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többszöri hirdetésnél soronkint 0 kr. Béiyegdij 30 kr. 
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Munkásközvetités.
A kaszásgazdák és munkásaik közti 

jogviszony a muraszombati járás kü
lönlegessége. Magyarországnak Tótság 
talán az egyedüli vidéke, ahol a mun
kásközvetités oly módon és arányban 
gvakoroltatik mint nálunk.

De nem csak különösek ami mun
kásviszonyaink, hanem közgazdasági 
szempontból járásunkra nézve felette 
nagy fontossággal is bírnak, mert kö
zel lIHHHI munkás és mintegy 80 KM) 
kaszásgazda vitális anyagi érdekeit kö
zelről érintik. Ez okból nemcsak köz
érdekűnek, hanem szükségesnek és 
hasznosnak tartjuk e tárgyról a nyil
vánosság előtt szólni.

A inunkásügyben alkotott 1898. évi 
11. t.-cz. hivatva volt hazánk munkás
viszonyait gyökeresen reformálni, úgy 
u munkaadók valamint a munkások 
jogos érdekeit megvédeni. Sokat vár
tunk ezen törvény életbelépésétől itt 
nálunk, mert elérkezettnek láttuk az 
időt szigorú rendszabályok alkotására 
úgy a kaszásgazdák túlkapásainak va
lamint a munkások visszaéléseinek 
meggátlására.

Az 1898. évi II. t.-cz. életbeléptetése 
alkalmával azonban konstatáltatott, 
hogy ezen tömény hatálya a mura- 
szombati járás különleges munkásvi
szonyaira ki nem terjeszthető, mert a 
kaszásgazda nem a törvény értelme 
szerinti munkaadó, hanem magán-mun- 
kásközvetitő.

A földmivelésügyi miniszter ki is 
mondotta, hogy a kaszásgazdák és 
munkásaik között kötött szerződések 
nem tartoznak az uj munkástörvény 
hatálya alá, hanem olyan jogügyletét 
képeznek, amelyek valamint a belő
lük folyó vitás kérdések a magánjog 
szempontjából birálandók el. Egyúttal 
kilátásba helyezte a miniszter, hogy 
járásunk különleges munkásviszonyait 
a munkásközvetités tárgyában kibo
csátandó rendeleténél figyelembe fogja 
venni.

Ez történt 1898. évben. Azóta ná
lunk a kaszásgazdák által gyakorolt 
munkásközvetités a közigazgatási ha
tóság ellenőrzése nélkül történt; a ka
szásgazdák közigazgatási jogsegélyre

igényt nem tarthattak s a munkások
kal kötött szerződésekből keletkezett 
panaszok a járásbíróság által birál- 
tattak el.

Ezen abnormis állapotnak véget 
vetni van hivatva a gazdasági mun
kásközvetités tárgyában kibocsátott 
földmivelésügyi miniszteri rendelet, 
melyet alább egész terjedelmében köz
lünk.

A miniszteri rendelet első része a 
hatósági munkásközvetitésről szól, a 
mely most van szervezés alatt. Erről 
egyelőre annyit jegyzőnk meg, hogy 
nálunk a hatósági munkásközvetités 
valószínűleg körjegyzőségi körök sze
rint lesz szervezve és a közvetítéssel 
tiszteletdij élvezete mellett a körjegy
zők megbízva. Ha ezen uj intézmény 
nálunk beválik, úgy járásunk mun
kásviszonyait a munkások javára gyö
keresen fogja reformálni.

A miniszteri rendelet 11. része a 
magán-inunkásközvetitőkről, tehát a 
kaszásgazdákról intézkedik és igen 
fontos újításokat tartalmaz. A legne
vezetesebb az, hogy' magán-munkás- 
közvetitő vagyis nálunk kaszásgazda 
ezután csak az lehet, aki arra a füld- 
mi\ elésügyi minisztertől engedélyt kap, 
aminek feltétele, hogy a vármegye 
pénztárába egy meghatározandó össze
get biztositékképen letegyen. Fontos 
az is, hogy a közvetítő csak megbízó
jától vagyis az illető uradalomtól szed
het közvetítési dijat és a munkásoktól 
nem.

Az előadottakban járásunk mun
kásviszonyait és a többször említett 
miniszteri rendeletet csak nagy voná
sokban vázoltunk, de mint aktuális 
dologra legközelebb visszatérünk.

A földmivelésügyi miniszter rende
leté szóról-szóra a következőképen 
hangzik:

A m. kir, földmivelésügyi miniszter rende
leté a gazdasági munkásközvetités szer

vezése tárgyában.
1. RÉSZ.

A g a zd a ság i m unkásközvetités.

1 §•
Rendezett tanácsú városokban s nagy közsé

gekben a községi munkásközvetitó't s helyettesét

rendszerint az elöljáróság (tanács) vagy a segéd- 
és kezelő-személyzet tagjai közül a kénviselőtestü- 
letnek, a körjegyzőségi raunkásközvetitót s helyet
tesét pedig a szövetkezet községek képviselőtestü
lete egyetemének kell kirendelni

A vármegye alispánjának jóváhagyásával egyes 
kis községek külön községi közvetítőt alkalmaz
hatnak.

A vármegye alispánjának jóváhagyásával köz
vetítőül közhivatalban nem álló raaránegyéiiek is 
megválaszthatók.

A községi, körjegyzőségi muukásközvetitő köz
vetlenül a járási főszolgabíró (polgármester) ható
sága alatt áll.

A munkásközvetilési feladatok ellátása a meg
bízott községi tisztviselőnek hivatalos kötelességé 
képezi s annak elhanyagolása fegyelmi vétséget 
képez.

A megbízás bármikor visszavonható.

2. 'j.
A képviselőtestütet a közvetítőnek külön tisz

teletdijat állapíthat meg.
A felek felkérése folytán irt minden levél és 

távirat megírásáért a közvetítő a féltől 20 fillért 
szedhet.

A vármegye alispánjának jelentése alapján a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter, függetlenül attól, 
hogy a közvetítő a község részéről kap-e. vagy sem 
tiszteletdijat, egyes községi inunkásközvetitőknek 
a kiváló szolgálatokért jutalm at utalványozhat.

3. S.
A községi, vagy körjegyzőségi munkásköz vetí

tőnek az a feladata, hogy :
a) a jelentkező azon helybeli gazdasági mun

kásokról, akik helyben keresetet nem találván 
mezőgazdasági, szőlő, erdei, föld stb munkára más 
vidékre is hajlandók csoportosan elszerződni, az 
1 •/. alatti minta szerint, a munkásokat kereső 
munkaadókról pedig a 2 •/. minta szerint jegyzéket 
vezessen ;

b) a földmivelésügyi minisztérium munkásköz- 
vetité8Í osztályának a törvényhatósági, községi, kör
jegyzőségi közvetítőknek, úgyszintén azon munka
adónak és munkásoknak, akik szóval, levélben vagy 
távirattal hozzáfordulnak, a munkát és illetőleg a 
munkásokat keresők részére a szükséges felvilágo
sításokat szóval, illetőleg a mennyiben a magán
felek által kért válasz megírásáért járó 20 tillér, 
készpénzben vagy bélyegjegyekben részére megkül
detett es a válasz bérmentesittetett, levélben, tá
viratban adja meg, s általában a munkaadókat és 
munkásokat a szerződéskötés előmozdítása czéljá- 
ból megfelelő támogatásban részesítse;

c) ha pedig a munkáskereslet és kínálat köz
vetítésével kiegyenlítést nem nyerhet, a helyben 
keresetet nem találó és idegen helyre is csopor
tosan szerződni hajlandó munkások létszámát és 
illetőleg a munkásokat keresők számát hivatalos 
portómentes levelezőlapon a 3 /. alatt csatolt minta 
szerint, a törvényhatósági közvetítőnek és egyide
jűleg a földmivelésügyi minisztérium munkásköz- 
vetitési osztályának hetenként jelentse be; ha pe
dig a bejelentett adatokban hétküzbeu jelentékeny
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változás áli be, erről ugyanazoknak azonnal te
gyen jelentést;

cl) a törvényhat 'sági közvetítő által megkül
dött kimutatásoknak (•'». '  ) a községházánál nyílt 
helyen való kifüggesztéséről gondoskodjék.

4 . ÍJ.
A törvényhatósági inunkásközvetitőt és helyet

tesét a törvényhatóság közönsége jelöli ki
Törvényhatósági munkásközvetitőül kijelölhető:
a) a törvényhatóság központi tisztviselője, a 

segéd és kezelő személyzet tagja ;
b) a gazdasági egylet ajánlatára a gazdaság* 

egyesület ti tk á ra ;
c) a törvényhatóság székhelyén lakó, közhiva

talban nem álló magánegyén.
A megbízás az alispán (polgármester) előter

jesztésére bármikor visszavonható.
Ha a törvényhatóság a közvetítői feladatok 

teljesítésére törvényhatósági'tisztviselőt jelöl ki. e 
teendők ellátása annak hivat ilns kötelességét képezi.

A törvényhatósági közvetítő közvetlenül az 
alispán (polgármester) hatósága alatt áll.

A törvényhatósági közvetítőnek az alispán 
(polgármester) előterjesztésé: e a in kir. földmive
lésügyi miniszter az adatszolgáltatás aránya sze
rint évenként tiszteletdijat állapit meg.

5. S
A törvényhat sági közvetítőnek az a feladata, 

hogy:
a) a községi közvetítőktől és a szomszédos tör

vényhatósági közvetítőktől beérkezett adatokból 
hetenként a 4 /. alatti minta szerint összesítéseket 
készítsen és azt azon megyéjébőli községeknek, 
melyekben munkások vagy munkásokat keresők je
lentkeztek, továbbá a szomszédos törvényhatóság* 
közvetítőknek, egy-egy példányban postán meg
küldje vagy távbeszélőn tudtul adja;

b) a közvetítési közegeknek, továbbá a köz
vetlenül nála szóval, írásban vagy távirattal jelent
kező feleknek a kért felvilágosításokat szóval, ille
tőleg. a mennyiben a magánfelek által kért válasz 
bérmentesíti etet t. levélben vagy táviratban díjta
lanul megadja és általában, hogy a munkaadókat 
és munkásokat a szerződéskötés előmozdítása czél- 
jáhói megfelelően támogassa.

6.
A törvényhatósági joggal felruházott városban 

a tömény ha tósági közvetítő látja el a község, 
muukásközvetitő (3. >;.) feladatát is.

A földmivelésügyi minisztérium munkásközve- 
titési osztáh a a községi, körjegyzőségi és törvény- 
hatósági kö/vetitőkül beérkezett jelentések alapján 
a munkát keresőkről s a munkásokat keresőkről 
nyilvántartást vezet s azoknak a munkaadóknak 
és munkásoknak, kik közvetlenül hozzá fordulnak 
továbbá a törvényhatósági, községi, körjegyzőségi 
közvetítőknek, szóval, levélben, vagy táviratban a 
kért felvilágosítást teljesen díjtalant 1 megadja. A 
központ a törvényhatósági és a községi közvetí
tőkkel közvetlenül érintkezik

8. §.-
Azon községeket és törvényhatóságokat, a me

lyek területén nincsenek gazdasági munkások, vagy 
a melyek területé i a munkásk-reslet és kínálat 
kiegyenlítést talál, a in. kir. fö 1 d in i vei és ügy i minisz
ter a közvetítő kijelölésének kötelezettsége alól 
ideiglenesen felmentheti; azon törvényhatóságokban 
és községekben pedig, a hol erre szükség van, a 
közvetítés szervezése iékintetében különleges intéz
kedéseket tehet

11 KÉSZ.
A m ag án -m unkásköz  v e títő k rő l.

Gazdasági inunkásközvetités Üzletszerű gyakor
lására, az illetékes törvényhatósági közigazgatási 
bizottság javaslatára a ni kir. földmi velésügyi mi
niszter adhat engedélyt.

Engedély csak annak adható, a ki hatósági 
bizonyítván} nyal igazolja, hogy:

1 , magyar állampolgár s önrendelkezésre jo 
gosult;

2., nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy 
vétségért büntetve nem volt;

3., nem á'i oly büntetés alatt mely őt hason
ló üzlet folytatásától eltiltja;

4 . a törvényhatósági kö..igazgatási bizottság 
előterjesztése alapján a m kir fölmivelésügyi mi
niszter által meghatározott biztosítékot készpénz
ben. takarékpénztári betétkönyvben, vagy biztosíték
ként elfogadható értékpapírokban a törvényhatóság 
pénztárába letette

Az engedély, a közigazgatási bizottság javas
latára. a in. kir. földmivelésügyi miniszter által 
indokolt esetben visszavonható

Az a munkás, a ki a vele együtt szeiződni 
kívánó munkásokat összegyűjti, a munkáscsoport
ban maga is munkát vállal és tényleg teljesít, 
közvetítőnek nem tekintetik.

10. §.
A Gazdasági magán-munkásközvetitő csak azon 

vármegyebeli munkások közvetítésére jogosult, a 
mely vármegyékre engedélye szól.

A közvetítő csak megbízójától szedhet közve 
titési dijat.

A muukásközvetitő a közvetítésekről nyilván
tartást tartozik vezetni. Ezen nyilvántartás az el
sőfokú hatóság ellenőrzése alatt áll.

11 s.
Olyan gazdaság' munkást a kinek munkás- 

igazolványa nincsen, közvetíteni tilos.

12. §.
Kihágást követ el és az 1808 II. törvényezik 

64. ij-ában megjelölt büntetéssel büntetendő azon
magánközvetitő:

a) a ki a már elszerződött, munkást vagy nap
számost azon időtartam alatt melyben annak már 
megkötött szerződését, teljesítenie kellene, más 
munkaadó részére közvetíti:

b) u ki engedély nélkül foglalkozik munkás
köz vetítéssel;

c) a ki jelen szabályrendelet 10., 11 fa in ak  
rendelkezéseit, tilalmait megszegi.

Kelt Budapest, 1899. deczember 28

Darányi s. k ,
m kir. földmivelésügyi miniszter.

G y ü jtsü n k
E R Z SÉ B E T  K IR Á L Y  ASSZONYUNKNAK

M uraszom baton  fe lá llítan d ó  em lék
szob rára!

(Folytatatás.)
Az Erzsébet-szoboralapra ajándékoztak újabban : 

Tóth Nelli Batthyányfalva, 2 koronát és Anda
líts Lajos esp. plébános Nyirád, G koronát.

Az előbbi gyűjtéssel együtt az adományozott 
összeg 7 30  k o ro n a  26  fillér.

Az Erzsébet Szobor-Bizottság.

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
V asú ti e lő m u n k á la ti e n g ed é ly  m eg- 

hosszab itása . A kereskedelemügyi in. kir. mi
niszter Barthalos István ügyvéd pápai lakosnak az 
általa tervezett vasútvonalakra nyert előmunkálati 
engedélyét egy év tartam ára meghosszabitotta.

M un k ásk ö zv etités  várm eg y én k b en . 
Kohányi Imre, a surányi uradalom érdemes főtiszt
je járásunkból több száz mezőgazdasági munkást 
szerződtetett a surányi és patyi uradalmak részé
re. Kezdetnek ez nagyon örvendetes dolog, bárcsak 
a vármegyebeli többi uradalmak is járásunkból 
szereznék he a szükséges munkaerőt, úgy legalább 
munkásaink nem lennének kénytelenek ezrivel Sla- 
voniába és más messze vidékre vándorolni kenyér
keresés czéljából.

— E l je g y z é s .  Dr. Magyar Károly kamandi 
(Veszprémin, földbirtokos eljegyezte Isoó Vilma kis
asszonyt, Isoó Ferenc/, a.-lendvai ügyvéd bájos 
leányát.

Ü gyetlen  g azd a . Keltái István gerőhá- 
zai Jakos a minap este égő gyertyával ment ki a 
pajtába, hol a gyertyát leejtette, ügyetlensége foly
tán az egész pajta leégett egy mellékópüllettel 
együtt. Koltait feljelentették a helybeli kir. járás
bíróságnál.

— Uj isk o la i gondnokságok . A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a korongi állami elemi 
iskola gondnokságához elnökké Sinkovich Elek 
szolgabirót. rendes tagokká pedig Marics Mihályt, 
Menczigár Józsefet, Lukács Kerenczet, Rajner Fe- 
renczet, Beek Józsefet és Erjavecz Istvánt, a 
muraszentesi állami elemi iskola gondnokságához 
elnökké Martinecz Miklóst, rendes tagokká pedig 
Szerecz Ferenczet, Szerecz Józsefet, Czigüth Fe- 
renczet, Czelecz Józsefet, Gyérek Istvánt és Hauk > 
Ferenczet nevezte ki.

— E ljeg y zés. Köbli József a helybeli szol- 
gabiróság dijnoka eljegyezte Barbarics Ferenc/ 
községi esküdt, kisbirtokos muraszombati lakos Ju 
lianna leányát

K ö rjeg y ző k  tá n c zm u la tsá g a . A mu
raszombati járás körjegyzői a f. hó 8-án tartott 
sorshúzás alkalmával elhatározták, hogy e hónap 
folyamán Muraszombatba •, a nagyvendéglő helyi
ségeiben fényes tánczmulals.got rendeznek.

— Uj község i je lző táb lák . A belügymi
niszter figyelmezteti a községeket, hogy költség
kímélés szempontjából uj jelzőtáblák beszel zésétől 
saját érdekükben tartózkodjanak, mert a községne
vek folyamatba te tt rendezésének befejezése után 
az összes községek elfognak láttatni központilag 
előállított uj jelzőtáblákkal.

— A z uj pénz. Az osztrák uj ezüst öt ko
ronások, a melyek márczius elején kerülnek forga
lomba, m á r javában készülnek a pénzverő hivata
lokban . A pénzdarab valamivel nagyobb az ezüst 
forintnál; átmérője egy hatodrészs/el hosszabb. Az 
érem feliiata latin; az egyik oldalán a birodalmi 
sas, a másik oldalán az uralkodó képe van. Hogy 
a magyar öt koronások milyenek lesznek, arról 
még nem írnak a lapok.

H árom borjas  tehén. Kaligács Mátyás 
lippahóczi vagyonos gazdának egy tehene 3 borjut 
ellett. Miudhávom szép piros tarka bika borjú, s 
szépen fejlődnek, a tejet ugyiszszák. A derék tehén 
egészen jól érzi magát, egy kis gyengeséget leszá
mítva semmi baja nincs.

— F eh é r b ab  A m erik a  szám ára . Egy
amerikai vállalkozó irt a székesfővárosi tanácshoz, 
hogy hajlandó bármilyen mennyiségben fehér ha
bot vásárolni. A budapesti vásárcsarnok igazgató
sága felszólítja tehát az ország összes termelőit, 
hogy eladásra szánt fehérbab készletét nála jelent
se be. Czim: Központi vásárcsarnok igazgatósága, 
Budapesten.

— K öszöne tny ilván ítá s . F. évi január hó 
6-án a vaspolonyi önk tűzoltó egylet által saját pénz
tára javára rendezett táuczestélyen a pártoló kö
zönség fel ül fizetéssel a következő támogatásban ré
szesítette az egyletet : Dr. Kaál Elek Muraszom
bat 4 korona, battyándi önk tűzoltó egylet 2 kor. 
20 fillér, Csaplovics Ferencz Battyánd, Skrabín 
Iván Mártonhely, Dr. Yratarics Iván Budapest, 
Derkács József Hidegkút 2 korona Meixner Mátyás 
Muraszombat, Dobrai János Muraszombat 1 kor 
40 fillér, Yratarics Iván Kis-Szorabat, Péntek János 
Regede. Poilák József Muraszombat, Benkó Iván 
Falud, Vlaj István Rónafő, Steril Gyula Battyánd, 
Siftár István Pálmafa, Sokál József Muraszombat, 
Heimer Ignácz, Malacsics József Muraszombat Pén
tek Mihály Vaspolony, Fi tsz ár János Vaspolony^ 
Szinicz Kata Simonfalva 1 korona Küzmics József 
Regede, Sáfár N. Kovács István Mu.aszombat, Ko- 
csár Iván Halmos, V ancina Czili Kis-Szombat, 
Uradalmi segédtiszt, Czipott József, Friskics Iván 
Muraszombat, Kumin Miklós Kis-Szombat, Lovenyák 
Ferencz Barkócz, Benkó Teréz Vaspolony 40 fillér, 
Czipott István Vaspolony, Vucsák János Kis-Szom
bat. Dani Ferencz, Vlaj Mátyás Kis-Szombat, 
Kollár György Muraszombat 20 fillér. A táncz- 
estélyen bevétel volt 8i kor. 80 fill. ebből kiadás 
43 kor. 60 fillér, marad tiszta jövedelem 38 kor. 
20 fill, mely bevételünket csupán a u. é. közönség 
pártfogásának köszönhetjük, a miért is fogadják 
pártfogóink az egylet nevében leghálásabb köszö- 
netünket és kérjük, hogy továbbra is jóindulatuk
ba fogadni kegyeskedjenek. Teljes tisztelettel 

Plichta Lajos, Péntek Károly, Goricsán Miklós,
főparancsnok. elnök. péuztárnok.



1900. január 21. MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ

— V ó rg y ó g y á sz á t. (HamopatiaJ Dr. Ko
vács J  ezen gyógymódja rövid idő alatt meghódí
totta hazánk ó s  külföld előkelő köreit. Ma már 
alig van város, hol egy egy gyógyult betegje ne 
hirdetné hálásan a mélytudoraányu és humánus 
gondolkozása fővárosi sikerét. Ausztriából, Német- 
és Oroszországból jelentkeznek betegek naponta, 
sőt Amerikából is volt már két betege, kik a s z t 
májuktól megszabadulva tértek haza. Dr. Kovács 
J. intézetét (Budapest, V. Váczi-körut 18) ajánljuk 
mindazon betegeknek, kik valamely régi, nehéz 
bajban különösen a sz tm a ,-  s z ív ,-  vese,- gyomor,- 
hólyag,- bél bajokban, bőr,- vajy ideg-betegségben 
szenvednek.

K ö szö n e tn y ilv án ítá s . Dobronakon 
1900. január 13-án d. e. 10 óra or elhunyt Plichta
János nyug. körjegyző és nyug. 48-as honvéd őr
mester temetésén részt vett jóbarátok ama részvé
tükért fogadják az elhunyt özvegye és gyermekei
nek őszinte köszönet nyivánitását.

— A z első e sk ü d tszék i tá rg y a lá s .  A 
szombathelyi kir. törvényszék az első esküdtszóki 
tárgyalást f. évi február hó 5-ére tűzte ki. Mint 
vádlott szerepelni fog Krizsmanics Mihály szent
gotthárdi járásbeli lő  éves legény, aki ölési szán
dékból egyik társára rálőtt, mely cselekménye követ
keztében az esküdtszék szándékos emberölés bűntet
tének kísérlete miatt fogja felelőségre vonni.

— A  v á ltó k  k e le tén e k  k ija v itá ta .  Több 
felől felmerült az a kérdés, hogy azok a váltóüria- 
pok, melyeken a kelet helyén az évszám 18-czal 
van jelölve, használhatók lesznek-e január elseje 
után oly módon, hogy a 8-as számjegy 9-es szám
jegyre javittatik ki. Az Osztrák Magyar Bank mely 
reánk nézve mérvadó, nem lát semmi okot az 
ekként kijavított vált ókvisszautasitására, s azokat 
a jövőben is leszámítolja Az Osztrák Magyar Bank 
e részben való álláspontját minden pénzintézet 
aggódás nélkül magáévá teheti.

— A lá tóe ró  fokozása . Kitűnő és ártat
lan szer a látóerő fokozására és fentartására ama 
szokás, hogy a szempillákat, mint a szemöldököket 
és halántékot naponta, legjobban közvetlenül le
fekvés előtt, hideg vízzel megnedvesitjük. Tényleg 
nincs is, a mi a szem idegerejét jobban és tar- 
tósabban erősíteni és azt a vérrel való tu tömlőstől 
(a legtöbb szembaj oka) biztosabban védené, mint 
ez az egyszerű és ártatlan szer. Alkalmazzuk több
ször naponta, ha a szem épen erőltetésnek van ki
téve. Minden más erősítő szert csak orvosi rende
lésre alkalmazzunk. Már sokan vesztették el látó
képességüket látszólag ártalmatlan szerek hasz
nálata által.

Az ú jság h ird e tések , n a p tá ra k  és a  
p la k á th ird e tm é n y ek  b é ly e g ille ték én ek  el
törlése. A mint az „Adóügyi Szaklap11 minapi szá
ma illetékes helyről nyert közvetlen értesülése 
alapján írja, az újsághirdetések a naptárak 
ós a plakát-hirdetmények bélyegilletékónek eltörlé
se iránt Lukács László pénzügyminiszter törvény
javaslatot fog legközelebb a képviselőház elé ter
jeszteni. Az újsághirdetések., vagy miként hivata
losan nevezik: a hírlapi beiktatások bélyegilletéke 
bénitólag hatott az üzletvilág egészséges versenyére 
s nyomasztó terhet képezett a lapkiadókra nézve 
is. A hírlapokba iktatott minden egyes hirdetmény
től ugyanis 60 fillér bélyegilleték járt az állam- 
kincstárnak. Ezek fizetési kötelezettsége az 1900. 
év julius első napjától kezdve meg fog szűnni. A 
naptárak, akár önálló egészet képeznek, akár más 
nyomtatványok alkotó részei, ma minden példány 
után 12 fillér bélyegilleték alá esnek. A naptárak 
ilyen módon való megadóztatása a népnevelést hátrál
tatja. A naptár a legalsóbb nóposztály körében is ve
vőkre találván, az előítéletek eloszlatására, a helyes 
gazdasági elvek s a közművelődés térjesztésére igen 
alkalmas eszköz. A naptárak adójának az 1901 
január 1-tŐl tervbe vett eltörlését tehát csak he
lyeselhetjük. Úgyszintén helyeselhetjük a plakát- 
hirdetmények bélyegilletékének szándékolt eltörlé
sét is. Most ugyanis az ilyen hirdetések, ha több 
példányban, nem kézirat utján állíttatnak ki, 2 fii. 
ós 4 fii. bélyegilleték alá esnek, a szerint, 
a mint a papiros nagysága 1250 négyszögezen- 
i métert meg nem halad, vagy ennél nagyobb. A

magyar fogyasztási bélyegilleték közül ezek szerint 
csak a. játékkártyák bélyegilletéke fog megmarad
ni. Ez az adó pedig ellentétben a másik három fo
gyasztási belyegilletékkel. mái teljesen jogosult, 
mert a kártya fényüzési tárgy.

— A g y a g ip a r  tanm űhely . Lapunkban 
már megemlékeztünk azon tervről, mely szerint 
Szombatfán, mint az agyag minőségét tekintve 
legalkalmasabb helyen egy agyagipar tanműhely 
felállítása szándékoltatik. Az ez Irányban Pósfay 
Pongréez főszolgabíró által folytatott tárgyalások 
azonban eddigelé eredményre nem vezettek, a 
mennyiben Szombatfán alkalmas bérhelyiség nem 
volt biztosítható. A főszolgabíró legújabban Prosz- 
nyákfán tartott ez ügyben helyszíni szemlét, ahol 
Bors Mihály körjegyző és Mayer Ignácz korcsmá- 
ros hajlandóknak nyilatkoztak a tanműhely számá
ra megfelelő helyiséget építeni. A tárgyalások fo
lyamatban vannak és reméljük, hogy a főszolgabí
ró buzgó fáradozásait siker fogja koronázni s a 
közel jövőben megkezdi üdvös működését

— A kö te lező  á lla tb iz to s ítá s . Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter kiváló gondot 
fordít az állatbiztosítás kérdésének helyes és czél- 
szerü megoldására és a földmivelésügyi miniszte
ri m bán az állategészségügyi szolgál it államosításá
nak kérdésével kapcsolatban a kötelező állatbizto
sítás kérdését is tanulmányozzák. Ebben az ügy
ben a soproni Gazdasági Egyesület törvényjavasla
tot dolgozott ki az állatbiztosításról, amely javas
latnak terve az, hogy az állatbiztosítás kötelező 
formában főkép a kisgazdák érdekét tartsa szem 
előtt.

— Ú jítá s  az  u jságkézbesitésben . A ke
reskedelmi miniszter, mint a félhivatalos Búd. Tud. 
jelenti, nagyobb szabású intézkedést te tt az iránt, 
hogy postán küldött hírlapok általában minél 
gyorsabban kézbesittessenek és lehetőleg közvetle
nül a vonatok érkezése után jussanak az előfizetők 
kezébe. A miniszter e czélból a nagyobb helye
ken, a hirlapkézbesitést a levelezés kézbesítésétől 
függetlenül végezteti olyképpen, hogy a hírlapokat 
külön e czélra fölfogadott kihordók a posta érke
zése után azonnal kiviszik. Egyelőre 28 nagyobb 
vidéki városban lép életbe az ujitás, ha beválik, 
fokozatosan még ez évben a többi városra is ki
terjesztik.

— L eg jobb  orvoság . Mindazok, kik gyo
morbaj. étvágyhiány, rossz emésztés, májfájdalmak, 
kólika, vérszegénység, ideges fejfájásban szenved
nek, használják a világhiiü P s e r h o f e r  vértisz- 
titó lapdacsokat, melyek teljesen ártalmatlanok, 
gyorsan és biztosan hatnak éB a legelsőrendü or
vosok által ajánltatnak. Hasznos szolgálatot vélünk 
tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. 
figyelmükbe ajánljuk 1 tekercs, mely 6 doboz, á 
15 labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes beküldése 
után 1 tekercset 1.25 írtért, 2 tekercset 2.30 írtért, 
3 tekercset 3.35 frtért küld bérmentve Pserhofer 
J . gyógyszertára. Becs, I. Singerstrasse 15.

k ö z g a z d a s á g .

Nemesített legkorábbi székely tengeri,
E red e ti vetőm ag.

Az utolsó két évtized legkeresettebb, mond
hatni : legdivatosabb mezőgazdasági terménye a 
„legkorábbi székely tengeri11. E tengeri minden 
más mezőgazdasági fajnál sokkal korábban meg
érik 8 fejlődése annyira gyors, hogy pl. a bihar- 
megyei gazdasági egyletnek 1879. évben eszközölt 
termelési kísérlete alkalmával április 14-én elvet- 
tetvén, julius 16-án a nagyváradi termónykiállitá- 
s«n megérve m utattatott be s e napon újra elvettet
vén, e második vetésből október 6-án a b.-csabai 
kiállításon már megint érett csövek mutattattak be. 
Tehát a „legkorábbi székely tengeri11 egy ós ugyan
azon évben kétszer ért meg

Bőterraő voltára nézve legyen elég felemlí
tenem, a .Magyar Föld“ czimti gazdasági szaklap 
1882. évi 226. számában Nagy Iván ur által kö
zölt azon adatot, mely szerint a bakony alatt esz
közölt összehasonlító kísérletnél az utasításom

szerint miveit székely tengeri 700 |~ |öl területről 
10 heotoliter kifogástalan minőségű szemet adott ; 
inig az ugyanakkora területen mivelt közönséges 
magyar hozama alig 5 hectoliter középminőségü 
szem volt Hivatkozom továbbá a mag}aróvári kir. 
gazdasági tanintézet jelentésére (Lásd : „Mezőgaz
dasági Szemle11 1887. évi III. számát), mely sze
rint az ottani kísérletnél kővetkező eredmény mu
tatkozott, 1 kát. holdra számítva:

Székely tengeri 2464 kiló =  30.80 hectoliter 
szem.

Ezzel szemben a Cinquantino csak 1713 
kiló =  21.40 hectoliter szem. Pignoletto csak 1184 
kiló =  14 80 hectoliter szem.

Meg kelLemlitenem még egy fontos körülményt, 
mely az utolsó évek kísérleteinél merült fel s mely 
hivatva van a székely tengerit egy újabb irány
ban is keresetté tenni.

Megállapittatott ugyanis, hogy a „legkorábbi 
székely tengeri11 csalamádó termelésre is mindenek 
fölött első rangú tengeri faj. És ezen előnye kü
lönösen a csalamádó bevermclósénél, hesavanyitá- 
sánál feltűnő, mert vókouy szára jobban összenyo
mulva, a bevermelés eredménye is biztosabb

Ezen tekintetben is hivatkozom a m. óvári kir. 
gazdasági tanintézet jelentésére (Lásd „Mezőgaz
dasági Szemle11 1886. évi XI. rzám), mely szerint 
a székely tengeri az eddig kísérlet alá vett ten
geri fajok között csalamádó termelésre is első he
lyet érdemel.

Végül hivatkozom a hohenh'.imi kísérleti te
lep jelentésére (Lásd „Vürtembergisches Wocheu- 
b la tt14 1887. évi 5. számát), mely szerint a székely 
tengeri még az ottani bid«g égalj alatt is, — hol 
néha augusztus hóban is fűtőnek — bámulatos 
eredményt mutatott fel.

Az általam nemesitett „székely tengeri“ fénylő 
sárga, szeme hectoliterenként 79—81 kilót nyom 
és különösen két irányban megbecsülhetetlen. Elő
ször ott, hol bármely körülmény miatt is csak ké
sőn lehet vetni, őszszel pedig korán jön a dér s 
igy más fajú tengeri nem érnék meg. Másodszor 
ott, hol tarlójába őszi búzát akarnak vetni. Sőt 
meleg és kövér talajban, ha a tengeri korán vet
tetett, még repoze is vethető utána.

A székely tengerinek fönebbiekben vázolt elő
nyeiből következett annak csaknem egész Európát 
meghódított rohamos elterjedése; következett az, 
hogy a bécsi kiállításon ennek a tengerinek neme
sítéséért és megisraertetéseért első díjjal, állami 
arany éremmel lettem kitüntetve, mely kitüntetés
nek értéke azon körülményből mérlegelhető, hogy 
a mezőgazdasági esoportban mindössze csak bárom 
ilyen érem lett kiosztva. És következett az, hogy 
a budapesti millenáris kiállításon sok száz ver
senyző között, megint első díjjal, millenáris nagy 
éremmel lettem kitüntetve; és pedig nem csupán 
azért, mert tengerim az ismert fajok között a leg
értékesebb, hanem főképen azért, mert tengeri fa
jomnak „előállítása és forgalomba hozása* által a 
magyar gazdaközönsógnek megbecsülhetetlen hasz
not szereztem. I)e hogy a fönebbi előnyöket a szé
kely tengeri művelése elérhesse, feltétlenül szüksé
ges, hogy valóban eredeti vetőmag vettessék, mert 
a már oly nagy mérvben elterjedett utántermelósek 
egyfelől a közelben miveit más fajok által kisebb- 
nagyobb mérvben korcsosulva vaunak; másfelől 
pedig, mert az utántermelők nem követik a vető
mag kiválasztásánál gyakorolt módszeremet. Ami 
pedig a magkereskedőket illeti, ezek közül csak a 
párisi Vilmorin Andrieux és a svéd Skaenska 
Frökontoret árulják az én tengeri fajomat; a többi 
— ez alatt a név alatt — az enyémhez semmiben 
sem hasonló, itt-ott összevásárolt, közönséges piaczi 
árut ad, ami lehet szép, lehet jó, de nem .,székely 
tengeri11.

A nemesitett székely tengerinek eredeti ter- 
elésü, fajtiszta vetőmagva kizárólag csak ez ere

deti termelőtársaság alattirt vezetőjétől szerezhető 
be. Áraink következők:

1000 kiló UO frt. I 100 kiló 18 frt
500 „ 80 „ I 50 „ 10 „
300 „ 50 „ | 25 „ 6 ,

4*/4 kiló 1 frt 50 kr.
A vasutig való fuvardíj fejében minden 100
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kiló után 40 krt számítunk. A zsák külön számit- 
tatik. Mivelési utasítás minden rendelményhez mel
lékeltetik. Egykatasztrális hold földbe (1600 |_ | öl) 
25 kiló vetó'mag kell. A megrendelések beérkezé
sét azonnal tudatom. A szétküldés, a megrendelé
sek sorrendé szerint, máic/.ins e éjén kezdődik.

Székely-Keresztu.-, (Udvarhely megye) 
S zen t-K ii á lly i Á rpád ,

az. „eredeti székely tengeri" termelő társaság vezetője.

Ajánlok továbbá január közepétől kezdődőleg 
tinóm székely csemege uj túrót k lónként 80 kréit

Sjilttór
Selyem-báli

M áriaczelli
gyoinorcseppek

a gyomorhajokban kitűnően ható, azért mi
tjgsggju nélkiilozlid len <■» régismert házi szer.

‘ '  Étvágytalanság, a gyomor gyenge
sége, kellemetlen szagu lelegzet, felfúvódás, savanyu 
felpüfögés, kólika, gyomorégés feles nyalképzodés, sárga
ság és csömör hányas, gyomor görcs es szorulás hathatós 
ellenszere.

Fejfájás, a gyomor túlterhelése, étel- és itallal, 
májgiliszia- és haemmorrhoida-báutalmak ellen is mint 
hatható gyógyító szer kipróbálva.

A feutemlitett betegségeknél a .Háriaezelli gyomor- 
cseppek évek hosszú soráu át te tt tapasztalatok ukán 
mint a legjobb szer lett kipróbálva, miről a bieonyitvá- 
nyok egész serege tanúskodik. Egy üveg liasználati utasítás
sal ára 4<» kr. kettősüveg 70 kr. Főelárusió:

) Az e rovat alatti közi. nem vállal fel. a szerk.

li n u lla  6 írt 30 krtól feljebb — 14 méter! 
11*1 U lld  póstaber és vámmentesen s/.állitv ! 

Minták psstafordnltával küldetnek : nemkülönben fekete, 
fehér és színes „Henneberg-selyem" 45 krtól 14 trt 65 krig 
méterenkint. I le n n e b e r y  G ., selyemgyáros (CS. ÉS Élr. Udvari 
szállító) Z ü r ic h b e n .

Minden gyógyszertárban kaphatá.

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  J Budapest. VI. K irály u

Richíer-féle

Horgony - Pain - Exp eller
Liniment. Capsici cornp.

Ezen hírneves báziszer elleniállt az idő 
mogpróbálásának, inért már tölib mint 30 
év óta meghízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztató köszvénynél. 
csúznál, tagszaggatásnal mcgliüiéseknel 
és az orvosok ultal bedöi z>ölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik, o A valódi 
Horgony-1’ain-Expeller. gyakorta Horgony- 
Liniment elnevezés akiit. n-m titkos szer. 
hanem igazi népszerű haziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 írt üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bertékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 

Horgony" védjegy es Kichtor ezégjegyzés 
nélkül m:..i nem valódit utasítsa vissza. 
RIÓtíTER F. AD. és társa, RDDOLSTAD f
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A MURASZOMBATI TAKARÉKPÉNZTÁR 1899. ÉVI MÉRLEGE.
Vasúti menetrend.

Szombathely—Grácz
regg. d. u. d. u. este 

6.06 11 10 3.16 6.59Szombathely . .
Kis-Unyom . . 
Egyh.-Rádócz 
Körmend . .
Csákány . . .
Rátót
Szent-Gotthard
Gyanafalva 
Grácaba érk. d. e.

6.19 11.24 3.29—. 
6.33 11.383.42—. 
6.48 11.533 56 7.25 
7.03 12.C 9 4.09,—. 
7.12 12.194.18 7.40 
7.32 12.404.36 7.54 
7.5312.59 4.53 8.09 

10 30 — — 7.35 9.54

zombathely—Győr—Budapest.

d u* regg. d. u. este éjjel
Szombathely . . . 4.— 9.08 12.44 11.— 2.56
Vép . . . . . 4.19-- . — 12.53 11.14 3.0 p
Sárvár . . . . 4.55 9.33 1.18 11.41 3.36
Kis-Czell . . . 5.46 10.01 2.15 12.24. 4.39
Győr . . . . . 111.294.38 4.58 3.—110.65
Budapest . . 2.05 7.15 9.20 7.35 1.40

Budapest- Győr.

regg* regg. d. u. d. u. este
Budapest . . 6.54 8.54 1.45 2.209.55
Győr . . 11. **7 4.41 5.30:2.36
Kis-Czell . , • 6.15 1.54 6.02 8.494.32
Sárvár . . . • 7.10 2.27 6.25: 9.3415.06
Vép . . . . 7.54 2 . 5 2 -------JlO 07(5.31
Szombathely . • 8.14 3.04 6.5210.235.44

Grácz— Szombathely
regg- regg- regg. este

Grácz . 5.42 1 8.10 6.10
Gyanafalva . 7.53 5.19110.54 8.59
Szent-Gotthárd 8.04 5.44;11 09 9.15
Rátót . . . 8.16 6.0911.26 9.33
Csákány . . —.— 6.2511.36 9.43
Körmend . . 8.33 6.4611.51, 9.Ó7
Egyh.-Rádócz — 7 0512 0610.12
Kis-Unyom . .— 7.23 12.18 10.26
Szombathely 9.01 7.4012.3210.40

Kőszeg—zSombathely.

Kőszeg . . . .  
Lukácsháza m. h 
Német-Gencs m. h. 
Szombathely

regg. d. e.* d. e. d. u1
• 4.55|8.05|11.514.26
• 6 08 8.19 12.04,4.40
• 5.24 8.35 12.10 4.57

5.3918.»0 12.3415.12

Szombathely—Kőszeg.

Szombathely .
Német-Gencs m 
Lukácsháza m.
Kőszeg . .

* * * Kedden és pénteken és a vármegyei köz
gyűlések alku Imával.

Csak kedden és pénteken közlekedik.

regg- d. e.** d. u. este
• 6.45 11.003.15 7.C5 
- 7.01 I l . i 5l3 .3 il7 .2 i
• 7.1811.313.48 7.38 
■ 7.31(11.43 4.01 7.51

V a g y  o n

1 Pénzkészlet 1899. deczernber 31-én ’ 7559 04
2 Kezeseit kölcsönök 43(5711 56
3 Jelzálog 161450 04
4 Váltó tárcza 271527 41
5 Átmeneti kamatok 8593 60
6 Leltár 1510
7 Óvási díj 43 17
8 Giro számla 188 86
9 Megtérítendő jöv. adó 89 40

10 Visszlcszámitolási egyenleg 82
11 I ntézeti házak 23417 50
12 Elhelyezett tőke 16720

Összesen: 927811 40

T.
sz. T  e h  e r

t
Osztrák értékű

... .
ih kr.

1 Részvénytőke 60000 —

2 Rendes tartalékalap 45388 35 
1132.46 4G520 813 Rendkívüli tartalékalap in. betét 10764.45

„ „ kamat 202.11 .34384 06
„ „ ingatlanok 23417.50

4 Betétek 702697.39
17059.03 719756 42

5 Átmeneti kamatok 7291 94
6 Fel nem vett adomány 105
7 Visszleszámitolás . bank 11710.- 

„ 26610.— 383°9
8 Kamatadó 1839 36

Nyeremény áthozat 1500.—
18093.81 19593 81 j

Összesen: 97811 40 !
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