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E l ő f i z e t  é s i  á r  :
3  frí V i l é m  I frt 511 kr. _  A M/d. Hók - .

egylet tagjainak: egész, évre i  frt, félévre 1 frt A
Kgyes szám ára 1 0  kr.

Előfizetési pénzek és reclamatiők a kiadóliivatalhoz 
intézendők.

Szerkeszti és kiadja :
m uraszom bati gazd. flókegy let.

A szerkesztésért felelős :
TAKÁCS K. ISTVÁN, e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 6  kr. Bélyegdij 3) kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

A vármegyék hivatalos közlönyei,
Mindenek előrf, tartozunk azon kijelentés- 

s»*l, hogy egyáltalában nincs szándékunk po
litikai czikket Írni, habár a közigazgatás és 
az önkormányzat rendezéséről szóló törvény
javaslat. egyik szakaszához főzünk is egy-két 
"‘t'fíjfgyzést.

Elvitázhatlan tény, hogy a vidéki hírlap
irodalom mostani föllendülését és elterjedtsé
gét nagyban elősegítette az, hogy hivatalos 
hirdetések részben a vidéki sajtónak adattak 
által, s igy az ezen hirdetésekből befolyó, s 
helylyel-közzel jelentékenyebb jövedelem is a 
lap szellemi értékének emelésére fordítható

Az ez idő szerint általánosságban tár
gyalt s fentebb megnevezett törvényjavaslat
nak a közigazgatási bizottságban módosítás 
és észrevétel nélkül hagyott 25-ik szakasza 
intézkedik arról, hogy minden vármegyében 
„Vármegyei Hivatalos Közlöny" szervezendő, 
melyben a járási és községi hatóságokkal 
közlendő n-ndeíetok foglaltatnának

Iiy hivala'os közlöny az összes várme
gyékre nézve a minisztérium által megálla
pítandó ügyviteli szabályzat alapján volna 
szervezendő.

A megállapítandó ügyviteli szabályzatot 
még elveiben sem ismerjük, s igy nem is 
sejthetjük, mily intézkedéseket fog az tarta l
mazni a vármegyei hivatalos közlönyt illető
leg, s ki által és mily módon fog az szer
kesz te tt s előállittatni.

A törvényjavaslat szövegének egy másik 
szakasza azt mondja ugyan, hogy ezen köz
lönyben csak a több, vagy összes községe
ket érdeklő, vagy pedig elvi fontossággal 
biró rendeletek kőzöltetnének; egyebekben 
azonban a törvényjavaslatból mit sem követ
keztethetünk.

Ls éppen azért, mert a törvényjavaslat 
ilyen szűkszavú bizonyára annál tüzeteseb
ben fog a közlönynyel foglalkozni az ügyvi
teli szabályzat.

Nincs kizárva tehát annak Ehetősége, 
hogy az ügyviteli szabályzat majd azt is ki 
fogja mondani, hogy az árverési s egyéb hi
vatalos hirdetmények, a helyi lapok mellőzé
sével, a Vármegyei Hivatalos Közlönybe uta- 
sittassanak, mely esetben a vidéki sajtó 
nemcsak anyagi károsodást szenvedne, de 
egyszersmind föllendülésében is erősen kor- 
látoztatnék

A vidéki sajtónak nem lehet kifogása a 
szervezendő vármegyei hivatalos közlönyök 
ellen, sőt inkább csak előnyére szolgálhatna, 
mert a tisztviseloség hivatalos működésébe 
és a községek beléletébe szabadabb pillan
tást engedne ; de érdekeiben és föllendülésé
ben volna megtámadva, ha az összes hivata
lok oda volnának utasítva, hogy a magán 
felek pénzén közzéteendő hivatalos hirdet
mények azokban jelennének meg.

Meglehet, hogy e tekintetbeni aggodal
maink alaptalanok, de ismeteljük, hogy nincs 
kizárva annak lehetősége, hogy e közlönyök 
idővel ezen hirdetményeket is felölelnék.

Még most segíthetünk az ügyön azzal, 
ha a törvényjavaslat részletes tárgyalása 
alkalmával a megfelelő szakasz akként szö- 
vegeztetik, a miként a vidéki sajtó érdekei 
követelik.

Érdekeink első sorban is azt követelik, 
hogy azon szellemi nívót, melyre az utolsó 
évtizedek alatt vidéki hírlapirodalmunkat ju t
tatjuk, továbbra is ne csak fentartsuk, de 
sőt amennyire módunkban és tehetségünkben 
van, fokozzuk is.

Mert nem fölösleges hangsúlyoznunk azon

általánosan ismert körülményt, hogy vidék 
hírlapirodalmunk manapság nemcsak éppen a 
vidéki tehetségek számára szolgál találko
zóul, hanem egyszersmind országos nevű iro
dalmi és publicistái tekintélyeink is szívesen 
munkálkodnak közre abban, hogy a vidéki 
hírlapirodalom emelkedjék.

A szellemi nivó továbbra való fentartása 
pedig feltétlenül megköveteli azt, hogy a vi
déki hírlapok anyagi jólétnek örvendjenek, s 
hogy eddigi jövedelmi forrásai meg ne szűn
jenek, sőt ha lehetséges, inkább emeltessenek.

A ki a vidéki sajtó feladatát ezen szem
pontokból ítéli meg, az bizonyára nem is 
gondol arra, hogy a többször említett tör
vényjavaslat, s a majdan keletkezendő ügy
viteli szabályzat a veszély uiagvát hordozná 
magában.

De nem szabad optimistáknak lennünk.
Résen kell lennünk minden eshetőséggel 

szemben. A vidéki sajtó érdekeiért el kell kö
vetnünk minden lehetőt mindaddig, míg csak 
a reménynek egy sugara dereng felénk.

Azt hisszük, hogy közös érdekeink szem
pontjából nemsokára tényekről is vehetünk 
majd tudomást; azonban addig is, mert a 
tizenkettedik órát bevárni talán csak éppen 
nem akarjuk, legczélszerübben tesszük, ha a 
vidéki sajtó hasábjait igénybe vevő országos 
képviselőket, mint személyes ösmerősöket fel
kérjük arra, hogy a szöveg módosítása iránt 
a részletes tárgyalás alkalmával megfelelő 
javaslatot nyújtsanak be arra nézve, hogy a 
vidéki sajtó anyagi érdekei és szerzett jogai 
megvédve és biztosítva legyenek minden 
íráuyban.

A vidéki sajtó, a „Pápai Lapok" orszá
gos nevű szerkesztőjén, Fenyvessy Fereuczen 
kívül, aligha van más által képviselve a ma

■fii®
London s a főbb angol társa

dalmi szokások.
Leírás. — Irta: Gróf SZÁPAHY PÁL.

Loudouuak kö/.tudomás szerint 5 milliónál 
több lakosa van, mily nagy sútuu lakosságnak 
egy világváros sem örvend ; a terület pedig me
lyen épült, oly nagy, hogy rővidebb idő alatt, le
het onnan Algirba utazni, mint bármily sebességű 
lóval a metropólt megkerülni.

Az idegennek, ki Párist ismeri s Londonba 
utazik, első benyomása az lesz, hogy Paris újabb 
stílus hatalmas nagy épületeivel, víg. de felüle
tes lakosaival szebbnek s kedvesebbnek fog lát
szani, mint Lo.idon, melynek ködös utczáit kes
keny s kerti bejáratot nélkülöző házuk képezik.

Ne Ligyjük azért, hogy Londonnak nincsenek 
monumentális gyönyörű épületei. Ilyen például 
Szent Pál temploma, mely nagysága s merész épi- 
1 ése által szerez építészének dicsőséget. Lnnél 
inég szebb s régibb a Westminster Ab*y, melyet 
a katboliknsok építettek, de a XVI. században 
anglikán kézre került s a hadászatban, politiká
ban vagy a tudományban nagy érdemeket szer
zett embereik számára temetkezési helyül hasz
nálják. Vannak továbbá nagyszerű állami épületei, 
melyek közül a legszebbek a London tornya, az 
igaz. ágügyi palota, Fóréig Office s a két világhírű 
múzeum, a British és a Keiisingtou. Vau özeken 
kívül egynéhány 100 szebbuél-szöbb s a külső

pompának belülről is megfelelő magáupalota ; 
e/.*-k közül a legszebb a Westminster berczegé. 
Londont különben leginkább disziti az. a sok ki
lométerekig terjedő park, mely a város legczeut- 
rálisabb részén fekszik. E park díszét a rudo- 
deudronok képezik, m< lyuk a szabad ég alilt te
nyésznek s mikor virágoznak, szebbé teszik a 
parkot, mint bármily gyönyörű virágkiállítás.

London több kerületre van osztva s minden 
kerületnek meg van a maga lakossága, mely min
dig megmarad, úgy, hogy ritkán láthatui a 
West eudebou valakit az. East eud lakosai közül 8 
igy vau a többi keiiilétnél is. A West eudbeii 
csupa jobb sorsuak tartózkodnak, az East étid 
pedig a munkásosztály tanyája, a City a kereske
delmi osztály lakhelye. E három említett terü
letnek főjellemvonása, hogy abban az emberiség 
minden osztálya van képviselve.

Az angol szorgalma általán ismeretes, egész 
éven át munkálkodik, komoly foglalkozásuknak 
meg is vau az. erodméuye Mely ország ipara, ke
reskedelme és műveltsége áll magasabb fokon az 
angolénál ? Ez mind szorgalmuknak köszönhető.

Minden arisztokrata saját hazájának, az. ál
lamnak vagy valamely banknak szolgálatában áll.

Midőn a komoly inuukába elfáradt, bármely 
osztályú ember elmegy a parkokba s ott tauitja 
a népet jó erkölcsökre és inti a már úgyis szo
kásba jött iszákosság ellen. S nemcsak férfiak, de 
uők is prédikálnak s osztják a jó tanácsot.

Munkásságuk mellett szórakozásaik is vannak 
az. angoloknak, leguagyobb mulatságuk a Uyde- 
park, melybe reggel uéhauy százau lovagolnak,

hölgyek és urak, délután pedig néhány ezer fogat 
találkozik ugyanott.

Mulatságaikat nem farsangban, hauem tavasz- 
sz.al, május, juuius és julius hónapokban tartják ; 
ezen idő alatt mindenkinek vau naponta 10—11 
meghívása. Szép agarászati vadászataik is vannak. 
Kedveucz mulatságuk őszszel Skócziába szarvas- 
vadászatokra menni,

A jótékonyság rendkívül lábra kapott az 
utóbbi időben, nagy összegeket áldoznak a sze
gényeknek.

Az angolok legszebb tulajdonsága azon rend
kívül loyalitás, melyet királynéjok iránt éreznek. 
Lelkesednek mikor csak róla beszéiuek s midőn 
láthatják, tombolva kiáltják : „Éljen a kiiálynénk!“

Az unalomról.
Bizvást elhagyatva az uualorn defiuiczióját, 

kiveszd abból részét mindenki.
Ha egy tárgygyal hosszabb ideig foglalko

zunk, szellemünk eltompul, — ba hosszabb ideig 
mivel sem foglalkozunk, ingerlékeuységünk alább 
száll — és mindkét esetben beköszönt az unalom.

Mi jobb ellenszere az uualomuak : a társaság 
avagy az egyedüllét ? A kérdés eldöntése köuuyü- 
uek látrzik, hiszen főleg azért keresi az ember 
Rzabad óráiban a társaságot, hogy ne unatkozzék.

Ámde a dolog igen viszonylagos. Az ifjú rit- 
káu érzi magát jól öregek társaságában, a leány 
asszonyokéban, az arisztokrata demokraták közt, 
A műveletlent úutatja müveitek társalgása (tán 
az okból unalmas oly sok ifjúnak az egyetem és 
azért alszik el oly gyakrau sok híve a lelkésznek.^



A bizottság beható ós bjaszubb eszmecsere 
után elhatározza, hogy a vasutunk nagy érdekelt
ségét f. augusztus hó 16-án d. u. 4 órakor a r. k. 
felekezeti iskolába értekezletre hivja össze.

E gyűlésre az ötös bizottság eddigi működé
séről Kovács Károly, Pollák Pougrácz és Takács 
R. Istváu jelentést terjesztenek be.

Az érdekeltség köréből az elnök mellé 20—25 
tag nagy- és 7 tagú szükebb körű bizottság vá
lasztassák.

Az indítvány c) pontja elejtetett, mert az az 
e) pontban úgyis benufoglaltatik.

A d) pont azon módosítással fogadtatik el, 
hogy a nyom jelzési és bejárási költségek beszer
zésre 3°0-os kivetést fog a nagy érdekeltségnek 
kivetésre ajánltatui.

Az e) pontot egész terjedelmében magáévá teszi 
a bizottság, egyúttal titkárt megbízza, hogy a 
fenti határozatok értelmében küldjön ki meghí
vókat az érdekeltek mindeu egyes tagjához.

Egyéb tárgy nem léven, elnök az ülést 
bezárja. Kmf. TAKÁCS R. ISTVÁN, e. titkár.

Hirek és különfélék.
—■ V asvárm egye közönségének

impozáns többsége, óriási lelkesedés 
megújuló nyilvánulásai között, I> r. Ká
rolyi  Ant a l t  Vasvármegye alispán
jává választotta. — Ur. Károlyi Antal 
hosszas hivataloskodása s munkálkodá
sában edzett, tehetséggel felruházott, 
képzett férliu, ki az alispáni széknek 
méltó díszére válik. — A magyarok 
Istene vármegyénknek s igy hazánk 
felvirágoztatására sokáig éltesse! Főjegy
zőül ugyanez alkalommal Jiárdossy Jenő 
lett megválasztva.

— A v á rm e g y e i árvaliázb au  üresedés
ben levő varmegyei alapítványi helyekre felvétet
nek az árvak valláskülöubség nélkül, ha hitelesen 
igazolják, hogy teljesen vagyontalanok és sem 
atyjuk, sem anyjuk nem él, továbbá hogy Vas- 
varmegye valamelyik községében illetőséggel bír
nak és 6-ik életévüket betöltötték, de 12 évnél 
nem idősebbek. Ragályos vagy gyúgyithatlan be
tegingben, szellemi vagy testi fogyatkozásban 
nem szenvednek és védhimlő-oitási bizonyitváuy- 
nyal bírnak. Vak avagy siketnema szülök, az el
haltakkal ugyanazon tekintet ala esnek. Az illetők, 
kik ezen alapítványi helyek valamelyiket elnyerni 
óhajtják, jő lesz idejekorán a kellő lepeseket meg
tenni, mert közeledik az idő, midőn a tanítások 
megkezdődnek s így a folyamodások benyújtásáig 
már nem sok idő vau. A folyamodások \  asvár- 
megye alispánjához f. évi augusztus 25-ig beter- 
jeszteudők.

— Saiimssii iijaltli amgy a lap í tványa .
Saniussa József egri érsek szépén ünnepelte meg 
püspökké tölszentelésénck huszadik évfordulóját. 
KiSsingenból táviratilag értesítette a főkáptalant,

hogy két év előtti, kilenczvenezer forintos egy- 
h /.megyei alapítványát újabb hatvanezer forintos 
alapitványnyal toldja meg, és pedig úgy, hogy ez 
áltál a szegényebb ellátású lelkészek javára tett 
40.000 forintos alapítvány, hetvenezer forintra, a 
kántortauitók alapja 50.000 forintra, és a káplánok 
segélyalapja 35.000 forintra emelkedik.

— D r. L a k j K r ia tó f  szombathelyi kir. 
törvényszéki elnök ő nagysága aug. 8-áu Mura
szombatba érkezett az itteni kir. jbiróság ügyke
zelésének megvizsgálása végett.

— Sin L ovií'li IK iiis  vaskorpádi áll. isk. 
tanítót a vallás- és közokt. m. kir. miniszter jelen 
állásában végleg megerősítette.

A Aliira, ez a fékezetlenül rakonc/.át- 
laukodó folyóuk ismét szűknek talalta medrét s 
bővíti is minden oldalról. — A széchéuykuti rév 
melletti kocsijaró utat egy jtí darabon beszakitotta 
és mintegy 100 méternyi hosszúságban magával 
sodorta, ez által kocsival teljesen hozzáférbetlenué 
téve a révet, gyalog pedig tüskén-bokroii, az ára
dások eredményezte mocsárokon juthatni hozzá. 
Csakugyan üdvös volna már a Mura szabályozása.

— I V i m i l i a .  Kócziau István uöveiidekpap, 
Kőcziau Józset biiószéki lakos fia, augusztus 2-an 
mutatta bo az első szentmise-aldozaiot a csend- 
laki templomban. Az ujmisés uldozart töt. dr. Iva- 
uőczy Ferelicz Csendlaki plébános Vezette be a 
vérontás nélküli áldozat bemutatása alatti teen
dőkbe, míg az egyházi beszédet főt. Bagary József 
martonhclyi plébános tartotta. Mise után áldást 
osztogatott a jeleuvolt igen nagy szánni hivókre.

V izlic l'illla li. Megrendítő szerencsétlen
ségről éit< H itn ek  bennünket Szí.-Mártonból. Július 
26 -au ugyanis 16 arató munkás a bevégzett ara
tás után haza térendő, Szent-Martonnái egy csó
nakon akart a Murán ul jönni. Mar az innenső 
part közelébeu voltak, midőn a  c s ó n a k  felfordult 
s a munkások nagyobb része a Murában lelte ha
lálát, ezek közt Kerecz György es Loucsár Mari 
zoltanházi, Fuisz Felencz es Siítar Teréz tiborfai, 
Loucsár János lehoméri és Rajszár Zsuzsa viz- 
lendvui lakosok is.

— S zín észe t. Jeszenszky Dezső színigazgató 
jól szervezett társulatával már megérkezett és 
tegnap szombaton kezdte meg Csiky Gergely 100 
arany palyadijat nyert 3 felvonáson sziumüve „A 
nagymama*-val az előadások sorát. Isten hozta ! 
Kívánjuk neki a közönség meleg pártfogását, mit 
ő iparkodjon a műsor gondos összeállítása s a 
darabok szabatos előadásával kiérdemelni.

— Táiicz-i«li<»Iu H ii ra tzom  hat Imii.
Zaun Mark taneztanitó telepedett le egy hat h«-ti 
kurzusra városunkban, hogy a tánczlaiiulö 8 évet 
meghaladott mindkét nembeli ifjúságnak az illem
tan minden szabályaiban oktatást nyújtson. Taní
tásra kerülnek; tranczia-uégyes, rezgő-polka, len- 
gyeik**, keringő 6 lépéssel, csárdás stb. Tanulók, 
felvétetnek naponként d. n. 2 4 óráig a táncz-
tanitó lakásán, 11,mer János házában és este a 
táncziskolában, fő-uteza, Vogler-féle ház. Ajánljuk 
számos kitűnő bi/.onyitványnyal r-udelkező fiatal 
táucztanitót a iáuc/ked velők figyelmébe.

.1 k özös liad vereg IV lszerelése éw 
a lii* ip ar. A közös hadügyminiszter megkiil-

gyar parlamentben; de azt liatározottan 
merjük állítani, hogy a képviselők nagy része 
érdeklődik a vidéki sajtónak úgy jelene, mint 
jövője iránt.

Őszintén kívánjak tehát, hogy figyelmez
tető soraink a vidéki sajtóban visszhangot 
keltsenek s óhajtott sikerre vezessenek!

CORYDON.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd. tiókegylet által kiküldött vas
úti ötös bizottságnak 1891. julius bó 31-kén tartott üléséről.

Jelen vannak: grí. Batthyány Zsigmond el
nöklete alatt Kovács Károly, Pollák Pougrácz, 
Horváth Pál, Dr. Ivanóczy Fereucz tagokon kívül 
Horváth György gazd. egyl. ügyész és Takács R. 
István egyl. titkár.

Méltóságon elnök ur beterjeszti Pollák Pon
grác/ bizottsági tag hozzá Írásban beadott kö
vetkező indítványát :

„Az ötös bizottság szerény nézetem szerint 
megbízatásának eleget tett azáltal, hogy az elő
munkálatok végrehajtásával, törzsrészvények jegy
zésével oly alapot teremtett, mely kilátást nyújt 
arra, hogy a bizottság által kitűzött Gyanafalva- 
Muraszombati helyi érdekű vasút tényleges kiépí
tése a magas kormány és Vasmegye törvényható
ságának megfelelő hozzájárulása mellett megvaló- 
hittassék. Jelzett eljárásunkat oly fontos s nagy hord
erejű mozzanatok és intézkedéseknek kell követnie, 
h >gy én azokat szükkörü maudátu muukba beilleszt- 
h' töuek nem tartom és ebből kifolyólag azon tiszte
letteljes kéréssel járulok a bizottsághoz, miszerint:

határozatilag kimondatni méltóztassék, hogy 
a jelzett vasút összes érdekeltsége egy a mura- 
szombati iskolában tartandó értekezletre üsszebi- 
vassék és ezen gyűlésen

a) az ötös bizottság eddigi működéséről a 
jelentes előterjesztessék.

b) az érdekeltség megalakittatván, kebeléből 
Méltóságod elnöklete alatt egy 18 —20 tagú vég
rehajtó bizottság választassák.

c) e gyűlésen határozatilag kimondassák, hogy 
az érdekeltség által jegyzett összegek a Gyaua- 
falva—Muraszombati helyi érdekű vasútvonal épí
tési költségeire lesznek fordítandók

d) ezen vonal 2550 frtot tevő uyomjelzési és 
héjáiási költségei 2%-ig terjedő kivetés utjáu az 
érdekeltségtől a jegyzés arányában behajtatván, e 
fizetések feleknek türzsvényekbeu beszámíttassanak 
és a végrehajtó-bizottság a nyomjelzési munkála
tok sürgős keresztülvitelere utasittassék és végül

e) kimondassék, hogy az érdekeltség a Gya- 
uafalva—Muraszombati voualuak Alsó-L mdvaig 
való kiépítését azon esetre, ha a zalamegyei ér
dekeltség a megfelelő anyagi hozzájárulást bizto
sította — minden kitelhető módon, esetleg közös 
vállalattal is támogatni kész, ezeu eljárás azonban 
a Muraszombat-Gyanafalvai vonalrész kiépítését 
nem hátráltathatja és annak függetlenül leeudő 
vezetése és végrehajtására befolyással nem lehet.

Ezen indítványommal a közhangulat és a vasút 
halaszthatlau ügyének igyekeztem eleget tenni; 
azért kérem a bizottságot annak elfogadására*.

inig viszont a műveltre nézve kínos az üres fejek 
üres csacsogása.

Csakhogy ezek ellentétek ! Régi dolog, hogy 
a tűz meg nem fér a vízzel. Aiu nézzük az egy
máshoz illők társaságat! — Itt ép oly honos az 
unalom, mi a társalgást illeti.

Lépjünk, teszem a bálterembe, hol csak egyen
rangúak érintkeznek. A tauez mulattat, a diskur
zus ritkán s ez az ok, hogy miért szereti oly ke
vés leány a lrauczia négyest. Hol vau az a hálózó 
hölgy, ki a lefolyt évadban nem hallotta legalább 
százszor e kérdéseket: Hogy mulat bájos kisasz- 
szony ? Ugy-e bár sokan vaunak itt? Nincs na
gyon melege? Volt-e már influenzája? Mit szól 
a Kocli-féle csodaszerhez? stb. stb.

Menjünk el egy jour fix-ra. A társalgás, di
cséret a kivételeknek — unalmas. Ezt a körülte
kintő háziasszony igen jól éizi és iparkodik is 
gondoskodni unalom-űzőről szavalás, zongorajáték, 
tarok kártya, buffet képében, sót ráadásul ineglií 
szalonjába egy írót, művészt, tábornokot, ki meg- 
jelenésével lekösse a figyelmet és változatosságot 
öntsön az egyöntetűségbe.

Avagy lépjünk be, nem bánom, egy kaszinóba. 
A szó ós eszin-csare szórakoztat talán ? Naiv egy 
gondolat! Az összegyűltek túlnyomó része likőrt 
szopogat, újságot olvas vagy kártyázik.

A társaság, amennyi ben társalgásra szorítko
zik, többnyire unalmas. Kivéve azon esetet, ha a 
társalgás szellemes, csakhogy a szellemesség ritka 
és rövid. Ne csodálkozzunk ezeu, hisz a szellemes
ei? egy kelléke a rövidség.

Vannak emberek — búvárok, gondolkodó el
mék — kik csak akkor neiu unatkoznak, ha eg y e
dül vannak.— Egy alkalommal Kanttal hosszabb 
ideig beszélgetett egy franc/.ia. Távozásánál elég 
ügyetlen volt azzal menteni hosszas maradását, 
hogy a tudóst egyedül látva, el akarta űzni unal
mát. tHogy unatkozzam, ahhoz kívülem még egy 
emberre van szükség,* volt Kantnak csípős, de 
egyúttal jellemző valasza.

Fölleljük az unalmat az állatiknál is. Az ál
lat ha nem dolgozik s jóllakott, vagy ahzik, vagy 
unalomból játszik. Epikuivnsok e téren tagadha
tatlanul a kérődzők: unalomból újra megrágjak a 
félig megemésztett eledelt és bizony nem egy em
ber gyomorhurutjáuak oka az, hogy unalomból 
ha nem is kérődzik, de legalább eszik, iszik.

Legotihonosabb az unalom a mindent korán 
s túlságosán élvezett, nem munkálkodó, előkelő 
világban. Ez okból nffekt&lja minden előkelőnek 
látszani akaró annyira az unatkozást s a divatos 
„fin de siódé* felfogásnak fő-jellemvonása az 
unottsag.

Hogy mily általános az unalom, azt legszeb
ben tanúsítja azon leleményesség, melyet az ember 
minden korban kifejtett a pótolhatatlan idő agyou- 
verése körül. Az ókor elpuhultsága korszakában 
unalom-űzőnek Oly dorbézolást ós kéjkedést vitt 
végbe egész nyíltan, amilyennek — káia az előre
haladott kultúrának — ma kerülnie kell a nap
fényt, és másrészt nem tudom, hogy a hősök ide
jében u dicsszomj mellett nem volt az unalom is 
egyike azon titkos rugóknak, melyek a hódítást 
amaz utakra terelték, amelyek irányát felégetett, 
romba döntött falvak meg városok s emberi holt
testek ezrei jelölték meg. Nero unalomból gyúj
totta fel Rómát, a keresztények üldözése sem volt 
rósz unaloműző. Hisz még az újkor történetéből 
is tudjuk, hogy XIV. Lajos miniszterei azért kez
deményezték az úgynevezett rablóhadjáratokat, 
hogy uuatko/ó királyuk elméjét foglalkoztassák 
s maga nagy Napóleon is e szavakkal: „L’Europe 
m’euiiö:e“ (Európa unatkozik) indult neki 1812- 
beu Oroszországnak.

A középkor lovagjai unalomból fényes ver- 
senyjatékokut, vadászatokat rendeztek. De kóbor, 
kalandos útjaikra, melyek keserű levét nem egy 
lobhagy vagy szabad község volt kénytelen meg
unni, szintén az unatkozás vitte őket.

Az unalom okozója a legtöbb pletykáuak és

perpatvarnak és az elismerés koszorúja azon szom
szédasszonyoknak, kik unalomból harisnyát kötnek 
és szájukat legfeljebb azért nyitják ki, hogy ási- 
to/zanak.

Az unalom szülte az összes játékszereket : a 
csecsemő csörgőjét, a kis gyermek babáját, a fel
nőttek kártyáit. Az unalom gazdagítja a szivar
gyárosokat, korcsmarosokat, kavéház- s fürdő-tu
lajdonosokat. Az unalom veti meg sok rósz könyv 
szerencséjének alapját, az unalom tölti meg több' 
lapszerkesztő s még jobban lapkiadó zsebeit. Nem. 
egy embert csakis az unalom visz színházba, hang
versenyekre. bálba, jégre, sőt még — uram boesá’ 
— a templomba vagy a házas életbe is. Unalom
ból az angol képes meglőni magát, az amerikai 
tönkreteszi idegeit dohányuyal, a szerecsen tüzes 
viz/.el (pálinka), a délázsiai ópiummal, a török és 
perzsa háremével. A franczia agyoutánc/olja, a 
spanyol agyonimádkozza magát — és a magyar 
ember unalomból elveri a feleségét vagy a mi 
még rosszabb : vagyonát.

Es mindez onnan van. mert oly sokan r r. 
unalom-hajhászással kívánják elejét venni. A mun
kás ember is unatkozhatik ugyan, de ritkán, mivel 
az unalom legbiztosabb ellenszere a munka é* 
küzdés. — A szerelmes, mig egyetlenének eléré
séért küzd, nem unatkozik, de lio már boldogan 
be-vt-zett a házasélet kikötőjébe, nicnthefetleuül 
b *áll az unalom — — ha csak a fököíó a bájos 
angyalból nem alkot egy kis Xantippét és ha csak 
anyós ueui mutatkozik a láthituron.

Jellemző egy adoma, melyet valamelyik élez- 
lapbau olvastam. A férj szemére veti nejének, 
hogy az ö társaságában ásitozik: mire a nő igy fe
lelt: „Kedves fórjecskéui, jól tudod, hogy a férj 
és feleség egg test s egy lélek, ahol pedig az em
ber egyedül van, olt unatkozik.

KAUNITZ LAJOS.



dilit* s»7. országos ipnregypsiiletnek a kisiparosok 
számára fentartott czikkekre kiirt, szállítási f.lhi- 
vast. E szerint szállítandó 31 000 pár ezipö. 7000 
pár c-izma. szi;ak. szigyártó munkák, pas/.o- 
nuinyáriik. A mini-zt. r kijelenti, hogy ha l>ár »■/
• I á é  iiemii kísérlet eredményre nem vezet. tt. 
ill lőleg kielégítő nem volt, mégis újabban fel
hívja a kisiparosokat a száll Hasban való részvé
telre. Az idén már nemc-uk egyesek, hanem alkalmi 
szövetkezetek is pályázhatnak. Egy-egy pályázó 
legalább 500 frt áru munkára tartozik "váll: | kozni. 
Csak olyan iparosok pályázhatnak, akik az árukat 
tényleg saját műhelyükben készítik. Vállalkozók 
ki vannak zárva. Bánatpénz 10 százalék. A pá
lyázatok ez évi november hó 30-án déli 12 óráig 
nyújtandók be a közös hadügyminisztériumhoz. 
A pályázati felhívás, a szállítandó csikkek jegy
zéke és árszabálya az országos iparegyesületnél 
(nj-utcza 4. sz) a délelőtti órákban megtekint
hetők.

— .4 m a g y a r  if jú it  R eg e d é b e n  kört 
akartak szervezni, de nem kaptak lakást, mert 
magyarok.

.4 w.o ni h a l liely i gazdasági egyesület 
azon fáradozik, hogy Svájczból szarvasmarhát im
portáljon s igy marhatenyésztésünk szili vonalát 
még inkább emelje. — A pus/.ta-lánczi szakiskola 
czéljaira felajánlott 2 ösztöndíjra pályázó nem 
jelentkezett s igy az alapítvány a jövő tan
évre tartatik fenn azon megjegyzéssel, hogy 
akkor is c-ak vasmegyei ifjak élvezhetik. — Vas- 
Hidegkut községnek kérvényére az egyesület vá
lasztmánya 46 frt 08 krt az állattenyésztési alap 
terhére kiutal.

— L o p á s . Július 29 és 30-ika közti éjjel
llári György királyszéki lakos pajtájából egy sár
iiéra festett egy fogatú kocsit elloptak. — Július 
29-én W. F. minihoti lakos il egy szorosan egy 
lovat vásárolt, mely lóval (kocsi nélkül) este Ki
rályszékei) is megfordul!, 30-án reggel 3 óra táj
ban pedig egy — az ellopotthoz hasonló kocsiba 
fogott lovával — Szarvasiakon látták Királyszék 
felől hazafelé hajtani, miért is a gyanú ellene 
irányul és mint halljuk, a nyomozás ez irányban 
folyik is. r. 1.

— ’lii/ . .  Károly fán augusztus 5-én délután 
5 órakor Miholics István háza teteje ismeretlen 
okból kigyuladt s daczára a gyorsan érkező se
gélynek a ház szül mával fedett tetőzete, a már 
behordott gabona- és takarmánynemüek s a pad
láson elhelyezve volt élelmi szerek és házi eszkö
zök a lángok martalékává lőnek. A kár 359 írtra 
van becsülve s annál érzékenyebben sújtja az 
amúgy is szegény sorsú károsultat, mert semmije 
biztosítva nem volt.

— K z e re tö jén e li g y ilk o s a . ív.amedly Jó
zsef szombathelyi bérkocsis ügyében, ki tavaly aug. 
15-én szeretőjét, 36 éves Kurtz Terézt egy evő- 
késsel hatalmasan összeszurkálta, július 24-én tar
tatott meg a végtárgyalás Szombathelyen. A tör
vényszék S/ámedlyt a szándékos emberölés bűn
tettében mondta ki bűnösnek és öt 12 évi fegy- 
házra Ítélte. Az Ítélet ellen úgy a vádlott, mint 
az ügyészség felebbe/.ett.

— V érm érgezéw  sziiu-s h a r i s n y á iu l .  
Az utóbbi időben gyakran fordultak eló vérmér
gezés esetei, melyeknek oka a színes harisnya volt. 
Berlinben a minap súlyosan megbetegedett egy 
nő. Uj vörös harisnyát hordott pár nap óta s a 
mérges festék egy parányi seben át a vérebe ve
gyült. A szerencsétlennek le fogják vágni a jobb 
lábát.

— 4 z  wzahudsiágiiui'C'xi
e m lé k e k  kiállításának rendezői több értékes 
festményt rendeltek meg oly czélból, hogy azo
kat a becsesebb s értékesebb tárgyakat beküldő 
kiállítók közt dijak gyanánt osszák ki a kiállítás 
befejeztével. E festmények közt Kollarzuak két, 
ig**n sikerültnek mondható képe van. Az egyiken 
a Kossuth czeglédi beszédét hallgató nagy kö
zönséget látjuk, hogy mily lelkesedéssel és (a ké
pen jól kifejezett) állítattál vették őt körül a de
rék alföldi magyarok. Az előtérben állók közül 
többen leborulva hallgattják Kossuthot. E kép 
párja azt a bites jelenetet ábrázolja, mikor Kos
suth czeglédi beszéde után másnap több ezer 
(minden fegyvert fogható) ember lelkesedve indul 
Pest felé kaszákkal, fejszékkel és ajkukon a Kos
suth dallal. Azt állítják, hogy itt hangzott föl 
először a mi kedves nótánk, hogy „Kossuth Ba
jos azt izente.* Szerzőjét ma sem tudjuk. E ké
peken kívül életnagysága Kossuth mellképet olajba 
festve is kapnak mindama kiállítók, a kik na
gyobb szánni vagy a kik egyes, de igeu ériékes 
dolgokat küldenek. A többi kiállító is kap élet
nagysága fénykép iuiitúcziót Kossuth képéből. 
Minden küldemény az 1848 — 49 iki szabadság- 
harczi kiállítás lendezőiuek Budapesten a fővárosi 
vigadóba czimzeudő.

— M a rh a le v e le k  n é n ié i  f o r d í tá s a .  A
földmivelésügyi miniszter a következő rendeletet 
intézte valamennyi törvényhatósághoz, — a mar
halevelek német fordítással való ellátásának sza
bályozása tárgyában: Némely külföldi államokba 
(ez idő szerint Ausztriába, Németországba és 
Svájcába) szállítandó állatok marhalevelek német 
fordítással lévén ellátaudók, általában a marhale
velek uérnet fordítással való ellátásáuak szabályo

zása érdekében, a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter úrral egyetérlőleg a következőket rendelem: 1. 
Befordítandók a marhalevél 3., 4., 5. és 6. rova
taiba irt adatok. 2. A fordítást eszközölheti a 
marhalevél kiállítója a kiállítás alkalmával akként, 
hogy az illető rovatokba a magyar szöveg ala írja 
ennek német fordítását. 3- Általában azonban az 
allatl ujdonos tartozik a toi ditásiól gondoskodni, 
mely az < miitett ••-••‘en kivlil a marhalevél hátlap
jára vezetendő. 4. Ezen utóbbi esetben a fordítást 
a feladó vagy csatlakozási vasúti állomás főnöke 
a következő záradékkal hitelesítem tartozik : „Für 
die R cbtigkeit dér Ubersetzung*. (Kelet, aláírás 
és az állomás pecsétje.) Erről a közönségét tudo- 
m ás vétel, közzététel s a marhalevél-kezelőknek 
megfelelő utasítása végett értesítem és egyúttal 
ide mellékelem azon magyar és német kifejezések 
jegyzékét, melyek az állatok leírásánál használ
tatnak. Kelt Budapesten, 1891 évi jul. hő 18-án 
Gr. B thlen, s. k.

r á ly á /a t i  h ird et iiiény. A budapesti 
m. kir. viuczellér-iskol.-ibun az augusztus hó 12-én 
tartandó zárvizsga után nyolc/, növendék végzi 
be a tanfolyamot, kik közül még néhány méltá
nyos, de szerény díjazás mellett mint kert-, szólő- 
és pinczekezelők alkalmazást keresnek. E tekin
tetben az intézet igazgatója készségesen szolgál 
közelebbi felvilágosítással. Ugyancsak ezen inté
zetben az 1891. évi szeptember 15-én kezdődő 
tanfolyamra nyolcz tanulóra hirdettetik ezennel 
pályázat. Felvételi kellékek : l. Begalább a 16 
évet, betöltött életkort igazoló keresztlevél. 2. Ép 
erős és a gyakorlati munkákhoz alkalmas testal
katot, a test magasságai és a himlőoltást igazoló 
orvosi bizonyítvány. 3. Iskolai bizonyít vány leg
alább is a népiskola teljes és jó sikerű befejezé
séről. 4, Községi bizonyítvány, a folyamodó er
kölcsi magaviseletéről. 5. S ülőknek vagy gyámok
nak olynemü nyilatkozata, mely szerint kötelezik 
magukat, hogy fiukat illetőleg gyámoltjnkat a 
tanfolyam bevégeztéig az intézetben hagyják s azon 
esetre, ha kívánnák, a féléveukiut kiszabott 50 
forintnyi tartásdijat az intézetnek megtérítik. A 
felvett tanulók ruházaton és tanszereken kívül 
teljes ellátás és tanításért az első évben 100 fo
rintot. a másodikban 80 Irtot, fizetnek elóleges 
félévi részletekben. Vagyontalan, illetőleg kevésbé 
vagyonos szülőknek, ha fiaik jó magaviseletnek 
és szorgalmasak, ezeu tartasd ij egészben vagy 
legalább fele részben el is engedtetik. Az ily in
gyenes avagy félfizetéses helyre folyamodók a 
felsorolt okmányokon kívül még szegénységi bi
zonyítványt is tartoznak kérvényeikhez mellékelni. 
A kellően felszerelt folyamodványok, a földiuive- 
lésügyi in. kir. minisztériumhoz czimezve, folyó 
évi augusztus hó 10-ig az intézet igazgatóságá
hoz, Budapest (vízivárosi posta) küldendők be. A 
A folyamodók fel- vagy esetleg fel ueui vételük
ről szeptember hó 1-ig értesittetni lógnak.

— l'j megálló-hely. Az ukk Csáktornyái vonalon, llkk 
és Eötvös állomások közt, a •!. sz. örháznál „Dergecs* nevű 
föltételes megállóhely létesittetett. Dergecsen fölszálló uta
soktól a inenetdijak az utazás iráuyában Dergecs előtt 
fekvő szomszédállomástól, a leszálló utasoktól pedig az 
utazás irányában Dirgecs után fekvő szomszédállumásig 
számítva fognak beszedetni.

4  in. k ir . Ilonv«‘d-i**áli6 jelentékeny 
változást szenvedett, amennyiben az eddigi vörös 
szia helyett, a kék lett alkalmazásba véve és a 
jelvény sokkal nagyobb alakban nemcsak külön a 
magyar czimert ábrázolja, hanem az összes magyar 
koronaországok czimerét egybefoglalva tünteti fel. 
Az erre vonatkozó honvédelmi miniszteri rendelet 
már életbe léptetve és nagyrészt már foganato
sítva IS lett.

- Levelek czimzett nélkül. Utóbbi idóbeu árjegyzé
keket, hirdetményeket tartalmazó nyomtatvány küldemények 
kerülnek feladásra, melyek ugyan egyenként bérmentesítve 
vannak, de czim nélkül a következő módon vannak meg
jelölve, mint pl. „Az ottani szabóknek, czipészeknek stb. 
való szives kézbesítésre* (Zűr gefálligen Ahgabe au die 
Uerren Schneiiler, Schuhmacher etc. iu . . . .) Minthogy 
ily küldemények kézbesítése a „Postai tarifák* szerint ki 
van zárva, a kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy a 
felvevő hivatalok az ilynemű küldeményeket ne továbbítsák, 
hanem adják vissza a feladónak, vagy esetleg mint kézbe- 
sithetlen térti küldeményeket kezeljék.

— 4/. iiilluriiz it e lle n sze r e . Az inllu- 
Hiiza, úgy latszik, az állandó betegségek közé fész
keli magát. Mióta jelentkezett, azt a tapasztalatot 
tették, hogy a dohánygyárakat elkerülte. A do
hánygyári munkásulat megkímélte az iiitiiieuza, 
valamint a tisztviselőket is. Ezt egy svájezi orvos 
állítja, ki mar kezdetben figyelmes lett a körül
ményre, hogy a dohánygyárak munkásai uem szen
vedtek a betegségben. Az lufiuenza ellenszere te
hát a dohány volna.

- Szabni! a vadászai! Alig várták már a vadászok, 
hogy leakaszthassák a szegről kedvoucz fegyverüket s be
barangolhassanak hegyet-völgyet. Nos megjött a várva-várt 
augusztus hava. De fog is visszhangzani a sok duplázástól 
a környék. A tiltott időszak elmúltával — mint halljuk — 
gyűlést tartottak a nyulak és foglyok, hol határozatba ment, 
hogy az i.-i erdész ur közeledtéről nyul-futárokkal liir 
adandó menekülés végett. Ellenben az x-i földesur Lan- 
caster-étöl sehogy sem akarnak félni a bestiák. — Jó mu
tatást és mennél több vadászkalaodut I

-  I s te n i lé le l .  A „Kikitidai Közlöny* hozza 
a következő históriát: „Bt-ztriczán, Szerbiában a 
viharok tönkre tették az idei termest, a mi arra 
indította a falu véneit, hogy összebújjanak a korcs
mába s megbeszéljék, hogy mi módon áll|auak 
boszut, az istenen ezért a csapásért. Atkozódtak,

förtelmes módon szidták a szenteket és a boszor
kányt. aki a viharokat reudeli. E közbeu újra ki
tört a vihar, mire a korcsmáros dühében fegyvert 
ragadott, kiment a kapu elé s az égre emelve pus
káját, e szavakkal sütötte el ; „Rád lövök isten, 
hogy vége legyen már a viharnak “ Egy e/.igány 
is követte a neki bőszült embert. Alin sült el a 
puska, hatalmas villám csapott le s a köre uíros 
m eg a kiváncsi czigáuy holtan rogyott össze. A 
nép az isten Ítéletét látja a dologban.

— 14 n szárnya*  I i I i i * .  Káplár: Hallja maga 
önkéntes, ne büszkélkedjék olyan nagyon, mert 
professzorrá lett! Ila az én apám kölyök korom
ban hajtott volna az anyám szavára, én is olyan 
ökör volnék, mint maga.

Tréfást. Kenyeret kért az inasgyerek a 
péknél 6 krajezárért, de a levágott darabot kicsi- 
nyelte. „Nem baj az, te kormos, — mond a pék
— annál könnyebben elbírod.* — Erre az inas 
vette a kenyeret és 3 krajezárt dobva a péknek, 
kereket oldott. A pék az inas után futva kiabált, 
hogy az keveset fizetett. — „Nem baj az, — vá
laszolt az inas — tovább szaladva — annál köny- 
nyebben megöl vashatod.*

— Lapunk Vasárnapi ez. mellékletének tartal
ma Zichy gróf. Képpel. — „Enyém vagy hát.* Költemény 
Patyi Istvántól. „A temetés napján.* Vértesi Gyulától.
- „A libbenő fény." Elbeszélés, Molnár Gyulától. — „A 

tenger partján.* Képpel. — „Örök álom.* Incze Bélától.
— „Félelmem.* Költemény. Székely Bélától. — „Komoly 
vagyok.* Költemény. Lenkei Henriktől. — Fejtörő. Kép
talány. Iláromszögrejtvény.

Ki/.oiiy la t .  Az „Első magyar gazdasági 
gépgyár részvénytársulat* tek. Igazgatóságának 
Budapesten, külső váczi-ut 7. A múlt évbeu b. 
czégöknél rendelt „C. D.“ jegyű 6 lóerejii gőz- 
cséplőkészlet működését illetőleg ki kell jelente
nem, hogy annak úgy kifogástalan sőt kitűnő mű
ködésével, valamint a csekély tüzelőanyag fele- 
mésztést illetőleg teljes megelégedésemet nyilvá
nítom ki. Csongrád, 1891. márczius hó 3-án.

lfj. Forgó József s. k.

Vegyes rövid liirek.
M egyéből. Marton Géza körmendi járásbi- 

rősági aljegyző a komáromi törvényszékhez jegy
zővé, Babos József szombathelyi törvényszéki jog
gyakornok pedig a szeut-gottbárdi járásbírósághoz 
aljegyzővé neveztetett ki. — Fromcn Mihály vi- 
dorlaki illetőségű arató Egervárott hirtelen meg
halt. — Pálmafa község a korcsma-épületet el
adni szándékozik. — Német-Szent-Mihály on sailach 
és diphteritisz betegségek nagy pusztítást visznek 
végbe a gyermekek közt. — Eladás alá kerül 
Körmenden több épület, melyek a Batthyány her- 
czegi hilbizomáuyhoz tartoznak. Ezeken kívül az 
úgynevezett csillag-, holdvilág-, és sörházat Kör
mend város maga szándékozik megvenni. (Mikor 
fog Muraszombat házat venni?!) — A körmendi 
tűzoltó-egyesület augusztus 20-án tartja ez évi 
nagy gyakorlatát, melyen a csákányi, pinkamind- 
szenti és német-sároslaki tűzoltó-egyesületek is 
részt vesznek. Ily általános gyakorlatot a mura- 
szombati tűzoltók is tarthatnának.

ll»#.úl»ül. .1 zalamegyei gazdasági egyesület 
Keszthelyen tartott közgyüléséu elhatározta, hogy 
minden járásban egy gazdasági bizottságot alakit, 
mely azon vidék érdekeit képviselje, annak min
den közgazdasági ügyét előmozdítsa, a gazdálko
dás minden ágát figyelemmel kisérvén, annak hi
ányait orvosolja, vagy korszerű intézkedések által 
változtatni igyekezzék. — Szápdry miniszterelnök 
levéteti napirendről a közigazgatás reformjáról 
szóló törvényjavaslatot. Ez azonban akként értendő, 
hogy miután a javaslat általánosságban már el
fogadtatott ; s miután az 1. §. kimondja a tiszt
viselők kinevezésének elvét;a 2. §. pedig a garan- 
czialis törvények beterjesztésére utasítja a kor
mányt, igy csak a javaslat hátralévő egyébb sza
kaszai vétetnek le a napirendről. — Győr mellett 
a szeut-iváui határban tartott hadgyakorlat alkal
mával a 6. huszárezred 5. századának egy lova 
roham közben elesett s utána bukott még hat ló 
lovastul. E közben az egyik ujoncz kardja Bólék 
közhuszár arczába fúródott. Bólék a kezét meg a 
lábát is eltörte s másnap a kórházban meghalt.
— Orahoviczáról (Szlavónia) írják, hogy Pintér 
ottani csendórórinester julius 31-én elfogta Hor
váth József hírhedt rablót, a ki „Bakonya* név 
alatt már hét év óta tartotta rettegésben a vidé
ket. Ez a Horváth-B ikonya gyilkolta meg annak 
idején Javoruik vadászt és egy tisztet s nemrég 
két csendőrt agyonlőtt, kettőt meg súlyosan meg
sebesített. A hírhedt rablót többször elfogták, de 
mindannyiszor megszökött a börtöuből; most azon
ban éjjel-nappal csendőrök őrzik s igy remélhető
leg nem fogja elkerülni a büntetést. — A Bala- 
ton-egylet „Balatoni Kultur-Egyesületté* alakultat.

14 ü l lő h írü l .  Augusztus első és második 
napján a szabad Helvéczia megünnepelte sz. ad - 
ságáuak hatszázados évfordulóját. — Sándor ki
rály Bslgrádba való visszautazásában három na
pot fog Magyar országon tölteni Hunyady grófnál. 
Vele egyidejűleg Obrenovics Mihály fejedelem volt 
neje. Arenborg Júlia herczeguő, született Hunyady 
grófnő is megérkezik Hunyady grófhoz. — Hen
rietté belga királynő beteg. — A spaai fürdőben 
fölszállui készülő „Hercules* nevű léghajó köt*U«i



elszakadtak és a kosárkán 1< vő három h'^hajda 
kétszáz méternyi magas^áubnl le/uhant. M ndbar- 
mau szörnyet haltak. — Oroszországban a zóna 
behozatalai! fáradoznak. — A  cserkeszből ember- 
rablók ve/érét. Áthallást elfogták. — London né
pessége A nemrég befejezett népszámlálás szerint 
l.o •Ion arosa 5.633 332 lakással. Így tehát, 
in a <1 ii m .♦ ti ii v: va I bír, iMiit Belgium és többel 

■ S illír - /ag (4 300 00O) Portugália, (4 miliő 
m )  e . S-a-zors/ag (32'S0<00) London né- 
é e|»« -/• i akkora, mint Canadaé, mely t**i ü- 

ie eie néz.' letayer akkora, mint egész Európa. 
— A franczia hajóhad látogatásit Kron altban 
az oroszok nagy tiint-fősre ha zilálták tel az orosz- 
franc/ia barátság filogtatására

Egy fogadás.
A hónap vége felé többnyire hive voltam a 

czentralizácziónak, a mi abban nyilvánult, hogy a 
reggeli, a vacsora, a délelőtti és délutáni uzsonna 
és az ebéd egyetlen egy étkezéssé zsugorodott 
össze, mely különböző fontos gazdasági okokból 
rendesen este a .vidám kucséberhez* czimzett 
józsefvárosbeli vendéglőben nyert plasztikus kife
jezést egy vese velővel való alapos elfogyasztásában.

Miután ezeknek kiegyenlítése után kapupénzre 
is alig maradt, kénytelen valék kávéház helyett 
bekukkantani a konyhába, a hol két ragyogó szem 
mosolygott felém, mint két csillag, hogy beara
nyozza fényével havi gázsim morzsáival tengő 
létemet

Olyan mélyen betaláltam nézni a szempárba, 
hogy szinte megigézett és a szivem csak oda 
vonzott még akkor is, mikor duzzadt bugyelláris 
nyomta az oldalamat.

Törzsvendég lettem.
Még pedig a javából. Mert nem csináltam 

adósságot és virágokat hoztam a vendéglősné 
születés- és névnapjára, a mit készségesen azzal 
hálált meg, hogy levesembe olykor két darab sár
garépát is tett protekczióból.

De kis leánya, az Erzsiké is protegált engem, 
amit abból magyaráztam, hogy megengedte piczi 
kis kacsóit a szokásosnál melegebben szorítani.

Minden kézszoritás után újra lángot vetett 
a szivem szenvedélye, mig végre meg nem állhat
tam, hogy be ne valljam neki szerelmemet.

Csak a fölött nem voltam még tisztában, az 
anyjának valljam-e be, avagy magának a leány
nak ? Egy kínos problémából csakhamar kihúzott 
a szerencsés véletlen. Midőn t. i. egy keddi na
pon későn jöttem ebédre, Erzsiké röpdöső mozdu
lattal a konyha ajtóból feléin tartott, olyan nagy 
volt az öröme, mikor meglátott.

— No csakhogy végre eljött, szólt pajkos 
szemrehányással, — valóban azt hittem már, hogy 
el se jön.

— Nem lett volna kár a mai ebédért — vi- 
szonzám kissé fanyaron, mert hiszen kedden tud
valevőleg csak spenót van, amit . . .

— Tudom, tudom nem szereti, de hiszen 
azért készítettünk rántott borjú-lábat is. ami az 
ön kedvencz eledele.

— Ah, valóban V!
— Bizony! A mama azt mondta, hogy Bajusz 

urat kárpótolui kell és én azonnal a legszebbet 
tettem el részére . . .

Ez elég volt nekem. Kezdém tisztán látni a 
helyzetet. Egy anya a ki a fiatal embernek ked
vencz ételeket készít és egy leány, aki annak vég
telenül örül. Kell-e ennél több bizonyíték? Két
ségtelen, hogy szeret, — és miután már ennyire 
fejlődött a viszony, itt az ideje, hogy vallomást 
tegyek a lánynak, ki bizonyára már alig várja azt 
az ünnepélyes pillanatot.

Ebéd után megragadtam a kis lány kezét és 
megcsókoltam. De nehogy Erzsiké a forró csókban 
csupán a rántott borjúlábak fölötti hálám túláradó 
kifejezését lássa, azonnal hozzátettem, hogy vég
telenül szerelmes vagyok és hogy viszont az ő 
szerelme nélkül nem volnék képes élni, ha mind
járt naponta rántott borjúlábat tálalna is elém a 
sors keze

E szép mondásra Erzsiké elpirult és lesüté 
ragyogó szemet, mely mintegy a földön kereste a 
választ az én szerelmi vallomásomra.

— Tehát ön is szeret — rebegém, mély fel
indulással lesve válaszát.

— Igen, — suttogd, czipómre szegezett te
kintettel

— Esküszöm, hogy nem fogom elhagyni soha 
és hogy szülei ellenére is feleségemmé teszem

— És én esküszöm, hogy csak önhöz megyek 
nőül — erösité a kis leány, hozzám simulva bi
zalmasan.

Én boldog voltam, hogy túl estem a nagy 
szczénán mitől oly nagyon féltem és a mi legfő, 
a leány viszoutszerelmet vallott, sőt meg is es
küdött, hogy csak hozzám megy nőül

Ez sok volt egy kebelnek; nem zárhattam 
magamba annyi boldogságot és még aznap szóltam 
az én Bandi komámnak, a ki szintén törzsvendég 
volt Erzsikénél.

Elbeszélésem i.latt Bandi ajkára széles mo
soly ült ki és ahelyett, hogy gratulált volna a 
szerencsémhez, olyan arczot vágott, mintha kétel
kedett volna a dologban.

— Ejnye — mondám kissé ingerülten — csak 
nem gondolod talán, hogy hazudtam A leány 
megesküdött, hogy a feleségem lesz os ez azt hi
szem elég biztosíték.

— Ahogy vesszük, — jegyző meg Bandi fity
málva — én nem hiszek egy vendéglős leányának, 
főleg ha törzsvendégnek vall szerelmet! Fogadni 
mernék, hogy holnap akár én is kicsikarhatok 
tőle vallomást.

— No már a/t. szerelném én látni, — mon
dám elbizakodottan hiszen s>oba se áll veled, 
ha megtudja, mit kívánsz tőle.

— Jól van, hát áll-e a fogadás V
— Áll.
És ezzel nagy összegbe fogadtunk, mert én 

biztosra vettem a dolgot, hogy a komám felsül.
Azonban fájdalom, nem úgy történt. Erzsiké 

a rá következő héten már a Bandi komámnak is 
főzött kedvencz ételt s neki is melegen viszonozta 
kézszoritásait, sőt később vacsora után a vendéglő 
ablakai e’őtt sétát is tettek, olyan vidáman csevegve 
egymássá’, hogy egészen elszom rodtam.

Egy napon azonban levelet kaptam a postá
val. A levelet egy ügyvéd irta: ismerem a stílu
sát, mert élénken emlékeztetett ama régi jó időre, 
midőn szabó-kontómat csak ily levelek kapcsán 
szoktam kifizetni.

Fizetési meghagyás volt. még pedig a fogadás 
összegére vonatkozólag mert Bandi jegyet váltott 
Erzsikével és kénytelen voltam megfizetni a foga
dást, a miből a nászút költségeit fedezték.

BAJUSZ.

Irodalom.
— Külföldi biztosító társaságok Magyarországon.

Ily czimmel J)r. Márkus Dezső, budapesti ügyvéd, a „Jogi 
Szemle" szerkesztője, egy füzetet bocsátott közre, amely egy 
hosszabb czikksorozatnxk első részét képezi s amelyben a 
nálunk működő társulatok vagyonkimutatásai kapcsán utal 
biztosítási ügyünk szabályozásának hibáira és hiányaira. A 
nagy szakszerűséggel és a legszigorúbb tárgyilagossággal 
kidolgozott tanulmány elsősorban a tireshammel foglalkozik 
és kimutatja, hogy e társaság alapszabályai olyanok, hogy 
nemcsak (örvénybe ütközők, hanem egy úttal a biztosítottak 
érdekeit minden irányban koczkáztatják. Kimutatja továbbá 
— mindig a Gresham saját adatai nyomán — hogy e tár
saság alaptőkéje a legkisebb az összes nílunk működő tár
saságok közt: kimutatja, hogy a szerzési és kezelési költ
ségek óriásiak és nagyobbak, mint bármely más társaságnál; 
hogy lekönnyebben vállal koczkázatokat; hogy viszontbiz
tosítása alig van; hogy vagyonának nagy része kétes érté
kekben van elhelyezve és hogy nyereségét nem a biztosí
tási üzletből, hanem egyéb vagyonából meríti. A füzetet, 
melynek ára 2 0  kr., melegen ajánljuk a biztosított közön
ség figyelmébe. -(Kapható szerzőnél, V., Alkdmány-ut- 
cza 24. sz.)

— A jogászvilágot érdeklő oly könyvjegyzékről kell 
ez alkalommal megemlékeznünk, melynek láttára igaz öröm
től repes minden oly gyakorlati vagy elméleti jogásznak a 
szive, a ki csak valaha is abba a kellemetlen, mondhatni 
kényes helyzetbe jutott, hogy szüksége, sürgős szüksége volt 
egy szak könyvre, de nem tudta pontosan a czimét, nem 
tudta, hol találhatja meg s igy fel m m világosíthatta köny v
kereskedőjét, a ki bizony ily körülmények közt meg keve
sebbet tudott. Révai testvérek könvkereskedése (lludapesten
IV. Váczi-utcza 1.) „Bibliotheca juridica" cziin alatt szak
emberek közreműködésével, oly pontos jegyzékét állította 
most össze az összes újabb magyar jogi és államtudományi 
müveknek, hogy nincs e tág fogalomnak még oly kis része, 
nincs az óriási mennyiségitek még oly kis hányada, melyre 
e könyv segélyével a kutató azonnal rá nem bukkanhatna. 
Ha nem is mondhatjuk azt, hogy ha/.ai jogirodalmunk oly 
sok ezerre menő kötetet tud felmutatni, mint pl. a külföld, 
de azért 18G0. óta mégis oly rengeteg köny v jelent meg 
piaczunkon, oly sok jeles anyag leit azokban letéve, hogy 
büszkén tekinthetünk végig soraikon, kivált a mikor az át
tekintést ily kitűnő jegyzék segíti elő. A ki a jog- és állam- 
tudományokkal szakszerűen, elméletileg foglal iozik, a ki a 
gyakorlati életben szolgál ama hivatásnak, hogy embertár
sainak jogi tanácsosul szolgáljon, nem egyszer van meg
akadva, hogy a foriásu unkákból csak azért nem válogathat, 
mert ez'-k óriási számát még cziinük után sem ismerheti. 
A jegyzék busz fejezetből áll és legyen elég megemlítenünk 
azt, hogy pl. a magánjognak roppant bő tárháza, a köz
igazgatási jognak majdnem átnézhetetleu birodalma az al
osztályok legtinomabb distinctiója foly tán oly világosan áll 
előttünk, hogy különben nagyon ritka természetű alkatré
szeket el nem téveszthetjük egymással és a családjog, a 
házasságjog, házassági vagyonjog, a rendőri igazgatás, 
beteg es balesetbiztosítási ügy, szegényügy stb. irodalma 
oly éles határvonalakkal van egymástól elválasztva, hogy 
már csak akarva tévedhetnénk. — A jegyzékben a ki
váló német jogirodalmi müvek is fel vannak sorolva legne
vezetesebb jelenségeikben és a ki ezeknek is részletes es 
kimerítő jegyzékét óhajtja, Révai testvérek ezégr a nem 
eléggé méltatható és már ismertetett magyar jegyzék kap
csán azokat is megküldi minden jogásznak, minden a jogi 
szakirodalom iránt érdeklődőnek, a ki ez iránt egyszerű 
levelező lapon fordul a ezéghez.

A nap és éj hossza. I*ia<*xi Arak :

A • a |» A li old Az ü/ 'et
1.

álló-
Julin- lan sz lm

kel nyug
szik kel nyug

szik \U j.-gym et ik :
!>. 4.47 7.10 5 20 0. 8 13 n/.a __

Iö . 4.48 7. 9 6.16 1 7 u. búza 9.2011.
12.

449
4.51

7. 7 j 
7. 5:

6.58 
7 31

2.20
3.42 K, zs 0 7.50

1.5. 4 52 7. 4 7 58 5.10 b o. • —
i i . 4.53 7. 2 |‘ 8.20 6 38 Ki les
i.->. 4.54 7 o; 8 41 8. 3 Ki korica 7.

Vasúti menetrend.
Regedéből Splelfeldnek

indul reggel 4 óra 39 perczkor és odaér G óra 14 perczk
délelőtt 1 0 „ 2 5  „ n „ 12 » 2 0  „
délután 4 „ Iá „ „ „ 6 « 03 „

Spielfeldröl Regedébe
indul reggel 7 ■óra 2 0  perczkor és ideér óra 1 2  perczk

délután 2 „ 0 3  „ „ „ -3 „ 53 „
este 0 „ 15 „ „ „ 8 n '■*7  ■

Alsú-Lendvőró! Zala-Kgerszeirre
indul reggel 0 ft perczkor és odaér d i-ló it o ■:s perczk 

14 „
Alsó-Lendvárói (Dáktornyár

üdül délután 2 .1 \7 perczkor és odaér d ;limán 3.41 pkor
este 9.2 2  „ „ éjiH 1n.' • pki-r

Kiki - Egersz egrő 1 A1 síi- la* n d v á:ra
indul délután 1 2  ii pkor és ideér délután 2.25 perczkor

este 6.14 . „ „ este 9.08 »
Csáktornyáról Alsó-Lendvára 

indul reggel 5 33 pereikor és ideér reggel ; .44 perczkor 
délután 12 03 „ „ „ délután 1.24 „

_______ H I R D E T É S E K . ___

Kovács Károly muraszom
bati kir. aljbirónál bútorok, 
gazdasági felszerelvények 
és küi'ómböző ingóságok a 
napnak bármely órájában 

vásárolhatók.

x

x

M elyik  lapra li/.<‘««iink e lő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasó közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárkázatették az „E ;yetértés“-t 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos bü 
tudósítást egyedül az .Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközönség 
nem szorul többé idegennyelvü 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 „Egyetértésiben, a mire szüksége vau. 
Változatosan szerkesztett tározójában, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap seiu. 
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jóinagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, űzessen elő a? „Egyetértés"-re, 
melynek előfizetési ára egy bóra 1 frt 80 kr.,
1 4 évre 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési 
pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalai):-' kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívá
natra egy hétig ingyen és bérmeutve küld.

(10. 21-*)

Ingyenhirdetési rovat,

30 hektoliter
Ilu tte u h crsi ó b o r  

eiatló. TffffflB 
liitcre n k iiit fO k rtó l  
tmemm 5 0  kria;. — —

ÜH llo veh h  é rte 
sítésit átl a  ewcnilluki 

Igazd asiig.
Nyomatott Grüubaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatban.
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