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Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

A  m u n k a  b a j a i .
A legutóbbi esztendőkben a magyar 

munkásságon, különösen a fővárosban va
lóságos sztrájkdüh veit erőt. S miután mint 
mindenben, úgy a munkásügyekben is, a 
főváros példája ad irányt a vidéknek, fog
lalkoznunk kell ezzel a dologgal a vidék \ 
szempontjából is. Oly köuyelmüen és meg- : 
gondulatlanul mint nálunk. Európa egy or
szágában sem lépnek sztrájkba a munka- j 

sok. Elég egy incidens, egy vagy két munkás 
érdekének vagy önérzetének megbántása s 
máris körül hordozzák az izgatók a véres 
kardot s a családos, anyagi gondokkal ter
helt munkások ezrei kimondják a sztrájkot. 
Félreteszik a szerszámot, amivel nemcsak a 
közfogyasztásnak s a munkaadóknak árta
nak, hanem első sorban önönmaguknak. 
Mert mint a példák is igazolják, úgy a köz- 
fogyasztás mint a munkaadók sokkal inkább I 
kibírják a sztrájk következményeit, mint a 
munkások, akik egy két-három hétig tartó 
munkaszünetelés ideje alatt teljesen tönkre 
mennek anyagilag.

Ha nézzük a külföld munkásmozgal
mait, látni fogjuk, hogy a lehető legalapo
sabb megfontolás és a sérelmeknek alapos 
felszaporodása s annál több alkudozás és 
tanácskozás után határozzák el magukat 
valamely szakma munkásai az ultima ratiora. 
Nálunk egy-kettöre megvan ez az ultima 
ratio, mintha csak valami jelentéktelen, 
semmi dologról lenne szó. Egymást érik az

olyan sztrájkok, melyeknek semmi vagy 
kevés értelmük van s ha olvassuk a sztráj- 
kolók követeléseit elszörnyüiködünk a fölött, 
hogy ilyen semmi dolog miatt tudták ma
gukat ezek a vagyontalan, kél kezük után 
élő emberek a sztrájkra elszánni.

A sztrájkkal is úgy vagyunk, mint az 
első időben minden intézménynyel, melyet 
a külföldtől veszünk át. Munkásaink még 
nem hatoltak bele a muukaszüntetés erköl
csi és anyagi lényegébe, nem forrott még 
ki bennük az a megállapított magasabb né
zőpont. amelyről a sztrájkot, okait, követ
kezményeit, hatását helyesen elbírálni tud
nák. ügy vannak a sztrájkkal, mint a vad 
emberek az ágyúval, melyet félelmetessége 
és ereje dacára nem tudnak a harcban 
használni. Éppenséggel nem törődnek azzal, 
alkalmasak-e, vagy rosszak-e a munkaadók 
anyagi viszonyai, nem törődnek a gazdasági 
helyzettel sem, hanem egy-két izgató, több
nyire igazságtalan és hazug tendenciájú be
széd elhangzása után leteszik a szerszámot. 
Innen van azután az, hogy nálunk a leg
több sztrájk csúfos vereséggel végződik, 
mert igazságtalan és alkalmatlan időben ke
letkezett volt. Manapság a munkaadók nem 
állnak tétlenül a munkaszüneteléssel szem
ben s erélyes retorziókkal lépnek fel. A 
gyárosok és mesterek egyszerűen szervez
kednek a munkásokkal szemben olyképpen, 
hogy mindaddig, mig valamely szakma gyá
rában, vagy műhelyében sztrájk folytán 
szünetel a munka, egyáltalában nem dol-
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goztatnak, vagyis ők is sztrájkolnak a mun
kásokkal szemben. Ezt az eljárást, miután 
Krimicsau, német gyárvárosban volt reá 
az első példa, Krimicsaunak nevezik.

Egy külföldi intelligens munkásvezér 
elszörnyülködne, ha látná, hogy nálunk mi
lyen okokból és milyen körülmények kö
zött keletkeznek a sztrájkok. Az éretlen 
tömeget gyanús ekzistenciák, munkakerülő 
mesterlegények, zugirászok izgatják tel, nem 
egyszer megtörténik, hogy ezek a tipikus 
budapesti „munkásvezérek" egyszerűen meg- 
revolverezik a gyárosokat és mestereket s 
megvásároltalván magukat s sztrájk kitöré
sét egy-két hónapra elhalasztják.

Mindezen oknál fogva nagy szükségét 
érezzük egy sztrájktörvénynek, mely szabá
lyozza a munkaadó és munkás helyzetét és 
kötelességeit az ilven rendkívüli esetekben 
és szigorú büntetéssel sújtsa azokat a hí
vatlanokat, akik munkaszüntetésre izgatnak. 
Nem láttunk még gyárost, vagy mestert, 
akit a munkaszüntetés tönkre tett volna. 
De számtalan munkás és családja züllött 
el, rongyolódott le egy hosszabb sztrájk 
alatt, vagy maradt kenyér nélkül eszten
dőkre azután. Mindkét félnek iminens ér
deke a jó, megfelelő sztrájktörvény.

Építsünk a vakok számára otthont
Hazánk 20,000 vakja közül mintegy 

180 mint kiképzett vakiparos keresi min-

TÁRCA.
E m lé k so p o k .

Ne fess álmokat illanó felhőre,
Lidércfény után ne nyújtsál kezet,
Csak menj a csöndes, járt utón előre 
Szerény célodhoz bizton elvezet.

Y’ igyázz oh, ember, hol a végső pózna. 
Mely hirdeti, hogy eddig s nem tovább, 
Szent torpeség még nagy veszélybe hozna, 
Hu messzibb rúgna tán u balga láb !

Ibi az igazság ajkaidra törne.
És rádjönne egy epés, vad roham 
Nyeld le csöndesen, mielőtt dörögve 
A szelíd erkölcs orvul rádrohan.

LANTOS.

V á z l a t .

Az éjjeli kávéház cgv kerek márványaszta
lánál hárman ülnek együtt. A három szereplő a 
következő:

1. A nagy iró. Negyven esztendős férfi. Túl 
van már mindenen. Ambíciók nem izgatják, a di
csőség vágya nem hevíti. Nem akar egyebet, mint 
'•leget keresni ahhoz, hogy egy jó szivarra és né

hanapján egy pohár pezsgőre fussa ; és ez tűrhető 
mértékben sikerül neki. Tapasztalataiból termé
szetesen a cinizmus életfilozófiáját szűrte le; a j 
nőkről különösen meg van a véleménye. Népszerű 
sohasem volt, hanem van a „gourmeth“ közölt 
bámulóinak egy köre, amely öt a legkiválóbbak 
közé sorozza. Mi sem természetesebb, mint hogy 
ö maga is a „gourmeth" e csoportjába tartozik. 
Világ megvetésének egyik szunptóniája, hogy akár
hányszor megfordul az esemény színhelyéül szol- : 
gáló éjjeli kávéházban és a hasonló helyeken, 

i Külsején semmi művészi: tetőtől talpig angolos. ; 
angol szakó, cipő és kalap, tövig nyírt haj, ango- 
golos bajusz. Az irút csak az arcának érdekes hal
ványsága és világfájdalmat tükrüzö szemei árulják 
el. Egyébiránt kitünően van konzerválva. Még nem 
hízik a fekete bajuszával, hibátlan fogsorával még 
mindig szép legény.

2. A dekadens filozófus. Majdnem innen van 
a nagykorúság mesgyéjén. Az, mit virágnyelven 
zöldnek szokás nevezni, de már volt ideje a saját 
filozófiai rendszerének a kiépítésére, amelyet cso
dálatos bőbeszédűséggel sőt elokvenciával tud hir
detni és védelmezni. Sokat tanult és majdnem 
ugyanannyit tud is ; csakhogy mindezt zavarosan 
rendszertelenül. Néhány cikke feltűnést keltett. 
Irodalmi körökben eleinte kinevették, de addig 
agitált, lármázott, vitatkozott, amig rezignáltál! 
belenyugodtak, hogy komolyan kell venni. A sze
relemről és különösen a szabad szerelemről egész 
külön elmélete van. A nőket persze lenézi és azt 
hiszi, hogy egész objektív szemmel szemléli őket, 
ennek azonban élénken ellentmond az, hogy éj

szakai javarészét az orfeumkávéházban tölti sös 
a filozófiából is legjobban érdekli az, ami a kit 
nőkkel van összefüggésben. Megjelenése keresetlen 
elhanyagolt.

Lili. Egy egyszerű kis leány. Hivatalos címe: 
bulféhölgy.

Éjfél rég elmúlt, de az asszonyos, márvány
falu helyiségben még élénk élet pezseg. A közön
ség ugyan már megritkult és csak azok ülnek a 
szomszéd asztaloknál, akik meggyőződésből mu
latnak; ám a cigány fáradhatlanul húzza az édes 
érzékiségben fuldokló angol nótákat, a pezsgös pa
lackok durrognak és a rövidkabátos pincérek izga
tottan futkosnak.

Az iró és a filozófus nyugalmasan kavarják 
a teájukat, amikor Lili uszálvos selyemben odalép 
hozzájuk. Megkezdődik a csevegés.

Lili: Szervusztok fiuk! Mit isztok?
Az ir ó : (hideg fölénnyel). Szervusz pipi ! 

Amint látod teát!
Lili: (miután letelepedett): Teát? Hát az lan

gyos víz is ital? Mindenesetre én is iszom egy teát.
Az iró csönget és előkelőén megrendeli a

teát.
Lili (miközben a teát szürcsöli): enni akarok 

valamit!
Újabb csöngetés. L iii rendel egy hideg rosz- 

böföt, egy zsardinctót és egy csomó kuglert és 
csakhamar belemerül az étkezés gyönyöreibe.

A filozófus (a gúny egy árnyalatával): Min
dig ilyen jó étvágya van, kisasszony!

Lili (leli szájjal): Kivéve, ha elrontom a 
gyomromat.
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dennapi kenyerét. Szegények nap-nap után 
reggel 7-től este 7-ig a műhelyben szorgos- 
kodnak, hogy megkeressék az életfentartás 
első és legszükségesebb kellékét: a pénzt. 
Némelyiknek felesége és családja is van s 
bizony-bizony roppant nagy küzdelmet kell 
kifejtenie, hogy betevő falatjáért ne szorul
jon másra. Nap-nap után van alkalmam 
látni* őket, minél inkább bámulom szorgal
mukat és ügyességüket, annál mélyebben 
érzem szivemben, mi lesz ezekkel a sze
gény halandókkal, ha munkaképtelenekké ; 
válnak. Vájjon, hol fogja lehajtani fejét 
annyi küzdelmes munkában telt év után. 
ha test ereje felmondja a szolgálatot. Iste- j 
nem be szomorú jövő elé nézhet, egy ilyen 
sorssujtotta egyén. Mert annyit nem képes 
keresni, hogy későbbi éveiben esetleg meg
takarított garasaiból megtudjon élni.

Jegyezd meg szeretett embertársam, a 
vaknak testi ellentállúképessége a szaka
datlan munka iránt nem olyan szívó s  mint 
a mienk. Neki szegénynek már alapjában 
meg van támadva egész constructiója épen 
fogyatékosságánál fogva. S még a mi gyer
mekeink lótnak-futnak, hol ide, hol oda 
ficánkolnak, tornásznak, korcsolyáznak, tán
colnak, vívnak stb. féleképen erősítik vagy 
mondjuk előkészítik tetüket az ez élet ezernyi 
bajával-jaj javai, addig a szerencsétlen vak, 
ki a mi embertársunk és felebarátunk mind
ebből ki van zárva, vagy ha alkalma is 
volna: vaksága oly akadályt képez, hogy 
mindezekből egyet is alig valósíthat meg. 
Érthető tehát a vak testi erejének és elleni- 
állóképességének aránytalanul csekélyebb j 
volta az éperzékü emberével szemben.

Európa nyugati culturális államaiban 
ezt már néhány évtized előtt a nemeskeblii 
emberbarátok átértették s anyagi áldozato
kat nem kímélve gondoskodtak végnapjaik 
tisztességes lefolyásáról. Nem légből kapott 
állítások ezek, meggyőződhetik a szives ol
vasó, mikénti ápolásukról, ha felkeresi egye- ; 
bek között a prágai Franeisko Josefinumot, 
Párisban az elaggott vakok házát és Bécs- 
ben a férfi és nöotthonokat.

Nálunk ilyen otthon, hol a munkából 
kidőlt vak, kit nagy nehezen felneveltünk s 
mint önérzetes egyént kibocsátottunk az 
életbe, nyugalmat és pihenést találna öreg 
napjaira, ez ideig még nincs. Midőn ezen j 
ügyben felemelem hozzátok esdö szavamat, [ 
kiknek az anyagiakból az elegendőnél több

jutott, ne gondoljátok, hogy pénzeiteket ha
szontalan célra fordítjátok, mert a cél, me
lyet elérni 20,000 vak érdekében legszebb 
kötelességünk: nemes és magasztos. El kell 
ismernünk, hogy hazánk közönsége a fo
gyatékosok, különösen pedig a vakok iránt 
meleg rokonszenvvel viseltetik s őket ulon- 
utfélen részesíti némi alamizsnában, olykor 
nevelés-tanítási célokra ezreket áldoz, amire 
még mindig szükség van. de ne feledjék, 
hogy ez által csak felemunkát végeztek, 
mert a vaknak öreg napjaiban nincs hová 
hajtani fejét s kénytelen lesz magát, emberi 
mivoltunkat annyira lealázó koldulásra adni.

Bízzunk kedves vak munkásaink a jó 
Isten segedelmében, ki nemes, szép és 
hasznos célért küzdőket meghallgatja s re
méljük, hogy jó magyar hazánk polgárai 
meghallgatják kérve esdö szavunkat s áldo
zat készségükkel lehetővé teszik egy Buda
pesten felállítandó vakokotthonának léte
sítését.

E célra szánt nemes adományok a 
Kisbirtokosok Földhitelintézete igazgatósá
gának küldendők be (Budapest, I.. Gézá n.
2. sz.), mely intézet szives volt más címen 
is begyült adományokat teljesen díjmente
sen kezelni.

Budapest, 1904. szeptember hó.

H eródek  Károly,
a vakok orsz. bpesli nevelő és tanintézetének 

tanára.

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
Mályusz Egyed kir. törvényszéki bíró és 

dr. Kiss Elemér ti), főszolgabíró mint Pósfay 
Pongrác vendégei a múlt héten négy napon út j 
Muraszombatban tartózkodtak.

Pósfay Pongrác főszolgabíró 4 heti sza
badságideje letelvén, tegnap átvette a hivatal ve
zetését.

Áthelyezés. A főispán ur Pósfay Gusztáv 
közig, gyakornokot Muraszombatból a szentgotthárdi 
szolgabirósághoz helyezte át. Helyébe Polczer 
Dezső eclldömölki lakos most kinevezett gyakor
nok jön Muraszombatba.

— Körjegyzők értekezlete. Az újabb törvé
nyek, valamint a fontosabb rendeletck végrehaj
tása körül követendő egyöntetűség céljából Pósfay 
Pongrác főszolgabíró a tegnapi napon értekezletet 
tartott a járásbeli körjegyzőkkel.

— Motoros vasút Vashidegkut és Alsólendva 
között. Amint értesülünk gróf Szápáry László egy 
Vashidcgkultól Alsólendváig, illetve Alsólondván I

A litozofus: És hány ilyen vacsorát eszik 
végig egy éjszaka?

Lili: Miért kérded kis ál»at? A hányat fizetnek.
A filozófus: (nuivul): Hiszen akkor állandóan 

el kellene rontania a gyomrát!
Lili: Csacsi! nem eszem ám mind meg, csuk 

rendelek. (Őszintén) Ez már az üzlethez tartozik.
De még ma i. • u vacsoráztam. (Egy kacér 

fordulattal az Íróhoz) Azután te tetszel nekem!
xiZ n u  (lu u c  gúny: A oS , cs  e z  n o  vei t a z  e l-  ,

vágyadat?
Lili. Nem. De nem akarom, hogy inába űzesd 

a vacsorámat.
A filozófus: Igazán megható! (Igazán meg

ható!; Az. Vigyázzon, ez a no akar öntől valamit!
Az iro (akinek mindamellett hizeleg amit a 

leány mond): Valószínűleg. De ugyan mit akarhat 
épen tőlem?

A filozófus: EzeVel a nőket minden szavak- , 
bán az erdek vezeti. Arra vaunak alkotva, hogy 
követeljenek.

L ili (egyszerűen): Persze, hogy akarok valamit. 
Egy pohár csampuszl akarok!

A filozófus: Itt van ni! Csakugyan ez a leg
kedvesebb, amit akarhat.

Az iró: Nem baj. Én magam is innám egy 
kis pezsgőt.

L ili (határozottan): De csak franciát!

A filozófus (epésen): Mennyi szerénység!
Az iró (bon enfant): Ugyan hagyja! Hát nincs 

igaza? És véletlenül pénz is van nálam.
Pár perc múlva az asztalon áll az ezüst 

veder jegébe ékelt aranyos bőbitáju Pommerys- 
palaek. A  pincér tölt, L ili közelebb húzza a székét 
az íróéhoz, aki rágyújt egy havannára és igen jól 
érzi magát.

Az iró (mentegetőzve): Igazán, csak a leány 
kedvéért teszem.

Lili (megiiuzza az iró bajuszát): Ne bolondozz 
öreg! Ti mindent a magatok kedvéért lesztek.

A filozófus: Kik azok a ,t i“ ?
Lili: Hát a férfiak. Utálom őket! (Az íróhoz): 

De te tetszel nekem!
Az iró (aki már majdnem elhiszi): Ugyan 

ne adj elő ilyeneket! . . . M md voltál te már egy
általán szerelmes?

Lili: Mind ezt kérdezitek! Mi közötök hozzá?
A filozófus: Ennek a leánynak voltuképcn 

igaza van. Nincs fogunk hozzá, hogy a szive titkait 
kutassuk . . .

Lili: (aki érzi, hogy az ő szivének egyálta
lán nincsenek titkai): Bolondokat beszélsz, de azért 
kedves vagy! . . . (Megsimogatja az arcát.)

A filozófus: Bájos ez a leány . . . Szerény!.
Az iró (kissé féltékenyen) Most már öt is 

kedvesnek találod?

és Letenyén át Nagykanizsáig terjedő keskenyvá- 
gányu motoros vasút létesítésének eszméjével fog
lalkozik s a kezdő lépéseket már meg is tette, a 
mennyiben megbízottai a vonalat bejárták, s meg
állapították, hogy Vashidcgkultól Alsólendváig kö
rülbelül egy millió koronába kerülne a vasút ki
építése.

— A muraszombatjárási tanítói kör Völgyi 
Ferenc elnöklete alatt f. évi október hó 13-án 
tartja rendes közgyűlését Muraszombatban az áll. 
iskola helyiségében. Ugyanakkor és kapcsolatban 
a tanítói kör gyűlésével tartja évi rendes közgyű
lését a Vondvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület is.

— Halálozás. Fájdalmas csapás érte dr. 
Uitscher Samu muraszombati ügyvédet. Édesanyja, 
özv. Ritscher Farkasué volt kereskedő neje, f. hú 
11-én 76 éves korában elhunyt Körmenden.

— Kitüntetés a soproni kiállításon. Hartner 
Géza muraszombati gözinalointulajdonost a sop
roni kiállítási zsűri bronzéremmel tüntette ki. 
Gratulálunk!

— Másodvirágzás. Kétszer nyílik az akácfa 
virága. Most ugyanezt elmondhatjuk a gyümölcs- 
laki ól, mert járásunkban is több Községben má
sodszor virágzanak. Kár, hogy az őszi időjárás 
elrontja az illúziót.

—  Vadászat. Pósfay Pongrác barkóéi vadász- 
területén f. hó 13-án vadászatot tartott, amelyen 
a liá/.i uron kívül részt vetlek: Mályusz Egyed, 
Sinkovich Kálmán, dr. Uy Károly, Aezél József, 
dr. Kiss Elemér, Schweiuhammer János es Kleiurath 
József. Aggatékra került 53 drb. lógói es fürj. 
Vadászai után a házi gazda fényesen megvendé
gelte a vadásztársaságot.

— Kavics átvétel. A törvényhatósági utakra 
kiszállított kavics felülvizsgálatát es átvételét já 
rásunkban f. hú 15, 16-án és 17-én eszközölte 
Hvozdovics kir. főmérnök és László kir. mérnök. 
Az útügyi bizottság tagjai közül részt vettek a fe
lülvizsgálaton dr. Uy Károly ügyvéd.

— Cirkusz Muraszombatban. Most olyan lát
ványosságban van része Muraszombat közönsé
gének, amilyenben itt a városban meg nem volt. 
Kraléit cirkusza 35 drb. kitünően idomított szép 
lóval és mintegy 40 személylyel azok közül való, 
amelyek Muraszombathoz hasonló kis helyekre 
nem szokottak eljönni, hacsak véletlenül nem, mint 
a jelen esetben is történt. Kár, hogy a rossz idő
járás megakadályozta a naponkinti előadást, amit 
pedig közönségünk várva vart. Az első előadáson 
oly nagy számú, nagyobbrészt úri közönség volt 
jelen, hogy szinte bámulatba ejtett mire képes 
Muraszombat. A  cirkusz bevétele az első előadá
son 740 korona volt, de senki sem sajnálta pénzel 
oly szép látványosságban volt részünk.

—  Faiskolakezelök dijának megállapítása. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága Csendlak 
község faiskolukezelöjének dijat évi 30, Köliidáét 
pedig 25 koronában állapította meg. A belügymi
niszter az érdekelt községek Líráinak felebbezése 
folytán a csendlaki faiskola kezelőjének diját 25. 
a köhidai faiskola kezelőjének diját pedig 30 ko
ronában állapította meg.
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Lili (makacsul^ 0  kedves . . .  De te —  te tet
szel nekem!

A filozófus (megpróbál visszakupkodni a filo
zófia magaslatára): És ha az ember meggondolja, 
hogy ezeket a nőket, akik a modern társadalmi 
berendezésnek úgyszólván az eredményei, az a 
társadalom mily oktalan kegyetlenséggel löki ki 
kebeléből, a helyett, hogy mint a régi kellenek 
helyet jelölne ki szamukra . . .

Az iró hasonló tenorbau felel. Belemerülnek 
a vitába, amelybe beleviszik a lelki analízis min
den mélységét. Közben a pincér uj palack bort 
hoz, L ili pedig gömbölyű, meleg k-irjával rátá
maszkodik az iro vallara. Es a Kél le iü l a fom- 
minizmusról szóló magasröptű vitájuk közben tel
jesen hatalmába Keríti az éjszaka egyszerű leánya. 
Csak a nőt, az örök asszonyt látják benne. Édes 
szavakat sugdosnak a fülébe és a világ minden 
filozófiáját odaadnak érte, hogy a mellettük ülő 
gyönyörűséges nőben egy csöpp igaz érzést tud
janak kelteni.

Ldi ezalatt pezsgőt iszik, cigarettázik és arra 
gondol, hogy holnap mikor jön a frizirnöjc. A 
hatalmas üvegtáblákon pedig ez alatt hatalmas 
pásztákban ömlik be az édes májusi hajnal ra
gyogása.

BÁTTASZÉKY LAJOS.



— Ipari közigazgatás. A Központi értesítő j 
legutolsó számában a kereskedelmi in. kir. minisz
ternek következő gyakorlati fontosságú elvi jelen
tőségű határozatát olvassuk : l. Tuuoue lehel bárki, 
lm eleiének 1—-ik évét betöltötte, minélfogva a 
tanone-szerződés megkötése magasabb életkortól, 
va,fV iskolai képesítés kimutatásától függővé nem 
tehető.

Fegyelmi egy tanító ellen. A vármegye 
közigazgatási bizottsága a kir. tanfelügyelő előtér 
l i  sztesére több rendbeli szabálytalanság miatt Ger- 
gorecz Sándor undorhegyi áll. tanító ellen elren
delte a fegyelmi eljárást.

—  A közigazgatási tanfolyam hallgatói A 
szombathelyi községi közigazgatási tanfolyamra j 
.'{6 hallgatót vettek fel.

A Vasmegyei Napló című Szombathelyen 
eddig kétszer megjelent politikai lap szeptember 
•jo-lol hetenkint háromszor fog megjelenni, az 
előfizetési dijat azonban nem emeli föl.

—  Uj kozjegyzőség. Németujvárott nagysza
bású mozgalom indult meg arru nézve, hogy a 
járást a szentgotthárdi közjegyzöségtöl különvá
lasszák és Németujvár székhelyijei uj közjegyzö- 
séget alakítsanak.

—  A szentgotthárdi óragyár épitese. A leégett 
szentgotthárdi oragyár igazgatója, Schlesinger 
Haláéi, a napokban Szenlgotthárdon járt és az 
oragyár felépítéséhez szükséges terveket megren
delte, s lépéseket tett a gyár mielőbbi üzembe 
hozatala céljából. A gyár felépítéséhez sürgősen 
hozzá is fognak, mert a cégnek az a célja, hogy 
az üzemet még ez év folyamán teljes erővel fel
vegye.

Csoda sértés. A veszprémi áltatkiáliitáson 
Uauer Károly veszprémi mészáros és birtokos, 
egy darab óriási hízott sertést állított ki, melynek 
csodájára jártak. A sertés fekve, egy kisebb laju 
kuli telién nagyságának felelt meg. Súlya 585 
klgram. Bauer 000 koronát kért a sertésért, mely 
teljes zsírra volt kihizialvu.

—  Az uj parancsnok. A Szombathelyre távo
zott Soltész Sándor hadnagy helyébe Wachsmaiiu 
Vilmos -fogarasi csendőr főhadnagyot nevezték ki 
a körmendi csendörszakusz parancsnokául.

— Tanoncok az ipartestülethez nem tartozó 
munkákra való alkalmazasa kihágás. Így döntött a 
kereskedelmi miniszter 1904. június 20-án 41,454. 
sz. a. hozott elvi határozatával. T. A. szíjgyártó 
mester ellen S. J. nevű tanoncánuk az iparüzlet- ( 
liuz nem tartozó munkákra való alkalmazása miatt 
iparkihágás ügyet indítottak s panaszlottat a tor- j 
here rótf és az 1S84. XV'll. t.-e. 03. §-ába ütközö 
kihágás miatt ugyanazon törvénycikk 157. §-a 
pontja alapján 20 korona pénzbüntetéssel büntet- I 
lek az alsufuku iparhatóságok s ezt a kereskedelmi 
miniszter helybenhagyta, mert panaszlottnak a tár
gyaláson tett ama beismerő vallomásával, hogy ! 
u a nevezett tanoncot és általában tanoneait 
nemcsak a mesterséghez tartozó, hanem ha a 
szükség úgy kívánja, egyéb munkákra is szokta 
alka mázni, a 8 . J. tauonc által emelt es az ipar- 
törvény lentebb igézett szakaszába ütközö kihá- 
gási cselekmény beiguzolást nyert.

—  Értesítés. Az országos állattenyésztési 
alap a beruházási javaslattal ismét egy nagyobb 
összeggel lett dotálva, melyből a kisgazdák olcsu 
kölcsönt kaphatnak tenyészállatok beszerzésére; 
az idei takarmányszük évben pedig az alap csak 
kevéssé lesz igénybe véve igy azt hisszük, bár
mely összeg rendelkezésére állhat gazdakörünknek 
a mondott célból.

Az országos állattenyésztési alapból kölcsön 
engedélyeztetik kisgazdáknak 5°/o-os kamat és 5 
évi törlesztési kötelezettség mellett.

Gazdakürüuk hivatásához képest ezzel is 
szolgálni akar járásunk gazdaközönségének. miért 
is felkérjük gazdatársainkat, hogy azok, kik te
nyészállatokat ily módon óhajtják beszerezni, 
ebbeli kérelmüket a gazdaköri irodájába bejelen
teni szíveskedjenek.

A közelgő vetési idényre ajánljuk gazdatár- 
sainknak 11— 13 soros Moson-Drill vetőgépeinket 
napi 2 korona használati díj lefizetése mellett. A 
gépek Porkoláb Gyula ev. lelkész urnái Battyán- 
don, özv. Berke Mihályné úrnőnél Muraszombatban 
es Lcjkó Ferenc urnái Murafüzesen állanak, a 
honnan is azok kikölcsönöznötök.

Úgyszintén értesítjük gazdatársainkat, hogy 
az egyesület csekély dij lefizetése mellett egy uj 
rendszreü cufrel'üzöt is boesájt rendelkezésükre 
f. évi október hó 15-ig terjedő időre, ha ez iránt 
körünk irodájához fordulnak.
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Felkérjük végül a gazdaküzönséget, hogy el- ! 
adó gyümölcskészleteiket az egyesület irodájába 
bejelenteni szíveskedjenek az ár megjelölése mel
lett, a midőn is a gazdakör szívesen vállalkozik 
az eladás díjtalan közvetítésére.

Miiraszombaljárási gazdakör.

Pénzintézeti tisztviselők országos szövet
sége. A pénzintézeti tisztviselők országos egyesü
lete évek óta igyekszik a pénzintézeti tisztviselők 
anyagi és erkölcsi érdekeit szolgálni, működését 
azonban eddig csak a fővárosra terjeszthette ki. 
Most maga az egyesület kísérli meg, illetve kez
deményezi, hogy szélesebb alapokon szervezett 
köteléket létesítsen, mely működését lehetőleg I 
az ország minden részére kiterjeszti. E célból a 
magyarországi pénzintézeti tisztviselők országos 
szövetségének létesítését vette tervbe, am lynek i 
tervezetét az egyesület már megküldte a vidéki 
pénzintézeti tisztviselőknek és felkérte azokat, 
hogy az eszme tekintetében nyilatkozzanak s a 
tervezetre vonatkozó észrevételeiket közöljék az 
egyesülettel.

—  A takarékpénztári eszme keletkezése. Csak 
most tudjuk meg egy legújabban megjelent francia 
könyvből, hogy a takarékpénztár eszméje nem ke
vesebb, mint 300 évvel ezelőtt francia földön 
keletkezett. A könyvet „Háromszáz éves jubileum" 
címen a közismert párisi népbarát, az agg A. de 
Mallacre irta és könyvében felemlíti, hogy 1870-ben 
Londonban járván, az akkori angol miniszterelnök, 
lord Uerbv egy, a XVII. század elején Parisban 
közzétett kis müve hívta fel figyelmét, mely elő
ször pendíti meg a takarékpénztári eszmét. E mű, 
amelynek egyetlen létező példánya egy előkelő 
angol család birtokában van. Hugó Delestre fran
cia jogtudóst vallja szerzőjéül, aki a kérdéses 
müvet 1010-ben irta. Ebben többféle szegényügyi 
intézmény felállítását hozza javaslatba, a többek j 
közt fellép a takarékpénztár eszméjével is. mely- ! 
nek felállítását a cselédeknek és napszámosoknak | 
takarékosságra való serkentése érdekében sürget, j 
Delaslre könyvében bemutatja a felállítandó laka- : 
rékpénztár tervezetét is, moly a betétkamatlábat I 
5.88°/o-l*ao állapítja meg. Szabályul állítja fel. 
hogy a takarékpénztárban elhelyezett belétek senki 
javára le nem foglalhatók, a betétek pedig csak 
városi és egyéb teljesen biztos értékekbe fektet
hetek be. Hogy Delastre tervezetének megvalósí
tása érdekében telt c kísérleteket, arról Malacre 
mit sem tud. de az bizonyos, hogy a hamburgi 
polgárok jótékonysági egyesülete által 1778-ban 
létesített takarékpénztár, mely az első ilynemű 
intézet volt, teljesen a Delastre terve szerint szer- 
voztetett.

— Ki hirdetni akar akár csak apróhirdetéssel 
is és pedig személyi képviseleti, állás-, vétel-, el
adás-, haszonbér- és bérlet keresletekkel, előnyö
sen fordul Mosse Kudolf hirdetési irodájához 
Budapest, IV. Ferenciek-tere 3. (Távbeszélő 32— 45.) 
Ez által a hirdetőkre több költség nem, ellenben

1 egész sora az előnyöknek háramlik és pedig*: díj
talan szakszerű tanács a hirdetés célszerű szövc- 

' gezésérc feltűnő kiállítására és a legalkalmasabb 
lapok választására stb. Katalógus díjtalan.

—  Tanfolyam a nem-okleveles gazdatisztek 
számára. A nein-oklevelcs gazdatisztek számára, 
mint beavatott helyről értesülünk, egyelőre csupán 
egy tanfolyainot rendszeresít a földmivelésiigyi 
miniszter. Ezt Dobreczenbcn szándékozik megnyi- 
tani. De ha a jelentkezők ott nem lesznek elhe
lyezhetők. illetve ha sokan jelentkeznek a tanfo
lyamra, akkor egy második tanfolyamot is rend
szeresít a miniszter, mely az eddigi megállapodá
sok szerint Dunántúlon, még pedig Keszthelyen, 
az ottani gazdasági tanintézetnél nyílnék meg. 
Ezek a tnnlolyamok lesznek arra hivatva, hogy a 
vizsgára jelentkező nern-okieveles gazdatiszteket 
megvizsgálják. A vizsgázó bizottságba, mint érte
sülünk, a nem-okleveles gazdatisztek egyesületé
nek egy erre a célra kiküldött bizottságát is be
leveszi a földmivelésiigyi miniszter, ami az érde
kelt gazdatisztek közölt nagy megnyugvást és meg
elégedést keltett.

—  Magyar sztrájktörvény. Az egész ország
nak ipartestületei majdnem kivétel nélkül már 
régebb idő óta agitálnak egy sztrájktörvény alko
tása érdekében Hieronyini Károly kereskedelmi 
miniszter a testületek kívánságához képest egy 
sztrájktörvény alkotását vette tervbe. Evégböl a 
miniszter a napokban átirt a belügyi és igazság
ügyi miniszterekhez, kérve őket, hogy közöljék 
vele azokat a rendszabályokat, melyeket a tör-

i vénybe közigazgatási és igazságszolgáltatási szem-
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pontból felveendőnek tartanak. A miniszter ezek
ben az átiratokban kifejtette, hogy az újabban 
mindinkább elharapódzó sztrájkmozgalmak egy 
sztrájktörvény sürgős megalkotását okvetlenül szük
ségessé teszik.

felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.
512/1904. végt. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. jbiróságnak 1902. évi Sp. 
I. 770/4. 771/5. és 772/4. sz. végzése következ
tében Olajos Sándor ügyvéd által képviselt „Dél
vasmegyei Takarékpénztár* javára Ballér József 
és neje Zsilavecz Anna, Sehapi István és Bocskai 
Ferenc barkóéi lakosok ellen 200 kor. 130 kor. 
és 100 kor. s jár. erejéig 1902. évi október hó 23-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 025 kor. becsült következő ingóságok, u. ni, 
szalma, láda, hordó, kád, almáriom, ágy, fali óra, 
szék, asztal, szekér, borjú, kukoricagóré, sertés és 
tinóból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1904. évi V. 342/2. sz. végzése folytán fent 
felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból még hátra
lévő követelések és jár. erejéig Barkócon Ballér 
József és neje Zsilavecz Anna lakásán megkezdve, 
itt végezve, Sehapi István és Bocskai Ferenc la- 

| kásán folytatva leendő megtartására

1904. évi szeptember hó 24-ik napjának

d. e. 9 órája határidőül kítüzelik és ahhoz a venni 
I szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
! meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.

t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
1 melletl, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
j áron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
inások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1904. évi szeptember 
hó 10. napján.

S z a b a d fy  Jó z se f, 

kir. bir. végrehajtó.

Nemes alma és körte
20 legnem esebb  fa jb ó l válogatva, 

úgy szintén sző lő , d ió  és n e m e s  
ő sz i b a r a e z k fá k  kaphatók 

RÁTH  JÁ N O S  a lsó lendva i lakosnál.

Iskolakönyvek
és nyomtatványok az összes fa

lusi és városi iskolákra legjutá- 

nyosabb árban kaphatók

B A L K Á N  Y I  E R N Ő
papirkereskedésében

M U R A S Z O M B A T B A N .
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3340/1904. szám

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincs
tár végrehajtutónak, özv. Lukman Tamásné, Luk- 
man Viktória, Lukman Teréz, Lukman József és 
kk. Lukman István muraszombati lakosok végre
hajtást szenvedettek elleni 124 korona 16 fillér 
tőkekövetelés, ennek 5°/o kamatai 13 kor. peri, 3 
kor. 90 HU. eszményi bélyeg és 12 kor. 30 fill. 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen, kir. járásbíróság 
mint tkkvi hatóság területén lévő, a muraszombati 
800. sz. tjkvben f  1. sor. 432/b. hisz. ingatlan 
137 kor., a + 2. sor., 483/a/3. hrsz. ingatlan 478 
kor., a f  3. sor. 483 b/3. hrsz. ingatlan 96 kor. 
és a f  4. sor. 833/a/4. hrsz. ingatlan 50 koroná
ban megállapított kikiáltási árban az árverés el
rendeltetik s arra határnapul

1904. évi október hó II. napjának

d. e. 10 órája a muraszombati kir. járásbíróság, 
mint tkkvi hivatali helyiségeibe kitüzetett azzal, 
hogy ezen határnapon a fenti ingatlanok esetleg | 
a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlanok kikiáltási árának 10" o a 13 kor. 70 fill. 
47 kor. 80 fill. 9 kor. 60 fill. 5 kor.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órak alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál éc Mu
raszombat közs-g házánál meglekinlhetők.

Kelt Muraszombat, 1904. évi június LS ált, a
A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, 

fizetendő az árverés napjától számított 5°/o kurna-apjáló
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál. D r. S c h ic k , kir. aljbiro
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Elvállal Minden, a nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak.

mindennemű könyv- K* 

nyomdai munkákat 

ízléses kivitelben. KÖNYVNYOMDA MEGNYITÁS.

Névjegyek.

I eljegyzési és csketési 

kártyák, meghívók, 

gyászjelentések 

gyorsan és pontosan.

ESSEEEB3 JY

Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagyérdemű közönsége b. tudomására hozni, 
hogy az Alsólcndván már 8 év óta fennálló könyvnyomdám kibővítése végett M uraszom batban  

egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

r t é K i - . K í i i f i i ' r ©
nyitottam és azt a mai kor igényeinek t e l je s e n  m e g fe le lő  g é p e k k e l  é s  
s z é p  d ís z e s  b e tű k k e l  felszereltem.

Hogy a kivánalmaknak mennél szélesebb körben tehessek eleget, könyvnyomdámat

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T T E L  ÉS P A P IR K E R E S K E D É S S E L
bővítettem ki.

Raktáron tartok: iró-, rajz- és tanszereket, mindennemű okm ány- és levé lpapirost, 

czigaretta-hüvelyt stb., stb.
Kérem, szíveskedjék b. megrendeléseivel minél gyakrabban megtisztelni s meg vagyok 

győződve, hogy úgy áruim jóminöségével, mint pontos kiszolgálásommal teljes bizalmát és meg
elégedését fogom kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel

B A L K Á N Y I  E R N Ő .

árjegyzékeket, 

•^étlapokat stb. jutányos 

áron.
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ílázatok, községi. 
| körjegyzői és ügyvédi 

takarékpénztári 
i  nyomtatványok gyor

san, pontosan és 
jutányosán.

I

ö Minden, a nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján. Alsó-Lendván.




