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Az uj cselédtörvény.
Irt;*: Schick Ferencz Sándor dr.

November elsején lép életbe az uj 
cselédtörvény, jobban mondva: A  g a zd a  
>< a g a z d a s á g i cstdód  k ö z ö t t i jo g v is z o n y  
szabályozását ó l szóló 1(,)07. évi XLV-ik 
törvén yczikk.

Hz a törvény, mely a régi cselédtör
vénynek. vagyis az 187(>. évi XIII. törvény- 
ezikknek a házi (belső) cselédekre vonat
kor* intézkedéseit érintetlenül hagyja, méltó 
helyit foglal el a modern magyar szociális 
törvényalkotások gazdag sorozatában, újabb 
bizonyítékát képezvén annak, hogy a magyar 
nemcsak ép politikai érzékkel bir. hanem 
hogy fel tudja fogni és magáévá tenni 
minden osztálynak és rendnek érdekeit és 
jogos kívánalmait.

Aki csak némi figyelemmel kiséute 
küNi ősén az utolsó tiz év alatt nálunk 
napvilágot látott törvényeket, az meg
állapíthatja, hogy törvényhozásunk épen- 
séggel nem zárkózik el a szociális áram
latok egészséges része elöl. Hogy többet ne 
említsünk, olt van a munkaadók és me..ö 
gazdasági munkások közötti jogviszony sza
bályozásáról szóló 1898. évi 11. t.-czikk ; 
a nyilvános betegápolási költségek fedezé
sére szóló u. az évi XXI. t.-cz.; a gazda
sági és ipari hitelszövetkezetekről szóló u. 
az évi XXlll. t.-cz.; a gazdasági munka- 
vállalkozókról és segédmunkásokról szóló 
1899. évi XLII. t.-cz.; a gazdasági munkás-

és cseléd segély pénztárról szóló 1900. évi j 
XVI. t.-cz. és az ezt módosító 1902. évi j 
XIV. t.-cz; a birtokos és a gazdatiszt kö- j 
zötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 
1900. évi XXVII. t.-cz. és az ipari s j 
keresk. alkalmazottaknak betegség és bal
eset esetére való biztosításáról szóló tör
vény; niindmegannyi a produktív foglalko
zást űzök anyagi és erkölcsi jólétét elő- í 
mozdító intézkedések, úgy hogy bátran j 
állíthatni, hogy az ujabbkori törvényhozási 
tevékenységet minálunk is a szociális elv 
vezér motívumként hatja át és jellemzi.

Ami főleg és különösen a címben em
lített törvényt illeti, arról azt mondhatjuk, 
hogy méltán tarthat igényt arra, hogy a 1 
gazdasági cseléd a ra n y  h u llá já n a k  nevez- i 
tessék el.

Mióta csak munkaadó és munkás 
létezik, állandó mindkettőjük részéröl a 
panasz és az elégületlenség. Mindkét fél 
sokalja azt, amit a másiknak nyújt és ke
vesli azt, amit a másiktól kap. Ez a panasz 
és elégületlenség — nézetünk szerint —  j 
soha meg nem fog szűnni; kizárják azt az 
emberi természetben rejlő önzés egyrészről, 
másrészt pedig a haladásra és tökéletese
désre való törekvés.

Hosszú történelmi, nemzetgazdasági és 
statisztikai íejtegetéseket igényelne annak a 
megállapítása, hogy milyen volt a gazdasági 
cselédségnek helyzete a múltban ; annyit 
azonban talán bátran állíthatunk, hogy 
minálunk Magyarországon a cselédnek a

mai napig is elég tűrhető, sőt mondhatni, 
elég jó volt a helyzete.

Az utóbbi években hazánkban a gaz
dasági cselédség körében mindinkább lábra 
kapott szociálisztikus mozgalmak nem is 
tulajdoníthatók önkéntes, belső szervezeti 
szükségleteknek, hanem egyes egyedül és 
kizárólag külső, mesterséges befolyások
nak, melyek voltaképen nem a cseléd
ség helyzetének a javítását, hanem bi
zonyos kétes ekzisztenciáju elemeknek 
hatalomra jutását célozták.

Ezen agitációknak közvetlen eredménye
ként feljegyezhető a nagymérvű kivándor
lás és az evvel okozatosan összefüggésbe 
hozható gazdasági válság. A cseléd és nap
számos az utóbbi időkben oly követelmé
nyekkel lépett fel, melyeket a gazda, illetve 
munkaadó csakis a saját anyagi létének 
veszélyeztetésével teljesíthetett volna, mi 
mellett hiányában voltunk oly törvényes 
intézkedéseknek, melyek e két fél közötti 
viszonyt kielégítő módon szabályozták és a 
cselédség túlkapásainak és szertelenségeinek 
gátat vetettek volna.

Ezt szabályozni és ezen a bajon segí
teni van hivatva az uj törvény. Nézzük 
már mostazt, hogy milyen szerencsével ol
dotta meg ebbeii feladatát ? !

Annak az előrebocsátásával és hang
súlyozásával, hogy minden, úgy ennek a 
törvénynek is életrevalóságát a gyakorlatnak 
tüzpróbája bizonyíthatja legjobban, kiemelé
sével továbbá annak, hogy nem ismerünk

TARCZA.

E m b ervad ászat.
Irta : Zöldi Márton.

A/, áldatlan 1850-ik esztendő március hava- I 
n u k  utolsó napjaiban Kerecsényi Imre volt hon- 
vedtüzérhaduagy, ki hónapok óta az Ilkey család
iul rejtőzött, menekülni volt kénytelen.

Valaki feljelentette a zsandároknak. Annak a 
szomorú időnek legnyomoruságo«abb, legundori- 
tóbb hajtása a kém volt.

Este hat órakor történt, hogy egy fiatal j 
szabómester Kiss Pál benyitott az ilkeyék nagy 
fehér házába, mely a város szélén a Körösparton , 
terült el. |

A tornácon Ilonával találkozott, Ilkey Péter I 
hajadon leányával.

Kisasszony, mondotta a fiatal szabómes- 1 
•'•r. azt hiszem, ösrner engem?

— Igen. hangzott kissé határozatlanul.
Én Kiss Pál vagyok, szabó mester, na

gyon fontos üzenetet hoztam.
Kinek?

- Az Önök ispánjának . . . tetszik érteni ? í 
Kerecsényi Imre mint ispán tartózkodott 

Illkeyéknél. s többnyire a tanyán volt Olyvéd j 
mellett a három Körös összefolyásánál.

tompán csengett, mint a megriadt embereké. Meg
sejtette a veszedelmet. Gyorsan energikusan 
intézte a kérdést.

— Valami baj fenyegeti az ispánt ?
— A legkomolyabb baj, kisasszony. Felje

lentették s a zsandárok már talán útban is van
nak üldözésére.

— Jézus, Mária.
— Kisasszony, mondotta a fiatal szabó, itt 

az imádság nem használ. Meg kell menteni az 
ispán urat, azért jöttem.

Ilona kezét nyújtotta.
— Köszönöm.
— Arra még ráérünk . . , Tudom, hogy ön 

a menyasszonya . . .  hol van a kedves uraatyja.
— Nincs itthon, csak holnap estére várjuk.
Szabó közelebb lépett.

Akkor nekünk kell cselekedni . . . Hol 
van ispán ur?

— Bent a dohányzóban.
— Annál jobb . . . menjünk hozzá.
Kerecsényi nyugodtan ült a dohányzóban,

hol két gyertya mellett egy nagy angol újságot 
olvasott. Mikor meghallotta, hogy miről van szó, 
mosolyt erőltetett arcára. Meg akarta menyasszo
nyát nyugtatni.

—  Teringetét, mondotta, ha igy áll a dolog, 
akkor egy házzal odább kell állani.

Felkelt és Ilona vállára tette a kezét.
— Már harmadszor esik meg velem, hogy 

rejtekhelyét el kell hagynom. Megtanultam a buj- 
dosás fortélyait. Különben is zsebemben van a

külföldre szóló útlevél. Ne félj, Ilona, itt csak 
arról van szó, hogy az ember ne veszítsen el 
egy pillanatot sem. Hamar magamra kapom ezt 
a jó báránybőr bekecset.

— A fiatal szabó elébe állt.
— - Megálljon ispán ur, ezt a bekecset én 

vészéin magamra.
Ön?
En. A kucsmát is. Termetünk meglehetősen 

egyforma.
— De mi célja annak?
— A fiatal szabó arcán fájdalmas vonás 

húzódott végig. Tekintetéből, hangjából különösen 
szomorúság áradt.

— Ne kérdezze, mondotta tétován, nekem 
önt meg kell mentenem. Meg minden áron, még 
az életem árán is. Ehhez szükségem van bekecsre 
és a kucsmára. A zsandárok a nagy füzestől 
egész a szalontai erdőig engem fognak üldözni. 
Ön siessen, azalatt menekülni.

— De nem lesz önnek ebből baja ?
— Semmi, mindenre gondoltam . . .  Ne 

huzzuk beszéddel az időt.
Azzal gyorsan magára kapta a báránybör 

bekecset és kucsmát.
— Isten önnel, mondotta az üldözött hon

védlisztnek és mielőtt még egy kérdést is intéz
hettek hozzá, elrohant,

Három órával később a félhold sugara két 
zsandár szuronyból csalt ki apró sugarakat a kí
gyós mizsei országúton. Az egyik zsandár értel
mes, magas homloka ember volt tömött szűke

A fiatal leány félhomályban is látta, hogy 
Kiss Pál arcát nyugtalansag önti el. hangja is
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el nálunknál őszintébb es jobbindulatu ba
rátját a cselédségnek, tiszteletben tartván és 
és nagyra becsülvén bárkinek is hatékony 
közreműködését a közgazdasági életben: 
nem átalljuk kijelenteni, hogy a szóban 
levő törvény nehéz megpróbáltatásoknak 
fogja kitenni a gazdákat.

Őszinte örömmel tölti el keblünket az 
a bizonyosság, hogy a törvényhozás maga
sabb nemzeti célokat szem előtt tartva, ez 
egyszer talán nagyon is pazar bőkezűség
gel gondoskodott a gazdasági cselédségről, 
mimeilett azonban nem titkolhatjuk el azon 
hazafias aggodalmunkat sem, hogy attól 
tartunk, hogy amúgy is nagyon sújtott gaz
dáink ezen erőpróbát nem lesznek képesek 
majd kibírni.

Hö óhajunk, hogy próféciánk hamisnak 
bizonyuljon!

Vitán felül áll, hogy az uj törvény oly 
helyzetet teremt a cselédség számára, mely
ről az legmerészebb álmaiban sem mert 
volna álmodni. És midőn egyrészről egy 
pillanatig sem kételkedünk abban, hogy a 
magyar birtokos osztály híven a 48-as ha
gyományokhoz, most is kész örömmel hozza 
meg áldozatát a hazafiság oltárán, hinni 
akarjuk és reményleni merjük, hogy a 
cselédség részesedni kívánván a hazafias 
áldozatkészségben és méltányolván a tör
vényhozásnak atyai gondoskodását, vissza 
fog utasítani minden a gazda és cseléd 
közötti jó viszonyt megzavarni célzó izga
tást és munkaerejét itthon fogja értékesíteni.

Járásunk a Kossuth szobornál.
Nagy ünnepségek keretében, Kossuth Ferenc 

kereskedelemügyi miniszter és számos előkelőség 
jelenlétében leplezték le a múlt vasárnapon Kör
menden a magyar nemzet édes apjának, dicső 
emlékezetű nagy Kossuth Lajosnak ércszobrát.

Ezen a nagyszabású ünnepélyen részt vett a 
muraszombati járás is. Két héttel ezelőtt meg
jelent számunkban kezdeményeztük egy küldött
ség eszméjét. Kerületünk nagyérdemű képviselője, 
gróf Batthyány Zsigmond nagybirtokos járásának 
közkívánatára és legjobb megelégedésére cseleke

dett, midőn a küldöttség vezetés eszméjét fel
karolta. E hó 2-án ivet köröztetett a következő 
felhívással.

Hallhatatlan emlékű hazánkfiának, 
Kossuth Lajosnak a mi szomszédságunk
ban, Körmenden szobrot emeltek, amely
nek ünnepélyes leleplezése e hó 6-án, 
vasárnap lesz. Nemcsak a nagy hazali 
emléke iránti hódolat, de a közeli szom
szédságból eredő udvariasság is meg
követeli, hogy ezen az ünnepen a mu
raszombati járás közönsége részt vegyen, 
Ennek folytán ezennel köztudomásra ho
zom, hogy szombaton délután fél 4 óra 
kor küldöttség indul Muraszombatból 
Körmendre és felkérem mindazokat, kik a 
küldöttségben részt venni óhajtanak, hogy 
ezen ivet Írják alá.

Muraszombat, 1907. okt. 2-án.
Battyhyány Zsigmond, s. k. 

országgy. képviselő.
A vidékieket pedig levélben szóllitották fel 

csatlakozásra.
E felhívásnak meg lett a kívánt eredménye, 

mert a járás közönsége szép számú küldöttséggel 
jelent meg az ünnepen. Részt vettek a küldött
ségben: gr. Batthyány Zsigmond országgy. kép
viselő, mint a küldöttség vezetője, Benézik János, 
dr. Czifrák János, Csaplovits Fercncz, Darvas 
Fcrenez. Fülöp János, Herczeg Ede, Kühár József, 
Káply Kálmán, Lipics József, Nagy István, Obál 
Mihály, Pósfay Pongrácz, Sárkány János, Saruga 
Frigyes, Tukáts R. István, legyei János, Vértes 
Sándor, Vértes Aladár, dr. Vratarits Iván és még 
számosán. A helybeliek gróf Batthyány Zsigmond 
vezetésével a szombaton d. u. 3 óra 37 perckor 
induló vonattal mentek. A vonal mentén lakók 
részint csatlakoztak, részint pedig a reggeli 
vonattal mentek.

A fogadtatásnál azonban már együtt volt az 
egész küldöttség. És azontúl részt vett az ünnep 
minden mozzanatában. Miután járásunk küldött
sége hivatalosan nem volt bejelentve, nem is vet
ték fel a tisztelgők közé, de gróf Batthyány Zsig
mond képviselőnk a bevonulás után talált módot 
és alkalmat, hogy a miniszternek a vendvidék 
küldöttségét bejelentse, kérve öt, hogy fogadja azt. 
A miniszter kész örömmel engedett képviselőnk

kérésének s kijelentette, hogy a küldöttséget igen 
szívesen fogadja.

A körmendi polgári iskola tantestületének 
tisztelgése után fogadta Kossuth Ferencz a mi 
járásunk köldöttségét.

Batthyány Zsigmond gróf képviselőnk a kő
vetkező beszéddel üdvözölte a minisztert: 

Kegyelmes Uram!
Vasvármegye muraszombati járásának, a 

vendvidéknek küldöttségét vezetem Nagyméltó
ságod elé. Bemutatni jöttem azt a népet, mely 
bár idegen vidéken lakik, idegen nyelven beszél, 
i»az magyar érzéssel lelkesedik azon eszmék 
iránt, amelyeket excelenciád képvisel. Tolmá
csolni akarja ez a nép nagyméltóságod előtt 
hazafias szeretetét s üdvözölni akarja nagy
méltóságodat, mint vezérét, aki bennünket 
súlyos viszonyok közt a függetlenségi törekvé
sek utján a legnagyobb hivatottsággal vezérel.

K o s s u t h  Ferencz köszönetét mondott a 
küldöttségnek megjelenéséért, majd igy folytatta: 
Nem idegen ember az, aki idegen vidéken lakik, 
de a magyar hazát szereti. Nekünk az idegen, 
aki nem szereti e hazát. Hiszen éppen az idegen 
ajkúak közül akárhányat] voltak, kik a magyar 
szabadság zászlója alatt vérüket ontották. Rákóczi 
első katonái sem beszéltek magyarul, de magya
rul éreztek és magyar lelkesedéssel harczoltak 
a magyar szabadságért. Ez az érzés vezesse 
önöket is továbbra küzdelmeikben és ezt az 
érzést őrizzék meg Szivükben éltük végig.

A beszédek után harsány éljenzésbe tört ki 
a küldöttség, amelynek tagjaival a miniszter szí
vélyesen kezet szorított. Majd gr. Batthyány Zsig
mond bemutatta a miniszternek Pósfay Pongrácz 
föszolgabirót. megemlítvén azon kitűnő érdemeket, 
amelyeket Pósfay magának a járás magyarosítása 
kőiül szerzett. A miniszter melegen rázta meg a 
derék tisztviselő kezét s elismeréssel szóllolt 
előtte is már ismeretes működéséről.

A tisztelgés után részt vett a küldöttség a 
diszebéden, amely után a többi közönséggel együtt 
kikisérték a távozó minisztert a vasúthoz. Itt még 
egy említésre méltó epizód történt. Amint ugyanis 
dr. Berzsenyi Jenő, a czelldömölki kerület ország- 
gyűlési képviselője a vasútnál az elindulásra váró 
sokadalomban Pósfay Pongrácz főszolgabiránkat 
megpillantotta, karon fogta s vitte egyenesen a 
miniszterhez, ki szalonkocsija ablakából nézegetett 
ki, azzal mutatván öt be, hogy ez az a derék

bajuszszal. Társa, ki mellette haladt, alacsony 
zömök férfiú volt, degenerált, közömbös arccal, 
melyből a ferde nagy orr, ijesztően emelkedett ki.

— Bizonyos, kérdezte az alacsonyabb zsan- 
dár, hogy erre szökött meg?

— Egész bizonyos, válaszolt a másik. A pék 
látta. Már tegnap óta lelkesedik utána.

— Komisz ember az a pék, mondotta a 
butaképü zsandár.

A másik vállat vont.
— Hát igen, kém, spicli. . . Olyanak is kell 

lennie.
Nekünk mindenesetre megkönyitette a mun

kánkat. Pontosan leírta, hogy milyen báránybőr 
bekecs és milyen kucsma van rajta. Az idő sok
kal hűvösebb, semhogy útközben levehetné . . . 
Azt hiszem, holnap délre már vason kisérjük 
vissza.

Az értelmes arczu zsandár jóslása nem vált 
he. Ez az ember nem szívesem teljesitette azt a 
szolgálaton, mit hivatása elébe szabott. Nem 
törődött volna vele, sőt talán örült volna titkon, 
ha az üldözött honvédtiszt megmenekül, a nélkül, 
hogy öt, a zsandárt, szolgálati mulasztás terhelte 
volna. I)e a szolgálatot szigorúan értelmezte. Már 
éjjel volt mikor a csárdást felzörgelte. Való 
szintinek tetszett, hogy az üldözött ember itt 
tartja déli pihenőjét.

A csárdás sietve nyitott ajtót a hatalom 
rettegett fegyveres embereinek. Arra a kérdésre, 
hogy nem volt-e ott estetájt egy báránybör beke- 
cses és kucsmás úri forma ember, sietett a kö
vetkezőt válaszolni:

— Dehogy nem, nincs egy órája sem, hogy

itt járt. Piritost evett és három félmeszely bort 
ivott. Egy kis szalonnát is vitt magával az útra.

— Hát arról nem beszélt, faggatta a zsan- ! 
dár, hogy honnan jön és merre igyekszik ?

— De igen, válaszolta a csárdás. Elmondotta, 
hogy a bicsei tanyáról jött, amelyik az Ilkey 
uraságe, hogy ott ispán volt. de most valami baj 
miatt el kellett jönnie. Az éjszaka Csabán fog 
megszállni, ott sok az ösmerőse. Emlegetett valami 
Rolkót . . .

—  Rolkót? — Igen,
Hajnalban a két zsandár Csabán volt, hol i 

az ott állomásozó zsandárok segélyével megtalál- 1 
ták Rolkó házát. Az öreg ur már ébren volt és 
készséggel adott választ a zsandároknak. *

— A Kerecsényi urat keresik ? Itt volt . . . 
Félórája sincs, hogy elment. . , kocsit kerített és 
áthajtatott Gyulára . . .  Azt mondta, hogy sürgő
sen kell beszélni Mikvay Sámuel szürszabóval, 
kinek a fiával együtt szolgált.

Negyedóra múlva a két zsandár forspontos 
kocsin ült és egy jó óra múlva már ott álltak a 
Mikváy szürszabó udvarán. Az atyamester csodál
kozva válaszolt a zsandárok kérdésére.

— llát nem tetszettek vele találkozni a vár- 
megyeház-uteában . . . Nincs negyedórája sem, 
hogy innen elment . . . Valami sürgős dolga van 
Kétegyházán, az oláh papnál . . .  az öreg Argyc- 
lánnál.

A zsandárok délben ott voltak Argyclan 
tisztelendő urnái, egy patriarkalis szakállu öreg 
papnál, ki nyíltan, egyenesen válaszolt. Hogy lát- 
tam-c ? Persze, hogy láttam. Itt szilvoriumoztunk 
jó  félóráig. Meg is dicsérte u szilvoriumot. Csak

azt apprehendáltam, hogy nem akart ebédre itt 
maradni.

— Hova ment ?
— Sarkadra, a Bajcsy urasághoz . . .
Bajcsy, egy vidéki kis földbirtokos, ki na

gyot hallott, hosszasan mondta el, hogy az üldözött 
ispán mikor érkezett és mikor indult el. Úgy tudja 
hogy Szalontára ment. . .

Szalontán is megtalálták nyomát a bekecses, 
kucsmás embernek. Nagyváradon is egy nappal 
később Belényesen is. . , Mindenütt előttük járt, 
de elfogni nem tudlak.

Ez az embervadászat a jóindulatú zsandárt 
is izgalommal, dühvei, töltötte el. Az embertelen 
foglalkozás megfosztotta nemesebb tulajdonaitól. 
Szitkozódott . . .

— Ha utolérem, agyonlövöm, mint a kutyát.
De nem érte utol . . .  Az erdélyi határon

elenyészett minden nyom . . .  A két zsandár 
agyonhajszolva, elkeseredve tért vissza a kétheti 
eredménytelen embervadászatból.

Az üldözött szabó egy nappal hamarább ért 
vissza. Lelkesség sugárzott az arcáról. Érezte, 
hogy hőstettet vitt véghez.

Késő este volt, mikor beállított llkéyék há
zába. Átadta a kisasszonynak a kucsmát és beke
cset. Hálásan szorongatták a kezét. Az öreg Ilkey 
megölelte.

— Derék íiu vagy öcsém.
A fiatal szabó nagyot sóhajtott.
—  Kénytelen voltam az lenni, szemét lesütve 

mert az áruló a feleségem nagybátyja volt, ha 
elfogták volna, akkor agyonütöttem volna a spiklit.
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főbíró, aki a járás megmagyarositása körül már 
annyi érdemet szerzett.

A miniszter mosolyogva nyújtott kezet 
mindkettőjüknek s megjegyezte, hogy már dél- I 
előttiül ismeri rósfayt, akit gr. Batthyány is ezen j 
jó old:.Iárói mutatott be neki.

A miniszter vonatának elindulása után elő- j 
járt a muraszombati vicinális is és egy órai | 
késéssel túlzsúfolva elindult, magával vivén a mi ■ 
járásunk küldöttségét is.

H Í R E K .

Újévi ü d vö z le te k  m egváltása. 
Lapunk múlt számában ismertettük azt a 
mozgalmat, mely a V. M. K. E. kebelében 
megindult, egy társadalmi conventiónalis 
szokásnak az egyesület javára történő ki
használása czéljaból. Az újévi üdvözletek 
megváltásáról van szó. Arról, hogy bizonyos 
udvariassági lényt egymásnak a magyar cul- 
túra érdekében elengedjünk, Örvendve cons- í 
tataijuk, hogy az eszmének igen sok hive j 
van. A legelső birre még mielőtt az egye
sület hivatalosan megkeresné a közönséget, 
már is számosán, közéletünk igen tekinté
lyes férfiai jelentették be, hogy megváltják 
az újévi üdvözleteket. Így lapunk utján fog
nak gratulálni Pósfay Pongiácz főszolgabíró, 
Takáts H. István igazgató, dr. Szász Ferenc 
kir. albirú, dr. Vratarifs Iván és dr. Sőinen 
Lajos ügyvédek, dr. Geiger Vilmos járásor- 
vos, Hatkol Tivadar téglagyáros, Kováts 
István ág. ev. lelkész, Vértes Sándor tanító, 
dr. Skrilecz Mihály orvos. Az eddigi csatla- ! 
kozásokból a mozgalom szép sikerűnek 
Ígérkezik.

Lauringer István, a felsöeöri járás fö- ! 
szolgabirája szombaton városunkban tartózkodott. !

Itt a vörheny. Amitől féltünk be
következett. Az a rettenetes kór, a vörheny, 
városunkban is felütötte fejét. Pár nappal 
ezelőtt a Siftár-féle malomba betegedett 
meg egy gyermek, tegnap pedig a plébánia 
lakkal szemközt levő Zelkó-féle házban esett 
egyszerre három gyermek e szörnyű beteg
ségbe. Tudomásunk szerint a hatóság meg
tette a szükséges intézkedéseket és lezárta 
a fertőzött házat, de ez magában nem elég, 
a közönséget magát kell figyelmeztetni, hogy 
óvintézkedéseket tegyen, gyermekeit ne 
eressze az utczára, különítse el őket, mert 
semmi szükség sincs arra, hogy ilyen bor
zalmas járvány, amelyet ha kilából is egyik 
másik gyermek, de utókövetkezményei m in 
d ig  ig e n  sz o m o rú n k , úrrá legyen a város 
felett. Az iskolákat pedig haladéktalnaul be 
kell zárni.

—  Uj plébános. A korán elhunyt Mázuly 
Sándor helyére a megyés püspök Vadovits Reszü ; 
muraszombati káplánt nevezte ki. Ameayire gra- . 
találunk a derék lelkésznek az előléptetéshez, 
anyira fájlaljuk távozását, mert benne társas éle
tünk egy kiváló tagját veszítjük.

—  Uj káplánunk. A Vadovits Kezsö plébá- ' 
nossá történt kineveztetése folytán megürült 
muraszombati kápláni állásra Horváth Lörincz 
eddig vizlendvai káplánt nevezte ki a püspök.

—  A  V . M . K . E. b á l ja .  Hihetetlen 
örömet okozott és általános érdeklődés tár
gyát képezi múltkori híradásunk, amely 
arról szólt, hogy a V. M. K. E. a magyar 
kultúra e határszéli* hatalmas faktora, a 
farsang folyamán egy nagyobb szabású 
tánczvigalmat fog rendezni. Tömegesen ér
keztek már hozzánk a kérdezesködések. de 
fajdalom még nem vagyunk abban a hely
zetben, hogy részletekről is számot adhas

sunk. Csak annyit tudunk mondani, hogy 
kúl ^sz, s értesülésünk szerint a 24-iki 
közgyűlés fogja a rendező bizottságot 
kiküldeni.

Bírói vizsga Szentkirályi Sándor járásin 
rosági aljegyző, a napokban kitűnő sikerrel tette 
le a bírói vizsgál Budapesten.

Rendőrök a vonaton. Muraszombat község 
elöljárósága egy furcsa átiratot intézeti az áliomás- 
fönökhöz. A községi rendőrök jelentése alapján ' 
azt hozta a vasút tudomására, hogy miután a j 
vasúton igen nagy a zaj. a rendetlenkcdés, s { 
mert a perronon összegyűlni szokott közönség i 
egy része nagyon tiszteletlenül és illetlenül viseli j 
magát, a rendőrök ezután a vasúton nem fognak j 
szolgálatot teljesíteni. Hát ennél az írásnál na
gyobb csodabogár még alig látott napvilágot 1 ' 
Hát ugyan mire való a rendőrség, ha nem arra, 1 
hogy az általuk is felpanaszolt rendetlenkedésnck ! 
elejét vegye. Hisz ez a legnagyobb szegénységi i 
bizonyítvány a rendőrök részére, akik beismerik, ; 
hogy nem tudnak rendet csinálni. Hát miféle l 
rendnek őrei ezek V Hinni akarjuk, hogy az egész j 
átirat csak tévedés és hamarosan reperálva lesz. 
mert u pályaudvaron kell rendőrségnek lenni. 
Fényesén igazolja ezt a pénteken este ott leját
szódott jelenet. A szolgálatot teljesítő vasúti al
kalmazott tehát hatósági közeg igen tisz
tességes hangon felszólitoll két helybeli kereskedő- 
segédet, hogy miután a szabályok előírjak, vagy 
váltsanak peronjegyet vagy távozzanak onnan. 
Erre a két ur olyan éktelen szidalmakba tört ki j 
s oly botrányt provokált, hogy minden jó ízlésű 
ember, — aki hallotta — megütközött rajta. 
Reprodukálhatlan kifejezésekkel illették azt a 
jámbor őrt, aki azonban volt annyira intelligens, 
hogy nem gorombáskodolt vissza. Rendőr pedig, 
aki a két garázdálkodó fiiatal óriási nyakon 
csípte volna, nem volt sehol. A vasúti rend érde
kében megköveteljük, hogy a két magáról meg
feledkezett kereskedősegéd ellen a legszigorúbb 
eljárás tétessék folyamatba, a város pedig tanul
jon ebből a botrányos esetből s ne egy, hanem 
hanem két rendőrt küldjön egyszerre oda.

—  ifj. Simon József, Simon József kir. adó
tárnok derek fia, ki a mükertészetot tanulta, októ
ber elejével végzett önkéntesi évével, melyet a 
cs. és kir. 11. sz. vadászezrednél töltött Trieszt
ben. Amint értesülünk ifj. Simon József — ki, 
mint őrmester jött haza — most hosszabb ideig.
3 évég tartó külföldi tanulmányútra megy, eiöbb 
Orleansba onnét Lyonba és Angliába, ahol a nagy 
kertészetekben fogja ismeretet gyarapítani.

Papi gyónás. A vendvidéki ág. evang. 
papság őszi értekezletét és ezzel kapcsolatosan 
gyónását 10 én tartotta meg Battyándon. Össze- ! 
sereglett az egész lelkészi kar, hogy az ür oltá
rához járuljon s szóvá tegye a hitélet fontosabb ! 
ügyeit. Megjelent az agg Berke János is, kit pap- j 
társai szeretettel üdvözöltek. Az ájtatosságok és ' 
hivatalos funktiók elvégzése után ebéd volt a j 
Küzmics-féle vendéglőben.

Orvosaink Szombathelyen. A gyilkossággal 1 
vádolt Zrim Miklós ügyében, ki Kuzmán, sógorát ; 
Roposa Józsefet megölte, hétfőn lesz az esküd | 
széki tárgyalás Szombathelyen, amelyen reszt vesz. j 
dr. Ritscher Samu a vádlott védője, dr. Geiger 
Vilmos és dr. Skrilecz Mihály orvosok, mint szak- j 
értők. Arra való tekintettel, hogy egy napra mind- 
két orvos távozik, dr. Szilárd Lipót tótkereszturi ! 
orvos fog bejönni Muraszombatba.

Bokréta ünnep. A Délvasmegyei takarék
pénztár épülő palotáján csütörtökön este tarlót- : 
Iák meg a bokréta ünnepét annak örömére, hogy 
az épület egész a tetőzetig jutott. A pénzintézet ; 
igazgatósága ez örvendetes alkalomból gazdagon ! 
megvendégelte a munkásokat s testületileg jelent ; 
meg az áldomáson. A munkások nevében a mun
kavezető pallér ékes szavakban emlékezett meg ; 
az épittetőkről, a tervezőről és építő mesterről, 
külön külön ürítve poharat mindenkire, a munka- ! 
sok zajos éljenei közepette. Este a pénzintézet j 
igazgatósága is társas vacsorát tartott Dobraynál.

— Cupék világítása. Nekünk mindig a világi- J 
tással van bajunk. Hónapokon keresztül a várost i

üldöztük, mert a vasúti hozzájáró utat nem vilá
gította ki, most meg a vasút ellen kell panaszt 
emelnünk, több oldalról hozzánk jött és ismételt 
felszólalások következtében. A vasúti coupék vilá
gítása ugyanis oly silány, hogy az minden képze
letet felülmúl. Ezelőtt 100 esztendővel világítottak 
ilyen módon a tehén istállókban. Azok a pislogó 
olajmécsesek botrányosan rosszak, alig valami 
csekély derengést árasztanak, legtöbbször pedig 
egyszerűen elalulsznak. Nem egyszer hallottuk 
már útközben a keserves panaszt, amire az volt 
a válasz, hogy itt az utón nem lehet olajat fel
szedni. Mi nem kívánunk mást, mint, hogy az a 
fö fö ur, ki a 'ampák dolgában intézkedik, utaz
zon az esti vonatokkal végig a vonalon. Megva
gyunk róla győződve, hogy még a születését is 
megbánja, mert órák szám egy sötét coupéban 
üldögélni, az nem tartozik a különösebb élveze
tek közé. Nem mindenki tud aludni, és nincs 
mindig társaság, tehát világosnak kell lenni.

Tűz Vidorlakon. Vasárnap reggel viradóra 
nagy tűz pusztított Vidorlak községben. Hajdics 
Adárn es Magdolna tulajdonát képező ház gyuladt 
ki és égett el összes mellék épületeivel együtt. A 
tűznek majdnem emberélet is áldozatánul esett. A 
házban lakó Hajdics Ádám és Magda ugyanis 
nyugodtan aludtak s oly mély álomba voltak me
rülve, hogy csak akkor ébredtek fel, amikor már 
beégett a szoba. Alig tudtak kimenekülni. Hajdics 
Magda égési sebeket is szenvndett, de baja nem 
súlyos természetű. A 'tűz állítólag gyújtogatásból 
keletkezett.

Szüret. A tótsági hegyekben megkezdő
dött a szüret széliében hosszában. A termés 
minőség tekintetében mi kívánni valót sem hány, 
de meiiviségileg annál kevésbbé kielégítő.

—  Külön vonatok Kossuth szobra leleplezés
kor. A máv. szombathelyi üzletvezetösége, a múlt 
vasárnapi Kossuth szobor leleplezése alkalmából 
külön vonatot indított a körmend—muraszombati 
vasúton. A reggeli különvonat csak Öriszent-Pé- 
tertöl indult (i órakor. Vissza felé már eljött a 
vonat egész Muraszombatig. 6 órakor indult és 
L-ilO-re ért ide. A külön vonatokat Dömötör 
máv hivatalnok vezette.

—  Kalina könnyei. Kalina József szécheny- 
kuti lakos — egy liatal jól megtermett ifjú legény 
- -  még augusztus hónapban biciklin Alsólendvára 
készült. A reggeli vonathoz ment Mezövár felé. 
Mire oda ért megszomjűzött és betérve a korcs
mába egy fröcscsc! enyhítette szomjúságát. Ekként 
megenyhülve, vígan kerekezett tovább, a falu 
végén azonban kis baleset érte. Rituper Józsefet 
pillantotta meg az árok parton, s köszönni akarván 
neki, kalapjához nyúlt, de eközben a vasparipa 
e!ugrott alóla egyenesen az árokba s Kalina József 
is egy önkénytelen ugrással az árok fenekén találta 
magát. Nyomban segélyére sietett Rituper s mi
után semmi baja sem lett, pár pereznyi beszélge
tés után tovább Jcarikázott. Még Dobronakon sem 
volt, mikor valami ösztöne azt súgta, hogy a 
tárczáját keresse. Balsejlelem volt ez ösztön, mert 
a tárczát nem találta. Kalina szerint az csak az 
árokba [fordulás szomorú esetével pottyanhatott 
ki zsebéből s ha akkor történt, akkor ott kell 
lennie, hacsak Rituper azt el nem tette. Legott 
vissza száguldott és sem a tárczát sem Ritupert 
ott nem találta. Azután felkereste barátját, de ez 
igen határozottan tagadott. Kalina erre a bíróság
hoz fordult s a csütörtöki tárgyaláson könybe 
borult szemekkel hangos sírásra fakadva mesélte 
cl a fenti történetét, de Ritupert ez sem hatotta 
meg. Tovább tagadott, aminek folytán a bíróság 
még ujabbi bizonyítékok beszerzését rendelte e l *

—  A tolvaj Francziska. Skrabán Francziska 
battyánfalvi lakosnö rutul vissza élt azzal a biza
lommal amelylyel öt Zsálik József családja kitün
tette. Egy házban lakván Zsálikékkal bejáratos 
volt hozzájuk s miután sokszor megfordult belső 
szobájukban is, meglátta, hogy Zsálik szekrényé
ben egy takarék betéti könyv is van. E könyvecske 
megpillantása eltán tori tóttá Francziskát és bűnbe 
sodorta. Egy ellenőrizetlen pillanatban belenyúlt 
a szekrénybe, kivette a könyvet, eljött vele a 
takarékba s kivett belőle 35 koronát. Persze rájöt
tek a furfangra és feljelentették. A csendőrök épen

csípték el amidőn vonatra akart ülni. Csü
törtökön ítélkezett felette a helybeli kir járásbíró
ság és 1 havi fogházra ítélte a tolvaj asszonyt.

Közgyűlések. A Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület és a Muraszombatjárási 
tanítói kör október 24-én d. e. tartják évi rendes 
közgyűlésüket.
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—  A Pesti Napló idei ajándéka. A Pesti 
Napló, a magyar napilapoknak ez a Nesztora, 
évek hosszú sora óta arról híres, hogy nemcsak 
igazán jó, tartalmas és változatos újság, melyet 
a család minden tagja élvezettel olvashat, hanem 
minden év karácsonyán nagy fénynyul és pompá
val kiállított értékes ajándékkal is kedveskedik 
olvasóinak. Egytől egyig olyan ajándékkönyvek 
voltak ezek, melyek bármelyike értékre nézve 
egymagában is is felért a lap egész előfizetési 
árával. A Pesti Napló idei ajándéka fényben és 
pompában felül fogja múlni az összes eddigieket, 
cime „ P e t ő f i  A l b u m" ,  Javairók fogják meg
írni a könyv fejezeteit. Tudósok és költők, eszté
tikusok és szépirók alkotják meg bennük Petőfi 
képét. S a képzőművészet remekelve ábrázolja 
benne a nagy költő emlékét. Nagyszabású fest
mények, elsőrangú illusztrációk, kiváló mesterek 
alkotásai díszítik majd e müvet. S a mülapokon 
kívül a sokszorosító művészet egész sor több 
színnyomású képben fog remekelni. E diszos tar
talomhoz méltó lesz a keret. A könyv bekötését 
a magyar iparművészet elsőrangú mesterére bíz
zák. Ezt az uj páratlan diszü ajándékot megkapja 
karácsonyra a Pesti Napló állandó előfizetőin 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól kezdve 
egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra elő
fizet, illetve aki karácsonyig legalább egy félévi 
dijat befizet és egy további félévi előfizetésre 
magát kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedéven
ként, sőt havonta is eszközölhető s kívánatra 
külön értesítést küld e módozatokra a Pesti 
Napló kiadóhivatala Budapesten, IV. kerület, 
Andrássy-ut 27. sz.

A pró hirdetés.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

H IR D E T É S E K .

á Liniment. Capsici comp., a Horgany-Pain Expeller
pótléka

egy régjónak bizonyult liáziszor, mely már sok- 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvénynél, osuzrál és meghűléseknél, bedörz-
..................... sülősképpen használva. ............ .......

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan iive- 
got fogadjunk cl, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba vari 
csomagolva. Ára üvegekben K - 80, K 1.40 os K 2. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

OlRithttr gyógyszer ára az „Arany nr.sz'árh 2",
P r á g á b a n ,  Klisabethst rasse f> neu.

___ Mindennapi szétküldés.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható Ba l k á ny i  Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva.

Emeleten külön bejáratú 
bútorozott nagy szoba kiadó 
Pollák József pékmesternél 
Templom-utcza.

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

ben Muraszombat.

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, 
tű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat. K iló ja 12 fillér. 5 kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

Vasvármegye leírása
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 
Ára 2 0  fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Mesés szép lesz
m inden hölgy

világhírű11 fóle Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 7 0  fillér. Aranka mosdó víz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

Mintsek Géza vesyészcli lnbo-ratoriumában
K e c s k e m é t.

■ V  M USCHONG-BUZIÁS- S Z É N S A V - M Ü V E K  ^

T 'í H i A t i r * 7  jó házból való1 d n o r iL Z  felvétetik Hart_
ner Károly Fia vas-, vasáru és 
fűszer üzletében Muraszombaton.

F Ü R D Ő I
ú jo n n a n  b e r e n d e z v e kartelen kiviil szállítanak azonnal bármily mennyiségű té r  

mészetes vegyileg legtisztább folyékony
Q  y i g Y i O / l  \ T J \  7 I T. a világhírű buziás- 
0 / ,  E A b H  V  t \  I  fürdői szénsavfor
rásokból szódavizgyártáshoz. vendég

lősöknek és egyéb ipari czélokra.
Ö s s z e  n e m  t é v e s z t e n d ő  
mesterségesen előállított, kevésbé k i

adós szénsavval.
Megbízható, szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás!

Buziásfürdői ásvány- s gyógyvizek
V 1 és Vs literes üvegekben.

S zív , vese- és hólyagbántalmaknál utói nem ért gyógyhatás.
Első rendű asztali viz!

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

A

Falusi iskolások könyve Irta : Győrfi János. Kapható Bal- 
kanvi Ernő könyv- és papirkeres

kedésében, Muraszombat.

s r

Iskolai könyvek és nyomtatvá
nyok, író- és rajzszerek, iskola 
— - táskák és szíjak -------

(&v-

Kapható

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

- ^ 5

téli menetrendMegjelent és minden uta
zó részére nélkülözhetet

len kézi könyv a

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.

kapható Balkányi Ernő 
könyvkereskedésében 

Muraszombat. Ara 4 0  f.


