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Andrássy Gyula gróf.
1823— 1890.

A magyar nemzet politikai egéről egy 
fényes csillag hullott alá, mely egy ember
öltőn keresztül tündöklött az ország nagy
dicsőségére.

Élete, mely összeesett Magyarország ébre
désének és megizmosodásának hatalmas kor
szakával, a hazára nézve megbecsülhetlen 
volt és épp azért pótolhatlan is halála.

Andrássy Gyula grófban a nagy hazafi 
és az európai hírű fiú szállott a sírba.

A nemzet siratja benne hű fiát és az

az emberiség ideálisabb czéljai iránt.
Az ür. melyet elköltözésével maga után 

hagyott,politikai életünkben észrevehető lesz
Andrássy Gyula gróf már 1848-ban is 

nagy szerepet játszott hazánk történetében. 
Mint Zemplénmegye főispánja a nemzetőrsé
get ő szerelte a zsarnokság támadása ellen. 
Schwechitnál részt vett a Jellasicli ellen 
vívott diadalmas csatában és midőn 1849-ben 
a nemzeti kormány Debreczenben intézte 
Magyarország ügyeit, Andrássy Gyula gróf 
mint nagy követ indult Koistantinápolyba 
a tö rök  szultán barátságát kieszközlendő 
hazája érdekében

És a nemes gróf a diplomáczia sikamlós 
parkettején ép oly sikereket mutatott föl 
mint a Inrcztéren a villogó szuronyok és

süvítő ágyuk közelében. A bátorság volt leiké- 
1 nek fő jellemvonása. Ez czikázta át minden 
! tettét és ez adta meg tényének azt az ellen- 
! állhatlan varázst, mely őt oly előnyösen meg- 
j különböztette kartársaitól, 
j Hogy mi volt ő a magyar nemzetnek 
' akkor, mikor államiságunk még csak gyermek- 

éveit élte, még jól emlékszünk mindnyájan.
Deák megcsinálta az alkotmányt és létre

hozta a kiegyezést, de Am rássy Gyula gróf 
ápolta és fejlesztette, hogy megerősödve, az 
ellenséges áramlatoknak ellenállhasson.

Andrássy Gyula gróf volt a kiegyezés 
után első miniszterelnökünk; volt alapvetője 
ama parlamenti szokásoknak, melyek ma is 

| még legszebb vívmányainkhoz tartoznak.
De mint a monarchia külügyminisztere 

is hervadhatta!) babérokat szerzett magának, 
nemzete és a monarchia többi népeinek nyu
galma körül. O volt úgyszólván lelke amaz 

í emlékezetes szerződésnek, mely Berlinben 
j megköttetett és amelynek következménye a 
| muszka politika diadaiszekérének megállítása. 

A berlini szerződéshez, mely Európát a pan- 
szlavismus tultengése ellen hathatóan meg
óvni volt hivatva, egy másik szerződés fűző
dik méltó társul és ez a hármas szövetséget 

| szentesitő okmány, melyet két évvel ezelőtt 
nyilvánosságra hoztak, hogy annak közzététe- 

, lével a m u szk a  hóditó politikáját vissza
rettentsék.

Mindeme világraszóló és minden európai 
népet egyaránt mélyen érdeklő politikai ala
kulásokban Andrássy Gyula gróf vezérszerepet 
játszott és döntő szavának nemcsak a mo
narchiában, hanem az európai hatalmak kon- 
czertjébeu is érvényt tudott szerezni.

A legégetőbb köny.
— Parabola. —

Sötét éj volt. Künn az északi szélvihar zör
gette az ablak tábláit és recsegve szabdalta a 
lombtalan fák ágait

Benn a szobában a sötét éj homályában a 
kis mécs félve terjesztő szét gyér világosságát 
a bennlakókra. — Áz egyszerű uyoszolyán lázas 
hagyiuáz-kórbau fetreugett reménytelenül egy — 
testben és lélekben megtört ifjú. Szerető szülője 
»z édes anya hasztalan törekedett megnyugtatni 
gyermekét hasztalan fogta meg kezeit, mindany- 
nyiszor kiragadta ezeket az anya karjaiból és 
szitokteljes káromló szavak hangoztak ajkairól, 
— fáradtan dűlt térdeire, fájós könyzápor közt 
az egek Urához küldé imáját a iegbensőbb áhítat 
szárnyain fájdalomszülte egyetlen gyermekének 
megtartásáért fohászkodva szive mélyéből, amint 
csak fohászkodni képes egy csügg* teg érző anyai 
szív annak életéért kinek meggyógyulása, leendő 
megmaradása még egy derengő reinéuysugárt se 
nynjtott arra, hogy az igazi erkölcsi életnek drága 
vére visszaadassék, — de azért mégis siirtt könv- 
hullatás közt imádkozék ahhoz, ki az élet és ha
lál hatalmas Ura!

S irae ! az ifjú nyugodt lön, — a kebelében 
uralgott féketvesztó vihar cseudesülui látszott. 
Egy jéghideg megdermedt kéz ragadta meg őt, 
mely végig hatotta raindeu idegeit, kísérteties

ijesztő alakot látott uyoszülyája felett lebegni, 
mire rémülve felkiáltott a szenvedő :

„Ki vagy, te ritka szörnyalak. Miért borulsz 
reám hideg karjaiddal ?*

„Én vagyok a halál — szólt az — kövess 
engem az igaz biró törvényszéke elé !“

„Ne hívj még, ne hivj még!* — könyörgött 
az ifjú, — hadd búcsúzzam el előbb szeretett jó 
anyámtól, kit auuyira megbántottam !*

De amaz könyörtelen hangon folytatá: 
„Kövess engem! Voltak napjaid, miért uein 

használtad azokat okosan. Most már időd lejárt, 
késó minden!“ és akaratlan kénytelen volt kö
vetni a rém-alakot.

Utjok a hideg éjszakán a temető felé haladt, 
ekkor fölfelé emelkedtek, hátrahagyva az emberi 
lakúkat, hegyeket és völgyeket.

Madártávlatban látszott előttük a város, inig 
lassankint ez is végkép elenyészett a sűrű köd 
fátyoléban ; — az Egeknek kapuja előttük állott, 
teljes pompájában, melynek fényétől megvakitva, 
kezével fedte be szemeit az ifjú.

Zajtalan nyílott meg a menyország hatalmas 
kapuja s zengzetes dallam fogadta a belépőket.

Azonban még nem érkezett el a nyugalom 
ideje. Virágos réteken, fényes csillámlő termeken 
át haladtak szakadatlan, migl-n egy ragyogó 
nagy pitvarba értek, melynek közepén egy trón 
állott elhelyezve ragyogóan szemkápráztatva. Fe
hérbe öltözött angyalsereg vette körül a trónt., 
harmonikus dalokat zeugedezve.

Az ifjnnak a halál kiséretébeni megjelenése 
elnémította az édes énekhaugokat és szemrehá-

Audrássy Gyula grófot nemcsak hazájában, 
hanem mindenütt szerették és tisztelték, a 
hová egyenes jellemének, lovagias természe
tének és geniális eszének híre elhatott. A 
magyar fővárosban mindenki ismerte a nyú
lánk és ruganyos lépésű deli férfit, kinek 
szellemes homlokára őszbevegyült dús haj
fürtök omlottak és mikor az ő nevére keresz
telt Andrássv-ut fényes palotasorai közt dél- 
czeg paripán végig lovagolt, a járókelők 
szivén a büszkeség és rokonérzés melegsége 
rezdült át, mert minden magyar ember büszke 
volt a grófra és szerette mint igaz és hű 
hazafit.

De Becsben is a népszerűség tenyerén 
hordozták. A lovagias magyar gróf körül 
csakhamar egész legenda kör képződött és e 
regékben Andrássy Gyula gróf egyénisége 
mint egy tündéri lény ragyogott, tele jóság
gal és isteni kedélylyel.

Ezentúl mindez csak az emlékezete. A 
nemes gróf sirba szállott, a koporsó, melyet 
a Guarnero partjairól hozzánk szállítanak, 
már csak porhüvelyét, rejti magában annak 
a férfiúnak, kinek oly sokat köszönhet Magyar- 
ország.

Halála amilyen elszomorító, olyan kínos 
volt, mert a betegség, mely azt megelőzte, 
hosszú hónapokon keresztül rágódott élete 
törzsén. A nagy nemzeti gyász borújába a 
vigasz nem szűri be sugarát. A templomok 
harangjai és az épületek sötét gyászlobogói 
csak a mély, az enyhitetlen fájdalom hirdetői

A magyar nemzet geniusa leborul Andrássy 
Gyula gróf koporsójára és könnyezve kiséri 
a halottat utolsó útjára.

FEKETE.

nyólag tekintett a/, angyali kar a megjelent 
ifjúra.

„Itt hozok nektek egy utitársat — szóla a 
kisérő halk hangon, — a reá bizott talentumot 
elásta s keserű bajokat okozott a földön; be
fogadjátok-!; őt az üdvözöltek táborába?*

„Nem fogadjuk őt be — hangzott az angya
lok ajkairól, — kössétek meg őt s vessétek a 
terein szegletébe, ott várandó be a kiérdenilett 
büuhődését !“

És igy történt. Szorgos kezek vasgyürüt és 
béklót vetettek az ifjú nyakára és lábára, tagjait 
meg nem mozdithatá, szorongva esdekelt kegyel
met. De az angyalok ezt uem adhatták, válaszuk 
hallgatás volt.

Most rögtön elnémult a zaj. A terem falai 
meguyiladoztak s íme egy diszteljes alak bíbor 
köntösbe öltözve fején glória koronával jelent 
meg s tündöklő fényes megragadó világosság 
töltötte be a helyiséget.

„Ez az igazságos Isten* hangzott az ifjú 
körül s borzongatva hunyta be ez a szemeit, nem 
lévén képes elviselni e magasztos fény áramla
tát. Azonban tűiéit nem zárhatta el w igy hal
lotta ezen édesatyai szelíd kegyelmes szózatot: 
„Jöjjetek mindannyian ide, kik elfáradtatok és 
mey vagytok tcrheltetve, én megnyugosztatlak tite
ket!* És a szózat nem hangzott el üresen, jöt
tek sorban, kikueks/.ólt az ige s reszketve, esdve 
borultak a trón zsámolya elé. „Ezek az ember 
imái* hangzott az ifjú fülébe.

Egy nekiedzelt férfiú átölelve az igaz bíró 
térdeit, szóla: „Irgalmas Istenem! iparkodtam, 
küzdöttem, két kezem, tenyerét feltörte a nehéz.



Herny ózzunk!
Műn rVb* li VueMillhOli május égé: z jú

nius hóban helyen egeszen lombtalan,
lekoppaazioii gyümölcsfákat lehetett látni. 
Ezt a pusztítást főii g a galagonya-özöndék 
(piens, máskép p uma crataegi) nevű, igen 
közönséges fehér pillangó hernyója okozza, 
mely némelykor nagy számban szokott meg
jelenni.

Ennek a fehér pillangónak nőstényei nyá
ron kis csoportokban az alma, a kör e, t. 
kajszin s az őszi baraczk, de különös elő
szeretettel a szilvafélék s a galagonya leve
leinek felszínére rakja czitromsarga szinü 
petéit, hol azok nemsokára kikelve a leve
leken rágódnak s azután közösen egy selyem
hez hasonló szálat fonnak, melylyel a levél 
nyelét az ághoz kötik, úgy, hogy a levél nem 
hullhat le, hanem télen keresztül az ágon 
lógva marad. A hideg beálltával az apró her
nyók megmerevednek, de az összesodort leve
leken életben maradnak és mihelyt tavaszo- 
dik s a fák hajtani kezdenek, megelevened
nek s a fiatal hajtásokon rágódnak.

Minthogy ezek a hernyócskák, melyeknek 
a legerősebb tél sem árt, tehát az összeso
dort leveleken s az ágakra erősített selyem- 
szalakon iógnak, ennélfogva módunkban van 
ezen száraz, a szélben himbálózó levelek — 
melyeket heruyófészkeknek nevezünk, — ösz- 
szeszedése áltál meggátolni, hogy a hernyók 
fáinkat lekoppasszák.

Ennélfogva a tél folyamában vagy leg
később tavasz kezdetén a fent nevezett gyü
mölcsfák birtokosa a „hernyózásl“ sohase 
mulaszsza el, mert különben a hernyók le- 
pusztitják a fák leveleit, s amely fának levele 
nincsen, nem érlelhet gyümölcsöt és nem ala
kit hatja meg virágos rügyeit a jövő évre. A 
hernyórágásnak tehát nemcsak az a követ
kezménye, hogy az idén nem kapunk gyü
mölcsöt, hanem az a gyümölcstermést a jö
vőre is meghiúsítja.

E vidékén úgyis ritkán van a természeti 
viszonyoknál fogvájó gyümölcstermő esztendő; 
ha tehát gyümölcsfáinkat azonfelül a hernyók 
szabad prédájává is tesszük, akkor annyival 
kevésbé van kilátásunk jó termésre.

A hernyózás, igaz, — kivált ha magas 
fákról kell a fészkeket leszedni, mihez póz
nára erősített „hernyózó olló" és álló létra 
s/üi\'éges. — igen alkalmatlan munka, de 
kikerülhetetlen, és pontos végrehajtása a 
f.nt előadott, okoknál fogva nagyon aján
latos; fiatal fák lehernyózása nem kerül fá
radságba és kétszeresen fontos, mert a her
nyók rágása azok fejődését megakaszthatja. 
Végtére a kert-, illetve gyümölcskedvelő ősz
től egész télen keresztül a korai tavasz be-

munlca s mindamellett látnom kellett nőm és gyer
mekeim éhhalálát. Uram segíts ! mert már itt nincs 
emberi segély *

Ei az Ur a Hatalmas kezét fejére téve, a 
pauaszlevőnek és segélykéréseinek, monda :

„Menj haza fiam ! A ki az égi madarakról 
gondot visel s aki a mezük liliomát öltözteti, rólad 
sem fog megfeledkezni, bízzál, higyj, a te órád 
még nem jö tt el / “

Ekkor felhangzott egy ártatlan gyermek szó
zata, mely megtörte a csendet: „Atyám, anyám 
elhaltak, magam egyedül állok árván e világon, 
bánatom pohara csordultig megtellett!*

Az Ur mosolyogva szólt neki: 
rAz idő halad és múlik, ez bajodnak véget 

vet s könyed árjai hozzák meg jövendőbeli sze
rencsédet !*

„Én, Uram — szólt egy kétségbeesett hang 
— többé mosolyogni nem tudok, szerettem teljes 
szivemből, egy férfiúhoz kötöttem keblem minden 
érzeményét s ezeket ö lábbal taposta ; mindenemet 
feláldoztam, szerencsémet, nyugalmamat s ö engem 
hűtlen elhagyott. Van-e nálad erre gyógyító bal
zsam-ír ?“

S az Isten keze megérinté a nő fejét s igy 
B'.ólt : „Könyeid keserűek, de nem kétségbeejiök, 
menj leányom! látogasd meg a szegényeket s a 
betegség súlya alatt lévőket, vigasztald, ápold őket 
s könyeid szikkadni fognak s igy — ha vidám 
nem is, de nyugodt és megelégedett leszesz a fele
baráti szeretet hű gyakorlása folytán!*

így vigasztalta mog a minden vigasztalások 
Istene mindazokat, kik hozzája hittel és bizalom
mal járultak s az idők folyama magúban rejti a 
lasaaukéuti megnyugvás hő forrását l

álltáig csak találhat egy kis idő*, me
lyet saját érdekében gyümölcsfái ápolásának 
szentelhet!

Némely országban a hernyózást a törvény 
parancsolja, annak elmulasztása pénzbüntetést 
von maga után, minek következménye az, 
hogy ott a galagonya-özőndék lepkéje a rit
kaságok közé tartozik. B. A.

Gondoskodjunk jó tenyész
bikákról.

Mi falusi guzduk bizony igen sokszor kény
szer-eszközök alkalmazása mellett engedjük ma
gunkat boldogitui, vagyis hasznunkat ezélzó jó 
tanácsoknak csak akkor engedünk, csak akkor 
fogadjuk el és teljesítjük őket, ha előbb megbün
tetnek bennünket. — Ez a vád különösen minket 
vend gazdákat illet, kik — valljuk be őszintén — 
egy kicsit elmaradtunk más vidékek földmivelő 
gazdatársaiuktól.

Számos törvényünk és szabályrendeletünk 
van, melyek a gazdaközönség anyagi jólétének 
előmozdítása czéljából alkottattak, de mi falusi 
gazdák korlátolt eazüukkel minden gondolkodás 
nélkül mindeuikre csak azt mondjuk : „No. ezt 
az urak megint csak azért csinálták, hogy a 
szegény földunvest nyomják; biába, már lehetetlen 
megélnünk !“

Ilyenforma okoskodással bizony lehetetlen!
Ez alkalommal idószerüleg csak egy törvényt 

említek meg, mely a földmiveló u-p anyagi emel
kedését czélozza, t. i. azt. hogy minden község 
köteleH teheneinek számaránya szerint tenyészbi
kát tartani. — Hat biz ezen követelménynek mi 
csak úgy teszüuk eleget, ha előbb bírsággal jól 
megfenyeget bennünket a hatóság. Szidjuk is ám 
érte az urakat uton-utfélen, különösen pedig köz
ségi gyűléseinken! Van azonban eszünk, hogy 
az urakat megcsaljuk s nem mondjuk be tehe
neink egész létszámát; felét, néha kétharmad ré
szét is eltagadjuk, igy habár 200 tehenünk van 
is, mégis csak egy bika-tartásra kötelezhetnek 
bennünket! Aboz azonban nincs elegendő eszünk, 
miszerint meg tudnék gondolni, hogy ez által 
csak magunkat csaljuk meg. Pedig úgy van ez 
édes gazdatársaim !

Tegyünk csak egy kis számítást.
Egy-egy bika csak 70 tehenet képes meg

termékenyíteni. Ha tehát egy községben, hol 200 
tehén van, csak egy bikát tartanak, 130, — de 
legalább is 100 tehén meddő marad. Minden 
meddő tehén 10 írttal kevesebb hasznot hoz, 
mint hozna, ha borjas lenne. Ez tehát kitesz 
1000 frt veszteséget. Eszerint a bikatartási költ
ség megtakarítása csak látszó'agos, mert legalább 
is ötszörös veszteségünk van mellette.

Kuniuk van, ha a tehenek létszámához ké
pest kevés bikát tartunk, de kárt szenvedünk az 
által is, ha nem válogatjuk meg a bika faját, 
hauent akár mily silány fajjal is megelégszünk, 
mert többnyire az apára fajzik a magzat.

E tekintetben különösen hegy béli gazdatár- 
saiukat kell sajnálnunk, kik éppen semmi hajla
mot sem mutatnak arra, hogy silány marhafajokat 
nemesebb fajjal cserélnék fel. Avagy nem sajná
latra méltó, hogy egy-egy borjúért 4 — 8 forintot 
kapnak, holott más vidéken, hol több gondot for-

Megfogyatkozván igy a vigaszt,kereső kérel
mezők sora, a menyei pitvarban, háttérben vala 
még egy a leroskadásig nehéz csapással sújtott 
gyászos alak, ki magának alig mert bátorságot 
venni a kegyelem és vigasz oltára elé járulni.

Ekkor intett neki az Ur, mire amaz köze
ledvén, lábaihoz borult.

„ Mit akarsz édes leányom f  öntsd ki pana
szodat előttem, bár mily súlyos a bánatod, az Isten 
lesz gyámolód kereszted viselésében !*

És a uő s/.akgatott szavakban igy adá elő 
bánatát: „Uram! volt egy fiam, kit életemnél job 
ban szerettem. Egyetlen gyermekem vala, ö, meg
lehet hogy lelkének nem adtam oly irányt, aminöt 
kellett volna adnom. Tévútra vetemedett, a bűnök 
örvényébe sodortatott, kérelmemre, intelmemre nem 
hallgatott, kónyeimet kikaczagta gúnyosan. Íme 
élőhalott ö előttem! —- Irgalom és szeretet Istene! 
add vissza gyermekemet! engedj, adj neki időt az 
életpályán, hogy töredelmesen megbánhassa bűneit, 
hogy megtartassák az éleinek. Az önvád engem 
sújt egyedül, hogy ö elesstt, csak add vissza mag
zatomat !*

És az anya átkulcsolta az I-t.en jobbját, a 
melyre szeméből egyetlen egy nagy égető köny- 
csepp hullott alá. A jó Isten atyailag fordulván 
hozzá, igy szólt :

„Bizonyára mondom, ha vannak könyek, me
lyek emberi szemekbö l fakadtak, — a te könyeid 
le, gyújt óbbak, legégetőbbek s legfájdalmasabbak. Az 
a bánat fészkelte be magát a te anyai szivedbe, 
mit semmi idő, semmi örökség se enyhíthet !*

Ekkor felemelkedett az ifjú s amit ott látott, 
az szivét raarczaugolta kínosan, mert a nó rej
telmes báuatdulta aiczáu az édes anyjának áldott

ditanak a tenyészbika megválasztására, egy-egy
borjú 20—30 írtért is el ké l!

Gazdatársai ni, ne ámítsuk magunkat tovább. 
Itl*-je már, hogy mi is gondolkodjunk s ne vár
junk arra, hogy a hatóság gondolkodjék helyet
tünk s kényszer-eszközök alkalmazása mellett 
akarjon bennünket boldogítani.

A küszöbén állunk azon idénynek, melyben 
a tehenek nagyobb részét fedeztetni kell, gon
doskodjunk tehát megfelelő szánni jó tenyész
bikákról ! Sándor gazda.

Hírek és különfélék.
A n drássy  G yu la  g r ó f  f.

Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök folyó 
évi február hó 18-án reggeli tél 3 órakor 
Voloscában, a tengerparton, Abbázia közelé
ben, élte 67 ik évében meghalt. A halálhír 
vétele után a főváros nyilvános épületein, 
úgy számtalan köz és magánépületen gyász- 
lóin gók tűzettek ki. az üzletek kirakataiban 
pedig az elhunyt államferfiu arczképei lettek 
kirakva. A nagy fél fiú holtteste február 20-án 
csütörtökön d e. 11 óra 20 peiczkor érkezett 
meg a deli vaspályán Budapestre a déli 
vasút pályahazába, ahonnan egyenesen az 
akadémia oszlopcsarnokába vitték. Itt fekete 
drapériával s délszaki növényekkel gazdagon 
felékitett ravatalra helyeztetett, melyet 200- 
nál több koszorú vett körül. A beszentelés 
február 21-én délután 3 órakor történt meg, 
mi után a holttestet Tőke-Terebesre szállí
tották s az ottani családi sírboltban helyez
ték el örök nyugalomra. Andrássy Gyula 
grófnak három gyermeke van: Tivadar (szül. 
1857 b« ii,) Ilona férj. Batthyány Lajos gróf
né (szül. 1858.) és Gyula (szül. 1860 )

— id a k o z iÍM ili .  Gróf Széchényi Tivadar 
kerületünk országgyűlési képviselője mint érte
sülünk a Casinó elnökének az egylet által felállí
tani szándékolt tekepálya költségeire 50 frtot 
küldött azzal, hogy az egylet további segélyére 
is számíthat. — Egy névtelen Budapestről 5 frtot 
küldött a helybeli óvoda részére az egylet elnök
ségéhez, mely azt ezennel köszönettel nyugtatja.

— H e l j  r i ‘íg ;i/,il á s . Mint biztos forrásból 
értesülünk, Siukovich Dénes va^korpádi áll. isk. 
tanító nem mint. lapunk múlt számában tévesen 
jelezve volt: 100 frt, hanem 150 frtnyi jutalom
összegben részesült a magyar nyelv sikeres ta 
nítása miatt.

— V asvár törvényhatósági bizott
sága 1890. február 3-án tartott közgyűlésén a 
központi irodába 2 irnoki állást évi 450 frt fize
téssel és 100 frt, lakbérrel és 1 dijnoki állást 
350 frt fizetéssel rendszeresített.

— A  li iM lc d á v á s i 'é l szóló törvényjavas
latot a szaktanác-kozmáuy f. hó 17-éu folytató- 
Ingó a n  tárgyalta és némi módosítások után a 
tárgyalást be is fejezte. A tárgyalás végén Bubics 
püspök utalt arra, hogy most már a társadalmon

a felekezeteken a sor igazán életet adni a nem
sokára törvéiiynyé válandó javaslatnak s ha, mint

s/.eude vonásai tükröződtek vissza. Rohanni akart, 
de béklyói nem engedték, — hangosan kiáltani 
akart, de a hangadó szervét tikkadt görcs fogta 
el. Végre fáradtan odavánszorgotl az Ur és biró
elé és zokog va esidekel ve igy szólt:

„Uram. kegy el mnn. boc.váss nug! ne állíts
„itélőszéked elé! hadd szál Íjak alá a földre még
„ " g y a z . i  r ,  h< ‘zy  ióváte gyem iízt, amit — mint a
„testiségnek rabjrl elkí• vettem , hadd éljek még,
„begy viszono/hűissam azt yíz áldott, soha meg
„lKui szűnő szere tetet, "i-iy-t irányomban tanusi-
„tottak. Ura ni, k<inyör ülj r;.jl a ni!"

Szive szorongató érzelme közepette broskad- 
váu, az Ur ekkép vígasztala : „Menjél fiam béké- 
„vi I, l'-gyen a te akaratod szerint! Mert aki 
„megbánta bűneit, annak már meghocsáttatott!-4

Midón mámorából felébredt az ifjú, kórágyá
ból ki akarván ugonii, de nyavalyája b bilincselte, 
azonban csendes lépteket, halk hangokat, hallván 
kü: i: lőtte, hangokat és szózatokat, melyek folytán 
az. Isten, a gondviselő atya, a részrehajlat lan b:ró 
kieiigesztelódvén az édes anya keserű kényéin, 
ennek buzgó imája az Egekbe hatolt — mély és 
reszkető fohász emelkedett fájós kebléből.

„Orvos ur ! ő él, Istennek adassák hála, meg
szűntek görcsei, gyermekem visszaadatntt a:iyai 
szivemnek!- Erre kinyiinak szemei a beteg ifjúnak : 
„Anyáin, édes anyám]* — rebegé, egyebet nem 
mondhatott, de ezen sokat jelentő pár s/ő hang
súlya bizonyságot lett benső fogadalmáról, illetve 
azon megtérül szándékozó hajlamáról, a melyért 
az édes anya a legkeserübb. a legégetőbb könye- 
ket ejtett beteg gyermeke kórágyánál!

Németből: C. R



hisz’ kölcsönös szeretet és bizalom fogja áthatni 
az összes tényezőket, a haza minden népfaját : a 
szeretet csodákat fog művelni e térni.

_ \  lu iiraN K O inbuti i /. r .  n ö e g y le t
február lS-én tartott tánczvigalmát kitűnő ered
mény koronázta. A „Korona“ vendéglő termében 
„u-ly ez alkalommal csin és Ízléssel volt feldi- 
-zitve, régen láttunk oly szép vendégsereget. Olt
i, ittuk uenic>ak a helybeli, hanem t  vidékről is 
a vigalomra beráudnlt szép H'-bron-rózsákat. F •s/.- 
),.|en jókedv uralkodott a mulatók között! Csak 
a késő hajnali óra vetett véget a táliC/nak és a 
vendégek egv kellemesen eltöltött est emlékével 
távoztak a teremből. A négyeseket 42 pár lán
colta. A nagy er< dmény. mellet a jótékonyság 
gyakorlására hivatott egyesület ez alkalommal 
felmutatott, az egylet elnökségének érdeme, mely
ii. -ni kiméivé Sem fáradságot, s* m költséget, a 
vidékre is elrándult, személyes ineghivassal meg
jelenésre buzdítva polgártársaikat. Önzetlen fára
dozásaikért vegyék hálául azon szenvedői, áldásait, 
kiknek uyuinorát ezen, — tiszta jövedelem kép az 
egylet vagyonában maradt összeggel majdan eny
híteni fogják.

A táncz-vigalom anyagi oldalát tekintve, 
összes jövedelemként mutatkozott 100 frt, miből 
a kiadást: 49 irtot leszámítva, maradt tiszta jö
vedelem 141 frt, melynek 13 része 47 frt a mura- 
szombati kórház péuztaráuak, — % része pedig 
!»4 frt a nőegylet saját vagyonának gyarapítására 
lett fordítva. Felülfizettek; Mélt. Gróf Egger 
Feiencz Pros/.uyákfa, Mélt. Horváth Boldizsár 
Szombathely 5 — 5 frtot. Berger József. Friedricb 
Rozália, Grünfeld Matild Budapest, Koblenczer 
J.-tti. Pollak N. Bellatincz, Steril Henrik 2 — 2 frtot. 
Arv.n H-nrik, Bölcs Béla Dr Czipott Zoltán, 
Hii>cbl Hermán, Weiss Henrik egyenkint 1 írt 
50 kr. Horváth György, Neumann Mór Reged'*, 
Pesti János és Smkovich Kálmán egyenkint 1 frt 
20 ki t. Bácz János, Bűchler N. Budapest. Fascbin- 
j/er Győző, Kaufmann Adolf rabbi Bellatincz, 
Koblenczer Hermin. Neuiuanu Adolf. Neumann 
Vilmos, Rituper József, Rosenberg N. Regede, 
Saáry József aljbiró és Soós Lajos 1 — 1 frtot, 
főt. Gáspár Fereucz plébános 80 kit. Ambrus 
Sándor, Árvái Ernő, Ascher Henrik, Eben-panger 
Mór, Fiscber Miksa, Dr. Füredi Sándor. Hirscbl 
Adolf, Hirscbl Simon, Mezei Ignácz, iteif Z-óg- 
inond, Szarvasi Heniik. Spitzer Ede és Wolt Ben- 
jáiniu 50—50 krt, N' umau Zsiga 35 krt. Hirschl 
Lipót és Sommer Mór 30 —30 krt, Meisel Mór 
25 krt, Arniutb Lipót. Árvái Bernátué, Ascher 
Adolf. Grosser Rezső, Ebeuspanger Lipót, Hafner 
Samu, Heimer Karoliu. Heimer Mór, Hirschl B la, 
Hirscbl Manó, Kuszalik Fereucz, Meixuer Mátyás, 
Mezei Jakab, Steru Zsigmond, Schöuheit Lipót, 
Sohár Ignácz, Strélinger Gusztáv, Szíjártó György, 
Szűcs Lajos, Takács R. István és Weiss Béla 
20—20 krt Fogadják úgy a nemeslelkü felülfize- 
tők áldozatkészségükért, nemkülönben a mulatság 
sikeréhez tettleges segédkezet nyújtott t. hölgyek 
és urak önzetlen és fáradságot nem ismerő szives 
közreműködésükért hálás köszönetiiuket!

* Az elnökség.
A muraszombati jótékony izraelita nőegylet, 

a február 15-iki táncziuulatság tiszta jövedelmé
ből 47 frtot, a kórház-alap javára fordítván, ezt 
a kórház választmánya köszönettel elismeri.

Á r le j t é s e k .  Vasvármegye tek. alispáni 
hivatalának rendeleté folytán a seregházai és viz- 
lendvai kőbányákban 355 halom kőnek termelés- 
fej tési munkálatai, — nemkülönben a felső-lendva- 
perestói megyei útvonalra megállapított és 1093 
frt 20 krban előirányzott 342 balom kifuvarozási 
vállalata Muraszombatban a szolgabirói hivatal
ban 1890. évi márczius hó 6-án reggeli 9 órakor 
megtartandó versenytárgyaláson a legjutányosabb 
jóhiszemű vállalkozónak ki datni fog.

— É l e t - h a l á l  k ö z ö t t .  Megrendítő eset 
történt a múlt szombaton Nagy-Váradon. A káp
talansori Preleczky-ház udvarán egy kútba eresz
kedett le Hamza György kutesináló annak meg
tisztítása végett, amikor egyszerre a föld körü
lötte beomlott és a szerencsétlent harmadtól nap
ig fogva tartotta. A szerencsétlen ember 3 napig 
nem evett semmit, folytonos halálfélelemtől any- 
nyira elgyengült, hogy a hozzá intézett kérdé
sekre csak alig hallható hangon tudott felelni. Már 
bischer Antal lelkész papi ornátusban a kút köze
péig leereszkedett és meggyóntatta a szerencsét
lent, feladva neki jelképileg az abszolucziót, inig 
végre mégis harmadnap Bás János kőművesnek sike
rült Fiaimat veszedelmes helyzetéből kiszabadítani.

— A m ii r a j z ó in k a t  i ia r .  i iö e K jIc t 
ügyéb'ii a járási szolgabiróság 1134 890 számú 
határozatával a nőegylet közgyűlésén eszközölt 
alelnöki választást hivatalból megsemmisítette és 
Berger Mária egyleti tagot alelnöki állásába 
vÍ8Szahelye/,tetui rendelte.

— Ig en y e lt jeg y g jj ü H í.  Jászberényből írják, 
hogy a menyasszony njjáról lopta le a jegygyű
rűt e hó 12-én a templom előtt Balázs Mari özv. 
Suba Józsefué bicskei illetőségű mosóué. Midőn a 
menyasszony az esketési szertartás után a tem
plomból kifelé jött, Balázs Mária szerencsét kivá
ltandó vele kezet fojrot s addig kivángatott, míg

nem a menyasszony ujjáról a jegygyűrűt lekivánta 
es vele elillabált. A menyasszony akkor vette észre 
az ejtett hiányt, midőn már Balázs Mária asszony
ság messze járt. A rendőrség tüstént nyomozta, 
s meg is találta az asszonyt, de a gyűrűt nem. 
A tolvaj asszony lenyelte azt. B-kisérték a rend
őrségre és azóta feszült figyelemmel lesik e há
nyatott tapasztalatu gyűrű napfényre kerülését.

— Xe <,*iígíí«*«ljelöl* ! Sík emb r azért
pusztul el, mert elc-ügged. ha sanyarú és szeren
csétlen helyzetbe jut s csendesen átengedi magát 
sorsának. Ez a kétségbeesés sehol sem nyilvánul 
oly tisztán, mint krónikus makacs bajbau szen
vedő betegeknél. Sok súlyos baj és gyötielem 
elkerültetuék és sok drága élet megmentetnék, 
ha ezek a betegek megemberelnék magukat s 
addig kutatnának, inig megtalálnák az igazi 
utat, az igazi szert, hogy meggyógyuljanak. Az 
alábbi leírás világosan mutatja, mennyire lehet
séges a megmentés gyakran niég az utolsó pil
lanatban is. Alólirott két évvel ezelőtt gyomor-, 
vese- és májbrtjbau szenvedtem s kétszer évenkint 
nagy fájdalmakkal ágyban fekvő bet,i g voltam. 
Az orvos, aki gyógykezelt, nem tudott magán 
segíteni s kijelentette, hogy „kövem* van. Nyo
morúságos idő köszöntött be rám ekkor, nem 
tudtam mihez fogni, mindenfelé segítséget ke
restem, de hasztalan, mígnem végre az újságban 
vesebajok gyógyításáról olvastam s észrevettem, 
hogy ugyanarról a betegségről van szó, mint a 
melyben én szenvedtem. Mint valami kétségbe
esett nyaltam Warner Safe Cure-je, e csodálatos 
orvosszer után s ugv ebből, valamint, Warner 
Saf-Pifls-jéból egyenkint négy palaczkot elhasz
nálván, teljesen meggyógyultam s most ismét 
régi jó egészségemnek örveudek. Ajánlom ezt, a 
gyógyszert a leghatározottabban minden beteg 
embernek. Prasek János, vendéglős.

Pehery, Scblan mellett Co liországban.
Egy palaczk ára 2 frt. Kapható az ismert 

gyógyszertárakban. Főraktár : Salvntor-gyógyszer- 
tár Pozsonyban és Tötök J. gyógyszertárában 
Budapesten.

— „ L e  P rogréw 66 czim alatt f. hó 15-én 
Budapesten franczia hetilap j*l«nt meg, mely a 
franczia hírlapirodalomban igazán hézagpótló, s 
a francziául tanulni akaró magyarok számára 
pedig megbecsülbetleu értéket képvisel. A szövege 
franczia, de minden ritkábban előforduló szerke
zet vagy szó az alant levő jegyzetekben megma
gyaráztalak illetve lefordittatik. — Tekiutetbe 
véve a lap csekély előfizetési árát, egy évre 6 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr.. s azt, hogy e lap olva
sása által lövid idő nmlva a franczia nyelv teljes 
biliokába juthatni, nem ajánlhatjuk eléggé a fran- 
cziát kedvelő olvasóink becses figyelmébe. Előfi
zetéseket elfogad a „Frogrés* kiadóhivatala Buda
pest, Gyár-utcza 3. sz.

Vegyes rövid hírek.
— A m e g y é b ő l. Hidassy Kornél megyés 

püspök ur ó méltósága folyó hó 8-iki kelettel 
a közeledő szent böjti időszak alkalmából méltó
ságteljes komolysággal irt föpásztori körlevelet 
intézett a lelkészkedő papsághoz és hívekbe/,. — 
Surány, Taródháza és Felső-Oszkó községekben 
lépfene-esetek fordultak elő. — Az Olidódi biró, 
Kovács József, e hó 11-én este a pölö'kei c-ár- 
dábói ki jövet oly szerencsétlenül esett le a lép
csőkön, hogy többé nem tudott felkelni ; haza
szállították s másnap belső érpattanás következ
tében meghalt. — Főispán ur ő mltga Szarka 
József hegyfalui körjegyzőt árvapéuztári köny
velővé nevezte ki. — Lukács István pápóczi kör- 
jegyző nyugdijaztatott.

— A l ia/.ábftl. A magyar szent koiona 
Becsből való hazahozatalának százéves évfordu
lóján, február hó 20-án, Budapest összes plébá
nia-templomaiban hálaadó istentisztelet volt. — 
A dunántúli közmivelődési egyesület Nagy-Kanizsa 
székhely lyel legközelebb megalakul. — Temes- 
megyében árvapénzek elsikkasztásának vádja miatt 
állásától felfüggesztették Kostyal Antal főügyészt, 
rendetlen pénzkezelés és nemzetiségi agitácziők 
miatt pedig Lázár Konstantin rékási szolgabirót.
_ A veszprémi úgynevezett „Szent. István“-féle
könyvnyomdát Krausz fia czég vette meg. — A 
pápai kir. törvényszék Steril Ármin pápai uzso
rást négy évi fegyházra és 900 forint pénzbiinle- 
tésre Ítélte.

A k ü lfö ld r ő l.  Köuigswai tér Mórit/, 
báró Becs város szegényei javára olyképeu tett 
nagymérvű alapítványt, hogy a „bécsi melegedő- 
szobákat felállító egyesületinek 100 ezer frtot 
adományozott. — Az osztrák hivatalos lap folyó 
hó 18-iki száma jelenti, hogy a császár 108 rab
nak büntetése hátralevő részét elengedte és 98 
rabnak idejét részben leszállította, részben pedig 
a reájuk kiszabott szigorításokat könnyítette. — 
Tobelbad mellett, egy erdőben a napokban egy 
férfinek és egy leánynak holttestéi találták m<g, 
mellettük revolver feküdt. A férfiben Zumauu 
József vörösvári (Vasm.) pinczérre ismertek. — 
Bozen város mellett e hó 18-án porig leégett 
egy szövőgyár a tűzoltóság erőlködése daczára. 
Kétszáz uiuukás vesztette keuyerét. A gyár biz

tosítva volt. — Kanada állam Torontó városában 
leégett az egyetem a szolgák vigyázatlansága 
folytai!. Bál készült az egyetemi épületben, több 
lámpa azonban összetört s ez okozta a tüzet. El
pusztult a könyvtár, melyben 33 ezer kötet volt 
s a in üzen in is. Az épület élteke 1 millió 500 
ezer dollár volt és csak 160 ezer dollár erejéig 
volt biztosítva.

H u m o r .
— .I le lj ik  a lógiDI* lu i lo im ?  E.y hu

szár s egy bakit együtt utazván, a/on vitatkoztak, 
hogy melyik a régibb katona : a hu szár-e vagy 
a baka ? A vitatkozásról komoly szóváltásra s 
majdnem már teltlegességre került a dolog, ami
dőn egy út melletti kereszt előtt megáll a baka 
és szalutál, mondván: „Infanterie-15 -giment Nu
mero I. ( j H‘X l) Látod e felírást, pajtás, hogy 
már Krisztus urunk is baka volt, s most már 
csak elhiszed, hogy a baka a legrégibb ka
tona?* Huszár: „Vagy akarom, vagy nem. el 
kell hinnem; de tudom Istenem, ha Krisztus urunk 
huszár volt volna, hogy akkor fel nem feszíthet
ték volna!" . \

Közgazdaság.
Italmérési jogok kártalanítási igény jogosul

tak Jiggelmébe.
A nagy mélt. in. kir. pénzügyminiszter az italmérési 

jog kártalanítása fejében kiszolgáltatandó, de csak későb
ben igényelhető kötvények bizonyos előre megbatározott 
árfolyamon értékesithetése tekintetéből a következő hir
detményt bocsátotta k i : Hirdetmény. Az 1888. évi XXXVI. 
t. ez. 24. §-a által felhatalmazást nyertem, oly intézkedé
sek megtételére, a melyek lehetővé teszik azt, „hogy az 
italmérési jog kártalanítása fejében kiszolgáltatandó, de 
csak későbben igényelhető kötvények bizonyos előre meg
határozott árfolyamon már korábban értékesíthetők legye
nek. Ezen törvényes felhatalmazás alapján és oly czélból, 
hogy a pénzpiaczra hozandó kártalanítási kötvényeknek 
lehetőleg kedvező árfolyam biztosíttassák, abban állapod
tam meg, hogy az államkincstárt mint magáululajdonost 
illető kötvényekkel együttesen és egyenlő feltételek mellett 
értékesitessenek mindazon magán kártalanítási igényjogo
sultak kötvényei is, a kik kötvényeiknek elárusitásánál a 
m. kir. pénzügyminisztérium közvetítésér kívánják igénybe 
venni Ehhez képest az 1888. évi XXXVI. t. ez. 19. és 
20. §§-ai alapján kibocsátandó l 1 „ ",,-os adómentes szel
vényekkel ellátott kártalanítási kötve nvek közül a törvény 
23. és 24. aiban nyert felhatalmazás alapján nem csak 
az államot mint magántulajdonosi i'letö kötvényeket, ha
nem azon in&gánjogosultakat illető kötvényeket is azonnal 
forgalomba kívánom bocsátani, a kik az őket illető köt
vények vagy azok egy részének értékesítésére nézve az 
alábbiak szerint az állam közvetítését kívánják igénybe 
venni. A cziinletek értékesítésénél ezen közvetítést igénybe 
vehetik mindazon magán kártalanítási igényjogosultak, kik 
a jelen hirdetményben megjelölt bejelentési véghatárnapuii 
a részükre megái lapított kártalanítási összeg fölött szaba
don rendelkeznek. Ezek az őket illető cziinleteket értéke
sítés végett bejelenthetik tekintet nélkül arra, váljon kár
talanításuk összege egyezményileg vagy határozatilag vég
érvényesen meg van-e már állapítva vagy nem. Ellenben 
a kijáró kötvények értékesítésének közvetítése a jelen 
hirdetmény alapján nem vehető igénybe azon esetekben, 
melyekben a kártalanítási összeg az 1888. évi XXXVI. 
t. ez. 10. § a értelmében lett megállapítva, és olyanokban, 
melyekben az oinliiett törvény 21. §-a illetve az 1889. évi 
4589(1 sz. in. kir. igazságügyminiszteri rendelet alapján a 
kártalanítási összeg kiszolgáltatása a bíróságnak van fen- 
tartva és a bíróság erre vouatkozólag még nem határozott, 
illetőleg a kiszolgáltatásra megállapítandó határidő lejár
táig nem határoz. Hasonlókéi) nem vehető igénybe a köt 
vények értékesítésének közvetítése azon esetekben, melyek
ben az 1883. XXXVI t. ez. 19. §-a értelmében, a meg
állapított kártalanítási összeg fejében köfményuzett köt
vények lesznek kiállitandók. A legcsekélyebb árfolyam a 
melyen alul a kötvények minden 100 frtnyi névértéke után 
kilunczvenkét osztr. ért. frtban s a tőke után 1890. évi 
január Hú 1-től a lefizetésig járó 41 2 “ „-nyi kamatban van 
megállapítva Az értékesített kötvényeknek eladási ára és 
kamatai az illető jogosultaknak egy később közzé teendő 
határnapon legkésőbb folyó évi májusig rendelkezésére 
fognak bocsáttatni. A kijáró összeg a bejelentésben erre 
az illető jogosult által megjelölt állami pénztárnál lesz 
felvehető. A pénz felvételére megállapítandó s később közzé 
teendő határnapon az értékesített kötvények a jogosult ré
szére kamatozni megszűnnek és az eladási ár után nem 
lesz időközi kamat követelhető. Az értékesítés közvetíté
séért a in. kir. pénzügyminisztérium közvetítői hasznot 
nem számit és a kincstárt mint tulajdonost megillető kár
talanítási kötvények som foguak kedvezőbb feltételek alatt 
értékesíttetni, mint a kötvények értékesítésére nézve a 
in. kir. pénzügyminisztérium közvetítését igénybe vett ma
gánosoké. Az értékesítésnél felmerülhető költségek levonása 
után teljesen egyenlő arányban fog az államkincstár mint 
kötvénytulajdonos és a magán kötvénytulajdonosok között 
megoszlatni és a vállalkozó pénzcsoporttal megejtendő 
leszámolás után a jogosultaknak kiszolgáltatni. Ezekhez 
képest felhivatnak mindazon jogosultak, kik a részükre 
megállapított kártalanítási összeg felett a fentebb megba
tározott módon szabadon rendelkeznek, hogy a mennyiben 
kártalanitási kötvényeiknek a fent jelzett feltételek mellett 
leendő értékesítésére a m. kir. pénzügyminisztérium köz
vetítését kívánják igénybe venni, ebbéli elhatározásukat a 
jelen hirdetmény mellékletét képező mintának megfelelő 
alakra és két tanú által előttemezett aláírással ellátott 
bélyegmenles kötelező nyilatkozatban legkésőbb folyó évi 
február hó végéig a in kir. Pénzügyminisztérium tudo
mására hozzák. Ily bejelentés felesleges azok részéről, a 
kik kártalanitási tőkéi re a kincstár közvetítésével már 
előleget nyertek. Végül tudomására hozatik az érdekeltek
nek. hogy a kártalanitási kötvények kedvező árfolyamának 
biztosítása szempontjából az államkincstár tulajdonát ké
pező, valamint a jelen hirdetmény alapján értékesítésre 
bejelentendő kötvényeken kívül más közforgalmi kártala
nitási kötvények 1891 előtt kiadathatni nem fognak. A 
bejelentéshez szükséges Űrlapok az összes m. kir. állami 
pénztáraknál és adóhivataloknál díjmentesen kaphatók.—- 
Budapesten, 1899. február l én. I)r. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. pénzügyminiszter.

A hirdetmény mellékletét képező minta szövege a 
következő :
Az 1888. évi XXXVI. t. ez. 27. §-a alapján hélyegmentes.

Meghatalmazás.
Melynek erejénél fogva as iulmérési jog kártalaui*



tásáról szóló 1888. XXXVI. t. ez 24. §-a alapján a mkir. 
pénzügyminister által 1890. február 1-én 235. P. M. szám 
alatt kibocsátott hirdetményben foglalt feltételek alatt 
megbízom és feljogosítom a mkir. pénzügymiuisteriumot,
hogy a . . • • várm egye................... községében . .
........................ jogosult által gyakorolt italmérési jogért
járó (vagy: kártalanítási összegnek) vagy: kártalanítási
Összegből............................. megillető résznek megfelelő
kártalanítási kötvényeket az államot mint magán regále- 
tulajdonost illető kötvényekkel együtt értékesítse s a köt
vények helyett az azok értékesítése által elért készpénzt 
a ...................kir. adóhivatal utján szolgáltassa ki.

Kelt - - -  - - 1 8 - -  - - h ó -  - én.
Előttünk: jogtulajdonos,

tanú.
— T e l e p ü l ü n k  s z ő lő t  imimtuus homok- 

területeken. A philloxera tudvalevőleg végelpusz- 
tulással fenyegeti immár szőlőinket, óriási csór
hat ütvén, különösen a bortermelő vidékek jöve
delemforrásán. Ezzel is, azzal is kísérleteztünk 
már: de eljött az ideje, hogy a puszta kísérle
tezéssel felhagyva tegyünk is valamit e pusztító 
elemmel szemben. Az eddigi kísérletek határozot
tan kiderítették,hogy egyedül a homoktalajon levő 
szőlők mentesek a philloxerátói, s egyhangú ma 
a szakértők nézete, hogy az immunus homok
talajok szőlőkkel telepiteudők be. Használjunk 
fel tehát minden talpalatnyi alkalmas területet 
e c/.elra, s mentsük meg ezen jövedelmi forrá
sunkat a végenyészettől. Milyen területek alkal
masak a telepítés czéljaira, hogyan, milyen költ- 
séggel eszközölhető a telepítés: ezzel a nagyfon- 
tosságu kérdéssel foglalkozik most a „Gyakorlat* 
mezőgazda* elsőrangú gazdasági hetilapunk, Racz 
•Sándor ismert gazdasági Írónk tollából egy hosz- 
szabb c/.ikksorozatot közölvén, amely gyakorlati 
útbaigazításokat ad miudazou kérdésekre, melyek 
homoki szőlők telepítésénél egyáltalán előfordul
hatlak. Ajánljuk ezen czikksorozatot s nevezett 
lapot mindazon gazdák figyelmébe, kik különösen 
hasznavehetetlen homokterületekkel rendelkeznek. 
A „Gyakorlati mezőgazda* előfizetési ára egész 
évre 6 fr t, félévre 3 fr t,  mely összeg a kiadóhiva
talba Kassára utalványozandó, a honnan megke
resésre mutatványszámok is küldetnek.

Irodalom.
— A „Technológiai Lapok* f. évi 3-ik száma a kö

vetkező tartalommal jelent meg: A párisi világkiállításról, 
famunkáló gépek. — Az ipari szakoktatás. — A vas-zo- 
mánczokról. Vegyes közlemények. — Kormány-intézke
dések. — Kiállítások. — Találmányok leírásának kivo
nata. — Engedélyezett, szabadalmak stb. stb. Ajánljuk I

— „ T ö red ék ek  t íz  év es  e m ig r á l ló 
n á l é lm é n y e ib ő l"  czimü munkára hirdet

| előfizetést Dános Lajos nyugalmazott tu. kir. hou- 
| véd-őrnagy. 1848 — 49-tki houvéd kapitány Nagy- 
j Sző Hősön ^Ugocsamegye). A mű, mely Székely 
' Simon nyomdász kiadásában február végén jelenik 

meg Níury-S'őllő'ön. a következő fő s / . i ika-zokhól 
foiz állam: 1. Hogyan jutottam Kmiataiitinápnlyba?
2. Hogyan mei es/.tettem Ameiikabu? 3. Am.ri- 
kábau. 4. A Hungárián Farmon. 5. Hogyan lettem 
vivő-mester? 6 Hogyan érkeztem Amerikából 
haza? — Sok ilynemű munka látott már napvi
lágot, szükség is van valamennyire, mert azon 
dicső korszak megírásához ezek szolgáltatják az 
adatokat s a mai kor gyermeke ezekből tanul
hatja meg, hogyan kell szeretni a hazát s mennyi 
szenvedés volt osztályrésze azoknak, kik a világ 
minden pontján szétszórva ették a hontalanság 
keserű kenyerét. Azért örömmel üdvözöljük a szer
zőt, ki e niQ megírására vállalkozott, melyben 
Mészáros Lázár volt hadügyminiszternek és Haj
nik Pál volt rendőrfőnöknek, a szerző birtokában 
lévő levelei is felhasználtatnak. Ezzel kapcsolato
san megemlítjük, hogy a szerző két érdekes leve
let kapott a napokban Kossuth Lajostól, melyek
ben a 88 éves agg kormányzó beható elmeéllel, 
terjedelmesen és fáradságot nem kímélő részlete
zéssel irta körül a Dancs Lajos áltul tőle kért 
véleményét és feleletét, mely a „Töredékek fciz 
éves emigrationalis élményeimből* czimü munkára 
vonatkozik. Az első levél tárgyalja tulajdonképpii 
a fölvetett kérdést a Törökországban való tartóz
kodásra és viszonyokra, különösebben pedig Kos
suth személyes biztonságára vonatkozólag; a má
sodik levél, mely utána két nappal érkezett, csak 
az elsőnek kiegészitő, illetőleg kibővitő részét 
képezi. Mindenesetre kedves emlék tárgyát fogja 
képezni az egész családra s az lenne minden ma
gyarra nézve az agg Kossuth sajátkezű levelei. 
Ezen mű megszerzését ajánljuk olvasóink figyel
mébe. Előfizetési ára 1 frt, mely a kiadóhoz Nagy- 
Szőllősre (UgOCsamegye) küldendő.

Wyllttér.*
E lapok múlt heti „uyilttér* rovatában Am

brus Sándor által ellenein intézett alaptalan rá 
galmazások méltó megtorlása végett a hírlapot 
kikerülni óhajtván, azon méltauyo* ajánlatot tet
tein neki miszerint ez ügyet beCM iletbirÜM íig 
elé vigyük, amit ö azon nevetséges mentegetéssel

* Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős
séget a Szerk. ‘

. utasilolt vissza, hogy „itélő-birája egyedül csak
lelkiismeretes

I O.yan emberrel, aki saját maga áltál Választ
ható békebiróban sem bízik vagy annak Ítéletétől 
fél ; — aki pimasz kölyök módjára kövecset dobál 
es elszalad : e-y ilyen emberrel C'»k;s hozzá 
mellű módón h in t  ilbauni s így n gyón termé
szetes. hogy most mar b o tta l fogok rajta elég
tételt venni. G ráf József.

Nyilatkozat.
A „Muraszombat és Vidéke* czimü lap 6 és 

7-ik számában megjelent azon c/.ik keim ben. hol 
a „Délvasmegyei takarékpénztár" közgyűléséről 
szólottám — több egyéntől nyert értesítésem foly
tán — sokan a köztem és Horváth György ügy
véd ur közt levő viszony miatt : Horváth György 
ügyvéd ur magán-jellemét akarják általam meg
támadottnak tekinteni.

Ezen téves felfogással szemben határozottan 
kijelentem, hogy éu nem is akartam, most sem 
akarom Horváth György ügyvéd ur magán-jelle
mét, bántani; amiket mondottam és Írtam, nem 
mint, magán emberre, hanem mint takarékpénz
tári igazgatóra, bírálataként a tényeknek mon
dottam. mert a részvényesnek nemcsak joga ez, 
de kötelessége is.

A közgyűlésen történt fellépésemnek egyedüli 
alapja ezen kötelezettség volt és semmi más, s 
hogy e tekintetben a közgyűlés nézeteimet nem 
osztotta: ő <*/, utón is különben is teljes elégté
telt nyert, velem szemben; de elégtételt nyert 
ő az igazgató-választmánynak e lapok 7. számá
ban közzétett nyilatkozatával is, hol Horváth 
György eljárásával, mint igazgatóéval is teljesen 
egyetértenek. A „takarékpénztár* a maga Igaz
gató-választmányában jelentkezvén, jó akarattal 
senki sem olvashatja ki egyetlen egy soromból 
is, hogy én a Takarékpénztárt bántottam vagy 
sérteni akartam volna.

Kelt Muraszombaton, 1800. február hó 22.
Meixner Mátyás,

tanú. Olajos Sándor,
Neumann Vilmos, ügyvéd.

Szerkesztői üzenetek.
— Ngs és főt. liátkovicli Vendel ez. kanonok urnák 

Vizlcndva A folyó év egész folyamára küldött előfizetési 
dijat köszönettel vettük. — Főt. Dr. Ivnnóczy Ferenc/ 
plébános urnák C-endlak. Köszönjük. Az év első negye
dére felhasználtuk.

HIRDETÉSEK.
0

8 Mána-czelli gyomorcseppek, 2
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- ®  
tál mai ellen és felülmulhatlaii az étvágyhiáuy, V  
gyomorgyengeség. rósz szagu lehellet, szelek, sa- ^  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- 
égés. luigykő-képződés, túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- Z  
mórból ered), gyomorgöres, szckszorulat, a gyo- ™  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta. W0 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- áb  

faliunk ellen. A
E g y  üvegcse á ra  h aszn á la ti u ta -A  

_  s itássa l e g y ü tt  40 k r.
Központi szébkiildési raktár nagyban és kicsinyben:

•  Bit ADY KAROLY •
9  ő ra n g y  alhoz** czimzett gyógyszertárában 14m n z i e r b e u .
Éfc . Morvaországban. Ma

Kapható Muraszombatban : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Korona bot,* 
w  valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—41)

H i r d e t m é n y .
h e ly n e k  a lap ján  k ö zh írré  té te tik , m ik én t T u r- 

nischáu létező  e g y  öt szobából, e g y  konyha és p in- 

czóből á lló  faépü let szabadkézből b á rm ik or e ladatik . 

A  konyha té g lá b ó l ép ítve , a lakás ajtó, ab lak  és 

egyéb  hozzá ta rto zan dókka l fe ls z e re lv e  jó  karban. 

K öze leb b i tudakozást v a g y  e lapok  k ia d ó h iva ta lá 

ban a v a g y  a tu rn isch a i k ö r je g y ző i h iva ta lban . 

Turn ischán , 1890. febru ár hó 9-én.

Némethy Ferencz,
jegyző.
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Nyomatott Grilnbnum Márk gyorssajtóján Muraszombat.
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