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Az állami tisztviselők helyzete.
Irta: DR. SCHICK F. SÁNDOR, kir. albiró.

A mai nap forduló pontot jelent a 
magyar állami tisztviselők helyzetében. Ma 
tartják meg ugyanis Szegeden a tisztviselők 
kongresszusát, a melyen a magyar államnak 
szolgálatában állók anyagi és erkölcsi hely
zetüknek régóta vajúdó jobbrafordultát meg
vitatják s jogos kívánalmaikat kellő alakba 
foglalva illetékes helyre juttatják.

Idő-és tárgyszerűnek tartjuk ennélfogva 
ezen közérdekű kérdésről lapunk hasábjain 
is megemlékezni, noha a fővárosi napilapok 
erről a tárgyról már sokszor és sokat Írtak. 1

Közérdekűnek mondjuk a szóban levő 
kérdést, mert annak mikénti megoldása 
hazánk minden egyes polgárát, állásra s 
foglalkozásra való tekintet nélkül, egyaránt 
érdekeli.

Szó van ugyanis, mint már fentebb 
kiemeltük, a magyar államnak szolgálatában 
álló tisztviselők sorsáról, minthogy pedig a 
magyar államot annak minden polgára 
képezi kivétel nélkül, minthogy továbbá az 
igazságos gazda előtt nem lehet közömbös 
dolog, hogy milyen a helyzete a szolgála
tában állóknak: bizonyára nem túloztunk, 
ha azt állítjuk, hogy az állami tisztviselők 
helyzete iránt minden állampolgár kell, 
hogy érdeklődjék. Szükségesnek tartjuk ezt 
már azért is különösen és nyomatékkai 
hangsúlyozni, mert sajnos, igen elterjedt 
azon tévhit, mintha a köztisztviselők a

mindenhái kormányoknak szolgáltaidban 
állanának.

Igen szerencsésnek és tapintatosnak 
tartjuk ez okból a legutóbbi minister- 
tanácsnak e tárgyban elfoglalt álláspont
ját és kifejezésre jutott nyilatkozatát, 
mely szerint a minisztertanács elhatározta, 
hogy magát a kongresszuson képviselteti, 
nem mint ellenőrző hatóság vagy talán 
pusztán informácziószerzés céljából, ha
nem mint közvetlenül érdekelt fél, kifeje
zést adva azon egyedüli helyes felfogásnak, 
hogy a miniszterek is köztisztviselők, a 
magyar államnak első hivatalnokai.

De a ministertanácsnak fent közölt 
állásfoglalása nemcsak ezen elvi szempont
ból érdemel méltánylást — mely elv néze
tünk szerint az egész mozgalomnak gerin- 
czét képezi — de azért is érdemes a kom
mentálásra, mert abban a tisztviselők fellépése 
jogosultságának elismerését és az ügynek 
érdemére nézve már eleve is nagyfokú jó 
indulatnak jelét látjuk: egy táborba sora
kozván a többi tisztviselőkkel.

A nélkül tehát, hogy magunkat vér
mes reményekkel kecsegtetnék, bátran állít
hatjuk, hogy a tisztviselők ügye nagyjában 
és egészében nyert ügy. Mert mig most 
esztendeje a tisztviselők hasonló mozgalmá
val szemben a döntésre hivatott körök még 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
tisztviselőnek, különösen pedig a birói kar
nak minden ilyen és ehhez hasonló — szo- 
cialistikus izü — mozgalomtól és fellépéstől

tartózkodnia és sorsának igazgatását a jó 
Istenre és a kormányra bíznia kell, addig 
a minisztertanács — mint láttuk — ma a 
helyesebb és egyedül egészséges felfogást 
vallja, hogy senki attól a jogától meg nem 
fosztható, hogy valódi avagy vélt sérelmeit 
feltárja és azok orvoslását keresse. Meg nem 
tagadta soha senki ezt a jogát még a jog
erősen szabadságvesztésre Ítélt egyénektől 
sem, mért lehessen azt épen a tisztviselői 
kartól megtagadni, az államnak azon pol
gáraitól, akik bal és jó sorsban egyaránt 
hűséges fiai a hazának.

Az ügy mibenlétének teljes félreisme
rése, avagy éppenséggel nagy fokú rossz 
akarat kell ahhoz, a tisztviselők mozgalmá
nak szoczialislikus tendencziákat tulajdoní
tani, másrészt azonban szerfelette nagy 
gyengeségre vall az, hogy a tisztviselők 
tavaly leszereltek, engedve holmi kenetteljes 
Ígéreteknek és gyöngéd nyomásoknak.

Aki ügyének igazságáról meg van győ
ződve —  és ki akarná a tisztviselők fel
lépésének jogosultságát kétségbe vonni? — 
az erőt, bátorságot és kitartást épen az 
igazságból kell hogy merítsen.

Nos de térjünk át magára a mozga
lomnak tulajdonképeni tárgyára. Mi az 
voltaképen a mit a magyar tisztviselői kar 
óhajt és kér?

Óhaja és kívánsága, —  hogy igen 
drasztikus kifejezést használjunk —  hogy 
legalább is oly sorsba jusson, melynek ma 
a legigénytelenebb cseléd vagy iparossegéd

TÁRCZA.

H oldfogyatkozás.
— Sidonie Devechi —

— Tehát holnap reggel háromkor lesz a 
holdfogyatkozás; olvasta az apa a tiz órakor 
érkező lapokban.

- Ezt látnom kell! — kiáltott fel Margit s 
fivére, a jogász, mélyebb hangon ismételte meg
szavait.

— Igen. de te el lógod aludni az időt — 
nevetett az atya a leányához fordulva.

— Költs fel, édes apám — kérte a leány.
Még, ha háromszor megkopogtatod az ablakomat

s én felébredek.
—- Köszönöm szépen. Kirontsam az éjsza

kámat ?
- Majd én felkeltelek, Margit —  szólt 

közli!; ;i jogasz. —- Az ébresztőórát félháromra 
fngom igazítani, hogy még időd legyen valamit 
magadra venni.

Néhány barátommal összebeszéltünk, hogy 
együtt nézzük meg a fogyatkozást s egyikük pom
pás messzelátót hoz magával.

— Bravó! — tapsolt a leányka. — Ks 
látod papa, még ki sem kell mennem a szobám
ból, mert a hold oly udvarias s éppen az ablakom
mal van szemközt három óra tájban.

— Akkor hát csak nézd meg jól —  Jelel

az apa szórakozottan s tovább böngész az újság
ban, mialatt Margit kutató szemekkel vizsgálja az 
ébresztőórát, mintha legalább is arról volna szó, 
hogy az Amerikába induló gőzhajóról maradhat 
le, ha nem jár pontosan.

Három óra előtt néhány perczczel csakugyan 
kopognak a Margit ablakán. És testvére a jól 
teljesített kötelesség tudatával tovább megy. bará 
taihoz. De Margit, bár álmos, „igen-igen*-el felelt 
a kopogásra, ismét befordult a fal felé s elaludt.

Álmában a holdfogyatkozást várta éppen, de 
az a helyett, hogy a mint tőle joggal várhatták 
volna, elsötéteduék, egyre fényesebb lesz s végre 
tisztán látja Margit, a mint egy férfiaalak kisza
lad belőle s egyenesen ö felé közeledik. Kgv szép 
fiatalember arcza mosolyog reá s az ö meleg ujjai 
ragadják meg kezét, mig hangja szerelmesen szól :

— Jö jj, Margit, nálunk a holdban oly szép 
az élet! Én ott király vagyok s te leszel az én 
királynőin!

K szavakkal átöleli öt a holdbéli királyfi és 
ö hiába védekezik gyöngéd és mégis erős karjai 
szorítása ellen. Már nem is küzd tovább. Megadás
sal hajtja le a fejét vállára s ö ragadja magával 
tova, mérhetetlen magasságok felé . . . Valami 
kis nesz felkölti álmából. Felül. A szoba tele van 
holdfénynyel. Ekkor eszébe jut a holdfogyatkozás. 
Gyorsan magára ölti pongyoláját: talán csak nem 
aludta még el az időt ? De milyen furcsát álmo
dott! Vájjon mit jelenthet ez?

Az óra fél négyet mutatott: még láthat 
valamit.

Kinyitja az ablakot. A kertből virágillattal 
mámoros lég áramlik be hozzá s összeborzolja 
amúgy is rendetlen szőke haját. Felnéz a holdra, 
melynek egyik csücskét már elfeledte az egyre 
sütétülö árnyék.

Ekkor lépteket hall az ablak alatt.
— A holdfogyatkozást nézi, Margit kisasz- 

szony? Nem sajnálja a hajnali álmát feláldozni 
miatta? — kérdi egy kellemes férfihang.

— Ah, aludni mindig lehet, de holdfogvat- 
kozát csak ritkán lát az ember —  fe' éli a leány 
vidáman s még jobban kihajlik az ablakon. Meg
ismerte fivére legjobb barátjának, VValternek a 
hangját s előtte bizony nem szégyellő egy csep
pet sem, hogy a haja ki van bontva s hogy pon
gyolája nem a legfrissebben vasalt.

— És maga? — folytatja aztán — maga 
mért nem ment a többi fiukkal ?

— Tulajdonképpen én is velük akartam tar
tani, de aztán, az igazat megvallva, egy kissé rest 
voltam kimenni a falu végére, a honnan szerin
tük jobban lehet látni az egészet. Aztán meg, — 
megpillantottam magát az ablakban s gondoltam, 
jobb lesz, ha itt maradok, ilyenkor szombat este 
sok a részeg paraszt s még valamelyik megijesztené.

Margit felnevetett.
— Tehát lovagi szolgálatot kivan teljesíteni ? 

Hiábavaló fáradság! Én egy cseppet sem vagyok 
félénk !

Igen, azt láttam. Csupa bátorságból hőkölt 
úgy vissza az ablakból, mikor megpillantott.

Margit ajkába harap.

Tisztteletel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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is örvend. Mert — valljuk inog őszinteség
gel, hisz’ mi tűrés-tagadás benne —  a mai 
helyzet szerint a tisztviselői karnak túl
nyomó része irigy szemmel nézi akármelyik 
cselédnek vagy iparossegédnek sorsát. Mig 
ugyanis az utóbb nevezettek, hála a tör
vényhozás atyai gondoskodásának, meg
felelő anyagi jólétnek örvendenek, addig a 
magyar államnak büszkesége: a tisztviselői 
kar, dacára biztos állásának és nyugdíj- 
képességének, a mindennapi megélhetésnek 
nehéz gondjaival kénytelen küzdeni, mert 
megfelelő megélhetése éppenséggel nem, 
jövője pedig csak papiroson van biztosítva.

A javadalmazás általában, tekintve az 
évek óta fokozódó nagy drágaságot, szegé
nyes és ki nem elégítő; jövő sorsa, jobban 
mondva: előmenetele felebbvalóinak kénye- 
kedvétöl van függővé téve: ilyennek fest 
közelről szemügyre véve és mélyen bele- ! 
pillantva a dolog lényegébe az „urak“-mik j 
sokat irigyelt helyzete.

Nincsen szolgálati pragmatikája a ma
gyar állami tisztviselői karnak; más szóval: 
a szolgálati és előléptetési viszonyok nin
csenek törvény által biztosítva; mert amit 
fentebb papirosbiztositéknak neveztük, az 
az idejét múlt és mindenképen helytelen 
nyugdíjtörvény.

Ki ne hallott volna életében valamit 
az u. n. titkos minösitésröl, e középkori 
ósdi intézményről ? Nemde azt hiszed jám
bor olvasóm, hogy valami történelmi emlék
ről teszünk említést, mert el nem tudod 
képzelni, hogy a XX. században, ilyen egy 
jogállamhoz méltatlan intézmény még egész
séges életet éljen. Az egyszerű szolgáló
nak van cselédkönyve, melybe gazdája a 
bizonyítványát beírja és ha avval a szolgáló 
megelégedve nincsen, jogorvoslatot kereshet 
ellene a szolgabirónál.

Az állami tisztviselői kar. melyre a hon
polgárok erkölcsi, szellemi és anyagi javai 
vannak bizva, arról, hogy milyen bizo
nyítványa van, a mai rendszer mellett csak 
indiszkréczió utján szerezhet tudomást, 
egyébként pedig e részben örökös homály
ban és tudatlanságban marad.

Ezen rendszer, mely mellett a tisztvi-

— Ejh ! maga mindig kiállhatatlan!
Az ifjú az alacsony ablakon át megfogja a

kezét.
— Na, ne haragudjon, Margit! Az ilyen 

szép holdvilágos estéket ' nem a veszekedésre 
teremtette az Isten. Engedje meg inkább, hogy 
elmondjam, mit álmodtam az előbb.

— Maga is álmodott? —  kérdi a leány 
meggondolatlanul, de egyszerre elhallgat s vére 
pirosán szökik arczába, a mint eszébe jut, hogy 
a holdbéli ember veszedelmesen hasonlított 
Walterhez.

—  Maga is ? —  tudakolja az ifjú. — És
m it?

— Előbb maga mondja cl, aztán majd meg
látjuk a többit — nevet a leány.

— Nos, hát hallgasson ide. Én azt álmod- j 
tani, hogy a holdfogyatkozást lestem . . .

Elhallgatott s Margit meglepetten tekintett rá: 1
— Én is ugyanazt álmodtam!
—  Igazán, Margit ? Megmondja nekem őszin

tén, ha az álmunk tovább is egy nyomon halad ?
—  Ezt nem Ígérhetem előre. Folytassa csak 

egyelőre 1
—  Tehát a holdat néztem. És egyszerre a 

szokott Szent Dávid arcza helyett egy édes, szép 
leányarezot láttam onnan lemosolyogni reám, oly 
valakinek az arcát, a kit mindenek felett szere
tek . . .  És egy iczi-piczi kéz, olyan mint ez, — 
folytatta a Margit kezét gyöngéden megszorítva 
— intett felém, mintha azt mondaná: „Jöjj fel 
ide hozzám!“ És akkor úgy éreztem, mintha

selö a védekezés és jogorvoslat lehető
sége nélkül teljesen ki van szolgáltatva 
felebbvalói önkényének, inig egyrészt a 
csuszó-mászó strébereskedésnek tág teret 
nyit, addig másrészt alkalmas arra, hogy 
az igazán törekvő tisztviselő önérzetét a 
legmélyebben sértse, mindenképen pedig 
méltatlan a Mátyás Király és Werbőczy 
nemzetéhez.

Az ö n érzetes nép.
m.

Úgy látszik a nép önérzetessége izgatja 
a kedélyeket. Helyes dolog! Foglalkozni kell 
a bajjal s meg kell találni a helyes medi- 
cainentumot e lelki baj orvoslására. Ez 
eddig helyén van. Itt azonban nem szabad 
megállni, mert a midőn a „jam ardet 
Ucalegon“ kiáltása hullik, talán egy kicsit 
locsolni is kellene.

Nem igazságos dolog azonban e bajt 
csak a jelen bűnének betudni. Hogy n baj 
ennyire fejlődött, már mi előttünk sok hiba 
történt; hogy tovább ne fejlődjék, a mi 
kötelességünk megakadályozni.

Mielőtt ezt tehetnők, lássuk most, mi 
okozza e lelki betegséget s mely körülmény 
kelti fel az „önérzeteskedést".

Mint az erjedésnek indult mustból 
hiányos és elhanyagolt kezeles mellett tiszta 
jó bor nem válik, igy az érzésektől és nemes 
indulatoktól duzzadó néplélek is megromlik, 
ha emez érzések és indulatok helyes irá
nyítását elmulasztjuk.

Ft. Lenarsich ur helyes tapintattal, a 
korcsmázásban és társadalmunk hivatott 
faktorainak nemtörődömségében látja kettős 
okát a bajnak. Igen ám, csakhogy a korcs- 
mázás már csak okozata egy előbbi oknak, 
amely erkölcsi gyengeségben, helytelen ne
velésben gyökerezik. Spontán felmerül a 
kérdés, megteszi-e e tekintetben az iskola 
kötelességét? Nálunk csak megteszi vala
hogy, helyi érdekről lévén szó, a többi 
tekinteten kívül esik.

Kit terhel tehát a mulasztás? A szü
lőket és a társadalmat.

szárnyaim nőnének s szédületes gyorsasággal 
repültem, felfelé, a fényes égi testhez . . .

— És ? — kérdi Margit hevesen dobogó 
szívvel.

— És most mondja el maga, a mit álmo
dott. Akkor aztán majd én befejezem az én 
álmomat.

— Én azt álmodtam, hogy valaki a holdba 
hivott. Azt mondta, hogy ö ott király és legyek 
én a királynéja.

— És ki volt ez a valaki ?
— Nem tudom ! . . .
Arczát zavartan fordította el az ifjútól.
— De mégis, Margit. Milyen volt? Nem 

hasonlított senkihez, a kit maga ismer?
— De Margit hallgatott.
— Nos, hát menjünk tovább, ha nem akar 

beszélni. Elfogadta maga a királynői koronát, a 
mit álmában kínáltak?

— Nem tudom, elfogadtam-e ? De ö nem is ! 
várta a válaszomat, az erős karjaiba vett és vili 
magával, messze, messze, szédületes régiók 
leié . . .

— Margit! — suttog az ifjú s erős karja 
átöleli a leányt. — Margit, édes, mondja, az a : 
holdbéli király egy cseppet sem hasonlított — j 
én reám !

És Margit boldogan hajtja fáradt fejecskéjét 
a Walter vállára, mialatt ajkáról alig hallhatólag 
lebben e l :

— De igen . . .

A gyermek időelőtti nagykorusitása az 
alkoholra és dohányzásra való rászabaditás 
által gyenge idegzetű, gyenge jellemű, ön- 
érzeteskedö embereket nevel a társadalom
nak. Itt pusztít az alkohol leginkább s itt 
árt a dohányzás legtöbbet. Mens sana in 
corpore sanol Ha beteg a test, beteg a 
lélek is és ez már elegendő ok az „önérze
teskedésre".

A mig az önérzet egy becsületes, mun
kás életre, mint alapra támaszkodik, addig 
becsülendő; hiszen a népnek is van s kell 
hogy legyen önérzete. A nemes önérzet 
mindig tiszteletre méltó, a dacos önérzet 

í gyengeséget takar.
A mostani túltengő önérzet, amely 

népünknél tapasztalható: beteges és gyenge 
idegzet symptomája. Itt gyökerezik a fő baj. 
a többi már csak ennek folytatása. Első 
sorban tehát és mindenekelőtt odahatni, 
hogy a családban visszaállittassék a régi 
egyszerűség és fegyelem. Itt az iskola úgy 
sem tehet mindent. Legfeljebb a tanító fel
hívja a szülök figyelmét az alkoholnak és 
nikotinnak káros hatására a fejlődő gyer
meki szervezetnél. A gyermekre nézve a 
tanító csak az iskolában tekintély, otthon a 
szülök fegyelmezik s itt sokszor csak ron
tanak az iskolai nevelésen, ha az iskolai 
jó tanácsok ellenére tesznek. Elhanyagolt 
nevelésű gyermekek már szüleikkel szem ben 
is „önérzeteskednek" s nem egyszer eme
lik fel kezüket szüleik ellen. Ilyen nevelésű 
emberektől aztán még népies értelemben 
vett udvariasságot se várjon az ember, leg- 
kevéssé tisztességtudást.

Nekem mesélte egy idevaló ember a 
legnagyobb lelkinyugalommal, hogy atyját 
főbe ütötte egy baltával, mert nem adta ki 
örökségéi; közben „verfluchtes Luder" és 
hasonló titulákkal variálva címezte anyját. 
Vagy a másik atya leányát, aki igen jó nevű 
úri háznál mint cseléd szolgált, kézen fogva 
vezette el, indignálódva, hogy merte az úrnő 
leánya egy helytelen tettét bírálat tárgyává 
tenni. Ma holnap cselédet sem lehet kapni, 
annyira „önérzeteskednek".

De tegyük fel, hogy a gyermek tisz
tességes nevelés után kikerül az életbe. Az 
iskolából kikerült és serdülő ifjút nem vezeti 
senki sem, mennie kell a maga lábán. S ha 
tényleg a maga lábán járna, még jó lenne, 
mert hiszen ö magába szedte mindazt, amit 
az iskolában hallott: az önzetlenségről, 
Isten-, haza- és emberszeretetröl, de mit él
ez, ha az első lépésnél látja, hogy az élet
ben mennyire másként van minden. A 
többiek aztán hamar megismertetik az önzés 
és atheizmus kotyvasztó műhelyéből ki
került veszedelmes tanokkal, ellenállni nem 
tud s lesz belőle: socialista.

Itt kezdődik a társadalom feladata. Itt 
kell mentő akciót kifejteni hasznos könyv
tárak létesítésével, egyesületek alakításával 
s népies előadásokkal. Tudom, hogy ezek 
itt nehezen mennének, de jóakarattal, 
fáradtsággal mégis sokat ellehetne érni. Ne 
feledjük, hogy a nép nem tudni vágy. 
Össze jön, megbeszél, birál, Amerikából 
jött s „világlátott" testvérei elbeszélése alap
ján összehasonlításokat tesz, következtetése
ket von s lesz; „önérzetes". Hogy ne legyen 
tudálékos, a helyes megvilágításban lássa a 
dolgokat, csak egy kis fáradtságba kerül. 
Hogy azonban a baj nálunk nem egészen 
helyi érdekű, mutatja a községi népünk. 
Nem tudnám hamarosan, hogy hol részesül 
a nép oly kiváló lelki vezetésben és okta
tásban, mint nálunk. S mégis milyen ez a
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nép ? Alázatos, de nem őszinte, bizalmatlan, 
sokszor „foghegyröl- beszél. Úgy látszik, | 
máshol több rossz példát iát, mint amennyi 
jót hall iti hon s végül sok lúd disz- |
nőt győz

Csoda-e végül, ha a népből az ősi 
erény kihal? Hiszen reá nézve tekintély 
(ha még az) a kabátos ember s ezután 
igazodik s valljuk meg őszintén, hol keres- 
-uk ma az igazi nagyságot? Az erkölcsös 
életben vagy a sikerek mezején? Tapsolunk 
bizony a sikernek s kikacagjuk az erkölcsös 
üéyriloneket. Minden külső dekórummá lett. 
Egymást sem becsüljük meg, hogyan be- 
. sülne meg bennünket akkor a nép? Régi 
mondás: mi szívből jő. az szívhez szól. 
Szóljunk a nép szivéhez, tegyük jóvá, amit 

bben a tekintetben sokan elöltünk elmu- | 
lasztottak. Ha látja a nép, hogy törődnek I 
vele. hálás tud lenni s hamar elfordul az 
.érzékenykedő” socializmusból. Erősítsük a 
fundamentumot, amig egészen meg nem 
ingott, nehogy eltemessenek a romok!

Dékány Sándor.

h í r e k .

A k eg y e lm es assz o n y  név 
nap ja. Múlt vasárnapon ünnepelte a gróf 
Szápáry család, özv. gróf Szápáry (iézánó- 
nak névümiepét. Ez alkalomból fényes 
tűzijáték volt a kastély parkjában, melyet 
Emmerling budapesti ezég rendezett. A nem 
mindennapi látványosságra gróf Szápáry 
László, a muraszombati intelligentia több 
tagját meghivta, kik mindnyájan elragadta
tással beszéltek a szép ünnepségről. A j 

tűzijáték után hideg buffet volt.
G ró f Sz á p á ry  L ászló  v. b. t. I. 

nagybirtokos, a hét elején Sorok-Ujfaluban 
volt becsénél, Szápáry Pál grófnál, ahol a 
nagy őszi vadászatokon vett részt. Innen 
Budapestre utazott s a hét vége felé vissza 
érkezett muraszombati kastélyába.

Lapunk mai vezető czikkére, mely dr. 
Schick F. Sándor kitűnő tollú munkatársunk tollát 
dicséri, felhívjuk olvasóink, de különösen a/, állami 
tisztviselők figyelmét. A ezikk igen sokat és csupa 
megszívlelni valót mond.

Az alisp án a k ilin cselésrő l. 
Vasvármegye legutóbbi közgyűlésén Herbst 
Géza alispán szokatlanul éles és lesújtó 
hangú nyilatkozatot tett a megyei tisztvise- ] 
lök ama rossz szokásáról, hogy szavazato
kat koldulnak, korteskednek és kilincselnek. 
Egy interpellatióra adott válaszban mondotta 
el az alispán kemény bírálatát, mely azt ■ 
hisszük jó időre elveszi kedvét mindenki- i 
uek, a nem önérzetes tisztviselőhöz méltó ! 
kilincseléstöl. A legutóbbi időben különösen , 
ízléstelen módon korteskedett egyik-másik. 
Nem elégedtek meg azzal, hogy az egyes j 

bizottsági tagokat részükre megnyerni akar
t á k .  hanem mindenféle tendecziozus hírlapi 
közleményekkel kedveskedtek, amelyek a i 
valóságnak meg nem felelő tartalmukkal, a j 
jóhiszemű publikum félrevezetését czéloz- i

s vármegye szerte nagy megütközést 1 
keltettek. Az alispán erélyes nyilatkozata, 
mely szigorú megtorlást igér, azt hisszük, 
egyelőre legalább véget vet annak a tartha
tatlan állapotnak.

— A körm en d i K ossuth sz o b o r
ünnepélyes leleplezése október hó 6-án lesz 
Kossuth Ferencz kereskedelemügyi minisz
ter jelenlétében. Vasvármegye törvényható
sági bizottsága küldöttségileg fog részt venni
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az ünnepélyen s a muraszombati járásból 
Pósfay Pongrácz és dr. Czifrák János válasz
tattak be a küldöttségbe.

— A casinó választmányi ülése. A mura
szombati casino választmánya e hó 20-án saját 
helyiségében Pósfay Pongrácz elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen részt vettek: Aczél József, Árvái 
Bernát, Bölcs Béla és dr. Geiger Vilmos. A tárgy- 
sorozat személyi vonatkozású ügyeinek elintézése 
után a választmány felkérte Molitorisz Jenőt, 
hogy a könyvtárosi tisztséget a legközelebbi köz
gyűlésig vállalja el. Molitorisz Jenő u felhívásnak 
engedett s átvette a könyvtár kezelését. Ezzel 
kapcsolatban határozta e! a választmány, hogy a 
könyvtár kibővítésére szánt 100 koronából először 
is a hiányokat fogja pótolni. Még két űj tagot 
vett fel a választmány: Vidakovics Béla és Kren- 
ner István személyében s ezzel az ülés véget ért.

— Hol a váróterem. A vasút építés ideje 
alatt a részvénytársaság részéröl lépések tétettek 1 
az iránt, hogy gróf Széchényi Tivadar v. b. t. t. i 
felsölondvai nagybirtokos ne emeljen kifogást az 
ellen, hogy Felsölendva— Mátyásdomb állomáson j 
részére egy külön váróterem építtessék. A részvény- j 

társaság ez udvariassági ténynycl bizonyára ama ; 
nagy hálájának akart kifejezést adni, melylyel a ! 
nemes grófnak tartozik, akinek a közreműködése 
nélkül sohse lett volna meg e vasul. Gróf Sző- j 
chenyi Tivadar nem tért ki e figyelem elöl s az 
építési vállalat meg is építette ezt a külön várótér- ; 
met, egy a felvételi épülethez ragasztott toldalék 
épület alakjában. Ezentúl azonban nem történt 
semmi. A váróterem még most is üresen áll s a rész- ! 
vény társaságot csak azért nem érte eddig semmi
féle blamage, mert a gróf még egyszer sem utazott j 
felsölendva — mátyásdombi állomásról. Teljesen 
érthetetlennek találjuk a részvénytársaság eljárá ' 
sát, mert ha n.cm akarta volna, hogy ilyen 
külön váróterem olt legyen, akkor minek ajánlót- í 
ták fel azt a grófnak, ki sohasem kért ilyen figyel- , 
met tőlük, és ha már felajánlották és megcsinál- ; 
talták akkor miért nem rendezik be ?

Telekadományozás. Megírtuk annak idején, 
hogy muraszombat község képviselőtestülete, # a . 
község tulajdonát képező területeket egyes épit- | 
kezüknek minden ellenérték nélkül elajándékozott, i 
és szóvá tettük, hogy ezt a nagylelkűséget sem | 
helyesnek sem indokoltnak nem találjuk. Megelé- | 
gedéssel constatáljuk, hogy igazunk volt, inért a j 
kérdéses határozat folebbézés folytán a vármegyére ! 
kerülvén, az őszi közgyűlés a múlt kedden foglal
kozott az ügygycl s a felebbezésnek, helyt adva, | 
a sérelmes és a város érdekeit sértő határozatokat 
egyszerűen megsemmisítette.

Vármegyei közgyűlés. A múlt hét két első 
napján tartotta Vasvármegye törvényhatósági bi
zottsága ez évi őszi közgyűlését, melyben a bizott
sági tagok igen nagy számmal vettek részt. A 
muraszombatjárási mcgyebizollsági tagok közül 
jelen voltak : Pósfay Pongrácz főszolgabíró, dr. 
Czifrák János, Hima Sándor, Horváth Károly, Obál 
Mihály és Sárkány Ádáin.

Uj közigazgatási gyakornok. Vasvármegye 
löispánja dr. Polczer Dezső czelldömölki lakost, 
aki korábban a mi szolgabiróságunk általánosan 
kedvelt gyakornoka volt, de azután a vármegyei : 
szolgálatból megvált, újabban kinevezte segélydijas 
közigazgatási gyakornokká és szolgálattételre a 
felső-eöri szolgabirósághoz osztotta be.

— Halálozás. A gróf Szápáry család egy 
régi alkalmazottjának hirtelen bekövetkezelt ha
láláról kell hirt adnunk. Bben János immár 32 
éve szolgálta a grófi családot, mint a budapesti 
palota portása. A napokban szabadságra haza
jött s csütörtökön este a czirkuszból hazajövet, a

j park fasorában összeesett. Szivszélhüdés érte s 
I mire a kórházba szállították, meghalt. Holttestét 
| Győrbe fogják szállítani.

— Felkérem a muraszombati Kaszinó igen 
tisztelt olvasó közönségét, hogy a könyvtári könyve
ket szíveskedjenek legkésőbb szerdán délig behozni

! rendezés czéljaből. Könyvtári órák naponkint 
11— 12 és 5 —6-ig. Molitorisz könyvtáros.

— Uj gépek. A muraszombati vasul részére 
! a máv. uj gépeket rendelt. Ezek a mozdonyok 
, azonban a kellő időre nem készülvén el, mosla-
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náig kisebb XII. osztályú gépek vontatták vonata
inkat. Most végre elkészültek a masinák s már 
vígan járják a tótságot. Az uj gépek V. a. osztá
lyúak jóval nagyobbak a XII. osztályuaknál, szer
kocsijuk van s inpozáns külsejük elfeledteti ve
lünk, hogy viczinális vasúton vagyunk. De fájda
lommal konstatáljuk, hogy ez az érzés csak akkor 
kel bennünk ha a gép áll, de ha megy akkor 
felébredünk a rideg valóra, melynek ez a jelszava: 
Csak lassan, biztosan.

— Miért nem mér Dobray badacsonyi bort?
A mull napok egyikén a vasúton lapunk egy ba
rátja meg ismerkedett a tapolezai vincellér iskola 
érdemes igazgatójával kinek Rév-Fülöpön szép 
szőlő birtoka van. Mikor a beszélgetés közben 
kitudódott, hogy barátunk muraszombati, az igaz
gató rncgcmlitette előtte, hogy a múlt években 
az ö borterméséi Dobray János a mi érdemes 
vendéglősünk szokta megvenni, de már egy két 
év óta nem vesz. Tudtam, hogy borom jó és ki
fogástalan — mondta az igazgató — és épen 
azért érdekelt a dolog, hogy miért nem vesz 
Dobray és egy alkalommal megkérdeztem tőle. 
llát kérem — mondja Dobray — én azért nem 
veszem meg az igazgató ur borát, mert az ám
bár igen jó, de ha abból az én vindischeim egy 
féllilerre! megisznak, clálmosodnak oda vannak és 
többet nem tudnak inni, — ha pedig az urak a 
casinóban isznak abból egy félliterre valót akkor 

- párbajoznak. Barátunk kénytelen volt elismerni, 
hogy Dobraynak igaza van s ebbeli nézetéhez a 
tapoiczai direktor is hozzájárult.

Havi vásár Muraszombatban. Megemlékez
tünk már arról, hogy Muraszombat község elöl
járósága a vásártulajdonosokkal egyetértőleg 
elhatározta, hogy ezentúl Muraszombatban minden 
hónapban állatvásárt tart. Az első ilyen vásárt f. 
hó 25-én szerdán tartja meg. Felhívjuk ennélfogva 
járásunk gazdáit, hogy e nagy fontosságú vásáro
kat teljes erejükből támogatni szíveskedjenek,

— Vasút helyett szekéren. Egy hegyvidékbeli 
úri társasággal történt meg ez a mulatságos eset. 
Valamelyik kies fekvésű falucska derék jegyzőjénél 
messze vidékről jött rokonuk voltak látogatóban. 
Mikor a vendégek egy pár napig már duskáiódtak 
a magyaros vendég szeretet minden javaiban, és 
teleszitták magukat hamisítatlan ozondus és valódi 
falusi levegővel, a háziúr egyéb programúi hijján 
Muraszombat fö és székváros megtekintését vette 
tervbe, összekapcsolván e kirándulást a tótság 
büszkeségének a több önérzettel, mint gyorsaság
gal járó vasutunk bemutatásával is. Elhatároztatott 
tehát, hogy vasúton mennek Muraszombatba, de 
mert az állomás kissé messze esik a falutól és 
gyalog járni a nagy melegben nem volt kedvükre 
való, hogy a kirándulás annál kedélyesebb legyen 
elhatározták, hogy valamennyien urak hölgyek, 
ifjak és kevésbbé fiatalok, felkapaszkodnak 
egy bosszú szekérre, amelyet két czimérés ökör 
fog vontatni s miután a kocsi alját jól kipárnáz
ták fiaskókkal és poharakkal, a szokatlan utazás 
elég mulatságosnak ígérkezett. Majd elfeledtük 
meg mondani, hogy a háziúrnak hivatalosan is 
dolga volt Muraszombatban ekkor, pedig anélkül 
a körülmény nélkül nem lett volna a kirándulás
ból ilyen mulatságos kaland. Megindula velük a 
két nngyszarvu táltos, begyen fel völgyen le, szép 
kényelmes csoszogással. A társaság vígan mulatott 
és kedélyes hangulatban volt. Mikor az utolsó 
dombra értek, feltűnt a vasúti állomás épülete a 
messze távolban és csakhamar észrevették a

í vonatot is, amint kígyózó vonalban rohant le az 
alagút lejtőjén. Ezúttal sehogy sem tetszett nekik 

j a gyorsaság, mert még távol voltak az indóháztól,
I de azzal vigasztalták magukat, hogy úgy is 
i sokáig áll a vonat. Mégis nógatták az ökröket, 
i  de azok csak nem akartak ügetésbe kapni, amint 
! hogy ilyet nem is lehet egy pár ökörtől kívánni. 

De minek csavarjuk tovább a dolgot. Nem kíván
juk elmesélni azt a rengeteg drukkot, amit a sze
kéren ülök kiállottak, nem azt az olképpedést, 
mikor egyszerre csak meghallották a gép füttyét 

| s a gőz süstörgését s ök még mindig legalább 
200 lépés távolságra voltak a vasúttól. Szóval a 

i gőzös elment, a társaság lekésett. Mitevők legye
nek most! Muraszombatba be kell menni, kocsi 

■ pedig nincs. A házigazda réveteg tekintete meg- 
! akadt az ökrös szekéren, s ránézett a társaságra, 
j amelynek vidám kedve kezdett vissza jönni. Kövid 

tanácskozás után elhatározták, hogy az utazást 
! folytatják az ökrös szekéren s ezzel a nem épen 
| kellemes jármüvei fognak bevonulni Muraszom

batba. így is tettek. Mikor a Lcndva hídjára ért a 
| menet, a férfiak kalapjaikat mélyen a szemükre
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húzták, egyik másik a zsebkendőjéből csinált 
fályoit. A hölgyek napernyőiket egészen magukra 
bontották, úgy hogy a járókelők kíváncsian néz
ték a szokatlan társaságot, de csak kalapokat és 
napernyőket láttak. így sikerült szerencsésen incog- 
nitóban beérkezni a Dobrayhoz, ahol először is 
hidegvizes borogatásokat raktak magukra, mert a 
három órás szekéren való utazás kegyetlenül 
megviselte őket, és csak ennek utána követ
kezett a bor, még pedig a kalandra való tekin
tettel, — sok.

—  Lefüle lt hamis tanú. A helybeli járásbíró
ság előtt Gombócz András véghelyi molnárt az
zal vádolták a vashidegkuti csendőrök, hogy ez 
Szocsics Józsefnek a disznóját, mely véletlenül 
udvarába tévedt agyonverte. Tették pedig a felje
lentést Bezsán Mátyás tanú vallomása alapján, ki 
a csendörök és más két hatósági személy előtt 
azt vallotta, hogy látta, amint Gombocz András 
Szocsics József malaczát a feletti dühében, hogy 
az az ö udvarába ment egy nagy doronggal elpusz
tította. Tárgyalásra kerülvén a sor Bezsán Mátyás 
ebboli vallomását igen lényegesen visszaszivta, 
amenyiben Gombócz András vádlottal teljesen 
egyértelmüleg azt vallotta, hogy Gombócz szeke
rével véletlenül eltaposta a malaozot, de esze 
ágában sem volt valamely ölési szándékkal telitett 
insultust elkövetni a merőben ártatlan koczán, 
amelynek csak az volt a hibája, hogy a szekér 
alá került. A bírónak feltűnt ez a frappáns nézet 
és vélemény változtatás, s kissé kutatni kezdvén 
a dologban rájött, hogy Bezsán Mátyás lakója 
voltaképen Gombócznak s a bérleti viszony ma
gyarázza meg azt a gyengéd ragaszkodást, melyei 
Bezsán megváltoztatott vallomásával, — amelyre 
esküt is tett — ugylátszik minden áron fenntar
tani igyekezett. A biró miután Bézsán négy ható
sági ember előtt tett vallomását — nyilván nem 
lévén még tájékozva arról, hogy Gombóc miképen 
fog védekezni — megváltoztatt a, feljelentést tett 
ellene hamis eskü miatt a szombathelyi kir. 
ügyészségnél.

—  Védekezzünk a himlő ellen. A bécsi himlő
járvány, melyre hetek óta rettegéssel gondolt a 
jó  magyar nép, dolgot adott a szombathelyi orvo
soknak is, Közönségünk, követvén azt a magyar 
közmondást, hogy: jobb félni, mint megijedni: 
tömegesen keresi fel az orvosokat, hogy a himlő 
ellen beoltássá magát. Apák, anyák, gyermekek, 
ifjak, öregek egyaránt félnek a veszedelmes beteg
ségtől s tekintettel bécsi szomszédságunkra, — 
nem is látszik feleslegesnek azon ovóintézkedés. 
Az orvosok állítása szerint az utóbbi egy hét 
alatt több oltó-anyag fogyott el városunkban, 
mint az el múlt két évben, Oltassák be tehát 
magukat egészségünk érdekében . . .  no meg 
orvosok hasznára.

Falusi iskolások könyve Irta : Györfi János.’, Ka pható Bal- 
kanyi Ernő könyv- és papirkeres- 

kedésében, Muraszombat.

Minden ellenkező híresztelésekkel szemben 
kijelentem, hogy férjemNyilatkozat.

órás- és ékszer-üzletét
—  miulán megfelelő szakembert alkalmaztam — tovább folytatom.

Egyúttal felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét, dúsan 
felszerelt raktáromra, ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órák, arany 
és ezüst ékszerek mindennemű kivitelben, szolid és pontos kiszolgálás mel
lett kaphatók. Órajavitásokat gyorsan, pontosan és jutányosán eszközlök.

A nagyérdemű közönség bizalmát és szives pártfogását továbbra is 
kérve, maradok tisztelettel

Hartmann Frigyesné.
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(2 nő

iskolái könyvek és nyomtatvá
nyok, iró- és rajzszerek, iskola 
— t áskák és szíjak =

Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske- 
désében M uraszombat.

-a 9
H IR D E T É S E K .

Mesés szép lesz
m in d e n  hö lg y

vii5mk féle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó viz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza
Kecskemét.

Tűzifa eladás.
A muraszombati uradalom erdé
szetében (halmosi erdő) tűzifa 
eladó. Jelentkezések az erdészeti 

irodában.

Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat 
kapható és megrendelhető a következő tudo
mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

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

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a l o m : utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. — Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0  f.

T olnai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú iró által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo- 
gadtatik megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

Kis
Ú j s á g

és

Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, mi nde n  
szám érdekes 
regénynyel .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


