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A to rn aterem rő l
Lapunk egyik m últ szám ában  szóba 

hoztuk, hogy illetékes helyen  felm erült egy 
tornaterem létesítésének kérdése. Megírtuk, 
hogy Takáts R. István a m uraszom bati 
állami iskola iga zga tó ja  foglalkozik azzal a 
tervvel, hogy az  intézet udvarán, ahol erre 
tág tér van , egy kellően felszerelt torna- 
csarnok létesittessék. K onstatálni kívánjuk, 
hogy a felvetett eszm e széles körökben 
általános visszh an got keltett s az intézm ény 
létesítését m indenki k ívánatosnak és szü k 
ségesnek tartja.

H elyszűke és az idő rövidsége miatt 
akkor, m időn első Ízben hoztuk szóba e 
kérdést, nem  foglalkozhattunk azzal b őveb
ben. Ezúttal több oldalról k íván juk m eg
világítani az ügyet.

A legfőbb szem pon t term észetesen az 
ifjúság testi n evelése. Nem lehet kétséges, 
hogy az iskola túl sok an yagával m eg
nyomorított gyerm ekn ek feltétlenül szüksége 
van arra, hogy fejlődésben levő gyenge 
teste is edződjék. Az m eg m ár régi igazság, 
hogy en n ek egyedüli m ódja a torna. Kora 
reggeltől késő délutánig az iskolában ülve 
és erős szellem i m unkával foglalkozva, 
m egkíván ja a test is a m agáét, m ert csak 
ép testben lehet ép lélek, am int azt a 
p éldaszó igen bölcsen tartja. Most is tor
n ásznak a gyerm ekek, m indegyik iskolában 
van n ak tornaórák és tornatanitók, de ez 
nem  az igazi testedzés. E lőször is a ked

vező időjáráshoz van kötve, am inek foly
tán a tornaórák csak a tanév egy igen kis 
részében tarthatók s akkor is csak az eset
ben, ha nincs eső. Már pedig a testedzés
nek rendszeresnek kell lenni. Nem elegen
dők a szabadgyakorlatok sem , mert azok 
az izm ok egyoldalú igénybe vételével já r
nak s a testbeli ügyességet —  am i pedig 
szintén egy fő czélja  a tornának —  nem 
fejlesztik. Szergyakorlatokra is szü kség van, 
m ár pedig szabadban nem  létezik okszerű 
szertornászat, mert az idő viszontagságainak 
kitéve tornaszereket nem lehet tartani.

Említettük múltkori czikkünkben. hogy 
az ifjúság testi nevelésén kívül m ás fontos 
czé lja  is van a tornaterem nek. N evezetesen 
elérhető voln a ez által az, hogy a felnőttek és 
szellem i foglalkozást űzök szintén tornász
hatnának. M anapság jelszó, hogy m indenki 
űzzön  valam ely sportot, hogy testi szerve
zetének is m egadja azt, ami megilleti. Mi, 
akik egész életünket a hivatalszobában vagy 
az íróasztal mellett töltjük el. csak nyáron 
vagyunk abban a kellem es helyzetben, hogy 
sétálás alakjában testm ozgást végzünk. 
N éhányan vadásznak is s  ezeknek mód van 
arra adva, hogy olvkur té len -is  tehetnek 
nagyobb com otiókat, bár csak ritkán. De a 
legtöbben nem  csinálunk semmit. Egy m o
dernül felszerelt torna csarnok ezen  a bajon 
is segítene.

M egoldható volna egyszeriben a rég
óta vajúdó s p o r t - e g y e s ü l e t  kérdése, 
am elynek czéljaira az iskolai hatóság a

tanórákon kívül kétségtelenül igen szíve
sen engedné át a tornaterm et. Minden 
városban tornásznak a felnőttek s akik 
teszik, nem  tagadhatják meg e testedzés 
kiválóan egészséges hatását. Igen könnyen 
lehetne vivótanfolyatnra szert tenni eszten
dőnként s ezen legfőbb férfias és hasznos 
sportnak bizonyára sok követője akadna

És végül a tornaterem  létesítésével 
lenne végre egy igazi terem helyiség, am ely
nek hiányát oly nagyon érezzük. V alahány
szor bárm ely okból nagyobb helyiségre van 
szükség, m indig vendéglőt kell igénybe 
venni.

Ha tornaterm ünk lesz, ott meg lehet 
tartani a nagyobb közgyűléseket, értekezle
teket, tudom ányos és népszerű előadásokat.

A közoktatásügyi korm ány —  amint 
tudjuk —  nagy súlyt helyez a szabad 
líceum  intézm ényére és e czélból kulturális 
központokat akar létesíteni, hol a felnőtt 
közönség népszerű, de m égis tudom ányos 
form ában ism ereteit bővítheti. A torna
terem m el m egoldható a kulturház kérdése is. 
Az iskola és felettes hatósága bizonyára nem 
zárkóznék el attól, hogy ezea intézm ény, 
am ely az iskola kiegészítését és tovább
fejlesztését jelenti, a tornaterem ben helyet 
és otthont kapjon.

E gyszóval igen sok és könnyen ki
mutatható előnye van  a tornaterem nek, 
épen azért bátran m erjük hinni, hogy a 
közoktatásügyi korm ány nem  fog elzárkózni 
annak létesítése elöl. A nyagi áldozatot az

TÁRCZA.

N euraszténia.
A neuraszténiát Cartésius fedezte fel. Nem 

akkor, amikor megszerkesztette az ördögét, ami 
vízben bukdácsolni tud, hanem akkor amikor rá
bukkant arra az igazságra, hogy cogito, ergo sum.

Gondolkozom, tehát vagyok. Fokozottabban 
gondolkozom, tehát neuraszténiás vagyok. Neki 
vagyok dühödve a gondolkozásnak, az agyam ke
rekét úgy megpöndöritetlem a munkával, hogy 
néni bir megállítani akkor, sem amikor állnia 
kellene, tehát a neuraszténiám kezd komoly ideg
bajba menni át. És jelentkezik álmatlanság, szó- 
rakazottság, olyan nyughatatlanság, amely már 
szomszédja az üldözési mániának, szorongás, ok 
nélkül való ijedezés.

Álmatlanság, szórakozottság, félelem — 
tetszik észrevenni, hogy ez a három szó testvére 
egymásnak ? És mind a háromnak az apja az a 

, öreg, becsületes, nyárspolgár, akinek Gondolko
zás a neve? A gondolkozás, amely tulajdonlapén 
az életünk, de amely nyomban halálos ellensé
günkké lesz, amint nem bírunk uralkodni rajta. 
Az álmatlanul heverő és a vánkosát érotnek-sütö- 
gető máglyának érző embert miért nem tud aludni í 
Mert gondolkozik. Kétségtelenül voltál már, oh 
olvasó, abban a helyzetben, hogy nem tudtál 
aludni. Velted-e észre, hogy azért, mert gondol
kozol? Vagy a külvilágból beléd sugárzó és rád 
nézve a szokottnál foutosobb gondolatok, anyagi 
baj, szerelem, önérzetcsorbulás, szomorúság, kó

vályognak a fejedben, vagy pedig kisértettábort 
ütnek benne azok a gondolatok, a melynek okát 
és forrását adni nem tudod másból, mint a saját 
agyad mozgásának a szünetlenségéböl és az 
idegeidnek a túlontúl való vonaglásából. Vagy 
gondolkozol kívülről befelé az álmod rovására és 
ilyenkor izgatott, ingerült vagy. vagy gondolkozol 
belülről kifelé és ilyenkor már neuraszténiás vagy.

A félelem, amit a neuraszténiás ember érez, i 
szintén gondolattultengés. Ha hurcolkodáskor a 
függöny tartórudjának a feltevésére, erre a pár 
excellence családapa munkára kerül a sor, mielőtt I 
felmásznék az asztalra állított szék ijesztő máso- ! 
dik emeletére, előbb óvatosan megtaszigálom az ; 
asztalt, aztán a rajta álló széket. És miután mind : 
a kettő feltétlenül remegni fog, én is remegek, 
amikor felmászon rájuk. És ugyanaz idő alatt a ! 
fiam nyugodtan mászik fel a másodemeleti 
ablak párkányára, hidegvérrel hajtj i az ut- : 
bán felejtett varrógép kerekét — de csak ! 
akkor, ha egészen bizonyosan eltalálta azt a he
lyet, ahol az odajutott ujja a legközvetlenebb ve
szedelemben van. Mert én túlságosan ismerem a 
veszedelmet, a cselekvésem súlyával egészen 
tisztában vagyok, a gyerek még a kicsiny intclli- j 
gencia tapasztalatlanságával bátor.

Ez az összehasonlítás már magában elég ! 
volna annak a megbizonyitására, hogy a neurasz- i 
téniás ember megokolatlnn félelme lulajdouképen ! 
nem egyébb. mint a tultengetett és az akart gon- | 
dolkozáson is tulszaladó kényszergondolkozás. De 1 
szolgálhatok itt egyéb indiciumokkal is. A példák 
beszélnek legjobban.

A neuraszténiás törvényszéki bírót, amikor j 
pihennie kellene, este bét órakor, egyszerre csak |

elfogja az a gondolat, hogy délután bent a hiva
talszobában, a szivarjáról tüzes hamu esett az 
aktái közé. Öt percig szaladgál csak fel és alá a 
szobájában és már bizonyosan tudja, hogy a tü
zes hamutól épen az a háromezer forintos váltó 
gyuladt meg, aminek az épségéért ö anyagilag is 
felelős. Vagy: a középiskolai tanár este vacsorára, 
a kezdődő elhízás ellenére, tojást evett. Éjjel 
nyitva hagyta az ablakát és mivel az éjszaka 
hűvös volt, a fejének azon a részén, amelyik 
közelebb volt az ablakhoz, neuralgiás fájdalmat 
érez. Nyomban kapcsolatba hozza a tojást a die 
doulo uteux-vel és gondolkozván sokat, abba a 
gondolathibába esik, hogy neki a tojástól, a ne- 
hézételtöl vérdulása v̂ m. És elkezd félni a guta
ütéstől. Avagy a/ újságíró, jó finom kis éjjeli 
munkával agyondolgozta magát, dohányzott is 
hozzá quantum satis, esetleg fekete kávét is ivott. 
Természetes tehát, hogy délben, amikor fölébredt 
a testében a vérnyomás nincs egyenletesen elosz
tódva, mert elvégre a véredénymozgató idegek, az 
öreg vazamotorok is akarnak pihenni. A következ
tetés az. hogy az ember nürnbergi szűznek érzi 
magát. Hádogból van, de szöggel kibélelve. Csak 
a borit, a vérrel ellátott borit érzi és ebből az 
érzés-különösségből a logika szent szabályai sze
rint arra a következtetésre jut, hogy a sorvadás 
utolsó stádiumában van. Hogy belülről már egé
szen elsorvadt benne minden és csak a bőre van 
meg. De azért él, mint valami Kleopátra, amely
nek csak a bőre fontos.

Ezek a példák, amelyek túlhajtottak, de 
semmiesetre sein rosszak, mind arról tesznek 
tanúságot, hogy a neuraszténia nem egyél), mint 
a köbre emelt gondolkodás. A biró otthon sem
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üyy nem nagyon követel. A telek megvan, 
épül l pedig igen olcsón m egcsinálható, 

yd" ii c-ak négy falról van szó. IJár 
o .>n el ül ne az egész, amely
;t ,1 i lé-re előirányzott köllség- 

- kerep i»< igen könnyen beilleszthető.

Vasúti misériák.
Úgy látszik állandóvá lesz c rovat. Meg van 

a vasútnak és most folytonosai) hiányairól kell ; 
panaszkodunk, azok orvoslását kérve, mert az j 
az örvendetes tény, hogy a vasul tényleg Int. j 
még magában nem elegendő. Sok minden szűk- , 
séges ahhoz, hogy a közönség, a m e I y é r t a | 
v a s ú t  e l s ő s o r b a n  van,  meg is legyen elé
gedve s ne lásson olyan hiányokat, amelyeket 
egy kis jóakarattal meg lehelne szüntetni. Sorba 
vesszük a legutóbbi időben hallott és tapasztalt 
panaszokat azon reményben, hogy sürgős orvos- j 
lást kapunk.

P álya fen ta rtás.
Jól tudjuk azt, hogy minden uj vasul eleinte 

a gyermekbetegségekkel küzd. Azt is tudjuk, 
hogy egy ujonan épített pályának üllcpcdni kell s 
hogy e processus 1—2 évig eltart, sőt a vasúti 
vonal a folytonos igénybe vétel által örökös fenn
tartást és gondozást igényel. Mindezek szem elölt 
tartásával mégis nehezményeznünk kell, hogy vona
lunk helylyel közzel milyen rettenetesen rossz 
állapotban van. Figyelmesen szemlélve a pálya
testet látjuk, hogy az egy havi forgalom erősen 
megérzik rajta. Süppedések, sintorzulások igen 
gyakran láthatók. A kocsik hajószerü mozgásáról, 
himbálódzásáról észrevenni, hogy milyen sok a 
baj. De legrettenetesebb a helyzet a 400 és 400 os 
szelvények közötti pálya részén, ahol olyan eltor
zulások vannak, hogy csoda számba megy a bal
eset nélküli forgalom. Igaz hogy-e helyen lassú 
jel van kitűzve, de ez mód felett kevés vigaszta
lás annak aki a vasúton és gyorsan akar utazni.
És ezen tarthatatlan állapot mellett alig lát az 
ember munkásokat a vonalon, pedig a pályát 
folytonosan javítani kellene.

Ugyanez a panasz — ez a régi sérelem — 
a muraszombati állomás raktár épülete előtti térre 
vonatkozólag is. Már egynéhányszor megírtuk s 
csodáljuk, hogy a vasút igy kutyába se veszi a 
közönség érdekét. A raktár elölt még most is oly 
botrányos az állapot, mint ezelőtt 3 héttel volt. 
1 0  m m-n á l  t ö b b e t  n e m  l e h e t  f e l r a k n i

tud szabadulni az aktájára való gondolástól, a 
tanár az elhízásán gondolkozik, az újságíró meg 
a stimulanciákat nyögi, amikkel feltudta fokozni 
önmagát. De mindegyik belülről kifelé gondolko
zik, vagyis tótágast állítja a logikát, mert neu- 
raszténiás. Nem külső gondolatok keltenek bennük 
belső képzeleteket, hanem a gondolkozást előidéző 
belső sejtmozgások sugároznak ki belőlük a vi
lágba, a maguk szubjektív képekkel, amelyek csak 
szubjektive igazak, — tárgyi valóság nincs bennük 
semmi.

Ez a tulgondolkozás, az elszabadult gépnek 
ez az oktalan és célt nem szolgáló továbbzakato- 
lása a neuraszténia. A túlfűtött kályha terhes 
hőkisugárzása, a mai otromba és ostoba társadalmi 
rendnek megnyilatkozása abban az eredőjében, 
amit a teherbírásunk vonalához való viszonyával
ad. A munkabérre, félfogadásra, goudolkozLatásru 
alapított mai társadalomnak múlhatatlan koef
ficiense.

Boldog Arábia lakója, datolyából megélő 
arab, kontenplációban szeldsuk nem azért van, 
mert gondolkozik, hanem azért gondolkozik, mert 
van. A hellén nagyon hitvány nép -  nem azért 
tudott szép gondolatokat teremni, mert megfizet
lek érte, hanem azért, mert mulatságból gondol
kozhatott. És beszüntette a gondolkozást, amikor 
lerhere volt.

Mi mesterségesen neveljük/ innen-onnan 
már tenyésztjük is a gondolkozókat. Az embefiseg 
túlnyomó része ma már arra Van kenyszerilve. 
hogy akkor is gondolkozzék, amikor nincs gondo
lata. Természetes tehát, hogy üldözi az üldözött 
gondolat akkor is, amikor már szabadulni szeretne 
tőle. És ezt a sikertelen szabaduló kísérletet ugv 
hívjuk, hogy neuraszténia.

Cholnoki Viktor.

s ezt a terhet is alig birja kél erős ló megmoz
dítani. Tudóinkkal a kereskedők erélyesebb mozga
lomra készülnek és kérvényileg fordulnak egyene
sen a minisztériumhoz, hogy e bajok orvosol lás
sanak. Nem különben a részvénytársaságot is 
megfogják keresni, mert ilyen körülmények között, 
nem igen lehet szállítani, s ez a társaságnak is 
károsodásával jár.

Ugyancsak a pályafenntartás terhére megy i 
az a panaszunk is, hogy a muraszombati állomás 
nem kavicsolva, hanem kövekkel van tele szórva. 
Valamivel apróbb csinosabb és jobb fedő anyagot 
megérdemelne az a publikum, amely ott megfordul.

Drága szalitas.
Ez olyan természetű baja a vasútnak a 

amelyet elsősorban önmaga erez. meg, meg pedig 
igen jelentékenyen. Már sokszor irtunk erről a 
dologról, kereskedőink is foglalkoztak vele, maga | 
l-'ósfay Uongrácz föszolgabiro mint a vasuilársa- 
igazgatósági tagja tett igen indokolt előterjesztést, 
és a vasúttársaság tett és kijelentéseket, hogy a ; 
dijjakat jelentékenyen mérsékli mindenek daczáru. 1 
az állomáson nyert informátiók szerint, egy kocsi j 
élő állatnak innen Körmenden át Gráczba való 
szállítása (10 koronával többe kerül, mint Hegeden 
ál. Be fogja látni a vasúttársaság, hogy ekkora j 
külömbözetért érdemes megtenni a semmibe sem 
kerülő gyalog utal Hegedéig, és saját jól felfogott 
érdekében áll, hogy ezen segítsen.

Nagy vonatkésések.
Nap-nap után sűrűén halljuk a panaszt, 

hogy a vonatok késnek. Különösen sokat és majd
nem mindennap késik az a vonat, amelynek d. e. ; 
11 óra 28 perczkor kellene beérkeznie. Igaz, hogy 
végállomás vagyunk és a késéssel semmiféle csat
lakozást el nem mulasztunk, de elvégre is azért 
van menetrend, hogy az betartassék s az utazó 
közönség joggal számíthat arra, hogy az amúgy 
is hosszú utat, legalább a menetrendben megirt 
idő alatt fogja megtenni. Nem szólnánk, ha 5 10 I 
perez késések volnának de félóra, háromnegyed- i 
óra, sőt néha egy teljes óra késéssel érkeznek 
meg.

Ennek is elsősorban a vasúti gazdálkodás az : 
oka. Vonatunknak reményen felül van forgalma. 
Úgy a teher mint a személy szállítás máris oly 
arányokat ölt, hogy legvórmesebb reményeinkben 
sem mertük azt hinni. A személyforgalom is szo
kott rendkívüli esetekben késést okozni, de nálunk 
kizárólag a teherforgalom ennek az oka. Minden 
állomáson ki és berakás van, amely az 1 és 2 
perces tartózkodási időt jelentékenyen ineg- 
hosszabitja.

Kocsikat tolatnak, lekapcsolnak és felvesznek 
ami mind időbe kerül. Épen ezért felettébb szük
séges és kívánatos volna, egy tehervonat beállí
tása. Tudomásunk szerint tervbe is volt véve aug.
1 -élöl kezdödöleg, de a felsőbb hatalmak máskép 
intézkedtek, miután ez valószínűleg költség 
többletet okoz.

Nagyon kérjük a szombathelyi üzlctvezelő- 
ségel, hogy a kiállásba helyzeti tchervonalot 
rendszeresíteni szíveskedjék. Forgalmi tisztviselők
től tudjuk, hogy e tehervonat nem menne hiába, j 
Van eset, hogy nem kellene indítani, tán hclen- 
kint egyszer, de az nem volna baj, legalább az ; 
napra ineglakarilódnék a vonat költsége.

Ugyancsak felhívjuk az üzletvezető-ég ügyei
mét arra a körülményre, hogy a késések egy : 
jelentős oka az, hogy a vonat nem tud Körmend- 1 
röl idejében elindulni. Nincs meg, vagy legalább 
nem volt meg eddig, a szükséges személyzet, az 
u. n. tartalék csapat, mely a vonalot idejében 
össze állítsa.

Nem lévén elégséges segéderő, a mura- 
szombati szerelvény összeállításához csak akkor ' 
foghatnak hozzá, ha a két személyvonat Grúcz 
és Szombathely irányában már elment, mert az 
összeállítást végző csapat csak közvetlen e vo- ! 
na tok indulása előtt érkezik oda. Már most ha 
nagy az elegy, fizikai lehetetlenség összeállítani a 
vonatot arra az időre, amikorra indulni kellene. 
Volt alkalmunk ezt tapasztalni és láttuk, hogy a 
személyzet mily erővel dolgozott és mégis 25 perc 
késéssel tudtunk csak elindulni.

Ugyanez aikiiloinuial láttuk, hogy a körmendi 
posta legalább 5 perccel segitette öregbíteni a 
késést. A inig ugyanis a szerelvényt összeállitot- 
lák. a postakocsi a felvételi épület közepétől szá
mítva tan 150 méternyire állott a 2-ik vágányon, 
azon, amelyről elindulandó volt. Az illető posta- 
alkalmazott kényelmesei! pipázva szemlélte a vas
utasok kínlódását és ne adj Isten, hogy szekerét

odább húzta volna arra a pár méter távolságra, 
amire bőségesen lett volna ideje és módja, 
hanem megvárta, amig mindennel elkészültek cs 
behúzták oda, legmagasabb szine elé a posta
kocsit s amikor már indulhatott volna a vonal, 
akkor kezdte csomagjait felrakosgatni, ujabbi 5 
perez késést okozván. Tán nem ártana a posta
igazgatóság utján rádörrentetni arra a kényelmes 
postásra, akit egyébként a körmendi főnök is ki
oktatott kötelességére.

A panaszlott. az észlelt és tapasztalt hiá
nyokról egyelőre ennyit. Megírtuk pedig ezeket 
kizárólag a közönség érdekűben, amelyért a vasul 
van és reméljük, hogy azok mielőbb orvosoltaInak.

A vasúti kocsik piszkossága.
Ez is vasúti tniséria, még pedig nagy. De 

reméljük, hogy csak volt. Ezentúl tán tisztük 
lesznek a coupék. Hogy mégis külön ezikkben 
foglalkozunk e kérdéssel, annak megvan a nueui 
jó  oka.

Egyszer már szóvá leltük, hogy a coupék 
piszkosak voltak, de akkor kezségesen he vt ad
tunk annak a magyarázatnak, hogy nem a kiindu
láskor. hanem útközben piszkolodott el a kocsi.

Július 29-én utaztunk a reggel innen 0 óra 
47 perczkor induló vonattal és beszálltunk az A 
B h. 704 sz. kocsi egy I. osztályú fülkéjébe. 
Tapasztaltuk pedig olt, hogy a kocsiban valaki 
nemrégen fekhetőit és megreggelizett, mert a 
kocsi vánkosai még azon módon voltak, amint 
lenni szoktak ha valaki olt fekszik, a kocsi pado
zata pedig és a bőr vánkosok telve voltak kenyér 
és zsemlye morzsákkal. Nyomban behívtuk a kéz
nél levő kalauzt, aki megbotránkozvu látta a hely
zetet és legott tisztogatáshoz fogott. A vonat 
indulás után a félre eső helyet kerestünk fel s 
ott is épületes dolgot láttunk. Ennek a helynek 
az ablakát, julius 21-én. midőn a délutáni vonat
tal utaztunk, véletlenségből kitörtük. Bevasaltak 
rajtunk nyomban 3 koronát, de az ablakot 8 nap
pal későbben sem találtuk megcsinálva, ellenben 
a törött üveg cserepei, még mindig olt voltak 
láthatók.

Nagyon természetes, hogy ezen az állapoton 
megbotránkoztuuk s megint csak a vasul szertelen 
takarékossága jutott eszünkbe, amely nem bocsájt 
kellő munkáskezet az állomások rendelkezésre, a 
kocsik tisztogatásara, mert úgy gondoljuk, hogy 
ez nem a főnökön kötelessége. Hogy tehát ezen 
a hajon segítve legyen, elmentünk az üzletvezetö- 
séghez, s az illető szakosztályi főnöknek elmondot
tuk tapasztalataink t, aki kijelentette, hogy a ko
csik tisztántartására szükséges munkaerő rend
szeresítését elrendelte s a vonatkozó ügydaruh 
expediálás alatt áll. De azt is mondotta az illető 
felügyelő ur, hogy a kocsik kisöprése és letakari- 
tása ezen intézkedés nélkül is kötelessége az 
állomásnak, ahol is ezt a munkát a vonat kísérő 
és állomás személyzet tartozik elvégezni. Ily 
értelemben leiratolt is intézett úgy a körmendi, 
mint a muraszombati főnök urakhoz.

Értesülésünk szerint a helybeli főnök u r  
válaszolt a leiratra. Nem volt alkumnak ununk 
tartalmát megismerni, de azt hallottuk, hog\ 
főnök ur azt jelentette, hogy a kocsik i g e n i -  
t i s z t a  k, csak a mi k é n y e s k e d é s  ü n k tal.il 
abban kifogásolni valót.

Ismételten kijelentjük, hogy fenlartással közöl
jük ezt, mert nem láttuk, hogy a főnök ur n it 
irt, de ha tényleg ezt irta, úgy örvendünk annak, 
hogy annyira elövigyázók voltunk és a koc.- k 
piszkosságát tanuk elölt constalálluk. Mert úgy 
történt a dolog, hogy az általunk használt fülke 
piszkos voltán megüíődve, egy kis szemlél tarlot- 
timk az egész kocsiban s a kalauz maga húzo
gatta ki egymás után a szennyes vánkosokat os 
sogitett nekünk szörnyüködni azon, amit olt !.o- 
Umk, Gyufa, czigarella és szivarvég, papiros dara
bok, ételmaradékok, por és piszok olyan dicsére
tes mennyiségben voltak ott felhalmozva, mini hu 
fél év óla nem lett volna a kocsik alja kisöpör ve. 
És ezt a jeles állapotot látták még a kalauzon 
kívül W o l f a h r t  Lajos, H a r k á n y i  Lajos os 
B o r  ü s t é i n  Győző urak, kik szintén a vonalon 
utaztak s akik szintén voltak olyan kényesek, mini 
mi. mert ugyancsak incgbotránkozlak a látot
tak felett.

Reméljük azonban, hogy ezentúl nem les/, 
szükség tanukkal is igazoltatni a kocsik piszkos
ságát, mert most már meg van adva a mód arra, 
hogy tisztán tarthatók legyenek.



h í r e k .
G  ó f  S z á p á r y  L á s z l ó  v. b t. t.

n- ' :, |lo!<0S ,l elejbii M uraszom batból 
|; i o i i i i a u  pedig B udapestre utazott.

De Puise marquisné ö/.v. gróf Szápáry 
(, mé társ a lk odó nője 5 heti szabadságról vissza
érkezeti.

Dr. Skrilecz Mihály körorvos szabadságáról 
;iii_i -/liis l  ón vissza érkezett és újra megkez
dette működését.

H a t á r r e n d ő r s é g  M u r a s z o m 
b a tb a n . L a p u n k egyik m últ szám ában 
meg' m lékeztünk arról, hogy m ily meglepő*
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lés , erüen jült a m últ hó elején  a. határ
ren d.irsfg eg y  b iztosa M uraszom batiai azon i
ezé illői, h ogy a batárrendőrsfignek helyet '
CSil ialjon. A kkor nem  bíztunk az 1igy ko-
mól/.■ -agában, de azóta tén yn yé vált, hogy a
sop róni határrendör kapitányság egy 2 tagn
kire■ ndeltsége lóg idejönni, llosvay rendőr-
kapitány városun kban  já rt és lakást vett 
lel t határrendörség részére Fekete Gerö 
házában, egyb en  látogatást is tett P ósfay  
Püügrácz főbírónál, kérve a hatóság tám o
gatását az in tézm én y részére.

Dr. Kiss E lem ér főszolgabíró és Tuboly 
Lajos t. főszolgabíró a múlt vasárnap városunk
ban időztek és több látogatást teltek.

Uj közigazgatási gyakornok. A vármegye 
főispánja a távozó Tiborcz Antal közig, gyakor
nok helyére Krenner István rumi lakos szigorlót 
nevezte ki, aki is hivatalát 1-én foglalta el,

—  Fiákerek a vasúton. Több oldalról hallot- 
i nnk panaszt arról, hogy a pályaudvarnál várakozó 
bérkocsik túl magas viteldijakat követelnek. G-ak 
a napokban történt, hogy egy helybeli úriember az 
esti vonattal megérkezvén, családjával együtt egy 
ott várakozó bérkocsiba ült s a nem mcszsze 
levő lakására hajtatott. A bérkocsis azért az alig 
fői kilométernyi utért 3 kor. kért. Felhívjuk az 
ilieiékes hatóság íigyeiinét e körülményre. Tán 
célirányos volna egy szabályrendelet alkotása, 
amelyben megállapitatnának a fuvardíjak, hogy a 
közönség e faj la zsarolásnak ne legyen kitéve.

Tűz. Élénk trombitaszó riasztotta fel 
kedden este 8 órakor városunk lakosságának 
csendjét, ijedelem fogott el mindenkit, szerte 
hangzott a kiáltás: tűz van. Az éppen szeles 

lobén mindenki aggodalmasan sietett a Lendva 
uh uba, ahol özv. Pécsek Györgyné udvarán össze 
I, ilmozott gabona, kigyulladt s lángokban állott. 
A könnyen végzetessé várható tűzvésztől Junkunc 
Sándor állatorvos mentette meg a lakókat, ki 
rögtön a helyszínén termett s a házbeliekkel az 
oltáshoz látott s mihamar megjelent u helybeli 
tűzoltóság is, úgy hogy pár perc alatt sikerült a 
tüzet lokalizálni. Tűzoltóink éberségének köszön
hető, hogy a tűz tovább nem terjedt. A szeles idő 
ben gyorsan elharapodzhatolt volna város szerte. 
Nagyobb kár igy nem esett, csak pár kéve ga
bona égett el.

—  M ulatnak a diákok. Ma lesz a muraszom
bati ifjúság nyári tánezvigahna. Derék ifjaink 
minden előkészületet megteltek és lázasan dolgoz
lak estélyük sikerének érdekeben s azt hiszszük 
nem hiába. A közönség, melynek csak ez az egy 
mulatsága lesz az egész saisonban, bizonyára 
méltányolni fogja a fiatal urak törekvését és tel
jes számban fog megjelenni a szép sikerűnek 
ígérkező mulatságon.

Aki az istentiszteletet háborgatja. Huber 
Jánosáé sz. Pondelek Magdolna íelsöcsalogányi 
lakos azon eltökélt szándékkal ment el a múlt 
v .sárnapon a vizlendvai templomba, hogy olt 
buzgón ájtatoskodui fog, és megtölti lelkét az 

1 mügéjével. Útközben azonban szomjazott, 
nem csak lelki nedűre, hanem közönséges törköly 
pálinkára is, s ebből oly adagot talált beszedni, 
hogy teljesen kapatos állapotban érkezett meg a 
templomba, félre csúszott a kontya, ünneplő 
aönlöse meggyürödütl. A templomban pedig a 
mise alatt oly tiszteletlenül viselte magát, hogy 
botrányt okozó magatartása miatt megindították 
ellene a büntető eljárást.

—  Baleset. Könnyen végzetessé válható bal- ' 
eset érte a napokban Horváth Károly szarvaslaki ! 
körjegyzőt. Családjával egyik szomszédos község- I 
bol hazakoesizott, mikor útközben a ló egy hirte
len lordulaüíd a kocsit feldöntötte, úgy hogy a 
Irenliiiiili mind kicsink ti kocsiból. A kocsin ülök 
közül Horváth Károly körjegyző oly szerencséi le- j 
nul bukott ki, hogy karja kificamodott. A többiek- J 
nek az ijedtségen kivid mi bajok sem történt.

— Áthelyezés. Szanyi István helybeli adóhi- , 
vatali és Sövegjárló János szombathelyi pénzügy- ! 
•n;izgalósági hivatalszolgákat, a kir. pénügyigaz- 
gatóság saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte.

Tűz Korongon. Ilyenkor aratás idején 
gyakran felüti fejét a vörös kakas. Sokszor vigyá
zatlanság, sokszor véletlen játéka s rövid pár 
perc alatt községek hevernek romokban. Pénteken 
a délelőtti órákban Korongon volt tűz. ahol is 
Szmodics József háza gyuiadt ki. do a helyszínén 
gyorsan megjelent muraszombati tűzoltóságnak 
mihamar sikerült a tüzet lokalizálni, úgy hogy 
nagy kár nem esett.

Magyar név. Fartély Pál nagylóllaki la
kos, valamint Sándor nevű lia családi nevének 
Földvárira kért átváltoztatását a belügyminiszter 
engedélyezte.

—  Megkezdődön a vadászat. A nimródok 
által várva várt augusztus 1-eje ránk köszöntött. 
Ez a nap a vadászati év kezdete. Puskadurraná
sok zavarják a mezők csendjét. Rebben a meg
riasztott fogoly csapat, amelynek liokai bizony 
még nagyon aprók ugyanyira, hogy a muraszom
bati vadásztársaság elhatározta, hogy a közös 
területeken csak augusztus 15-ével fogja megkez
deni a vadászatot.

—  Az elsikkasztott tehén. Gzelecz Alajos 
vasvecsési volt bíró ellen a szolgabirói hivatal 
valamelyes birság czimén 200 korona erejéig 
végrehajtást vezetett s ez alkalommal elfoglalt egy 
szép fehér tarka tehenet mely a követelésre elég 
fedezetet nyújtott Gzelecz nem akarván a szerinte 
igaztalanul kirótt büntetést megfizetni, úgy segített 
magán, hogy a tehenei a kitűzött árverésit előtt 
eladta s a kiküldött végrehajtó csak a hülyl helyét 
találta meg az itállóban. Az ügyészség sikkastás 
miatt vonta felelősségre a fizetni nem akaró 
bírót.

A cséplőgép körül dolgozókat sokszor 
érik életveszedclciumcl járó balesetek, amelyek 
alkalmával bizony csak nagy ritkán van kéznél 
a szakavatott segítség. Nemcsak, iiogy orvos nincs 
a közeiben, de sőt olyan segítségnek is hijján 
szoktak lenni, ami legalább a szerencsétlenül járt
nak gyors elvérzését megakadályozhatná. Pedig 
hány viruló emberéletet lőhetett volna megmen
teni, lia mindazok, akik a cséplőgép körül fogla
latoskodnak, értenék az első segítségnyújtás csöp
pet sem boszorkányos fogásait. Mint Lobi Vilmos 
dr. a budapesti Mentöegyesüleí ellenőrző orvosa 
a .Közegészségügyi Kalauzában közli, 1902-ben 
Magyarország területén 5510 mezőgazdasági bal
eset történi (legalább ennyit jelentetlek be, de 
ennél bizonyára jóval több fordult elő, s ezeknek 
mintegy negyedrésze a eséplési -időszakban, a 
cséplőgépek mellett esett meg. Igaz, hogy 1904-ben 
és 1905-ben valamennyi város és vármegye tör
vényhatóságának körrendeletét küldött a belügy
miniszter, amely rendolclekbon intézkedik a csép
lőgépeknél készenlétben tartandó első segítség
nyújtáshoz szükséges szerek beszerzéséről és ezen 
rendeletek végrehajtásának ellenőrzéséről, mégis 
minduntalan nagy künyeimüséggel mennek neki a 
cséplésnek mindenfelé. Ha meg is van u szüksé
ges mentöfölszerelós, nincsen aki bánni tudna 
velük, a cséplőgép körül dolgozókat pedig sokszor 
senkisem figyelmezteti arra a komoly veszedelemre, 
amely őket nemtörödesük miatt érheti. Hányszor 
kapta már el a cséplődob az „etető* kezét, kivált 
ha inge lobogós, ujjasa nem simul szorosan a 
karjaihoz, vagy ha az etető vigyázatlan 1 Hivata
los utasítás van a cséplőgépek kezelésére és a 
védelmi intézkedések végrehajtására. így neveze
tesen : a gépekkel csak hozzáértőknek szabad 
bánni, a gőzgépeket csak vizsgázott gépész kezel
heti ; a veszélyessé válható géprészek, kerekek 
befödendök, gyermekeknek a gépek közelében 
tartózkodniuk nem szabad s a munkásokat ki kell 
oktatni a veszedelmekre. Ezen intézkedéseket a 
hatóság ellenőrzi. — Hogy a legnagyobb óvatosság 
mellett is történnek balesetek, azt jól tudjuk, 
ezért szükséges, hogy a gépekezelöket egyszer
smind az első segítség nyújtásra, a  mertöszekrény 
miként való használatára is kioktassák. Lübl Vil
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mos dr. röviden és tömören fejtegeti azt a már 
említett cikkelyében, hogy ml Képen kell a gépke
zelőket kioktatni az elsősegilség nyújtásra, hogy 
az orvos mit adjon elő és hogyan tanítsa a segít
ség nyújtást és hogy ezeken a legcélszerűbben 
télen tartható előadásokon célszerűen vehetuének 
részt magok a géptulajdonosok, értelme *ebb mező- 
gazdasági munkások, mező- és erdöörök stb. 
Mindössze öt előadásban el lehel mondani mindent, 
amit tudni kell.

Áthelyezett vasutas. S z a b ó  G y u 1 á t a
muraszombati állomás beosztott hivatalnokát szol
gálati érdekekből az üzletvezetöség Sümegre he
lyezte át. Helyét K a r l s b e r g e r  J ó z s e f  áll. 
felvigyázó foglalja el, kit Sümegről rendelt ide az 
üzletvezetöség.

—  Vizbefult gyermek. Ismét áldozata lett a 
szülői gondatlanságnak. Sparas Ferenc vaskorpádi 
2 éves kis gyermek a ház körül játszadozott s 
játék közben az udvaron lévő tócskába fűlt. A 
hatóság részéről Saáry József kir. járásbiró és 
dr. Goiger Vilmos jelentek meg a helyszínén. A 
gondatlan szülök ellen az ügyézség meginditolta 
az eljárást.

—  Az építési válla lat tolvajai. A Battyánd 
község határában épített vasúti lódnál tetemes 
menyiségü padló és gerenda maradt vissza, ame
lyet a vállalat nem tudott azonnal elszállítani 
onnan, hanem a lód alatt összerakva tartotta. És 
az elszállítás fáradságától meg is kímélték őket, 
amennyiben egy kevésbbé holdvilágos éjjelen 
Frankó Iván és Gábor Ferencz márkusházi lako
sok elvitték onnan az egész mennyiséget s elhe
lyezték Czigány Imre márkusházi lakos padlásán. 
Itt találta meg -a bűnjeleket a csendörség és 
feljelentette a jeles urakat lopásért és orgazda
ságért a helybeli járásbíróságnál.

—  Kutyák a kórházban. A helybeli közkór
ház kertjében két impertinens bestia veszélyezteti 
állandóan a közbiztonságot és a Plesza csendjét. 
Ez a két eb folyton a kerítés mellett őgyeleg s 
minden arra menőt rémséges lármával megugat 
Azt hisszük a kórháznak semmi szüksége sincsen 
erre a két kutyára, de ha már tartanak ebeket, 
úgy ne ilyen mérges bestiákat hizlaljanak, ame
lyek egész éjszakán át tartó bömböléssel úgy a kór
ház betegeinek, mint a környék lakóinak nyugal
mát zavarják.

—  Pulykatenyésztés. Kétségtelen, hogy ma, 
amidőn a husdrágaság napról-napra fokozódik, a 
legjövedelmezőbb gazdasági foglalkozása marha és 
a baromfitenyésztés. Azonban szarvasmarhát nem 
mindenki tenyészthet, de baromfit jóformán min
den család tenyészthet s ha nem is tenyészt azt 
tojásból, tarthat, azaz csibe korában pár fillérért 
veszi azt s otthon hulladékokon nagyra neveli s 
igy olcsón finom és tápláló húshoz, tojáshoz és 
tollhoz juthat. Főként a pulyka tartása és neve
lése jövedelmező. Maga a miniszter három év 
előtt országos felhívást intézett a közönséghez, 
hogy karolják fel jobban a jövedelmező pnlyka- 
tenyésztést. És van is ennek a magas helyről 
jött felhívásnak hatása. Ma sokkal nagyobb 
arányú már e tenyésztési ág, mint három év elölt. 
Most Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. fel
ügyelő, régi és közkedvelt gazdasági író tollából 
megjelent a „Pulykatenyésztés és értékesítése* 
cimü, 140 oldalas s 48 képpel diszitett munka, 
melynek megszerzését és az abban kitűnő ma
gyarsággal adott tanácsokat és útmutatásokat 
mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Megren
delhető e munka 3 korona 20 fillér elöleges bekül
dése mellett a szerzőnél: Budapest, Városliget, 
Mezőgazdasági m. kir. muzeum.

__________ AUGUSZTUS 4,

A kiadóhivatal tisztelettel felkéri e lap t. 
előfizetőit, kik a lapot nem kapják meg, azt 
posta utján megreklamálni, mert csak ez esetben 
lehet kérni a vizsgálatot, hogy a lap hol vész el,

Hirdetések a kiadóhivatal czim ére 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 a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.
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Egy m egbízható  vas- és 
fü sze rke reskedő  segéd és 
egy jó  csa ládbó l va ló fiú 
tanoncznak  fe lvé te tik

Tomka György
vas és fű sze r kereskedésé
ben A lsó-Lendván.

Üzleti- és zsebkönyvek 
Írószerek

a legjutányosabb árban kaphatók Balkányi 
Ernő könyv- és papirkereskedésében 

M uraszombat.

Egy jó karban levő fél- 
fedeles egyes és kettős fogatra 
alkalmas kocsi eladó Sinko- 
vich Dezső urnái Radkers- 
burgon.

Csomagoló papír
használt, kem ényebb fajtájú, különféle alak, 
t ű z r a k á s h o z  is nagyon alkalm as, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében M ura

szom bat. Kilója 12 fillér. 5 kilónál keve
sebb nem  lesz eladva.

Malom bérbeadás.
T i borfán (u. p. Bodóhegy) 

egy három kőre járó vízimalom 
bérbeadó. Levélben vagy szemé
lyesen értekezhetni a tulajdonos
nál: Vucsák József Borostyán, 
u. p. Bodóhegy, Vasmegye.

Védjegy: „Horgonyt4 •

B

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

pótléka
egy régjónak binonynlt háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult koszvénynél, átáznál és meghűléseknél, 

bedörzsölésképpen használva, 
Figyelmeztetés.^ Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
es a Riohter czégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: T8r8k Jézaef gyógyszerésznél, Budapest
Dr.  Richter iyó jyszertán az „Á rn y  oroszlánhoz",

P rá g á b a n , EÜsabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi szétküldés. -«

Mesés szép lesz
m inden hölgy

w i "  K"° Aranka-Créme
bám ulatos hatásától. Egy tégely ára 1  kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. A ranka
szappan 70  fillér. A ranka m osdó víz 
1  kor. A ranka hölgypor 1  korona, nagy 

2 korona.

Kapható egyedül a  készítőnél:

Mintsek Géza ratoriumában 
Kecskemét.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

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

Muraszombatban. 
Legfinomabb levélpapírok doboz

ban és csomagonként.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. —  Kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben M uraszom bat.

r
Gyorsszámoló

Népies olvasmányok 

Szerelmi levelező
Kapható

B a lk á n y i Ernő
könyv- és p apirkereske

désében M u r a s z o m b a t .

Álmoskönyv

(2 i v - J )

Vasúti útmutató M agyarország összes m enetrendével és vasúti 
térképével. Kapható M uraszom bat, B alkányi 
Ernő könyvkereskedésében. —  Ara 40 fillér.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében M uraszom bat 
kapható és m egrendelhető a következő tudo
m ányos. szépirodalm i m unkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

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

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a 1 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 
sll). stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 40  f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirod.dini képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
I"illan első nmen hó által irt, angol vászonba 
kiiliill érdekes regény, melynek ára 4 0  fii!. 
Minden éviién legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadlatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillé r'

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi 
l a p ,  m i n d e n  

szám érdekes 
regénynyel .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


