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Aratógazdáink és az uj munkástörvény.
i.

Az, a mit a tudósok jogviszonynak ne
veznek, és a mit az államok törvényho
zással szabályozni kénytelenek, voltaképen 
nem egyszerű, hanem rendkívül komplikált 
dolog. Ez egészen természetesnek tűnik 
fel, mihelyt meggondoljuk, hogy a jogvi
szony emberi cselekedetekből áll, melyeket 
nemcsak a külvilág millió meg millió ese
ménye, hanem a cselekvő alanyok egyéni
sége is befolyásol. Egyéniség pedig annyi 
van, a hány ember létezik; már csak két 
ember belvilágából kiinduló cselekvőségnek 
is egymás irányában mennyiféle kombi- 
nácziója én variácziója képzelhető el, 
melyeket, ha jogi vonatkozással birnak, a 
jogesetek elsődleges és a jogviszony má
sodlagos chablonja alá szokás vonni. Hát 
még mily összetett és kifürkészhetetlen 
változatosságu a tömegek jogviszonya egyes 
tagjaik és kivülök átló egyének irányá
ban! Mily nehéz és bonyolult feladat e 
tömegek legfontosabb életviszonyát, a mun
kát, a törvények Prokrustes ágyába kény
szeríteni, hogy ez a törvény az élet által 
előidézett számtalan változatú esetre al
kalmazást nyerhessen!

Az élet igen gyakran kineveti az elmé
letét. A törvény ugyan az életből merít s
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azért főleg gyakorlati, de az ember szer
vei és képességei tökéletlenek: ezért meg
figyelése mindig hiányos, következtetései 
gyakran hibásak és a törvény merev sza
kaszai az élet ezerféle változatára vagy 
épen nem vagy pedig csak erőltetve alkal
mazhatók.

Nagyon sok formája az életviszonyok
nak, olyan, a melyet a törvényhozó nem 
ismer, mert figyelme arra ki nem terjesz
kedett; nagyon sok olyan, a melyet nem 
ismerhetett, meit az eset egészen uj, még 
soha elő nem fordult, hanem a törvény 
megalkotása után keletkezett az életnek 
folyton dolgozó, nagy műhelyében.

A vendvidéki mezőgazdasági munkások 
és vállalkozók életviszonyai épen azok közé 
tartoznak, a melyeket a magyar törvény- 
hozás nem ismert akkor, a midőn az 
1898. 11. t. czikket létrehozta. A törvény 
maga kitűnő, de miként fentebb mondot
tuk, a legjobb törvény is emberi mű s 
ezért akad mindenkor eset, midőn a leg
jobb törvény is eltéveszti hatását.

Nem czélunk politikával foglalkozni 
és magát a törvényt bírálat tárgyává tenni, 
melynek de lege lata már úgy sem volna 
értelme és jelentősége, hanem csupán is
mertetni akarjuk e vidék mezőgazdasági 
munkaviszonyait, a melyek az országos
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typustól némileg eltérő szabályozást iy 
nyelnek. |  «

Olyan fontos a kérdés, hogy érdemes
nek tartjuk ez ügyet egészen beható ta
nulmány tárgyává tenni és minden oldal
ról megvitatni. Mert nem egy-két ember 
érdekéről vagy néhány tuczat család jó
voltáról, hanem tízezrek jövőjéről van szó, 
a melyet a közérdek és humanismus szem
pontjából helyesen megoldani: gyönyörű fel
adat és hasznos munka az emberiség 
érdekében.

Ezért dicsérettel és lelkesedéssel kell 
kiemelnünk a mai sivár és önös áramlat
ból kiemelkedő férfiak, Sinkovich Elek 
szolgabiró és Vratarics Iván aratógazda 
nemes vállalkozását, a kik egyesült erővel 
fáradoznak azon, hogy a vend mezőgazda- 
sági munkás helyzetén segítsenek.

Sinkovich Elek ur már hosszabb idő 
óta foglalkozik a kérdésnek elméleti és 
gyakorlati oldalával és a helyi viszonyok 
alapos felfogásáról tanúskodó munkálatát; 
melyet főbb vonalaiban megismerhetni sze
rencsénk volt, nem akarjuk megelőzni e 
czikksorozattal. Lesz alkalma közönsé
günknek egész terjedelmében olvasni e 
nagy készültségre és szorgos tanulmányra 
valló emlékiratot, a mely rövid idő múlva 
a törvényhatóság elé kerül.

A „tonnáit és Vidéks“ lárciája.“
M ájusi pillangó.

A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárczája.

A könnyelmű, szép leány mereven nézett maga 
elé s szórakozottan játszott ruhája fodrával. Ma
donna arcza erősen iveit, barna szemöldöke nagy, 
ábrándos szemei voltak, tekintete csupa szelídség. 
Olyan volt, mint maga az ártatlanság. Néha-néha 
jelent meg csak arczán az a dó vaj mosoly, melyben 
a bukott nőt ismeri fel azonnal az emberismerő.

— Maga tehát elhagy örökre, Géza. Szép, 
szép. I)e hát minek is hozott ide magával. Mily jó 
életem volt a  kávébázban, körülrajongott a hódo
lók serege, miként ezt a „margueritet" előttünk 
az aranyos bogarak Tehetek én róla, hogy annyi
nak tetszettemV Szerettem magát, eljöttem a hí
vására ebbe a  rongyos faluba. Hűségesen gondját 
viseltem a házának. Igaz, hogy dolgozni nem tudok; 
hol is tanultam volna V De ügyeltem a cselédségre 
és vigyáztam mindenére, mint a leghűségesebb 
feleség. Olyan jó volt, mikor este hazajött a gaz
daságból, eljátszani szőke fürtjeivel, pajkos kis ba
juszával. Mikor megcsináltam a reggeli kávéját, és 
nyugodtan beszélgettem oldala mellett a napi teen
dőkről, szinte úgy éreztem, hogy levetettem bű

neim terhét és megint tiszta nő vagyok, a ki emelt 
fővel jelenhet meg a világ színe előtt.

Géza ott állt mellette és gúnyosan nevetett.
— Eladtam a  birtokot és utazni megyek. Nem 

tarthatom itt tovább Ella, ha szivem megreped is 
utána. Nagyon érzelgős lett piczikém. Ha az em
ber igy hallja beszélni, szinte feledi . . .

— Hogy kitartott nővel van dolga . . Csak 
mondja ki bátran, Géza semmi sem sértés magától. 
Az vagyok. A szeretője vagyok. De érzem mégis 
hogy emelkedtem, mert csak a magáé vagyok. És 
bár nem tarthatok most sem számot az emberek 
becsülésére, magam előtt nagyot nőtt erkölcsi ér
tékem. Visszatért hitem a bűnök bocsánatában és 
nem sajnáltam a főváros mámoritó légkörét. Mély 
undor fogott el, midőn múltamra gondoltam s irtó
zatos borzadás vesz erőt rajtam, midőn vissza kell 
ugrauom a mélységbe, a melyből maga, Géza ki
ragadott. Nem tudom, áldjam-e vagy átkozzam 
azért, hogy kinyitotta szemeimet i

__ Ismerem, Ella, sopánkodásait. Tudom, mi
a czélja azokkal. Szivembe akarja lopni a meg
hatottság érzését, hogy továbbra is ó sorsot bizto
sítson magának. Szeretett, azt mondja, és még 
most is szeret. Szereti ám a pénzemet. Tud is az 
ilyen lány szeretni! tette hozzá a térti gúnyosan.

— Majd megvigasztalódik, — folytatja to
vább, — talál mást helyettem és olyan lesz, mint

a szép paripa, annál drágább mennél több : gíU»; 
dát cserélt.

Ella felkaczagott. Vidáman vállára ütött Gé
zának és felemelve szemeit, melyek már nőni vol
tak szelídek és szemérmesek, nézet reá kihívóit', 
és csábítóan. Epén úgy mint mikor megismerte a 
hávéház tribünje mellett.

— Igaza van (Jéza. Bolond voltam és érzelgős.- 
Maga jobban ismer engem, mint én önmagamat.. 
Hát váljunk el egymástól könnyű szívvel. Majd ha 
visszatér utjából és feljön megint, újra találkozunk 
a kasszánál. Csak azt Ígérje meg, hogy a viszont
látás örömére szentel majd nekem egy pásztor
órát. l’á, aranyos. De előbb adjon egy csókot és egy 
czigarettát. Holnap korán reggel utazom én is, 
nem kell felkelnie miattam . . .

Es nevetve tűnt fel a májusi éjszakában a 
kerti lak felé, ahol aludni szokott. A holdsugár 
mint hosszú arany uszály kisérte fehér ruháját

Géza a tornáczon maradt, bodor füstöt ere
getve Uppmannjából. Megkönnyebülten sóhajtott 
fel és befvrdult az udvarházba. Egyet-kettőt for
dult fel é s 'a lá  a tágas szobában és menyasszonyá
nak leveleit kezdte olvasgatni. Majd leült az író
asztalhoz és írni kezdett. Olyan szép szerelmes 
leveleket tudott Írni a nagy emberismerő, abból 
azonban, amit irt, dicséretére mondva, semmit sem 
érzett. És ma, nem tudni miért; egyetlen kedves 
frázist sem tudott összehozni fásult agyvelejéből.

Másnap a kerti lak halottas szobává változott. 
Ott siratták Ellát a házbeli cselédek és a falu 
vónasszonyai. Géza menyasszonyához utazott.

__ ___ Zombgu



A mi czikksorozatunk czélja csupán 
felkelteni a fontos tárgy iránt a közönség 
érdeklődését és bevezetésül szolgálni a 
szakértő munkálat megértéséhez.

1L
A mezőgazdasági munkások jogviszo

nyai eddig az 1876. XIII. t. ez. az u. n. 
cselédtörvény keretébe illeszkedtek. Né
hány szűkszavú törvényszakasz bánt el 
az egész intézménynyel, de ezek a munka
adó jogainak megóvását nem biztosították, 
a munkást pedig kitették a leglelketlenebb 
uzsorának és kizsákmányolásnak. A cse
lédtörvény alapján a mezőgazdasági mun
kás garázda rabszolgahaddá fejlődött ki, 
mely épen azért részesült annyagilag oly 
emberietlen bánásmódban, mert nem volt 
mód erkölcsi megfékezésére. A törvény in
tézkedései nagy mértékben hiányosaknak 
és elégteleneknek bizonyultak.

Az uj törvény hathatós intézkedéseket 
tartalmaz minden irányban, csak e vidék 
szempontjából mellőz egy igen fontos té
nyezőt. A törvény csak munkaadót és mun
kást ismer. Nálunk az előbbi a szó szo
ros értelmében véve, nem létezik, hanem 
van a munkaközvetítő, a vállalkozó itteni 
elnevezés szerint kaszás- vagy arató-gazda.

Mivel pedig nálunk a munkabérszerző
dések nem a munkaadó, hanem a vállal
kozó és munkás közt jönnek létre, e szer
ződések egészen más jellegűek, mint a 
minők az 1898. II. t. ez. II. fejezetében 
nyernek szabályozást.

A törvény azt mondja, hogy gazdasági 
munkát nem cseléd minőségben elvállalni 
szándékozó munkásokkal a munkaadó vagy 
intézkedésre jogosult megbízottja Írásbeli 
szerződést tartozik kötni, mely ha nem a 
törvény által előirt alakban jött létre, a 
közigazgatási hatóság előtt nem érvé
nyesíthető.

A törvény szigorú magyarázatával meg 
lehet tagadni a közigazgatási jogsegélyt 
azoktól a szerződésektől, melyek nem a 
munkaadó és munkás, hanem a vállalkozó 
és munkás között jönnek létre, mert a 
vállalkozó nem tekinthető a munkaadó 
megbízottjának, hisz sokszor még a mun
kabér szerződések megkötésekor maga sem 
tudja, hogy hová viszi embereit munkára. 
Már pedig ha e szerződések leglényegesebb 
biztosítéka, a közigazgatási utón való ór- 
vényesithetés a törvényben előirt gyors, 
szigora eljárással és büntető sanctiókkal 
megszűnik, és ezek az ügyek a polgári bí
róság hatáskörébe kerülnek, akkor halálos 
csapás éri azt a gazdasági munka-vállal
kozást, melynek tagadhatatlanul meg volt 
eddig az a rendkívüli érdeme, hogy a vend 
nép nagy részének megélhetését megköny- 
nyitette.

Ez cseppet sem tréfa, hanem valóságos 
gazdasági csapás e vidék népére és ha 
idejekorán nem gondoskodunk annak el
hárításáról, mérhetetlen kárt okozhat a 
közel jövőben arató-gazdáknak és munká- 
uoknak egyaránt.

Már pedig ki biztosíthat minket arról, 
hogy a legfőbb hatóság nem fog az e vi
déki szerződésekkel szemben a törvény me
rev álláspontjára helyezkedni? Ezt csak 
maga a legfőbb hatóság, a földmivelésügyi
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miniszter tehetné. Ámde az életbeléptetosi 
rendelet 20. §-ának 2. bekezdése e tekintet
ben cseppet sem megnyugtató, mert ajegy- 
zőt, ki a szerződést készíti, arra kötelezi, 
hogy ha a munkaadó személyesen nincs 
jelen, felelősség terhe mellett győződjék 
meg arról, hogy a megbízott szerződéskö
tésre felhatalmazással bir-e?

Hogyan tudjon az aratógazda felhatal
mazást előmutatni, mikor azt sem tudja, 
kinél fogja dolgoztatni a munkásokat?

Szerződjék előre a munkaadókkal, lesz 
a felelet. Ámde első sorban ez nem függ 
az aratógazdától, másodsorban pedig meg
történhetik, hogy felbomlik a földbirtokos
sal kötött vállalkozási szerződés, — az 
aratógazda kénytelen munkásait máshol 
dolgoztatni és ez esetben — az összes 
előre kötött munkabéri szerződések a tüzbe 
dobhatók.

Vagy tekinsük magát az aratógazdát 
munkaadónak! Ám a törvény 9 és 34. ij-ából 
egyenesen és határozottan kitűnik, hogy 
munkaadónak a mezőgazdaság birtokosa 
tekinthető csupán és épen ebben a körül
ményben a munkások egy hatalmas és 
közérdekből nem mellőzhető garancziája 
rejlik! A munkás joggal követelheti, hogy 
vele ne a sokszor megbízhatatlan arató
gazda, hanem a földbirtokos vagy annak 
megbízottja szerződjék, de megkövetelheti 
sőt meg tartozik ezt követelni a 1 atóság 
is. És ime, itt a veszély, melyet fentebb 
ecseteltem!

_________ Dr. Khál Elek.

A szövetkezeti törvényjavaslatról.
A hitelszövetkezeti törvényjavaslat általános 

vitája alkalmából kivétel nélkül valamennyi szónok 
tehát úgy a kormánypártiak, mint az ellenzékiek,, 
az elismerés zászlóját hódolattal hajtották meg 
gróf Károlyi Sándor eló'tt, mint olyan ember előtt, 
a ki hazánkban a szövetkezetek ügyét kipróbálta, 
a ki szivvel-lélek kel a kisemberek sorsa javításán 
éveken át működött, a ki 379 községi hitelszövet
kezetet alapított, mely szövetkezetek területén 
92G.95G ember javát szolgálja, a jegyzet üzletié^ 
szék száma 163.513, értéke 8,883 240 korona^ 
melyből már 20 fillérenként befizettek 4,923.000 
koronát és a mely szövetkezetek múlt évi összes 
vagyona 24,131.33G korona volt.

A nagy vagyon gróf Károlyi Sándor vezetése 
alatt majd nem abszolút biztossággal kezeltetik, a 
379 szövetkezetből egy sincs rossz, mindnyájan 
életképesek. Tehát méltó és igazságos volt, hogy 
ez alkalommal mindnyájan annak az embernek 
hódoltak, kinek a kisemberek egy jó része a va
gyoni függetlenséget, a társadalmi békét és köz- 
gazdasági művelődést koszolni.

Az erdélyi részekben 107 községi hitelszövet
kezet működik a Károlyi Sándor gróf jóvoltából
163,000 ember javáia; üzletrészük 1,270.986 ko
rona, melyre már befizettek húsz fillérenként 
682,905 koronát. Összes vagyonuk 4,556.280 korona.

Ezen erdólyrészei hitelszövetkezetek nevében 
engedje meg a nemes gróf nekem is, hogy most, 
mikor már az ország szine-java az ő munkatársai 
közé állott, hálámat fejezzom ki, mert itt az er
délyi részekben sokkal fontosabbak, sokkal szeb
bek az eredmények, mint hazánk bármely más ré
szében, mert a nemzetiségi kérdés békés, barátsá
gos megoldását készíti elő.

Úgy látszik, a képviselőház minden pállja fel
tétlen híve a szövetkezeti eszmének és szívesen tá
mogatják a gróf Károlyi Sándor elvei alapján ké
szült törvény keresztülvitelét is.

Mégis különös az, hogy bár mindnyájan elis
merjük gróf Károlyi Sándor nagy tudását a szö
vetkezeti téren, sokan— kivált az ellenzéki szóno
kok közül — a  törvényjavaslatnak éppen azon §-ait
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támadják meg, melyeket gróf Károlyi Sándor, az 
ő általa alapított központ alapszabályaiban szük
ségesnek tarto tt és a melyeket a törvényjavaslatba 
éppen az ő alapszabályaiból vettek át.

Nem akarok mindnyájára kiterjeszkedni, csak 
mutatóul hivatkozom a „hazai szövetkezetek köz
ponti hitelintézete, mi*t szövetkezet11 alapszabályai
nak 26. §-ára:

„Igazgatónak üzletrészszel nem biró egyén is 
választható."

és a  44. $?-ának második bekezdésére „Az 
igazgatóság állapítja meg, hogy az egyes szö\etke- 
zetek elfogadhatnak-e takarékbetéteket és mily föl
tételek és mily kezelés mellett? továbbá, hogy 
miképpen helyezzék el a szövetkezetek fölösleges 
pénzeiket V“

Ezeknek a §§-oknak felelnek meg a  törvény- 
javaslat 30. és 59. §§-ok és ezeket a §§-okat nem 
akarják sokan elfogadni most azok, a kik a gróf 
Károlyi Sándor-féle központ alapszabályaiban eze
ket jónak találták és a gyakorlat tényleg be is 
bizonyította, hogy helyesek és jók.

Szükséges mindkét §; egyik, hogy a szövetke
zeti ügy iránt érdeklődő értelmesebb egyén is 
részt vehessen, mert ellenkező esetben ki volna 
zárva pl. a lelkész, akinek köre nem esik össze a 
körjegyzői körrel, nem folyhatna be mindegyik 
községben a szövetkezet dolgaiba, mert — tény
leg csak egy faluban lakik, s az elvet szigorúan 
fentartva, csak egy szövetkezetnek lehet rendes 
tagja; épen igy a birtokos, tisztviselő stb.

A másik §. nagyon lényeges és fontos, a szö
vetkezetek életképességét van hivatva előmozdítani.

Ha a községi hitelszövetkezeteknek a korlát
lan takarékbetétek elfogadása iránti joga volna 
meg, ez egyrészt a takarékpénztáraknak ártana, 
másrészt, ha sok betét lenne, a hitelszövetkezete
ket a humánus iránytól téríthetné el, mert a ta
karékbetéteket okvetlenül gyümölcsöztetni kellene, 
igy a könnyelmű hitelezésre vezetno mert annyit 
adnának és aján la tnának  a szövetkezetek a tagok
nak, a mennyit az illető megbir, de ez a szövetke
zeti elvvel ellenkezik, mert csak annyit kell adni, 
mennyire az illetőnek szüksége van.

Gróf Károlyi Sándor és társai a t.ikarékbetó- 
teket minden szövetkezetnek korlátlanul megen
gedték daczára e §-nak és meg fogja engedni az 
uj törvény alapján alakuló központ is mindaddig, 
a mig ez nem válik veszélyessé.

A hitelszövetkezeteknek üzleti tőkéje csak egy 
kisebb része lehet takarékbetét, mert ez minden 
perezben felmondható, kivehető és a legnagyobb 
veszedelembe sodorná a hitelszövetkezet, ha ilyen 
rövid lejáratú betétekre építené fel üzletkörét.

Azért szükséges a központ hozzájárulása a 
betétekhez, hogy azok fedezésére tartaléktőkét ta rt
son készletben, hogy a mikor a betevő betétjé- 
visszaköveteli, ne az adós tagot kényszerítsék sok 
renkivüli fizetésre, hanem a szövetkezet vagy köz
pont gondoskodjék a kifizetésről.

Nincs tehát veszedelem e két 5j-ban sem. Ha 
gróf Károlyi Sándor nem látott ezekben veszedel
met, ne lássanak mások sem.

A szövetkezeti gondolatkörbe máról holnapra 
teljesen beélni magát nagyon nehéz. Gróf Károlyi 
Sándor és társai tiz óv óta "oglalkoznak e dolog
gal, tiz évi munkájuk gyümölcsét helyezték el a 
törvényjavaslatba, ne volna helyes, ha Ephemer-ba- 
bérokért a jól meggondolt munka erejét rontani 
engednék.

Dr. Gidófalvy István,
kir. közjegyző.

H r e k
— Boldog ünnepnapokat kívánunk tisz téit 

olvasóinknak!
— A d o m á n y . Ő felsége a király a vashideg- 

kuti templom építés költségére 200 irto t adomá
nyozott.

— V a s ú t i  h ír e k .  Az alsó-lendva-regedei 
vasútvonal közigazgatási bejárása junius 13-án kez
dődik Alsó-Lendván. A járásuukbeli érdekelt köz
ségekkel juuius lá-én lesz a tárgyalás Muraszom
batban. Az alsó-szölnök—muraszombati keskeny 
vágányu vasút terepét a múlt héten járták be gr. 
Széchenyi Tivadar orsz. képviselő és Zoltán Géza,

______________  1898. május 29.
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az államépitészeti hivatal főnöke. Az eredeti terv 
némi módosulást szenvedett, mert a vonalat Felső- 
Lendva kikei ülésével Kozmán át a perestói völgybe 
s innen Fercnczfalváig szándékoznak vezetni. A 
körmend-rédicsi vonal ügyében is nagyobb szabású 
mozgalom indult meg. Szóval vasúti terv van elég, 
csak legalább az egyik lenne készen valahára.

— S zem ély i hir. Halász Ferencz, kir. ta
nácsos, Vasvármegye tanfelügyelője a járás iskolá
it vizsgálván, folyó hó '25-ón városutkban időzött 
s megtekintette az elemi iskolát és iparostanoncz 
iskolát, mindenütt megelégedésének adván kifeje
zést. Megvizsgálta az állami kisdedóvót is és úgy 
a helyiség megnagyobitását, valamint még egy óvó
nő alkalmazását elkerülhetlentil szükségesnek találta.

— Esküvő. Kardos József muraszombati ke
reskedő f. hó 22-én esküdött örök hűséget 
llácí. János muraszombati fölJ- és háztulajdonos 
leányáiak Anna kisasszonynak Zavartalan boldog
ság kisérje frigyüket.

— Tanítói körgyülós A szombathely-egy
házmegyei tanítótestület muraszombati köre f. hó 2(5. 
Perestón tartotta meg rendes tavaszi gyűlését, mely- 
alkalommal a kör belügyeinek elintézésén kívül, 
Kollárs Lipótné szül. Szlovák Teréz perestói taní
tónő sikerült gyakorlati előadást tarto tt növen
dékeivel. Előadóim ez alkalommal nem csak azt 
mutatta be a körnek, hogy teljesen otthon van 
növendékeinek szakavatott vezetésében, hanem meg
lepő eredményt is mutatott be a magyarosítás 
terén, miért is a kör teljes elismerését és jegyző- 
könyvi köszönetét fejezte ki előadónak. Igen nagy 
figyelem, ael hallgatta továbbá a kör Csiszár János 
muraszombati r. k. tanítónak értekezését miként 
szoktassuk a gyermeket az engedelracsségro. Előadó 
ezen terjedelmes értekezésében fején találja verni 
a szeget, midőn a mai népnevelésnek elodvasodott 
voltára mutat és példákkal illusztrálja, hogy 
mennyiben ferde az egyes szülőnek nézete és fel
fogása az iskola működésével szemben, és hányszor 
a, szülő maga sírásója saját gyermeke boldogsá
gának. A kör előadónak ez igazán fáradságot nem 
kímélő munkájáért elismerését és köszönetét fe
jezte ki és elrendelte, hogy ezen közérdekű érte
kezés valamely lapban közé tétessék. Ennek utána, 
miután a kör tisztviselőinek három évi mandátuma 
lejárt, a kör tisztujitását ejtette meg Borovnyák 
József vashidegkuti plébános korelnöksége alatt. 
Egyhangúlag megválasztattak: Elnök Völgyi Ferencz 
csendlaki, jegyző VViltinger Károly muraszombati, 
pénztárnok Ficzkó Miklós vashidegkuti tanítók. A 
kör őszi gyűlését Yashidegkuton, október második 
felében tartja  meg.

— Szerencsés felfordulás. Völgyi Ferencz 
csendlaki tanító és társai f. hó 26-án Perestóra 
való utazása alkalmával Dombalja vidéken a lovak 
megbokrosodtak ■ szerencsésen felfordultak. Mint 
tudjuk, az ijedtségen kívül egyéb baj nem történt.

— Értesítés. A muraszombati járási ipar
testület elöljárósága az 1898. évi április 3-án ta r
tott közgyűlési határozat értelmében, oly felhívás
sal értesíti a testület tagjait, hogy az 1898. évi 
junius hó 29-én tartandó iparostanonczok munka 
kiállításon tanonczaikkal részt venni szíveskedjenek, 
annál is inkább, hogy az elöljáróság valamint ki 
küldendő bíráló bizottság a tanonozok előhaladá- 
sáról az elmúlt tanévről kellő tájékozást szerez
hessen s a jó előmenetelt tanúsító iparos tanon- 
czokat jutalomba részesíthesse. A kiállításon részt 
venni szándékozó iparos tanonczok munkaadójuk 
utján felhivatnak, hogy ebbeli szándékukat legké
sőbb junius hó 15-ig az ipartestület elöljáróságnál 
jelentsék be. Muraszombat 1898. évi május hó 27. 
Bicz János jár. ipartest, elnök. Wilfinger Károly 
jár. ipartest, jegyző.

— A lap itó  tag . A muraszombati róm. kath. 
tanítói kör belépett „A vendvidéki magyarosító 
közművelődési egyesületbe alapitó tagnak.

— Járvány  Murafüzes községben 2 ron
csoló toroklob eset főz dúlt elő e hét folyamán. 
Mindkettő halállal végződött.

Vásár á th elyezés. Szent-Gotthárd 
nagyközségben a szept. 26-ára eső országos vásár
nak ugyanazon hó 19 én való megtartását a bel
ügyminiszter megengedte.

1898. májas 2é______ _

— M eghívás. A „Vasmegyei általános ta
nító-testület muraszombati járásköre* ez évi ta
vaszi sorrendban XLIV-ik rendes gyűlését 1898. 
évi junius hó 2-án délelőtt 9 órakor Urdombon 
az állami népiskolában fogja megtartatni, melyre 
a kör t. tagjait és nópnovelés barátait ezennel 
tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki je
lentés. 2. Gyakorlati tanítás: egy olvasmány tárgyi 
kezelése a beszéd és értei, gyakorlatok alapján 
Il-ik osztálylyal. Steindl Heimin tanítónő által. 3.
A múlt évi körgyülés jegyzőkönyvének felolvasása.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése, ő. Az állandó 
biráló-bizottság jelentése. 6. Könyvtárnok jelen
tése. 7. Tagsági dij beszedése. 8. A jövő körgyülós 
idejének, helyének és tételeinek kitűzése. 9. In
dítványok. 10. Tisztujitás. Csendlakon, 1898. má
jus 7-én. V ö lg y i F e r e n c z ,  a kör. elnöke. Ko
lo s s á  F e r e n c z ,  a kör jegyzője. Gyűlés után- 
megtekintése a muraszombati gazd. egylet tótlaki 
faiskolájának és gyümölcsészetének. Ezután közös 
ebéd „Szép“ nevű vendéglőben.

— N yári m ulatság. Egy-két kisobbszabásu 
tűzoltó majálist számítva, meglehetősen csendes
nek ígérkezett az idén a nyári évad. Ha csak a 
diákok fel nem zavarják a vakáczióban a szun
dikáló kedélyeket, hacsak a közművelődési egylet 
nem csap össze valamint-miként a fáma mondja. 
Hidegkuton ottani uj alapitó tagjai tiszteletére: 
alig hittük, hogy valamelyes alkalom legyen a sza 
hadban való mulatságra. Kellemes meglepetést fog" 
szerezni az a meghívó, a melyet a napokban küld 
széjjel a rendezőség, tudtára adván de csupán 
azoknak, a kiket illet, hogy Felső-Lendva és vidé
kének intellegencziája f. évi junius hó 12-én Felső- 
Lendván a tekepálya melletti erdőben zártkörű 
tánczmulatságot rendez. A nemtánczolóknak a kor 
áramlatához képest mindig nagybbodó serege te
keversenyben érvényesítheti majd tehetségét é6 
hogy a nyári estének sok szép szemsugártól káp
rázatos fényét még vakítóbbá tegyék: tűzijátékot 
is rendeznek az érdemdús vállalkozók. A földi csil
lagok azonban előre láthatólag lefőzik az égi és 
a repülő csillagokat. A közönség remélhetőleg 
nagy számú lesz o mulatságon, mely miatt már 
is annyi leány szív dobog 8 mely jótékony céljánál 
fogva is megérdemli, hogy a legpompásabban sike
rüljön. Ezzel kapcsolatban megemlítjük még, hogy 
a dorók széchónykuti vendéglős, Rosenborger, ju
nius 5-óro hirdet ugyaucsak nyári mulatságot, mely 
azonban nem lesz zártkörű.

— H ívatlan  vendég. F. hó 25-én délután 
Vasiakon és környékén esővel vegyes jégeső volt, 
mely azonban nem okozott számbavehető kárt.

— T áncztanitás. Neumann Márk budapesti 
okleveles táncztanitó, kinek működésével a szgotthár- 
di és alsó-lendvai közönség igen meg volt elégedve, 
városunkban magán jellegű táncztanfolyamot szán
dékozik nyitni saját lakásán. Alkalmunk volt ok
levelét és bizonyítványait megtekinthetni s igy jó 
lélekkel ajáidjuk őt olvasó közönségünk figyelmébe 
és pártfogásába.

— T alált hu lla  f. hó 26-án reggel, a vár
helyi határban az ut mentén Czolecz Ferencz csend
laki lakost halva találták. Az orvosi látlelet sze
rint külerőszak nyomai láthatók, valószínű agyon
ütötték. A tettesek eddig ismeretlenek. A vizsgálat 
folyamatban van.

— F egyvergyak orla tok . A tartalékosok 
és póttartalékosok fegyvergyakorlatára az 1898-ik 
évben az 1889. 1891. 1893 és 1895-ik sorozási 
évfolyam tartalékosai vannak kötelezve, az 1889. 
1891. 1893 és 1895-ik sorozás évfolyam póttarta
lékosai, az egyéves önkéntesek, kik a hadgyakor- 
larlatokban még nem vettek elég gyakran részt 
és a kiknek hét évnél rövidebb tartalékszolgálati 
kötelezettségük van, végül azok a tartalékosok és 
póttartalékosok, kiknek az 1897-ik évi fegyver
gyakorlatot pótolniok kell. A fegyvergyakorlatok 
április 26-tól augusztus 31-ig fognak tartani. 
Ezenkívül a létállomány pótlása végett a gyalog- 
és vadászcsapatból uagyobb számú póttartalékost 
hívnak be május 2-áu, 31-éu, junius 28-án, julius 
18-án és augusztus lü-áu 28 napos hadgyakorlatra

— Lopások. Folyó hó 21-én virradóra is
meretlen tettesek Buzgó József nemesdi korcsmá- 
ros, kamrájának hátsó falát kibontották és onnau 
mintegy 34 frt értékű élelmi szereket loptak el.
A nyomozás eddig még sikerre nem vezetett. Folyó 
hó 24-én Kühár- István nemesdi lakos aratógazdá
tól ismeretlen tettesek az ablakon át a kamrába 
bújtak és abból mindegy 75 frt értékű élelmi sze
reket loptak el. A tettesek nyomoz is alatt állanak.
A múlt napokban pedig Uosmann István zeltingi 
(Regede mellett) lakostól mintegy 90 frt értékű 
zsírt loptak el. A tettesek itt is ismeretlenek, való
színű, hogy a lopásokat a vidékünkön kóborló czi- 
gányok követték el.

— A  Ferenczrendiek nem engednek
Ismeretes dolog, hogy a magyarországi ferencz
rendiek körében nagy visszatetszést keltettek azok 
a Rómában tervezett reformok, amelyek értelmé
ben megszigorítani akarták a ferenczrendi barátok 
életét. A Ferenczrerdiek kijelentették, hagy a re
formok ellenkeznek a magyar viszonyokkal és in
kább kilépnek a rendből, mint hogy az uj szabá
lyok szerint éljenek. Azóta már Ilire terjedt, hogy 
Róma visszavonja ezeket a reformokat, de úgy lát
szik, ez nem való. Erre mutat legalább az, hogy 
a rend tagjai egymásután kilépnek. A szegedi zár
dából l ’rbán Juvenalis ferenczrendi házfőnök is 
kilépett a rendből. Vele eddig ötvennégy reudtag 
hagyta el a szerzetet. Tizenkét noviczius is kilé
pett és csak kettő maradt meg.

— A  C s á k to rn y á i  á l la m i tanitó-képző 
intézet első osztályába az 1998/99. tanévre fel
vétetnek, kik életüknek 15 évét f. évi szept. 1-éu 
betöltik, vagy korengedélyt nyernek, testileg épek 
és egészségekek s a polgári, — vagy középiskola
4. (a felső népiskola 3.) osztályát elvégezték, vagy 
esetleg felvételi vizsgálatot tesznek. A felveendő 
első éves tanitó-növendékek közül 22-en államse
gélyben részesülnek. Még pedig első sorban mind 
a 22 növendék az intézet internatusában lakást és 
mosást kapj ezenkívül közülök ingyen, vagy mér
sékelt áron (havi 3, 6, 9, vagy 12 forintnak az 
intézet pénztárába történő befizetése mellett) az inté
zet köztartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló élel
mezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények 
belül a képző-intézet igazgatótanácsára czimezve 
f. május hó 31 ig a Csáktornyái áll. tanitó-képző- 
intézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez 
csatolandó: a múlt tanévi osztálybizonyitváuy s a 
jelen tanévről az időszaki értesítő, továbbá a fo
lyamodó születési bizonyítványa, tiszti orvosi bizo
nyítvány a tanuló egészségi állapotáról és testi 
épségéről, hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskoiu 
családtagok számáról és életkoráról s a családfő 
polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bi
zonyítvány csatoltatik, a kérvény és mellékletei 
bélyegmentesek.

— V izsga. A muraszombati evang. népis
kolában az év záróvizsga junius hó 4-én, szomba
ton délelőtt lesz, mely alkalomra a szülőket és 
tauügybarátait tisztelettől meghívja az iskolaszék.

■A  bodóhecryi evang-, 
gyűl, tulajdonát képező 
s a templom m ellett 
lévő vendé ff lő f. é. jün. 
ksö-án d. u. 2  órakor 
nyilvános árverés ut
ján 3  esetleg 6 egymás
után következő évre  
bérbe fog adatni.

Közelebbi feltételek megtudhatók a 
bodóbegyi evang. lelkeszi hivalalban.

— K ézrekerült rablógyilk osok Körül
belül két évvel ezelőtt nagy megdöbbentést kel
te tt az a vérlázitó rablógyilkosság, melyet Szom
batfán, Rédics mellett, az alsó-lendvai járásban 
elkövettek s melynek két emberélet, Dancs Mi
hályé és István testvéréé áldozatul esett. Az akkor
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megindított, bár erélyes nyomozás eredménytelen 
maradt. A véletlen azonban mégis kézrekeritette a 
brutális te tt elkövetőit. A múlt vasárnap, a :ala- 
ujvári erdőben rendezett iskolai majálison részt- 
vett közönségben feltűnt egy gyanús-külsejű em
ber, kit a helybeli csendőrség őrjárata ez okból 
föl is szólított, hogy magát igazolja. A magát 
Horváth Andrásnak vallott ezigány az 
igazolás során oly zavart viseletét tanúsított, hogy 
a csendőrség jónak látta tirtatni a cs ivargó múlt
já t is. A vallatás fényes eredményre vezetett, mert 
Horváth azt a szörnyű vallomást tette, hogy a 
szombatfai gyilkosságot ő követte el s hog/  bűn
társai Sárközi Bálint és Katkó Mihály, ugyancsak 
czigányok, kiknek tartózkodási helyét szintén el
árulta. A gyilkost múlt kedden kisérték át az alsó- 
lendvai kir. járásbírósághoz. A többi kettőt 
is kézrekeritették, és mindhármat átadták az 
illetékes zalaegerszegi kir. törvény féknek, a hol 
a kir. ügyész vetto őket pártfogásába.

Irodalom.
M egjelent a ..Pillangó ‘ czimü élczlap 10. 

száma a következő tartalommal: Praktikus észjárás 
(kép.) Elárulta magát, Századvégi, Miért? (Vers, 

képpel.) Pillanatnyi felvétel Afrikából (kép.) Apró 
hirdetés, fcjir felirat, Jó tanács, Párbeszéd, Azok az 
idegen szavak (kép.) Büszkeség (kép.) Csillagászat 
(Vers, képpel.) A Szálka (kép.) Felsülés (kép ) Bi
zonyíték (kép,) Végz.stes csomó (vers, képpel.) JLici 
a politikus, ágykor és most (kép.) Nézze csak meg. 
Tikét Lajos sportvigécz. Századvégi poézis (kép.) A 
magasabb ideál (kép.) Veszélyes szerelmi vallomás 
(kép.) Mikor az angol hazafi (kép.) Tanulmány utón 
Hogy lesz a „Pillangóból sportlady (kép ) Váratlan 
felelet (kip.) Kifakadás, Apró hirdetés, Tromf. Egy 
kis kézimunka (kép.) Éppen azért (kép.) Balesett, 
(jlyermek ajkiól Hadd élvezze, A külömbséd (kép ) 
Kétes élvezet (kép.) A pénz-fejedelemnél (kép.) Az 
első gyanú (kép.) Váratlan hatás (kép.) \  isszauta- 
sitott védnökség (kép.) A kis gardo de dam e(kép)
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Borzasztó állapot. A sok igen sikerült adoma, kép 
és gyönyörű kiállítás által a közönség pártolását 
minden tekintetben megérdemli. A „Pillangó" szer
kesztősége és kiadóhivatala Budapest, leréz-körut 
35. szám alatt van. Előfizetési ára negyedévre 1 
forint. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal.

Nanscn Fritjov  Budapesten volt. Ez a 
nagy nevű sarkutazó, aki az örök jég honának rej
telmeit akarta kifürkészni, aki tudásvágyától űzve 
az éjszaka összes rémeivel szembe mert szállni. 
N'ansen Fritjov Budapesten volt, s borzalmasan 
nagyszerű útjáról felolvasásokat tartott. Nansen 
felolvasását egész terjedelmében közli a „Képes 
Családi Lapok" illusztrált szépirodalmi hetilap, 
mely a magyar olvasó közönségnek mindenkor ked- 
vencz lapja volt s mely húsz évi fennállása alatt 
kiváló érzékkel tudta azokat a tárgyakat megvá
logatni, melyek a közönségnek legtöbb szórakozást 
és tanulságot nyújtanak. Előfizetési ára egy 
évre G frt, félévre 3 forint, negyedévre 1 frt 

0 kr. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal, Budapest V., Vadász-utcza 14. sz.

Vasúti menetrend
Budapest—Győr—Szóm batli el'y

regg. regg. regg.
G rá c z .................................... 5.42M.50 8.10

este 
' 6.10

G yunafulvu..................... 7.53 5.19,10.54 8.59
Szent-Gottliard. . . . . . . . . . . . . 8.04 5.44 11.09 9.15
L á tó t ............................... 8.16 6.09111.26 9.33
Csákány .......................... —.— 6.25 11.36 9.43
K ö rm iü l.......................... 8.33 6.4 6 11.501 9.57
Egyh.-líádocz . . . . . — .— 70512 )4 10.12
Kis-l’i iy o m ..................... . — .—,7.23 12.18 10.26
Szombathely . . . . 9.01 7 40:12.31 10.40

Szombathely < 
d 11.

jyőr —Budapest, 
regg. d. u. este éjjel

Szombathely. . . 4.— 9.08 12.39 11.— 2.50
\ é | > ..................... 4.19 — 12.52 11.14 3.06
S árvár.....................4.55 9.33 1.16 11.41 3.36
Kis-Czell . . . .  5.46 10.01 2.21 12.24 4.36
(ijö r . . . . . 11.284.37 4.58) 3 .- 10.47
Budapest . . . . 2.05)7.15 9.20 7.35| 1.25

Grácz Szombathely
regg- regg. d. 11. d. u. este

Budapest . 6..50 8.50' 1.45 2.209.55
(Jyőr 11.37 4.41 .*.30,2.36
Kis-Czell . . 6. lói 1.52 6 02 8.49,4.32
Sárvár . . . . 7.1 <>! 2.25 11.25 <I.:14I5.06
Vép - . . , . 7.50 2.51 ------  10 07 5.31
Szombathely . . . 8.10 3.04 6.52 10.23 5.44

Szombatholy—Grácz
regg. d. u. d. u. este

Szombathely 6.061— 3.16 6. 9
Kis-Unyom 6.191.183.29 —.—
Egvh.-lládócz 6.3311.363.42—.—
Körmend . 6.4811.57 3 56 7.25
Csákánv 7.032.214.09 — —
Hátét . . 7.12 2.34 4.18 7.40
Szent-Gotthárd 7.32 3.07 4.36,' 7.24
Gyanafalva 7.53 3 36 4.53! 8.04
Gráczha érk. d. e. . . . . 10.25(4.— 7.35! 9.59

Szombathely--Kőszeg.
regg. (1. e.* d. u. este

Szom bathely................................  6.45111.0013.15Í7.05
Némét-Gencs m. h. . . .  7.01 Il.15j3.31j7.21
Lukácsháza m. h........................... 7.18*11.313.487.38
Kőszeg .................................... 7.3111.43j4.01j7.51

Kőszeg—Szombathely.
regg. d. e.* d. e. d. u.

Kó'szeg............................................ 4.55j8.0dill.514.2G
Lukácsháza m. h ........................8 08!8.19 12.04 4.40
N'émet-Gencs m. h........................ 5.24Í8.35jl2.2«4.57
Szombathely..........................  5.3Cj8.50:12.34j5.12

*) Csak kedden és pénteken közlekedik.

Nyilttér*.)
Az c rovat alatt közlőitekért nein vállal felelősé get a szerk

C Q| UDm H a m 9 C7t  75 krtó1 14 frt 65 kriS Méterenként,U Cl Julii UQ III Qötl — valamint fekete, fehér es szineb 
Henncberg-sely cm 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként* — 
a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban. Privt-fogyasz
úiknak postabér és vámmentesen valamint házhoz szál
lítva, mintákat pedig postafordultával küldenek. Hen- 
neherg (1. selyem gyrai (cs. és k. udvari szállító) Zürichben. 
— Magyar levelezés. Svájozba kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó. — 5

Hirdetések.

ANTI-PERONOSPORA
készíti: NUMA DUPUY & COMP 

Becs, VI. WiiMlniithlgasse 33. 
Kipróbált szer hutásra nézve egyenlő a 
rézgálicz és mészoldattal, ue un
nál sokkul olcsóbb és nem dugaszoljael a 

fecskendőket.
— E ey  cocmaer ára 30 3er. iiar -  

me'y I hektoliter vízre elegendő.
Ezen Mer i'Kj i dilli árusítója A. urarzorabet és vidéke számára:

A S C H E I i  H. K s  F IA ,
(3—«). Muraszombatban.

Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmébe ajánlani, hogy

K ö n y V K r o M s á M T C í
ómét nirgnngvoliiU'ttani ,  a legmodernebb bettinemekkel szereltem fel, müve, folyóiratok, 
röpiratok, árjegyzékek, körlevelek, számlák, fa lragaszok, legdivatosabb  

névjegyek stl>. gyors és olcsó előállítására, továbbá nagy

NYOMTATVÁNYRAKTÁROM ATy
mely a községi, körjegyzői, bírósági, ügyvédi, végrehajtói s lelkészi összes nyomtatványokkal el van látva.

Nagy választék különféle író- és fogalmazó papírokban, levélpapírokban,
írószerekben és mindennemű üzleti könyvekben.

Vidéki megrendeléseket legpontosabban a beérkezés napján elintézek.
Teljes tisztelettel

o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o

ÚJHÁZI MIKSA
.r= m ia ,  leöiayv- és jaaylrJcorssJeaáés,

Muraszombatban.

IFJ, KOTZ Ó P Á L
Budapest V. kerület, Lipót-körut 18. szám.

A t. ez. vevőközönségnek szives tudomására hozza, hogy nagyobb 
kényelmükre irodáját

V, kér., Lipót-körut 18. szám
(Vígszínház mellett, a nyugoti pályaudvar Margithid közelébe) he
lyezte át.

Fentartotta azonban a v m . kér., Szentkirályi-utoza 49. számú 
műhelyt és az V. kér., Lipót-körut 8 10. sz. ala tti raktarheiyisegeit.

A közönségnek további pártfogását kérve, ajánlja Garrett leg
újabb szerkezetű compound gözmozdonyait, félstabil cs stab il alakban, 
amelyek 40° „ tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gozmozdonyokat és gözcsóulöket négyszer fordítható aczéldobsi- 
nekkel, toldást nem igénylő szalmarázókkal a nagy szita felülettel, 
minden nagyságban.

Minden fajta lovas cséplőkészületeket, arató- és vetőgépeket, 
szecskavágókat, répavágókat és minden más gazdasági gépeket.

1 9 -  Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek I

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat,
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