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(Griinbauui Márk) intézemlők.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:
GliÜNHAUM MÁRK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.
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Nyílt-tér petitsora '25 kr.

Gyermekeink jövője.
C-ak egy pár hot és ismét bezárulnak 

az iskola kapui Ilyenkor sokat lehet hallani, 
hogy un tanakodnak a szülők és főleg az 
iparos-fzülők afölött, hogy mire tanittassák 
gyermekeiket? milyen pályára adják?

Tervezik: A leányt néhány esztendeig 
ff. hőbb!) iskolába járatják, hogy a sok 
mozaikszert! haszon (?) mellett tanuljon meg 
zongorázni, francziául (roszul) olvasni, no 
meg titkon u. n. érdekes regényt olvasva 
élvezni.

A tiura nézve össze-vissza forgatnak min
dent. Nevelni akarnak belőle papot, orvost, 
ügyvédet, képviselőt, jegyzőt, Írnokot . . . .  
csak azt nem, amik ők maguk: munkás 
iparost.

Valóban csodálatos az ilyen gondolkodás, 
vagy jobban mondva „beteges" felfogás.

Régen mondták már és sokan, hogy a 
magyar ügyvéd-nemzet Igazuk volt. Ma is 
abban a hibában szenved nemzetünknek nagy 
része, hogy gyermekéből, — akár van tehet
sége, akár nincs — minden áron urat akar 
faragtatni. Pedig jól látja és hallja, hogy a 
inai „okleveles" világban minden pályára 
mennyien vannak az úri jelentkezők; látja, 
hogy meddig kell fizetés nélkül nyomorognia 
es milyen „taszitóval" kell bírnia az okle
veles urnák, ha csak 'egy kis álláshoz is 
akar jutni; annál csodálatosabb, hogy sok 
józan iparos mégis minden áron ilyen urat 
akar nevelni fiából.

Megengedem, annak a régi közmondásnak 
vau jogosultsága, hogy: „legyen a fiú több, 
mint az apj.i," de az ipirosokra csak egy 
tekintetben áll ez: legyen kitünobb, értelme
sebb iparos atyjánál!

Tagadhatatlan tény, hogy valamint a test 
fej nélkül nem ér semmit, éppen úgy tudo- 

1 Hiányosan szakképzett urak nélkül sem lehet 
' társadalmat, államot képzelni, de másrészt 

igaz az is, hogy az állam gazdagodásának, 
jólétének egyik igen hathatós eszköze: a fejlett 
ipar és értelmes kezelője, a munkás iparos

Legjobban tesz azért minden iparos, ha 
fiából szintén tanult iparost, nevel.

Azt mondhatják erre némelyek, hogy bajos 
dolog, mert a mai világban a gyáripar tőnkre 
teszi az iparost.

Ez egészen nem áll.
A jó  kézimunka, mely felelősségre készül, 

s a solid ár soha sem fog mellőztem! a gyári 
értékű áruirt, melyért senki sem felelős. Nem 
kell egyszerre meggazd ig.'dni akarni és túl
ságos árakat kérni!

Napjainkban a munka világát éljük, a 
munkát szívesen megfizetik, az iparos munká
jára pedig mindig szükség van.

Mert vájjon mi keit gyakrabban: kérvényt 
iró zugirász-e vagy lábbeli ? Mire vau több
ször szükség: ügyvédre e vagy ruhára? . . . 
és igy tovább. Az iparosra és munkájára 
többször van szükség a köznapi életben, mint 
sok egyébre. A szorgalmas iparosnak munkája 
sűrűn húsza a pénzt, a földi boldogság egyik 
föltételét

Valóban, szerintem nincs boldogabb ember 
ma, mint az Istent félő, józan, munkás iparos 
és pedig azért, inért /ügyetlen; ha ugyanis 
megadja Istennek a mi Istené, ez nem hagyja 
el őt; ha lefizeti az államnak és segédeinek 
tartozását pontosan és teljesíti egyéb hazafi is 
polgári kötelességeit: nem függ senkitől, nem 
kell, hogy hajlítasz* senki kegyét, mert aki
nek szüksége van asztalos, czipész, lakatos

Az én Pali öcsém.
Irigykedem szállta meg szivemet, amikor etno 

grupkiai ismereteimet azzal a tudással gazdagí
tottam, hogy Szentpétervárban néha megesik, hogy 
diákul ti elvesz egy diákkisasszonyt és aztán együtt 
járnak az előadásra.

Mennyire czivilizált már a Muszkaország! — 
sóhajtottam fel! — oh ha mi is már auuyira
vihetnők !

Mert tetszik tudni az én ezer meg ezer kol
legáim közt egy sincs ki feleségestól járna elő
adásra.

Magam sem vagyok még nős, no de ebből 
még nem következik az, hogy a bátyámnak ne 
legyen felesége és ne legyen gyermeke. Ennek a 
logikai következtetés alaposságának és megdőli t- 
betlei,ségének köszönhető az, hogy az én Palika 
"cseni ezelőtt három évvel es néhány - hónappal 
bemutatta tiszteletét a fényes napnak, melynek 
világa tudvalevőleg első látványossága az uj állam 
és világpolgároknak.

Azóta mint engedelmes és jól nevelt gyer
mekhez illik, szabad folyást engedett a természet 
rendjének! kinőtt a pólyából, emanczipálta magát 
a csecsemőség minden keserve és gyönyöre alól, 
kinnitatta az első fogak fehérét, megtanulta, hogy 
szülei közül a szőröst papának, a rokolyást pedig 
mamának hívják; és miután elsajátította a Sipszi 
kutya becses uevét is és megtudta ruár külöu-

böztetni a kávéskanalat a kiflitől, a „bácsi* szó
val is szaporította rohamosan növekvő i-zóbőségét

Nyelvészeti kincsének ezt a szaporodását ne
kem köszönheti, mert csekélységem az ő legked
vesebb bácsija. Ebből látható, hogy a fiúnak kitűnő 
Ízlése vau.

Sokkal örömöstebb nyargal az én térdemeu, 
mint a saját külön hintalováu, ámbár megvallom 
nem úgy ízben fejezte ki azt a szegény óhaját, 
hogy jobban szeretne igazi csacsin ülni, mint 
rajtam. Megígértem neki, hogy veszek neki egyet, 
de egyelőre érje be velem.

Szeretem Palikát, az apja is szereti, a ma
mája is; különösen a mama erősitgeti, hogy min
denki rajong azért a kedves angyalért. — Nem 
mernék benne kételkedni, habár, — értesülésem 
szerint a házmester furcsa áldásokkal szokta ki
tüntetni rajongását, amikor az éu Pali öcsém az
zal mulat, hogy mily pompás hanganyag rejlik 
torkában és bizonyos, hogy apró termete az oka, 
hogy nem éri el a magas c-t.

Szegény pic/.ike, nem is gyanítja, hogy még 
mennyi keservet fog okozni neki a tanulás, inig 
az a-tól a b-u keresztül a c-ig hatol, ahouuan 
aztán végig hajszolják az x. y. z.-ig. Persze ennek 
a közoktatásügyi miniszter az oka.

De sző a mi szó, Palikának határozottan van 
tehetsége a zenéhez és a kedves mamája már 
azon gondolkozik, hogy mily h ingszerekre tani
tassa. A legjobban szeretné az okarinát, mert azt 
úgy kihajíthatná az ablakon, hogy ezer darabra 
törne és nincs a világon olyan hangszerkészítő, 
aki összeragaszthatná.

stb. munkára, az felkeresi, munkáját megfi
zeti s azzal végeztek.

^"hivatalos ur azonban, nem tudnám meg
mondani hány főnöktől függ, kinek ha kegyét 
nem keresi, könnyen megesik, hogy annak 
szeszélye kiveszi szájából a kenyeret; inig 
az iparos, ameddig dolgozik, mindig az ma
rad amit kitanult.

Nagyon ferde felfogás iparosainktól, hogy 
minden áron „úrrá" lenni kényszerítik fiaikat. 
Hagyják ezt az úri szülőknek, kikuek talán 
szivök hasadna meg, ha becsületes, gazdag 
iparos lenne nevök örököse; legyen hát inkább 
tengődő úri napidíjas! . .

Iparosok! Leányaitokat taníttassátok, hogy 
tudjanak Írni, olvasni, számolni, hogy legalább 
értsék is azt, amit lesznek ; tudjanak takarékos 
gazdasszonyok lenni és tudjanak jól főzni s 
háztartásukat okosan vezetni. Zongorázni 
nem kell hogy tudjanak, mert manapság a 
férjek jobban szeretik a jól megfőzött ebedet, 
mint a rosszul zongorázott operetteket.

Fiaitokból neveljetek iparosokat, tanít
tassátok ki jóhirü iparos üzletében azzá, a 
mihez kedvök, hajlamuk van; tanítsátok ineg 
jó példákkal Isten félelmére, józanságra, mun
kásságra, becsületességre! Iligyjítek el — 
nézzetek szét az éleiben — ezzel boldogabb 
jövőt biztosittok nekik, mint ha erővel, kinosau 
kitanittatjátok oly uracskákká, akik dolgozni 
nem igen szeretnek, de nem is igen tudnak, 
liánéin tudják nujd hamarosan elprédálni azt 
a kis vagyont, amit ti verejtékkel össze
kerestetek.

Neveljetek fi titokból derék iparosokat 
s használtok a haza jólétének; becsületes 
nevetek emléke pedig sokáig tiszteletben 
fog fenn maradni.

Zongorával természetesen bajos volna ilyent 
megcselekedni.

A papa egyáltalábau kissé mogorva ember. 
A múltkoriban történt, hogy odaszólt neki a 
menyecske :

— Te Jóska! ennek a mi édesünknek remek 
hangja vau; jó volna, ha kiképeztetnök, még pedig 
Olaszországban.

— Jó lesz, dörmögi a férj, kit a gyermek 
kiáltozása idegessé tett, küldjük el Taliánországba, 
de rögtön !

A kedves mamát ez a felelet nem riasztotta 
vissza és most már zenetauitót is keres a kis 
Palika mellé; ez idő szerint azouban éu oktatom 
a dalolás művészetére.

Zseni, láugész, hatalmas talentum ez a fiú! 
Kissé bajosan haladunk ugyan, mert miut minden 
tenorista, Palika is önfejű és néha egész sorokat 
akar kihagyni, de az én csalhatatlan módszerem 
segítségével mindenkor kiveszem belőle a hangot.

Palika nagyon szereti az állatokat. Nem rég 
el vittem az állatkertbe, hol pompásan mulatott. 
Midőn haza kellett térnüuk, a fiú sopáukodva 
szólalt meg.

— Báczi, ugye milyen jó dolda van a maj- 
motnat ?

— Miért fiam ?
— Miudid itt majathatnak az állaikeltbeu.
Zoológikus sétáink Palinak arra a szellemes

kérdésre szolgáltattak alkalmat, hogy hát az orosz
lánokat és az elefántokat is a gólya hozza el az 
öregeknek.

— Valosziuüleg — feleltem kissé zavartan*



A delegáczió.
E héten kezdte meg üléseit a delegáczió a 

magyar fővárosban. Fontos tárgyak kerülnek majd 
napirendre és a közös miniszterek hosszú beszéd
del igyekezrek b bizonyítani, hogy m;ly nagy 
szüksége van a monarkiának arra az uj kölcsönre, 
melynek megszavazását a delegácziótól kérik. Nem 
csekély összegről lesz szó, hanem sok millióról 
és e temérdek pénzért még a miniszterek is szí
vesen tartanak beszédeket. A delegátusok meg 
fogják hallgatni őket és kétségtelen, hogy a köl
csönöket megszavazzák, mert tagadhatatlan, hogy 
fontos szükségletek fedezésére akarják fordítani. 
Nem kevesebbről vau ugyanis szó, mint arról, 
hogy hadseregünk füstnélküli puskaporral felsze
reltessék, mely újítást immár európaszerte majd
nem minden hadseregben keresztül vittek.

A hadügyminiszter az újításnak oly nagy 
jelentőséget tulajdonit, hogy hadseregünk barcz- 
képességét részben e feltétel teljesítésétől teszi 
függővé. És e felfogásban osztozik a közös had
ügyminiszterrel a monarkia minden katonai szak- 
férfia, kik azt állítják, hogy egy hadsereg harcz- 
képessegéuek megállapításánál első sorban tekin
tetbe veendő, vájjon rendelkezik-e mindazokkal 
az eszközökkel, melyek fölött az ellenfél is ren
delkezik a ciata eldöntésének előnyös kihaszná
lására. Az pedig tagadhatatlan, hogy a füstnélküli 
puskapor akkora előnyöket biztosíthat a küzdő 
félnek, melyek a háború kimenetelére döntő be
folyással lehetnek.

A kérdésnek szakszerű megbeszélése bizouyára 
igen tanulságos és érdekes mozzanatokban gazdag 
eredménynyel járna, de éneikül is könnyen elkép
zelhető az óriási előny, melyly-l a füst nélküli 
puskapor bír ama kéuszagu áthatlau füstfelleget 
terjesztő puskapor fölött, mely a lőfegyver elsü
tése után a legénység szeme körül kerekedik és 
a látást gyakran perczekig elhomályosítja. Mind
ennek meg-züutetóse kétségtelenül igen nagy ha
ladást jelent a küzdelmi eszközök tökéletesítése 
terén és azok a milliók, melyeket a közös had
ügyminiszter e c/.elra kivan, nem meddő péuzfe- 
Cserlés, hanem olyan befektetés, mely derék ka
tonáink helyzetét egy esetleges háborúban meg
könnyíteni és a nemzetet nagy véráldozatoktól 
megkímélni lesz hivatva.

Hirek és különfélék.
— k in e v e z é s .  Giof Szspary Géza ur 

ö nagy méltóságaiul* jeles tehetségű fiat, gróf 
S/apaiy Lászlót ő f-lsege a király fizetés
nél Min ovei'egi aita-eve nevezte ki Őszin
téi! oifllűiih!

— S-iary József általánosan tisz
teli aljarar-birank pünkösd napján jegyet váltott 
Körmend hölgy koszt.rujauak egyik legszebb virá
gával, Spratiszky Irén kisasszonyuyal, Spranszky 
Sándor volt postamesternek kedves és müveltlelkü 
leányával. Fogadja az uj matkapár szívből eredő 
szerencsekivanatainkat! x.

— A k i r á ly n é  .H á r ia c z e llb e u . Felsé
ges királyueuk f. hó 3-án délben Mária Valéria 
tőherczegnővel és Ferenc/. Sál rátör főherczeggel

— Hat a gólyákat ki hozza a világra, kérdé 
Palika.

Szerencsére léggömbös talián közeledett fe
lénk és egy kék hólyag árán adós maradtam a 
felelettel. De a léggolyó csakhamar megirigyelte 
a madarak dicsőségét s néhány pilliauat múlva 
fenn lebegett a szabad magasban.

— Várjou térem szépen, várjon egy ticzitét 
— kiáltott Palika, de bizony a „luftballon* nem 
várakozott.

Mikor már a felhők táján járt, a fiúcska kö
vetkezőleg szólt hozzám:

— Báczi, hozd le!
Hiszen igaz, hogy meglehetősen megnőttem, 

de ha létrára álltam volua is, akkor sem tudtam 
volna lehozni a léggolyót, melynek én adtam meg 
az árát másodszor is, mert csak jó csomó czukor 
árán vigasztalhattam meg zokogó öcsémet.

De azért még fel-fel tekiutgetett a gömböcske 
után, mely uiár-tuár elr.üut szemeiuk elől.

— Most az ungyalot játszauat majd vele — 
szólt Palika.

Egészben véve jó fiú ez az éu öcsém, de van
nak perczei, mikor szörnyű módon kegyetlen ér
zelmeket árul el.

A napokban elmondtam neki a boldogtalan 
Piroska históriáját. Tőlem telhető borzalmas szi
liekben festettem le előtte a szegény leány sorsát, 
és szinte magam is könnyeztem belé, mikor emle
gettem, hogy bizony az az ordas farkas megette 
a nagymamát és a kis Piroskát, .ki kalácsot vitt 
az öreg asszonynak.

Amint azonban befejeztem a mesét az én 
Pali öcsém örömében felkiáltott.

— Oh az a ted vés tis fartas !
— Micsoda, szólok szörnyüködve, a farkas 

kedves, hiszen megette a nagymamát!
— Hát éhes volt szedéuyte, feleli Pali ár" 

tatlaoul.

Neubergben volt s azután mindhárman tovább 
utaztak Freiu-en át Máriaczellbe.

— B a le k e t.  Weiss József köztiszteletben 
álló bellatinczi kereskedő f. hó 4-én a délutáni 
vonattal tel. szerkesztőnk üdülésre ide érkéz, tt 
bátyjával Regedébe érkezvén, egyfogatu bric^ká- 
jával még aznap haza uztaztaban kocsijának má
sodik ülőhelyét a vele SpieltVldról jövő utuársá- 
nak ajánlotta fel. Már a befogatásnál latoi lehe 
tett, hogy a Most-fóle vendéglőben több napig 
nyugodott ló tüzeskedik. de a tulajdon is ettől 
ruitsem tartott s a két utas a könnyű kocsiban 
elhelyezkedett. Alig vette azonban Weis/ a gyep
lőt kezébe, a ló a vendéglő ungy kapuján kirohant 
s a ház előtti meredek lejtőn rövid kanyarulattal 
egyenesen a muraszombati országúira főt dúlt és 
tefbukott, a jobb oldalon ülő Weiszt maga alá 
temetve. A szerencsétlenség színhelyére csakha
mar megérkezettek siettek a kocsit, felemelni s 
ekkor vették csak észre, hogy W. egy vérben 
fekszik. A kövér urat nagy ügygyel-bajjal bevit
ték a vendéglő egyik s: óhajába, ahol egy reg ob i 
orvos beható vi/sgaiás után a |obb láb térdénél 
törést s a jobb karban kific/.unutást koii'tatált, 
azonkívül az arcz és jobb szem is sérüléseket 
szenvedett. Utilarsa annyiban még szerencsésebben 
járt, mert a kocsi magas és puha tugói ót az 
utcza másik oldalara lökték és egy pár légfordu- 
lat után leesve, csak a bal karját sertette nt-g. 
Weisz állapota nem veszélyes ugyan, mindamellett 
uem volt szabad őt eddig Bellatinczra szállítani. 
A részvét altalános. x.

— É l i  '.J írv izw g iila tok . A muraszombati 
állami elemi néptaiiodabaii a f. 1 889 —9j. tanévi 
zárvizsgák a következő napokon lógnak megtar
tatni, u. m : Június 23-án délelőtt az 1. és II., 
25-őn a III — VI. főosztályban, 26-án délelőtt a 
II I—VI, délután pedig az I. és II. leányoe/.tály- 
bau a közismeretek tantárgyaiból, 27-én délelőtt 
az összes kát. és ág. ev., délután pedig az izr. 
vallásit növendékekkel a vallástanból, továbbá 
24-én esti 5 órától kezdve az alsófoku iparos- 
tanonczok előkészítő- és 1. osztálynak, 27-én szinte 
esti 5 órától fogva a II. és III. osztálybeli ina
soknak lészen zárvizsgája, — 29-én d. u. 2 órakor 
lesz az igazgató tantermében a munka-kiállítás.

A barkóczi ál!, elemi népiskolában az évi 
zátvizsgálatok folyó hó 14-én délután, — a csend
laki iskolában pedig juuius hó 16-án reggel 8 
órakor tartatnak meg, amelyekre a tanügy iránt 
érdeklődők tisztelettel meghivatuak.

— A b écs i ló -k iá llitáN O ii járá-uiuk ló-
anyagának szebb példányai szintéit részt vesznek, 
mert a muraszombati gazdakör buzgói kodására s 
ennek költségeire f. hó 5-én 3 mén s 4 kancza, 
ezek közül kettő csikóval, indult Regedéből útnak, 
hogy a bécsi kiáliitásou a uórifaju ló-anyagunkat 
bemutassa s díjért verseuyezzou. Gazdakörünk 
ezen lépésével ló-anyagunkat ismertté óhajtja 
tenni, hogy igy több és jobb vevőket szerezzen 
gazdáinknak. Az inteuczió szép és kívánjuk, hogy 
siker koronázza gazdakörünket e fáradozásában. 
Az eredményt aunak idején hozzuk. r. 1.

— K e g á le - l ig y . Budapestről vett értesülés 
szerint 12.000 község került megváltás alá. Ezek 
közül 8000 uél egyezség alapján történt iu tg a

— De Piroskát is megette! — feleiéin.
— Hát nagyon éhes volt, szólt Pali.
— Neked az tetszik, hogy megevett két 

embert ?
— De hiszeu neui ette med a táláéiul, felel 

Pali méltatlankodva azon, hogy én bántalmazom 
az ő kedves állatkáját, a melyik az állatkerti 
ketreczbeu olyan jámborul viselt magát. Ei mikor 
bizonyítgattam, hogy az éhség sem jogosít fel 
senkit sem arra, hogy két embert megegyek, Pa
lika síi  va fakadt.

Az ég tudja, hogy honnan telik a gyermekek
nek az a sok könnyűje ; minden alkalommal sír
nak. És meg kell vallanom, az öcséin tudja, hogy 
könny hatalmas fegyver.

Tessék csak megnyugtatni egy ilyeu tutit, 
amikor azért sir, hogy vegyenek neki egy kis 
zsírállót, hozzuk le neki a uapot az égről . . . . 
lógják meg neki az utczáu az ugráudozó verebet.

A Pali öcsémnek is vaunak hasonló kíván
ságai és a minap kereken kijelentette, hogy uem 
eszi a kávét, ha nem adnak ueki egy egész fel- 
töretlen friss zsemlyét, amelyet a saját fogaival 
akar tönkre teuni és megsemmisíteni.

Szerencséje a fiúnak, hogy éu vagyok a nagy
bátyja, mert külömben nem itta volna meg a 
kávéját.

Teljesítem minden kívánságát, csak arról az 
egyről kell lemondani, hogy a magam bajuszát 
az ó piczike orra alá bigyeszszem.

Palika, ez már mégsem járja, hogy megfosz- 
szál legnagyobb kincsemtől.

Nagyon szeretlek ugyan, de a bajuszomat 
nem a számodra növesztem. Ha bajuszt akarsz, 
várj inig magadnak nő.

De uagyou ne siess a növesztéssel, mert el
hiheted, hogy nincs boldogabb teremtés a világon, 
miut az olyan ember, akinek még csak sokára fog 
megnőni a bajusza ! KOMOR.

kártalanítás s az egyezségek már majdnem mind 
jóvá vaunak hagyva. A többi 4000 káiíalamtási 
ügyből is már 1500 körül el lett bírálva s a töb
bire is gyorsan ra kerül a sor. Eddig 8 millió 
forint értékű kartalanitási igény lett bejelentve, 
mely összegből az illetőknek 7 ós fel millió frt 
ki is van mar utalványozva. A regále-kárpÓtlás 
főösszegét előreláthatólag 223 millió forintra 
fogjak felemelni.

— A h o n o s s á g i k é r d é s b e n  Irányi Dá
niel altul benyit|tott törvényjavaslat 139 szava
zattal elvett* tett. Mint képviselőt körökben beszé
lik ennek folytan az ószszel gróf Karolyi Gábor 
és többen egy. direkt Kossuth visszahouositásáról 
s/.óló törvényjavaslatot fognak a ház elé terjeszteni.

U t6 -á llilá w . A rendes havi utó-allitások 
•Szombathelyen juuius (j-án julius 5-én, augusztus 
5-en, szeptember 5-éu. október 6-áu, november 
5-éu, deczember 5-éu és 189i . jauuar 7-én fog
nak megtartatni.

— T ü z e s e t .  Jegeiivésen május 27-éu éjféli 
12 órakor Zsilavecz István háza ismeretlen okból 
kigyuiadt és a ház teteje, több rendbeli bútor, 
szárnyas liázi állatok s gazdasági eszköz lőu a 
lángok martaléka. A községbeli lakosság a tűz 
oltásánál erélyesen közreműködött a közel fekvő 
Dombaija község lakosságával együtt, kiknek — 
és íőkép a tii/.i fecskendővel a h-lyszjuen gyorsan 
megjelent széchénytálviuknuk — köszönhető, hogy 
a fii/, tovább nem terjedt és reggeli 4 órára tel
jesen el lett fojtva. A tűzvész áltál okozott kár 
867 írtra beC'ültetett. Az épület biztosítva volt.

— B o r  Ili ( Iá ró l értesítik lapunkat, hogy
Gyéi g > ék 1-t vau ottani lakoson hosszabb betegség 
után az őrültség tünetei mutatkoznak olytormáii, 
hogy mindenféle képtelenségeket beszél össze és 
minduntalan el akar futni. Hozzátartozói azonban 
uem akarnak ama nézetnek helyet adni, mintha 
ezek csakugyan őrülést rohamok volnának és ez 
állapotát a kiállott betegség utókövetkezménye- 
kép tekintik s reményt táplálnák, hogy a láz el 
fog múlni. r —.

V U lM -riilluli. Horváth Adáui musziiyai 
lakós 11 * éves Lajos nevű fia május 31-én szülei 
és nagyszülei mezei munkára a háztól eltávozván, 
a gyermek édesanyjának 12 éves öcscse felügyelete 
alatt maradt bouu ; inig ez utóbbi az istállóba 
ment a ni lkaknak enni adni, a néhány perezre 
felügyelet nélkül maradt gyermek az udvaron 
levő tokába esett és beletult. — Ez a folyó 
évbm járásunk területén már a harmadik eset, 
hogy gyermekek a házaknál levő patakba túlad
tak, ped g mily egyszerű módon el lehetne az 
ily szereucyelieuségeket hárítani azáltal, ha azon 
a hatóság altat már több ízben kiadott rendelet 
pontosan végrehajtatnék, hogy a hegyvidéken — 
különben tüzreitdöri szempontból is szükséges to
kák bekerittetnének és zárható ajtóval láttatná
nak el. — — Lapunk zárta elótt veszünk a fenti 
esethez teljesen hasonló hirt Mezőváriéi Eszerint 
Szárazhegyen Krányecz Anna jáuosfat születésű 
szárazhegyi lakos zselléruő folyó hó 5-éu Mura
szombatba távozván, 14 hónapos Iváu nevű tör
vénytelen fiát édesanyja és nővére gondjára bizta. 
Midőn ezek deli imájukat végezve a szobából 
kijöttek : az udvaron hagyott gyermeket a ház 
közelében levő tóban megfuladva találták. — — 
Kou&z József korongi molnár e hó 4-én a Mu
rába esett és belefult. r—.

— Az u j v a n iili  im ló liá z  építését Csák
tornyán mar megkezdték. A munka igen serényen 
folyik. Sok haj vau a vízzel, mely az épület alap
ját valósággal elönti. Tényleg vízbe rakják le a 
fundamentumot, noha a szivattyúk folyton mű
ködnek. Az uj imlóbáz igen hosszú épület lesz. 
Maga a fedett veranda 78 méter hosszú és 101 s 
méter széles. Az épület közepe emeletes lesz, a 
száruyak földszintesek. A mostani indóházat, ha 
az uj felépül, lerombolják és összes anyaga el
adás alá kerül.

— A k i r á ly i  t á b l á k  deczentrálizácziója 
érdemében az igazságügymiuiszter atua vidéki 
városokhoz, amelyeket a meghozott törvény táblai 
székhelyekké jelöl ki, leiratot intézett s felszólí
totta őket arra, hogy ez évi uov. l-ére elő tud
jak-e a szükséges helyiségeket állitaui? — Ez a 
körülmény, valaruiut az, hogy a budapesti kir. 
tábla legutóbbi teljes ülésébeu a törvénykezési 
szünet idejének meghatározását ez évre egyelőre 
függőben tartotta, arra látszanak mutatui, hogy 
a szétosztást az igazságügyi kormány tuég ez év 
folyamában akarja foganatosítani.

— A trie s ti  általános biztosító-társaság (Assicu- 
razioui Generáli) f. évi ápril hó 29-én Triestben tartott 
noha kisorsolandó értékpapírok csakis névértékűkkel lettek 
a mérlegbe felvéve. A tőkésített nyereségtartalék elérte az 
alapszabályszerinti magasságot 2 625,000 írttal, míg az 
58 ik közgyűlésén beterjesztette az 1889. évi mérlegét. A 
közgyűlésnek tett jelentésekből értesülünk, hogy az élet
biztosítási ágban a díjtartalék 2.016,099 frt 42 krral szapo
rodott és 1889. deczember 3 lókén .'6.634,162 frt 01 krra 
emelkedett, mig az 1889-ben újonnan kötött biztosítások 
összege 16.225,817 frt 85 krra rúgott, miáltal az 1889. de
czember 31-ikéu érvényben levő biztosítások tőke összege 
116.904,648 frt 39 krra felszaporodott. Az elemi biztosí
tási ágazatokban a díjtartalék 2.194,541 frt 21 krt tesz ki, 
mig az 1889. deczember 31-én a jövő évekre érvényben 
maradó dijkötelezvéuyek összege 23.544,053 frt 22 krra 
rúg. Az értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezésére 
szolgáló tartalékalap 253,855 frt 74 krral szaporodott és 
1889. deczember 31-én 1.190,453 frt 70 krra emelkedett,



ingatlanok tartalékalapja 1.289,480 frt 92 krra omol tetett. 
Az 1889-ben kifizetett károk összege : 10.114,545 frt 47 
kr A társaság alapitása óta egész 1889. deczember 31-ig 
.,,7.371.940 frt 22 krnyi tekintélyes összeget űzetett ki 
károk fejében. Ezen összegből 139.041 káreset 42.390,021 
frt 32 krnyi kártérítéssel hazánkra esik. Az összes bizto
sítéki alapok 2.388,389 frt 32 krról 40.758,238 frt 42 krra 
emeltettek és a legjobb értékekben vaunak elhelyezve. 
T,?zta nyereség fejében 653,438 frt 48 kr. lón kimutatva, 
miliői minden egyes részvényre 100 arany frtnyi 205 
jranknyi jutalék esik. Mint ismeretes, az Assicurazioni 

rali élet biztosított feleinek érdekében már évek előtt 
lliat.irozta és alapszabályainak 43 §-a értelmében keresz( 

,al js vitte, hogy az életbiztosítási ag dijtartaléka a 1J- 
ni ri 'g szerint egészen külön kezeltetik és külön szániol- 
atik el, és hogy az alaptőke és a nyeremény tartalékok 

felét kizárólagosan az életbiztositottak javára külön le- 
Kotút te. 1889 ben nevezett intézet az életbiztosítási tárczája 
érdekében inég egy igen nevezetes és fontos lépest 
tett előre, a mennyiben kijelentette, hogy az életbiztosí
tási ág különös érdekében a jégbiztosítást üzletköréből 
kizárja és azt mint a baleset ellen való biztosításnál tette, 
e„y külön e czélra szolgáló intézetnek átengedi. Ez által 
a"irii'sti általános biztosító társaság üzletfelei mégis azon 
helvzetbeu vannak, hogy összes biztosításait a nevezett 
intézet ügynökei által helyezhetik el jól és megbízhatóan, 
mert a mint a baleset ellen való biztosításokat az „Első 
o. általános baleset ellen biztosító társaság" áltál intezteti 
el. ép úgy utalja a jégbiztosításokat a szintén általa tá 
mogatott „Magyar jég- és viszontbiztosító részvény-társa
sághoz" elintézés végett. Minthogy, mint ismeretes, ezen 
k,;t intézet mindegyike egy-egy teljesen befizetett millióra 
rUgó alaptőke és az Assicurazioni Generáli jól kipróbált 
ügynöki hálózata felett rendelkezik és azonkívül az anya- 
intézet szolid elvei szerint korniányoztatik, nevezett két 
társaság is azon kellemes helyzetben van, hogy biztosítási 
ágaikban a legmesszebbre terjedő biztosítékokat képesek 
nyújtani.

Vegyes rövid hirek.
t  m e g y éb ő l. A Szombathelyt Sopronijai 

Kó-i/eg'ii át Összekötő vonal hátralékos k ő s z e g -  
soproni ágára Sopron városa 50 ezer forintot 
szavazóit meg. — Tiborfáii múlt hó 22-én Fuisz 
Fraiicziska másfél éves gyermeke a ház melletti 
tókába fűlt. — Főt. Varga György niczki plébá
nos, ki 5(> éven at hirdette Isten igéjét, múlt hó 
27-én 83 éves korában meghalt. — Szombathely 
több iltczáját kövezés helyett aszfalttal fogjak 
ellátni. — A kőszegi r. k. templom tornyán 525 
éves harang van (1385. 0  ltex felirattal) s még 
olyan ép, mintha nem régen öntötték volna. — 
A sárvári önkéntes tűzoltó egylet junius hó ö-an 
dísz-gyakorlattal egybekötött zártkörű tavaszi 
tánczv iga) inat rendez. — Körmenden társaskör 
alakult, melynek alapszabályai megerősítés végett 
már felterjesztettek. — Pinkafőn múlt hő 2(i-án 
ev. lelkészszé Slraner Vilmos segédlelkész válasz
tatott Illeg.

A h a z á b ó l.  A Csáktornyái ni. kir. tanito- 
képezdében a tauképesitési vizsgálatok junius 17 
és következő napjait! tartatnak. — Szeged környé

kén 1200 főből álló városi és környékbeli mun
kás végzi a saska irtását. — Dapsy László, a 
„Magyar Föld* szerkesztője m. hó 29-én több 
beli szenvedés után 48 éves korában meghall. — 
Zemplénmegyében a csendőrség folyó hó 1-eti 15 
parasztass/onyt és 7 paraszíot tartózta tolt le, 
kik utlelvél nélkül Amerikába akartak kivándo
rolni. — Kagy-Kanizsáu a múlt héten egy német 
a;ku nő agybáutalmakbau beteg lett s betegsége 
közben t< l;esen e'feledle anyanyelvét s mo-t csak 
töredezetten beszéli a magyar nyelvet. — A t< - 
mesváli katonai kaszinó vendéglősének lakásain 
isim rétién tettesek fényes nappal betörtek s iró- 
a-ztnla fiókjában levő tárczájaből 1700 frt kész
pénzt elloptak. — Pozsonyban hamis egyforinto
sok keringenek.

A h ü l l ő i d r ő l .  Summatra szigetén a világ 
legnagyobb virágát fedezték fel, melynek kolyliM 
másfél méter magas és ötnegyed méter széle-. 
Fejlődéséhez 1 1 esztendő szükséges. — N- \v-York
ban egy ember mutogatja magát, ki perczen kint 
72 nyers topist nyel le. — Parisban egy nihilista 
összeesküvésnek jöttek nyomára, mely a czár 
vesztét czélozza. — A boazma-bibácsi törvény
szék a napokban 3 gyilkost ítélt kötél általi ha
lálra, kik ez ev márczius havában egy házaspárt 
öltek meg. — Panicza őrnagy, a bolgár fejedelem 
elleni összeesküvők feje, golyó általi halaira ítél
tetett. — A ch.cngói kiállításon az élelmes ame
rikaiak egy csodál akarnak bemutatni. Ugyanis 
egy üveg-palotát építenek a Micbigáu-tó feliekére, 
580 láb mélységgel, s a viz alatti ragyogó helyi
ségeket elektromos világítással, mesterséges leve
gővel és — kitűnő konyhával latjak el.

Jegyzőkönyv
felvétetett a „Vastankerületi tanító-testület muraszombati 
járásköre" által 1890. máj. 10-én Kőliidau tartott XXX H.

rendes gyűléséről. (Vége.)
VI. A jövő őszi kőrgyülés helyéül Muraszombat, 

idejéül pedig október hó 1-je tűzetett ki Tárgyai lesz
nek : egy elméleti es egy gyakorlati előadás; mindaketlő 
szabadon választandó s az elnökséghez később bejelen
tendő. Az elsőre Láng lgnácz vállalkozott, a másodikra 
pedig valamelyik muraszombati tanító lesz felkérendő.

VII. Kondor Fereucz a következő indítványt terjeszti 
be: „Köztudomású dolog lévén, hogy járásunk egyes isko
láiban a tauidö csak 6 hónapot tesz ki, ueniKülönben 
hogy egyes iskoiakuál a hanyag iskolázást a törvényes 
szigorral nem igyekezuek orvosolni, mi szerfelett zavaró
lag hat az összes iskolák munkálkodására : tegyen a kör 
egy felterjesztést Vasvármegye közig, bizottságához, mely
ben a következő tényeket indokolja, a bajok orvoslását 
is kérelmezve :

„Járásunk viszonyai az iskolalátogatást illetőleg 
majdnem mindenütt egyformák, amennyiben minden isko- 
ához több-kevesebb község tartozik, mi a távolsági ue- 
hlézségeket szüli, megnehezítve szigorú télbeu a rendes

iskolábajárást. Legyen tehát állami, községi vagy feleke
zeti az iskola jellege, a viszonyok mindenütt egyformák. 
Mégis azt tapasztaljuk egyik-másik iskolában, hogy csak 
Írásban kezdik meg szeptemberben a tanítást, de tényleg 
novemberben. 8 mindnyájunk előtt ismeretes dolog, hogy 
csak az ág. ev. jellegű iskolák nagy részében már ápril 
végén megtartják a záróvizsgát. Nyíltan kimondom, 
hogy akárhányszor, az állami iskola kötelékébe tartozó 
ismétlő s mindennapi tankötelest csak azért nem Íratja 

' szülője az egész közelben fekvő állami iskolába, de be- 
| íratja a sokszor több mint órányi távolságra fewö más 
j iskolába, hogy a büntetés alól kibujhassék s hogy iskolába 

csak akkor küldje gyermekét, mikor neki tetszik. így tör
ténhetik meg, hogy némely tanköteles e.vről-évre inas is
kolába vándorol, ami csak kárára van a tanügynek. Az 
egész járásban hozassák b e : minden iskolában október 
1-en kezdődjék a szorgalmi idő s junius első felében legyen 
a tanévi záróvizsga, lla e törvényesen megengedett mini
mum tanidőt minden iskola betartja, a büntetést szigorúan 
alkalmazza, úgy szembeszökő lesz a haladás."

„Iskolalátogatok küldessenek ki október 10-ig s a 
mely tankötelesek tz ideig nem járnak fel iskolába, kér- 
lelbetlenüi megbüntetendök. Tehát a mulasztásokat meg
bízható erélyes iskolalátogatok utján a közvetlen meggyő
ződés áltai ktdl ellenőrizni. Hízzon meg tízért a közigazg. 
bizottság néhány tanítót vagy lelkes iskolabarátot, hogy 
e mulasztások összegyűjtése érdekében néhány szomszédos 
iskolát mindegyik ueha-néha, de különösen a tanév elején 
es vegén meglátogathasson. Ez által a büntetésekből eredő 
ódium nem a tanítót éri, ami egyebb okokkal együtt a 
legtöbb tanítót visszariaszt attól, hogy a mulasztókat bűn-- 
telesre kiírja."

Indítványa helyesléssel találkozván, elfogadtatik és 
a tárgy bővebb kifejtése s ind >kolása czéljaból illetve a 
(elterjesztés megtétele végett indít ványozó Kondor Ferenci, 
Vucsak .Sándor és Kolossá Ferenci ez ügyben eljáró bizott
ságul ezennel kiküldetnek.

Vili. Takács K. István aielnök indítványozza, hogy 
a kör Stanley-nek : „A legsötétebb Afrikában" czimü tanul
ságos uj utazási müvet szerezze meg.

Indítván)a elfogadtatván, a mit megrendelésével indít
ványozó aielnök megbizatik.

IX. Olvastatott Slebich Ignácznak ez évi május bő 
8-án kelt s a mai kőig) üléshez iutézett levele, inelybeu a 
korból való kilépését jóiéuli be, mivel a kőrgyülés még 
mai napig sem bizonyította be egyrészről azt, hogy ö a 
hatthyandi kórgyülesiól a szláv irály fejlesztését kérte 
volna, másrészt pedig azt, hogy ö a szent gotthárdi járás
ban levő felekezeti tanítóival ezen körből kizáraudókuak 
nyilvánította volna.

A kőrgyülés bejelentőnek kilépését indokoltnak ugyan 
nem tekinti, miudazulial azt tudomásul veszt, -  egyszers
mind kijelenti, hogy a kilépes állítólagos okául említett 
bátthyandi határozat egyszerűen látszólagos félreértésre 
szolgáltatott okot, amennyiben auuak semmi más értelme 
nincs, mint az, hogy körünk egyáltalában nem foglalkozik 
sem szláv nyelvvel, sem annak bárminő irmodoraval — s 
ezert uehézuicuyezőuek valószínűleg legjobb sz tildékből 
eredt azon indítványa, hogy a kör a vidékünkön divó két
felé szláv irmodul* egyesitese tárgyában a magas kormány
hoz felírjon, minden Oarmiuo gyanúsítást kizáró utogondo- 
lat nélkül, egyszerüeu elvetendő volt; a szeut-gottkiárdi 
ügy pedig a Kői g) ülésnek soha sem kepezte vita tárgyát, 
jegyzőkönyveiben nyoma sincs s a kór 'felette basoulókép 
egyszerűen napirendre tért.

Ezek után c lu ö K  a gyűlést bezártuak jelenté ki.
Kmf. Ko lo s s á  f e u e n o z ,

köri jegyző.

Konkoivo7ó ( f rie -n ). C söves  ten geri daraló.

f Szcc ;uv-

LóLq -g tok lászoló

Fecskendező.

Ketvasu  ek e K örfű rész
MAML _

Szecskavágó.

Csép lőgép .

E i A E P E L  H U G Ón  t>
G

C L PGY ÁR0 S

LIARSHALL SONS & C0I3P Lm
V L Z É R Ü C Y N 0 K E C őzir 'ozgony.

V., KÜLSŐ YÁC2I-UT 4G. BUDAPESTEN V.,
C Y Á

Ajánl legkilünfíbb szork

CULS0 Y A C 2I-U T  4 6 .
E Z E L Ő T T  BR 0 GL E  J 0 Z E F - F E L E

f ./:■*! ii konko ly  rn las i tó ka t  (Trieur) ős gabona, tis z t i tó ros
ta hat. u g y s z in ié n  l« 12;ij; :I» h  r e n d s z e r ű  .sy>rre lóg<j>ehot, k ö n n y ű  1'a jti hé teáséi ekék-, 
csinos tengeri 'darái ók  . hnkorieza  morzsoló!:-, szers :</ eéu/ék -. répa vágókat, 
t o v á b b á  tóhere-tvh lúszoló készü li kf t ,  b á r m ily  g y á r l m a n y u  r s é p lö g ő p h o z , v a la m in !  
őrlőm a lm ok  ő s m alornherendezési gépeket, n e v e .z e ie s e n : (fa bon fi tisz t Hók- 
(E a rvka ) , taráról* , m a lo m  tr ie a r b k . h ritf/crszék  á. tisz to szt fiit/ózó hen- 

tjcrrl:. fe lhordok*  d a ra  tis z t it  i- 
f/ép rk  és m a lo m  v a s r é s z rk é t ; 
lyu ka sz to tt rosta lem ezek  és á lta 
lában  m in d en n em ű  gazdasági. <jé- 
pék és eszközüket le g o lc.ső ib b  a i á k o n  

és le g k e d v e z ő b b  f iz e lO s i lé i.Y  le le k  in <*. »’lt

L isz tosztá lyo zo  honger, -  ' Árjcrv/f kék licniiciiívc kii iilol n«'k. Malomtrieur.

E L I  A L L A L
m indennem ű malom  
felszereléseket béirm ily 

erőhaj tusra._____

eiisz. t »/o /;/7J/í,
unnok és eszkö- 
étiés zek. kovácsok 
é • > / oso k  s z á m  ói n i.

T isztitó  rosta

Gettói aj.

Répa vágó.

Ő rlőm alom .

F ük asza lo g ep . Szónagyüjtő. Sorvetögep.
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