .  A 
pálinkakórság nem ünknek olyan betegsége, 
s ez ital annyi kárt okoz, m iként óhajtandó 
s mint a fejlődő ész s erkölcsi érzet postu- 
látum a rem ónyelhetö is azon idő, melyben 
a pálinkafőzés nem  a gabona szűkítés s ez 
által szükség elöidézhetése céljából, hanem  
mivel ezen ital aljasit, nyom ort terjeszt és 
bűnt táplál, előbb terhes adó által kevesit- 
tetni s később annyira korlátoltatni fog, mi
szerint csak a gyárak s egyéb iparágak 
szám ára vegytanban, gyógyszerekhez, világí
tásra, iparcikkek előállítására stb. szükséges 
szesz fog készíttetni.

Azonban mig a valódi m űveltség s fej - 
lödöttség ezen szép kora eljövend, addig is 
bűn nélkül nem  m ulasztható kötelessége 
minden állom ánynak, betiltani a pálinkafő
zést legalább akkor, midőn m ár annak elő
állítása is m ásként nem , mint nyom ort 
terjesztve történhetik.

Mindez kétségtelenné teszi, m iszerint 
alig létezett s alig létezhet nagyobb oka s 
szüksége annak, hogy a pálinkafőzés belil- 
tassék, m int éppen most. Már az is, hogy 
a testvérhonban nagy a fenyegető szükség, 
elég ok arra, hogy ne engedjük köznépünk 
rontására s rom lására pálinkát főzn i.”

Dacára annak, hogy e sorokban még 
nem nyilvánul meg az igazságnak az a

T Á R C Z A .

Sorrento.
I r ta : JÁNO.SSY GÁBOR

Pompás, derült áprilisi reggelen a nápolyi 
kikwi'. felé tartunk, hogy átránduljunk Sorrentóba. 
•C nem minden fönakadás nélkül érjük el a
kikötőt.

■\ mi szeretetreméltó ismerőseink, a fürge, 
kiét:!■ •_ beszédes utczai árusítók egész kis hadse- 

-/. körül bennünket s erőnek erejével ránk 
'k ;éja értéktelen csecsebecséit. Azután — hogy 

1 ■|il / k magunkról a kellemetlen hadat, újabb 
111 "i é r ; a meleg nap lényében sütkérező 
l// 'i ii:k edzett hadserege vár bennünket a ten- 

111"1 i'Hi s kérő, könyörgő szóval, hihetetlen arc- 
Mejezossd, az egyik rongyaira, a másik nyomorék 
,;‘gjain», ruhátlan porontyaira mutatva, — jajgatva, 

k.-lvtj, ordítva, a többi, az apróbbja meg cigány- 
kereket hányva-vetve rimánkodik aprópénzért.

Némi heves kis ütközet után, — melyben 
"  'h' simóink a csatatéren maradtanak végre elér- 
i11 k i/. élénk, mozgalmas kikötőt. No de itt meg 
''idih harcznak izgalmai várnak ránk. A hajók 
"'■'in köthetnek ki közvetlen a partnál, mert a ten- 
g' i’ zátonyokat rejt itt hullámai alatt, hát apró, 
' "go csónakokba kell szállnunk, mely a puska- 
l'ive.snyirc horgonyzó hajóra visz bennünket.

Micsoda hévvel folyik itt meg a küzdelem,
! a hangos versengés azért, hogy melyik csónak 

szedegessen magába mennél több embert, majd j 
lehúzzák a parton álló, kézzel-lábbal védekező 

I utast ezek az élelmes csónakosok, a kik csak 
i épponliogy az cvezőrudakkal nem argumentálnak 
j a bejárat lépcsői alatt tolakodván felénk — 

egymás ellen, mig végre „post tót diserimina 
rcrnm*, sikerül mindegyikünket átszállítani a 
nyílt tengeren álló hajóóriásra.

Itt meg, a beszállásnál, újabb jelenség köti 
le figyelmünket.

Három, négy — a vízben bukdácsoló fejet 
lát a hajóra szálló utas s első pillanatra nem tudja 
elgondolni, hogy miféle szerzet az ott a hideg 
vízben ? Most fölfelé — a födélzetre néz a vízből 
kifckctéllö három borzas fejű ember; a magasból 
valami alápottyan, egyet locsesan s alámerül a 
vízben. A bárom fej is eltűnik s egy-két perez 
múlva újra láthatod a vigvorgö aiczokat, mindhá
romnak szájában egy-cgy — susztertallér.

S  ezek a nyomorultak, a kiknek az a kenyere, 
a foglalkozása, hogy a jövő menő hajók utasainak 
az indulás idejéig való szórakoztatására, a födél- 
zctröl ledobált pénzdarabokat estükben elkapják, 
vagy a vízből kihalászszák, — már közel két órája 
dideregnek a jéghideg tengervízben s ide-oda mo
zogván a víznek hátán, egy-egy ötcentesimós 
pénzdarabért csengenének a födélzeten álló boldog 
emberekhez.

S megtöltvén az erszényt (a jobb sorsra 
érdemes szájüreget) féltueat idomtalan rézpénzzel,

vígan eveznek kifelé, a partra, egy napi kerese
tük már meg van, csak győzzék a bevételt — 
meginni !

-------------Elindul a hajó, sietek a födélzetre,
hogy a tengerről is megcsodálhassam azt a várost, 
melyről azt mondja a példaszó ; Nápolyi látni s 
azután meghalni!

Feledhetetlen, csodás, pompázó látvány tárul 
a néző elé !

Előttünk már látszanak Sorrento magas 
sziklafalai, tőle jobbra csodás színekben vibrál 
tekintetük előtt Capri silhuettjé . . .

Hátratekintek. Íme az aranyos napfény resz
kető sugaraitól elöntött s a távol homályába 
mindjobban elmerülő felséges város, Nápolynak 
perspektívája.

Csupa ellentét, a lángoló színeknek bűbájos 
pompáját mutató vidék ez, a mi itt, szemeimnek 
gyönge sugarát elkápráztatja előttem. Fölöttem az 
olasz égnek tündöklő azúrja, mely, mint változatlan, 
örök derű, mint az égnek varázslatos mosoly
gása : borul rá erre az egész kis világra, erre a 
földi édenkertre itt köröskörül.

. . .  Itt előttünk a hallgató óriás, a végtelen 
tenger, melynek lágyan ringó hullámai a napsugár 
forró csókjától érintve szerelmesen simulnak egy
máshoz s egy kis hullámhegygyó sokasodván, rej
telmes zúgással verődnek a part szikláihoz. S ott 
a messzeségbe’ már, az az óriási város, melynek 
házai az izzó nap fényében olyan vakító fehérek
nek látszanak s a lejtősen aláhuzódó hegyoldalt 
betöltvén, egészen a tengerpartig leereszkednek.

T isz te le tte l ké rjü k , k iknek e lő fize té s e  le já rt, a n n ak  szives m e g ú jítá s á t.



m értéke, m elyet az alkoholizm us kérdésével ! 
foglalkozó elm élet és a  statisztika e g y n 
egyedül eredm ényre vezetőnek demonstrál, 
mégis igen becses történelm i em léke a ma
gyar alkoholellenes mozgalomnak báró W es
selényi Miklós ez Írása. A jobbágyság felsza
badítását, a  jogok és kötelességek egyforma 
m egosztását, az alkotm ányos rendet köve
telők felvilágosodott tábora tudatára jutott 
annak, hogy az elnyomott pórt, aki a fenn
álló társadalmi rend nyomasztó terhe alatt 
a legtöbbet szenvedett, nem csak a robot és 
dézsm a szolgáltatásától kell felm enteni, ha
nem  meg szabadítani a szesznek romboló, 
pusztító befolyása alól is. És csak büszke
séggel tölthet el bennünket az a ludat, hogy 
nálunk m ajdnem  a külföldi mozgalommal 
egyidejűleg karolták fel az antialkoholista 
eszm éket. A röpiratoknak, hírlapi vitatkozá
soknak kifogyhatatlan sora indult meg ez 
ügyben.

Az is említésre méltó és nevezetes tény j 
e mozgalom során, hogy nem csak a 
m értékletességnek voltak szószólói, hanem  
buzgó apostolai támadtak a szeszes italoktól 
való teljes tartózkodás eszm éjének is.

E néhány adat világosan m utatja, hogy , 
hazánkban egy félszázaddal ezelőtt kiterjedt j 
antialkoholista mozgalom volt, és ki tudja, 
hogy az antialkoholizmus szem pontjából 
nem  állanánk-e mi is azon a fokon, melyen 
Amerika, és a Skandináv állam ok? De 
közbejött 1848  a maga dicsőséges és fen
séges esem ényeivel, melyek a nagy eszmék 
harcában háttérbe szorítottak minden más 
kérdést. így a nagyvenes évek alapvető 
munkálatai eredm énytelenek maradtak s 
nyom talanul vesztek el. De szolgáljanak 
ezek a maguk egész mivoltában követendő 
például mindenkinek, akit az alkoholizmus 
kérdésének helyes m egítélésében előítélet 
vagy tévhit tart lekötve.

Mily nagy lépéssel haladhatna előre az 
alkoholizmus ellen indított mozgalmunk, ha 
föuraink, tudósaink és a nem zet többi 
kiváló íérfia közül akadnának vezető em be
rek, akik latba vetve tekintélyüket és befo
lyásukat, a  társadalmi akciót állami intéz
kedések provokálásával erősítenek meg.

MURASZOMBAT, 1907.

Az óriás város valami gyönyörű, felséges 
amfiteátrumnak látszik innen, a melynek felső 
emeletei a magaslatok, egy-egy szikla fehér tömege 
körül örökzöld fák, bokrok koszorújával körül
fonva ; s ott alant a csöndes, az álmodozó tenger, 
a mint hullámcsókjával érinti a ráhajoló, a csodás 
fényben szinte égni látszó Nápolyt. . . vagy talán 
mint anya az édes gyermekét, úgy öleli át óvó, 
védő hullámkarjaival a felséges tenger a hozzási
muló tündérvárost.

Odább, keletre Nápo’.ytól, mint egy áldozati 
oltói*, emelkedik az örök tüzek lángjától lobogó 
Vezuvnak kettős tömege, lábainál apró fecskefész
keknek látszó fehér városokkal; egyre ontja fehér 
füstfcllégeit a föld méhében égő tüzeknek, melyek 
virágzó városokat temettek lavasirba már . . . 
Hrculanum, Pompéi, Stabiac pusztult el a föld 
sziliéről a vulkán borzalmas haragjából, s a vak
merő ember mégse okul, nem fél, nem retteg a 
folyton fenyegető pusztulusnak, a halálnak e kü
szöbére építeni föl újra, meg újra, a Iá varé legek 
alá temetett városok sírja fölé a maga házát . . .

------------- Az örök Vczuvió, talán akkor is,
cgy-két nappal is még a borzalmas Ítéletidő elölt, 
éppen olyan nyugodtan, olyan szeretetreméltó 
flegmával eregette fehér füstfellegeit kupaktalan 
pipájából, mint most; éppen olyan biztató, olyan 
megnyugtatóan barátságos lehetett az arczulatja, 
mint a milyen bátoritólag mosolyog le ránk mos
tan, büszke magasságából az cg felhőinek . . . 
mintha mondaná, hogy csak tessék, bátran felka
paszkodhatunk kopár ormára, bele is tekinthet, a

, MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“

Bizuk benne, hogy a múltak dicső pőldam 
felbuzdulva, szilárd meggyőződéssel, bátor 
szívvel és lankadatlan erővel küzdve kitű
zött czélunkért idők múltán utat fog magá
nak törni az a meggyőződés, hogy az 
alkoholizmus ellen harczolni annyi, mint 
az egész em beriség javáért harczoln i!

Az üzletvezetőség M ura
szombatban.

Tegnap, szombaton délelőtt fél 12 órakor 
járt be az első személyvonat Muraszombatba, Lgy 
bizottsági vonat vojt ez, mely egy I. osztályú 
személykocsiból állott és az „Elza" nevű mozdony 
volt elibe fogva. Jött pedig 40 kilométer sebes
séggel, amely körülmény sok vigasztalást rejt 
magában a jövőre nézve.

E vonattal utazta be a szombathelyi üzlet
vezető, K u s s e v i c h  Tivadar máv főfelügyelő 
vezérkarával vonatunkat. Kíséretében voltak j 
Ná da s Köbért felügyelő mühelyfönök. T a s c  b- , 
1 e r Kálmán felügyelő, D ö m ö t ö r Sándor fö- \ 
ellenőr, V é s z é  l a k  József főmérnök, a pálya 
fen tartási osztály főnöke, A d l e r  Miksa a
körmend— muraszombati vasút osztálymérnöke, 
F i s c h e r  Mór és H i r s c h l e r  Leó vállalkozók 
és B e r n s t e i n  Győző vállalati mérnök, ki a 
vonatot vezette.

Az üzletvezető tüzetesen megvizsgálta az 
egesz vonalat s legnagyobb elismerésének adott 
kifejezést az építési munkák kitűnősége felett.
A vonal Saáltól Muraszombatig oly nagyszerűen 
van megcsinálva, hogy akár fővonalnak is be- 
illenék s a vállalkozók nem csekély önérzettel í 
hallgatták a sürü dicséretet, mely az üzletvezető 
s a szakférfiak mindegyike részéről őket érte.

Délben a bizottság Muraszombatban ebédelt.
Ebéd közben Kussevich Tivadar üzletvezető 

egy rendkívül fontos, Muraszombatot nagyon is i 
érdeklő eszmét vetett felszínre. Ez a fontos idea , 
a Kcnard féle közüti motorrendszerü vasút behoza
tala egyélöre Alsólendvától esetleg Petáncztól 
Muraszombatig. Nem síneken járó gőztnozdonyu 
vasútról, hanem automobilszerü toherj áratokról 
van szó. Tekintve, hogy Muraszombat végállomás, 
arra kell törekedni, hogy annak a nagy vidéknek 
forgalmát, — mely a legközelebbi vasutig terjed 
— ide concetráijuk. Ez egy ilyen motoros közle
kedéssel könnyen megoldható lenne.

Helyszűke és az idő előrehaladottsága folytán 
ezúttal nem ismertethetjük közelebbről e fontos 
kérdést, de legközelebbi számunkban bővebben 
fogunk vele foglalkozni s most csak annyit jegy
zőnk meg, hogy a jelenlevők, kik közül Árvái 
Henrik a várható forgalom szempontjából igen

kinek arra kedve, vágya vagyon a föld örök tüzeitöl 
forró, lobogó kráter feneketlen mélységeibe . . . 
nem lészen miatta bantódása az ember fiának. 
Azután egy napon, hirtelen haraggal tört a lábainál 
elterülő, virágzó városokra és a végső Ítélet ret
tentő borzalmaival mindent fölemésztő tüzes esőt, 
izzó lávazuhatagot, forró kö és hamuzáport zúdí
tott a mindennapi dolgaikban, örömeik, szórako
zásaik között meglepett emberekre és eltemette, | 
a földdel egyenlővé tctle Pompéit, Herculánumot í 
és Stabiaet.

A nagy romboló, a halálthozó vulkán most ‘ 
pihen, mintha csupa időtöltésből eregetné barát- | 
ságos füstjét a felhőkbe vesző hegytető, talán 1 
megbánta szörnyű tettét s örül annak, hogy uj 
élet fakadt a rombolás helyén, hogy újra nyílik 
itt virág, újra lombot bajt a fa s mosolygó szöllö- 
fürtökre esik ott alant, a tavaszi napnak meleg 
sugárcsókja . . .

Ah, miért is kell e bűbájos helyen, hová a 
természet legszebb kincseit helyezte el az alkotó, 
méirt is kell az élet örömét, boldogságát örökös 
rettegés között érezni, átélni, hogy váljon melyik 
perezben mozdul meg újra a föld, a tenger, borul 
vaksötét felhőbe a nap s a Vezuvnak meghasadt 
sziklái közül nem tör-e újra elő rémes lobogással 
a minden életet megfojtó lángtenger?

De nem, nem lehet az többé, hogy maga a 
természet semmisítse meg azt, a mit itt alkotott.

(Folyt, küv.)
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becses és biztató adatokkal szolgált, nagy elragad- 
tatassal hallgattak az üzletvezető eszméjét, mely 
még azért is fontos, mert az érdekeltségnek 
semmibe sem kerülne, azt az államvasut maga 
csinálná meg.

Ebéd után V23 órakor a bizottság újra 
vonatra szállt s az első személyvonat büszkén 
pöfögve kirobogott az állomásból.

A kórház kibővítése.
— Saját tudósítónktól —

A muraszombatjárási közkórház igazgató 
választmánya e hó 8-án szombaton d. u. 4 órakor 
a kórházi iroda helyiségében értekezletet tartott, 
a kórház kibővítése tárgyában. Az értekezleten — 
melyen ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró a kórház 
h. igazgatója elnökölt —  a választmány tagjai 
közül részt vettek: Árvái Bernát, Bácz János, dr. 
Geigor Vilmos főorvos, Junkuncz Sándor, Kováts 
István, Meixner Mátyás, Metzker Mátyás, Olajos 
Sándor, dr. Ritscher Samu, Szlepecz János és 
Schweinhaminer János. Megjelent azonkívül az 
értekezleten Takáts László építész, műegyetemi 
tanársegéd is.

Horváth Pál h. igazgató üdvözölvén az érte
ke;-letet, előadta, hogy annak egyedüli tárgya a 
kórház kibővítésének megbeszélés. Örömmel regis- 
trálta, hogy a magas belügyi kormány végre átlátta 
a helyzet tarthatatlan voltát, és megengedte, hogy 
a járási kórház kibővítessék s egy újabb pavillon 
építtessék, a hol a fertőző betegek és trachomások 
kezeltessenek.

Annak idején midőn a miniszter leirata 
köztudomásúvá vált, már volt alkalmunk e kérdés 
röl nyilatkozni. Csak hálával és köszönettel adóz- 
hatik úgy a kórház, mint a szenvedő emberiség 
a magas kormánynak, hogy engedőimével lehetővé 
tette a kórház kibővítését. Tán felesleges bizonyí
tanunk, hogy minő szükségletet képez és mily 
hiányt pótol ez a kibővítés, A kórház vezetőinek 
rengeteg gondot és fejtörést okozott ennek hiánya, 
mert a fertőző betegeket vagy éppen nem, vagy 
alig tudták elhelyezni s az elkülönítés a többi 
betegektől óriási nehézségekbe ütközött. Most 
ezen a bajon segítve leend. A miniszter ugyan 
pénzbeli segélyt az építkezéshez nem adott, de 
megengedte, hogy a kórház megfelelő kölcsönt 
vegyen fel és ennek amortizációját a költség 
vetésbe beilleszthesse.

A választmány őszinte örömmel vette tudo
másul a miniszter elhatározását s felkérte Takáts 
László műépítészt, hogy terjeszszen javaslatot elő 
a kibővítés módját illetőleg.

Nem tudjuk eléggé dicsérni a kórházi vá
lasztmány bölcsességét, a miért Takáts Lászlóra 
kívánja bízni az építkezést. Takáts László már 
egynéhány muraszombati épületen bebizonyította 
mesteri qualilásait s megvagyunk róla győződve, 
hogy ezúttal is meg fog felelni jó  hírének.

Véleménye szerint az emelendő uj pavillont 
a kert legvégső részében kell felállítani, és a 
modern követelmények szerint berendezni. Hozzá
vetőleges számítás szerint a pavillon építkezési 
költsége 30000 koronába fog kerülni. Az értekez
let köszönettel vette Takáts László felvilágosításait 
és megbízta a tervek elkészítésével. Végleges 
határozatot majd ezen tervek és költségvetések 
elkészülte után fog a választmány hozni.

A cim szalagon az előfizetés idejének 
lejártát je lezzük, tisztelettel kérjük az összeg 
szives beküldését. A kiadóhivatal.

A jegyzők gyűlése.
A muraszombatjárási községi és körjegyzők 

egyesülete e hó 11-én kedden tartotta évi tavaszi 
közgyűlését Felsö-Lendván az ottani körjegyzői 
irodában G s a p 1 o vi t s F e r e n c z  elnöklete 
alatt, melyen részt vettek: Fülöp János, Hor
váth Károly, Káply Elemér, Keresstury Kálmán, 
Nagy István, Obál Mihály, Ruzics János, Tegycy 
János, Sárkány Ádám, Seruga Frigyes körjegyzők 
Bartáky János, Lunczer Endre s. jegyzők. Mint 
vendégek megjelentek Horváth Pál tb. főszolgabíró, 
dr. Somén Lajos, Bodnár Endre, Székely János, 
Sztáry Ferencz, dr. Wappenstein Henrik.

A közgyűlést Csaplovits Ferencz elnök meg
nyitván üdvözölte kartársait és a vendégeket, és 
elnöki jelentése kapcsán roszalúsát fejezte ki áffe-
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lett. hogy a körjegyzők nem jönnek el a közgyű
rűkre. és kívánatosnak mondotta, hogy valame- 
nvi jegyző és s. jegyző tagja legyen az egyesü
ké ,ii■ k. Az elnöki jelentés tudomásul vétele után az 

-nlot beliigyoit tárgyalta a közgyűlés, hitelesi- 
tJt :1 n" 1̂  ülés jegyzőkönyvét, jóváhagyta a 
s z á m a d á s o k a t és megállapította, hogy a jövő évi 
tavaszi közgyűlést V izlendván tartja meg.

Az indítványok során elhatározta, hogy a 
szombathelyi Kákóczy zászló felavatási ünnepélyen 

egyesület Csaplovits Ferencz elnök és Saruga 
Frigyes jegyzők által fogja magát képviseltetni. 
Továbbá Saruga Frigyes indítványára dr. Söinen 
Lajost az egyesület ügyészévé választották s nyom
ban felkérték, hogy az egyesület hódolatát a távol
levő Posfay Pongrácz főbíró előtt tolmácsolja, 
azon kívánalmak kapcsán, hogy a főbíró teljesen 
egészségesén visszatérve, még sokáig működhessék 
a járás érdekében.

Dr. Somén Lajos indítványozta, hogy a j 
jegyzők és tanítók a járás közéletének e fő fák- j 
torai keressenek valamely alkalmas módot a köz
ügyek terén való együtt működésére. A közgyűlés 
óriási lelkesedéssel tette magáévá az indítványt s 
felkérték dr. Somén Lajost, hogy a legközelebbi 
ülésre tegyen concrét javaslatot.

Kívánatosnak mondotta továbbá a közgyűlés, 
hogy a közönség soraiból is többen legyenek az 
egyesület pártoló tagjai, s elhatározta, hogy ez 
irányban is mozgalmat indít.

Több apróbb indítvány letárgyalása után a 
közgyűlés véget érvén kedélyes lakomára gyűltek 
egybe a jegyzők, amelyen megjelentek a hölgy 
vendégek is: Horváth Károlyné, Keresztury Kál- j 
maimé, Tegyci Jánosné, Sárkány Ádúmné, Saruga i 
Frigyesné, dr. Somén Lajosné, továbbá a Vogler 
és Pufféi családok. A kitűnő ebéd alatt, melyet 
Cíenur Károly vendéglős szolgált fel — az első i 
íolküszöntöt Horváth Pál tb. főbíró mondotta a 
jegyzőkre. Toasztot mondottak még Obál Mihály 
ifj. liorvát Pálra, dr. Sömen az egyesületre és a j 
hölgyekre. Ebéd végeztével tekeverseny volt, mely
nek I. diját, egy szép tintatartót dr. Sömen Lajos 
nyerte meg. A 11.-ik dijat 1 üveg pezsgőt Káply 
F.iemér, a III. dijat 1 üveg villányi bort ismét dr. 
Sómén, és a IV'. dijat egy skatulya szivarszipkát 
Keresztúri Kálmán nyerte meg. Majd tánezra per
dült, az immár hangos jó  kedvben mulató társa
ság s a szentgotthárdi czigánybundu mellett egész 
másnap reggelig mulatott.

H Í R E K .

— Gróf Szápáry László v. b. t. t.
nagybirtokos, szerdán délután pár napi 
tartózkodásra m uraszom bati kastélyába ér
kezett.

—  Dr. Laky K ristó f távozása. Múlt vasárnap 
délelőtt fejezte be dr. Laky Kristóf cs. és kir. 
kamarás, kir. kúriai bíró, törvényszéki elnök, a 
muraszombati kir. járásbíróságnál a hivatalvizsgá
latot. D. c. 10 órakor a törvényszéki elnök az 
egybegyült bírói kar és segéd személyzet előtt 
legnagyobb megelégedésének és elismerésének 
adott kifejezést, mert a járásbíróságot mintaszerű 
rendben találta, s úgy az egész hivatalt, mint az 
egyes bírákat külön-külön is megdicsérte. Hétfőn 
reggel távozott el ő méltósága városunkból hol 
nemcsak a bírói kar, hanem a közönség is élénk 
empátiával fogadta és környezte öt, ki lekötelező 
m ■ 'iával már régóta kedves vendége a városnak.

Mi a magunk részéről, az elnöki vizsgálat 
n y.- eredményének láttára őszinte szívből üdvö

zöljük derék bírói karunkat, kik azon rengeteg és 
< Silk u szakemberek által érthető munkahalmaz 
dae/ára oly kiválóan oldották meg feladatukat, s 
hivatásuk olyan magaslatán állanak, mely első 

■ h ui a jogkereső nagyközönség érdeke és haszna.
Pósfay Pongrácz főszolgabíró 

holnap hétfőn fog K ohitsból székhelyére 
érkezni, és 18-án  átveszi hivatalának ve
zetését.

—  Dr. László Kálmán beiktatása. A vasi 
közép evang. egyházmegye Ruprecht lasziló le
mondásával megüresedett felügyelői tisztségre dr. 
László Kálmán szombathelyi ügyvédet választotta 
,,l,‘g. Az uj felügyelő ünnepélyes beigtatása e hó
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12-én Szombathelyen az ág. ev. templomban ment 
végbe. Részt vettek ez ünnepségen a muraszom
bati járás beli összes ev. lelkészek az ősz Berke 
János kivételével — kit aggkora akadályozott a 
megjelenésben — és igaz szeretettel üdvözölték 
az uj esperességi felügyelőt, akinek ünneplése 
mellett mi sem haladhatunk el szótlanul. Egy 
igazi férfiút, egyházának hü fiát, s az ö szavaival 
élve egy „egész embert" ért hitsorsainak kitüntető 
bizalma, midőn öt egyházuk felügyelőjévé válasz
tották. Bennünket régi barátság s pályánk kezde
tének kedves emlékei fűznek Dr. László Kálmán
hoz, ki nemcsak az ügyvédi karnak, egyházának, 
hanem a magyar dalköltészetnek is egyik kiváló
sága. Gyönyörű hangulatos kurucznólái a magyar 
zenének közkincsei. Szivünk mélyéből üdvözöljük 
öt kitüntetése alkalmából s azt kívánjuk neki, 
hogy a köznek javára még sokáig éljen ! ! !

—  Személyi h ir. Goszthonyi Mihály dr. buda
pesti ügyvéd, a gróf Szápáry család jogigaz
gatója nejével együtt pár- napi tartózkodásra 
Muraszombatba érkezett.

— A vasút megnyitása. Megírtuk 
m ár, hogy a vasút m egnyitása, illetve a 
mii tan rendőri be járás e hó 27-én , a forga
lom nak való átadás pedig 2 9 -én  lesz. Ez a 
term inus a vasúti és hajózási felügyelőség 
kívánsága folytán m egváltozott, am enyiben 
a m ütanrendöri be járás feltétlenül és viss/.a- 
vonhatlanul m ár 2 5 -én  m eglesz, mig a for
galom nak való átadás m ás nap, vagy leg
később 27-én  történik meg.

—  A muraszombati állomás főnöke. A jövő 
héten benépesül vasutunk. Megjön az úgynevezett 
osztó vonat, mely a tisztviselőket, elöljárókat és 
egyéb alkalmazottakat szállítja rendeltetési helyükre. 
Ekkor fog a muraszombati állomás is gazdát 
kapni Szabó Oszkár személyében, ki állomásunk 
főnöke leend. A főnök igen rokonszenves egyéni
ség, kiben Muraszombat társadalma haszuavehctö 
tagot fog nyerni. Kiváló képzettségű vasutas, ki 
különösen tarifa kérdésekben szaktekintély s amint 
értesülünk, ép abbeli qualitásának eredménye az, 
hogy Muraszombatba került, ahol nagyon is kényes 
dolog lesz a díjszabások kezelése, tekintettel a 
nagy konkurentiára és arra, hogy a vasútnak 
nagyon kell vigyázni a díjtételek megállapításánál, 
hu azt akarja, hogy az áruk ne Radkersburgon 
keresztül, háncm az ö vonalán szállíttassanak. Itt 
említjük meg, hogy az állomás második hivatal
noka Szabó Gyula lesz.

—  A koronázás jubileuma Tótkereszturon. Tót- 
kercsztur és vidékének hazafias közönsége szép 
ünnepséget tartott a koronázás 40 éves jubileuma 
alkalmából június 8-án. D. c. 10 órakor ünnepé
lyes istentiszteletre gyűlt egybe az egész környék 
népe a tótkcreszluri ág. o.v. templomban, ahol 
D a r v a s  A l a d á r  segédlelkész magasan szár
nyaló, költői lendülettel teljes beszédet mondott, 
gyönyörű szavakkal ecsetelvén a nap jelentősé
gét, hazafiasságra s a trón iránt, való rendületlen 
ragaszkodásra buzdítván híveit. A templomot zsú
folásig megtöltő közönség áhítattal hallgatta a 
fiatal és rokonszenves pap hatalmas szónoklatát, 
s a legünnepélyesebb hangulatban oszlott szét.

—  A r. kath. iskola évzáró vizsgája. Pénte
ken és szombaton voltak a he'ybeli r. kath. isko
lában az évzáró vizsgák. Pénteken Szlepec János 
Te Deumot celebrált, amely után az alsóbb isko
lák vizsgája volt, szombaton pedig a felsőbb 
osztályok vizsgáztak. A szombati vizsgálaton -  
melyen Iváuóczy Ferencz esperes elnökölt — 
szép számú közönség jelent meg. kik valamenyien 
elragadtatással," tapasztalták a gyermekek fényes 
előmenetelét. Csiszár János és Fülöp Jenő tanítók 
valóban elismerést érdemlő munkát végezlek és 
méltó dicséret illeti meg szorgalmas munkájukat, 
melynek legszebb eredménye volt a gyermekek 
nagy előrehaladottsága.

—  Olcsó tarifák. A battyándiak igen olcsón 
és könnyen szállíthatják áruikat Muraszombatba. 
Amint értesülünk, ugyanis darabáru minként 
8 fillérbe, kocsirakomány mmként 6 fillérbe 
fog kerülni Baltyándlól Muraszombatig.
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— Dr. Szász Ferencz kir. albiró 21-én több 
heti szabadságra megy.

—  A párhuzamus utak átvétele. A vasút 
építés folytán szükségessé vált párhuzamus utak, 
és átereszek átvétele e hó 15-én történt Péter- 
hegyen. A bizottságban részt vetlek : a vármegyei 
részéről Somogyi Miklós t. főügyész, a járás részé
ről Horváth Pál tb. főszolgabíró, a máv. részérül 
Rózsa Ernő mérnök, az államépitészeti hivatal 
részéről Hozdovics Antal főmérnök, a vállalat 
részéről Hirschler Leó mérnök.

—  A körjegyzői hivatalok megvizsgálása. 
E hó 18-án veszi kezdetét a járás tizenöt kör
jegyzői hivatalának megvizsgálása. Az első a 
mártonhelyi körjegyzőség lesz. A többi jegyzösé- 
ségek e hó 20, 21, 25, 28, julius 3, 5, 10, 12, 
17, 19, 23, 20, 30 és augusztus 8-ik napjain 
lesznek. A vizsgálatot a főszolgabíró vagy helyet
tessé és Bodnár Endre járási számvevő fogják tel
jesíteni. A vizsgálat tárgyát a jegyzői hivatalok, 
az anyakönyvi ügyek és a községi számadások 
fogják képezni.

—  A muraszombati iparosinas-iskola évzáró 
vizsgája f. június hó 23-ikán d. u. 1 órától 3 
óráig lesz megtartva, melyre minden tanügybará- 
tot szívesen lát a felügyelőbizottság.

—  Lovassági gyakorlatok vidékünkön. A G ik 
huszárezred köréből vett híradás szerint augusztus 
vége felé nagy lovassági gyakorlatok lesznek vidé
künkön, amilyenek két éve voltak. Asszonyok, 
leányok örüljetek, jönnek a fess huszárok, nyalka 
uhlánusok és vitéz draganyosok.

—  Eltávozott magánhivatalnok, Czipott Árpádot, 
a Muraszombati Mezőgazdasági Bank ifjú gyakor
nokát, a Marosvásárhelyi Agrár Bank tisztviselő
jévé választotta. Czipott Árpád már el is utazott 
és elfoglalta uj állását.

—  Uj szálloda. Szeredi József polgártársunk 
a vasút inellett vendéglőt és szállodát lctesit. A 
vendéglői és szállodai ipar gyakorlására szolgáló 
engedélyt már megkapta.

—  Telekadományozások. Ily czimen lapunk 
egyik legutóbbi számában szóvá tettük, hogy a 
város területeiből ingyen enged át kisebb nagyobb 
darabokat egyes építkezőknek. Szóvá teltük pedig 
ezt abból az alkalomból, hogy a Délvasniegyei 
Takarékpénztár arra kérte a várost, hogy épüle
tének főhomlokzatát kijebb a Bölcs-féle ház vona
lába hozhassa. Most alkalmunk volt meggyőződni 
arról, hogy a Délvasmegyei Takarékpénztár koránt
sem ingyen kapja a területét. A fő utcából ugyanis 
elfoglal 52 négyszög métert, de a Bokor-utezában 
193.2 négyszög métert viszont ad, tehát közel négy
szer akkora területet, mint a menyit elvesz. Az 
ily módon való telekátengedés természetesen nem 
tekinthető ajándékozásnak, s a mi Írásunknak nem 
is az volt a czélja, hogy a D. T.-nak ne adjanak 
ingyen hanem, hogy ne legyen elv minden ellen
érték nélkül városi területeket az építkezők rendel
kezésére bocsájtani.

—  V izbefult gyermek. Szinte megdöbbentő 
már, hogy a gondatlanság folytán egyre szaporo
dik a vízbe fűlt gyermekek száma. Május 20 ától 
ez a 9-ik eset. Ottónázán Bogár József 3 hóna
pos Emília nevű leánya e hó 13-án délelőtt a 
patakba fulladt. Anyja az idősebbik leányára bízta 
a gyermeket. Ez a még szintén gyermek leányka 
a többi gyermekkel elment a patakba fürödni s a 
magával tehetlen csecsemőt letette a partra, a 
honnan a vízbe esett és bclefuladt. Nagyon jó 
volna az ilyen gondatlan szülőket példásan és 
erélyesen megbüntetni.

—  Halálozás. Súlyos csapás érte Vadovi Is 
Bczsö helybeli r. kath. káplánt. Édes atyja, 
Vadovits Károly, c hó 13-án Pozsonyban meghall.

Felhívás. A muraszombatjárási iparlestü- 
let elöljáróság értesíti a járás területén lakó t. 
iparosait, hogy folyó hó 29-én iparostanonezok 
által készített munkákból kiállítást rendez.Felkéri az 
iparosokat, hogy a munkát, melyet a kiállításon 
bemutatni szándékoznak, csakis alkalmazott lanon- 
czaik által készíttessék és azt a helybeliek 28-án 
d. u. 6  órától 8-ig, a vidéknek pedig 29-én d. e. 
8  órától 9-ig az ipartestület helyiségében, az elő
készítő' bizottságnak adják át.

Szerkesztői üzenet.
Kalabalának. Reményiem nem veszed rossz néven 

fclmagasztaltatásodat, de őszinte szívből van Írva. Végtele
nül sajnálom, hogy a vacsorán — bár ott benn voltam — 
nem jelenhettem meg, de valami elodázhallun conferenliam 
volt az este. Üdvözöllek!
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Imakönyvek minden vallas felekezet részére egyszerű és díszes kötésben 
kapható Balkányi Ernő könyvkereskedésében Muraszombat.

A pró hirdetés.

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

Vasúti útmutató M agyarország összes m enetrendével és vasúti 
térképével. Kapható M uraszom bat, Balkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 4 0  fillér.

V izsga-lapok
magyar, német és egyvonalas.
Kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

Jap án  legyezők
nyers selyem, nagyon szép k iv i
telben kaphatók B a lká n y i Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombatban.

Védjegy: ,. Horgonyt*

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

pótlék*
egy régjónak bÍEonyult háziseer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűléseknél,
........... . bedörzsölésképpen használva. .......... .

F ig ye lm ezte tés . ^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
es a Richter.czégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvep.okben K —.80, K1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

Dr. f i i c t e  gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
P r á g á b a n ,  Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

fád

r
Mesés szép lesz

minden hölgy
fél° Aranka-Créme

bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1  kor., 
nagyobb rőzsa színben 2 kor. A ranka
szappan 70 fillér. A ranka m osdó viz 
1  kor. A ranka hölgypor 1  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza
Kecskemét.

-

T V  _  í  f  ,  i  . .  . *  TT könyv- és papirkereskedésében M uraszom bat
D d . l K d . n y i  L v l  n O  kapható és m egrendelhető a következő tudo

m ányos, szépirodalmi m unkák és napilapok:

Önügyvéd, házi titkár
cs 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
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolii ára kötve 2 K 40  f.

Tolnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró állal irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fíll. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is clfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

K is
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g

p o lit ik a i n a p i
la p ,  m i n d e n  
szám  é rdekes 
r e g é n y n y e l .

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni 
az A.-Lendvai 
üzletemben is.
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Lokom obilok, Gőzcséplőgépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Tala jm ivelö Eszközök, Teljes M alom 

berendezések, stb. stb. K ívánatra szívesen küldünk 
árjegyzéket és költségvetést.

M A G Y A R  K E R E K E S 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, Budapest.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


