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Egyes szám ára Hl kr.
Előfizetési pénzek és reelamatiók a kiadóhivatalhoz GRÜNBAUM MARK.

(Griinhaum Márk) iutézendők.

Kéziratok, levelek s egyelt szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 0 kr. Bélyegdij 30 kr. 

X yilttér petitsora 25 kr.

Szobrot Mátyás királynak 
a nemzet filléreiből!

Tűz van!
Hol? — A szívben, az emberek ] 

szivében, melyet a szeretet, az emberi 
érzemények legfenségesbike — gyulaszt 
lángra és ápolja azt a barátság, részvét, 
öröm és szerelem olajával, hogy embert 
emberhez fiizve, megkózelitessék a czél, 
melyet Isten kijelölt vala, hogy para
dicsommá váljék e föld, melyet az em
ber tesz siralom-völgyévé.

Ha szeretet igazgatná tetteinket, ha 
a szeretet iránytűje vezérelné életünk 
bajáját, mily édeni életet élhetne az 
emberiség! Szent és sérthetetlen volna 
a  magánvagyon; tiszta, mint a liliom 
feliére a becsület; a szorgalom, béke, 
igazság, boldog megelégedés, társadalmi 
rend, türelem, csendes megnyugvás, 
szóval az eddig nem ismert általános 
boldogság ölelné körül a nagy tnin- 
denséget.

Álom 1 — Ködkép! — Költői fan
tázia! — Szivárvány! — Se kergessünk 
déli-bábot, mondja a fentebbi szavakra 
a pessimista. Az emberiség szivében 
a szeretet helyett az önzés ütötte fel 
tanyáját. El mindenki magának s ma
gáért! A fül nem akarja a szenvedő

jajkiáltásait meghallani, a s z ív  —  mert 
nem a szeretet égi lángja hevíti, — 
hideg s fagyos közönynyel zárja el 
magát az önérdek vastag jégtáblái közé 
a könyörületet esdő embertárs szózata 
elől, él mindenki magának s magáért!

Váljon igaza van-e? — Hát oda 
jutottunk volna, hogy egyátalán kiveszett 
az emberek szivéből u szent érzemény, 
mely az embert emberré teszi: a sze
retet? Nem! — Ettől a átoktól 
legalább részben megóvta Isten Adám 
maradékait.

Van szeretet, vannak nemesen érző 
emberek, kiknek szivében a szeretet, 
a kormányos. — Nem kell tartani a 
világ elveszésétől, mert mindaddig, mig 
szeretet él a szivekben, a föld meg 
nem fagyhat, a nap ki nem alhatik!

A szeretet hozta létre az ország 
majd minden városában áldásosán mű
ködő jótékony nő-egyleteket, melyek 
annyi nyomortól sajtolt könyet töröl
tek már le a szenvedő emberiség arczá
rói ; a szeretet hozta létre a különféle 
emberbaráti intézményeket; a szeretet 
angyalának szárnya lebeg a családok 
nyugalma felett; a szeretet vonzó szava 
hangzik a templomban és iskolában; 
a szeretet kapcsol barátot baráthoz, 
vallást valláshoz; a szeretet nyilvánul 
közveszélyek idején; a szeretet szüli az 
önfeláldozás csodás szent alakjait; a

szeretet fakasztja az édes anyai ajkon 
c szókat: „ Kis kacsóid üsszetéve szé
pen, imádkozzál édes gyermekem!"

Mi más, mint az emberbaráti sze
retetnek melege vezérelte vármegyénk 
törvényhatóságának tagjait is, midőn a 
tüzrendészeti szabályrendeletet mcghozá, 
illetőleg elfogadta. S váljon volt-e szük
ség e szabályrendeletre? A tizenkette
dik óra ütött már, hogy eme kihatásai
ban nagyhorderejű szabályrendelet éle
tet nyerjen. A nép, a köznép még nem 
elég érett arra, hogy a maga jószántá
ból humánus intézményeket hozzon létre. 
Idegenkedik az újításoktól. — Az édes 
apja sem tette, mégis megélt, ő sem 
akar külömb lenni az apjánál, mert 
hiszi, hogy ö is csak megél valahogy.

A fent jelzett szabályrendelet bel
ügyminiszteri jóváhagyást nyervén, most 
már mi sem áll útjában, hogy a betű 
életet nyerjen, s minden községben, 
illetőleg kerületben megalakuljon a tüz- 
őrség, a tűzoltóság. Alakulnak is egyre- 
másra s hogy mily gyakorlati haszon 
s eredmény kiséri kora zsengéjében is 
a kötelezett községi tűzoltóság műkö
dését, csak az képes megítélni, a ki 
jelen van az ilt-ott dúló falusi tüzese
teknél. — De ha nagyhorderejű ez in
tézmény, fizikai oldaláról véve szem
ügyre, az általa elérendő morális követ
kezmények sem hagyhatók ügyeimen

Az esernyő.
Tnllerim Emília kisasszony az ypsziloui szín

ház egyik elsőrendű tagja volt
A múltkor az a haleset történt vele, hogy 

valahol elhagyta gyönyörű selyeui-esernyőjet. S 
ezt a veszteséget nagyon szivére vette . . .  Ki 
tudja, milyen diága emléktárgy is lehetett az?

— Annak meg kell kerülni! — monológizált 
magában a szép Emília. — ha a föld nyelte 
is el . . .

Keresésére azonban nem indulhatott, mert 
Yps/ilon igen nagy város, ő pedig tegnap a vá
rosban igen sok télé járt gyalog is. kocsin is. 
Csak annyi bizonyos, esernyőjét e közben kellett 
elvesztenie, mert hazulról való távozásakor magá
val vitte, haza pedig nem hozta.

Mit csináljon tehát? Hosszas gondolkozás 
után végre elhatározta, hogy czóljának elérésére 
azt a — manapság már nem szokatlan módot 
fogja igénybe venni, a mit „apró hirdetésinek 
neveznek.

S másnap reggel az „Ypsziloui Napilap* 
utolsó oldalának legtetején a következő hirdetés
pom pázo tt:

„Elveszett. Tegnap a város területén egy se
lyem-esernyő elveszett. A becsületes megtaláló 
kéretik, hogy illő jutalom mellett azt visszaadni 
szíveskedjék megszomorodott tulajdonosának 

Trillerini Emíliának, 
sziiiház-utcza 6. sz., II. emelet."

És Emília kisasszony e nagy napon szokása 
ellenére, nem távozott hazulról; haueni otthon 
várta, feszült érdeklődéssel, kedves esernyőjének 
előkerülését.

Ugyancsak szokása ellenére már kileucz óra
kor, — tehát nagyon korán kelt fel, mert az iz
gatottság nem hagyta pihenni. Toilettjét gyorsan 
végezve - -  a mi megint nem rendes dolog nála. 
— elfogadó szobájába siet. De ott is olyan izga
tott, alig találja helyét. Majd könyvet vesz elő, 
kedvencz költőjét, hogy szórakoztassa. A követ
kező perczben azonban szegény poéta a padoza- 
fon elterülve hever*. . .  A szép Emília úgy oda 
találta vágni, Csak úgy puffant. Szerencséje a költő
nek, hogy nem ö maga volt műve helyében, mert 
neki legalább is a nyaka tört volna : mig így a 
még kötetlen állapotban levő könyvnek csak né
hány levele hullott ki, miket a jelenlevő koinorna 
siet összeszedni.

Azután Etuilia valami kézi muukáu kezdett 
babrálni. Az sem ment . . . S már-már az is a 
verskötet sorsára jut, mikor egyszerre kopogtatás 
hallatszik az ajtón.

— Tessék !
Egy becsületes görbeorru izraelita hordár 

lépett he.
— Jú reggel khivánok. Ittend löki khérem 

Tralla—Trelle—Trillerini khisaszongy ?
— Én vagyok az. Mit akar ?
— Edj esernyüt hoztam khérem, meg edj 

levél . . .
— Kitől?
— Áztat nem tbudok.
S e szavakkal a jó ember atadta a kezébeu

tartott levélkét, előhúzta köpenyege alól az eser
nyőt; — aztán választ sem várva megfordult és 
egy „euipfehle niich“-el távozott.

Emília arczáu örömsugár villant át. Mohó 
sietséggel bontja ki először is az esernyőt, mely 
gondosan be volt tekergetve különböző színű pa
pirosokba. . . . Aztán nagyot nevetne, ha elvesztett 
esernyőjét nem sajnálná olyan nagyon.

— Hiszen ez :iem az éu esernyőm !
— Most elolvassa a levélkét, mely a követ

kező sorokat tártálinazá:
„Mélyen tisztelt kisasszony!

A sors döntött. Esernyője, melyet szerencsém 
volt megtalálhatni, alkalmat ad nekem drága sze
mélyéhez közeledhetnem. Majd leszek bátor a ju
talmat személyesen venni fel Kegyedtől. Ezzel 
maradok leghőbb tisztelője N. N.“

A bánatos Emília most már igazán kacza- 
gásra fakadt.

De csakhamar újra kopogtattak.
— Tessék!
Megint egy hordár volt.
— Trallarelleriili kisasszony . . . ?
— Körülbelül úgy hívnak. Miért jött?
— Ezeket a kisasszonynak hoztam.
S ugyancsak egy esernyőt és egy levelet 

adott át.
— Ki küldi ?
— Majd megtetszik tudni. Alószolgája!
S ezzel elrohant.
Az eseruyő megint nem az Emíliáé, de a 

levél neki szól, még pedig a következőképen ;
„Imádott angyal! Lelkem ideálja!

— Ha, ha, ha! No ez szépen kezdi . » ,



kívül. Az a leggarázdálib falusi suhanó/, 
kinek nemhogy a községbiró, de még 
a főszolgabíró is csak alig-alig imponált, 
ha koránál fogva tagja a községi, ille
tőleg kerületi tűzoltóságnak, tartózkodni 
fog, a tűzoltói jelvényét (karkötő) át
adó parancsnok atyai figyelmeztetése s 
kérése szem előtt tartásával a tűzoltói 
nevet kihágásaival beszennyezni; ezen
kívül erősbödik s megszilárdul benne a 
kötelesség és pontosság iránti érzék s 
az embertárs iránt tartozó kötelesség 
tudata, ez által edződik jelleme, amely 
aztán kitartásra s nemes tettek véghez
vitelére ösztönzi.

Csak egyet volnék bátor azok figyel
mébe ajánlani, akiket illet, hogy t. i. 
egyöntetűség s a kitűzött nemes czél 
minél inkább megközelithetése tekinte
téből szükségesnek vélném, egy minden 
községi tűzoltóságra nézve kötelező rész
letes szolgálati utasítás kidolgozását, 
ezen kívül egy népies nyelven irt Út
mutató kiadását, mely főbb vonásaiban 
megjelölné az irányt, melynek alapján 
a tűzoltóság élére állítandó parancsno
kok a szervezkedés, az eredményt biz
tositó beosztás és a tűzoltás körül való 
eljárás mibenlétéről, néminemű útba
igazításhoz juthatnának, mely óhajunk
nak teljesítését annál is inkább remél
hetjük, mivel a szolgálati utasítás hova 
előbb leendő megjelenése és a közsé
gekbe leendő megküldése, a megyei 
szabályrendeletben kilátásban van he
lyezve. Egyébként ismerve a megyei 
hatóság és a főszolgabirák erélyét s a 
nemes és szent ügy iránt való lángbuz
galmát, bizalom és teljes megnyugvás
sal nézünk a kötelező tűzoltóság álta
lános szervezkedése és megalakulása elé.

Itt az aratás, lnnen-onnan csűrbe, 
udvarba kerül egész évi fáradságunknak 
gyümölcse.

A  minden pillanatban bekövetkez
hető veszedelem ne találjon készület- 
lenül. Szervezkedjünk!

-----------------P .  G Y .

Lássuk csak tovább. „Miképei) adjak bálát 
a kegyes Égnek, hogy Kegyed elvesztette eser
nyőjét? Az az ernyő az éu boldogságom! Ma dél
után személyesen fogom tiszteletemet tenni, hogy 
édes jutalmam érte felvegyem. Lángoló imádója

N. N‘“
Emília már kezdi felejteni báuatát, nagyon 

mulattatja ez a játék s jóízűen beszélget, nevet
gél e felett komornájával, — mikor egyszerre is
mét kopogtatás hallatszott, még pedig olyan erős, 
mintha legalább is furkós-bottal döngetné valaki 
•»z ajtót.

— Lehet!
És belépett — most már nem egy „hordár", 

— hanem Daróczy ur a maga becses személyében, 
ki is az ypsziloni legelső rőfös üzlet legelső se
gédje. A mint belép, két rét hajtja magát s egész 
torkából elkezd szavaim:

— Alázatos szolgája a eirig!
— Mi baja Önnek uram ?
— Ob, Nagysálul Szerelmes vagyok!
— Legalább ne kiabáljon annyira.
— Ne kiabáljak!? Ob, Nagysám ! A kinek 

a szive annyira tele vau mint az enyém, — aka
ratlanul is kitör a száján ! Én megtaláltam az 
esernyőjét Nagysámnak . . . íme itt vau. fis most 
rajtam a sor. jutalmat kívánni érette. Miként 
magaviseletéin ben, akként kívánságaimban is én 
szerény vagyok ; uem kívánok többet, csak egy 
édes csókot . . . csak egy forró ölelést! . . .

— Ha, ha, ha! Nem is ros/! De mondja 
csak, valóban csak úgy találta ön ezt az esernyőt?

— Oh, igen!
— Nem igaz.
— Nem igaz!? . . . Mindegy! D • én meg

ölöm, tőbe lövöm magúin a legelső penecziliissa!, 
mely a kezem ügyébe akad, vagy pedig egyene- 
üei> a leaeudesuczuáuha rohauok, ha egy csókot

Gazdasági munkamutató 
az esztendő minden hónapjára.

A llgU U lllN .
A ház körül. Az érett gyümölc-ök télire el

teletnek, befőzetnek vagy aszaltéinak. — A gyűj
tött magvakat osztályozni kell.

Magtárban a gabonát forgatta! juk.
Gyümölcsös és Jaiskola. A páros tolt és oltott 

gályákról le kell szedni a kötést, ha ugyan ez 
már eddig is meg ueiu történt. — A vadhajtáso
kat a fákról le kell metszeni. — A gyümölcs- 
magvak gyűjtését folytatjuk, de csak jófajta és 
teljesen érett magvakat teszünk el. Uj ágyakat 
készítünk a gyümölcs-magvak elültetésére. — A 
fiatal fák tövei körül a földet meg kell kapálni, 
száraz időben öntözni. — A hernyókat, fészkestől 
együtt pusztítsuk. — A darázs-fészkeket is irta
nunk kell. — Az érett gyümölcsök gondosan le
szedetnek. — A jövő évben ültetendő fák szamára 
már most lehet gödröket ásni.

Zöldséges kert. A foglalkozás csaknem ugyan
az, mint az előbbi hónapban. A veteinények tel
jesen megért magvait gondosan össze kell szedni 
és eltenni. — A dinnyéket ajánlatos gyakran 
megforgatni, hogy igy a nap melegétől minden 
oldalról érve, teljesen megérhessenek. — A külön
féle zöldséget és veteiuényeket naponkint l-het 
fölszedni saját használatára vagy eladásra. A ve- 
teményágyakat öntözni és gyomlálni kell.

Szántóföld. Főfoglalkozás az aratás. Az ugar- 
földek boroiiálását folytatjuk s harmadszor is föl
szántjuk. — A káposzta- és répa föld eket óvni 
kell a hernyók pusztításától.

Házi állatok. A marhákat legelés vég. tt a 
tarlóra hajtjuk, mi által jó csomó takarmányt 
takarítunk meg.

A muraszombati járási tamtókör
megbízásából Kondor Ferenc/, bilniosi, Vucsák 
Sándor urdombi és Kolossá F< reiicz mezővári 
áll. tauitók, mint biz. tagok az iskola-év bezárá
sával Vasvárinegye közigazgatási bizottságához a 

következő jelentést terjesztették fel :
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Mind nagyobb és nagyobb körben kezd hódítani h a

zánkban azon eszme: igazi magyar nemzeti kultúrát terem
teni s ez által magyar államiságunknak oly alapot bizto
sítani, melyen megtörjék minden hullám hadat, mely a ma
gyar nemzetet s ennek államiságát barkóimét is fenyegetné. 
Adja az ég, hogy ez eszme iránti lelkesedés mint futó láva 
áradjon szét szeretett hazánkban s a lángoló hazaliság 
hevítse tettekre a haza minden tiá t!

Mi mint a muraszombati járás tanítói, kik idegen 
nemzetiség közt működünk, — kétszeresen érezzUk a ma
gyar kultúra szükségét s már hivatásunknál fogva is két
szeresen érezzUk magunkat arra kötelezve, hogy járásunk 
vend népét ne csak szívben és lélekben, de nyelvben is 
magyarrá tegyük. Ismerjük feladatunk nagyságát s mérle
gelni tudjuk ama nehézségeket, melyek törekvéseink útjába 
gördülnek ; de tudjuk másrészt azt is, hogy nemcsak járá
sunk hazatias szellemű intelligentiája, de a magyarság 
ügyéért lelkesedni tudó megyénk értelmisége, kiválóké]) 
pedig e megyének nagyérdemű s a magyarosításért buzgó 
tisztikara, egyházi és világi hatóságai fogják törekvéseinket 
támogatni. Egész odaadással s lelkesedéssel akarjuk vidé
künk magyarosodását szolgálni, hogy járásunk hazafias 
papságával váiivetve, elérhessük azt, hogy az édes magyar 
szó a templomokban is megcsendüljön. Mert míg ezt el 
uem érjük, mindaddig a magyar nyelv meggyökeresedni nem 
tud s törekvéseink végczelját, hogy a magyar nyelv majdan 
e nép nyelve legyen, — el nem érhetjük.

Hiúi kapok 'hegyidtől. . Tőled! szép angyalom !
6 ez exaltalt szavalata után egyenesen — 

uem a C endesoc/.eánba, hanem Emília felé rohant 
hogy szerény jutalmat kierőszakolja tőle. Szeren
csére a komorna közbelépett s a támadást meg
hiúsította. . . . Daróczy urnák aztán nem a leg
udvariasabb formában, de erélyes hangon adjak 
ki az utat . . . Mint lovaghoz illik, a hölgyeknek 
engedelmeskedik, de széniül Ígéri, hogy majd újra 
tiszteletét fogja tenui, a mikor is, remeii, sokkal 
szerencsésebb leeiid ; az esernyőt pedig semmi 
szili alatt sem viszi vissza.

Trilleriui kisasszonynak volt tehát uiár ele*' 
esernyője az elveszett helyett. Azon gondolkozott 
most már, mittevő legyen ezekkel a különböző 
rangú és rendű ernyőkkel, miket gazdáik a nya
kán hagytak? Hirtelen egy jó eszméje tamadt: 
ki fogja sorsolni a városi szegények javara.

Az eszme nagyon tetszett neki s jó hangu
latában elkezdett vidáman trillázni.

Nemsokára valaki nagyon csendesen kopog
tatott az ajtón.

— Ki az ?
— É'i vagyok, khónon alásan ! — válaszolt 

egy halk haug.
— Én? Ki az az éli?
— 8zekuuda Péter, szolgálatára.
8 ezzel egyidejűleg be is lép.-tt. Fiatal déri- 

kocska volt, bajusza még nem is pelyhedzett.
— Holló! Hát a kalap? . . Tisztesség* s

emberek szobájában I** szokták ám a kalapot venni, 
itturacskám !

— Jaj . . . Bocsánatot kel ek . . . elfelejtettem
— Maga kopogtatott?

fin voltam bátor . . . I).* a kisasszony 
oly gyönyörűen énekelt —

— H;l&yó a bókot fiacskám. Inkább mondd,
bogy miért jöttél ?

Flipen e fentebbi czél elérése indít bennüuket arra, 
bog} iehetóleg minden akadályt eltávolitsuuk illánkból az
által. hogy feltárjuk Vasvármegye tek közigazgatási bizott
sága előtt járásunk iskolaügyének valódi állapjtát, ráutal
junk különleges viszonyainkra s megjelölve a módokat, — 
a bajok orvoslását kérjük.

Járásunk helyi viszonyai, tekintve, hogy minden is
kolához több-kevesebb iskolaközség tartozik, — jó részt 
egyformák, miután az ezen körülményből eredő távolsági 
nehézségek a legtöbb iskolánál megvannak. A mi a sze
génységet illeti, ez többé-kevésbbé minden községben je
lentkezik, mint az ország bármely vidékén. De mig álta
lában járásunk északi hegyes része szegényebb, addig a 
déli róna vidék lakossága határozottan jómódúnak mond
ható. A szegénység sehol sem oly nagy mérvű, hogy ez a 
rendes iskoláztatás elé legyózhetlen akadályokat gördítene. 
Mindennek daczára sajnos, hogy a legtöbb helyen a „helyi 
viszonyok" bó köpenyével takargatják azon állapotukat, 
melyeknek nagyobb része a gyengeség és közönyösség fo- 
Ivamánvai. Hogy mily tarthatlanok a „helyi viszonyok" 
cziinét viselő védekezések, — lássunk egy jiéldát s nézzük 
a szegénységet. — A szegénység kérdése iskolai szempont
ból főkép abban nyilvánul, bogy a szegényebb szülök télen 
nem képesek kellő ruhával ellátni gyermekeiket, tehát e 
miatt nem küldhetik őket iskolába. Jó, be kell ismernünk, 
hogy sok családajiáuál igy áll a dolog De nézzük most 
a mulasztási naplókat. 11a ezeket lapozgatjuk, arra a vi
gasztaló eredményre jutunk, hogy a legtöbb iskolamu asz- 
tás nem a téli-, hanem azon hónapokban fordul elő, mikor 
nincs teli ruhára szükség, mikor tehát a szegénység mint 
ilyen megszűnik oknak lenni s amikor ugyancsak a távol
sági nehézségek is csak kisebb mértékben folyhatnak be 
hátrányosan az iskolai élei menetébe. A szegénység és 
távolsági nehézségek mint „helyi viszonyok" megszűnnek 
tehát döntő sulylyal bírni arra nézve, hogy béuiró hatásuk 
volna a rendes iskoláztatásra; hanem előtérbe lep a nép 
könnyelműsége, hogy gyermekét az iskolától elvonva, azt 
őrzésre s egyéb munkákra használja, de még inkább ki
domborodik a közönyösség, moly a békesség okáért sze
met huny.

S mindennek daczára, hogy járásunk helyi viszouyai 
egyformák, az iskoláztatást illetőleg mégis a legkülönfélébb 
szokások- s állapotokkal találkozunk. Iskoláink egy részé
ben a tanidő csak akkor veszi kezdetét, mikor már meg
szűnt minden mezei munka, mikor beáll a hideg, tehát 
úgy november körül. — Ugyancsak vaunak iskolák, hol a 
tanévet már ápril végén befejezik a szokásos záróvizsgá
val. Ilyen iskolákban azu'.án a törvényes 8 havi minimum 
tauidó csak ti hónapra redukálódik. Sőt tu lünk iskolákat, 
hol a nagyfoutosságu ismétlő-oktatás csak nevleg létezik ; 
s vannak egyes községek, melyekben az egyik vagy másik 
felekezetű tankötelesek az iskolához való tartozandöság 
vegyes jellege alapján ellenőrzésben nem részesülnek.

Mindezen állapotok csak úgy magyarázhatók meg. 
ha tudjuk, bogy a legtöbb iskolánál nem alkalmazzák az 
iskolai büntetésekut, mi által a legtöbb tanköteles későn 
jelentkezik s korán kimarad. Néha-néha megkísérli ugyan 
egyik-másik tanító a rendetlen tankötelesek szüleinek meg
büntetését, de ezz“l csak saját személyének csinál nein 
csekély kellemetlenséget azáltal, hogy az elfogult szülők 
neheztelését, gyűlöletét zúdítja magára. All ez különösen 
a felekezeti tanítóknál Tekintve pedig, hogy a felekezeti 
tanító közvetlen a szülőktől hajija különféle terményekben 
fizetését, tudva azt, hogy az ily tauitók fizetésének tete
mes részét az iskolába járó gyermekek után fizetendő tan
dijak képezik : könnyen felfogható a felekezeti tanító 
helyzete s méltányosai)!) megítélést ét dérnél az ily tanító 
még akkor is, ha saját nyugalma s anyagi érdeke szem
pontjából megalkuszik a viszonyokkal annál is inkább, 
mert teszik mindama tényezők, kik az iskola-életbe befoly
nak. Az ily viszonyok pedig kiölik az iskolaügy iránti 
lelkesedést, sőt demoralizálólag hatnak az iskolákra is, 
hol nem riadnak vissza a törvényes eszközök alkalmazá- 
sától. Megtörténik ugyanis számtalanszor, hogy azon iskola 
tankötelesei, mely a törvényes szigorral l«j* föl a hanyag 
iskolamulasztókkal szemben, nem a saját iskolájukba, ha
nem a sokkal távolabb fekvő olyau iskolába iratkoznak, 
Imi a büntetésektől uem kell félniük. Az ilyen szökevények 
méltán nevezhetők igy, mert a rendes iskolábajárást ke-
riilik, -  irásbíiil ,.g igazolják, bogy más iskolába iratkoz-
tak, 4le sajnos, csáli beiratkoztak, mert tényleg iskolába

járnak.
Megjelöltük a hanyag iskoláztál ás okául azon körűi-

menyit. hogy a lej'több iskolánál nem alkalmazzák a tör-
v » y s büntetést az iskolamiilasztókkal szemben. — Most

— Kér*- in en mar meg vagyok bérmálva!
Ne tessek gyér unskn* k nézni . . .

— Hát mlei t. jött ön, nemes 1férfiú ?
—- Az ese r »Jfőjét visszahozni.
— Tegye ik oda félre, a többihez, fis

áztál i uram, ütiiné pélyeseu felhívom önt. hogy havi
zsebjlénzéből ejÍ.V másik esernyőre \.alól takarítson
Össze M-.l « itt maiad.

— Ab! sóhajtotl f.l ekkor dl.áknuk.
Mi baj? Talán nem les/, annyi pénze?
Ali kisasszony ! Másról van itt >zó. Egy 

nagy kérésem volna kegyedhez . . N**m haragszik

" -  Hadd hallom.
— Kérem, esedesem, legyen olyan szives, Ír

jon emlékkönyvembe nehány drága sort. Ez által 
végtelen boldoggá tenne . . .

— .Szívesen. Adja csak ide.
8 Emília oda vitte a könyvecskét Íróasztalá

hoz és pajkos jó krdveben a következő kis ver- 
secskét. irta bele :

Múlt héten a béka nagyon beteg lett . . .
De már vígan pipázik, hála Istennek !

Ezt kívánja önnek
Trillerini Emília.

Aztán szépen beporozta az Írást, becsukta a 
könyvet s úgy adta vissza.

8zekunda Péter pedig meg sóik nézve azt, 
nagy hálálkodva s leírhatatlan boldogságtól su
gárzó arczc/.al távozott

— Ha, bn, ha! Pompás kis tréfa. Képzelem, 
milyen hosszú képet fog vágni, ha elolvassa !

De az igazsig kedvéért konstatálnunk kell, 
hogy ezúttal maga Emília kisasszony is hosszú 
képet vágott, mert a mint utaua akart tekinteni 
előbbi furcsa veudégéu-k, egy ijesztő magas ter
metű, ízléstelenül és idegHiiszarüeii öltözött em
bert látott ajtaja felé közeledni.



rámniatunk azon okra is, moly szoros összefüggésben áll 
a jelen állapotokkal; sőt merjük á llítan i: részben ez az 
ok az, mely miatt még a buzgóbb iskolák is tevékenysé
gükben akadályoztatnak, ez: az iskolai büntetések behaj
ts a  körüli eljárás. Nem érintjük e helyen ama tényezőket, 
kik a büntetési kimutatások elintézésére hivatvák, hanem 
egyszerűen jelezzük, hogy akárhányszor megtörténik, hogy 
egv iskolai büntetés lebonyolítása 2 :•> hónapot vesz 
idénybe. Ebből származik aztán az a ferde helyzet, hogy 
L mulasztó tanköteles szülője akkor tizet büntetést, mikor 
inár gyermekét a maga jószántából is bejáratja iskolába; 
;,,v lehetséges rsak, hogy egyes tankötelesek 2 H hónapig 
'  elmaradhatnak az iskolából anélkül, hogy zavartatná

nak : igy magyarázható tneg, hogy egyes szülök lefizetik 
i büntetést, melyet végre mégis meg kellett tizetniök. de 
„vertnekeiket továbbra sem küldik iskolába, mert tudják, 
ho,rv ismét néhány hónapba kerül, inig esetleg büntetés- 
tize tésre kényszerítik, mely idő alatt gyermekük sokkal 
i.ildi hasznot hajt munkájával vagy keresményével, mint 
a fizetendő büntetéspénz. (Vége köv.)

Hirek és különfélék.
— A m agyar királykisasszony

miilt. hó 31-én esküdött hűséget amink, kit 
szive választott, kihez szerelme vonza, kivel 
egybefont lelke, érzelme, egész valója! — 
Közös ílmiepe is volt ez a hatalm as össz biroda
lomnak, de reánk magyarokra nézve kiváló 
ideiitőségíl esemény, m ert a fejedelmi meny
asszony kiválóan m a g y a r  fő h e r c  z e g n ő. 
Az esküvő habár Ischlhen ment is véghez, 
mégis hazánk kevés városában nem volt hála 
isteni tisztelet a házasulandó pár örök boldog
ságáért. Budapest teljes diszt ö ltö tt fel e 
nap«>n. Valamennyi köz- és számos inagán- 
épületen nemzeti zászlók lengedeztek. Az 
összes kegyúri templomban fő-isteni-tisztelet 
tartatott, a katonák 15 kr. napipótlékot kaptak, 
a főváros árvái részére pedig gazdag lakoma 
rendeltetett. A szomszéd Csáktornya és Nagy- 
Ka nizsa is ünnepi díszt öltött, majdnem min
den ház tetejéről zászló jelezvén, hogy ün
nepe van ina a magyarnak. A nagy kanizsai 
barátok templomában d. e. 9 órakor a városi 
polgárság és katonai hatóságok részvétele 
mellett fényes nagymise szolgáltatott a haran
gok zúgása közben, 11 órakor pedig a gyertya 
fényben úszó izraeliták templomában gyűlt 
egybe mindkét nembeli nagy közönség, az Eg 
áldását kérve le az tij házaspárra. x

—  I t á i ( l u * \ t  l i á s z l ó  nyug. törvényszéki 
elnök Szombathelyen in. hó 29-én élte 72. évében 
szivszélhüdésben meghalt ! A boldogult, egyike 
volt azon keveseknek, kik kora ifjúságiiktól u to lsó  
kín-létükig példás életükkel tűntek ki, — kik 
szivük meleg s/.eretetével árasztották el mindazo
kat. kiket a körülmények közelükbe juttattak, — 
s kik rideg pályájukon is meg tudták óvni a 
közönség tiszteletét és NZ*retetét. Begyen neki 
könnyű » föld !

l í  ó r j o g j  / , o i  H / . é l i  h e l y  • v á l t o z á s .  Vas-
vármegye alispánja 18807 90. szánni rendeletével 
a szerdahelyi körjegyzőség székhelyét Urosznyák- 
tara helyezte át. Ugyancsak Vasvármegye al
ispánja 19882 90 sz. rendeletével megengedte, 
hogy Csaplovc< Ferenc/, batthyándi körjegyző

— Menybéli szalmazsák ! II it ez mi az Isten 
csudája ! ?

Biz’ az nem kisebb személyiség volt, mint 
• gy valóságos angol lord, kit masa nyomban 
követett.

— God morning!
— -fő reggelt! — fogadá a köszöntést Emília.
— U.i az az elveszett leány ?

Elveszett leány? Natiu!
Az az hogy, akaratit mondani, az a leány, 

a kinek az esernyője elveszett?
— Igen, én vagyok. Mit kivált tőlem ?

Az esernyőjét jöttem kézhez adni. Mert 
valék oly szerencsés azt megtalálhatni.

— Igen ? Azért ne bízza el magát, valami 
nagyon, mert lá>sa többen is valának ép' olyan 
szerencsesek azt megtalálhatni. Tessék csak oda 
nézni arra az esernyő gyűjteményre! Egyúttal ki 
kell jelentenem tisztelt uram, hogy ön az én eser
nyőmet nem találta meg.

— John ! — kiáltott a lord mögötte álló ina
sához, a nélkül, hogy bálra fordulna.

— Mylord ?
- Találtuk az esernyőt ?

—  ̂«s S ir!
Az nem igaz! — vágott közbe Trillerini

kisasszony.
— John! Add becsületszavadat, lmgy igaz 

paraucsolá a lord.
Becsületszavamat adón), hogy igaz! — 

felelt az gépiesen.
— No hallja, a maguk angol becsületszavára 

annyit sem adok — ui !
— Nem tesz semmit. Ez esernyőnek azért 

Al önének kell lenni!
— Ha, ha, ha! Ugyan miért, ha szabad kér

deznem ?
— Mert én szeretem önt.

Márkusházáu tarthassa lakását, kötelességévé téte
tett azonban, hogy a körreinleleteket és fontosabb 
intézkedéseket vasárnaponkint Battyáudon a temp
lom előtt vagy más alkalmas helyen, hol a nép 
Összegyűlve van, hirdesse ki : s a közhivatalok
kal lehetői-g naponkint a küldöocz-közlekedést 
fenntartsa.

— Ita leset .  Erűmen Jáuos muraszombati 
lakos napszámos, kinek 1 1 éves fia épen most 
esztendeje egy cséplőgép etető-lyukába esvén, egyik 
lábát, s vele életét vesztette el, folyó hó 29-étl 
estefeié Berger József itteni lakos lovait a Lend- 
vára vezetvén, az egyik ló megbokrosodva Frument 
főbe rúgta, úgy, hogy az azonnal eszméletét 
vesztve, még az éj folyamán meghalt. Hét árvát, 
hagyott maga után.

— .4 vasváru l egye l tou r is ta -egy le t
közgyűlése 1890. jul. 27-én Tárcsán tartatott meg. 
A gyűlés látogatott, volt, különösen Kőszegről 
voltak sokan. Egál) E-le elnök láviratilag üdvö
zölte a közgyűlést. Az egylet tiszteletbeli elnöke, 
Gróf Batthyány Károly elnökölt.. Az ügyvivő al- 
elnök kimerítő elnöki jelentése helyen|ö!ag tudo
másul vétetett. A helyi körök közül Kőszeg rend
kívül munkásságot fejtett ki és ezért a közgyűlés 
elismerő köszöuetét nyerte; a siker maga pedig 
a legszebb jutalma. Érdeklődés mutatkozik még 
Felső-Lövőn. Tárcsán. Rohouczon és Lékán. A 
többi helyeken a közöny jege még nem olvadt 
el. A számadás felülvizsgálására Dr. Rhorer Ala
dár és Eitner János kérettek fel. Ezentúl az egy
let neve: „ Vasvármegyei turista-egylet. A magyar 
K. E. vasm. osztálya.* Jövőre évenként két köz
gyűlés lesz: nyári kirándulással és felolvasással és 
téli, az ügykezelés eliutézésér*1. Az Irottkőre már 
a tavaszszal és a Gerinczhegyn- (Borostyánkő mel
lett) majd ha lehet kilátó torony és menház épül. 
Az elsőnek felállítására Rohoncz községe ingyen 
adja a telket és az épületfáuak legnagyobb részét, 
a kőszegi kör nagyobb összeget ajánl fel és az 
építés vezetésére is vállalkozik; a másikra Gróf 
Batthyány és az Egán csalad adományozza az 
épületfát. Kis-Czellre és a Sághegyre legközelebb 
nagy kirándulás vau tervben. Tisztviselőkul és 
választmányi tagokul a régiek egyhangúlag ismét 
meg lettek választva. — Úgy látszik az egylet 
kebelében uj élet, kel. Legyen közhasznú törek
vésének kellő sikere is! -  Akik az egylet tagjaivá 
lenni kiváltnak, jelentkezzenek az egylet ügyvivő 
alelnökénél Felső-Lövőn. Ebenspanger .János.

4 ó l o l l e n  g y i l k o s s á g ,  Cserencsóczon 
múlt hó 2i;-án az ottaui ttrasagi majorban cséplés 
közben *-gy ottani béres-gazda fia a cséplőgép 
közelében álló faházbau levő fegyvert játszási szán
dékból megragadott és nem tudván, hogy meg 
van töltve, velu hadonázott. Nem messze tőle 
Horváth bratonczi föl dm Íves fia volt a cséplőgép 
körül mint gépész elfoglalva és mit sem gyaní
tott, midőn egyszerre lövés hallatszott; a füst el
oszlott — s a szerencsétlen 29 éves közszeretetben 
részesült gépészt vérében lekve láthatták a mun
kások. Orvosi segélyt hívni tuár késő volt. mert 
emberi erő nem tehetett semmit.

K o lera  e l l e n .  Mint egyik fővárosi 
lapban olvassuk, igen előnyösen ismert Korányi 
tanár ur nem tartja lehetetlennek, hogy a Spa
nyolországban uralkodó kolera tovább is ne ter
jedjen s ennek következtében elleuóvszerkéut a

— Nagyszerű ! Egyéb oka nincs ?
— 0  yes!
— Nos?

- Mert éu nőül veszem önt !
— Holló! Csendesen uram. S miért akar épen 

engem nőül veuui ?
— Mert nagyon ostoba vagyok.
— Ej, ha! Köszönöm szépen.

Pardon ! Akartam mondani, hogy beláttam, 
hogy nagyon ostoba vagyok egyedül élni és unat
kozni, mikor másképen ;h élhetnék. Miért is egy 
kis szívességre kérném fel önt: legyen feleségem.

— Nem rósz! II i, ka, ha! E-> ön egy kis 
szívességnek nevezi ezt?

— 0  yes. Azután egy másikra is kérném 
egyúttal, jöjjön el ma este velem az áiarezos bálba.

— Hogy is ue! D j mondja csak, olyan nagy 
barátja ön az áiarezos baloknak ?

— 0  u.»!
— Tehát más kedvéért menne oda?
— 0  no.
— Vagy a maszkokat szereti tanulmányozni ?
— 0  no.
— Hát talán velem akarna ott táuczolui ?
— 0 yes.
— Minden tánezot ?
— O yes.
— Miért akar minden tánezot velem táuczolui ?
— Mert az orvosom azt mondta, izzadásra 

van szügségem.
— Akkor igyék kérem egy liter bodza-teát 

és melegítő palaczkokat rakjon az ágyába.
— John !
— Mylord?
— Inni fogsz egy liter hodza-tbát, melegítő 

palaczkokat raksz ágyadba és — izzadsz !
— Yes Sir I

t i s z t a  v í z  ivását ajáulja. Minthogy azonban 
a közönséges kutakual a „dióiéra bacillus4 be- 
fés/.kelése nem tartható teljes biztonsággal távol, 
ennek folytán a „Petánczi Széchányi-forrás4 ki
tűnő egészségi vizét,, melyet a nmeit,, m. kir. Mi
nisztérium is mint. gyógyvizet elismert s amely
ben semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó „cholera bacillus4, már a kút rendkívüli 
mélységénél fogva is nem eléggé ajánlhatjuk.

—  K g y  k i "  f ig y e l i i i e x l e t é N .  A múlt hó
15 én életbe lépett 1Ö90. évi XXXVI. t. ez. a 
nagy közönség minden egyes tagját a legközelebb
ről érdekelvén, neru lesz fölösleges, ha annak egy 
fölötte fontos íj-a és az erre vonatkozó pénzügy
miniszteri rendelete az érdekelt polgárok tudo
mására hozatik. Az idézett tcz. ti. íj-ának 2-ik 
bekezdése szerint 100 literen aluli mennyiségben 
az égetett szeszes folyadékok közül csakis likőrök, 
ptincs-e88zencziák és más édesített égetett szeszes 
folyadékok, továbbá coguac, rum. arrak, nemkü
lönben a különleges pálinkafélék (mint szilvórium, 
gyümölcs-pálinka stb.) s egyéb szeszes folyadékok 
közül pedig bor. (bormust) és sör hozhatók be más 
italmérési adó beszedési körzetből nyílt helyekre 
(nyílt községekbe), de csakis az 1888. évi XXXV.
t. ez. 17. §-ában megállapított italmérési adó elő- 
leges lefizetése mellett, miért is a behozatalról az 
ital mérési adó szedésére jogosítottnak mindig előre 
9 legkésőbb a behozatalkor jelentés toeudő. Eddig 
szól a törvény, míg a vonatkozó 64,613 890. sz. 
pénzügyminiszteri rendelet azt is elrendeli, hogy 
a jelentés-tétel alkalmával egyszersmind az illető 
czikk után a törvényes tételek szerint kiszámítandó 
italmérési adó is lefizetendő, miről az adó szedésre 
jogosított a lefizetettt adó összegről fedezetül bé
lyegmentes bárczát vagy igazolványt köteles adui, 
melyben a fél neve s a behozott czikk minősége 
és mennyisége is kitüntetendő. Ebből tehát követ
kezik, hogy ha valaki más beszedési körzetből, 
vagy bárhonnan 100 liternél kevesebb szeszes 
italt, pl. I pitit söprű- vagy törköly-pálinkát vagy 
5 liter bort hoz Muraszombatba, ba azt azon más 
községben ajándékba kapta is tartozik a mura
szombati községi elöljáróságnál ezt bejelenteni s 
az esedékes adót lefizetni, épen úgy, ba ezen ita
lokat nem ő hozta is be, hanem tegyük fel név
napjára valaki 2 üveg jó borral lepetik meg, ez 
is azonnal bejelentendő és megaduzandó; mert a 
törvény senki iránt sem lévén kímélettel, az ellene 
vétőket 10—20-szoros birsággal sújtja, mely bir
ság azonban 25 írtnál kevesebb semmi körülmé
nyek között sem lehet. Vigyázzunk tehát, nehogy 
esetleg egy liter borért 25 frt bírságot s az adót 
is fizessük, mert ez akkor kissé savanyú találna 
lenni! A.

— A  b ib l ia  k ín a i  n y e lv e n .  Sanghajban 
a misszionáriusok közelebbről tizennégy napig 
koutereueziáztak s elhatározták, hogy a bibliát 
lefordítják kínai nyelvre. A kérdés már rég idő 
óta foglalkoztatja a mis.sziouárimokat, de máig 
véglegesen nem tudtak megállapodni. A fordítás 
bárom kínai jargnuban készül el, hogy terjedése 
annál nagyobb legyen egész Kiuábau. Mind a 
bárom fordításra egy és ugyanazon bizottság fog 
felügyelni.

— V i lá g í t ó  kön y  v. Biüsszelbeu egy nyom
dász állítólag feltalálta a világitó hetüket, vagyis 
oly nyomtatást, melyuek betűi a sötétben világi-

Emilia megint eiuevette magát, majd a lord 
felé fordulva, gúnyos hangon kérdé :

— Különben uiucs egyéb baja uram ?
— O yes.
— Beteg tuláu ?
— O no.
— Hát mi baja ?
— Ebes vagyok. Az egész várost összejártam 

már s nem birtam ehető beafsteaket kapni. Mind 
meg volt sütve!

— Várjou csak. E tekintetben is szolgálhatok 
jó tanácsosai önuek. Volt már „az két kék bakók
ból4 czimzett vendéglőben.

— 0  no.
— Tehát menjen oda. Fogadom, ott olyan 

beafsteaket fog kapui, a milyet még a szép apja 
sem evett Anglia kellős közepébeu . . .

— Köszönet! Ezer köszönet kisasszony! És 
most meg fog bocsátani . . . Rohanok, szaladok . . . 
God moruing!

— Volt szerencsém!
É» a jó angol nem tréfált. Egyszerre meg

feledkezve feleségről és házasságról, ugyancsak 
loholni kezdett. A szegény John pedig utána.

* * r *
Az esernyőket Trilleriui kisasszony csakugyan 

kisorsolta másnap a szegények javára. Többnyire 
azok nyerték meg, a kik hozták.

A helyi lapok hosszú hasábokat Írtak a mű
vésznő jótékonyságáról, nemes szivéről. Ekként 
egyszerre a város legnépszerűbb, legiinuepeltebb 
alakjává lett.

Megkerült még saját esernyője is. Személyesen 
hozta el, a kinél ott felejtette. De hogy ki volt 
volt ez, azt már ueiu áruljuk el. Még tuegapre- 
heudálua ránk Emília kisasszony . . .

„M. Sz.4 után.



tanak. Néhány év előtt Turinban is tettek kísér
letet a foszfornak a nyomdafestékbe vegyítésével. 
A nyomtatvány a sötétben világított is, de két 
nagy baja volt. A kisebb betűk elmosódó, nyug
talan fényvonalt mutattak, olvasni nem lehetett.
A nagy betűk olvashatók voltak ugy»n, fé-iyns.
ségök hamar *d ve*z*-tt ezeknek i« ...... a u  l>
betűknek IS. c»ak a friss nyomtál • f v ti. A 
brüsszeli nyomdász taúlmá'ivarol i >.•> <11.<k
hogy az apró nyomtátás i- **ieg *'-,t *1 sliató.
S a fény hetekig m»*i>m*i-<d

— T ií /.. Tőtkeresztiiroti u li 27- 
Sz-gény ember 16 kereszt. g»hn.*-' • • •• - i u -n - /  
kezek felgyújtották. A szerencsesei.fii járt gazda 
mit sem menthetett meg a valószínűleg buszúból 
megsemmisített kenyeréből. r. I.

— Kisülök f igye lm éb e.  Hét éve áll fenn 
Fel.ete József nyug. tőgy in». tanárnak négy osz
tályú nyilvános algymnasium- és fogyinnasiummal 
egybekapcsolt tan- és ueve|ő-inté/»te, melyet a 
niii11 év elején az 1 kér. polgári kör taglalnak 
óhajára a főváros legegészseg-81 bb részébe, a 
Krisztmaváro'ba helyezett át. Itt. a fővaros Zalá
tól, zsúfolt ház tömegeitől távol juttathatja é r
vényre a derék igazgatóiul*jdouo- abbeli kedvenc/, 
tételét, hogy „kellő vezetés m* ||.u. nincsen rósz 
tanuló.* Mert itt, a tiszta légkörben a leghanya 
gabb növendék is kedvet s ösztönt kap a tanu
lásra. Az intézet növendék' i. hala a kitűnő tanári 
kar lankadatlan buzgalmának, az idén is kitűnő 
sikerrel tették le úgy az osztály-, mint az érett
ségi vizsgálatot s szülőiket nem csupán jó bizo- 
nyitványnyal. hanem az intézetben elsajátított- fi
nom modorral is megörvendeztették. Annak meg
jegyzése mellett, hogy az intézet fölszerelése a 
folyton gyarapodó könyvtára teljesen megfelel a 
mai kor igényeinek a legmelegebben ajánlhatjuk 
az intézetet a szülők és gyámok szives figyelmébe. 
Részletes programmot szívesen küld Fekete József 
intézeti igazgató mindenkinek, ki ez iránt hozzá 
Budapest, I. kér.. Attila-utcza 58. fordul. Tá
jékozásul megemlítjük még. hogy az árak jutá
nyosak havi ellátás, osztályok szeriut 40—65 frt 
közt váltakozik.

B  u c  s» ii h z 6.
Minden barátom- és ismerősömnek, akinek 

elutaztam előtt nem volt alkalmam jobbomat 
buczu/.óul nyújtani, ezúton szívélyes „Isteu hoz
zád*-ot mondok. Tisztelettel

Muraszombat, 1890. julms 29-éu
Wolf Benjámin, káutor-tanító.

Vegyes rövid hirek.
— A m eg y éb ő l .  Felső-Szolnoki községi 

tanítóvá S/.ijártó György csendlaki tanító válasz
tatott meg egyhangúlag. — B-rtalanics János 
murafüzesi illetőségű egyén, kiuek semmi baja 
sem volt, a napokban Szombathelyen a pajtában 
halva találtatott. A bunczolás fogja megállapítani, 
vájjon nem-e büntényuek esett áldozatul. — Mint 
örömmel tudomásul vesszük, a zóna behozatala a 
szombathely-pinkafői vasúton is a legörveudeteseb- 
beu érvényesül. A forgalom hétről-hétre nagyob
bodik. — A Szombathelyen felépítendő posta és 
távirdai épület ügyében Jekelfalussy Lajos soproni 
pénzügyigazgató közelebb Szombathelyen járt a 
a kereskedelmi miniszter megbízásából illetékes 
helyen átadta az építési programiad és szükség 
leli kimutatást s a kincstár igényei tekintetében 
részletes felvilágosításokat adott.

— A h azáb ó l .  A déli vasút voualaiu az 
uj, mérsékelt személydijszabás folyó év szeptember 
1-éu fog életbe lépni. — Mária Valéria esküvője 
alkalmából a király Baross és Weckurle minisz
tereket a Li pót-rendjel lel tünteti ki, Szilágyi 
igazságügymiuisztert pedig a titkos tan i.csosi mél
tósággal ruházza fel. Ugyanakkor a művészet, tu- 
doniáuy és ipar terén érdemeket szerzett számos 
félti is részesül királyi kitüntetésben. — Az aradi 
kiállításon jelképileg be fogják mutatni a rudai 
12 apostol-bányának és uébáiiy szomszédos báuyá- 
uak 4 évi arauytermését. Egy aranynyal befutta
tott piramis lesz felállítva, mely 1481 kilo, tehát 
majdnem 15 métermázsa tiszta aranyat jelent. — 
A királyué augusztus 18-ig, a király születésnap
jáig marad Ischiben s aug. l9-éu kel németalföldi 
útjára.— A pénzügyminisztériumban eddig 10200 
községben vau végleg megállapítva a regale-kár
talanítás összege. Még 1800 községben vaunak a 
tárgyalások folyamatban, de annyira előrehalad
tak, hogy az eldöntés csak napok kérdése. — 
Kossuth L-ijos újabb iratait most kezdik rendezd. 
Az újabb első kötet októberben fog megjelenni. 
— Nagy-Kauizsa város elhatározta, hogy díszes 
színházat építtet és azt miuden díj nélkül fogja 
átengedni a színészeknek. — Jáuosbá/.áról írják 
újabban, hogy u község csaknem egészen leégett. 
71 baz és 68 melléképület lett. a lángok marta
léka. íáokau mindenüket veszítették s egyik-másik 
családnak nincsen még betevő falatja seiu A tűz
nek vau egy emberáldozata is.

— A k ü l fö ld r ő l .  Gráczhól jelentik, hogy 
Steiubrückben a napokban huszonkét horvát pa
rasztot fogtak el, kik Amerikába készültek. Az 
elfogattak között 12 katonaköteles vau, ezeknek 
hamis útleveleik voltak. — Barcola és Miraiuare 
közt a hegyoldalban levő kis erdő, mely a déli

vasút tulajdona volt, a mozdonyból kirepülő szik
ráktól nieggyuladt és a nagy szélben teljesen le
égett. — B finnben m. hó 26-au a Weinb- rger- 
fele po '/tógyar egy részé leégett. A kar 70.000 
frt. — N-W-York b ili a seneCnfall-i üzlet negy-d 
nagyré-zt l-eg*tt. S •/■ m**g h/ mz éjiül t hutnv.ili 
el A ka ei , ill o « .11 • r \ k 'l-la  Se i I
er-z-agh ti lel v - -i. 8 « i  <•
huny a P' l-H" t !\ ill k i . ill mi""k kö». Ik 
el. II P k' g es T C -I ko 1 « kö'l . .le. -,Ü-

ii .el «. a »r la » n I "i ’ Ilii T "dl h
I l e t ........../ l e l . . .

Közgazdaság.
— A jégverte  szölö l i  k e z e l é s e .  I-mé- 

telt jégverés a .-zólöket nemcsak egy, hanem szá
mos évekre tönkre teheti, különösen akkor, ha az 
összevert szőlőtőkét nem kezelik úgy, a hogy 
kelleue. A helyes eljárás a következő : ha a jég a 
kérget leverte, úgy csináljunk agyagból és tehen- 
gauajból sarat, mázoljuk be vele a sérült helyeket. 
Az agyagból 2-szerannyit veszünk, mint a teheu- 
ganajból hozzá, s hogy tartósabb legyeu. keverjük 
vérrel és enyves vízzel és gyúrjuk jól meg. Miu- 
deuekelőtt az öreg fa sebeit, tapaszszuk be gondo
san. Azután távolítsuk el a megtört hajtásokat,: 
a többieket hagyjuk meg. Miután a szőíővesszók 
újra kihajtottak, távolítsuk el az öreg taról a fö
lösleges hajtásokat, hogy a termő vesszők a jö\ó 
év számára megerősödhessenek. A földnél meg
jelenő tartalék sarjukra különös gondot kell for
dítani, mert ezekkel ifjitjuk meg később a szőlő
tőkét. A levelezést úgy végezzük, hogy a meg
sérült helyeket a nap ne érje közvetlenül. Mint
hogy a jégverto szólók a téli fagy iránt érzéke
nyebbek miül a többiek, erre is kell figyelem
mel leuni.

Az őrült átka.
Erdély vadregényes bérczei közt, hol az Ara

nyos folyó öntözi a földet, állt Tarnavár község, 
a Tarnaváryak ősi birtoka. A falu melletti halmon 
emelkednek a család kastélyának kísérteties ódon 
falai, melyekhez a nép száz meg száz mondát 
fűzött. Romjaiban is büszkén emelkedik az ég felé 
a csonka torony, mely átélte a tatárpusztitást; 
párkányain vadon t- uyészik a folyondár, sötétló 
ablaküregeiben most baglyok tanyáznak.

Késő éjjeleken mély suhogás baug/.ik a falak 
közt, mely tovaterjed a csendes völgyben, bejárja 
az egész vidéket . . . Csendesen szunnyadunk az 
emberek; — az ébrenlevök pedig, kik hallják e 
vészt, önként imára nyitják ajkukat: „ne vigy 
miiiKet a kísérteibe !*

1849. év nyara volt. A kastély erkélytermé- 
ben ül hordszéken az öreg Tarnaváry István, vele 
szemben egy tündérszép, bálvány, szőke nő. A 
nyitott ablakon át távoli ágyumormolás hangzik.

— Megütköztek — szólt reszket-g hangon 
az aggastyán.

— Isten óvjad életét! . . sóhajba a nő.
— Fiamra gondolsz Aranka.
— Igen, Belát feliem ; nem szokta kei ülni a 

halált.
— Közös lenne a fájdalom, b i elesnék; éu 

jó fiút, te meg szerető férjet gyászolna! b< íme.
Újra nyomasztó cseud állott b-*. . . Az ágyu- 

dörgés mii dinkább közelebb hallatszott. . . Kele
ten a hajnalpir ép ekkor ke/.dé ró/.sas/iuüvé fes
teni az égboltot, a köd is osztani kezdett.

— Látsz-e valamit ? — az éli szemeim már 
uagyou gyengék.

— Igeu, szólt a nő, látócsőt vivén szeméhez, 
még magyar lobogó leng Bodolavár felett.

— Akkor még nincs elveszve minden . . .
— Talán meg is maradhatunk Tarnavárobt ?
— Te semmi esetre sem maradhatsz itt. ; de 

éu, szólt Tarnaváry keserű mosolylyal, éu nem 
mozdulok ki őseim fészkéből, én itt akarok meg
halni.

— Úgy én sem hagylak el, szólt. Aranka 
átkarolva az aggastyán nyakat, hisz. ha győz a 
honvédsereg. Béla visszatér.

— Eu nem fogom ót viszontlátni — soha!
— Űzd el sejtelmeidet, atyám !
Az aggastyáu szomorúan mosolygott.
— 11a csak sejtelem volna!! — Sokkal bor

zasztóbb; a Tarnaváry család átok alatt nyög, 
rettenetes átok alatt. — Boldogtalanná lett min
den tagja; elpusztul, semmivé lesz idő előtt. . . . 
Ne remegj, légy erős, leányom , elmondom sze
rencsétlenségünket . . . .  Ezelőtt negyven évvel 
még bárom térfiu viselte a Tarnaváry nevet, éu 
és két bátyám. Kedveltük egymást, mini jó test
vérek. Miklós, a legidősebb, vadasz-kirándulás al
kalmával egy szép, de sz'géuy nemes származású 
leánykával találkozott. — Megszerették egymást. 
— Együtt barangolták be az erdőt, mezőt; dalaik
tól visszhangzott a begy, s a völgy. Egyszer csak 
megváltozott mindeu. Miklós kevesebbet járt kiinu

S n a p ró l-n ap ra  szom orúbbá lett. — A „T ark ő d 
nél talá lkoztak  utólszor. Közelükben voltam  én 
is, hanem  ők a bokrok m ia tt nem lá th a tta k . A 
leány remegve, izga to ttan  állt, M iklós e lő tt, s 
m ajd -n ttogva . majd hevesen beszélt . . azu tán  
letérd* 11 Iii. yn g «la bátyám  kezét . .  „M entsd 

e ii • ■" i ! . nv.. v» rvnk !* . Miklós
c 1 " ’a b< ii, lokál. M "(/indultak 

.. r*i" i ie. N m -okaia  la tiam  a leán y t, a mint, 
taiu  i I b aa- y -ro d  d i. Baty un nem volt az 

d ia III* 11e11, de a k a-te lyba -eni té r t  vissza. — 
V i i tu -ok iig , bet bet uian m últ, M iklós elve
szett, e ltű n t. Azt beszélték, hogy egy m agasrangu  
néniét hölgvgyel szökött meg.

— Tehát elhagyta hütleuül a szegény leányt ?
— Igen, pedig az igeu szerette' őt. Láttam 

azután is, kere-te Miklóst; erdóu-inezőii kiáltozta 
nevét, de csupán a visszhang felelt reá. A tüske, 
a vadócz ö-szekarniolta hófehér arczát, gyenge 
karjait, de ö nem érezett semmit: — megőrült.
— Nem sokára anyává lett . . egy angyali, szép 
lányka anyjává . .

Az öreg Tarnaváry arcza elborult, hangja 
reszketni kezdett, könnyek lepték el arczát.

— Mi lett az ártatlan kis leánykából, kérdő 
megindultad az ifjú Tarnaváryné . . .

— Boc-á-s meg, kiálta az ősz, Aranka ke
zeit. c-ókokka! halmozva el, bocsáss meg!

Irtózatos dördülő* reszketteté meg a léget . . . 
A morajt vad sikoly követte: „Átkozott légv 
Tarnaváry! . . . ha, ha, ha!* hangzott fel a kas
tély előtt . .

Az agg Tarnaváry remegő kézzel mutat az 
átkozódó őrült nőre.

— Aranka . . . az átok . . ott van ő. Miklós 
bátyám áldozata . . .  a te anyád !

Az ifjú nő mohón tekint l« a kastélyablakon 
s azután szónélkül, holtan rogy Tarnaváry lá
baihoz.

Ü W "  » p*re«b«li egy porlepett alak rohant 
a terembe.

— Meneküljenek. Bodolavár föl vettetett, min
den magyar odaveszett, — az ellen tűzzel-vassal 
pusztít, rabol ! . .

— Késő . . . Fiam is elesett . . susogta az 
aggastyán, s a következő perezben teste élettele
nül terült el a földön.

Másnap már c-ak füstölgő romok jelezték a 
helyet, hol a Tarnaváryak kastélya állott.

KÖRMENDY PÁL.

Irodalom.
— Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáinak füze

tes kiadásából immár a _'2. és 23. füzet fekszik előttünk. 
E füzetekben a „ T a v a s z i  r ü g y e k "  folytatását olvas
hatjuk, ama költöilcg szép ifjúkori emlékek leírását, me
lyek felett valóban a tavasz bája és melege ömlik el, meleg 
hangulatot ébresztvén a legridegebb kedélyben is. A gazdag 
tartalomból elég La az „Egy fiúnak fele," — „Az üreg 
Dankó bácsi" es a „Lutri czimü elbeszéléseket emeljük 
ki, mint Mikszáth coliának remeknél-remekebh alkotásait. 
A bírálónak valóban nehéz álláspontja van itt, kritikát 
akarni irtii, és elragadtatja magát a varázs által, mely 
ellenállhatatlanul i Ihüvöl mindenkit, midőn Mikszáthot 
olvassa. Nehéz ott foltot találni, a hol csak dicsérni lehet 
és a gáncsnak itt még akarva sem lehet helye. — Az előt
tünk fekvő füzetekkel az összegyűjtött munkának már 5 
kötete válik majd teljessé és Révai testvéreket (Hudajiest,
IV. váczi-utcza l )  föltétien elismerés illeti meg azért, 
hogy uupjaink legjelesebb magyar humoristájának munkáit 
is oly olcsó füzetekben bocsájtja közre (1 füzet ára 35 kr.), 
hogy azokat mindenki megszerezheti, a ki kevés pénzért 
maradandó becsű elvi zetet óhajt.

H u m o r ,
— F iit  fn ngo* ovalő . Biró: Ö t azzal van 

vádolva, hogy a vendéglőben két porcnó pecse
nyét s egy liter bort ivott meg és azután ti/.etés 
nélkül távozott. — Vádlott: Tagadom, fis ha a 
veudéglős bizonyitani akar, akkor hozza ide a 
pecsenyét meg a bort, amit elfogyasztottam s ha 
a corpus delicti is un glesz, akkor folylathatjuk 
a tárgyalást.

— A  vér  n e m  t a g a d ja  m e g  m a g á t .
Rabló; Pénzt ide vagy életet! — Uzsorás; Vau 
eszembe. Ha phéuzt akbnr. adjon előbb vált hót. 
Valthó uélkhül egy ves/.ekhedett garast sem adok.

Szerkesztői üzenetek.
Mátyásdoiubi. A jelen számból kiszoruld. Legközelebb 

sói át kerítjük. A „Ivüzküdés“-t illető kívánságát teljesí
tettük. Egyebekben köszönjük lapunk érdekében! szives 
fáradozásait. — Cz. R. urnák. A kezeink közt levő kéz
iratokat a békefeutartás okából közlctlenül ad acta tesz- 
szük, miért kérjük elnézését.

A nap és éi hossza. P ia c i-A rak .
— — -  ni Muraszombat, aug. 2.

A n a p  .4 h o ld  Búza uj 7 50 7.65 
Rozs uj 5.— 5.20 
Zab uj 5. -  5.60 
Hajdina —. —.—- 
Köles . 4.80 5.— 
Bükköny —.— 
Lóber —.— —.— 
Kukorica, — 6.— 

„ 6.20 
Lenmag 11.— 11.20 

Neumann Adolf.

Alig.!
kel nyug

szik kei nyug
szik

4.39 7.32 9.29 7.33
4 . 4.41 730 9.52 8.56

4.42 7.28 10 14 10.14
«». 4.43 7.26 10.35 1 1.29
7- 4.44 7.25 10.58 este
H . 4.45 7 24 11.25 ..53
9. 4.47 7.22 11 56 3. 1

Nyomatott Orttnbrum Márk gynrssajtójSn Mnra"*omhat.
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