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Az áldozat.
Ha ketten hajbakapnak, a harmadik 

nevet. S miért nevet? Mert mulatságos 
nézni, miként verik be egymásnak fejét a 
verekedők, anélkül, hogy ebből a szemlé
lőre a legkisebb baj háramlanék.

Sajnos, a dolognak ez a természetes 
rendje, melyet már egy régi latin közmon
dás is emleget, újabb időben teljesen ki 
lett forgatva. Ma már ez másként fest. 
Tessék csak elképzelni: kiáll az aréna 
porondjára két gladiátor; izmos, tagbasza
kadt legény mindakettö. Adott jelre, esetleg 
jel nélkül egymásnak rontanak — no lesz 
itt mindjárt olyan dulakodás, kéz- és láb- 
kificamítás, porbadöntés, vérontás, hogy 
szó irtózza kimondani, toll berzenkedik 
leírni. Ha mindakettöt a Gondviselés külö
nös jóakaratából nem is, de az egyiket 
bizonyosan lepedőben viszik el a küzdő
térről.

Oh, naiv hiedelem I A birkózóknak 
csak az ábrázatuk dühös és mozdulataik 
ijesztően vehemensek. A birkózás kimene
tele úgy van előre megírva, akár a színész 
szerepe. Szépen ki van az csinálva: ki fogja 
elvinni a győzelem pálmáját és ki lesz ki-
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terítve. Nem kell félni, hogy a küzdőknek 
bajuk esik, mert vége a heves összecsa
pásnak, a hajuk szála se görbült meg, ott 
állnak mosolyogva és kezeiket dörzsölve, 
— nem sebesült meg senki, csak a har
madik, a szemlélő, aki nem avatkozott a 
haragot mutató, applombbal nekigyürköző 
viaskodók bohóhás játékába, akinek igazság 
szerint jóízűen kacagnia kellene, mégis ő 
sir, mert mig a gladiátorok épen kerültek 
ki abból a küzdelemből, melyet a németek 
»spiegelfechterei« (tükörharcnak) neveznek, 
ő maga veszélyesen megsérült.

Igenis, kitaláltad, szives olvasó, a mo
dern bérharcokról van szó. A munkaadó 
kizár, a munkás sztrájkol, egyik is, másik 
is kijelenti, hogy nem enged a negyven
nyolcból, mert mindkettőnek oly színtiszta 
az igaza, hogyha törik-szakad győzelemre 
kell vinni. A legmulatságosabb, a mikor 
mindakét fél hangoztatja, hogy a közönség 
érdekeit kell megvédeni: a munkaadó nem 
adhat több bért, mert a mostani árakból 
nem futja, a munkás meg bebizonyítja, 
hogy a béréből nem élhet meg, kénysze
rítve van többet követelni, de a világért 
sem akarja, hogy a bértöbbletet a fogyasztó
közönségen szedjék be. Közben deputáci-
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óznak a mesterek megmozgatnak füt-fát, 
duhajkodnak a legények, közbelép a ren
dőrség. a városi az ipari és Isten tudja, 
mi hatóság még — s ez a nagy izgatott
ság eltart néhány napig: ezalatt úgy a 
kizárók, mint a sztrájkolok el vannak szánva 

j a legvégsőig menő harcra. S a vége?
Mind a két fél szépen meglapul. Sohse 
tessék hinni, hogy engednek — dehogy 
is engednek a követeléseikből; ha egy 
fikarcnyi engedményt mégis ad mindakettö 
ez csak szemfényvesztés, olyan jelentékte
len, valami, amiről már a harc megindítása 
előtt tudták, hogy el fogják ejteni, mert 
vagy keresztülvihetetlen vagy még a szo
kottnál is túlságosabb, de tessék — lássák 
engedménynek kiválóan alkalmas. Miből 
áll tehát a felek meglapulása? Semmi más
ból, csak abból, hogy nagy léleküzdelem 
után heroikusán lemondanak a fogyasztó
közönség sokat hangoztatott védelméről.

A közelmúltban számtalanszor bebi
zonyult, hogy a bérharcok mind a fogyasz
tók bőrére mennek. A közönségnek nyu
godtan kell tűrni a jól szervezett munka
adók és munkások apró játékait, melyeket 
az ö rovására inszceniroznak. Nem tudja 

| megtörni azt a nagy erőt, azt a rémséges 
I hatalmat, mely a szervezettségben rejlik.

TÁRCZA.

A ndrée.*
Irta: dr. Gáspár Ferenc.

Ma. amikor repülő embereket már saját testi 
szemünkkel láttuk egyszer-másszor több száz mé
ter magasságban felettünk lebegni és amikor a 
kormányozható léghajókkal végrehajtott kísérletek 
már abba a stádiumba jutottak, hogy bizonyos 
összeg lefizetése ellenében a léggömb által fel
emelt »coupée'-bán egyszerre több utas repül 
egyik városból az attól néhány száz kilométer
nyire eső másik városba, akkor nem is tűnik olyan 
kivihetetlennek, illetve olyan örületesnek az a 
gondolat, hogy az ember léghajóval kisértse meg 
az Északi Sark megközelitését.

* A népszerű Írónak ez év november havában jelenik 
meg A fehér ember útja cimü uj munkája, amelyből az alábbi 
részt nekünk közlésre átengedte.

De másfél évtizeddel ezelőtt, amikor a lég
hajó kormányozhatósága még csak merész álom 
volt, ennek a tervnek végrehajtása, azaz annak a 
megkísérlése, hogy valaki léghajóval keresztül 
repüljön az Északi Sark felett, bizony nemcsak 
vakmerő, hanem őrületesen merész tett volt.

Hiszen Barent, Parry, Franklin. Payer, Greely 
és Nares terve is vakmerő volt, életet kockáztató, 
szenvedésekkel és nélkülözésekkel teljes vállalkozás; 
Nansen és Cagni szánkirándulásai a Sark felé 
szintén elég tökélye a tudományszomj által elő
idézett hősies elszántságnak. De repülve eljutni az 
évszázados problémának elérhetetlen színhelyére, 
ez már több a hősiességnél.

Nos. ezt a tényt követte el Salomon August 
Andrée svéd mérnök, az Ur 1896. esztendejében.

1895. februárius 13-án Andree a stockholmi 
Tudományos Akadémia földrajzi osztályának ülé
sén tartott előadása alkalmával kinyilatkoztatta, 
hogy léghajón szándékozik felrepülni az Északi 
Sarkhoz. Andrée szavainak ekkor már olyan súlya 
volt a svéd tudományos körökben, hogy meg sem 
ütköztek a kijelentésen, sőt Nordenskjöfd, az 

•északkeleti átjáró hőse- kijelentette, hogy Andrée 
tervét teljes erejéből támogatja. A svéd nemzet a 
legnagyobb rokonszenvvel fogadta a merész tervet 
és meg is kezdte erre a célra az adakozást. Maga 
a király, II. Oscar, harmincezer koronát ajándéko
zott egy másik tudománypártoló svéd, báró Dick- 
som, ugyan ezt az összeget ajánlotta fel.

Hasztalan tiltakozott a tulmerész terv ellen 
az 1895. évi nemzetközi földrajzi kongresszus 
Londonban és Greely amerikai tábornok, ugyanaz, 
aki egy-két évvel előbb Nansen kirándulása ellen 
tiltakozott az egész emberiség nevében, most is 
óvta Andréet is meg a tudományos világot, de 
Andrée megmaradt a terve mellett, a svédek pedig 
adakoztak tovább.

Andrée terve nem volt egészen uj. Jóval 
előtte az amerikai Cheyne adott elő egy tervet a 
new-yorki Földrajzi Társaság előtt, amelyben azt 
magyarázta, hogy miként remélné léggömb segít
ségével elérni az Északi Sarkot. A terv azonban 
olyan kalandos volt, és olyan kevés komoly ala
pot nyújtott, hogy nem is foglalkoztak vele, Ugyan
így járt az amerikai Sark-expedició másodparancs-

Sirolin" Roche”
biztos hatású tartós köhögésnél, 

a légutak hurutainál, hörghurut és asthniánál. 
Influenza és tüdögyuladások után a jóízű 
Sirolin "Roche"- al való hosszabb kúra megvéd az összes 

.. ártalmas következményektől. SIROLIN„Roche"oldólag és 
-= fertőtlenitőleg hat; elősegíti az étvágyat és emésztést. 1 

Sziveskejék a gyógytárakban határozottan Sirolin"Roche"-1 kérni.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Ily körülmények közül természetszerűen 
felvetődik a kérdés, vájjon nem kellene a 
fogyasztó közönségnek is szervezkednie. A 
méltatlan, szertelen és szemérmetlen ár
emelkedések ellen megfelelő szervezkedés 
mellett volna ehhez fegyvere: a bojkott. 
Csakhogy a szervezkedéshez közös akarat 
kell, ez pedig hiányzik nálunk. Ez teszi a 
játszunkszrájkot legényeket elbizakodat- 

tokká.
De végre is a szükségszerűség itt is 

érvényesíteni fogja befolyását: bizunkbenne, 
hogy a fogyasztóközönség soká már nem 
lesz türelmes áldozata a féktelen drágitók- 
nak és egy-egy sikerült bojkottal vissza 
fogja verni a mind hevesebbé való táma
dásokat.

A kisember hitele.
Közgazdaságunk legnagyobb baja hogy, a 

kisember nem vergődhet zöld ágra. Nincsen érzék 
az iránt, hogv a lakosság többségének megkön
nyítsék az élet fen tartását. Csak a már megerősö
dött tényezők élvezik azt a kizárólagosságot, hogy 
minden oldalról kényeztetik őket. Példa erre az 
iparpártolás is. A gazdag gyárosokat államilag 
támogatják, a kisiparosnak ellenben azt tanácsol
ják. hogv ne folytassa a mesterségét, hanem le
gyen napszámos a gyárban.

Még feltűnőbbek a viszonyok hitel dolgában. 
A jómódnak hitele, ha nem is korlátlan, mégis 
mindenesetre aránytalanul nagy. Ellenben az, aki 
leginkább szorul hitelre, nem juthat hozzá, ha 
szorgalma, megbízhatósága, s talán kis vagyona 
révén is. érdemes volna reá.

Ezelőtt csak horribilis kamatra kaphatott a 
kisiparos kölcsönt. Valóságos rablógazdálkodás 
kapott lábra a hitelezés körül. Szövetkezetek, tő
kepénzesek, ügynökök és közvetítők a leghihetet
lenebb címek alatt fosztották meg a kisembert 
keservesen keresett koronáitól.

Ez ellen fellázadt a közvélemény és a hír
hedt szövetkezetek egymásután kénytelenek voltak 
bezárni boltjaikat. Azt kellene hinni, hogy ezzel a 
kisemberek fölöslegesen meg vannzk elégedve. De 
ime, most meg azért panaszkodnak, hogy nem 
kapnak uzsorakamatra kölcsönt — egyáltalán nem 
kapnak kölcsönt.

Igen kényelmes a kérdést akként megoldani, 
hogy hát ne vegyen igénybe hitelt, ez épp oly 
jó tanács, akár az hogy a kisiparos álljon be a 
gyárba napszámosnak. Mert ahogyan a kisiparos 
a gyári csekély napszámból nem tarthatja fenn 
magát és családját, épp úgy tehetetlen, üzletét. 
Igaz, hogy égbekiáltó bűn ezt a kényszerhelyzetet 
kihasználni és tőle uzsorakainalokat szedni, de 
ennél még sokkal nagyobb csapás tőle még az 
ilyen hitelt is megvonni.

Ha előbb a kisiparos 100 korona tőke után 
negvedévenkint 10 20. sőt 25 korona kamatot
fizetett is, mégis megvolt neki az előnye, hogy a 
100 koronát keze munkájának segítségével gyü- 
mölcsöztethette és ha nagy megerőltetés árán 
is mégis fentarthatta magát és övéit. Az er
kölcsi szempontból annyira megokolt újítás azon
ban megfosztja öt ennek lehetőségétől. Nem lehet 
öt perelni, nem lehet nála zálogolni, árverezni, de 
meg van neki engedve, hogy ezzel a megnyugtató 
érzéssel éhen vészén.

Tiszta dolog, hogv ez nem lehet a helyes 
megoldás. Százezrek érdeke kívánja, hogy az ilyen 
atvai gondoskodástol meg legyenek óva. A józan 
emberi ész követeli, hogy a pénzkölcsönzőket 
kisebb hitelek nyújtásától nem szabad megfosztani, 
sőt inkább arra kell törekedni, hogv a kisember 
szorgalmának megfelelő hitelhez juthasson.

A nemzet jólléte függ e kérdés helves meg
oldásától. Az általános jóllét a töke összpontosí
tása által nem mozdittatik elő, a nemzetgazdaság 
ereje a kis exisztenciák jóllétében gyökerezik. Ők 
alkotják többségét a lakosságnak, amelyből a 
nemzet hatalmát nyeri.

Az uzsorásokat természetesen ártalmatlanokká 
kell tenni! Helyeitek azonban tisztességes elemek 
gondoskodjanak arról, hogy a kisemberek létfen- 
tartását olcsó hitel nyújtásával megkönnyítsék.

A munkásbiztositás reformja.
A Pestvármegyei Gazdasági Egyesület igaz

gató-választmánya múlt év április havában í\eg- 
levich Gábor gróf indítványára kimondotta, hogy 
feliratot terjeszt a földmivelésügyi kormányhoz 
Országos Gazdasági Munkás- és Cselédpénztárról 
szóló törvények reformja érdekében. Feliratához 
az OMGE is pártolókig járult hozzá.

A feliratot főbb pontjaiban, valamint rész
leteiben is magáévá tette Serényi Béla gróf föld
mivelésügyi miniszter s annak alapján elkészítette 
és a képviselőház elé terjesztette az Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztárról 
szóló 1900. évi XVI. és 1902. évi XIV. törvény
cikkek módosítására vonatkozó javaslatot.

A javaslat balesetbiztosításra nézve úgy ren
delkezik. hogy az eddigi 400 koronás haláleseti 
segély fentartása mellett a táppénz és rokkantsági 
segély nyújtása tekintetében az ipari munkások 
biztosításához hasonló legyen. E szerint az egy 
koronás táppénzt ne legfeljebb 60 napig (mint 
ahogy eddig volt), hanem legfeljebb 70 napig kell 
hogy a pénztár folyósítsa. A rokkantsági segélyt 
pedig teljes munkaképtelenség esetére az eddig 
évi 120 korona helyett évi 240 koronában, rész
leges munkaképtelenség esetére pedig a fogyat
kozás mértéke szerint megfelelő százalékban kell 
megállapítani.

Gondoskodás történt a javaslatban arra 
nézve is, hogy a baleseti segélyek felemeléséhez 
a kötelező balesetbiztosításnál a teherviselő gaz
dákra az eddiginél magasabb dijak ne vettessenek 

ki, hanem e helyett a több kiadás abból fedez
tessék, hogy a gazdasági cselédek balesetei alkal
mával a mai egy koronás segély megtérítése a 
gazdának az eddigi 60 nap helyett legfeljebb 
70 napra, de csak a baleset napját követő kél 
hét elteltétől számítva adassék meg és csak az 
összes gyógyítási költségek téríttessenek meg a 
baleset napjától végig. A munkás balesetbiztosítá
sának költségszaporulata tehát a baleset első 
tizennégy napja alatt megtakarított koronákból 
lesz fedezve.

A javaslat részletes rendelkezései szerint 
arányiagos segélyre a sérültnek csak akkor van 
igénye, ha munkaképességének csökkenése a 
25' . -ót eléri, tehát e szerint a járadék legkisebb 
mértéke 60 korona. Igen fontos mbdositás az is, 
hogyhá az elhaltnak kettőnél több 14 éven aluli 
gyermeke maradt hátra, ezek javára a segély a 
harmadik gyermektől kezdve fejenként számított 
100 koronával emelkedik, ugv azonban, hogy az 
egész segély összege a 800 K-t nteg nem halad
hatja. Ha pedig az illető házastárs gye-imek hátra
hagyása nélkül hal meg. temetési költség címén 
a pénztár 100 korona segélyt ad.

A javaslat a nyugdíjbiztosításra nézve is 
igen fontos rendelkezéseket foglal magában. Már 
tiz éve ugyanis annak, hogy a mostani mező
gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár fennáll. 
Ez az idő bő anyagot szolgáltatott arra, nogy 
milyen irányban kívánatos és lehetséges a gazda
sági munkások és cselédek biztosítására szolgáló 
intézményünket foko aíosan és a munkásságra 
nézve minden nagyobb áldozat nélkül tovább 
fejleszteni. Az eddigi önkéntes biztosításnak két iő 
akadálya volt: az egyik az, hogy ebbe a biztosí
tásba az eddigi törvény szabályai szerint csak 
olyan mezőgazdasági munkást és cselédet lehetett 
felvenni, aki még nem töltötte be a harmincötödik 
életévét. Már pedig az nyilvánvaló dolog, hogy a 
fiatalember nem gondol az öregségre, a halál 
pedig a legritkább esetben jut eszébe.

Ezért kell tehát arra gondolni, hogy a nyug
díjbiztosítást az öregebbek előtt is ineg kell nyitni, 
valamint azzal a szemponttal is szakítani kellett, 
hogy a nyugdíj egyformán legyen megállapítva, 
akár hosszabb vagy rövidebb ideig is volt tag a 
biztosított munkás. Ezzel aztán azt is el lehet 
étni, hogv a fiatalok kedvet kapnak b biztosításra, 
mert érdekükben lesz, hogy az öregebbek példáját 
kövessék.

A mezőgazdasági munkás- és cselédpénztár 
a mai szabályok alánján már azért sem tudott 
felvirágozni, mert a rokkantság megállapítása körül 
nagy bizonytalanságok voltak, ami nagyon meg
nehezítette a működést és nagymértékben meg
vonta a pénztártól a bizalmat. Az ezzel járó 
kellemetlenségeket a javaslat most kiküszöböli, 
amennyiben a rokkantsági biztosítást az egykori 
ellátással hozza kapcsolatba, kimondja a javaslat 
azt, hogy a biztosított 65 éves korában akár tud 
dolgozni, akár nem, a maga nyugdiját okvetlen 
megkapja.

noka, akinek terve szerint nemzetközi megegyezés 
alapján egyszerre és ugyanegy időben a Sarkvi
dékhez közeleső vidékekről több léggömb lenne 
felbocsátandó. Sőt közvetlenül Andrée előtt két 
francia Besancon és Hermite adott elő közösen 
kidolgozott tervet a Sark elérésére léggömb segé
lyével. A párisi Földrajzi társaság azonban oly 
kevéssé tette figyelembe a franciák tervét, mint az 
amerikaiak Cheyncét.

Andréet azonban komolyan vette az egész 
tudományos világ. Andrée ugyanis ezt mondta : 
miután az eddigi kísérletek, hajóval vagy a hajók
ról elindult expedíciókkal elérni az Északi Sarkot, 
mind kudarcot vallottak, az Északi Sarkot pedig 

.okvetlenül egyszer már mégis fel kell fedezni, 
ennélfogva nem marad hátra más, mint léggöm
bön eljutni oda.

1896. junius 22-én készen voltak a Spitzber- 
gához tartozó Dánok szigetén a ballont magába 
foglaló épülettel. Megtöltötték a léggömböt és vár
ták a felszállásra alkalmas időt, illetve a megfe
lelő erejű déli szelet.

A gömb egyik legfontosabb berendezése az 
uszály kötél volt. Andres ugyanis úgy tervezte, 
hogy a gömbhöz erősített gondola pereméről há
rom darab egyenként négyszáz méter hosszú és 
összesen 1000 kilogramm súlyú kötél lógjon le. 
Miután számítása szerint a gömb átlag 250 méter 
magasságban fog lebegni, t. i. a legalacsonyabban 
szálló felhők alatt, tehát a három kötélből egyen

ként 150 méter hosszú rész a földön, illetve a jé
gen fog hurcoltatok

Az uszálykötelekkel eleinte nem igen barát
koztak meg a tudósok, mig Andrée megmagyarázta, 
hogy éppen az uszálykötelekben van az összes 
bizodalma, minden reménye és hogy az uszálykö
telek lesznek az Északi Sark problémájának meg
oldásában a vezérfonalak. A szabadon lebegő lég
gömbnek ugyanis nagy hátránya, hogy csak oly 
módón tartható meg állandóan ugyanegy magas
ságban, hogy emelkedés esetén kibocsátanak a 
gázból, amely esetben ez a gázmennyiség végle
gesen elvész; sülyedés esetén pedig az erre a célra 
felvitt ballasztból (terhelésből) dobálnak ki részle
teket, ami persze szintén pótolhatatlanul elveszett. 
A magasság-szabályozás eszközlésére szolgáltak 
volna Andrée gömbjénél a kötéluszályok.

Magyarázata szerint az következő módon 
történik. Á köteleknek mint automatikusan önsza
bályozó és elve szithetetleu súlynak kell működni. 
Ha a gömb az átlagosan vett és tervezett 250 
méter magasságnál valamely előre nem látható 
okból, mondjuk a nap hevítése folytán beállott 
gázkiterjedés esetében magasabbra emelkednek, 
akkor a súlyos kötelekből mindenekelőtt bizonyos 
hosszúságú darabot kellene a földről felemelnie. 
Ebből azonban csak annyit emelhet fel. amennyit 
a hordképessége megenged. Az egész kötélsulynak 
a felemelésére, azaz olv magasra emelkedni, hogy 
a kötelek ne érjék a földet, arra a gömb nem ké

pes, tehát 400 méterre sohasem fog emelkedni. 
Ha viszont a beborult ég alatt a gáz lehűlése kö
vetkeztében a tervezett átlagos magasságnál mé
lyebbre akarna a gömb sülyedni, akkor a kötelek
ből a tervezettnél hosszabb darab lógna le és hurr 
coltatnék a földön, ezáltal pedig a súly kevesebb 
lenne. Ha pedig a súly kevesebb magától értető
dik, hogy a gömb ismét emelkedni fog, mert emel
kednie kell.

A kitűzött napon az Oernen (Sas) körül iz
gatottan járt-kelt az a néhány ember, aki Andrée 
felszállásával csak némi összefüggésben is állott. 
Mindenekelőtt két társa : Striendberg és Frankéi, 
továbbá egynéhány tudós, aki nem sajnálta az 
utat a Spitzbergákig megtenni; végül a munkások, 
akiknek azonban már nem volt dolguk. Dobogó 
szívvel állták körül a csűrt és várták a léggömb 
felszállását, illetve a megfelelő erejű déli szelet. 
Hiába várták, nem jött.

Napről-napra kevesbedett a remény és fo
gyott a türelem. Végre olmult a nyár; a déli sze
lekre ez évben többé nem lehetett remélni és az 
expedíció ez évre lemondott a kísérletről. A lég
gömböt kiürítették és leszerelték; elpakolták min
dent jövő nyárra, és valamennyien hazatértek 
Svédországba.

1897. májusban Andrée és két társa: Strind- 
berg és Frankéi már ismét a Dánok szigetén, a 
Spitzbergákon voltak és lázasan készültek a fel-

Karácsonyi ajándék: Csatajáték. Fel a hegyre. Bicikli verseny. Liba játék. Lóverseny.

Kellemes családi szórakozás. Egy játék ára Újdonságok!
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A javaslat rendelkezése szerint a nyugdíj
csoportnak tagja lehet nemre és korra velő tekin
tet nélkül minden 14-ik életévét betöltött egyén, 
tiki főkeresetképen gazdasági munkával foglalkozik. 
A tagok felvételi dija egy korona, a tagsági dij 
pedig tiz korona. A biztosított 10 évi tagság után 
nemcsak igazolt rokkantság esetére, hanem 65-ik 
életév betöltésére biztosittatik a nyugdíj. A tagsági 
évek számával a nyugdíj emelkedik és annak 
maximuma 40 évi tagság után évi 240 koronák
ban, minimuma pedig, melyét a tag 10 évi 
tagság után érhet el. évi 60 koronában van meg
állapítva.

A tag elhalálozása esetén a családja részére 
végkielégítésül a tagot tagsági éve szerint meg
illető nyugdíj egy évi összege, 10 évi tagsági időn 
belül pedig a befizetett tagsági dijak fele illeti 
meg. Köntös a javaslat ama rendelkezése, hogyha 
az illető 2 évi tagsági idő után 14 éven aluli 
gyermek hátrahagyásával hal meg, az egyszers- 
mindenkorra szóló segély 100 koronánál kevesebb 
nem lehet. Ha pédig az illető házastárs vagy 
gyermek hátrahagyása nélkül hal meg, temetési 
költség címén 50 korona lesz folyósítva.

Ezek azok a főbb rendelkezések, aipelyeket 
a mezőgazdasági munkás- és cselédbiztositás 
reformja magában foglal. Mikor a magyar gazda
közönség a reform életbeléptetését kívánta, önkén
tesen vállalt el újabb szociális terheket azért, hogy 
a mezőgazdasági munkások és cselédek sorsát 
lehetőleg biztosítsa és ezzel az alsóbbak iránti 
kötelességének olyan mértékben eleget tett, mint 
Németországon kívül egyetlen más állam sem.

Adakozások az iskola javára
A Muraszombatban létesítendő közép

iskola céljaira újabban befolyt adakozások: 
Múlt heti kimutatásunk összege 16.215 kor.
Vogler József földbirtokos Szécsenykut 500 
Vogler János 500
Bankó Győző vendéglős Muraszombat 200 
Éránk Ármin kir. főmérnök Szombathely 10 
Láng Ignác épit. vállalkozó Szombathely 10

Összesen 17.435 kor.
Az iskolaügyi végrehajtó bizottság 

nevében ezúton is mondok hálás köszö
netét az összes adakozóknak. Különös 

szállásra. Junius 2<S-án teljesen készen állt az 
Oernen, megtöltve hidrogeniummal, és felszerelve 
mindennel, éppen úgy, mint egy évvel előbb. An
drée óráról-órára várja az indulásra alkalmas déli 
szelet. 1897. julius 27-én, vasárnap délelőtt, erő
teljes Halloh ! és Hurráh ! hangzik a csűr körül: 
beállított az erőteljes, üde, friss déli szél. Andrée, 
Strindberg és Éránkéi beszállnak a gonsolába, 
meglobogtatják a svéd lobogót, Andrée megadja 
a jelt: Egy ! Kettő! Három ! És a léggömb száz 
méteres ugrással szökik fel a magasba. Mind 
magasabbra, magasabbra száll, de egyszersmind 
száguldva repül: egyenesen északnak, a Pólus felé !

A kis számú közönség tudósok, jó bará
tok, rokonok dobogó szívvel, az izgatottságtól 
könnyes-szemmel néznek utánuk. Egy hang nem 
hallatszik. Mindenki el van bűvölve; nem a lát- 
váuytól, hanem az esemény nagyszerűsége által 
létrehozott meghatottságtól.

És mikor a iéggömb eltűnik a szemük elöl, 
akor veszik észre legnagyobb megdöbbenéssel 

hogy Andrée minden reménye, minden bizo
dalma, hősiesen bátor,vállalkozásának a gerince 
itt maradt. Induláskor elfelejtették a gondolába 
bekapcsolni az uszályköteleket.

Andréet, Strindberget és Erünkéit nem látta 
többé soha senki. 

köszönetét kell kinyilvánítani Frank Ármin 
és Láng Ignácz urak előtt azon okból, 
mert ők voltak a készpénz fizetés első 
fecskéi. Bárcsak volna sok-sok követője 
példájuknak, mert igy igazán át volna 
adható 1912. évi szeptember 1-én a léte
síteni szándékolt középiskola rendeltetésé
nek! De ez csak úgy lehetséges, ha tet
tekkel állunk a mozgalomban és nem 
beszédekkel. Adja Istenünk, hogy szép 
reményeink valóra váljanak !

Dr. Somén Lajos, ügyvéd.

Te valamikor...
Te valamikor már voltál velem, 
Halavánv arcod csőkot lehelt rám. 
Jázminok bokra, sok-sok virága. 
Nárciszok nyiltak a nyár derekán . . , 
Emlékszel-e rám ?

Te valamikor sírtál miattam.
Virágok hulltak fagy-dértől korán.
Te valamikor szerettél engem. 
Koravén, szürke álmok alkonyán . . . 
Elfeledted már ?

Gy. Kocsis László.

H I R E K.
— A kegyur és a templom Sokan 

előszeretettel emlegették, hogy az épülő 
rom. kath. templom, a bőkezű kegyurnak, 
gróf Szápáry Lászlónak, aki mesébe illő 
áldozatkészségével segitette az az dicsősé
gére emelendő ez uj hajlékot megépíteni, 
nem nyerte meg a tetszését. E híresztelé
sekre alaposan ráczáfolt a kegyur, aki a 
napokban tüzetesen megnézte a már majd
nem kész hatalmas alkotást, s legnagyobb 
megelégedésének adott kifejezést. A temp
lom nagyon tetszik a grófnak, s azt ismé
telten megdicsérte.

— Gróf Erdödy Tamás tűzrendé
szed felügyelő a múlt szombaton Mura
szombatba érkezett néhány a tűzrendészet 
szempontjából megvizsgálandó telep meg
szemlélése végett. A gróf Szápáry László 
vendége volt, aki szombaton este vacsorát 
adott tiszteletére, amelyre Pósfay Pongrácz 
főszolgabíró is hivatalos volt.

Frank Ármin kir. főmérnök e hó 6-án 
Muraszombatban időzött, a járásbirósági épület 
átvétele czéljából. A kir. főmérnök az épületen 
tapasztalt hiányokat jegyzőkönyvbe vette.

A kér. nöegylet tisztelgése a Kegyel
mes asszonynál. A kér. nőegylet Olajos Sán- 
dorné elnök vezetésével csütörtökön tisztelgett gróf l 
Szápáry Lászlóné előtt, hogy a nöegylet társelnöki 
tisztségét elvállalni Kegyes legyen. A'hőegylet ne
vében német nyelven Eberl Póza urhölgy üdvö
zölte a Kegyelmes asszonyt, majd Szlepecz János 
plébános ékes szavakkal tolmácsolta az egybe
gyűltek érzelmeit s kegveletes szavakkal emléke
zett meg gróf Szápáry Gézánéról, kinek emléké
hez a nöegylet alapítása is fűződik. Gróf Szápáry 
László meghatottan mondott köszönetét a szép 
megemlékezésért s örömmel hangsúlyozta, hogy a | 

Kegyelme; asszony felkérésében bizonyítékát látja 
annak, hogy boldogult édes anyjának emléke él 
még a szivekben. Erre Olajos Sándorné emelke
dett szavakban köszönte meg, hogy a Kegyelmes 
asszony a társelnökséget elfogadni kegyes volt, 
majd a választmány tagjait mutatta be. Ezután 
elhatároz! atott, hogy a nöegylet közgyűlését 
november 19-én délután 3 órakor tartja meg a 
várkastélyban.

Vadászat Pósfaynál. Múlt vasárnap 
Pósfay Pongrácz sikerült vadászatot rendezett szent- 
bibori területén, amelyen a vadásztársaság több 
tagja vett részt. Esett 16 szalonka, 30 nyúl és 6 
fogoly.

Dr. Huszár Pál pénzügyi tanácsos 
szombaton reggel a járásbeli jegyzőknek tartott a 
házadóról előadást.

Áthelyezett kapitány Pósfay Ede cs. 
és kir. kapitányt, aki a 83-ik gyalogezred kőszegi 
zászlóaljánál van jelenleg, visszahelyezték Szom
bathelyre.

Tolvaj borbélylegény. Földessi Lajos 
helybeli borbélysegéd, minden másodnap borotválni 
járt egy idevaló úri házhoz. A cselédek a korán 
reggel jövő borbélyt rendesen a fürdőszobába 
eresztették be, ahol pár perczig várakozott a meg 
borotválandó urra. E várakozási időt akként hasz
nálta fel, hogy egy alkalommal ellopta a ház 
úrnőjének aranyláncz karkötőjét. Körülbelül 3 
héttel ezelőtt tűnt el a karperecz, amiért termé
szetesen tűvé tettek mindent, sőt a cselédeket is 
már gyanúba fogták. E. hő 6-án d. u. Földessy 
Lajos megjelent Horváth helybeli ékszerésznél, s 
megvételre kínált egy karkötőt, amelyben Horváth 
azonnal felismerte az eltűnt ékszert, mert annak 
idején figyelmeztetve lett a lopásra. Földessy 30 
koronáért adta el a karkötőt, amelyet Horváth 
nyomban átadott jogos tulajdonosának. Röviddel 
utóbb az enyveskezü fodrász már a csendőröknél 
volt, akik előtt minden megbánás nélkül vallotta 
be, hogy biz ö vitte el a mozsdó asztalról a kar
kötőt, s azt hozta fel mentségül, hogy ittas volt. 
7-én törvényt ült felette a bíróság, s Batta Ber
talan kir. járásbiró 3 heti fogházra Ítélte a magá
ról megfeledkezett embert, aki oly cinikus volt, 
hogy az ítélet kihirdetése után azt mondotta, hogy 
egész jól fog esni neki a 3 heti üdülés. Az Ítélet 
jogerős.

Az orvost minden esetben meg kell 
kérdezni, ha súlyosabb megbetegedésről van szó. 
Ha azonban csak egyszerű meghűlés, nátha, rekedt
ség és köhögés van jelen, úgy mindenki előszere
tettel a Sirolin Roche--hoz nyúl.

Elgázolás. F. hó 8-án a Lendva- 
utczában Rósz Iván bántornyai lakos kocsija 
Sándor Mátyás korongi lakos Apolónia 8 éves 
leányát elgázolta oly szerencsétlenül, hogy a 
kisleányka bal lába eltörött. A szerencsétlenséget 
azért nem lehetett megakadályozni, mert a mész
szel megrakott kocsiról a mész folyton potyogott 
és a kocsis, Kücskő István, az elhullott mész fel
szedésével volt elfoglalva, a gyeplő pedig a szekér 
oldalfájára volt felakasztva. A dolognak a törvény
széknél lesz folytatása.

Titokzatos eset. F. hő 6-án a mura
szombati szolgabirósághoz egy névtelen feljelentés 
érkezett, hogy Mezőváron még a múlt hó II-én 
Jakisa János este 9 óra tájban Kolozsváry Ferenc 
állami tanitó ablakán belőtt és csak a véletlen 
szerencse, hogy a házigazdát és vele egy társa
ságban levő tanítót a iövés el nem találta. A csen
dőrség ez ügyben vizsgálatot indított és a dolog 
igaznak bizonyult. De az esetet enyhíti Kolozsváry 
Éerencnek vallomása, hogy a lövöldözés pajkos- 
ságból történt, és ezért nem jelentette fel az ese
tet. Mig Jakisa János azzal védekezett, hogy a 
házkörül zajt hallott, azt hitte, hogy a szöllöt lop
ják, azért lőtt. Jakisa Jánosnak fegyverhasználati 
engedélye nem volt, igy ha másért nem is, de 
ezért meg fogják büntetni.

Legfőbb ideje, hogy
Ceres-Pályázaton résztvegyen!

Közelebbi felvilágosítást minden kereskedőnél nyerhetőI

1912. évre * . i , , _ z 1 i i Kapható: Balkányi Ernő
Magyar és vend naptárak könyvkereskedésében

Muraszombat
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Árverési hirdetmény.
Néhai Faschinger Viktor hagyatéka 

ellen elrendelt csődtömeghez tartozó s a 
csődleltár 3—15, 17 és 47 tétel szám alatt 
felvett ingóságok, u. m. egy ezüst óra, 
egy arany gyűrű, fegyver-állvány, vadász
fegyverek, kardok, ruhanemüek
1911. évi november hó 15-én d. u. 2 órakor 

alulírott dr. Czifrák János tömeggondnok 
irodájában nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek elfognak adatni.

Muraszombat, 1911. november 6-án.
Dr. Czifrák János, 

csődtömeggondnok.

4146 1911. tkv. sz.
Póthirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint tlkkvi | 
hatóság közhírré teszi, miszerint a szentgotthárdi 
takarékpénztár végrehajtatőnak Czelecz Ferencz 
alsöcsalogányi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
10400 kor. s járulékai iránti végrehajtási ügyében 
3967 1911. sz. a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben az alsöcsalogányi 8. sz. tjkvben A I. 3, 19, 
20 sor 34, 36 b, 38/b hrsz. birtokra 126 kor.-a, 
12 sz. tjkvben 6. 8 10, 17 sor 143 a, 173 a, 325, 
359, 466,5 a hrsz. birtokra 201 kor. a 372 sz. 
tjkvben A I. 6, 8 sor 73 c, 497 a 1 hrsz. 29 házsz. 
birtokra 1000 kor. a 417 sz. tjkvben A I. I sor 
498 hrsz. birtokra 413 kor. a 15 sz. tjkvben A I. 
I, 3 5. 14, 20, 23. 24 sor 30, 76. 80. 140, 201. 
318, 390, 490 hrsz. birtokból Czelecz Ferenczet 
illető ’ó részre 567 kor. a 178 sz. tjkvben A I. 
I sor 494 c hrsz. birtokból nevezettel illető I részre 
39 kor. a 251 sz. tjkvben A I. 1 sor 429 hrsz. 
birtokból nevezettet illető ' 37 részre 43 kor. a 
284 sz. tjkvben A I. 1 sor 204 hrsz. birtokból 
nevezettet illető Ö4 részre 132 kor. és a 333 sz. 
tikvben A I. 1 sor sz. birtokból nevezettet illető 
1I7.243 részre 7 kor. kikiáltási árban Alsócsalogány 
községbe a községházához
1911. évi november hó 18 (tizennyolczadik) 
napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 
1881 : LX. t.cz. 167. Jj-a alapján Mesics Ferencz 
és neje sz. Vogrincsics Francziska végrehajtatok 
érdekében és 1500 kor. töke követetés s jár. kielé
gítése végett megtartatni fog.

Muraszombat. 1911. évi október hó 20. A 
kir. jbiróság mint telekkvi hatóság

dr. Schik sk. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenő kir. telekvvezető.

——————R 
6050

közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá
nosoktól igazolja, hogy a

KAISER-féle Mell-Karamellák 
három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Most Rudolf 

gyógyszer tárában.
- -- -------- —.................... - -

Egy kevéssé használt fedeles 
hintó, úgyszintén egy pár 
magyar teljesen felszerelt 
lószerszám olcsó áron eladó. 
Megtekinthető Radkersburgban, 
Sohár Józsefnél, Mura-utcza 18.

z------------- --------------
ü Z LE T E LA D Á S.

Egy __ már 40 év óta fennálló — kitűnő
forgalmú

röfös-, fűszer- és vegyeskereskedés 
családi okok miatt, igen kedvező feltételek mellett, házzal 
együtt eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Horváth Károly,

körjegyző 
SZARVASLA K.

_______ _________________J
Földbirtokosok!

i F »

Folyósítunk gyorsan 
o a legelőnyösebb feltételek mellett juta- 
..-6 lék előleg nélkül, a becsérték */ 8-áig

Törlesztéses Jelzálog Kölcsönöket
és veszünk birtokokat parcellázás céljából.

Kívánatra főtisztviselőnket személyes tárgyalás céljából saját költségünkre kiküldjük.

PROPPER és ORLEI bank- és váltó-üzlet Budapest, Andrássy-ut 32. szám.

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT

‘XI Betéteket elfogad T*So “k 
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekainat adót az intézel viseli. Nagyobb összegű állandó betétek ulán 

5°|0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5’/o alap kamatozással ugy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
érlékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg-
— bízást elfogad.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Háztulajdonosok!

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban,


