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Vasárnapi muukaszünet.
Múlt szerdán, julius 15-én lép-tt életbe 

\ z  ipari munka vasárnapi szünetelésének 
törvénye, vagyis e naptól kezdve minden 
vasár és ünnepnapon az ipari munka szüne
telni fog és aki e törvény intézkedése ellenére 
e napokon dolgozik vagy dolgoztat, arra érzé
keny büntetést szab a törvény, mely pihenőt 
akar biztosítani a munkásnak legalább egy
szer lietenkint.

Igenis, mert csak ez képezi a törvény 
valódi iuteiiczióját: pihenőt a fáradt és ki
merült testnek, melyet a folytonos munka 
elnyűtt, üdülést az eltuuyult léleknek és ele
venséget, föléledést a kedélynek, mely a min
dennapi liercze-hurczák sanyargatásában meg 
lesz lepve.

Elég baj. hogy itt az államnak kellett 
teljesíteni azt, amit a társadalomnak lett 
volna kötelessége proklainálni régen; elég 
sajnos, hogy egyesek zsarnoki kegyetlenséggel 
igyekeztek kizsákmányolni a dolgozó-osztályok 
szói ült helyzetét, hogy nem ébredt föl bennök 
sem  a könyörületesség, hogy nem szólalt meg 
bennük az okosság hangja, amely fülükbe dö
rögte volna: idáig és ne tovább! •

Nem lehet és nem szabad a búrokat túl
feszíteni és a ki a mások erejét meg nem 
becsüli, meg nem kíméli, az a maga erejét 
sem tudja megbecsülni és soha azt az elé
gedettséget meg nem találja, mely a kölcsö
nös megbecsülés harmóniájában rejlik.

Fölötte nevezetes az a jótétemény, mely 
az iparos osztályra a vasárnapi munkaszü- 
netből hárul. Ezer sztrájk nem képes annyit 
lendíteni ügyükön, mint az a törvény, mely 
folyó hó 15-én életbelépett. Ez a nap nem
csak társadalmi, hanem gazdasági é'etünkre 
nézve is korszakalkotó jelentőséggel bir és

noha első tekintetre csak mint az ünnepi 
pihenésnek szánt nap jelentkezik, vegkövet- 
kezményeben a munkások anyagi és kulturális 
helyzetének javulását fogja maga után vonni.

Meri nem szabad felejtenünk, hogy az a 
véghetetlen nyomor, melynek az alsóbb osz
tályokban gyakran szemtanúi vagyunk, főleg 
abból a szellemi és erkölcsi züllödtségből 
ered, mely egyik elmaradbatlan kísérője a 
szakadatlan és pihenés nélküli igavonásnak.

Azok a munkások, kik lietenkint legalább 
egy napot szánhatnak az üdülésnek, nem 
korcsosodnak el olyan ijesztő gyorsasággal és 
az a lélekemelő változatosság, ami a munka 
folytonosságának megszakításában rejlik, — 
megaczélozza idegzetét, erősíti organizmusát, 
hogy újból fölvebesse a létért való küzdelmet.

Azt az aggodalmat, hogy a szünetet 
korcsmák látogatására fogják felhasználni az 
iparosok, munkások, mi egyáltalán nem oszt
juk. A korcsmát csak azok keresik föl, kik
nek az otthon uein nyújt örömet és kiknek 
családi körét a nélkülözések és szenvedések 
viharja földúlta. Az ipiros a munkás azon
ban, ki képes lesz megaczélozott testi és 
szellemi erejével a viharokat hozzátartozóitól 
távol tartani és aki panasz és vádak helyett 
csöndes megelégedést fog észlelni környeze
tében, az nem fogja kerülni otthonát, liánéin 
igyekezni fog hozzátartozói boldogságát kö
zelségének melegével emelni.

Az alkotott 1891. XIII. t.-czikk ma va
sárnap jön első ízben alkalmazásba.

Ezentúl vasárnapokon, valamint Szent- 
István király napján is, mint nemzeti ünne
pen, a magyar szent korona országainak te
rületén az ipari munkállak szünetelnie kelh 
Kivételt képez az üzleti helyiségek és be
rendezések tisztántartásához és lielyreállitá-

A házi nevelés.
Motto: Kis gyermek kis goiul, 

Nagy gyermek nagy goml.
A legfontosabb és legszentebb kötelességek

nek egész lánczolata fűződik a bölcsőhöz, melybe 
a/, újszülöttet helyezlek.

A <*yennek születésével a szülői teendők nem 
végződnek, hanem inkább kezdődnek, amennyiben 
a kisded nem mint kiképzett, hanem, mint a ki
képzésre alkalmas lény köszönti a világot.

A növényeket tenyésztjük, de az embert ne
velnünk kell. mert egyedül az ember az, aki, 
begy rendeltetésének előbb-utóbb megfelelhessen, 
gondos nevelést igényel.

Testi-lelki tehetségeit nem kifejlődve hozza 
az eiuber magával a világra, hanem szuuuyadó 
csirában, melyek, ha külbefolyás nélkül magukra 
lennének hagyatva, soha, vagy csak későn és tö- 
kélyef len ül fejlődnének.

Első és főczélja a házi nevelésnek a csecse
mőt életben megtartani és testét erőssé tenni, 
a mennyiben ez a földi élet első kelléke. To
vábbá oda kell hatnia a házi nevelésnek, hogy a 
gyermek eszét is fejleszsze. szivét művelje és szel
lemét szilárdítsa, mert csak fejlett észszel lesz 
képes felismerni a jót és igazat, műveli .szívvel 
fogja szeretni az erkölcsi jót és szilárd jellemmel 
fog a jóban állhatatosan megmaradni.

Sajnos, hogy a köznépnél alig akadunk nyo

mára ezen rendszeres eljárásnak, már csak azért 
sem, mert a legtöbbnek arról fogalma sincs. A 
czél iránt nincsenek tisztában, az eszközöket pe
dig nem ismerik.

Sok szegény gyermekről el lehet mondani, 
hogy nem neveltetik, hanem csak nődögéi, mint 
az erdő fái, melyeket sem ültet, nem öntöz, nem 
nyes és nem egyenget.

A gyermekből rendesen olyan ember lesz, a 
milyenné neveltetett. A család, a község oly ta
gokkal, az egyház oly hívekkel, az ország oly pol
gárokkal rendelkezik, a minőket a szülők ne
velnek.

Már évezredekkel ezelőtt tudták a szülők, 
hogy nagyobb szerencsét gyermeküknek nem ké
szíthetnek, mintha tehetségeiket, erejüket, jó haj
lamaikat minél nagyobb mérvben fejlesztik, mű
velik és tökélyetesitik. Már Plutarch azon nézet
ben volt, hogy a jő nevelés a kellő oktatással 
párosulva a földi javak elseje, melylyel gazdag
ság és előkelő állás nem is hasonlítható és mely
nek kamataival az egyén beéri a sírig.

A nevelést a szülő kezdi, az iskola folytalja, 
fejleszti, az élet pedig tökélyeteaiti.

A legelső és legtökélyetesebb ueveló-intézete 
a gyermeknek a család ; ez az ő első világa, 
első ottboua ; a szellem, mely itt átvonul, élteti őt.

Idegen gyermeknek oktatást uyujtbatuuk, de 
az első nevelést csak a szülő adhatja neki.

Főtényező itt az anya személye, ki a kisded 
szunnyadó tehetségeit ébreszti és a kinek szeretető 
előtt megnyílik a kisded érzelem-világa. Smki 
sem érti úgy a kisdedet, mint az anya és senkit 

| sem ért meg a kisded úgy, rniut az édes auyját.

sálioz szükséges munka. A munkának szüne
telése legkésőbb vasárnap reggeli 6 órakor 
kezdődik és megkezdésétől számítandó 24 
óráig, de legalább is a szüneti napot követő 
reggeli 6 óráig tart

Lívén azonban oly iparnemek is, a me
lyeknek üzemét vasárnap sem lehet félbe
szakítani, mert azoknak folytonos üzemben 
való tartását részint a fogyasztó közönség 
vagy a közforgalom igényei, részint közérdek, 
jelesül ipari indokok e napon is föltétlenül 
megkövetelik, a törvényhozástól nyert fölha
talmazás alapján rendelet jelent meg a ke
reskedelmi minisztertől, mely az ipar- és ke
reskedelmi kamarák véleményezése alapján a 
következő kivételeket hozza nyilvánosságra s 
melyet viszonyainknak megfelelőleg kivonat
ban közölni kötelességünknek tartjuk.

E szerint azon iparnemek, melyeknél az 
ipari munka vasárnapokon, valamint Szent 
István király napján is végezhető lesz, a kö
vetkezők :

1) Délelőtt 9 óráig:
Az agyagiparuál, nemkülönben a mész- és 

téglaépitő-iparuál kizárólag az égetési munkák.
2) 10 óráig :
Az eczetiparnál a fel töltési és az erjedési mű

veletek körül végzendő ipari munka; a szódaviz 
gyártása s elárusitása; szállodák, vendéglők, sör, 
bor- s kávéházak: tej-, gyümölcs-és kenyérelárn- 
sitás ; a nyomdaiparnál a halasztást nem tűrő ha
tósági nyomtatványok, sziuiapok, műsorok, gyász- 
jelentések kiállítására és úgy ezeknek, valamint a 
hírlapoknak széthordására ok vetetten ül szükséges 
munka ; a kis-iparosokuál sürgősen rendelt javí
tási munkák bevégzésére szükséges ipari munka; 
a fűszer és lisztkereskodesektől eltekintve minden 
egyéb (uáluuk rőfös, könyv, vas, órás, ruha, stb.) 
kereskedelmi, illetve elárusít*) üzletnél, valamint 
a kereskedelmi és ipari alkalmazottak irodai 
muukája.

3) 11 óráig :
A sütemény- és mézeskaiácsos-iparuál, a mé-

Arra a rendkívüli vesződség-, türelem-, kitar
tás-, erőfeszítés- és önfeláldozásra, melyet a kis 
gyermek nevelése igényel, csakis a szülők, de fő- 
képeu az anya képes, kiknek Isten után létét 
köszöni. Csak bennök található a bajiam, a va
lódi szeretet, mely az első nevelésnél nélkülöz
hette:!. Az ő szemeik legjobban észreveszik a rósz 
hajlamok ébredését és azért, ha azoknak ideje
korán elejét nem vették, rajok nehezül a felelős
ség terhe is. Innen van, hogy voltak nemzetek, 
mint napjainkban is a chiuai, hol a kisebb gyer
mekek vétségéért a szülőt büntették, mint a ki 
mulasztásaival a kisded hibáit okozta.

Nem helyeselhető, ha csupán az apa, vagy 
csupán az anya neveli a kis gyermeket. Mindkét 
szülőnek együttes közreműködése szükséges, mert 
magára hagyatva, bármelyik fél sem végezhet tö
kéletes munkát.

All ezen eset akkor is, ha a szülök külön
böző, egymástól elütő utou-módon gondolják a 
közös czélt elérhetni. Az apa legtöbbször tulszi- 
gora, az anya pedig gyöngessége által sok és 
nagy hibát követhet el, melyekuek rósz következ
ményei lépten-nyomon tapasztalhatók.

A nevelési ismereteket a szülő vagy a maga, 
vagy pedig mások tapasztalatából meríti. Fiatal 
szülő rendesen egyik kellékkel sem bir a neve
lésre. Tapasztalást szerezui alkalma nem volt, a 
nevelési muukákat psdig, még az úgynevezett 
müveit szülök is unalmasnak, szárazuak találják. 
Innen van azután, hogy a legtöbb esetben meg- 
elégesznek a látszattal. Az előkelő világban elég, 
ha a kisded tiszta, öltözete kifogástalan ; a sze
gény embernél pedig elég, ha a gyermek torkig



hat egész nap kénye szerint, ússzék naponta leg
alább kétszer, szívjon akármiféle szivart (inkább, 
sem hogy titokban ezigarettázzék), olvasson um.i- 
got, mert hiszen a mindennapi vasúti Szerencset- 
lenségeket, öngyilkosságokat, no meg bizonyos 
hirdetéseket éppen az ö zsenge kora szamara 
nyomtatnak ki -  és igy tovább Szóval: kegyet
lenül ostoba következetességgel ismétlődik a 1 rán
éz i a közmondás igazsága : a végletek egymást él ik.

l'edig feltéve, hogy a .tanuló- ezt a szép 
nevet teljesen kiérdemelte: micsoda czimeu von
juk el a fejlődő szervezetű leendő embert két álló 
hónapon keresztül a szellemi fejlődéstől ? micsoda 
jogunk van arra, hogy az eretlen udvarlás, a ki
merítő sokat úszás, átalaban a lebzselés teljesen 
elfelejtesse két hónap alatt azt, a mit a növen
dék egy egész tanévén át. megó lietős fáradság
gal, szellemi vagyonúi szerzett? Az a nagyon 
is szabad, vig elet, a melyben igy a nagy szünet 
alatt rendesen az illő határokoii tulcsapong a 
gyermeki kedély, többnyire csak arra jó, bog} 
mint lázitó elem működjek emleke, ott borongjon 
a növendék szive mélyen, mint fáj" ellentét, mi
kor az uj tanév kezdetével vege szakad a tej ben- 
vajban fürdés ideje s egyszerre rázúdul a már- 
már üressé párolgó fejre a kötelességek nyomasztó 
tömege. A legtöbb diáknak sem kedve, sem elegge 
megfeszült figyelme nincs a tanítás első heteiben ; 
pedig a ki az uj tantárgynak nem tudja elemeit, 
az bajosan fogja magát tájékozhatni a tananyag 
további folyamán ÍS aztán szeptemberben nem
csak a kenyérpályára képesítő, a kvalifikáló isko
lák, hanem a zene-, vagy táneztanitás évadja, a 
gyorsírás, angol- vagy franczia nyelv mellékes de 
mellőzhetetlen tanulmányai is egyszerre rohanjak 
meg a serdülő gyermeket, a ki aztán ötöl hatol, 
sokba kap, de sehol sem végzi dolgait összponto
sított figyelemmel

A ki ezen a nem kis bajon jónak látja segí
teni, de nem tudja módjai: szívesen mutatok 
neki utat; régibb tanár is vagyok, es nem oly egy
oldalú, hogy valami nagy csalódás várja, ha jó 
eredménynyel kecsegtetem. Arra akarok utalni, 
hogy a felnőtt miveit ember, ha egyik fajta szel
lemi működésben elfáradt, pihenőül másik fajtába 
fog; mi tanárok, ha iskolai kötelességünknek 
megfeleltünk s a magunk szaktudományának szín
vonalán tartó olvasmányból éppen eleget szed
tünk magunkba; jórészt irodalmi, művészeti tevé
kenységet fejtünk k i ; a nyári szünet a att egy egy 
könyvünk, egy csomó czikkünk születik meg. ./f 
férjinaic npj<i « gyermek* mondja egy szellemes 
nevelési tantétel: azaz : a gyermek lényéből, szo
kásaiból származik a meg.ett ember természete, 
időtöttése; — szoktassuk tehát a gyermeket, is, a 
serdülő ifjút is ahhoz, hogy ne fejtsen ki tuleról- 
tetó munkát a tanévben es ne henyéljen a nyári 
szünet alatt, hanem szellemi munkásságának, jövő 
műveltsége feltételének egy részét a vakáe/.iúbau 
fejtse ki ; nyelveket, zenét, de test gyakorlatot is, 
különösen a szünet idején mi ve jen s ezekben 
lassúbb haladást fejtsen majd ki ősztől tavaszig, 
nehogy e mellékesnek tartót! tanulmányok meg
akasszák öt az iskolai kötelességek te jesítésében.

Ennek kiegészítéséül meg lutdd mondom el 
azt, hogy a túlságos szabadjára eresztés a gyer
meket követelővé, urhatnám-jeliemüve teszi; a

szünet alatt a szülői nevelő hatalomnak, neve’.ó- 
. jelemnek nem szabad szünete'nie. Nem aztmond- 
j k e2ze|) hogy a szülők tehát mentői szigoruab- 
bak legyenek: a gyermekét örökös rettegésben 
tartó, zsarnokoskodó szü!ő legyliázba való, még 
pvdig nem börtönőrnek, hanem rabnak.

A szünet a testi és szellemi üdülés törvény- 
szabta időszaka arra is való, hogy a műveltségnek 
azt az oldalát is megadja, amelyre az iskola, ter
mészeténél fogva, kevésbé vau hivatva: a szív 
művelt voltát: ennek föes/.köze az olvasmány, de 
nem a rideg é'etet a maga undorító meztelensé
gében tükröző hírlapok olvasása, hanem a külön, 
a serdülők számára megteremtett, gazdag és mond
hatom : a magyarban is már gyönyörű ifjúsági 
irodalom élvezése.

Nos erre van a vakáczio. A ki e szerint a 
recipe szerint folté szünetét: nem fog tanévi túl
terhelésről és nyári unni ómról szó ni, nem fog 
nyári élvezetei'öl csömöri, kapni: hanem kellemes 
serdii ő kor. él á<. a nie ynek mosolygó emléke 
kisori majd egész éleién keresztül.

K( 1Y TAN Ali.

Hírek ós különfélék.
— V asu tim k  ügye. A limit Imi.

története vasutnnk ügyében emlékeze
tes martul, mert e héten jegyzett grol 
Szápárv (íéza Ön agy méltósága 20,000 
Irtot s ezzel szentesítette : hogy Mura
szombat vasút nélkül már nem marad
hat, azaz más szóval : vasutat Mura
szombatnak bárhonnan. Ezen jegyzett 
összeggel elértük a 100,000 forintot, 
olv összeget, melyet még eddig vasút 
iránt érdeklődő közönségünk összehozni 
nem tudott. — Gyana falva község jól 
felfogott érdekében 15,000 forintot 
jegyzett. Ha ezen tervezett vasút ki
épül, ugy Gyauafalva idővel vasúti gócz- 
pont.tá fejlődhetik ; tehát a község kép
viselő-test iilete jól megfontolva cseleke
dett, midőn a fenti összeget jegyezte, 
így ügyünknek mindig több és több 
oszlopa támad, a melyeken tervünk, 
mint szilárd alapon, biztosan és áldást.- 
hozóan fog felépülni. A magyarok Is
tene áldja ezen ügyünk hatalmas tá 
maszait ! Tervünk lé tesül ésével egykor 
elhagyatott vidékünk ezrei fognak há
lát rebegni ezen áldozatkészségükért!

A hét folyamán még jegyeztek : Pálmafa község 300 frt. 
Martinét/. .Miklós Mura füzes ">0 frt. I! ittyáutlról: Kuli.ír 
Mátyás áll fit. Paviics István .'»0 frt. Czipott ííezsó ö) frt. 
Hattyúiul község Süli Irt. Kühár János 200 frt. Janzsa 
János Róuafö 40 frt Összesen 3*!,ő40 frt.

p/árosok és kolbászkészi'ók iparánál az előállítás 
és elárusitas; a főszer- és lisztkereskedéseknél, 
valamint a szatócsok üzleténél.

4) 12 óráig:
A malmoknál az őrlési művelet; a színnyomás

nál és kékfestésiiél végzendő azon munkák melyek 
a folvtonos üzemnek félbe nem szakitható-oi miatt 
szükségesek ; a borbély- és fodrásziparnál nyitott 
üzleti helyiségben (azontúl magán vagy színházim, 
avagy hasonló nyilvános előadások alkalmából 
házhoz híva); a piaczon áruló kofák üzlete; a p**k- 
iparnál a készítés (az elárusitás azontúl is).

5) Egyedárusagi czikkeket áin-oto üzletek 
egész nap maradnak nyitva, ha azonban e mellett 
más czikkek vételével vagy elárusitasávul ’s fog
lalkozik, azok tekintetében szigorúan e törvény 
intencióihoz alkalmazkodni tartozik.

G) Élelmi szerek előállitá.a es szállítása mar 
a szünnapokra következő napon éjjeli I órakor 
megkezdhető.

7) A törvényes munkaszüneti napra eső or
szágos vásárokon az elarusitás a jelen rendelettel 
korlátolva nincs; a hetivásáron csak délelőtt ll> 
óráig tarthat.

8) Ünnepélyeknél bármelyik díszítési munka; 
a bérkocsi-ipar.

Az idézett törvény szerint ipari munkát vé
gezhetnek a mondott napokon azon önálló kisipa
rosok, kik maguk és pedig segédeik és tanulóik 
igénybevétele nélkül lakásukon dolgoznak.

Azon iparnemeknél, melyeknél uz ipari mun
ka vasárnapokon is végezhető lesz, a személyzet 
havonként, egy teljes, vagy két fel vasárnapi miin- 
kaszünetet igényéi.

Kétségtelen, hogy ez állapotok sok tekintet
ben feszélyezni fogjak az eddigi szokásokat, de 
másrészt bizonyos az is, hogy a közönség rövid 
idő alatt beletörődik ez állapotokba, mert a mi
niszteri rendelet tényleges viszonyaink legkülönbö
zőbb érdekeit goudos figyelemmel mérlegelte s kí
sérleteket tett, a hol az elkerülhetetlen volt., de 
különben a törvényjavaslat által képviselt, elvnek 
minden oldalról következetesen igyekezett érvényt 
szerezui.

Mire jó a két hónapos szünet ?
Az ember, még ha gyermekezipöben jár is, 

nem eppen ellenlábasa a medvének : nem az az 
életczelja, hogy az egész nyarat átaludja, mivel a 
medve a kémény hideget szokta mély álomba me
rülve szerencsésen elmúlni hagyni. És mégis, a 
szülők óriás többsége úgy okoskodik, a hogyan 
okoskodni, bizony mondom, nem okosság : gyer
meküknek tiz hónapon keresztül s e r é n y e n  
d o lg o z o t t  s z e l le m i g é p e z e t é t  hirtelen 
meg hagyja állni, hogy abban a helyzetben meg
rozsdásodjék, hasznavehetetlen legyen; a szülő 
úgy okoskodik : eleget munkálkodott és aggódott, 
a gyermek, úgy a vizsgálatok tele eleget éjsza
kázott is könyvei mellett — hajrá! Kezdődjék 
számára uj élet, arany szabadság: ha leány, töltse 
napjait délelőtt a . . .  jó meleg konyhában, dél
után meg barátnőivel uzsonnákon, társasjátékok
ban fiatal emberekkel (vagy kamaszokkal) kirán
dulásokon, úgynevezett tánczkoszorukon vegyen 
részt; a fiúgyermek, főleg ha serdülő : csatangol-

lakott és nem sir; azt hiszik, hogy minden a 
legjobban megy és mi kívánni való sincs hátra. 
Szorosabb értelemben vett nevelésről szó síucs.

Az oktalannak nevezett allat nemcsak létet 
ád szülöttjének, nemcsak ápolja, táplálja és vé
delmezi azt, hanem legnagyobb részben neveli is 
kicsinyét; vagyis képesíti öt, hogy később, mint 
önálló maga magát fentartbassa. E őzéiből nem
csak, hogy megmutatja ueki az élet tekervéuyes 
utait, bánéin arra rá is vezeti, oktatván ót arra 
hogy hol, mire vigyázzon, mitől őrizkedjek és a 
természettől uyert fegyvereit miképeu használja.

Ritkítja párját, mint nevelő pl. a róka, a 
macska, a borz stb., midőn fiaikat a ravaszság és 
ovakodás ezer nemeire tanitgatják.

Kár volna szemet hunyni e jelenetek előtt 
melyek a természet tágas birodalmában, az év 
minden szakában, száz es száz-féle változatosság
ban tárulnak szemünk elé és melyek nem egy 
hanyag szülőnek buzdításul szolgálhatnak.

Az ember természetében rejlik az ösztön a 
fejlődésre; benne, mint a nyers anyag föld gyom
rában, megvannak az erők és tehetsegek, melye
ket életre keltem és fejleszteni a nevelés fel
adata. Az alap tehát meg vau, melyen tovább 
kell építeni azon terv szerint, melyet, a teremtő 
az első emberben szemünk elő állított.

A házi nevelésben három korszakot külön
böztetünk meg, melyekre a szülőnek tekintettel 
kell lennie, nehogy azok valamelyike elmaradjon, 
vagy egyik a másikat megelőzze.

A csecsemő korszak az első életév határáig 
terjed; a második a harmadik év végéig tart, 
mely a külső észrevételek és benyomások ideje; 
a harmadik a hetedik év kezdetéig nyúlik, mely 
korszak az öntudat föllépésének korszaka, midőn 
a benső világ a külsővel egyensúlyba jön.

Tekintettel kell lenni a házi nevelés idő
szaka alatt az állásra is, melyet a gyermek egy

kor valószínűleg elfoglal a társadalomban. A ker
tész, ha akarja magasra, ha akarja törpévé ala
kíthatja faját.

Angol írók keservesen panaszkodnak a szü
lőkre hanyagságuk miatt, melyet gyermekeik ne
velése körül feltüntetnek. Egyiknek nincs hozzá 
kedve, a másiknak kevés az ideje, a harmadik 
pedig nem ért hozzá stb. A viadalhoz való kakasok 
nevelésére több gondot fordítanak, mint sok ifjú 
lordéra.

Szűnni sem bőszül ja meg magát a szülőn és 
gyermeken oly nagy mértékben, mint a nevelésben 
elkövetett hibák.

X. Károly franczia király szokta mondani : 
„Oly nevelés után, minőben mi részesültünk, még 
köszönetét érdemiünk, hogy tigrisekké nem lettünk.

Azok, kik a gondjaikra bízott drága cseme
téket. nemesítés, nevelés nélkül hagyják felser- 
dűlni, keservesen büuhődnek mulasztásukért a 
szégyen által, melyet azok ősz fejükre hoznak.

Miben sem latjuk oly mértékbeli füleleve
nedni a régi pogányság bűneit, mint a szülők és 
öregek megvetésében. Soha annyi öreget nem le
hetett lálui elhagyatva és nélkülözéseknek kitéve, 
mint napjainkban.

A kor, melyről atyáinknak jövendölve meg
jósolták, hogy szülőik iránt tiszteletien nemzedék 
fogja ellepni a föld sziliét, megérkezett. — A fel
szeg, fonák uevelés gyomorroiitó gyümölcseit 
élvezzük.

Ebbe/, járul a leverő öntudat, mely lidércz- 
nyomásként nehezül a szülő lelkére és kiséri szo
morú öregségének sivár napjain át a sírjába, 
hogy mikor kezében volt a gyermek testestől, 
lelkestől, nem tette meg kötelességet, meri neve
lését elhanyagolta.

Az ember nevelés nélkül olyan, mint a föl
dön kúszó vad venyige, mely vagy semmi, vagy 
rósz és élvezhetlen gyümölcsöt terem. Bármeny

nyire fejlődjék is testileg, szellemileg azonban 
örökké gyermek marad. L dki kiskorúsága államió.

A sarkok törpe lakói, a grönlandiak, eszki
mók alig emelkednek egyben-másban az állat fölé.

Az ember nevelés nélkül az, mi a gyémánt, 
ha nincs kiköszörülve: idoiutalaii göröngy, mely 
lábai előtt hever az embernek, holott ba inti értő 
kezei közé kerül, koronákat díszíthetne.

Az 1 717-iki bábom alkalmával sok magyar 
család került, török-tatár fogságba, köztük gyer
mekek is. Ezekből azután 1720-ban a keresztesek 
220-at kiváltottak. Mily szomorú látvány volt az, 
midőn e szerencsétlenek haza kerültek! Azon né
hány év alatt annyira elvadultuk, hogy gyengéd 
megszólításra felelet helyett csak morogtak és 
mással, mint nyers bússal élni nem akartak.

B'uziliábuti tálaltak beiiszülött portugálokat, 
kik csoportokban élve, házasság, pénz és só is
merete, valamint ruházat és vallási eszmék nélkül 
éltek.

lGfil-ben Litvániában a medvék közt egy 9 
éves gyermeket találtak, a ki elfogatasakor he
gyes fogai- és hosszú körmeivel hatalmasan védte 
magát. E gyermeket teljesen niegszeliditetl! soha
sem leh-tett, i uh át a testén meg nem szen
vedett, az emberi táplálékot pedig sohisem 
szokta meg.

Az ember kühő segítség nélkül az állatiság 
fokán felül nem emelkedik. S íját erejére nem 
támaszkodhatik és mentőké/, hiányában szép te
hetségei nyers állapotban, haszon nélkül sorvad
nak el.

Nevelés nélkül fékezhutlen szenvedélyek és 
embertelen durva szokások uralkodnának a föl
dön, melynek legl'akouczátlaiiabb vadja az ember
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S igy az előbbi 82,."><>í) írt, jegyzéssel 
együtt jegyeztetett, összesen Hí), 109 Itt. 
Ne lankadjunk, - mert jusson eszünk
be, lm vasútnak ügyere gondolunk : 
Most, v a g y  soha !

t |»1 Í s p o l i  Jin ’i  "> méltósága i# 
In* 19-én utazik az em-i fürdői* . Imi négy h t n 
át fog li.líil^- vég tt tartózkodni. Ailja l>ten, hogy 
n szeretett lő pásztor, híveinek örömére virágzó 

. . .  ighen tárj-M vissz,. szókhely ■ v ■.
1 in ii I.

••VI jilliil' 111. L'<» tilt il-'lutiiu a Kirhi-ch Í’V,. t:c/, 
k»*rti helyiségéi* II felállított és tulajdonét képező 
tekepályáu --  zenével összekötött — dij verseuy- 
Iekezést rendez s arra az egyesül-t tagjait, vala
mint az ezek által bevezethető vendégeket ezennel 
tisztelettel meghívja az egyesület m véhen:

I)r. Czipott Zoltán, egy|. elnök.
Koltay Győző, egvl. titkár.

— A v.irmegyei köziga'irat ás ál lamositásáról szóló 
törvényjavaslat feletti általános vita hefjezé ,t nyervén, a 
névszerinti szavazás a múlt héttőn ejtetett meg. A szava
zás eredménye: 411 igazolt képviselő közül igennel a ja
vaslat mellett szavazott 2ül, nemmel ellene 91*, távol volt 
ón, elnök nem szavazott. Így e ja vaslat Ilii szótöbbséggel 
•■Ifogadtatott, s részletes tárgyalása még az nap megkezde
tett. Vármegyénk képviselői közül a javaslat mellett sza
vazott: Száj bél y (ívnia, S/.egedy Béla, gr. Széchenyi Ti
vadar. Széli Kálmán és Varasdy Károly, ellene : Istőczy 
liyózö, Tulok Benő, I dvary Ferencz, távol voltak . S»eesődy 
Kálmán és Ugrón Ákos.

- -  1  m u r a s z o m b a t  i g n s . d a s á g i  f ió k *
*«.ll «*» azon kérelme, melyben Muraszombatbtin 
egy nyilvános hídmérleg- és egy hordóhit,elesitő 
hivatal felállít hatását kéri — véleményadás végett 
az itteni szolgabirói hivatalhoz küldetvén le. fő- 
szolgahiránk azt pártoló vélemény kiséretében ter
jesztette vissza az alispáni hivatalhoz. így való
színű. hogy a kérelemnek hely fog adatni s a 
liordóhitelesilő hivatal és hídmérleg felállításával 
városunkban egy rég érzett hiányon segítve lesz.

I j  c g y lc l H l ira s /.o n iln il b o n . Mint 
e lapokban mar a múlt számban jelentetett, a mu
raszombati iparos segédek f. hó 12-én tartottak 
értekezletet t-k. Csorna Jenő szolgabiró ur mint 
hivatalos kiküldött jelenlétében. Valóban szép a 
muras'ombati iparossegédektől, hogy megértették 
a kor intő szózatát. 111• • Iy szerint csak egyesült 
erőve] lehet, sikerrel előrehaladni s a társadalom
ban ama helyet elfoglalni, mely őket megilleti. 
Iparos-segédeink úgyszólván teljes számban jelen
tek meg az értekezleten s megvetették alapját egy 
„lparos-if jak öiikép/.ő- és segély-egylef'-ének, 
mely hivatva lesz a társas életet s a magyar szél
iemet tagjai között terjeszteni, mire Muraszom
batban, kivált az iparos segédek között oly nagy 
szükség vau. — Az előre kidolgozott alapszabá
lyok majdnem minden pontja változatlanul elfogad
tatott., csak azon kérdés képezte heves vita tárgyát, 
váljon eJuöknek segéd-e avagy iparos mester vá
lasztassák. A vita folyamán néhány értelmesebb 
egyén igyekezett ugyan felvilágosítani a jeleuvol- 
takat, hogy az egylet érdekeire nézve sokkal elő
nyösebb. ha iparos mestert választanak elnökül, 
mégis végmegállapodásra nem jutottak. A válasz
tás a következő eredménynyel ejtetett meg: Ideigl. 
elnök: Fiiszár József szabó-, id. alólunk /sülik 
István szabó-, jegyző Goldmann Samu betűszedő-, 
pénztárnok Wachter József könyvkötő*, könyvtárnok 
Csopak Iván könyvkötő-, és választmányi tagok : 
Schlesinger Lajos sütő-, Sztikics Gábor szabó-, 
Stevanécz Ndndor asztalos-, Skerlák István czi- 
pész-. Hartmann József kéményseprő- és Fortély 
József csizmadia-segéd. Jegyző az elnök nevében 
a gviilóst amidőn bezárta, az ipato* segédeket 
összetartásra buzdította, megköszönte tek. Csorna 
Jenő szolgabiró urnák abbeli szívességét, hogy a 
gyűlést végig hallgatta. Viszont szolgabiró ur 
ékes szavakban ecsetelte az egylet hasznos voltát 
a társadalomra nézve s szavait azzal zárta be, 
hogy a segédek ne feledjék el soha, mi kép első 
sorban és minden tekintetben a magyar hazának 
gyermekei. Egy jelenvolt.

(üdvözöljük az iparos segédeket nemes törek
vésükben s reméljük, hogy mestereik is példát 
fognak venni tőlük s megalakítják a * muraszom
bati ipartestületet.* Szerk.)

— B iróvá luw ztá* . lUttyándou folyó hó 
15-én Kühar István (Jákob) személyében uj bírót 
választottak, ki ezen megtiszteltetés fölötti örö
mében nyomban 200 frtot jegyzett a vasútra. Az 
Isten éltesse !

— lö ltü ii t .  Ö/.v. Leposa Józsefné sz. Miho- 
lics Judith, völgyesi lakos, 64 éves, közép termetű, 
kerekes barna arczu, elmeháborodutt nő hazulról 
július 1-én eltávozott és mindeddig feltalálható 
nem volt.

— S a la m o n b a n  július 15-én Vlaj Anna 
0 éves leánykája azalatt, inig anyja a szobában 
foglalatoskodott, felügyelet nélkül hagyatván, a 
ház közelében levő tokába tűit.

— B e tö ré s . Július 5- és 6-a közti éjjelen 
Vidorlakon Szlámár István és Ficzkó Iván ottani 
lakosok kamarainak tálát ismeretlen tettesek alá
ásván, a zárt kamrába hatoltak s mindkét helyről 
ruhanemüeket tolvapdtak el. A tettesek valószí
nűleg kóbor-czigányok voltak. — tolyó hó 12-én 
éjjel pedig Deutsch György felső-csalogány i lakos

lakásába hatoltak be az ablakrácsozat kifeszitése 
után ismeretlen tettesek s onnan 76 frt. értékű 
ruh .n -n .ü t tolvajoltak el. Állítólag a betörők 
nyomában vannak. r I

— A „Magyarországi kiizp. Fröltel-nöegylet* jjyer- 
iiickkcrlésznö képző-intézetében a/, lsoi j. tanévben a/, 
előadások folyó év szeptember első Hajijaiban veszik kez
detüket, miért is mindazok, kik magukat gyermek kertész- 
nőkké kiképezni s ékké]) tiszteletre méltó állásra szert 
tenni óhajtanak, felkivatnak, hogy folyamodványaikat f é. 
augusztushó 30-áig »z egylet iskolaügyi liizo: taagán ik el
nökinél, Uosenzweig öapliir Sarolta urbölgyin'-l (laki;. Mar
gitsziget, nagy szálloda 2:57. sz.) vagy p'-dig lvterfy Sán
dor urnái, az intézet igazgatójánál (lakik VII . Damjanich- 
uicza •>. Sz.) nyújtsák be. A felvétel feletelei: 1. b.-tőltőtt 
lö-ik korév, 2 ego-z égés testalkat; i. leübetlen előélet: 
4. gyermekek iránti szeretet; ö. a magyar nyelv bírása szó
ban és Írásban: ti. tartoznak négy elemi és két polgári is
kolai osztály, esetleg hat elemi osztály bevégzését tanúsító 
bizonyítvány, és kereszt , illetőleg születési levél bemuta
tása mellett, felvételi vizsgának is alávetni magukat. A 
gyermekkertésznö képző-tanfolyam két évig tart. A növen
dékek kivétel nélkül díjtalan tanításban részesittetuek és 
a taneszközökkel is az egylet költségén láttatnak el, ét
kezés, ruházat és lakásról m.iguk gondoskodnak

Budapest, 1891. A z  e lnökség .
'■ 'm in ivalók  a Csáktornyái m. kir. all. 

tanítóképző-intézetbe vahi felvétel ügyeben. A Csák
tornyái áll. tanilóképző-intézet első évfolyamába 
felvétetik oly ép és egészséges testű növendék, ki 15. 
évét már meghaladta és legalább négy gymnasinmi, 
reál, vagy polgári iskolai osztályt, vagy teljes felső 
népi-kólát végzett. Ha a jelentkezők száma engedi, 
esetleg felvétetnek olyanok is,akik kevesebb osztályt 
végeztek, de a magyar nyelv, számtan, földrajz
os történelemben annyi jártassággal bírnak, 
mennyit a középtanoda négy alsó osztályában ta
nítanak. A felvétel vagy iskolai bizonyítvány, vagy 
felvételi vizsgálat alapján történik. A szegény 
sorsú, de jó magaviseletül és szorgalmas növendé
kek 4 évig tartó kiképeztetésiik ideje alatt állam
segélyben részesülnek. A segély áll : 1) teljesen 
ingyenes ellátásból, (élelmezés, lakás, mosás, fűtés, 
világítás); 2) fél ingyenes 1*1 látásból, (mely esetben 
a felvett növendék havi 5 frt élelmezési dijat tar
tozik fizetni); 3) csupán lakás, mosás s a hozzá
tartozókból. (mely esetben havi 10 frt élelmezési 
dij fizetendő); 4) havonkint 6, 5, 4 frt pénzse
gélyből ; 5) havi 14 Írtért élelmezésből, lakás stből 
álló teljes ellátásból. A segély mennyisége a bi
zonyítvány minőségétől, a további szorgalomtól és 
jó magaviselettől függ. A segély a szorgalom és 
magaviselethez képeit évközben is felemelhető, 
leszállítható, vagy elveszíthető. A felvett növendék 
tartozik magát tankönyvekkel ellátni. A könyvek, 
vagy azok ára ( úsztál vonkint 10—12 frt.) jelent
kezéskor az igazgatónál bemutatandó. A szülők 
figyelmeztetnek, hogy intézetünkbe küldött gyer
mekeiket tisztesség- s téli és nyári ruhával, ele
gendő fehérneművel, (legalább 6 ing, 4 gatya, 4 
törülköző, 6 pár harisnya,) teljes ágyneművel (leg
alább 2 lepedő, minden vánkoshoz 2 vánkcshéj), 
asztalkendőkkel, kefékkel st,b. annál is inkább 
lássák el, mert a végleges felvétel a megjelenéskor 
történvén, a felsoroltakkal kellően el nem látott 
növendék nem vétetik fel. Az igazgató-tanácshoz 
czimzett kérvények augusztus 15-éig a képezde 
alulirt igazgatójához küldendők. A kérvényhez 
melléklendők ; keresztelési (születési) bizonyítvány, 
iskolai bizonyítvány, orvosi bizonyítvány. A se
gélyre igényt tartók szegénységi bizonyítványt is 
tartoznak kérvényükhöz mellékelni, mely eseti**n 
a kérvény bélyegmentes. A kérvényezők a felvé
telről, a megérkezés idejéről, a felvételi- és javító- 
vizsgálatok napjáról külön értesítést, kapnak. Csák
tornya, 1891. július 1. Margitul József’, igazgató.

— Az o rsz ág o s  g a z d a s á g i c g y cs iilr l  
által fenntartott istvántelki földmives-iskclat. be
szüntették és az ott elhelyezett növendékeket szét
osztották az ország hatóiméiul! intézeteibe. Amidőn 
ezt a gazdaközöuségnek tudomására hozzuk, egy
úttal jelezzük, hogy a leglátogatottabb ilynemű 
tanintézet a debreczeni.

H e ly es  in té z k e d é s . New-Yersey állam 
élieiidelte, hogy a gyógyszertárak és droguisták 
csak úgy adhatnak el mérget vagy mérges anya-
got, ha az üveg vagy csomag vignettájára rá van
Írva, hogy ezen méreg ellen mely szelek a leg
jobbak. Ily módon ha tévedósból vagy véletlen-
ségből imérgezés történt, az: el leli IIíérget azonnal
meg lehet hozatni

.1 vasárn ap i n in n k asz iin e t e lle n .
A duuaföldvári kereskedők, akiknek kivétel nélkül 
van doliáuytözsdéjük is, elhatározták, hogy memo
randumot intéznek a pénzügyminiszterhez, a mely
ben arra kérik, hogy terjeszsze ki a vasárnapi mun
kaszünetet a dohányelármitásra is oly mértékben, 
ahogy az a fűszer kereskedések re nézve föuáll. Az 
esetben, ha a miniszter e kérelmüket nem teljesi ■ 
tenó, le akarnak mondani trafikjaikról. — A pa
nasz oka tudvalevőleg az, hogy a dohány tőzsde 
meghiúsítja a vasárnapi szüneteiéit azokra nézve 
is, akiknek nem kizárólag trafikjuk van, hanem e 
mellett egyéb áruezikk, kitol is foglalkoznak. tlisz- 
sxük, hogy a nmraszoiub iti kereskedők is fognak 
e tekintetben lépéseket tenni.

A burgonya ro th ad ásán ak  m eg- 
g á tlá sá ra  — tekintve, hogy a rothadást a le
veleken kifejlődő mikroorganizmusok okozzák — 
legalkalmasabb szer ezen gombákuak rézgálicz- 
oldattal történő kipusztitása. Be te rína un, a gom- 
blous-i g. i. igazgatója szerlut ez a szer föltétle

nül biztos hatású. Így pl. 1890-ben 50 klg. réz- 
gálicz, 25 klg. méz és 2500 1. víz hektáronként 
alkalmazott keverékkel a beteg gumók mennyiségét 
30-ról 7 százalékra csökkentette. Az oldatot kö
zönséges kerti öntöző kannával osztjuk szét a nö
vényzeten.

Éljen Baross ! N e m  o k  n é l k ü l  h a n g z i k  f e l  az or- 
'■ • ig h a n  e m e  l '  l k e * f e l k i á l t á s .  H i s z e n  le g n ja h t ta n  i s  e g y  re n -  
i l ' l r t r l  h a rsá tó l ,t k i ,  m e l y  s z e r i n t  a  v i d é k r e  k i  v i e n d ő  s ü r g ö n y ö k  
1 i i l d ö n r z i l i j a ,  l i a  a  s ü r g ö n y  f e l a d  á s s á l  e g y i d e j ű l e g  l e f i z e t t e t i k ,  
a k á r m i i g  t á v o l  l e g y e n  a  c z h , i z e i t  h e l y  a  t á v i r a  á l lo m á s t ó l ,  ■IO  
k r  , m o n d d :  n e g y v e n  k r a j e z á r .  D e  h u  a  f e l a d ó  e z e n  4*- k r t  le

a k k o r  k ö te U  á r i  f a  i z e t  i n t i  d i j a t
m e g f i z e t n i .  — K é t s é g e t  s e m  s z e n v e d ,  h o g y  e z e n  ü d v ö s  r e f o r m  
n a g y  m i r t é k h v n  f o k o z z a  a  s ü r g ö n y  u t j á n  v a ló  g y o r s  é r t e s í t é s  
i r á n t i  k e d v e t .

Ál ■ ru in e iilé ii  szomorú az aratás. Tel
nie* alig lesz harmada a tavalyinak, búzából meg 
tizede sem ; tönkre silányitották a múlt hóban 
mutatkozott ködök s a rá következő kánikulai 
forrósáig. — A szőlő lőporként, és körte kivéte- 
léve! gyümölcs sem lesz. A kapás-uövények azon
ban eddig szépen mutatnak.

— Az iparosok II gye lm él»e. Klein Emil mosony1 
ipariskolai bizottsági elnök kérdése alapjáu a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kijelentette, hogy az iparostanon' 
ezok iskola-mulasztásáért az iparos felelősségre nem von" 
ható oly alkalommal, midőn az iparosok tanonczaikat 
szükség esetén rendes lakhelyüktől távol, esetleg elvállalt 
munkáknál alkalmazzák és azt kellően igazolják.

Kézműipar iskola. A körmendi izraelita iskolá
nál a jövő tanév megnyíltával női kézműipar-iskolát is nyi- 
tanak. Az igy rendszeresített állásra az említett intézet 
iskolaszéke Mogáu Róza szegedi tanítónőt választotta meg.

.4 n ed v esség  á tü té s é n e k  ineggáC- 
lásd* a  fa la k o n  következő módon vihető ki : A 
Iáiról a vakolatot mindenesetre le kell tisztítani 
s a falnak időt kell engedni, inig az kiszárad. Ez 
megtörténvén újra vakolunk, de előszörre igen vé
kony réteget mázoljunk csak fel és ezt azon ned
vesen, a mint van, 10 cm. uagyságu üvegcsere
pekkel rakjuk ki. még pedig úgy. hogy az üveg 
az egész falat elborítva a nedves helyen. Az üveg
rétegre, ha alatta a vakolat megszáradt, jön az
után a második vakolatréteg, melyen többé tf ned
vesség át nem üt. E munkálatra legjobbak a me
leg tavaszi, úgy nyári napok.

— K a ró it  k o n z e rv á lásá t. Szardíniában 
a földbe kerülő faanyagok, valamint az esőnek 
kitett összes tárgyak konzerválására, mint kipró
bált hatásos szert alkalmazzák a tömény konyha
só-oldatot. Kitűnő hatása vau a konzerválás ezen 
módjának ezenkívül az összeszáradás, megveteme- 
dés és hasadás ellen is. A fát a konyhasó-oldat
ban mintegy 8 napig kell áztatni.

B iz o n y la t. Az „Első magyar gazdasági 
gépgyár részvény társa lat* tek. Igazgatóságának 
Budapesten, külső váczi-ut 7. Tisztelt Részvénytár- 
sulat! Válaszolva f. hó 13-áról kelt becses leve
lében foglalt azon kérdésre, hogy az Önöknél vá
sárolt „C. 8.* jegyű 31 » lóerejii cséplőkészlettel 
mikép3ii vagyok megelégedve, értesítem, hogy az 
ellen nem lehet kifogásom. A mozgony a mellett, 
hogy igen nagyon kevés tüzelőanyagot fogyaszt, 
rendesen működik. A cséplőszekrény pedig minden 
dicséretet érdemel, mert amellett, hogy a szalmá
ból igen tisztán dolgozik, végez annyit mint akár
melyik 6 lóerejü veróléc/.es gép. Bárkinek is a 
legjobb lelkiismerettel ajánlható s tekintetes tár
sulatnak tisztelője (jreleucze (u. p. Imercstalva).

Cseh Imre s. k.
A mai szépirodalmi képes mellékletünk tartalma 

A kánikula inartyrjai. — llayuald Lajos (képpel.) -  Öreg 
ember.(Költemény. Gonda Dezsőtől.) A templeheli királya.
— Az ifjú komák . . . (Költemény. Kempelen Farkastól )
— Ilurczolkodáskor. (Költemény. Dömény Józseftől.) — 
Léna. (Uegényfolytatás.) - Az uj királyi palota. (Képpel.)
— Elfogyott a nóta. Virágok között. (Képek.) — Fejtörő. 
(Képtaláuy. Számrejtvóuy, Bűvös rejtvény.) — Mulattató.

Vegyes rövid hirek.
A m egyébő l. O Felsége a király Gyepű- 

Füzes község tiizkárosultjai segélyezésére 200 
frtot adományozott. — Dr. Gerhauser József 
kőszegi gyakorló ügyvéd szombathelyi kir. al- 
járásbiróvá neveztetett ki. — A rdba hídvégi 
körjegyzői állásra pályázat hirdettetett. — A 
szombathelyi dalárda e hó 26-áll tartja ez évi 
nyári mulatságát dalestével egybekötve. — Vas- 
vármegye evang. tanítói kara f. hó 8-áu Szent- 
Gotthardon tartá meg ez évi rendes közgyűlését, 
melyen mintegy 70 tanító veit részt. Mint Szt. • 
Gotthárdról értesítenek, az ottani intelligentia 
sajnálja, hogy ezen körülményről előzetes értesí
tést nem nyert, mert különben e tiszteletre méltó 
testületet az őt megillető fogadtatásban részesí
tette volna. — Nemes és Pór-Mugasi községek
ben kisdedovodít állítanak. — Illetékes helyen 
azzal a tervvel foglalkoznak, hogy a kir. tanfel- 
ügyelőség a vármegye székházában helyeztessék 
el. — Körmenden és Szent-Gotthárdon aláíráso
kat gyűjtenek egy kérvényre, melynek czélja az 
volna, hogy a szombatholy-gráczi vonalon egy 
harmadik vonat közlekedése is lépjen életbe. — 
Körmenden villamos világítást terveznek. — 
Kopsz János dr. val. püspök, a szombathelyi szó- 
keskáptalan tagja, e hó 9-én 76 éves korában 
meghalt. Temetése szombaton volt fényes egyházi 
szertartással. A boldogult buzgó pártfogója volt 
a magyar irodalomnak. Élete utolsó évetbeu ne
héz betegségben sínylődött és aranymiséjét is a 
leguajjyobb csendben ülte meg tavaly. — Péteri,



Takács Lajos, Vasvármegye volt alispánja, utóbb 
főispánja és országos képviselője a Lipótrend lo
vasa, e hónap l2-én, életének 77-ik évebeu meg
halt 0.-Asszony fán. — Fischer Miksa muraszom
bati megyei állatorvos, saját kérelmére, hasonló 
mii őségben Felső-Eőrbe helyeztetett át. — Korch- 
máros Jenő. szombathelyi utbiztos, a saját kívá
natéra Muraszombatba helyeztetett át. — Dr. 
Pruggberger Vincze újonnan kinevezett niura- 
k /O m biti kir. aljárásbiró f. hó 16-án foglalta el 
állasat.

1 lia/.al»ól. Gróf Bethlen András f<»l<lm>- 
ve esi in in >s/tér július íió 14-i kén Győrött volt és 
megtekintette a rábaszabályozási munkaiatokat. — 
Horváth Boldizsár legutóbbi országgyűlési beszé
dét politikai hattyúdalának nevezi és a politikai 
élettől teljesen visszavonul. — fíaynald Lajos 
elhunyt bíboros főpap értékes herbáriumát és 
könyvtárat a nemz. múzeumnak hagyományozta. — 
Földes Samu budapesti fiatal ember, a ki nem
régiben elvesztette állását, miután kevés megta
karított pénzét is elköltötte, t. hó 14-en megölte 
liaial feleségét, kicsiny gyermekét, aztán magul.

Az országos gazdasági egyesület a jövő h" 
elejére kirándulást tervez a prágai kiállításra. A 
csehországi gazdasági egyesület bizottságot kül
dött ki a vendégek fogadtatásának előkészítésére. 
Lobkovicz herczeg a magyar országos gazdasági 
egyesület tagjait meghívta berkovitzi birtokának 
megtekintésére. — A fővárosban a kanyaró kezd 
szórványosan fellépni. — Szarvason a kutyák 
közt oly nagy mértékben lépett fel a veszettség, 
hogy a hatóság a legerélyesebb intézkedéseket 
volt kénytelen megtenni. — A keszthelyi gymna- 
siumnak főgymuaziuniniá kiegészítése most már 
bevégzett dolog. — r Pápai Közlöny“ czim alatt 
Pápán uj lap jelent meg. a melyünk szerkesztője 
Jutassy Ödön tehetséges fiatal hirlapiró. — Bot
tornyán közelebb két gyermek fürdés közben a 
Murába halt. Holttestüket csak másnap sikerült 
kifogni.

A k ü lfö ld rő l .  Rudini olasz miniszter
elnöknek a király ü  felsége a Szent-Istváu nagy
keresztjét, a német császár a fekete sasreudet 
adományozta. Ez a kitüntetés összefügg a hármas
szövetség megújításával. — Mekkában kiütött a 
kolera. Az első esetek állítólag súlyos természe
tűek. — /apót, belga király kocsikázása alkalmá
val egy Weiitors nevű szocziálista a királyi kocsi 
elé ugrott és öklét a király felé rázva „le a ki- 
rálylyal* kiáltással a kocsiba hatolni és a királyt 
bántalmazni akarta, de a néptömeg megaka
dályozta.

Irodalom.
— T o ls to i lieö  gróf, a liires orosz Írónak 

egyik legjobb müve: „A házasság regénye.* igen 
sikerült fordításban jelent meg a „Képes Családi 
Lapok“ idei évfolyamában. Most pedig külön le
nyomatban is kiadta azt a „Képes Családi Lapok* 
kiadóhivatala. — Tolstoi tagadhatlanul a jelen
kor legeredetibb Íróinak egyike. Ereje a leirásbau 
bámulatos. Fényes előadása, uagy bravourja a leg
nehezebb lélektani problémák megfejtésében a mo
dern Írók között úgyszólván páratlanná teszi. Mind
ezen tulajdonságok fokozottan megvannak „A há
zasság regényében.* M<gragadó erővel, bámulatos 
lélektani tudással festi két bites társ lelki álla
potát, küzdelmeit, csalódásait s bár nem megrázó 
katasztrófákon at, de mégis kézzel fogbatóau azon 
következtetésre vezet, hogy a keresett boldogságot 
nem a világ, hanem egyedül csak a házi tűzhely 
adhatja meg. A legmelegebben ajánljuk e kitűnő 
regényt, mely az összes könyvkereskedésekben és 
a „Képes Családi Lapok* kiadóhivatalában ren
delhető meg. Ára 1 írt.

— Mnrczali Henrik „A legújabb kor története1* 
czimii nagyszabású munkájából Révai testvérek, mint e 
kiváló mű kiadói, most küldték meg nekünk a 10 — 11. fü 
zetet. Ismételten elmondtuk már, hogy e munka már csak 
azért is osztatlan elismerést érdemel, mert azon eseménye
ket tárja föl szemeink előtt, azon történelmi momentumo
kat mutatja be uekünk szoros összeköttetésben és valóban 
hivatott zsenialitásával, mely események és momentumok 
jóformán a mai nemzedék élettörténetet képezik. Marczali 
történelmi munkája nem az a száraz tudományos könyv, 
mely legföljebb csak szakemberek érdeklődését kelti fel, 
nem az évszámok rideg halmazata, mely a legfeszültebb 
figyelmet is ép attól szokta elvonni, a mi nélkül a törté
nelem olvasása vagy tanulmányozása sem nem hasznos, 
sem nem élvezetes, de ritka szakavatottsággal megírt oly 
munka, melyet regényes színezetének teljes hiánya miatt 
csak oly gyönyörrel lapozunk végig, mintha bármi érdek- 
teszitö regeny hősének és eseményeinek fejlődését lesnénk 
mindinkább fokozódó kíváncsisággal mindaddig, mig ezek
nek sorsa iránt a szerző bennünket meg nem nyugtatott.

— A filloxs-ra <‘M |M -roiiospora >tb. stb 
betegségek általános fellépte, a rohamosan terjedő 
a még eddig ismeretlen Jutóhomoki szőlő kulidra 
folytan minden szőlőtermelőre elkerülhetleniil
szükséges a „BORÁSZATI LAPOK" olvasása. E 
lap Magyarország egyedüli szőlészeti és borászati 
általánosan elterjedt szaklapja. Eddig nemcsak a 
m. kir. földmivelési minisztérium sokszoros elis
merésében részesült, de a m. kir. vallásügyi mi- 
n i sterilt in 1819. sz. által a megyei és községi tör
vényhatóságok, illetve néptanítók figyelmébe ajánl- 
tatott, mint a szőlészet és borászat terén „tanács
adásra leginkább hivatott szakközlöuy.* — Rész
letesen foglalkozik a szőlészet és borászat minden 
kérdésével s az összes hazai szakértők munkatár
sai levéti, szakavatottan tárgyalja a fülox-ra és

minden „gat. -  Az idény to g l,lk « ik  M
amrrik.n KzSlük, a zzíukintftfit «« »* <»«««»* 
Iwraolázűlők lláeté.éuek, ajtaníii.U » -líyéb n."- 
vulé.éoek, boraik k w -lé -ía -k  -lb. -lb  k é r d . ,. .. ! .
P-l.iUgo-ití»* ad a. -l<-a—táv Állal h « .
„lindrn MZakkérdéare. Tudd-iU,„ b«a .» Ib9«. «»- 
ben 142 szőlAt.rm.ld é- krr.-skei o vil.iaitotta lU'-g 
a t. rmetési *  B/I.li ,i»*o.,v«kal. Ki,'fi ei-si ara 

övre 5 Irt. M í.r-  2 írt kr, M-gj-l-n
mind-a ..........’W  V’
bár,m-r.t,vi- küld a kia-l-,li 1 *«taI, I lii"p- ■ I K"*t,'l“b.

S z e r k e s z t ő i ü z e iie L e k .
M. I. A vasárnapi szünetet tön \ rendelte el, esi- 

nálta pedig ezt a törvényt egy ur, k neve Baross ba-
|,or. — X. X. Vasárnap egesz n- p ta\;..itózhat. ' 1" » •‘""J 
szót. aimtinyiszer 2  krt akar költeni. I gyanez alt a. ven
déglőkre, már t. i. hogy egész vusarnr.p n  at nyitva lesznek 
a kvaterkázó emberisig számát a Újságok t  Mar azok nem 
lesznek Budapesten. Legalább hét főn r e gge l  nem, mén 
az összes tóvárosi napilap-k kiadót cs szerkesztői egyhaii- 
villái' elhatározták, liogv hétfőn deli 1 2  óra elolt nem ad
nak "ki lapot. A borbélyoknak megparancsolja a törvény, 
hogy déli 12 órakor tegyek le a borotvájukat. Ajanl.iiu 
tehát hogy igen becses szakállár, ha szükségesnek talalja, 
ez idő előtt hozassa rendi.". Reméljük, hogy a muraszom
bati borbély-ipart ez intézkedés nem fenyegeti vegpusztu- 
iással? - ’S. M. A javítási munkákat csak azon esetre 
szabad szüneti napon d. e. H» óráig foganatositani, ha el 
nem halaszthatók. -  Munkatárs. Bizony már tűrhetetlen 
a postai állapotunk; annak megváltoztatása égető szükség.

K|AIM*I POSTA. Iteczember hó 31-éig eiólizettek : 
Muraszombatból Skerlák József körjegyző és Fascliitiger 
J ó z s e f  sütő, — Batthyámlrol : Czipotl- Rezső ev. lelkész.

A nap és éj hossza.
A nap \  laold

I ___
1 kel I “J’0*' || kel j szikjl kel nyuí- !! kel szik

10.1 l 4.22 7 49 6.35 133
20 . 4 23 7.4S ] 7.37 2 23
21. ; 4-24 7.48 Ii 8.25 3.31
»>»> 1 4-25' 7 47'11 9 03 4.49
23. 4.26 7.4G 9.33 6.14
21. ' 4.27 7.45 '9  57 7 39
2*>. 4-28 7.44 10.18 9. 3

Arak :
A múlt heten ked

vezőbb irányú volt 
az üzlet; hz árak 
azonban változatla
nok maradtuk
Búza
Rozs
Zab
Hajdúi 
Köles 
Ltíhet 
K n kori

8.80 9.— 
6.50 7,— 
6 . -  6.50

H I R D E T É S E K .
1794
891 Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy a mu
raszombati takarékpénztár végrehajtatnunk ifjabb 
Szocsics Iván gyám végrehajtást szenvedő elleni 
öOO frt tőkeköveteles és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék 
(a muraszombat) kir. járásbíróság) területén levő 
Mezővár község határában fekvő a mezővári 45. 
számit tjkvbeu felvett A 1. 1—6. sorsz. birtokból 
végrehajtást szenvedőt illető z/j részre lü50 írt, 
az A f  598 hrs/.. birtokból illető ** részre tí frt, 
25 kr., a 804. helysz. birtokból illető % ré',ro 
5 frt, az 55. sz. tjkvbeu felvett A f  18. hrsz. 8. 
házsz. birtokból illető '3 részre 267 fit. a 168. 
hrsz. birtokból illető 1 3 részre 132 trt, az. 572 a. 
hrsz. birtokból illető ' 3 részié 10 frt 10 ki Ií • n 
ezenuel megállapított kikiáltási árban az ujabbi 
árverést elrendelte, és hogy a tennehb megjelölt 
ingatlanok az IS ÍH . évi ju l iu s  hó  21 . nap* 
jún  ti. U. 2 órakor Mező vár községben a bíró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltá'i áron alul eladutni nem lógnak 
és az utóajáulatot tevő által tett Ígéret reá nézve 
az árverésen való meg nem jelenése és magasabb 
Ígéret, nem tétel- esetén is feltétlenül kötelező.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok Imc-árának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. §-áhan jelzett árfolyamiRal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. § abau 
kijelölt- óvadékképes értékpapír hali a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az löHl. LX. t. ez, 17 J. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
olhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság
Muias/omhathan, 1891. iiinitis hó 4-én.

SAÁli\ J., kir. aljárái-biró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ti szentgott
hárdi takarékpénztár végrehajtatónak, Harczáti 
István és neje Marics Katalin végrehajtást szen
vedő elleni 954 frt 15 kr. tőkekövetelés és járu
lekai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi 
kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíró
ság) területén lévő Végh-lv község határában 
fekvő a véghelyi 55. sztjkvheu felvett A I. 1—4. 
6. sor- 23. házsz. birtokra 1718 frt, — a 70. sz. 
tjkvbeu felvett A I. 218 1 hrsz. fekvóségre 1 frt, 
— a 81. sztjkvben foglalt A 1. 260. hrsz, fekvő- 
ségre az árverést l í'J írtban megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt 
ingatlanok az 1 .S 91 . évi ; iu g i is / .t  11 s  h ó  III.

„ , . M a  délelőtti 10 órakor Véghely községben 
,, l'iíségbiró hiaídát megtartandó nyilsauos ár

résen « megállapított kikiáltási áron alól is
eladutni fognak. ,

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
naik 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. tcz. 
42 8-ábnn jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-é.i 3333. sz. a. kelt ig. 
ministeri rendelet 8 § ában kijelölt óvadékképp 
értékpapírban a kiküldőit kezéhez Menni avagy 
a/ 1881 LX t. C'. 170. §-a értelmében a bánal- 
pénzn-k a bíróságnál . lőlegea elhelyezéséről kiál
lított. szabályszerű eli-mervényt. at-zolga Itat ni.

Kelt a muraszombati kir. jáiásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1891. május 30-án.

SAÁBY J.. kir. aljbiró.

T leiy ik  !:i|>r:t iizcssA a k  e lő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

Etfvclértés
o  ti

mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Kz a magyar olvasó közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárbázatették az „Egyetértés*-! 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü 
tudósítást egyedül az „Egyetértés* közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközönség 
nem szorul többé idegeimyelvü lapra, mert az 
„Egyetértés* kereskedelmi s tőzsdei tudó
sításainak bőségével s alaposságával ma már 
nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt 
az „Egyetérté8 H-ben, a mire szüksége vau. 
Változatosan szerkesztett tárczájaban, annyi 
regény olvasmányt ad, mini egy lap sem. 
2 — '■> regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 3ü—41) kötetnyi regényt, résziut erede
tit, résziül a külföldi legjelesebb termékeket 
jömagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, tizesseu elő az „Egyetértés“-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 3J kr., 
1 4 évre 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési 
pénzek az „Egyetértés* kiadóhivatalába kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívá
natra egy hétig ingyen és bénujutve küld.

(1 0 . 18-*)

Lakást keresőknek
li£y e lm é b e  !

M uraszombatba!, a főm cián levő előbb 
Schuihof-féle iiá/.btu 2 lakás, melynek egyike 
1 bolth e ly iség, 2 szoba, és k o n y 
hából, mágika pedig 2  szoba Ó3 k on y 
hából áll, béri)-‘adandó és bármikor elfog
lalható. Értekezhetni V o g le r  József sa
vanyún/ forrás-tulajdonossal Síécliényku ion, 
u p FYreiiczf.il va.

A  legolcsóbb m a g y a r  n a p ila p  a

„MAGYAR FÖLD*
közgazdasági

és politikai napilap teljesen független programmal
S z e r k e s z t i k :

L őelierer A ndor és S io n u o s  A lfréd .

A Magyar Föld közt a politikai és köz
gazdasági te re li szereplő férfiak egész sorát találjuk. 

Előfizetési ára :
negyedévre 3 fr t ,  egy hóra I f r t .

/i „ Magyar Föld“ előfizetői a lap ingyen- 
hirdetési rovatát nagy sikerrel használják. 

—  KÜLÖNBÖZŐ MELLÉKLETEK. —  
Mutatványszámokat ingycu és bementve küld: 

a „TI AGY A5i l  Ö I.II  - k i a d ó h iv a t a l a  
Budapest, Erzsébct-köriit 21. sz.

(05. 3 -3 )

Nyomatott Grilnbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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