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G y e rm e k n e v e lé s .*
Tanárok, tanítók és közoktatásügyünk

kel foglalkozó egyél) tényezőink az elmúlt 
szünidőben behatóan tanácskoztak ifjusá- 
gunk nevelésének módozatairól.

Sok jó és hasznos tervvel léptek a 
fórum elé tanügyi férfiúink. De mégis bátor 
szókimondásával, kissé merész, de nem jo
gosulatlan indítványával leginkább magára I 
vonta a közfigyelmet a fővárosban tartott 1 
egyetemes tanilógyülés szoeiálpedagógiai 
szakosztályának tanácskozása.

Érdemes, hogy ezzel a tanácskozással 
behatóbban foglalkozzunk, mert a mai | 
bürokratikus rendszerrel szemben szokatlan 
életrevalóságot tanúsít.

Gyermekvédelem címén a szoeiálpeda- 
gógiai szakosztály oly javaslatot tárgyalt, 
mely fényesen igazolja, hogy tanítóink nem 
elégszenek meg azzal, hogy tisztán csak 
kötelességüket teljesítsék. Nekik nem elég, 
ha a tantervben előirt tanítási órákban fog
lalkoznak a gyermekekkel, hanem látni kí
vánják fáradozásaiknak eredményét is: egy 
jól neveli, hivatásának magaslatán álló uj 
nemzedéket, mely béke és háború idején 
egyaránt hazájának díszére válik. Vagyis 
tanítóink nem érik be azzal, hogy helyesen 
és jól tanítanak, hanem első sorban ne
velni akarják a rájuk bízott gyermekeket, 
kikben egy szebb, dicsőségesebb jövő zálo
gát akarják bírni.

• Á tvéve a .Gyermekvédelem* szeptemberi számából.

Magának a tanítónak ereje a nevelés
hez nem elegendő, szükséges hozzá a szülő 
okszerű támogatása is. Érdekes és minden 
méltányossága meilett is egy kissé merész 
az a mód. melyet követni akarnak, hogy 
a szülök nagy és vegyes táborát a peda
gógiának erre, a tanításnál fontosabb ágára: 
a megfelelő nevelésre kényszerítsék.

A választott mód épen a kényszerűsé
gével válik problematikussá, mert egyes 
részielekben kissé túlságosan beleütközik 
a szabadság elvébe, melyet pedig a ma
gyar annyira szeret dédelgetni. Ám láttunk-e ! 
már olyan közhasznú intézményt, mely tel
jesen fedezné kivétel nélkül minden állam- | 
polgár érdekét s melynek keresztülvitele ! 
panaszokra, súrlódásokra okot ne szolgál
tatna? Elvégre is a kellő erély nélkül milse 
lehelne végezni s a jó érdekében túlhajtott 
erélyesség ha egyeseknek fáj is, végeredmé
nyében üdvösét teremt; elengedhetetlen 
pedig az erélyesség, ha nélküle a jó terv 
merően kiviteliednek mutatkozik.

Lássuk csak nagyjában, mint kíván a 
szoeiálpedagógiai osztály.

A tanköteles kor alatt a gyermek er
kölcsös magaviseletéért a szülő szigorú fe
lelősséggel tartozzék. A szülői kötelességet 
hanyagul teljesítő szülőt vagy gyámot a ha
tóság vonja felelősségre s pénzbírsággal, 
esetleg elzárással sújtsa. Azoktól a szülők
től és gyámoktól, akik gyermekük nevelé
sét és az életre való előkészítését elmulasz
tották s e miatt büntetve voltak, gyerme

kük elveendő s az e célra szolgáló állami 
nevelöinternátusban helyezendő el.

Az iskola legfőbb célul a gyermekek 
nevelését tűzze ki. Minden tanító tanítvá
nyainak szülőivel havonkint osztályában 
jöjjön össze s ott velük a gyermeknevelés 
dolgát beszélje meg.

A szülök részére adjon ki az állam 
gyermeknevelési újságol, a mely lap tartal
mát a tanilő a szülőkkel alkalmas módon 
megismertesse.

Az iskolák építésénél és berendezésé
nél a hygienikus követelmények szigorúan 
betartassanak.

A hatóság, fejlődés alatt álló 20 éven 
alóli egyéneknek oly gyárakban való fog
lalkoztatását, a hol az egészségre káros ha
tású anyagokkal dolgoznak, ne engedje meg.

Gyermekeknek bort, pálinkái, dohányt 
kiszolgáltatni nem szabad. A szülök gyer
mekeiket színházba, kávéházba s mulató 
helyekre ne vihessék.

Alakíttassanak gyermekvédő-egyesüle
tek, a melyek tűzzék ki célul a társadalom
nak a gyermekvédelem ügye iránti érdek
lődését felkelteni.

Ennek az egyesületnek feladata legyen 
továbbá a köztudatba vinni azt a fölfogást, 
hogy a gyermek közkincs, a kit testi és 
erkölcsi védelemben részesíteni mindenkinek 
kötelessége.

Ezek képezik főbb vonásokban a ta
nítók óhajait. Bizonyos, hogy e terv meg
valósítása eleinte nehézségekbe fog ütközni.

TÁNCA.

Jó  é js z a k á t  I

Hagyjátok el a régi dali,
A vágy, az álom mit sem ér;
Fáradt vagyok, szivem kihalt 
Klporiiadl benne már a vér.
Nem vágyódom szférák zenéje 
És falernnmi bor után,
Zokogni Ilidnek bármiféle 
Viskó mellett, kecskedudán . . .

Az élet útja oly cudar,
Beszennyezik a láb nyomok 
8 bár drága rajta a fuvar.
Megakaszt lám a sár, homok 
Hajból te vén, kerliedt Pcgázus,
Kifogyott bennünk már a szussz;
Kocogjunk hát, bolond a kázus,
Ki tudja, hol a Parnnszus?

Atyafi, ki hintóba jársz.
Hé, mond el gyorsan tilkodat.
Hadd legyek én cégedbe társ.
Mely annyi részvényt osztogat.
Üzletet én még nem kötöttéin,
Azt sem tudom, mi fán terem :
Mit felmutat üzleti könyvem :
A kölöU-oldoll szerelem . . .  1 hogy

Az ifjú megtért végre hát,
Hisz álma mind Idába volt 
Nagy, tehermentes birtokát 
Hosszul kezelte fent a hold.
Szálljunk le a józanok szárnyán,
A holdkórosság mindenét!
Az ugart mezítláb bejárván 
Nézzük, mit vet föl a —  szemét!

Mi termi az aranykalászt,
Ha nem a piszkos trágya domb,
A lét titkát ne magyarázd,
Ki álmodik ma, nagy bolond.
A bölcsek bölcse és a költő 
Ma ösvilági holt Muumth,
Sírjára újabb emberöltő
Szór egyre több és több Immut . . .

Kiég tehát, beállók én is 
A cégbe józan emberek,
A bölcsek útja másfelé visz 
S a piacon sátort verek.
Phryg fuvola szelíd zenéje 
Nem zúgja át Árkádiát . . .
Kiszállott már az álmok éje,
Uj nap virrad . . . Jó éjszakái I

PAKOTS JÓZSKF.

Az asszony elment.
Tulajdonképen teljesen érthetetlen dolog, 
iniképen veszett össze Tobor Iván a felesé

gével az első esztendő vége felé. Nagy boldogság
ban éltek s Tobor a mikor megnősült már úgy 
vágyódon évek óta a házas élet tiszta csendes 
boldogságára, mint az üldözött vad a forrás mel
lett egy ital üdítő vizre és a biztos, zavartalan 
pihenőre.

Tobor nagyon különös ember volt. Viharos 
fiatalság után vonult haza a birtokára, mint monda 
pihenni. Sokszor kóborolt olt a Tisza partján, 
puskával a vállán, a nádas mel élt. Legtöbbnyire 
el sem sütötte a fegyvert, liánéul letelepedett a 
szomorú füzek alatt s olt elgondolkozott. Mellette 
zugolt a nádas s a gondolatokba beleszóltak a 
Tisza csacsogó hullámai. Mindez csak arra volt 
azonban jó, hogy mindinkább érezzék a nagy 
csöndcsséget, a mely itt tanyázik a nagy síkon. A 
szél is olyan révedezve jár itt. Hol a vizet fod
rozza majd meg hcknhiudozik a pusztaságba végig 
fut a síkon s tovább erőre kapva fölkavarta a 
homokot. A messziségben ilyenkor tovalebbent 
egy-egy szürke homokfclhö, kélt, szállt, emelke
dett, végtére eltűnt, semmivé lelt. Tobor ahogy 
nézte ezt a puszta csöndjében mind csak arra 
gondolt, hogy igy suhan, múlik el minden, az 
ember élete is, az is csak felhő, kié rózsás, kié 
szürke és sötét, de mind eltűnik egykor semmivé 
lesz. A gyakori merengés mindegyre elégikusabbá 
tette Tobort, otyan elhagyatottnak érezte magát. 
Kbben a lelkiállapotban gondolt a házasságra s 
minél többet gondolt, annál jobban vágyott rá. 
Nem keresett soká asszonyt. A szomszéd birto
kosnak volt egy leánya, mindennel megáldotta az 
Isten, hogy jó feleség lehessen belőle. Csupa szív
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francia saisona a mulatságod idejét, az an
gol seasona a munka évadját jelenti. Te
hát a season. A szeptemberi alászántás, az 
őszi vetés ideje. Vájjon sok reménység | 
kiséri ezt a munkát? Alig. Az utóbbi eső- j 
zések még megpuhitották itt-ott a talajt, de j 
általában kiégett, hold föld az.

Ez az őszi munka is' tehát megfogyat- i 
kozott teendőiben. Ilyen nyár és ilyen ősz - 
urán vájjon milyen tél várhat a szegény 
magyar népre ? Még végig gondolni ezt a 
gondolatot is iszonyatos, hát még végig élni. ! 
Pedig végig kell* élni, ha csak közbe bele j 
nem pusztulunk.

Segítésre van szükség, gyors és hat- j 
hatós segítségre. Hiszen a föld Ínségeihez í 
sötét, fekete hadsereg gyanánt sorakoznak 
a tűz ínségesei. Szerte az országban fék
telenül pusztított a vad elem, a tűz. Fal- ' 
vak, városok, vagyonok hamvadtak össze. 
Családok tanyáznak kint a mezőkön hajlék
talanul, ma még fekhelyet találva a puszta 
földön s takarózva a menyboltozat csillagos 
takarójával, de mi lesz velük, ha jö a zord, 
kegyetlen, húfuvatagos, jégvirás tél ? A ku
tyának is vackot ad az emberi irgalom, 
csak ezek ne találjanak könyörületre.

Nehéz időket élünk. A sors súlyos 
megpróbál tatásoknak teszi ki erőinket. Helyt 
kell államink a szomorú időkben. Hiszen 
magunkért állunk helyt, s magunk vérének, 
busának vesztéről van szó.

A társadalom segítsen a maga eszkö
zeivel. Feszítse meg minden erejét, felezze 
meg tálalját, ossza meg gondját a szeren
csétlenekkel, akik a föld és a tűz ínségesei.

De ez nem minden. A nép, az ország 
jólétének, boldogulásának legfőbb őre, az 
állam is teljesítse kötelességét. Adjon mun
kát az ínségeseknek. Nem alamizsnát oszt 
ezzel, hiszen a saját ügyét, létérdekét szol
gálja ezzel. Ami forrása van csak a mun
kának, azt mind nyissa meg. Itt vannak a 
beruházások. Indilsa meg a munkálatokat a 
maguk egész vonalán. Csak segítsen, segít
sen minden módon és minden eszközzel.
A sors félreverte fejünk felelt a harangokat: 
halljuk meg intelmét.

Helyi, vármegyei és vegyes liirek.
— Köszönetnyilvánítás. Nugyiiiúltösáini Szii

!>ary Liiszlo gml ur kegyes volt ;i. köhidai állami 
iskolának nvenkmt 4 4tH) koronát engedni*™-, 
s n  esedékes összeget a gondnoksági elnök rom 
dolkezeserc bocsátani, hogy azt llumadi Nándor 
áll. tanító belátásit szűnni, a niagyáioMia- ol„ 
mozdítására fordíthassa. —  A nemes Szivü 
urnák a határszélen a magyarosi las elöinozUiias;.i 
célzó eme kegyes adományáért hálás kós/.i'meni 
fejezi ki úgy a tani ló, mint a gondnokság.

—  Vadászat. Széchényi Tivadar gróf v. I* 
l. t. folyó hó első napjaiban a széchényifalvi. véj;- 
helyi, birószéki, köhidai, halinosi és kisszombaii 
vadászterületein vadászatot rendezett. A négy na 
pos vadászaton összesen 2Ö0  fogoly, fürj és fá
cán került aggalékra. A kegyelmes uron kívül 
a vadászaton részt veitek Sinkovieh Klek Ib. fő
szolgabíró és dr. Uy Károly ügyvéd.

—  Az esküdtek lajstroma ellen történt felszó
lalások elintézésére hivatott bizottság bizalmi tag
jává járásunk részéről a legutóbbi mogyegyülésen 
Aguszlich Pongrác nyug. járásbiró, megyebizoltsági 
tag választatott meg.

Horváth Ferenc szentsebestyéni róni. kalh. 
kántorlaniló bosszú szolgálat után f. évi szeptem
ber hó 1 -én nyugalomba vonult és Szentsébe, 
tyénröl a sopronmegyei Babot községbe köllözkö 
dőlt. A tanító változás miatt a tanítás csak okló- 
berben veszi kezdetét.

A mezőgazdasági bizottság tagjaiul a lég 
utóbbi incgyegyüléseiV megválasztanak Sinkovieh 
Kálmán és Schwciuhainmei János rendes, Skrabán 
Iván, póttagnak.

Tanítói helyettesítés. Hunyadi Nándor 
köhidai állami tanítót íJ havi szabadságideje alatt 
Király Mihály okleveles tanító helycltesili.

Megjutalmazott csendőr. A esendörkerületi 
parancsnokság elismerésre méltó szolgálatáért Tóth 
bajos tótkereszluri csendőrt ílö korona jutalomban 
részcsitellc.

A muraszombati járás szőlőtermelői a f.
hó 1-én tartott értekezleten egyhangúlag elhatá
rozták, miszerint az alispán utján a földmivelés- 
ügyi minisztériumnál kérelmezni fogják a szőlő- 
vesszőnek egyik községből a másikba való szabad 
forgalmát.

— A Mura szabályozása. A Mura folyó ma
gyar-stájer határszakaszának szabályozása körüli 
teendők megállapítása céljából alakított állandó 
vegyes bizottság Schöuliolcz Kczsö kerületi fel
ügyelő, műszaki tanácsos elnöklete mellett Rad- 
kersburgban szeptember lió ti án délelőtt í) órakor 
ülést Isii tolt, a melyen járásunk illetve Vasvár
megye részéröl Pósfay Pongrác főszolgabíró vett 
részt.

Ám ki tagadhatná, hogy e nehézségek le
küzdésével olyan hazafias feladatot teljesí
tünk, melyért majdan gyermekeink áldani 
fognak minket?

Nehéz idők.
„Megnehezüli az idők járása fölöttünk, 

<>h, haza, halmaidon s letarolt alföldi me
ződön szörnyű halál lakik." Valami külö
nös és szerencsétlen játéka a sorsnak, hogy 
c klasszikus idézet betüröl-betüre illik az 
ország mai állapotára. Csakugyan megne
hezült az idők járása fölöttünk. Rettenetes 
/araxság feküdte meg nehéz átokként ezt 

az országot kiszilta a föld erőit, kifosztotta 
a gazda ember hombárait, megtizedelte az 
alanykalászos táblák termését, kiperzselte a 
füvet, kiitta a kutak, források vizét, mintha 
a hét egyplomi csapások egyike sújtott 
volna le Magyarországra.

Itt állunk az ősz elején. Még hivatalo
san nem léptünk a mesgyéjére. de szeptem
ber már az ősz hónapja. Ez az időszak, 
amely elraktározza, szétosztja a nyár össze
gyűjtött kincseit. Ennek a hónapnak a je
gyében indul meg a gazdasági munka után 
a kereskedelmi munka. Kötött szerződések, 
szállítási kötelezettségek beváltása előtt áll 
a magyar gazda és a magyar kereskedő. 
De mit szállítson ez is, az is ? A raktárok 
üresek, a hombárak, szérűk konganak. Szo
morít ősz, szomorú szeptember.

A szárazság rettenetes következményei 
érezhetők minden vonalon. A beállott ta- 
kariiiányhiány folytán a marha értéke csök
kent. Ki élelmezi ma a marhát, amikor 
csak ráfizet az élelemmel? Olcsó áron megy 
veszendőbe a gazda ember marhája s igy 
vesz el bitangul a szegény, sok gyermekes 
család lejelö tehene is, amely a megélhe
tés minden forrása.

Megdöbbentő az az Ínség, amely a ma
gyar népre vár. A letarolt mezőkön csak
ugyan szörnyű halál lakik s dühödötten tá
boroz a harc, az élet harca.

Szeptemberrel indul meg az úgyneve
zett saison vagy helyesebben season. A

volt, ritka, nemes s/.iv, egyszerű és igénytelen, a 
kinek sem lelket, sem kedélyét nem rontotta meg 
a nagyváros rafl'iueriája. Kz a leány titokban régóta 
szerette Tobort, a ki egészen más volt. mini a 
többi falusi gavallérok. Három havi máikázás után 
megcskiidtek. Kz a Tohor házasságának a története.

Boldogan éltek egész az összeveszésig. Hogy 
ez miként esett, mint mondám, szinte érthetetlen, 
ám azért mégis megvan a maga története. Tobort 
i.-merve, meg lehel talán magyarázni. A Tobornak 
a szive sohasem mozdult meg egész életében, csak 
olt a Tisza melleit a csöndben. A leendő felesé
gét'pedig nem üsmerle ki teljesen, nem is mér
legébe magában, hogy lulajdonképen milyen kin
cset kap benne. Az első hónapban pedig boldog
ság volt, csupa boldogság és Tohor ,azl hitte, 
hogy ez nem is lehet másképen. Azt futta, hogy 
a felesége nagyon szereti, hogy menyórszúg az 
otthona. Ám valljuk meg őszintén Tobbor abból 
a moilyor.-zágbúl néha ki kivándorolt egy kissé a 
pokolba. Kelvén pokol alatt mindazokat a helyeket, 
ahol legéiiykorában vélte föltalálni a menyországot.

Kgy este a felesége hiába várta vacsorára. 
Kimaradt bejelentés nélkül s csak reggel felé ve
tődött haza magával hozva a jó pajtásokkal átélt 
tivornya mámorának egy részét. A szegény asz- 
szony egész éjjel nem tudott hová lenni az aggo
dalomtól s hajnalban aztán a nyakába ugrott az 
urának, de ké.-óhb szemrehányásokat is lelt neki. 
Tohor egyszerre dühbe jött, úgy érezte hogy az 
o egyéni szabadságában korlátozzák. Durván fül- 
pallant. így veszlek össze. Az. asszonyka pedig, a 
k ilaji volt önérzet, nem tűrte a sértegetést, hanem

összcpakkolt s utazott haza tüstént a szüleihez. 
Tohor még a vasútra sem kísérte ki, sőt bucsuzás 
helyett utána kiáltott, hogy minden jól van igy, 
csak menjen, örül hogy végre szabad lelt.

Tohor e pillanatban azt hitte, hogy meg- 
gyülölte ezt az asszonyt s hogy most megszaba
dult tőle, attól az óriási, szinte majomszereiéitől, 
mert terhére volt. Ám csakhamar másképpen kez
dett gondolkozni. Hogy magára maradt, föl s alá 
járt a szobákban s lassankinl minden oly üresnek, 
Idétlennek tűnt föl neki. Kél napig élt magánosán 
s oly rettenetesen kellemetlenül érezte magát. 
Minden egész más. A harmadik napon mikor éjjel 
hazafelé készült, borzadozva gondolt lakására, a 
hol most nagy magányos csöndesség ütött tanyát. 
Fáradt volt, de a helyett, hogy vágyott volna le
pihenni, úgy gondolt hideg ágyára, mint valami 
koporsóra. Legjobban gyötörte a csönd, a nagy 
sivár, kietlen csönd. Meg aztán olyan pusztának 
érezte a hajlékát pedig az ussony csak egy-kel 
apróságot vitt magával, de épen ez a néhány ap
róság tudta oly kedvesé tenni a hallókét. Tobor- 
nak megfájdult a szive. Kérdezgetni kezdte ma
gától. hogy tulajdonképen miért is történt mindez? 
Rájött, hogy úgy még senki sem szerette mint ez 
az asszony. És fogju-c még valaha valaki igy sze
retni? Vádolni kezdte magát, hogy elüldözte a 
feleségét. Vájjon mit csinál most ö? Bizonyára 
könnyezik s a gondolatai ép úgy felója szállnak 
most mint az övé ö hozzá.

Es Tohor, a büszke Tohor másnap már sie
tett utána a feleségének, hogy vissza hívja. A 
mikor megérkezett kastélyába, ledobta magáról az

üli ruhát s aztán kocsira ült, hogy álhajtasson a 
szomszédba. Az ut a Tisza mentén vitt el s Tohor 
a nádas mellett leszállt s újra odulclcpcdcll a 
szomorú füzek alá, hogy (így kissé gondolkozzék. 
Mit is fog mondani a feleségének? Mivel fog be
köszöntem?

Nem tudott semmi okosai kisülni. Hátha el
fordult tőle végkép az asszony? ügy érezte, hogy 
ezt nem tudna túlélni. Töprengve bámult a pusz
taságba s végre is alkonyaltájban eszmélt fői. lak
kor eszébe jutott ismét az, hogy kietlen magány 
a mi reá vár, a lelki szemei elölt, pedig megjelent 
a feleségének mosolygó arca, majd mintha könnyes 
szemeit látta volna felragyogni. Tohor kikapta a 
kocsisa kezéből a gyeplői, a lovak közé vágott es 
örült vágtatással hajlott be a szomszédos postára.

Ott a verandán várta a felesége. Tohor látta 
rajta, hogy ö is mennyit szenvedheted s e pilla
natban megérezte, hogy a ki ennyire szenved, az 
nagyon szeret. Férj és feleség egy pillanatig némán 
állottak szemben egymással. A/.ntan Tohor oda
lépett az asszonyhoz s csöndesen mondta: Bo
csásson meg!

Az asszony nem felelt semmit, de mikor 
aztán Tohor kézenfogva vezette kocsijához, némán, 
engedelmesen követte. .

Tohor boldogan hozta haza a feleségét, a 
kiről élezte, hogy az egyetlen teremtés, a ki meg
érti öt, a ki tudja, hogy e három nap boldogta
lanságáért soha sehol sem találhat kárpótlást 
egyikük sem. csak egymás szivében.

NKMKSKÉRY KISS JÓZSEF.
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Az anyakönyvvezetés köréből. A bclügy- 
miuiszb-r a lótkcrcszturi anyakönyvi korúiéiba 
Káply Elemér segédjegvzöt a n y a kö n y v voze ló he
lyettessé nevezte ki s nevezettől a li i/.ussági anyu- 
könyv vezetésevei s a házasságkötésnél való köz
reműködéssel is megbízta.

Magyar név. Mátis Iván vendkovácsi iile- 
l.isegü ottóbazi lakos vezetéknevet bolügyminisz- 

ri ongodélylyol „Mosony“-ra magyarositotta.
Honvéd ellenőrzési szemle a folyó évben 

október hó 1, 51 és 4. napjain lesz megtartva 
Maraszt mibalban, Dobrai vendéglőjében. Október | 
ho I-én a muraszombati, csendlaki és pélerhegyi,
október 51-án a bailyándi, vashidegkuli, bodohegyi j 
es prosznyákfai. oklober 4-én a marlonhelyi, tol- \ 
keresztúri, l'elsölendvai és vizlendvai körjegyzősé
gek községei kerülnek.

Gazdatisztek vándorgyűlésé Szombathelyen.
A .Nem Okleveles (iazdatiszlek Országos Egyesü
lőié az alkalomból, hogy a löldmivclésügyi kor
mány által a gazdatiszli törvény megváltoztatása f. 
évi jnnius 29-én az országgyűlésen nyilvánosan 
proklamállatoit, szeptember 1 1 -én Szombathelyen 
a nem okleveles gazdatisztek vándorgyűlést tar
tanak.

Iparosaink Sopronban. A vasmegyei iparos 
-/.övétség száz tagja Horváth Kálmán elnök ve
zetése alatt folyó hó 11-én Sopronba utazik, hogy 
részlvegyen a kamarai iparkongresszuson. Iparo
saink ez alkalommal testületileg megtekintik a 
soproni kiállítást.

Tanítóképző jubileuma. A Csáktornyái ta
nítóképző intézet szept. ö-án ülte meg 2*> éves 
fennállásának emlékünnepéi, melyen a vallás- és 
közoktatásügyi minisztert Cserián Károly, Zala- 
vánnegye közszeretetben álló alispánja képviselte. 
Jelen volt dr. Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, tan
felügyelő is, ki szabadságidőjét megszakítva, gyógy
fürdőből utazott egyenesen Csáktornyára, hogy 
megjelenésével az ünnepség erkölcsi súlyát es 
színvonalát a jogosan elvárható mértékig emelje. 
Megjelentek a volt növendékek közül vagy száz
ötvenen. Csáktornya közönségéi, hivatalait, testű- | 
léiéit, valamint vidékről is több testületet és egye- | 
sületet küldöttek képviselték.

—  A győri II. rendű bába tanfolyamra, a mely 
október és november hónapokban lesz, járásunk
ból Simon Klára gödörházi, Varga Jánosné jános- 
lai és Maiucsics Istvánná prosznyákfai lakosok I 
lellek felvéve. A többi jelentkező a jövő évben 
larlaudo tanfolyamra lesz felvéve.

Megyei dijnokok fizetésrendezése. A vár
megyei diuruisták kérvényt intéztek a törvényiül- l 
lóságához. Fizetésük rendezését kérelmezik, utalva ! 
a vármegyei tisztviselők fölemelt fizetésére. Az al
ispán a dijnokok kérvényéi véleményezés végett 
áttette a számvevőséghez, ügy értesülünk, hogy 
a helyi fórumok a diuruisták ügyét pártolókig in
tézik el.

—  Egyházmegyei hírek. A szombathelyi egy
házmegyében a megyés püspök dr. Császár József 
székeskáplalani karkáplánt a szabályszerű illet
ményekkel és a Szombathelyi Újságnál elfoglalt 
szerkesztői állásának megtartásával a szombathelyi 
papneveldében az erkölcstan és Iclkipászlorkodás | 
li. tanárává, Itácz József borostyánkői plébános
ból) e llesi szombathelyi karkáplánná kinevezte; 
Mait/. Kde püspöki levéltárost és szertáriét a bo
rostyánkői plébánia vezetésével plebánoshelyellesi 
minőségben megbízta; K iiliár Alajos helialiuci se
gédlet készt FeJsöleudvára, Osztovics József szé
peinek! segédlelKés/t llellalincra, Horváth. József | 
uj áldozárl Szepetnckre, Illés Cyörgy uj áldozárt j 
Pörgőimbe disponálta.

—  Az inasok iskoláztatása. A kereskedelem
ügyi miniszter egy konkrét esetből kifolyólag ki
mondotta, hogy a tanoncok iskolába járási kőié- 
lessége azok életkorától nem függ. Tanoncok is
kolai mulasztásáért minden esetben az iparos fe
lelős, még akkor is, ha a felelősséget a tanonc- 
szerzödésben a szülőre vagy gyámra hárítja át, 
illetve akkor is, ha a lanonc a szülőjénél vagy 
gyamjánál lakik.

Öngyilkosság. Hold Samu 21 éves fiatal
ember, muraszerdahelyi vendéglős lia, szept. 51-an 
bérkocsit fogadott, hogy a vasúti állomáshoz haj
tasson. Útközben durranás riasztotta mega kocsist. 
Visszafordult. Kálin, hogy a fiatalember lőtt ma
gára. Megállóit. Segítségért kiáltott. De már se- j 
giteui nem leheteti. Hold Samu halott volt. Az 
öngyilkosság okát nem tudják.

—  Keszthelyi .hatosok . I'éuzcsinálól foglak

el Keszthelyen. Az elfogott Lázár József bcvalotta, 
hogy már hosszabb idő óta gyártja a hamis pén
zeket. További kutatás folytán egy egész rakás 20 
és 10  fillérest találtak, melyeket egy üres telekre 
dobolt; megtalálták az egyforintos gipsz mintát. 
Az összes minták jók voltak, a hamis pénzek lég- | 
nagyobb része jól sikerült. —  Alig lehet a való
ditól inegkülömbözletui, de könnyebbek voltak. 
Feleségének is tudomása volt a dologról s ezért i 
Lázárt nejével együtt átadták az illetékes hatóság- ! 
link. Leányukat, aki nemrég jött Budapestről haza, « 
egyelőre szabadon hagyták.

Halálozás. Schwarez Bernálné, szül. Singer 
Júlia, Schwarez Izidor nemesdi téglagyár tulajdo
nosának édes anyja f. évi szept. hó 5-én hosszas 
szenvedés után jobblétre szenderült. Temetése 
f. Iiő 7 én Alsólendván nagy részvét mellett ment 
végbe.

Két uj állami gyermekmenhely. Az ország 
területén levő állami gyeriiiekmenlielyek száma 
ismét keltővel gyarapodott. Az uj állami gyermek- 
inenbelyek: a veszprémi és marosvásárbelyi, me
lyek működésének megkezdését a belügyminiszter 
a vármegye közönségéhez érkezett leirata szerint 
f. é. szeptember hó 1-töl f. é. október hó 1 -érc 
baluszlotla el.

A világ gabona termése, a földiái velős- j 
ügyi miniszternek a napokban kiadott jelentése ' 
szerint I4(i m illió . mélermázsával kisebb a tava
lyinál. A tavalyi ugyanis 2970 millió mélermázsa 
volt, nng az idei 2824 millió mélermázsa.

Egy leány bűne. Vlaj Anna iváufalví lakos 
szerelmi viszonyt folytatott egy legénynyel, a mi
nek következményei nem maradlak el. A leány 
szégyellő az anyaságot és anyja segélyével meg
szabadult szerelme zálogától erőszakos módon.
A leányt és anyját feljelentették a kir. ügyész- . 
ségnek.

A korcsmák és a vasárnapi munkaszünet.
Több vármegyei törvényhatóság felírt a kormány
hoz és a képviselöházhoz, hogy vasár- és ünnep
napokon az ilalméresi üzletek zárva tartassanak. 
A belügyminiszter e feliratokra hivatkozással most 
körrendeletben értesítette a törvényhatóságokat, 
hogy az összes italmérési üzleteknek vasár- es 
ünnepnapokon való köteles zárva tartását olren- 
dclcndönck nem tartja, mert a munkásosztály 
egyedül csak a vasár- és ünnepnapokat fordíthatja 
pihenésre és szórakozásra s igy az italmérési üz
leteknek éppen az étkezés ideje alatt való 
zárva tartása magával a fogyasztó közönség ér
dekeivel sem lenne összeegyeztethető. Felhívja a 
miniszter azonban a törvényhatóságokat, hogy szi
gorúan ügyeljenek arra, miszerint isteni tisztelőiek 
és körmenetek alkalmával a templomok közelében, 
illetve a körmcnelek elvonulása kelyőn levő korcs
mák és pálinkáméiések az isteni tiszteletek és í 
körmcnelek alatt zárva tartassanak.

Tolvaj csavargó. Zselezeu Fülöp mura
szombati származású csavargó, a ki a most Mura
szombatban időző cirkusznál volt alkalmazva, 
Fclsölcudváu az oltani korcsmában egy ittas em
bernek ellopta a pénztárcáját 3 korona tartalom
mal. A tolvajt a csendőrök elcsípték és beisme 
résben lévén a járásbíróság ti heti fogházra ítélte.

A megrendszabályozott asztaltársaságok.
A belügyminiszter a törvényhatósághoz rendeletül 
bocsátott ki, molylyol az asztaltársaságok alaku
lása s azokkal a balosági eljárás tárgyában intéz
kedik. A rendelet a többek közölt a következőket 
mondja : „Asztaltársaságok csak akkor alakulhat
nak kormánybalósagilag látlamozolt alapszabályok 
nélkül, ha működésűk a tagok baráti érintkezésé
nek keretén túl nem terjednek, szervezettel bírnak, 
és a tagokra nézve* sem jogokat, sem pedig köte
lezettségeket meg nem állapítanak.* Az ezen ke
reten tul működő asztaltársaságok egyesületeknek 
tekintendők s mint ilyenek a már korábban kibo
csátott miniszteri rcndelctck alá esnek.

Köszönetny ilván ítás,

Mindazok a jóbarátaim és jóis- 
mtTöseim, kik szereiéit édesanyám, 
Schwarez Bernálné szül. Singer Júlia 
ellmnylával részvétük kifejezésével igye
keztek enyhíteni engem ért csapást, 
fogadják ez illőn leghálásabb köszö- 
ncteniet.

Schwarez Izidor.

Hirdetés.
RüV zongora, szalon-bútorok és széna 

eladó Köhidán. Hunyadi tanítónál.

liOliS IÍHW. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré les/.i, hogy a Biller Vilmos 
alsócsalogányi lakos végrehajtalónak, (írali Má
tyását! Fórjain Is Anna alsócsalogányi lakos végre
hajtást szenvedett elleni 300 korona tőkeköve
telés, ennek 1902. szeptember 8 -tól járó .~>%» ka
matai, 5}5l kor. 90 üli. peri, lő  kor. 90 fill. végre
hajtási és 20 kor. 510 fillér árverés kérvényezési 
költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
az ezen kir. járásbíróság területén lévő, az alsó
csalogányi 3. sz. Ijkvben A. I. 0, 8, 10— 11. sor. 
2051. 5124, 5194, 4151. Iirsz. és 8. házsz. ingullau 
az 1.881. 00. t.-e. lőO. §-a értelmében egészben 
928 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi október hó 3. napjának

d. e. 10 órája Alsócsalogány község házához kilii- 
zclctt azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is cladulni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti in
gatlanok kikiáltási árának 10°/«-a 92 kor. 80 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy ővadékképcs értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt útszolgáilatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számítolt 5°.« kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Kelt Muraszombat, 1904. évi június 4 én, a 
kir. járási)Íróság mint telekkönyvi hatóság.

D r .  S c lű c k ,  kir. aljbiró.

felvétetnek

ju tányos  á rban

e lap kiadóhivatalában.
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Árverési hirdetmény.
A miras/nudiali kir. járá d Íróság mint telek 

i ;ij' közhírré teszi, Imgy Délvnsmcgyei 
rék pénztár \ igrchajtatónnk. Oskola Adum «■
M iIím-si*- Mária tólhiki lakó é i végrehajtás: 

lek n 'it h i korona tőkekövetelés. (
1903. április .‘t tol járó 6° u kamatai, 8 kor. 

iiü. . ová'i. 1 :í° h válté dij. 32 kor. 25 fill. peri,
• 9Ő fill. végrehajtási és 22 kor. 30 fillér 

én lyezési költségek kielégítése iránti 
i-hajtási ügyelten az ezen kir. járásbíróság, 

ni telekkönyvi hatóság területén levő, tóilaki 
'/  ílkjkvhen (> lő. 21. sorszám, 312, 310, 

121, 32!. 330. 332, 338. 3 lő. 854, 856. 288.
n 159 korona, 16. sor, 862. brsz. felvett 

hiO kor-ma. Ii4. házsz. ingatlan 320 korona, az.
261. -/. Ijkvben I. 1 -2. sor, 515, 519. hrsz. 

t_ illan ,,z |ss|. 60. I <•. 156. íj-n értclméhen 
"zlieii 6.i korona, az u. o. 312. sz. tjkvbcn I.

I. -or. 202. hrsz. ingatlan egészben 18 korona, 
ii. i -/.. tjkvhen I. 1. sor 217. hrsz. ingat*

-zlt-n 17 koro.iában mcgállapitoll kikiáltási 
in ;i ív éré ■ elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi szeptember hó 21. napjának

I ■ lelö'.t |0 órája Tótlak község házához kilii-
• lett ;i . :I. hogy ezen határnapon a fenti ingat-

Mnok • n kikiáltási áron alul is dudálni fog.
lían.iij-en/.iil leteendő a fentebb említett in

fom illási árának 10® #-a 45 kor. 90 fill.,
• k or ., i 'l K, 6 K ÍMt fill . | K 80 f, 1 K 70 f,

\i ' ie/.ni szándékozók tartoznak a bánat* 
i/.l ke-/1ii'iizheii. vagy óvadékképcs értékpapi- 

_____________  ______________ I

rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt útszolgáltatui.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alalt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/u kama
tokkal a mura-zom buti kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg megállapilott árverési feltételek a hivatalos

órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
ló llak  község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti telckjegyzőkönyvbcn fel- 
jegyzendo.

Kelt Murnszómbal, 1904. évi július 1-én, : 
kir. Járás blrciKlg limit telnkkinifri halóság.

■ Sc/iick , kir. nljbir...

l í ,
i a :i d Mimién, a nyomdászai létén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szálliltalnak. j| Névjegyek. fe.

eljegyzési és csketési gv* 
kártyák, meghívók, kv 

gyászjelentések L '.

: n  j í i e  s s  m m

KÖNYVNYOMDA M KON VITÁS. gyorsan és pontosan, i

Van szerencsém Muraszombat és vidéke nagyérdemű közönsége b. tudomására hozni, 
bogy űz Alsóli'iiilván már n év óta fennálló könyvnyomdám kibővítése vígéit M uraszom ba tban  

egy II inni kor igényeinek teljesen megfelelő

F I I  é t e 

l i

nyiloltnm és azt a mai kor igényeinek te lje s e n  m e g fe le lő  g é p e k k e l  é s  
sz é p  d ís z e s  b e tű k k e l felszereltem.

Hogy a kivánalmaknak mennél szélesebb körben tehessek eleget, könyvnyomdámat

KÖNYVKÖTÉSZETTEL ÉS PAP1RKERESKEDÉSSEL
bőviletlem ki.

Ibik táron tartok: iró  , rajz- és tanszereket, mindennemű okm ány- és levé lpapirost, 
czigaretta-hüvelyt slb., slb.

Kérem, szíveskedjék b. megrendeléseivel minél gyakrabban megtisztelni s meg vagyok 
győződve, hogy úgy áruim jómi Hőségével, mint pontos kiszolgálásommal teljes bizalmát és meg
elégedését fogom kiérdemelni.

| I űrlapokul,

! -zi-pii’iidaluii müveket, uj 

] árjegyzékeket, H
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Kiváló tisztelettel

B A L K Á N Y I  E R N Ő .

W Minden, a nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak. 

Nyoinalolt Balkányi Ernő gyorssajtóján, ATsó-l.cndván




