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A mnntósok érdekébeo.
Bíró Dánül j Ernő kereskedelemügyi îaai- 

nimter a gümöfcér terjedésének » fjyári ipar 
telepekén való korlátoxáaa tárgyában a köret* 
kezö rendeletet adta ki a másodfokú ipar* 
hatóságoknak:

A gtttnőkór által ac orsság népessége kö
zött okozott nagyarányú halálozás, illetőleg 
a gümókór terjedésének lejietö korlátozása 
végett saját ügykörömből kifolyólag gondos
kodni kívánok arról, hogy a gyári ipartele
pek bygienikus állapotát az iparhatóságok

E óiéiból az 1898. évi XXVIII. t.-oz. 1. 
§-a i) pontjának második bekezdésében fog
lalt fölhatalmazás alapján" a kővetkezőket 
rendelem:

_____1. A gyártelepek munkáshásaiban a nyil-
vánvaló tüdővészben'sxenvedő, de ihég munka
képes egyének lehetőleg külön helyiségekbe, 
vagy legalább is a többiektől elkülönített 

- fekhelyeken helyezeudők él.
---- A. munkásbajlökok tisztaságára általában,"

különösen pedig azok bőséges szellőztetésére 
kiváló gond fordítandó. -

2. A gyártelepek munkatermeinek tisztasá
gáról, továbbá az 1884. évi XVII. törvóny- 
czikk 117. g-ában megszabott muukaszflnetek 
alatt való jó szellőztetéséről a munkaadó — 
az 1898. évi XXVIlL- törvényozik 1. §-ának 
g) pontja értelmében — felelősség terhe 
alatt köteles gondoskodni. E rendelkezés 
nevezetesen azon -munkahelyiségeknél köve-, 
tendő szigorúan, a melyekben részint á  ben
nük folyó munka, részint a munkások nagy 
száma-rontja és szennyezi a levegőt. A 
munkaadó ezenkívül tisztálkodásra srnos- 
dásra szolgáló helyiségekről és eszközökről 
is tartoznak gondoskodni.

3- Azon ipartelepeken, hol közfogyasztási 
szövetkezetek közvetítik az élelmi-csikkek 

— elárusitását.-JL telepek, illetőleg vállalatok 
vezetőségei az elénisitásra kerülő élelmi- 
csikkeket nemcsak romlatlan és hamisítat
lan voltuk, hanem tápértékük szempontjából 
is gondosan ellenőrizni tartoznak.

Felhívom a másodfokú iparhatóságot, hogy 
a hatáskörébe tartozó elsőfokú iparhatóságé. 
kát jelen rendeletem pontos és szigorú végre
hajtására, nemkülönben e részben felmerülő 
mulasztásoknak az érvényben levő törvények 
és rendelések értelmében leendő megtorlá- 

Tára halaéék~nélkül" utasítsa:
Miheztartás végett' értesitem a másodfokú 

Iparhatóságot, hogy jelen rendeletem végre

hajtásának ellenőrzésére a kerületi kir. ipár- 
felügyelőket, valamint -az .parfelügyeiettel 
megbízott szakközegeket egyidejűleg, fel* 
hívtam.

Budapesten, 1898. évi asept, hé 27.
-  B, Dánielt s. k.

Bár valami nagy eredményt nem várunk 
a miniszter rendeletéből, mégis megelége* 
déssel látjuk, hogy végre-valahára a minisz
tériumban is észrevették azokat az állapoto
kat, melyek úgy a nagyobb, mint különösen 
a kisebb gyá.telepekenjreszélyeztetik nem
csak á munkások egészségét, hanem sokazor 
az egész környólc'lak osságát is. ——

Mert biz eddig nem sokat törődtek a leg
több gyártelepen a munkátok egészségével. 
Piszok, rossz levegő jellemezte a helyisége
geket, a ha- valamely- telepen _rendet, tiszta^ 
ságot tapasztalt az idegen látogató, szinte 
szokatlan volt előtte.

Mint mondottuk, nem sok eredményt vá
runk a kiadott rendelettől, do annyi ered
ménye talán még is lesz, hogy egynéhány 
gyártulajdonos, a rendelet I atása alatt igyek
szik teljesíteni a miniszter azon kívánalmait, 
molyeknek az 1. 2. pontban ad-kifejezést. 
A legtöbb gyárban azonban majd marad 
minden a régiben. A gyárosok száz meg 
száz kibúvót találnak, ha esetleg vizsgálatot 
tartanának- a - gyárban, a_mint.. eddig.is ki 
tudtak bújni a kötelességek teljesítése alól, 
bár voltak eddig is gyárvizsgálatok. -

A rendelet 3, pontjához is volna szavunk. 
Ez a pont szigorú ellenőrzést rendelt el az 
elárusitásra kerülő élelmi csikkekre nézve 
azon helyeken, hol közfogyasztási szövetkezetek 
közvetítik azok eldrusi/dsdt. Rendjén volna ez, 
ha" általában-ezÓlna az—élei miszereket áru- 
sitó üzletekre. De vegyük azt az esetet, a 
mikor nem szövetkezet látja el a gyártelep 
munkásait élelmiszerekkel, hanem a munkás
lakásokat építő gyárvállalat által oda telepi- 
dett vegyeskereskedő. Erre nem szól a ren- 
teletP Miért éppen a szövetkezetét kell 
ellenőrizni? A szövetkezet a gyári munká- 
sokból áll, tehát saját érdekükben is jé

s gyérválalattal bérleti viszonyban levő ke
reskedővel, Ez már nem a munkások érde
keit, hanem a maga hasznát tartja szém élőtt, 
tehát a szigorú, ellenőrzésre rászolgál. Ez 
még sóm «zárróla a rendelet. Ezt. neiu kot
lett volna kifeledni a rendeletből.

Végül még egyet. A miniszter csak a gyá
rakról beszél. Üdvös lett volna a kisiparosok 
műhelyéről is beszélni, rendelkezni. Ott is 
volna ám sok helyen ( tisztogatni, szellőztetni 
való. A tisztátlan műhelyek, az inasok, segé
dek fekvőhelyei szintén rászolgálnak egy 
erős rendéletre, de olyanra^ melynek ered
ménye is lesz. ^

Mert hát tudjuk, hogy most is vannak mű
hely* és gyárvizsgálók, de jobb erről hall
gatni . . .  rvy.

megfelelő portékákat igyekeznek TöltjatkbT 
állítani—Ellenkezőleg - van__ez_a privát,

Sok a pénz,
. .Az autonómia nagy választmányának ügyeimébe.

A győri katholikus közönség ismeri 
az újvárosi katholikus iskola építésének 
történetét. A fölött már napirendre tér
tünk, hogy az 'ajánlatok közül a legdrá
gábbikat fogadták el. Arra azonban még 
jól emlékeznek'a'győriek, hogy a pályá
zati feltételekben az is benn-volt, hogy 
a szabályokkal ellenkező condicziók ér
vénytelenek. A régi épület lebontása benn 
volt a költség vetésben valamint az is, 
hogy az uj alapozásban az építő felhasz
nálhatja a régi anyagot. Az alapozáson 
felül nem szabad régi anyagot használni.

É s-m it-kelle tt.tapasztalnunk? _____
A vállalkozó az uj épület nagy részét 

régi anyagból emelte, Nemcsak a téglát 
használta fel, hanem még a födést is a 
régi cserepekkel eszközölte. Hírmondóul 
van csak a tetőn uj cserép.

Okos ember a régi anyagot értékesí
teni—szokta.------Azt hisszük, vagy leg
alább föltételezzük, hogy a győri kath.

mondván, ha eltalálnak főzni, senkijük sem 
less, akkor mit csinálnak ők.

Ekkor láttam, hogy távolról felénk tart a 
, táborból egy lovas, fehér kendőt lobogtatva 

és bét gyalog horvát. Egyik tiszt, adjutáns, 
-  a másik köiember, ki 3 lovat vezetett. A 

lovastiszt (kapitány) hozzánk érve üdvözölt, 
én viszont. Mire azt'mondja: reverzális mel
lett e 3 lovat, melyet ‘ tegnap embereink a 
leégett (Lövő) faluból hoztak el, akarjuk 
átadni, hogy vezettessenek a kormáifybiztos- 
hoz, ki azokat késre- adja. A salamonfai 
bírót, Torkos Istvánt, azonnal írószerekért 
küldtem. ,

„Ugyan — mondja egyszer csak — soká 
jön a bíró“, — „Soká ám 1“ felélém és aján
lottam a reverzális kiállítását irónnal. Elfo
gadta. A másik tiszt kiveszi tárcsáját, belőle 
egy ívet kiszakít, nékem nyújtja, én Írok.

Ekkor három buszár körülvesz bennün
ket, — mintha az égből pottyantak volna 
le. Az egyik a tiszt mellé rugtat, pisztolyát, 
mely föl volt húzva (kardja még karján ló
gott) az orra alá tartja és igy üdvözli: „Sze
rencsés jó reggelt k|vánok kapitány ur! Mél- 
tóztassék velünk jöprti.“ Mikor a kapitány 
kérdezte: „Wohin P„ „Dahin oder Daher“ —

'vállán kapjá'—"„Erre !““ ^^8aUmonfá felé 
mutat. — „A horvát Istenedet 1 már három 
hónapja kereslek.* A vér meghűlt bennem, 
átadtam a tisztnek tározáját és távóztam, 
Salamonfán innen. történt a lefogy verezós. 
A huszár szépen kérte a tiszt urat, adná át 
kardját és pisztolyait. Ez utóbbit azonnal 
teljeeité, de a kardot átadni vonakodott. 
Erre a huszár elkezd káromkodni, körben 
nyargal, kardját pergeti, mely éppen <ugy 
szólt, mint madzagra kötött zaindely-a-gyer*- 
mekkézben. Minden pillanatban lehetett várni, 
hogy levágja. A mint a huszár kérése telje
sült, a legjobb barát lett és mind-a hármat 
szépen elkísérték alá Qyalékának. Ezen 
huszárok számszerint négyen (egy Gyulákén 
patkoltatótt) a horvátok után jövő magyar 
táborból valók voltak, miként később, meg
tudtam. Xémlelődtek és.Gógánfárél az erdőn 
keresztül jöttek Gyalökéra, midőn hihetőleg 
a «ikon a horvátok észrevették, ezért is 
tétováztak. Annál valószínűbb ez, mert a 
már elfogott tiiiT'j* huszárok után tudako
zódott. A gyalókai kertek alatt észrevétlenül 
jöhettek fel Salamoniéra és foghatták el a 
három horvátot.
_ A mint az elfogatás megtörtént, .mozgott a

horvát tábor. Én- hazafutottaro, más-öltönyt____
vettem és ismét elébök mentem. Már a ma- 
lom-uton Nemes-Yjssre értek. Elől jött kettő, 
azután három, öt, egy esapat (vagy 40 em
ber) tiszttel; végre az egész sereg. Üdvö
zöltek, megcsókoltak, daloltak, szóval jó 
kedvvel mentek. A sereg dereka táján jött 
6 ágvu, több szarvasmarha, birka, atb. a 
tábornok — Teodorovits — kisérve lovas 
testőröktől, kik rongyos, tépett, huszár-fevma 
öltönyben rossz gebéket-lovagoltak. Csákóik 
a franozia világból valók voltak, melyeken 
ezen rézbetük fityegtek E. Z. (Episcopus 
Zsgrabiensis) — gondolom. Á tábornok övéi
vel együtt megállt, velem kezet fogolt, be
szélgetett. Horxátjait nógatta. Megtiltotta * - 
vizet vagy bort adni nekik, mert mint mondá, 
valamelyik könnyen 'a  faluba tévedhet és 
kárt okozhat. .

A tábornok tőlem elbúcsúzván, keze midőn 
enyémet megfogta, remegett. A legjobb re
mény táplált a dolog kimenetele iránt. Ti* 
éra lehetett,-Alig azonban, hogy a tábornok 
elvágtatott, Salamonfa felöl ágyumotaj hal
latszott. A hang után »Ítélve nagy ágyuk ■ ■ 
dördültek el, egymásután csakhamar őt. Es 
úgy volt. A magyar . tábor a horvátok utó- ‘
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autonómia nagy választmánya . is okosj 
emberekből áll! T "

. . Folytonos panaszt hallunk, hogy az auto--r A ügyvédi-kamara f, hó 8-án ..ter- 
nomiának kevés a pénze a m f kévés! f “ 0^ 1 *g£
vtin is, kidobják az ablakon.^ f Rr.aóbót Királyné gyászos Ólhuoyta alkalmá-

l^em hibáztatjuk Schlichter Lajost. 0  j bői részvétfeliratát, 
okos ember. Annak daczára, hogy lég-1 A díszes kiállítású felirat szövege a kö- 
drágább ajánlatot adott be, megkapta | 7etkezö:

kadó igaz részvétünk bánattelje* nyilváaitá- 
sát s egyuttaLazon imaszerű óhajunk kifé- 
jesését, hogy a ínindenható Isten Felségedet

az építést. Megfizették neki a lebontást. 
A régi anyagból épit uj házat. — Nem 
inutat-e ez mind okosságra?

Egyedül az autonómia nagyválasztmá.- 
nyát hibáztatjuk. Ezek az urak ttgyhiszem
száznegyvenen vannak. A 140 közölném  
találkozik^ egy sem, ki a pocsékolás és 
pazarlás ellen felszólalna.

A gyűlésen kjvül bezzeg jár a szájuk. 
Mikor szólani kellene — rajta a lakat. 
Hallgatnak, mi n t a  sült hal. -

Mi szegény adófizetők, kik filléreink
kel hozzájárulunk a katholikus iskolák 
fentartásához és kilátásunk van rá, hogy 
ugyancsak belenyúlnak majd zsebünkbe, 
nem hagyhatjuk szó nélkül a klikk-szerű

Éppen az autonómia^ uagyválasztmá- 
nyában ülnek oly urak, kik szidják a 
városnál észlelhető pajtáskodé gazdálko
dást.

külömbek. —->• A tanítóknak nem adnak 
szívesen lakást, másnak pedig lapáttal
szórják a pénzt.

j3zégyen, hogy szó nélkül tűrik a pá
lyázati föltételek kigúnyolását.5")

E gy Icmtholikut.

*) ‘ üzöljük e czlkltet, bár hangja erős, de hűen 
ismerteti a hangulatot. Szerk. -------

Császári és Apostoli királyi Felség t 
Legkegyélmesebb Urunk !

„Egy szó nyilallott a hazán keresztül s e 
röpke szóban annyi fájdalom: Magyarország 
Nagyasszonya, Erzsébet Királyné meghalt! 

Áldott legyen őrökké az 5 szent emléke I 
A gyilkos- kéz, mely a legnemesebb szív  

dobbanását elnémította, különösen még két

édes hazánk legnagyobb javára éh '‘népeinek; 
boldogitáaéra még igén sokáig; éltesse és 
minden áldásával árSszsze el.

Kik egyébként fejedelmi kegyelmébe aján
lottan alattvalói hódolattal éa változatlan 
hűséggel maradtunk,

Győrött, 1898, évi szeptember'1 hó 17-ik 
napján tartott rendkívüli választmányi ülé
sünkből.

Császári és apostoli királyi Felségednek 
hódolóalattvalói. és logalázatosabb szolgái.

A gyári ügyvédi kamura-.
B a k y  l i tv á n  a. k.

oln$k.
I>r; K o m  *Tánoa s. k. 

titkár.

szivet sebzett meg mélyen^ érzékenyen: Fel
séged, a koronás férjét, és ,n magyar nem
zetét.

Névé és egész élete elválaszthatatlan,» élő 
szálakkal fűződik hazánk uj alkotmányos

HÍREK.

történelméhez, nemzetünk életéhez.
Folségedjiek, koronás férjének zivataro? 

bölcs uralkodásában és uralkodó gondjai 
között hűséges védő szelleme, vigasztaló 
őrangyala, hazánknak óa nemzetünknek pe
dig áldó nemiöje, szerető édesanyja volt._ , '
—Illo^ós igazságos, hogy az egész nemzet

és annak minden egyes fia kegyelettel bó
duljon áldott emlékezetének és szent féle
lemmel boiuljon le Felséged, a kesergő ko
ronás férj, hazánk nagy királyának mély

— Közgyűlés. A Rábaezabályozói társulat f. 
hó -1Lón, kedden tartja rendes közgyűlését, 
melynek főtárgya a jövő évi költségvetés meg
állapítása. A közgyűlés iránt nagy az érdek-' 
lödéa. Szükséglet' végösszege 1641080 ko
rona, az ideinél 128520 koronával kevesebb. 
A nagy leszállítás két főtétele építési költ
ség a társulat régi árterületén czimmel 48

És ime ők maguk csipetnyivel -sem bánata_előtt; s az őrök igazság ellen véte-
nénk mi, kik az igazság szolgálatában télje 
ejtjük emberi és bazafiui- kötelességünket, ha 
az elsők között nem sorakoznánk a nemzet
hü fiaihoz és a szerető szív kegyeleteveFnem 
sietnénk leróni, egyrészt hálánk szentelt adó
ját a megdiosőült nagy királyné emléke. 
Iránt, másrészt alattvalói hódolatunk és 
őszinte részvétünk vigasztaló áldozatát be
mutatni Felséged, a sokat meglátogatott 
bölcs király és gyászoló koronás férj magas 
trónja előtt. '

eT kegyéien Felséged alattvalói-hu-

zet végösszege 1,700,315 korona, jelentkezik 
felesleg 59 235 korona. Az egységnek .hatal
mas csökkenése őrömet keltbet az érdekel
tekben és bizalmat az elnökség - iránt. —- 
A mosonmegyeiek baján is segítenek. Pogány 
izgatása hiába lesz.

ségbői és változatlan őszinte szereltből fa-

osapatát Salamonién tűi a lapon utolérte és 
azonnal közibük tüzelt. Kilenoz maradt halva, 
kiknek a golyó a derék és nyak közt ment 
által a testen. A lövésekre a borvátok föl- 
eszméltek, neszeztek és akik előbb csende
sen, de mégis dalolva nyugodtan mentek, 
most lármába törtek—ki, káromkodtak, fenye
getőztek és futottak. Futottam én is mint 
mindenki, haza. Folyosómról láttam,* hogy 
a Répoze völgy eTéle van emberrel. A hor- 
vátok futottak; a falun keresztül menékül- 
tek Peresznye feló. Az ágyuk, 4 drb, vág
tatva jöttek Salamonin felül, nemkülönben a 
huszárok is és először au. n-.J„Ujárok“s nagy 
hidjánál foglaltak állást, honnan a falun ke
resztül lődöztek Peresznye felé a borvátok 
után. A plébániaiak tetején átrepült golyók 
sivitása még egy hó múlva is szivem és fü
lemben volt. A borvátok az úgynevezett 
»Gyűr* erdőben, *— mely most ki van irtva 

—  a nomes-vissi határnál a Peresznyére 
vezető utót) foglaltak állást, ágyúikat éppen 
az ut középén állítva fel; embereik pedig

* A vitai plébániaház dombon fekszik szép kilá
tással a Répoze völgyére.

* A Képesének mellék árka, a nagy záporok al
kalmával a dombokról'lerohanó víz befogadására.

alul és felül • * erdőn innen a határban 
képeztek osatalánczot. A magyar sereg ágyúi 
Nemes-Viasen alul a domboldalon voltak 
felállítva, még a katonaság is, mely állott 
néhány fikából, önkénytesekből, nemzet
őrökből és egypár huszárosapatbói. Lehetett 
az egész 5—6000 ember, négy hatfontos 
ágyú és hanbikkal.

A csata csakhamar ágyúval kezdődött, mit 
követett a kis puskával való lövöldözés. .— 
Ökölre nem került á dolog. A csatárláncz 
felnyúlt á káptalanvissi felső szőllőkig.- A 
szent-László kápolnánál állott egy csapat hu
szár, a másik alább a keresztnél, ezen alul 
a „Tompornál“ és a plébániaföldeken, nem
különben a kert alatt, a templomon túl egy- 
egy csapát 20—30 fika. A lovas nemzetőrök 
ágyufedezeten voltak. A gyalogok pedig a 
faluban a házak elejét támogatták. Ejtettek 
nehány foglyot is, kiket á  plébániaház pin- 
ozéjébe zárlak éa midőn azokat néhány fel
kelő nép,, melylyel az udvar tele volt, meg
akarta gyilkolni, sőt garázdálkodni is kezdeti, 
egy huszár által kérésemre kitiaztogattattak 
és nem volt senkinek szabad ide belépni, 

(Folytatása következik.!

ezer korona, kisajátításrköltségnél 80000 ko
rona. Ellenben a fentartási költségek 10300 
koronával emelkednek. Fedezetben a pénz
tári maradvány 36,000 koronával kevesebb, 
a dunai és lajtai kapcsolt ártér hozzájáru
lása 117,000 koronával kevesebb, ellenben 
ingatlanokból és jogokból a régi területről
JLQ,000 koronával, ártéri járulékból szintén a 
régi területről, vagyis a Rába és Rábcza ér- 
de k el tségtót RÁdOOkoronával több.—A-fed e-—_____

| Rusgő Lénárd lovag: 1 a  kismartoni
peres! kerületnek gyásza van. jRttsséTjénSrü“  
lovag, tiszteletbeli—kanonok, széléskuti es
peres-plébános f. hó 8-án reggel visszaadta 
lelkét Teremtőjének. A  közbecsülésnek ör
vendő férfiú 1841-ben született Jánqsházán 
(Vasmegyében). ,1864-ben pappá szentelték 
és szomódi, soproni, msjd kismartoni 
káplán lett, 1872-ben elnyerte a széléskuti 
plébániát. Tavaly ülte meg plébánoskodásá
nak 25 éves jubileumát, amikor a község 
apraja-nagyja sietett a szeretett lelkipásztor 
üdvözlésére; Községe érdemei elismeréséül 
díszpolgárrá választotta. 1894-ben a. kismar
toni kerület esperesévé lett; 1897-ben pe
dig a győri székesegyház tiszteletbeli kano
nokává nevezte ki a király. Russó élénk 
részt vett a közügyekben; szavának volt 
súlya és tekintélye, Halálát nemcsak Szé- 
leskut község, a kismartoni esperesi kerület, 
hanem egész Sopronmegye gyászolja. Az 56 
éves korában elhunyt tiszteletbeli kanonok 
temetése hétfőn délelőtt lesz. A beszentelést 
KtUrovácz Ernő fölszentelt püspök végzi.

— K erékpárverseny t múlt vasár
napról rossz idő miatt elmaradt kerék
párversenyt ma okvetetlenül megtartják. 
A rossz idő dáczára nagy az érdeklődés. 
A nevezések nem várt módon- szaporod-

4


