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Szobrot Mátyás királynak 
a nemzet filléreiből!

A közegészség.
A nyálnak varázsereje van. Hatása 

alatt érik a kalász, az emberiség ez 
általános tápszere s megtelik élettel a 
gyümölcs, mely az emberek milliárdjai- 
nak üdülést nynjt és élvezetet.

Ue a nyári napfény égő sugarai a 
betegségek pandora-szelenezéjéről is le
pattantják a fedelet és felszabadulván, 
az egészségrontó démonok szerte szál
lingóznak s a tömegben irgalmatlanul 
szedik áldozataikat mindenfelé, a Ind 
emberek laknak.

Alig múlik el nyár járványos beteg
ség fellépése nélkül. Az utóbbi időben 
a kolera pusztított nyaranta, és több 
Ízben Magyarországot sem kímélte meg: 
ezt az áldott országot, melynek enyhe 
klimatikus viszonyai épen nem kedvez
nek a járványos betegségeknek.

Hogy ennek daczára is mindig kijut 
a részünk az európai járványokból, az 
főleg vasúti és kereskedelmi összeköt
tetéseinknek tulajdonítható amelyek a 
betegség anyagának a behurczolását 
segitik elő.

Az a legnagyobb baj, hogy e jár
ványok ellen még biztos óvszert nem

találtak tel. A szakférfiak tudománya 
e téren merő tapogatódzás és legjobb- 

! nak bizonyult eddig eme betegségek 
| ellen a védekezésnek az a módja, mely 

igyekszik lehetőleg megakadályozni a 
behurczolábt. 'Ez a törekvés ez idő sze
rint legpraktikusabbnak bizonyult, mert 
ennek törvényei ismeretesek és csak 
szigorú felügyelet kell hozzá, hogy a 
lakosság azokhoz alkalmazkodjék.

Most, midőn Spanyolországban már 
dühöng a betegségek legijesztőbb neme, 
a kolera: nekünk is gondoskodnunk 
kell oly dv-intézkedésekről, melyek a 
behurczolást lehetetlenné teszik.

Sok módja van ennek a védekezés
nek, de egy sem olyan kipróbált és 
olyan biztos, mint a tisztaság és a 
desinfekezió, mely a betegség anyagát 
már csirájában elöli. Olyan helyeken, 
hol a közforgalom élénk, ahol külföldi 
áruk megfordulnak, csak úgy lehet a 
kolera behurczolása ellen sikeresen har- 
czolni, ha a hatóságoknak a desiufek- 
cziőra vonatkozó intézkedéseit szigorúan 
keresztülvisszük.

Es ezt a lakosság készségesen tel
jesiti, ha ezek a hatósági intézkedések 
az őszszeriiség határain belül fognak 
mozogni.

A belügyminisztérium egészségügyi 
osztálya lelkiismeretesen dolgozik és az 
alárendelt közegekhez intézett utasítá

sok mindig gondos és szakértő munkára 
vallanak. A helyi hatóságok feladata 
utasításokhoz híven eljárni és azok tel
jesítését meg nem nehezíteni a lakos
ság zaklatása által. Nem parancsolni, 
hanem te l v ilá g o s i ta  u i kell a ható
ságnak és a felvilágosított nép önként 
lát a védelmi munkához.

Ez idő szerint —• hála Istennek! — 
még nem bir aktuális jelleggel a baj ; 
de azért összetett kézzel mégsem sza
bad szemlélnünk a külföldi eseménye
ket. Résen kell lennünk és nem saj
nálni munkát és fáradságot, mert Idsz 
egyik legfőbb nemzeti érdekünkről van 
szó: a közegészségről, melynek ápolá
sára és fejlesztésére kezet kell fogni 
mindnyájunknak!

Hogyan lehet, a gyermekeket 
takarékosságra szoktatni ?

(Folytatás.)

A másik eszköz, tuelylyel a gyermeket 
takarékosságra leltet szokta tűi, az úgyneve
zett gyermekjátékok. Tagadhatatlan, hogy ezek 
czélszerüen és helyesen alkalmazva, a neve
lés- és oktatásbaji jártas szülők, nevelők és 
tanítók kezeiben az értelemre nézve fejlesztő 
eszközökül szolgálhattuk, különösen oly fogal
mak megismertetésére, melyeknél az eredeti 
példányokat nem tudjuk felmutatni másképen, 
mint bábok, vagy képek által; mig ellenben 
ott, hol az eredeti példányokat föl tudjuk 
mutatni, teljesen mellőzendők az azt helyette
sítő alakok, vagy képek.

Ilogy csapták be Miska bácsit?
— Megvan!
Ily kitöréssel rohau Miska bácsi hét szilva

fás nemesi kúriájának tornáczára, eregetve czi- 
tneres tajtékpipájából a füstöt, mint egy lokomo
tív s törülgetve ráuezos homlokáról a szakadó 
izzadságot.

— Jó napot Miska bátyám, ugyan mit fogott 
meg. szól oda a talu tisztes plébánosa, betérvén 
az udvarra Miska bácsihoz egy-két parthie piquet 
reményével; látom, hogy ugyancsak birkózik a 
hőséggel, meg a méreggel.

— Vigye is a kő az ilyen menybéli gazdál
kodást, tiszteleti uram. mikor ilyen kánikulát 
csinál az égbéli kályha fütőmestere az ember 
számára. Jobb volna, ha ott is jobban gazdál
kodnának a fülő szerszámmal, legalább télre is 
kerülne egy kicsi.

— No édes Miska bátyám, csak ne zúgolód
jak Isten bölcs intézkedései ellen, hanem mondja 
inkább, mit fogott? egeret, vagy . . . ?

— Egeret ám! majd megmondtam, hogy 
mit. Akasztófára valója, sokáig kerülgette a csap
dát., de belement, megfogtam.

— Ugyan mondja már mit, édes Miska 
bátyám, olyan várakozásban tartja az embert, 
hogy biz Isten magam is izzadni kezdek a kíván
csiságtól.

— Ne azt kérdezze, hogy „mit", hanem, hogy 
„kit" fogtam.

— Kit? Talán csak valami tolvajt ?
— Azt hát, az én Juliskámnak a tolvaját. 

Hegen sejtettem én már, hogy a kastélybeli nagy
ságos ur fia keringeti az én szemem fényét, liá
néin hídja plébános uram, hiáuyzott a corpus 
delicti, hogy ráolvashassam a suuteutiát, de ma 
megfogtam, rueg én !

— Mit hallok Miska bátyám szájából, hát 
igaz volna, hogy a keudtek Juliskája, az a uyiló 
bazsarózsa ilyeu dologra vetemedik ? De mondja 
csak tovább, hogyan fogta meg az urtit ?

— Hja ! Furfaug kell ahoz uram, hírfáiig, 
az pedig untig termett a koponyámban. Nem is 
fog ki rajtam a Herkó páter fia sem.

— Tudom én azt bátyám.
Hatfiuirozott emberrel volt dolgom. Képzelje 

csak tiszteletes uram, mig én ebéd után hódolva 
ama bölcs latin mondásnak, hogy „post ceoam
p a u sa .............“ végig heveredtem a pnulagon és
elszundikálom az időt, mintha csak kiteste volna 
az a mák virág, odajött a kert végén a kerítéshez, 
oda csalta a lányomat, aztán addig csürte-csavarta 
a beszédet, mig az éu aranyos lányomnak a feje 
is elcsavarodott. Nyomara jöttem a dolognak, s 
törtem a fejem rögvest valami medicziiláu. Ki is 
fuudáltuiu mindjárt. Gondolja csak. hogy mit?

— Már hogy tudjam éu azt ?
— Dejszen nem is találná ki, ha holta nap

jáig azon törné a tejét! Zseniális terv, milyen 
csak az én koponyámban születik.

— Elhiszem, de halljuk.
— Tudja tiszteletes uratu, vau aekeiu vala

melyik harmadik szomszéd vármegyében szegény 
boldogult feleségem révén, az Isten nyiigasztalja, 
egy sógorom, annak van egy tia Laczi, ki, mint 
hallottam, erdész s igen derék, jóravaló gyerek. 
Igaz, hogy én már 16 esztendeje nem láttam, de 
úgy hallom szemre való legény is volna. Miután 
ezeket a gyerekeket, már mint Juliskát, meg La- 
czit, úgy is régen egymásuak szántuk, irtain a 
sógoromnak hogy fiát rögtön indítsa útnak, lepjo 
meg Juliskát, aztán ha Isten is úgy akarja, meg
tartjuk a lag/.it rögtön, nehogy » lányom még 
valami galibát csináljon, meg hogy minél előbb 
el is kerüljön a vidékről.

Az urtit meg, gondoltam, megtréfálom igazán.
Kimentem a kertbe, ott hol rendesen át szo

kott ugrani a kerítésen, ásattain egy öles mély 
gödröt, befödettem rozséval, hányattam rá földet 
s punktum.

— No már szó, ami szó, do nagy mester 
kedtek Miska bátyám, szinte sejtem már a végét 
a dolognak. Hahalia . . .

— Ne szakítson félbe tiszteletes uram, hadd 
mondón e| egy szuszra. — Hát aiuiut ma ebéd 
után ahelyett, hogy lefeküdtem volna, leskelődöin 
az ablaknál, — mert az éu Juliskám kiszökött 
a kertbe s ez szeget ütött a fejembe, — látom, 
hogy valaki ugrik a kerítésemen keresztül, aztáu 
zsuppsz! eltűnik a föld sziliéről. Juliska nagyot 
sikolt, berohan a szobába s becsukja maga után 
az ajtót.

— Sikerült.
— No tiszteletes uram, eugeiu meg elfutott 

a méreg. Megvagy jó madár, gondoltam magam
ba** te is megemlegeted, mig élsz, hogyan kell.



Ha ily módon járunk el a fogalmak meg
ismertetésénél, akkor igen kevés bábra vagy 
képre, úgynevezett gyermekjátékokra lesz szük
ségünk.

A gyermeket jobban érdekli mindezeknél 
egy szekér-zörgés, egy kutyaugatás, egy kin
tornás, egy éneklő madár, egy röpülő pillangó, 
egy nyíló virág, egy nyüzsgő rovar, egy csil
lámló kavics, szóval: a mi él, mozog; egye
dül az élet érdekli őt. De tekintve a játék
szerek alkotását, nem is arra valók, hogy 
voltakép a gyermek azokkal játszhassék, mert 
szerkezetöknel fogva gyengék, törékenyek, 
romlandók, igy semmisül meg egy játékszeXér 
az első játékkal, egy dob az első dobolással, 
egy bungaló az első felhúzással, egy sip az 
első bangók kiadása után, egy ostor az első 
lovaglással s igy tovább elannyira, hogy az 
a gyermek játék, melyik egy fél óránál tovább 
tart a gyermek kezében, épen a ritkaságok 
közé tartozik — Nem is lehet a gyermek
től oly nyugodt higgadtságot követelni, hogy 
bánjék velők, hogy azoknak semmi bántódásuk, 
sérülésük és romlásuk ne legyen. Épen azért 
azok romlásáért a gyermekeket illető kemé
nyebb büntetést mellőzni kell, legjobb bün
tetés lesz az, ha a gyermekjátékok vásárol
gatása lassan kint, kimarad. így szabadul meg 
a gyermek egy haszontalan időtöltéstől és a 
semmi haszonnal sem járó foglalkozás meg
szokásától. Midőn latja azoknak gyors rom
lását, törékenységét és az azzal járó károkat 
— mire czélszerüen lehet figyelmeztetni — 
a takarékosság fogalmának második jegyével 
kezd megismerkedni.

A harmadik eszköz, mely által a gyerme
ket takarékosságra lehet szoktatni: a gyer
mek-ruházat.

Ha egy futó pillanatot vetünk a gyerme
kek ruházatára, azonnal meggyőződhetünk 
arról, hogy e kis seregnek is megvan a maga 
divatja, mely szerint néha túlságos luxussal 
öltöztetnek és ruháztatuak.

A szülők azt hiszik, hogy mikor gyerme
keikre uj ruhát adnak, azoknak mindannyi
szor nagy örömet szereznek.

De e hitükben csalatkoznak, mert a gyer
mekek semmitől sem félnek jobban, mint az 
uj ruhától. Lássuk miért? Azért, mert mikor 
uj ruhájukat rájuk adják, egy hosszú prédi- 
kácziót kell végig hallgatniuk arról, hogy az 
uj ruhába öltözve, mit szabad és mit nem

a nemes ember leányát elcsábítani. ELŐ pilla
natban ki akartain rohanni és elnadrágolni az 
urfit rendesen, de hirtelen meggondoltam a dol
got, hogy az ilyen rövid utón való igazságszol
gáltatásért méltán megaprelundálhat a nagyságos 
űr és ha megharagszik, ex-kucziót küld a nya
kamra, mert nyakig a zsebében vagyok. Inkább 
hagyom a dolgot, mintha semmit sem tudnék. 
Majd fog kiabálni az urfi. ha megunta a földalatti 
kvártélyt.

8 ezen úgy elkezdett Miska bácsi kaczagni, 
hogy termetes potroha úgy remegett bele mint a 
kocsonya.

Juliska is kaczagott a szobában, hanem még 
jobban mint az apja ura.

Mialatt Miska bátyánk s a tiszteletűi ur a 
a tomáC/.oii tovább beszélgettek a teendőkről és 
főzve a taplót, nagyjelentőségű pillantásokat vál
tottak egymással : egy kocsi állapodott meg bátya 
urunk neiuzetes portája előtt. Zöld bajtókás se- 
regélytollas kalapos ur ugrott ki belőle s egye
nesen a diskurálók felé tartott.

— S-rvus Lac/.i öcsém, kiált Miska bácsi, 
mi alatt az érkező elé sietve, czuppanós puszit 
uyoiuott unnak gondosan kipüdrött bajusza alá.

Már ki lehetett volna más?
— Jó napot édes Miska bátyám, megjöttem 

a Juliskáért.
— Sob i jobbkor édes öcsém, mindjárt hozzá 

inegyüuk, hanem előbb bemutatlak a tiszt* letes 
urnák.

A tiszteletes ur pedig végig mérte ókul ris 
szemeivel az érkező Luczit, azt au elkezdte a fejét 
csóválni, de nem szólt semmit.

— Jlat- öcsém hogy vagytok otthon ?
— Köszönöm bátyauiuram, csak megvagyunk, 

nincsen semmi kívánni valónk, csak inegliázu- 
sodm szerettem volna s azért örültem, mikor 
uruuibátyám levelét vettük, melyben meginvitál 
Juliska in *1 lé férjnek. Haueiu egy alázatos kéré
sem is volna.

— Halljuk öcsém.
— Tudja bátyámuraiu. bár mennyire szeret

nék is uébáoy napot vendégszerető asztuláuál

szabad teiiniök. mert ha a/.t ii',ra kímélik 
meg, büntetést fognak érette kopni.

Még nagyobb gyötrelmet állanak ki akkor, 
midőn az uj ruhában szülőikkel együtt, láto
gatásokat kell tenniük; mert a látogatás alkal
mával elfelejtik a prédiltáczió bevezetését: a 
köszönést, parola adást, maga meghajtást, 
hízelgő bókok mondását. Ezért aztán mind
járt a helyszínén megkapják a dorgálást, mire 
érzékeny, szomorú jelenet következik Szeren 
cséiök az. hogy a szülőknek egymás között 
annyi érdekes monda ni valójuk akad, hogy 
ezek miatt a megszomorodott gyermekeket 
nem gyötörhetik tovább így a magukra ha
gyott gyermekek kedélye hamar felviduim1. 
A bátrabb oldalba löki társát s igy meg
kezdik a társalgást s mihelyt teli ük. azon
nal kiosonnak a szabadba s ott elkezdik a 
játék hosszú sorát lejátszani. E játékból a 
kis gavallér úgy kerül visszi, mint kinek az 
ellenség golyói átlyukgatták szép ruháit.

A kisasszony pedig a páva sorfára jutott, 
kinek minden ékességét letépték tár mi U< 
mégis jól mulatnak, nem felnek a pred káczió 
fenyegetéseitől, azt. elfeledték rég u; különb, n 
tapasztala ból tudják, hogy a szülők uzsuii u 
után más szemmel nézik a világot és a vert 
hadsereg romlását nem veszik észre.

Azonban a gyermek vére valamint ha
marabb fölpezsdül, úgy korábban is tér vissz i 
medrébe, mint a felnőtteké s igy a számadás 
rettenetes félelmei között alszik el, álmában 
gyakran felriad és az őt főnyi tő és verő szülő 
nevét kiáltja. Szerencsétlen szülők ! Nehogy 
azt liigyjétek, hogy e kiáltás az irántatok 
való szeretet és bizalom jele! Oh nem! E 
kiáltás csak azért van, hogy gyermekeiteket 
többet ok nélkül ne üssétek, ne fenyegessé
tek és ne ijesztgessétek! Sok szülő maga 
ijeszti gyermekét a pappal, hogy kivágja 
nyelvét; a tanítóval, hogy megveri; a kutyá
val, hogy az megmarja; az ördöggel, hogy 
az elviszi stb. Valóban nem tudjuk, hogy 
nevessünk vagy szomorkodjunk e szülők tu
datlanságán, kik ily illetlen és veszedelmes 
babonát, tudatlanságot igyekeznek saját gyer
mekeik fejébe beverni

Ne törekedjünk, a gyermekekre a nagy- 
emberek teendőit reá erőszakolni. Ne kíván
jon a gyermektől teljes ruliakimélést az a 
szülő, ki önmaga is csak hosszas tapasztalat 
után jött reá arra.

tölteni, de sürgős ügyeim vannak otthon, n-iu 
lehet. Első a kötelesség.

— Derék gyerek vagy öcsém, igazad van.
— Kérném tehát urambátyáiKat, lm nem 

sokáig késnénk a/, esküvővel, mert a/, igazat meg
vallva, a szivem is türelmetlenkedik. Annyi szépet 
és jót hallottam Juliskáról, hogy mi* lőtt láttam 
volna, — már csak megmondom — beleszerettem.

— Akár csak a komlómról olvasnád a kí
vánságomat.. Meglesz öcsém, ne busulj, holnap 
reggel Juliska a feleséged lesz, aztán vegyétek 
apai áldásomat s legyetek boldogok. Ugye tiszte- 
letes uram jó les/.?

A tiszteletes uram pedig ismét a fejét csó
válta s csak annyit mondott, hogy „Legyen meg 
az Ur akaratja.*

Másnap akárhogy szabódott, akármennyit eről
tette a sírást Juliska, a tiszteletes ur összekötött'! 
őket h dtomiglan, holtodiglan.

Fölpakkolták a stafiruugot a kocsikra, szépen 
elbúcsúzott az uj házaspár Miska bácsitól, meg a 
tiszteletes úrtól is. Kiváutak minden jókat, de 
különösen, hogy minden kívánsága teljesüljön 
Miska bátyánknak és soha se csalódjék.

Búcsút mondtak a kapufel faliak, Miska bácsi, 
meg a tiszteletes uram pedig sokáig néztek utánuk, 
mig el nem tűntek a‘ láthatárról.

— Ejnye Miska bátyám de nagyon hasonlít, 
a kendtek L<czija a nagyságos urfilioz, vagy a 
szemem káprázott talán?!

— Tyűk teringettét, hamar, hamar; a nagy 
dologban egészen megfeledkeztünk róla. Szegény 
gyrek eddig már bizonyosan éhen halódik a gö
dörben. Jöjjön csak ti-Zt-eletes uram, segítsen 
s/.egényt kihúzni. Megbocsátok n ki. úgy is meg
lakolt érte, aztán Juliska sincs mai itt.

Kimentek a kertije e s .............a gödör üres
\olt, csak egy létra ágaskodott ki belőle.

N'-msokára levelet kapott Miska bácsi, mely
ben végtelen boldogságukat tudatják vele Juliska 
és — az erdészruliába öltözött nagyságos ifijur.

Alit szólt rá Miska bácsi, arról hallgat 
a krónika.

A mai gyermekek ruháinak nagy részével 
épei. úgy vagyunk, mint a gyermekjátékokkal, 
hogy az első felöltés után ezek nagy része is 
megsemmisül, tönkre silányul! Legyen a gyer
mek ruhája a legegyszerűbb, tartós szövet, 
melyet a tisztaság kedvéért mosni lehessen, 
de minden cziráda, minden ékités nélkül; a 
sok gomb, színes szegélyek, a sok csipke és 
szalag teljesen fölösleges. Egy szóval legyen 
a gyermek ruhája olyan, hogy azon semmi 
félteni való ne legyen; de melylyel mindeíik. 
előtt bárhol is megjelenhessen.

A gyermek előtt nem lehet c/él a rulia- 
kimélés. Az ő czélja magát kiképezni, mun
kára képessé tenni, hogy minél előbb saját 
erején élhessen meg. Az a fiú ki óriási he
gyeket mász meg egy kószált rózsáért, tava
kat gázol át egy vízinövény gyökeréért, nem 
kímélheti mindig ruháját. Az a leány, ki a 
konyhán a szakácsnő szerepét gyakorolja, 
majorságot etet, vagy a kertben ültet, gyom
lál. nem ki inéi heti kellően ruháját. Egyiknek 
az a czélja, hogy tanulmányai által pályát 
vívjon ki, mely u tisztességes évi jövedelmet 
biztosítson maginak. A in isik pedig jó gaz- 
d.isszony kíván lenni s mig e czéljukat el 
nem értek, nincs idejük ruhájukat nagyon 
kímélni. A szü'ők nagy része addig hangsú
lyozza u ruha-kímélést, mig a kis teremtések 
végre is, bár nehezen, bleszoknak a semmit 
tevésbe, haszontalan foglalkozásokba, hiúban 
való fec-.ege-.be. Szüntelen ruhájukkal, pipe
réjükkel vaunak elfoglalva. Az ifjak kezeiket 
kiméivé, körmeiket nagyra növelik, a lányok 
csipkéikkel, szalagaikkal és öltözékeikkel 
foglalkoznak. Az ilyeneknél hiányzik aztán a 
lelki műveltség, de mindenek fölött hiányzik 
a munkára való képesség, tízeknek czéljuk 
a ruliakimélés, nem pedig az öukiképzés s a 
munkálkodás megszokása. Fajdalom! társa
dalmunk az ily ifjak és leányoknak ma nagy 
bővében van.

A szülők kívánták, hogy gyermekeik 
ilyenek legyenek, ők is fogják azt legh ima 
rabb megbánni! Ha már a ruha-kímélésére 
akarjuk gyermekeinket szoktatni, fölösleges 
azt nekik mondani. Azonban szükséges, hogy 
mutassunk nekik jó példát. (Vége köv )

A muraszombati állami iskola.
Egyszer, hogy most legutóbb meghökkent a 

kátyúban az áll mii népiskolai oktatás rozzant 
szekere, nagy lármát cs ipott néhány járó-kelő, 
aki észrevett..* a tehetetlen vergődést s illár-iuár 
kiemellek az alkotmányt jött, azonban a közvetlen 
dir g.uis iskola-gondnokság s bölcsen ki mond a 
azt az egészséges „dobzse* elvet : „legyen úgy 
mint régen volt.*

E uleki /.nek ugyanis t. olvasóink, hogy ez 
év ••lején a tanfelügyelőség s általiban a népis
kolai hatóság figyelmeztetve lett lapunkban 
azon megmagyarázhat lan állapotra, hogy — mig 
Muraszombatban a paed.igogiai kívánalmaknak 
teljesen megfelelő állami iskola-épület oly férlie- 
lyekkel rendelkezik, hogy abban két ti- és két 
nó-osztály kényelmesen elhelyezhető volna, s ez
zel nemcsak a tanítás egyöntetűségét, hanem a 
tanerők közötti folyt-inon érintkezés folytán azok
nak egymás iránti kollegialitását is inkább le
hetne biztosítani. — addig két iskolaternie oly 
bérházban vau elhelyezve, melyek egyike sem 
felel meg a modern p.iedagogia legprimitívebb 
fogalmainak sem, sőt az egyik, — t. i. Andalit-sné 
urno vezetése alatti leányiskola egészségtelen és 
tűzveszélyes épületben van.

Emlékeznek arra a férfias válaszra is, a me
lyet a gondnokság adott — ezeu felszóllalásuilk 
következtében a tanfeliigy.dőségtől kapott felhí
vásra, mely szeriül l. i. „az nem való, hogy az 
iskolai bérház volna a U<j piszkosabb és legegész- 
segtolenebb fészek a koz.ségh.-n, van annál még 
pis/ko-abb ie.*

E lel kiismer* tes ref.radának azonban mégis 
meglett azon jó oldala, hogy az időközben állá
sától megvált R II tanfelügyelő személyesen győ
ződött meg a li Ivzefről s belátta azt, hogy a/ok, 
kik e tekintetben öt kellően informálni nem mer
lek vagy nem akarták, személyes érdekeket lie- 
gye/g.'ttek a közoktatási érdek rovására, s elren
delte uz előmunkálatokat azon czélból, hogy az 
állami iskola épülete rendeltetéseitek visszaadassék.

Azóta sok víz lefolyt a Murán, a tanfelügyelő 
megválni kényszerült állásától s e kérdéssel is
mét senki nem törődik.

De mi nem hagyhatjuk e kérdést egy újabbi 
évtizedre elaludni, ismételjük, hogy az áliam nem 
azért áldozott 18 e/er forintot a muraszombati



állami népiskola épületére, hogy az a tanítók ké
nyelmét biztosítja, hanem hogy ehó sorban a 
népoktatás magasztos eszméjének megfe-tesilesé- 
|iez hacsak egy porszemmel is járuljon. Ismétel
jük. hogy Amialitsné unió iskola-helyisége oly 
épület-lyukba van beszorítva, a mely alulról és 
felülről — pinczéból és paiilasról — gyúlékony 
anvajiokkal körülvéve s oly kijárókkal vau el
alva, hogy tűzveszély esetén a gyermekek leg

előbb ré'/.e beniivész; ezenkívül miiulkét. bérelt 
, jiület alacsony térimmel bir, inig ellenben az 

||anii iskola épülete csekély átalakítana! teljesen 
megfelel az igényeknek; és felismerve azt a te- 
i .lösséget, mely egy lietáui katastrófa esetén 
1 -ten és ember előtt ineuthetleiiül ti rhelué miud- 
; /okát, akik itt kellő időben cselekedni e|niulasz
altak, felkérjük a megyei failfelügy előséget, sze
rezzen személyesen meggyőződést a helyzet mi- 
lieulétéről, vegye fel a fonalat ott, ah d az elődé
nek kezéből kiesett s jobb sorsra érdemes népok
tatásunk érdekében a már rendeltetésétől közel 
rgy évtizede elvont állami iskola-épületet mél ló
ságába helyezze vissza.

Hírek és különfélék.
— E lőfizetésre fe lh ívás . A  hatodik 

évfolyam második felére ezennel előfizetést 
nyitunk és tiszteletteljesen Jelkérjük lapunk 
i. t pártolóit, miszerint az előfizetést mielőbb 
megújítani és lapunkat becses körükben ter- 
jeszteni szívesek lennének A  kik pedig még 
előfizetési díjjal hátralékban vannak, ne ter
heltessenek azt kiadóhivatalunkhoz beküldeni. 
Lapunk előfizetési á ra :

Egész évre . . 3 f r t  — kr.
Fél évre . 1 „ 50 „
Negyed évre ■ . 75 „

A  „Muraszombat és vidékeu 
szerk.-kiadóhivatala.

— 4  i i i i i ru s z o in b u l i  vadánztáiM iiiNág
1890. évi augusztus bő 1 -én Tölgyesen megnyitó 
fogoly- és fürj-vadászatot tart. Az összejövetel 
helye: tölgyesi Molnár csárda, d. u. 1—5 órakor. 
A hajtők kivételképpen nagy vadra is vadászhat
nak és nagyokat ihatnak. Kib. n szusz van, jön.

— U j tű z o l tó -e g y le t .  Sürühá/a község
ben tűzoltó-egylet alakult, melynek alapszabályai 
a belügyminis/.teiinaihoz e napokban terjesztettek 
fel jóváhagyás vegeit. Az Isten éltesse a kezde
ményező derék sürübáziakat és mindenek felett 
fáradhatlan bu/.galmu bírójukat: O b á l  Józsefet, 
kinek legnagyobb érdeme van a tűzoltó-egylet 
létrehozásán, és őszintén óhajtjuk, hogy e nemes 
példát követve, lassan-lassaii a járásbeli községek 
közül minél többen hasonlóan szolgálatot tenné
nek a közügynek ! r. 1.

— lilrél' Z ich y  Á gost Fiume kormány
zója. f. hó 5-én hbllatinczi birtokara érkezett.

— H a lá lo z á s o k .  Taiis/. Fereucz alsó-lend- 
vai takarékpénztári főkönyvelő f. hó lö-én regg. 
4 órakor 32 éves korában iii ‘ghall. — Hruska 
Nándor uradalmi kasznár és zalamegyió bizolts. 
tag f. hó 6-án élete 53. évébeu Szécsi-Szigeten 
jobblétre szenderült Bíke hamvaikra!

- V iz lic fiill b a c o n é *  se. Szombathelyről 
Írjak : A Sei-bach báró családot súlyos csapás 
érte. Seebach Tekla, ki Ausztriából jövet, a híd
végi Senbach bárónál volt látogatásban, a vizbe- 
lult. E bő 1-én niegtiirdött a Hibában, szerencsét
lenségére mély helyre került, hol a sebes folyású 
Rába elkapta. Az ifjabb Seebach utána ugrott, 
ispáuja pedig ladikon sietett megmentésére, de 
már késő volt. A fiatal leánynak már csak holt
testét vihették a partra.

4 z  a ls ó - lc m lv a i ö n k é n te s  tű z o l tó -  
e g y lc t a kebelében alakult zenekar hangszerei
nek beszerzésére a Zöldfához czimzett vendéglő
ben 1890. évi július hó 27-éu tombolával egybe
kötött zártkörű nyári táuczmulatságot rendez. L> •• 
lepti dijj.ik s/emélyjegy bO kr., családjegy I trl 
50 kr., egy tombola jegy ára 20 kr. Kezdete d. u. 
d órakor.

~  K o v s in h  a m l i é p c  v e rs b e n  í rv a .
Erdélyi István aradi dijtiok, ki nemrégiben egyik 
tóvárosi lapnak kétezer szót tartalmazó levelező
lapot küldött, most egy még nagyobb mesterművei 
fejezett be. le rajzolta életnagyságában a turini 
nagj lem, arczkenét, de nem vonásokból, hanem 
hetükből. Apró belük képeznek minden vonást. A 
hajszálak, a redök az arezon, árnyazás, minden 
de minden, apró betűkből áll a rajzon. Tartalmaz 
a kép összesen 5175 szól és 28 000 betűt. És a 
legszebb, hogy nem összefüggéstelen betüparányok 
vanuuk odavetve, hanem azok az igazi miniatűr 
"*tük tisztán olvasható költeményeket képeznek.

ö n g y i lk o s s á g .  Grábár Ádam 59 éves 
tótlaki lakos folyó hó 8 án reggel feleségét ha- 
z.ul ról el küldötte, ó pedig kiment az erdőre s ott 
felakasztotta magát. Neje nemsokára keresésére 
indult és itt feltalálta, de már ekkor halva volt. 
I«tleuek okát némelyek hosszas betegeskedésében 
keresik, mások pedig azt állítják, hogy az ön
gyilkoson régebb idd óta időszakos elme^avart

észleltek s azt vélik, hogy ily elmezavaros álla
potában követte el ü végzetes tettet. r. 1.

— C s e n d é le t  l- 'c rcn c /T al v á n . Czipóth
Mihály brenczfalvai lakosnak a falu közeiében 
levő dűlőjén kereszth> rakott árpájából folyó hó 
5-en éjjel ismeretlen tettesek . báróiig keresztet 
kicsépeltek s a kicsépelt üres kévéket a gonosz
tevők ismét régi helyére keresztbe rakták. — El
szomorító a dologban az, hogy sem ezeu kedélyes 
gazembereknek, sem p'-dig az ugyanezen község
ben gyakran előfordulni szokott lyuk-, méz-, 
malac/.- stb. lopások s a folyó és múlt évben 
több Ízben történi betörések tetteseinek kilétét 
(•/ideig kipuhatolni nem sikerült. r. 1.

T űz .  Tutinkon július 3 áu esti 10 órakor 
— miut onnan t. levelezőnk írja — Mayer Ignácz 
prosznyákfai lakos tulajdonát képezett lábas-p.ij- 
tabau ismeretlen okból tűz ütött ki s az egész 
gazdasági épület és lakhvz, melyek fából építve 
és zsúppal fedve voltak, leégett. A kár 500 fit. 
Biztosítva volt. r. I.

— Uj v a s u ta k .  A sümeg-tapolczai vasút 
ep itéset megkezdték már ; — most pedig kezdik 
m érni a tapolcza-szigligetá vasutat, mely hivatva 
lesz a balatouparti gőzhajózást a túlsó parttal 
direkt összeköttetésbe hozni. Mindenütt mozognak. 
Ez“k által serkentetve, bízva reméljük, hogy mi
nt un a kezdeményező lépések megléteitek, most 
mar mi sem maradunk hátra!

— 4  b u d a p e s t i  á l l a m i  k ö ^ é p is k o -  
lá lia  a beiratas szeptember hó 1. napjától lü-ig 
tart. Ezen intézetbe a 15-ik életévüket betöltött 
ifjak közül felvétetnek: a) Azok, akik az iparo>- 
tauulók számára szervezett iskola 3 évi tanfolya
mát bevégezték s legalább is itt osztályzatú bizo
nyítványuk van. b) Azok. akik a polgári iskola, 
gyiuuáziuiu vagy reáliskola négy alsó osztályából 
jó osztályzatú bizonyítványt, nyertek, c) Iparos
segédek és mindazok, akik az a) vagy b) pontban 
kívánt készültségüket felvételi vizsgálat utján bi
zonyítják. — Általában megkiváutatik, h így a 
betépni kiváltó növendék az általa válás -.! ni t - ik- 
Cseportbeli iparágban már előre gyakorlatot szer
zett s legalább is azon két havi nyári szünidő 
alatt, amely után a középipariskolába akar lépni, 
a gyakorlatban foglalkozott, legyen és ezt ható
ságilag hitelesített bizonyitványnyal igazolja. Az 
intézet végbizonyítványa a gépészeti, vegyészeti, 
fémvasipari és faipari szakosztályok tanulóinak 
jogot, ad a szakjog körébe tartozó s képesítéshez 
kötött iparágak üzésérs ; az építészeti szakosztály 
tanulói pedig e végbizonyítvány alapján három 
évi gyakorlati működés igazolása mellett jog isitva 
vaunak a köm Íves-, kőfaragó- és az ácsmesterség 
gyakorlásira. Azon tanulók, kik valamely közép
iskola négy alsó osztályának sikeres elvégzése 
után lépu-k az intézetbe, s itt a három évi tan- 
folyamot szintén sikeresen végzik el, a katonai 
szolgálatnál az egyéves önkéntesség kedvezményéi
ben részesülnek.

A budapesti állami közép-ipar iskola 
igazgatósága.

4  a i lá g  v a s u la i .  Az öt világrész vas
úiéinak kimutatásáról szóló statistikai adatok 
1887. év végéig vaunak öss>e egyeztetve. Eszerint 
572.872 kilométert tettek a világ összes vasút,ai 
és pedig Európában 207 80(>, Amerikában 290,155, 
Ázsiában 26,898. Afrikában 7716, Ausztráliában 
15,297 kilométert. Amerikában legnagyobb a nö
vekedés 94,917 kilométerrel, m g Európában 21 
ezer 796 kilométerrel, Európ ibm Németország 
vasuthilósata a legnagyobb (36,785 klméter), de 
azért Belgium és utaiiua Anglia vau legsűrűbben 
behálózva vasutakkal. — Magyarország vasutai 
1887. óv végén 10,132 kilométernyire nyúltak.

I d á m  én Ü b e r lin g  cs. és kir ulv.  
szállítók iludapesteu tudatják a t. közönséggel, 
miszerint ö császári és királyi Fenség.' .Maria 
Valéria Föherczeguőiiek örvendetes férjhez mene
tele alkalmával a ezég a vászon- és fehérnomütík- 
ból álló kelengye fele részének készíttet,Ősé,lel 
legfőbb helyről megbizatott és hogy ezeu kelen
gyének a budai királyi várpalota alatt lévő vár- 
kert-rakpart 10. sz , első emeletén folyó évi július 
hő 12, 13. és 1‘1-ik napjain délelőtt 10 órától 
ilélután 6 óráig leendő kiállítására legmagasabb 
helyről engedélyt nyert.

— 4  „ K áb av id ék * *  kiadót cserélt, uineuy- 
nyiben a múlt számmal annak tulajdonjogát Hibái 
(Szájéi-) Zsigoioiid I-• I•• !»is szerkesztő vette át, ki 
azt most sokkal terjedelmesebb alak- és 8 oldal
ban adja ki. Az előfizetési ar azért a régi maradt.

k é s ő b b ,  m i u t  k o Ii i i .  Nagy- 
Kanizsán 27 évvel ezelőtt egy Prokop Mán t nevű 
17 éves szép hiány lakott, kinek egy \\ Károly 
nevű fiatal ember udvarolt. Csakhamar jegyben 
jártak s kitűzték az esküvő napját De az esküvő 
előtt pár nappal a vőlegény eltűnt menyasszonya 
hozományával együtt. 11 »gy hova ment, senki sem 
tudta. A szegény menyasszony liicsbe ment, iiul 
szolgálatba állt. A uapokbiu legnagyobb megle
petésére New-Yorkból levelet kapott, melyet el
tűnt vőlegénye irt Tudatta, hogy ép egészségben 
és jómódban van s legközelebb Európába jön, hogy 
jóvá tegye a 27 év előtt elkövetett bibit,.

— S z é d e lg é s  a  ré g i e g y f o r in to s o k 
k a l .  Azon lelkiismeretlen üzérkedővel szembeu,

melylyel egyesek a falusi népet ámitjvk és csal
ják. hogy tudniillik a régi J forintosok teljesen 
értéktelenek, a pénzügyminiszter egy újabb ki- 
bocsátváuyával elrendelte, hogy a közig, hatósá
gok a l ‘gszél‘>s-d)b körben hirdessék k>, miszerint 
a régi egyforintosok 1891. jim. végéig a', állam- 
pénztáraknál — minden megyei székhely adóhiva
talánál — teljes értékűen elfog idt ituak.

Vegyes rövid hírek.
4  m e g y é b ő l. Dr. Burány Gergely ur 

helyébe, ki tudvalevőleg a keszthelyi gyninázium 
igazgatójává neveztetett ki, Ágii Norbert, prémoti- 
trei kanonok helyeztetett át a szombathelyi tanári 
testület kebelébe. — A filloxíra, melynek fellépte 
a rohonczi szőlőkben konstat ál tat,ott, most a sop
roni hegységben is fellépett. Közel 200 holdnyi 
terület van már általa ellepve. — Kófalvy Vidort, 
a szombathelyi fógymnáziuui érdemes igazgatóját 
a napokban ama fe.iyes kitüntetés ér tv. hogy a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium őt a görög 
nyelv helyett tanítandó tantárgyak megállapítása 
ügyében tartott .szakértekezletre meghívta. — Dr. 
Tarczy Z dtán budapesti orvos oVl -ve|ét kilrrde- 
tés végett az alispáui hivatalaihoz beküldte s egy
úttal Szombathelyen I •emlő letelepedését bejelen
tette. — Szombathelyen az emberbaráti egylet 
uj kórházának építésén nagy szorgalommal dol
goznak. Általában ott az építkezés az idén nagy 
kiterjedést öltött, s a varos számos pontján díszes 
épületek készülnek. - Dr. B-rger Miksa rohouezi 
orvos, kiről a lapok közelebb jelentették, hogy 
elmezavarba esett., « hó 5-én a budapesti téboly
dában meghalt.

— 4  h a z á b ó l.  Gróf Pejacsevich Miklós 
lovassági tábornok folyó hó 6 -au esti fél l l  óra
kor Gisteiubau, szivszéihüdésbeu 57 éves korában 
meghalt. — Súly László é-. Köves Bila veszprémi 
lakósok a X.IV. bécsi állami sorsjáték 115,515. sz. 
sorsjegyével a 109,000 forintos főnyeremény t 
nyerték. — Szegszárdou e hó 4-én 12 óra bősz- 
szat tartó) eső volt, mely a város határán folydo- 
gáló patak vizét annyira uieg-ár is/.tott i, hogy ott 
játszadozó) hét. gyermeket az ar magival ragadott 
és mind a heten belefultak a vizb . Két gyermek 
holttestét nem sikerült kifogni. — Csáktornyán 
uszodával egyhetiden!) fürdőit ázat szándékoz
nak építeni. — A hu lapesbi lanezhid it az idén 
tatarozni fogják. — A negyedik hadtest uj pa- 
rauemoka hír szerint Libkow.lz H-zső herczeg 
altábornagy lesz. — Z ila-K:s-Kauizsán Kovács 
Vincze gyermekének a ravatala az égő gyertyák
tól meggyuladt s mire a tüzet észtavették, a kis 
holttesten az összes halottas ruhák elégtek. — 
Káluoky külügyministt r meggyógyult. — Sop* 
roumegyei Osli község, templomának 500 éves 
fennállását a napokban ülte meg, Zalka János 
győri püspök részvétele mellett. A templomot 
1390-bm Kanizsai János esztergomi érsek épít
tette. - Erőmmel* A Jí-rináii budapesti inagke- 
reskedö 600.000 frt passzívával beszüntette fize
téseit. — (J Felség.- a király pénteken folyó hó 
ll-éii este állandó tartózkodásra lschlbe érkezett.

4  k ü l f ö ld r ő l .  A spanyol niiniszterta- 
ná:- elhatározta, hogy köriratot intéz a tartomá
nyok korm.iiiyziíiiioz m lybcu kifejti az uj kabi
net politikáját és felhívja a hatóságokat, hogy 
a törvényeket szabadelvű szeli nibeu hajtsák végre.
— Cettinjéböl érkező távirat szerint Martinovics 
Boskot, a testőr ség parancsnokát, és Miklós feje
déi.‘in nagybátyját folyó hó 7-én reggel a vásár
téren meggyilkoltak. A gyilkost meglynchelték.
-  Fiúméból jelentik, hogy a városi törvényha

tóság elhatározta, hogy Margit" királyi herczegnő 
esküvője alkalmából művészi kivitelű üdvözlő 
feliratot intézés egyszersmind M irgit-alapitványt 
tesz. - A steyri fegyvergyári) m közelebb mun
kaija veszik a honvédség fegyvereit. E czélból 
ott uj gépeket szereznek be s uj helyiségeket 
építenek, mi 300,000 frtuíl több befektetést igé
nyel. — Veleiiczében (Olaszország) leégett az 
Asszisi Szeut-Eereuczről elnevezett kolostor, me
lyei 1220-bau m ig i Assziszi Szout-Ferencz ala
pított. Két szerzetes beiiiiégett. — N-nv-Yorkban 
chinai operabtzat készülnek euielui. — Miut 
ugyaninnen Írják, Faragóban ismét óriási szélvi
har dühöngött. A forgószél a helységet nagy- 
részben lerombolta. Ebiig 50 embert holtan ta 
láltak meg. Ii irm iiczuégyeii megsebesültek. T i
zenhat tagból álló család iníiiekult egy bíz te
tejére s a vihar őket innen v.ilósíggil lefújta; 
két gyermek a kövezeten lelte hilálát, a felnőt
tek jiedig súlyos sérüléseket szenvedtek.

Közgazdaság.
-  O lc só  ű i l i tó  n y á r i  i t a l .  Töltsünk

meg egy nagy korsót ezukros vízzel (10 liter víz
ben oldjunk tel tel kiló ezukrot), t jgyünk bele 
egy marokra való komló virágot, öt-hat narancs
levelet és egy fél pohár jó eczetet (miudezeket 
az alkatrészeket 10 liter vízre véve); dugüszoljuk 
a korsót be s aztán naponként egyszer vagy két
szer kavarjuk fel a folyadékot ’ egy bottal. Két 
uap múlva szűrjük le üvegekbo, ezeket dugaszol- 
juk be s a dugaszokat köblük le jó erős spárga-



val, hogy az erősen pezsgő folyadék ki ne lök ja. 
Akik itták ezt a folyadékot, azok azt mondják, 
hogy nagyon kellemes és hQsitö.

— A k e z e k  t i ü i t á i i t a r t á s a  befőttesek 
készítésénél. Akik befőttest készítenek s e végett 
gyümölcsöt tisztítanak, azok ujjait némely gyü
mölcs tudvalevőleg egészen befeketiti, pirosra v. 
barnára festi s ezt a természetes gyümölcsfestéket 
nagyon nehezen lehet lemosni. — Ettől könnyen 
megóvhatjuk kezüuket, ha azt mielőtt a munká
hoz foguuk, erős eczetbeu megmossuk és jól meg- 
tör üljük.

— J ó  p a ta k e n ő c * .  Vegyünk egy-egy font 
viuszt, mézet, gyantát, terpentint és 4 font disz
nózsírt, olvasszuk fel s keverjüuk hozzá egy font 
lenolajat. Kihűlés alatt keverjük folyton, hogy 
egyes alkatrészei jól összegyűljenek. E kenőcs 
kitűnő szer a paták repedései ellen, mert a patát 
nemcsak megpuhitja, hanem fejlődését is jelenté
kenyen előmozdítja.

Gyerünk fürdeni!
— Idény-kép. —

— Vizet, vizet, ő Nagysága elájult!
Az egész vendégsereg hirtelen felugrott az 

asztal im-llől; a férj eczetért szaladt, az asszonyok 
a pár fi un ős üvegeket keresték.

— Ne tessék megijedni, múló roham, mind
járt magához jön, szólt a férj. Tudom tegnaptól.

— Végié! No hál’ Utennek!
— Szóljon kérem, hozassunk orvost?
— Köszönöm, már jobban vagyok.
A férj kérdőitg tekintett az asszonyra.
— Csak most ne, csak most ne!
De az asszony kíméletlen volt.
— Ah ezek a görcsök, ezek a rohamok. Soká 

úgyse bírom ki. A sírba visznek fájdalmaim.
— Hát nincs segítség ? Mit mond az orvos ?
— Az orvos fürdőt ajánl, de . . .
Mindenki a férjet fixirozza.
— De a férjem azt hiszi, jobban leszek itt

hon is.
— Ah, ez kegyetlenség!
— Ez durvaság!
— Ez barbarizmus !
— Szegény jó férjetnuek az orvos már el

mondta azt is, hogy melyik külföldi fürdőre 
küldjön, de . . . az nagyon sokba kerül.

— Csak nem fogják a költséget kímélni, mi
kor egy élet megmentéséről van szó ?

— Egy asszonyért, kinek gyermekei vaunak!
A férj ököluyi veritékcseppeket töröl le

homlokáról.
— Aztán hogyan menjek el fürdőre, mikor 

toiletteim sincsenek ; csak nem nevettetem ki ma
gamat!

— No kérdezném is én a férjemtől; ha kell 
hát kell!

— Szegény jó Máudicsné !
— Ilyen férjet kikérnék magamnak!
— Vizet. . .  vizet. . .  Azt hittem megint . . .
— No de nézze, Máudics ur, hát nem esik 

meg a szive?!
— De bizony megesik, de hát muszáj épen 

Bádenbe menni ?
— Hová menjen, ha az orvos úgy rendelte?
— Menjen a Császár fürdőbe. Anuak is van 

olyan jó vize, mint Bádeuuek, kosztja meg suk
kal jobb.

— Mit a koszt? Ezek a férjek olyau pró
zaiak ! A betegnek szórakozásra van szüksége, 
olyan szórakozásra, mely a lelket táplálja. A be- 
teg úgy gyógyul meg legkönnyebben, ha elfelejti 
miudazt, a mi neki a múltban kellemetlen volt, 
terhére volt . . .

— A férje például, ugy-e?
— De Mándics ur, hogy gondolhat ilyenre, 

hisz Róza öut becsüli, szereti, imádja! Csak azért 
megy el, hogy egészségesen jöjjön vissza s újra 
fölvegye a munkát.

— Munkát micsoda munkát? A két cseléd 
mellett, akik folyton csak őt szolgálják ki, inig én 
az üzletben egész napon át a vevőkkel bajlódom.

— Az más, a férti-idegek mindent kibírnak.
— De a lehetetlent lieiil !
— Mit például ?
— A költséget.
— Ugyan hogy lehet olyan kislelkü? Ha 

visszahúzódik, azt gondolja a világ, hogy roszul 
folynak dolgai s ezzel csak rontja üzleti hitelét, 
míg igy azt hiszi mindenki : teszi, mert teheti.

— Aztán meiiuyi pénzre volna szükséged, 
asszony ?

— Zöldiné hatszáz forintot kapott az urától, 
nekem a/unban, mert takarékos leszek, elég lesz 
ötszáz kilenczvenöi is.

— Mikor ukarsz utazni ?
— Holnapután.
— Hisz azt mondtad, előbb ruhákat csinál

tatsz magadnak ?
— Majd megrendelem őket utkö/.beu Becsben.
— Itthon olcsóbban csinálnák.

— Zöldiné is Béc ben csináltatta tói lettjeit.
— Mégsem szebbek a tieidnél.
— De legalább eldicsekedhetik vele, hogy 

külföldi munka.
— Holnapután még nem mehetsz. Három, 

négy napig eltart, mig pénzhez jutok.
— Tedd zálogba sorsjegyeidet.
— Micsoda sorsjegyeket? Hisz azokat már 

rég eladtam. Hát miből fizettt m ki az üzleti vesz
teségeket ?

— Végy fel pénzt a takarékpéi /tárból vagy
— bánom is én mit csinálsz, a te gondod.

— Igaz. a gond mindig csak a férjé.
— Ha valaki ur és parancsol a háznak, le

gyen is mindenre gondja.
— Parancsoltam is én valaha ! Elég ha nem 

engeded azt tennem, amit akarok !
— Én engedem, csak menj!
— Adjál pénzt!
— Holnaputánra, amikor utazol, meglesz.
— Oh édes jó Máudics ur, igazán maga csó

kolni való kedves ember. E^edj Róza, c-ókold 
meg a férj«det, mert bee-ül etem re mondom, meg
érdemli jóságáért, a finom érzésért, a mivel neje 
iránt viseltetik.

* *
Máudicsné Róza elutazott Bá leube.
Nem telt bele sok idő. midőn látjuk Mijvai 

Áront önelégülten sétálni végig az ulc/.áu, ma
gában dönuögv< :

— No, az egyszer egy M. betűs csőd!

Irodalom.
— A baromfitenyésztés érdekében. A meleg idő 

beálltával általános a panasz, hogy a barointi-vész or
szágszerte nagy mérveket ölt. Hol még ina 3 — 400 baromfi 
tenyészett, ott már holnapután alig marad 2 —3 darab. 
E bajon pedig igen könnyen lehet segíteni, nem kell ah
hoz egyéb, mint szakismeret. Kellő szaktudással képesek 
vagyunk a baj kitörését kikerülui, vagy ha már udva
runkba jutott a ragály, gyorsan és kis veszteség árán 
szabadulhatunk tőle. — A kellő szakismeret terjeszté
sével, nemkülönben a baromfiak elhullása ellen való vé
dekezés és a betegség alapos orvoslásával kétségkívül ma 
hazánkban csakis a „Házi Szárnyasaink** czimtt illustrált 
baromfi-tenyésztési szaklap foglalkozik ! ennélfogva a leg
melegebben ajánlhatjuk a baromfi-tartó gazdák és gazda
asszonyok figyelmébe. A „Házi Szárnyasaink" csinosan 
illusztrálva havonkint kétszer jelenik meg. Közleményei 
gyakorlatiak s teljesen gazdasági viszonyaink figyelembe
vételével vannak írva. Iránya leghelyeseíib, amit nemcsak 
itthon, de legközelebb a bécsi általános gazdasági és er
dészeti kiállításon Európa összes szakfertiai is elismerték, 
amidőn „helyes és gyakorlati irányáért" e lapot a legma
gasabb kitüntetésre  érdem esítették. A „Házi Szárnya
sainkkal : Parthay Géza baromti-tenyésztési felügyelő s 
az országos magyar gazdasági egyesület baromti-tenyész- 
tési szakosztályának vezetője szerkeszti. Előfizetési ára 
félévre 2 írt, uegyedévre 1 frt. Mutatványszámokat küld 
és előfizetéseket elfogad a lap kiadóhivatala (Budapesten, 
Ullői-ut 25. sz. 1. em.)

H u m o r .
— l l i é r i  n em  j ö t t  az aM«xentálá«ra ?

Egy gömbölyű képű, tagba szakadt legény állít 
be a haragos tekintetű Józsi bácsi elé, ki gyen
géden reá szó!: Azt a ezérna gombolyitónak se 
való, ténfergő mivoltodat, te Czinder Muki, hol a 
pokolba mászkáltál, hogy miud a húrom sorozást 
elpasszoltad ? Most szökevénynyé váltál, lelkem 
gyermekem, s felakasztódsz az legelső akáczfára, 
melyből gyalupadot faragnak, te csavargó, lump, 
betyár te! — Czinder Muki végighallgatja a dicsé
retet, aztán vélekedik : „Nem jöhettem méltósá- 
gos kapitány ur, megköveteli!, mert nőm ere-z- 
tettek. Egy esztendeig ültem Váczon. má-fél esz
tendeig Szamos-Ujvárou, G hónapig meg Szabad
kán voltam becsukva. Az országot szolgáltam igy 
is, hát azért, hogy nem jelentem meg a sorozá
sokon, kár volna, ha kuuirozna, édes jó kapi
tány uram!“

— lliva táM ttze rii h á lá ln o m  olt. A halál
nemek kifejezésére minden nyelv rendkívül gazdag 
szóanyaggal rendelkezik s kiuek-kinek hivatásá
hoz képest fejezheti ki elhalálozását. így a lakatos 
lezárja szemeit, a zsandár lelke elillan, az (írás 
perczei leperegnek, az éji őr elszunnyad, a torony- 
őrnek végérája üt, a könyvvivó lezárja szempil- 
Iáit, a bankár örökélettel váltja fel e földi létet, 
a vegyész lelke elszáll, a levélhordó bevégzi pálya
futását, a trombitás kileheli lelkét, a lelenc/, atyái
hoz tér meg, a szökevény jobb hazába tér. a szap
panos h imiivá lesz, a varrónő éietfou&la elszakad, 
a fazekas itt hagyja a földieket, a siutér lerázza 
porhüvelyét, a festesz árnyékká lesz, a pálinka
főző kiadja lelkét, fűbe harap a botanikus, kial
szik élete i íáuipagyujtogatőuak, és igy tovább, 
és »gy tovább.

— H i t  n e m  v a ll  be  só im  u n ő ?  Hogy 
magát erősen fűzi, — hogy szűk czipóje vau, — 
hogy festi magát, — hogy oly idős, miut minő
nek látszik, — h‘>gy tizenöt perc/nél tovább idő
zik pipereasztala előtt, — hogy uj kalap után 
vágyódik, — hogy utazásnál csomagjából bizonyos 
holmit nélkülözut uem tud. — hogy olykor-olykor 
kaczérkodik — — —. — H i t  n e m  v a ll  be  a 
f é r f iú ?  Hogy néhányszor már kosarat kapott,
— hogy ki vénült abból, hogy keringőzzék, — 
hogy más férfiú szépségét elismerje, — hogy szop
nak tartja azt a lányt, ki vele uem akar táuczolni,
— hogy legújabb mellényét bővebbre szabatta,

— )i tgy szereliiiesleveleit néha-néha meghittebb 
barátainak fel szokta olvasúi — — — —.

— A zok  a z  a n y ó s o k  ! Mondja meg ne
kem, barátom, miért viseltetik ön nagyobb el le n- 
szeuvvel anyósa iránt, mint apósával szemben ? — 
Látja, annak nagyon egyszerű a magyarázatja. 
Apósom adta nekem a hozományt,, auyó-om pedig 
a leányál. Miért nem tették ez megfordítva?

Szerkesztői üzenetek.
— Tok. Noszlop? Miklós urnák Győrött Köszönjük. 

A jövő év ápril hó végéig előjegyeztük. -  Eótisztelendő 
Jámbrikovirs Sándor plébános urnák Szciit-Benedck. Az 
1890. év Il-ik felére küldött összeget köszönettel nyug
tázzuk. — Mátyásdomb!. Mint már mondottuk, költemé
nyeket nem szívesen hozunk, azonban czikkeket hasonló 
a legutóbb megjelenthez kérünk.

A nap és éj hossza.
A nu|> A ho ld

kel nyug
szik kel nyug-!

szik
IS. 1 4 .i 5 7.55 1.23 ! 5. 9'
14. 4 19 7.54 1.57 6.10
15. 4.17i 7 53 2.36 7. 4
Ifi. 4.18 7.52 3.24 7.r,3
17. 4 19 7.52 4 19 8.32
Iá. 4.201 7.51 5.19 9. 4
Ifi. 4 21) 7.50 6 22 9.32

Piaci-árak .
Muraszombat, jul. 12. 
Búza uj 6.— 6.20 
Rozs uj 5 .— 5 20 
Zab . . 6.5Ó 6.80 
Hajdina 6.80 7.— 
Köles . 4.20 4.50 
Bükköny —.— 
Lóher — —.— 
Kukorica, — 5.80 

„ 6.—
Lenmag —.------ .—

Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegedéből Spielfeidnek

indul reggel 4 óra 30 perczkor és odaér 6 óra 14 perczk
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 1 5  „ „ „ 6 „ 0 3  „

Spielfeldröl Hegedébe
indul reggel 7 óra 30 perczkbr és ideér 9 óra 12 perczk.

délután 2 „ /3 „ „ „ 3 „ 35 „
este 6 „ 45 .  . „ 3 „ 37 „

HIRDETÉSEK.

Sör-raktár.
Alulírott tisztelettel tudomására hozom 

Muraszombat m. t. közönségének, hogy igen 
tisztelt vásárlóim kényelmére Muraszom
batban, H euberger Simon ur finoman 
berendezett amerikai jégvermében

U M *  K ö r i
rekeszekben 25 és 50 üvegenként! csomago
lásban. valamint 2 5 és 50 literes hordócs
kákban raktáron tartok és hogy ezek bármely 
időben Heuberger Simon ur házánál átvehe
tők. Midón kérném, miszerint ezen igyeke
zetemet a t. közönség minél számosabb meg
rendeléssel megjutalmazni szives lenne, 

vagyok teljes tisztelettel
Regede, 1890. jul. 12.

(415. 3 — 1) N r lim id erer  J ó t t e f ,
az első gráczi részvény-sörfőzde raktá

rosa.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy 
Jenő tiszti ügyész végrehajtatóuak, C/.igüth István 
végrehajtást szenvedő elleni 69 frt 96 kr. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyébeu 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásba óság) területén lévő Muraszeiites köz
ségben fekvő a mu faszén teái 25. sztjkvbeu A I. 
alatt felvett 18. lnizs/. ingatlanokból az árverést 
844 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a feuuebb megielölt ingatlan 
az 1890 .  é v i  » i igu»zl i i*  h ó  9-iU  n a p já n  
délelőtt 8 órakor Muni</.eiiten«ii a községbiró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megalla- 
p'tott kikiáltási áron alul is eladatui tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 
1881. LX t. c/. 42. fj-.ibau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó l-éu 3333. 
sz. a. kelt igazságügyiuiniszleri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadék képes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170-ik 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő
legen elhelyezéséről kiállított szabály szerű elis
mervényt átázol gáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. május 26-áu.

KOVÁC8, kir. aljbiró.

üjomats'tt Grünbí*um Márk gyors? ajtóján Mura^sooibat.
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