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Biró az ügyvédekért.
Általánosan ismert az a nagy arányú 

mozgalom, amelyet a magyarországi ügyvédi 
kai szociális és anyagi helyzetének javítása 
czeljából indított, s amely a mull hetekben 
megtartott országos üg\ védgyiilésben nyert 
kifejezést. Ezt a mozgalmat bátran el
mondhatjuk — csak maguk az ügyvédek 
kísérik élénk figyelemmel s ami állapotaik 
javulását illeti, e részben csak maguk 
rokonszenveznek vele. A nagy közönség 
bizonyos ridegséggel viseltetik e hatalmas 
testület bajaival szemben, mert abban az 
erős és megdönthetetlen hitben él, hogy 
az ügyvédség minden javak kullorrása, hogy 
a mindennapi kifejezéssel éljünk: arany
bánya. amelyből csak markolászni kell a 
bankókat. A nagy közönség nem szimpati
zál az ügyvédek érdekeivel és törekvéseivel, 
mer! bármenyire is rá legyen szorulva e 
testület igen sokoldalú munkásságára, mégis 
majdnem ellenséget lát minden fiskálisban, 
mert akalomadtán pérköltséget kell űzetni.

Ez ellen a köztudat ellen azután hiába 
való is minden védekézés. Annyira általá
nos lett, hogy még intelligens ember is 
akad akárhány, aki hasonlóképen gondol
kodik. Sőt, hogy tovább menjünk, még oly 
megdöbbentő jelenségre is bukkanunk néhol 
különösen a nagyobb bírósági központokon, 
hogy maguk a hirák is hasonló módon 
gondolkoznak az ügyvédek felöl, azok az 
igazságszolgáltatási faktorok, akik jól tudják,

Felelős szerkesztő: Or. C Z IF R A K  J Á N O S .  

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

M EGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

hogy nagy feladataik egyenlő rangú osztá
lyosai épen az ügyvédek.

Annál jobban esik nekünk s velünk 
az egész ügyvédi karnak, hogy épen bírói 
körökből emelkedett egy hatalmas szózat, 
az ügyvédek mozgalma mellett. A Magyar 
Jogász Újság 20-iki számában ú r .  S e h ick  
F e re n c z  S á n d o r  muraszombati kir. albiró, j 
egy igen magvas és tartalmas czikkben 
emel szót bírói részről az ügyvédek érde
kében. Ezl a kiváló czikket minden kom
mentár nélkül, az alábbiakban közreadjuk :

E héten országos gyűlésre jöttek össze 
Budapesten Magyarország ügyvédei, hogy 
anyagi és erkölcsi helyzetüknek jobbra- 
fordulását ország-világ előtt megvitassák és 
válságos helyzetüknek orvoslását keressék, 1 
Történik pedig ez két héttel a magyar állami 
tisztviselők kongreszusa után, illetőleg két 
héttel a bírák nagygyűlése előtt.

Az időbeni egyir.ásutánságnak ezen 
véletlen összejátszása egyrészt, másrészt 
pedig és főleg a fellépés okainak rokon ter
mészete, melyek egy bizonyos nemét a baj
társi kapcsolatnak léte-’.'ik a fent érintett és ! 
eltérő alapokon nyugvó érdekcsoportok kö
zött: arra indítják jelen sorok Íróját, hogy 
noha a harmadik helyen említettek közölt 
foglal helyet, az ügyvédek mozgalmával 1 
mint eminenter közérdekű kérdéssel fog
lalkozzék.

Hogy az ügyvédség helyzete mielőbb 
és az ügyvédekre nézve minél előnyösebben
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és kedvezőbben rendeztessék, az nézetein 
szerint nem egyoldalú érdeke az ügyvédi 
karnak, hanem közelről érinti és érdekli úgy 
a jogkereső közönséget, mint magát az 
állami tisztviselőket, nevezetesen pedig és 
első sorban a bírói kart.

A bírákat különösen két szempontból 
kell hogy érdekelje az ügyvédek sorsa. Aki 
a bírói karnak hasonló mozgalmait figye
lemmel kisérte, az igen jól tudja, hogy az 
ügyvédség mindenkor és mindenütt a leg
melegebben és legönzetlenebben szállt síkra 
a bírák helyzetének javításáért, sőt mond
hatni, hogy a múltban nem is volt jobb 
indulatu támogatója a biró jogos és méltá
nyos óhajainak, mint éppen az ügyvéd. 
A köteles hála és viszonosság parancsolja 
tehát első sorban, hogy abból az alkalom
ból, midőn az ügyvédek igazságos és min
denképen indokolt kívánalmaikkal a nyilvá
nosság elé lépnek, a bírák tőlük erkölcsi 
támogatásukat meg nem vonják, hanem —  
noha jó maguk is ez idő szerint a kérők 
sorában állanak mozgalmukat azzal a 
rokonszenvvel kisérjék, melyet az méltán 
meg is érdemel.

Ámde ezen szubjektív és az érzelmek 
tárházából merített indokokon felüt egy 
hatalmas tárgyilagos érv szól hangosan a 
mellett, hogy az ügyvédek mozgalmát tőle ki- 
telhetöleg támogassa. Nincsen hatóság, mely 
előtt az ügyvéd hivatásánál fogva sűrűbben 
és gyakrabban megfordulna, mint a bíróság. 
A hivatása magaslatán álló ügyvéd, mint
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A régi róm ai konyha.
A szakács munkája a rómaiaknál a iniivé- 

~/.ot magaslatáig fejlődött. A rómaiaknak külön 
« icl- és sütemény szakácsaik voltak, kik közül 
a  melyek 100.000 seslercia fizetést is kaptak egy 
esztendőre, sőt jószágokat, nagy összegű, külön 
pénzadományokat is juttatlak nekik.

A római ház berendezésénél a fürdőn kívül 
az étkező helyiségekre s ennek fölszerelésére 
fektettek súlyt.

Apró, négyszögletű, később félhold alakú, 
alacsony asztalkák mellett étkezlek, kettesével 
hármasával, féloldalon fekve. A padlót igen gyak
ran elővirág-szönveg takarta. A padmalyban min
den asztalka fölött nyílás volt ; innen bocsátották 

»tkezökre a néha végzetessé vált virágesöt, 
vaífy fecskendeztek rájuk illatszereket.

Ezek az éttermek néha mesésen drágák és 
s/-é|K'k voltak.

Cullistus gazdag rómainak az éttermét 30 
‘>«'ix oszlop diszitelte. A híres Eueullusuak, a Kr.

i i! i> században. Pompejus korában élt had- 
yezernek, n ki Mithridales ponlusi királyt a róma
iak ( Ili n viselt hadjáratában megverte, de fölmentot- 
v' » a hadvezérség alól, teljesen Ínyencségének 
szentelte életét több étterme volt: a melyek ak- 

voltak berendezve, a mily értékű ebédet. 
taUliak benne. Ezek között a legnagyobb az 
Ápol ó-terem volt. a melyben egy ebéd ára tío.000 
frankba került

Horatius életében, Kr. e. 500-bnn már hasz
náltak a ,.mappá“-t, a mai szerviottát, a melyet 
legtöbbször minden vendég magával vitt a lako
mára. Ivz a mappa bíborral és aranyrojltal szegé
lyezett szövetdarab volt s az ujjak és a száj 
mcglöriilésén kívül arra is használták, hogy ma 
radékokat vittek benne haza magukkal a meg
hívottak.

A kanalat, kést már használták, de a villát 
ujjúikkal pótolták.

A nagyobb ebédeknél, lakomáknál soha se 
hiányoztak az elő- és utóételek; elöbbeniek tojás
sal kezdődtek, utóbbiak almával végződtek. 
Ez időből maradt fenn ránk ez a latin mondás: 
„ab ovo, ad malaa. vagyis a tojástól az almáig, 
magyarán: elejétől végig.

Az étlap, mint a rabszolgák lopásai ellen 
védő ellenőrző jegyzék, dívott a rómaiaknál is.

Sajátságos volt az a szokásuk, hogy az 
asztalra kerülő állatokat gonoosan megmérték és j 
a súlyt egy jegyzővel jegyzőkönyvbe vétették. 
Innen az a, Francziaországban még ma is divó 

j szokás, hogy a szárnyasok minémüségét sulylyal 
állapítják meg.

Hogy u bornak ellenségei éppen nem voltak, i 
talán szükségtelen is említenem. Legtöbbször ők í 
is, mint a hellének, meleg vagy hideg vízzel ve
gyítve itták.

Ha vege volt a lakomának, fuvolaszó mel
lett áldoztak házi istenüknek s ezután következett 
a commisatio, görögök symposionja.

Nagy ivók lévén, hogy a bort nagy meny- 
nyiségben elbírják, horzskö-port nyeltek. Később, 
a nagy tékozlás idejében, ezt a gyöngyök feloldott |

anyaga és drágakövek pora pótolta, Ezt Glcopat- 
rától tanulták meg. De tovább is mentek. Mivel a 
bor ellenmérge volt a bürök-petrezselyemnek, sok 
ilyet ettek, hogy annál több bort ihassanak.

Dacára sokféle fényüzési-adónak, a tékozlás, 
dorbézolás napról-napra nagyobb mérveket öltött,

Csiga és osztriga-hizlaló-telepeket létesitettek; 
a kél- és négylábú állatok és halak hizlalására 
megölt rabszolgák holttestét használták. A Traja- 
nus csuszái idejében élt Plinius, a históriairó 
említi, hogy az osztrigát hóban hütve, vagy csi
gákkal egyetemben mézes borba főzve ették.

Comelius Nepos, u hírneves életiró honosí
totta meg a fenyves madár-hizlalást; Hortensius, 
a rómaiak kedvenc szónoka hozta szokásba a 
pávapeesonyét; MesSalinus Cotta a ludlábas kakas- 
taréjnak, Servius Hullás pedig a görögöknél dí
vott, s egész lakoma élelnemüjét magában rejtő 
sült vaddisznónak szerzett híveket. Az ilyen vad
kan, melyet egészben sülve hoztak asztalra s 
méltán nevezték „caput coena„-nak, körül volt 
véve szamoszi pávával, Irigiai eácannal, kalkodo- 
niai lun-hallal, tarenti osztrigával, görög dióval, 
egyiptomi datolyával.

Heliogabalus a teve sarkát kultiválta. Ennek 
az urnák szokása volt, hogy az évszakoknak meg
felelő szinü szervitekben tálaltatott. Há mulatni 
akart, akkor nyolc süket, nyolc vak, nyolc kopasz 
és nyolc egyszemű embert, vagy nyolc óriást és 
nyolc rémségesen kövér embert hívott meg ma
gához s gyönyörködött abban a tolakodásban, a 
mit ezek elkövettek a közben, inig helyeiket el 
tudták foglalni a keskeny, kis asztaloknál. Azt is 
megtette, hogy vendégeinek hűen utánzóit, de
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az ügynek — legyen az akár peres, akár 
perenkivüli — előkészítője, hathatós támo
gatója, hogy ngy mondjam, segítőtársa a 
birónak felelősségteljes hivatásának gyakor
lásában. Ha pedig ez tény — és senki, aki 
az említett két hivatásnak lényegét helyesen 
felfogja, azt kétségbe vonni nem fogja — 
akkor magasabb rendű érdeke a bírói kar
nak, hogy az ügyvédség, amely vállvetve j 
működik vele az igazság kiderítésén, anya
gilag és erkölcsileg oly helyzetbe jusson, 
mely öt a reá hízott feladatok fontosságá
nál fogva igazság szerint és méltán meg
illeti.

A czélirányos együtt működés szoros 
kapcsolatánál fogva a bírói kar sem néz
heti közömbösen hogy az ügyvédség anyagi 
gondokkal küzd vagy tekintélyében csökken. 
IJe nem viseltethetik a nagy közönség sem 
közömbösen az ügyvédek mozgalmával 
szemben. Mindenkinek egyaránt érdeke és 
mondjuk ki bátran saját felfogott érdeke, 
hogy az ügyvédség bajai orvosoltassanak.

Az ügyvédi kar, melynek hazánk szám
talan jeleseit köszönheti, az ügyvédi kar, 
mely jó és balsorsban mindig hűséggel és 
önzetlen odaadással szolgálta a hazát és 
védője volt a közszabadságoknak, az a kar, 
amely Magyarországnak Werbőczy!, Deák 
Ferenczet és Kossuth Lajost adta, meg
érdemli, hogy anyagi és erkölcsi helyzete 
emeltessék. Szükségünk van, hogy konkre
tizáljunk egy egész ügyvédi karra; erős 
anyagiakban és erős tekintélyben. Mert 
valamint a biró, aki a mindennapi meg
élhetésnek gondjaival küzd, a kezeibe letett 
nagy fontosságú feladatok megoldására idővel 
képtelenné válik, úgy áll az viszont az , 
ügyvédre nézve is, aki ugyanazon felada
toknak —  noha más szempontból való el
végzésére van hivatva; sőt áll az ügyvédre 
vonatkoztatva még fokozottabb mértékben, 
mert sem mindennapi megélhetése, sem 
jövője még minimaliter sincsen biztosítva.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE'

Rendőrök a vasúton.
Az elöljáróság nyilatkozata.

Lapunk múlt számában szóvá tettük, hogy 
községünk elöljárósága milyen furcsa átiratot in
tézet a vasúti főnőkhöz, azt panaszolván, hogy 
miután a vasúti perronon esténként nagy a ren
detlenség, ott nem képes szolgálatot tenni. E 
tárgyban most nyilatkozatot kaptunk Horváth 
László körjegyzőtől, amelyet az audiatur et altéra 
pars elvénél fogva szívesen közreadunk.

Tekintetes Szerkesztő Ur 1 
B. lapjának múlt vasárnap megjelénö szá

mában .Rendőrök a vonaton* czim alatt egy 
hír jelent meg, mely azzal vádolja az elöljáró
ságot, hogy egy furcsa átiratban, mely csoda
bogár számba megy, arról értesíti a vasúti állo
más főnökét, hogy rendőreink ott nem kepesek 
rendet csinálni. Emiatt azután a fenti czikkben 
megtámadja rendőreinket, mert azoknak épen 
az a dolguk, hogy rendet csináljanak. Tisztelet
tel kívánom tudomására hozni, hogy átiratun
kat, amely egy a Horváth József rendőrrel fel
vett jegyzőkönyv, félre méltoztatott érteni. A 
hivatkozott jegyzőkönyv, amelyet betekintésre . 
készséggel rendelkezésére bocsájtunk azt pana
szolja főképpen, hogy azért lehetetlen e s t e  a 
a pályaudvaron rendet tartani, mert az teljesen 
sötét. A két petróleum lámpa azon az elég tá- | 
gas területen csak halvány világosságot terjeszt, j 
de korántsem világítja meg a perront. Rendő- ! 
reink ily sötétség mellett teljesen képtelenek | 
rendet csinálni, mert egyszerűen nem látják 1 
nem vehetik észre a rendbontókat abban a nagy 
tömegben, mely a perront esténként ellepi. Azt 
pedig, hogy a perronra kik mehetnek be, nem 
a rendőrség dolga elbírálni. Tessék a vasútnak 
embert állítani a bejáróhoz és addig amig per- 
ron jegyet nem váltott, senkit oda be nem j 
ereszteni. Most boldog boldogtalan be jöhet 
oda s mikor már egyszer tele van emberrel 
akkor kezdik a perion jegyek váltásra felszólit- 
gatni őket. Persze, hogy a sötétség leple alatt 
ki erre ki arra vonul télre de ki nem megy, a 
rendőr pedig magában, azon nagy helyen, mely 
egyébként minden oldaliéi nyitva is van, telje- ; 
sen tehetetlen, Tessék a vasútnak a perront | 
rendesen kivilágítani, az állomás területét beke- j 
riteni, az ajtóhoz, amint az másutt is van, őrt állí
tani, akkor ki van zárva, hogy olyan csőcselék 
nép jöjjön az állomás belterületére, amelylyel
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már sokaságánál fogva sem bírhat egy rendőr, 
még világos nappal sem, nem pedig sötétben. 
Azt meg csak nem kívánhatja a vasút, hogy 
ezért rendőreink létszámát szaporítsuk.

Felvilágosító soraim szives közreadását 
kérve, maradtam a tck. szerkesztő urnák kiváló 
tisztelettel

Horváth László s. k. 
körjegyző.

Eddig a nyilatkozat, melynek készséggel 
adunk helyet annál is inkább, mert el kell ismer
nünk, hogy a rendőröknek is igazuk van. Különö
sen a világítás tekintetében és abban, hogy a 
beözönlés meggátlása nem a rendőr dolga. Alii 
són fel a vasút még legalább 4 lámpát, hogy 
látni lehessen, az őr pedig a perronjcgyekkel a 
kezében álljon az ajtóban és csak azt ereszsze be. 
aki jegyet vált. Ily inődon a perronra minden
esetre csak olyan közönség jut, akinek nem is 
kell rendőr.

A drágaság ellen.
A nagy drágaságról való panaszkodások 

nem mai keletűek. Egész Európában évek óta 
keservesen érzik, hogy az életszükségletek kielé
gítésére szolgáló czikkek árai egyre emelkednek, 
anélkül, hogy a kereseti visszonyok ezzel az emel
kedéssel lépést tartanának. Ez az általános drága
ság volt az oka, hogy a mi specziális drágaságunkra 
több figyelmet nem fordítottak vezető köreink, 
úgy tartván, hogy a kórság általános : a drágaság 
a nemzetközi áruforgalomból kifolyólag minden 
ország lakosságát egyformán sújtja. A feljajduiá 
sok és felzúdulások hosszú, szakadatlan soroza
tára volt szükség, inig megérlelődhetett a meg
győződés, hogy hazánkban a természetes és in
dokolt áremelkedéseken telni még az élelmiszer 
és egyéhb uzsorák is teszik szinte elviselhetlenné 
a lakosság legalább kiiencz tizedrészének életét.

Végre ügyet kellett vetni a panaszokra, 
annál is inkább, mert azzal fenyegettek, hogy az 
adózó elemek tönkre jutnak. Nemcsak a megélhe
tés megkönnyebbítésében rejlő nagy közgazdasági 
előny, hanem az adóforrások megmentése késztette 
a kormányt, hogy a drágaság problémájának 
megoldásába fogjon. A mód, hogyan és az eszkö
zök, amelyekkel a nagy drágaságon segíteni akar 
mindenképpen megfelelőknek mutatkoznak, csak 
az a baj, hogy bizonyos huzamosabb időig fog

elefántcsontból, köböl vagy viaszból ételeket szer- 
▼iroztatott, miközben ö maga jó  kedvvel falatozta 
az ízletes pecsenyéket. Lucullus megtette azt a 
tréfát, hogy egy egész hegyet hordatott le, csak
hogy halas-tava friss tengeri vizet kapjon. Nem 
hiába mindja hát a bölcs Cato, hogy a rómaiak 
drágábban űzettek egy halat, mint egy ökröt.

A hus-ételeken kívül szenvedélyesen hódol
tak a növényevésnek is. Különösen kedvelték a 
tököt és az uborkát.

A rómaiak Ínyencségé találta föl az oly 
pusztító hatású hasist, a melyről Sencca azt Írja, 
hogy annyi betegséget terjesztett, a mennyit nem 
bírtak orvosolni a doktorok.

A só a rómaiaknál is nagy, sőt mondhatnám 
nagyobb szerepet játszott, mint a görögöknél. De 
a rómaiak már a kősót élvezik, melynek első 
bányáját Aneus Március, a rómaiak negyedik 
királya Ostiában, Rómának általa alapitolt kikö
tőjében ö maga nyitotta meg.

Természetes, hogy a só az ételek elkészi le
sénél is föfontosságu volt. Hogy ezeket az étele
ket a megsózáson kívül még mi mindenféle talá
lékonysággal készítették, annak elmondására szűk 
volnk ez a hely.

De nem hagyható említés nélkül az inyenczek 
által nagy becsben tartott felig sült, félig főtt 
disznónak készítési módja.

Erről igy ir a krónika:
Egy Szúrással a lapockája alatt kellett meg

ölni ; de nyitva, láthatónak kellett hagyni a seb 
helyét.

Ha a vér kifolyt belőle s eltávolították a 
beleit, a külsejét és belsejét megmosták borral s 
a hasát megtömték kolbászokkal, sült madarakkal, 
tojással, főtt és fűszerezett csmncgékkel. Erre jól

összevarták és a torkán keresztül megöntözték 
külön erre a célra készült szószszal mire az 
állal egyik oldalát árpaliszt, olaj- és borból ké
szült tésztával boboritották s egy fémlapra he
lyezve, a kemencébe tolták. A puszta oldalán 
aztán megsült, a tésztás oldalán pedig megfőtt.

Különös figyelmet fordítottak a halakra is.
Mindazonáltal a szakácsmüvészet akkori 

diadala abban állott, hogy a főbb anyagokat 
megfosszák eredeti izüktől s különböző kellékek 
keverésével oly ételt állítsanak belőlük elő, a mely 
relytély volt az ínyenceknek s többféle izével 
újra inog újra csiklandozta a nyeldeklöjüket.

Általában szerették a zsíros eledeleket; de 
mindig főszerepet játszott az anyag ritkasága s í 
drága volta. Ezért bizonyos állatoknak csak külö
nös részeit fogyasztották s a pávanyelv meg 
fülemile-agy egyetlen ó-római étlapon sem hiány 
zik, éppen úgy, mint törpe utódjaiként a palenta 
és a mineslra.

Érdekes egy Triinalchio nevű római parvenü 
történelmileg nevezetes ebédjének vázlatát adni, 
mert ehhez hasonló tobzódást és cszlelenségot I 
egyetlen római sem produkált.

Ennél a lakománál a legcsodálatosabb ké
szítmények kerültek asztalra.

Egy tálcán szamár állott, rajta két kosár, az 
egyikben fekete, a másikban fehér olajbogyóval. 
Egy ételcsoport az állatkör tizenkét csillagzatát 
ábrázolta, minden csillagzatnál a hasonló étellel.
A vadkannál ennek húsa, a ráknál rákok, a biká
nál cgv darab marha-hus stb. Egy másik táblán 
pegazus volt, megrakva ritkúbbnál-rilkább eledellel 
s az egész leöntve borsos caviarszószszal. Volt ' 
egy nagy, egész sült disznó, a melynek hasából, ; 
a mikor fölvágták, eleven éneklő madarak repül- I

tok ki; ezeket nyomban megfogdosták lépvesszők
kel. Egy másik disznót élve vezettek be. A terem
ben a szakács átvette s rövid idő múlva már 
sülve kerül vissza az állat. Trimalchú meg akarta 
büntetni a szakácsot, mert azt hitte, hogy nem 
szedte ki az állat beleit. A szakács erre fölvágta 
a disznó hasát, a miből kolbászkák és sült kara
jok potyogtak. Több ilyen és hasonló tréfás szóra 
kozások után egy nagy, sült emberi alakot hoztak 
be, melynek belseje tele volt mindenféle rilkafaju 
gyümölcsösei. A mint ezeket megfogták, sáfrán-lé 
fröcscsent ki belőlük. Aztán a rabszolgák lelaka 
ritották az asztalokat, dalolva, mint a hogy az 
egész ebéd alatt énekelve végzett el mindent a 
szolgaszemélyzet. Jöttek végül az utó-ételek : tö
vissel teleszurkált granát-almák és egy hízott lúd 
mindenféle halakkal és madarakkal körítve: de az 
egész disznóhusbul.

Ez volt az evés vége, utána jött az ivás 
kezdetete.

Misem természetesebb, minthogy az ilyen 
életmód mellett hamar letört nem egy gazdag 
római. Ilyen sorsra jutott Rómának leghíresebb 
szakácsa: Apicus, a ki Kr. után a 20— 30 ik év
ben azért mérgezte meg magát, mert nem maradt 
neki többje, mint évenkint tiz millió sestercia 
jövedelem, s ebben a szegénységben nem akart 
tovább élni.

De nem sokáig tartott ennek a határtalan 
tékozlásnak és örült dorbézolásnak a kora ; a 
római birodalom összedőlt s diadalmasan emelke
dett ki romjaiból a kereszténység, hogy a mini 
ellentétese lett az előtte lejárt kor pompaszere- 
tetének, melynek kíséretét képezte a kegyetlen 
ség és erőszak, úgy megváltoztassa az asztali 
örömöket is.

T is z te le t te l  k é r jü k , k ik n e k  e lő f iz e té s e  le já r t ,  a n n a k  s z iv e s  m e g ú j í t á s á t .
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tartani, míg a teendő intézkedéseknek foganatja 1 
lesz. '"'ha a kormány erősen ígéri, hogv már az 
ŐSZ "hanmn fog segítséget nyújtani. Aki azonban 
isme hivatalos apparátusaink lassúságát, az an
két , Ttokczesek, tanácskozások és mi más né- i 
ven nevezendő egyéb különféle dolgait, ke
rek.. akudekosságait, az ebben az Ígéretben 
nem " "ier bízni. A zöld asztal mellett nem 
latin ' nyomor ijesztő képét, a jóllakott gyomor
nak lesen érzéke a verejtékes munkában gör- 
iive'i ' " szükölködései iránt. Az emberszeretö, 
iliV-, etreinello szándék, melyet inog az alapos
ak':" vágyó hajlam is regaláz, így késleltetik a 

kivitelben és nem igen lehet reményünk arra, 
hogy ' kormány legújabban meginditott mozgal
mai ;ik áldásait mar a tél folyamán érezbessük.

Bármint is legyen azonban, mégis örömmel 
látjuk, hogy a szemtelen uzsoráknak véget akar
nak vetni. Még szívesebben látjuk pedig azt, hogy 
a k i niány akcziója az egészséges munkáslakások 
bérének olcsóbbá tételére is irányul. A lakbér a 
szí - ny ember keresetének igen nagy részét 
ruii's/.ti lel s ha kevesebb lakbért kell fizetnie, az 
ily ' "Ion megtakarított pénzből egyéb eddig 
nélkülözött czikkek bevásárlására telik, de több 
ügyi 'iinnel is lehet a maga és hozzátartozóinak 
rgi'v'.-'gére és esetleg lelkét nemesítő élvezetekre 
is fordíthatja a lakbérből megtakarított pénzt. j

A drágaság csökentése egyúttal növeli a 
takarekkossági ösztönt, amire különösen, mi né
pünknek oly nagy szüksége van. A mai viszonyok 
közi ugyan nem lehet ráfogni a kevésbbé vagyo
nos lakosztályokra, hogy pazarlók volnának - 
iiim - iiuböl. De mihelyt sikerül valamelyes türhe- 
löbli megélhetési viszonyokat teremteni, arra 
kellene a legnagyobb gondot szentelni, hogy ma
gyar népünk — okulva a külföldi lakosság példá
in életszükségleteinek kielégítésében mérték- 

snbb legyen, ne vonja ugyan meg magától és 
a lest és a lélek épségben tartására ok- 

1 níl szükségeseket, de használja fel az árosuk 
• ben mutatkozó előnyöket a takarékossági 

i ajlam fokozására.
A legtöbb nemzet nemcsak életrevalóságának, 

adott viszonyok ok- és észszerű kiaknázásának 
,i:iió például az ipar és kereskedelem forszirozása, 
nnom a szerzőit jövedelmek és kincsekkel való , 

'•kos és mértékletes elbánásának köszönheti nagy- 
-ágál. Ha ezen az utón követjük őket a mainál 
jobb megélhetési viszonyok közi is, akkor a kor 
niány legújabb kezdeményezése nagy áldást fog
jelenteni a sok csapástól megviselt magyar nép 
részére.

H Í R E K .
S a á ry  J ó z s e f  m arad . A múlt

hetekben riasztó hir járta be városunkat. 
Azt beszélték, hogy Saáry József kir. járás- 
bírót athelyzik hasonló rangban és állásban 
Szombathelyre. Hala Istennek ez a hir nem 
bizonyult valónak. Mi őszinte örömmel 
üdvözöltünk volna, egy már jól meg érde
melt előléptetést s ez esetben beletörődtünk 
volna abba is, hogy az egy áthelyezés árán 
történjék meg, de a csak áthelyezés mélyen 
-ujtott volna bennünket, nem csak azért, 
mert ez az ö jól felfogott érdekeinek meg 
nem felel, hanem azért is mert azon vesz
teséget, mely a járás jogkereső közönségét,

az egész közügyet érte volna, semmi 
igasztaló körülmény nem enyhítette volna. 

Abból az alkalomból, hogy megtarthattuk, 
üdvözöljük öt, a kiváló hivatal főnököt s a 
közügyek lelkes bajnokát kit mindig ideális 
czélok vezetnek közéleti tevékenységében. 
Sokszor nem vagyunk vele egy véleményen, 
di tiszteljük rajongó idealismusát, amelylyel 
egy egy közérdekű kérdést megoldani igyek
szik. Azért ha majd elkövetkezik az az idő, 
hogy igen is megérdemelt előléptetés révén 

viszik tölünk, akkor belenyugszunk elvesz
tésébe, de egyébként nem.

H alász F e re n c z  Vasvármegye 
tanfelügyelője kir. tanácsos kedden váro
sunkba érkezett és a környékbeli állami 
iskolák és ovódák megvizsgálása után pén
teken Szombathelyre visszautazott.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Barthalos István vasutunk engedményese j 
kedden este városunkban időzött a kisajátítások j 
előkészítése czéljából. A kisajátítás utján elfoglalt : 
területek kifizetése ugyanis serényen folyik s ! 
legközelebb Muraszombatba érnek. E héten Öri- 
. zent Péterig fejezték be a kifizetéseket.

Újévi üdvözletek m egváltása 
tárgyában, amely mozgalomról lapunk előző 
számaiban már említést tettünk, lapunk egy 
barátja, ki az eszmét meleg szeretettel ka
róba fel, kérdést intézett, hogy miként lehet 
azon üdvözlések ügyét elintézni, amelyek 
olyan helyen lakó egyéneknek szólnak, ahol 
nem olvassák a „Muraszombat és Vidéké*-t? 
Hát bizony erre a kérdésre más feleletet i 
nem tudunk adni, mint azt. hogy a járás 
területén kívül lakók üdvözlését nem lehet 
lapunk utján elintézni. Fájdalom, a „Mura
szombat és Vidéke* nem olyan elterjedt 
hatalmas sajtó orgánum, hogy azt az ország ! 
minden részében olvassák, az bizony csak 
kevés kivétellel a muraszombati járás kö
zönsége járatja és olvassa és azok, akik a ! 
járás területén kívül lakó jó ismerőseiket 
akarják üdvözölni, csak a régi módi szerint ] 
járhatnak el s a magyar cultura oltárára 
szánt áldozatokat csak azok hozhatják meg, 
akik járásbeli ismerőseiket akarják üdvözölni.

Váradi Manó kir. mérnök pénteken és j 
szombaton városunkban időzött.

A vörheny. Hála legyen a Mindenható j 
Istennek, a vörheny ez a borzasztó betegség, nem j 
terjed. Legalább a múlt szombati megbetegedések j 
óta újabb eset, az orvosok jelentése szerint nem ! 
fordult elő. Pedig könnyen terjedhetett volna, 
inért azok az óvintézkedések, melyeket a hatóság j 
teli, vajmi kevés értékűek voltak. Egy őr állott 
ugyanis a Zelkó-féle ház előtt, de amiatt vígan j 
járhatott és kelhetett ott akárki be és ki Felnőt
tek és gyermekek vígan közlekedtek. De a lo.g- 
hajmereszlöbb jelenet mégis az egyik elhalt gyer
mek temetésen történt. Mikor a szertartás elkez- j 
dődött, a szobából az udvarra a kis halottat j 
Krautzak hozta ki az ölében, az a Krautzak aki i 
a Friss Újsággal naponként bejár Muraszombat j 
minden házába. Valóságos Isten csodája, hogy 
ilyen módon az egész községben el nem terjedt ■ 
a járvány.

H atárren d ő rö k  M u raszo m b at
ban . A határrendörségi kirendeitség meg
érkezett Muraszombatba és megkezdte mü- i 
ködését. A két biztos, kik a szolgálatot tel- : 
jesiteni fogják, jelentkezett Pósfay Pongrác 
főbírónál, ki is a kivándorlás szigorú ellen
őrzésére hívta fel őket. Hivatalos helyisé
gük Fekete Gerö megyei Írnok házában van.

—  Keresztury József a kőszegi járás főbírája 
szombaton este Pósfay Pongrácz és családjának j 
látogatására Muraszombatba érkezett.

Jegyzők tiszti értekezlete. Járásunk jegy
zői Pósfay Pongrácz főszolgabíró meghívása foly- 
tán e hó I7-én Battyándon tiszti értekezletre 
gyűltek össze. Az értekezleten melyen résztvett a 
járás valamennyi jegyzője és segédjegyzöje az uj 
cselédtörvény és az uj iskolai törvény életbe lép
tetésének módozatait beszélték meg. Utána köz
ebéd volt, amelyen a jegyzőkön kívül résztvettek: 
Horváth Lászlőné, Keresztury Kálmánná, Sárkány 
Ádánmé és Szeredi Viklorné is mint vendégek. 
Az emelkedett hangulatú ebéd alatt elsőnek 
Csapiovits Ferencz a jegyzői kör elnöke szólalt 
fel és poharát Pósfay Pongrácz főbíróra ürítette, 
majd Horváth László szólt és szinten Pósfavt 
éltette. A felköszöntökre Pósfay Pongrácz vála
szolt s a jegyzőket továbbra is sikeres és ügy 
buzgó munkásságra serkentvén, a jegyzői kart 
éltette.

— A V. M. K. E. b á lja  dolgában 
ismételten kijelentjük bájos és nem kevéssé 
kiváncsi leolvasóinknak, hogy közelebbi 
részletekkel nem szolgálhatunk még. Tessék
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türelemmel bevárni október 24-ét, azaz a 
legközelebbi csütörtököt, amikor a V. M. 
K. E. közgyűlést tart. mert ezen a gyűlésen 
már fog intézkedés tétetni a mulatság tár
gyában is.

—  Uj káplán. Horváth Lőrincz vizlendvai 
káplán, ki Vadovics Rezső távozása folytán, ide- 
helyeztetett csütörtökön ideérkezett és elfoglalta 
hivatalát.

—  Investiálás. Kalocsai (Kousz) Alajos plé
bánost, ki pár éve Muraszombaton volt káplán, 
kedden invesliálták az iticédi plébániában.

—  Tanulm ányozzák a kórházat A németuj- 
vári járási közkórház választmányának egy kül
döttsége Sövegjárlö Kristóf vezetése alatt tegnap 
városunkba érkezett, a közkórház tanulmányozása 
czéljából.

—  Társasvacsora. Halász Ferencz kir. taná
csos tanfelügyelő itt időzésc alkalmából szerdán 
este a helybeli tanítói kar összes tagjai a Dobrai 
féle vendéglőben társasvacsorára jöttek össze s 
vidám poharazgatás között ünnepelték a köztisz
teletben álló derék tanfelügyelőt.

Vasutunk forgalm a. A kedden megtartott 
nagyvásárunk alkalmával szokatlanul nagy forga
lom volt a vasúton. Különösen a személyforgalom 
volt oly rendkívüli nagy, hogy a reggel őrkozö 
14 személy- és 3  teherkocsiból álló vonat zsúfo
lásig telve volt messze vidékről érkező idegenek
kel, akik idáig alkalmas forgalmi eszköz hijján 
bizony nem igen keresték fel vásárunkat.

—  Itt van nak ! Sejtelmes suttogással, ragyogó 
szemekkel, amelyeknek mélyében valami kimond- 
hatlan boldogság tüze lobban fel, — mondogatják 
egymásnak Nimród fiúi : itt vannak. Megjöttek ök, 
a vadász gyönyörűségek netovábbjai, azok a hosszú 
csörü, kecses tollazatú madarak, amelyek messze 
északról következnek dél felé s egy időre meg
telepednek a tótsági hegyek sárguló erdei között, 
hogy a vadász uraknak valami deliket mulatság
gal kedveskedjenek. Megjöttek a szalonkák s a 
vadász urak ma már Péterhegv erdeiben lesik 
szivszorongva suhogó repülésüket.

Tankötelesek összeírása. Az eddig még 
be nem iskolázott tankötelesek összeírásánál 21 
iparostunonezot, 18 mindennapost és 38 ismétlöst 
vagyis összesen 77 iskolába nem járó tankötelest 
találtak.

—  V ásári tolvajok. Minden vásárnak meg
vannak a sablonos tolvajai. A keddi nagyvásárunk 
különösen látogatott volt s egy két élelmes zseb
tolvaj fel is használta az alkalmat kisded játékai 
elvégzésére. Mislivic Antal Kolossá István halmosföi 
lakostól egy zsebórát lopott el. A tolvajt ügyes 
csendőreink nyomban elcsípték s a bírósághoz 
kisérték, ahol miután azzal védekezett, hogy 
tévedésből került., hozzá az óra egyelőre 
fogvatartják. — Özv. Kosztanovee Bálintné rác
kanizsai lakos a vásár alkalmával a Fiiszár-féle 
vendéglő udvarán Obál János sürüházi lakos ko
csijáról egy fejkendöt lopott el. Szintén sikerült 
elcsípni, s a bírósághoz bekísérni.

— Ellopott kerékpár. Siftár Lajos helybeli 
molnármester vasárnap kerékpáron ment haza s 
kerékpárját az ajtó elé támasztotta. Pár perc 
múlva kinézett s kerékpárra akart ülni, de csak 
liült helyét találta s azóta sem sikerült az ügyes 
kerékpár tolvaj nyomára akadni.

— Czigányok garázdálkodása. E hó 17-én 
egy kóbor czigány csapat telepedett le a király
széki erdőben. A czigányok egészen otthonosan

j érezték magukat az erdőn, neki estek a fáknak, 
s mikor ezért a tulajdonosok kérdőre vonták őket, 
kézzel és vasvillával támadtak rájuk, ugyannyira, 
hogy a lakosság csendőri segítséget volt kénytelen 
igénybe venni. A vashidegkuti őrs járőre azután 
megjelent a helyszínén s a kóbor csapatot letar
tóztatva, beszállította őket a szolgabiróság fog
házába.

—  Fiatal tolvaj. Korán kezdte meg közéleti 
szereplését Gutmann Mihály 13 éves görhegvi 
suhancz. Az elmúlt héten Gombócz János gör- 
hegyi lakos háza körül settenkedett s ravasz fur- 
fanggai egy kövei kiverte Gombócz szekerének

\ kerék szögeit és 2 darab keréktartó ütközőt s egy 
| darab kocsioldalt tartó vasat elemeit. Állítólag 
! azért szerelte fel magát a vaseszközökkel, hogy 
I vadgesztenyét hámozzon ki velük, de poruljárt, 

mert másnak kaparta ki a gesztenyét a tüzböl, 
! mivel a szomszédok mihamar lefülelték az ifjú 
! tolvajt s átadták a csendőrséguek.
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uj tulajdonosa 
Jakab, módi in berendezésű szénsavmüveket állí
tott fel, melyek rendeltetése a buziásfürdő világ
hírű szénsavforrásokat kiaknázni és természetes 
folyékony szénsavat szállítani mindennemű ipari 
ezélokra. Miután ezen szénsavmüvek kai telten 
kívül vannak, bizonyos, hogy mindenki igyekezni 
fog természetes, vegyileg legtisztább folyékony 
szénsavat beszerezni és későbbi szükségleteinek 
czéljaira is biztosítani s Így nem lehetetlen, Imgy 
a vállalat nagyszabású berendezése dacára, későn 
érkezett megrendeléseket nem lesz képes esz
közölni.

Tanoncz

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 
az állami óvodában.

H IR D E T É S E K .

Elveszett
Aczél József muraszombati kir. albiró- 
nak folyó évi október 11-én egy barna 
bosszú szőrű „Dudás" névre hallgató vizsla
kutyája, aki a tulajdonost a kutya hollétére 
vonatkozólag nyomra vezeti, avagy azt a 
tulajdonosnak birtokába jutatja 20 korona 
jutalomban részesül.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. — Kapható 
B a lk á n y i E r n ő  papirkereskedésé- 

ben Muraszombat.

pr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlber köhögés elleni

kaphatók alulírott gyógy- 
C  Z  11 K O  1 K  C l l  szertárban Ki özen 

ezukorká- 
3gészsége 
’zukorkák 

kö-

i elleni 
. veszi, vétkezik saját

ellen. - Kaiser-féle r Mol!-C:irainella 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer 
hftgés, hurut és gége rekedtség elírni - 
R O A  R  drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 

ezen szerliallialóságát. tízen kitűnő gyógy
hatású ezukorkáknak

csomagja 2 0  es 4 0  filié r, adagja 8 0  fillér.
Kapható Muraszombatban B ö lc s  B é la  

gyógyszertárában.

A Linirasat, Capsici comp, 
a H tn y u a y-P a in -E x p e d e r

pótléka
egy régjónak bizonyult báziszer, mely már sok- 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedörz-
•••■■••»»•■■•■■■■■• sülősképpen használva. .....................

Figyelm eztetés. .Silány hamisítványuk miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony* védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

DlR kb ter gyógyaer'ira az „Arany aroszlánhjz“ ,
P r á g á b a n ,  Elisabethstrasso 5 ncu.

__  Mindennapi szétküldés. ________ _

jó házból való 
felvétetik Hart- 

ner Károly Fia vas-, vasáru cs 
fűszer üzletében Muraszombaton.

660/1907. vógr. sz.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
Alulírott biró.súgi végrehajtó az 1881. évi 

EX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a muraszombati kir. járűsbilóságnak 
1907. óvi Sp. I I .  105/8 és 32/5. szám 
következtében dr, Vratarits Iván és dr. Kit 
Samu ügyvédek által képviselt Kerécz Sándor és 
Szukics János ottóházi lakosok javára, Szmodies 
János ottóházi lakos ellen 60 korona és 22 
korona 08 fillér s járulékai erejéig 1907-ik 
évi május 24., február hó 16-án foganatositolt ki- 
elégitési végrehajtás utján le- felülfoglalt és 1516 
koronára becsült következő ingóságok, u. n i.: 
deszka, épületfa, szecska metsző, sertés, szekér, 
futkozókocsi, széna, tomashalag, kiimcll, trágya, 
szobabeli bútor, lovak stbbiböl álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1907-ik évi V. 254/6. szánni végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaik
ból még hátralévő követelések járulékaik erejéig 
Ottóházán Szmodies János lakásán leendő meg- 1 
tartására

1907. évi október hó 21-ik napjanak
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik ós ahhoz a • 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel j

hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi EX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben a/, elárverezendő ingóságokul 
mások is le -é s  felülfoglullulták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi EX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is
elrendeltetik.

Muraszombat, 1907. évi október 7.
SZABADFFY JÓZSEF,

kir. bir. végrehajtó.

Mesés szép lesz
m i n d e n  hölgy

Xlw11 l6le Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70  fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgy por 1 korona, nagy 

2 korona.

M in ts e k  G é z a
K e c s k e m é t .

Üzlet áthelyezés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Közép-utczában levő órás és ékszerész 

üzletemet e h ó  2 0 -a tó l  k e z d v e  a Fö-térre, Csornai-féle házba helyeztem át. 
Egyúttal a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlom dúsan felszerelt rak-

táromat, ahol mindennemű =  óra, ékszer és látszerészeti czikkek —
versenyképes árban pontos kiszolgálás mellett jótállással kaphatók.

Amerikai zsebórák, drbja csak 5 korona.
Pontos szolgálati zsebórák 7 koronától feljebb. 

Ébresztő órák 4 koronától kezdve.
Modern gépekkel és műszerekkel felszerelt javító műhelyemben minden

nemű óra- és ékszerjavitások készíttetnek jótállás mellett.
N. é. közönség bizalmát s pártfogását továbbra is kérve.

Tiszteiéitől Hartmann Frigyes, órás ós ékszerész.

M U S C H O N G - B U Z IA S -
F Ü R D Ö I

ú jo n n a n  b e r e n d e z v e

- A .

SZÉNSAV-MÜVEK
kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű tér  

mészetes vegyileg legtisztább folyékony
C  r/ J \  \ T  \  J I l  a világhírű buziás Ea I \ V  1 fürdői szénsavfor
rásokból szódavizgyártáshoz. vendég

lősöknek és egyéb ipari ezélokra  
Ö s s z e  n e m  t é v e s z t e n d ő  
mesterségesen előállított, kevésbé ki

adós szénsavval.
Megbízható, szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás!

B u z iá s f ü r d ő i  á s v á n y -  s g y ó g y v iz e k
1 i és ’/s literes üvegekben.

Szív  , vese- es hólyagbántalmaknál utói nem é rt gyógyliatas.
Első rendű asztali viz!

Fnlvilsgnsitnssai készségesen szolgái :
M u s c h o n g -b u z iá s fü r d ő i  s z é n s a v m ü v e k  é s  —  
á s v á n y v iz e k  s z é tk ü ld é s i  te le p e  B u z iá s fü r d ö n .
Sürgönyeim : Muschong, Buziisfiirclö Interurban telefon 18. sz.

V

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójáii, Muraszombatban.


