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Imik. Magyarország erdőségei pusztu
lásnak indulnak és a hol még ezelőtt 
10—15 évvel az égbenynlő tölgyek 
ezrei virultak, ott ma a hangyabolyok 
és vakandturások milliárdjai éktelen
kednek.

Hogy ez a minden rendszer és ész
szerű indoknélkiili kipusztitása az er
dőknek magára az ország egészségügyi 
viszonyaira is kihatott, azt fölösleges 
bővebben fejtegetni. Hiszen csak a sta
tisztikai kimutatásokat kell figyelemmel 
kisérnünk, hogy napnál is világosabban 
meggyőződjünk ama hanyatlásról, mely
nek az ország közegészsége évről-évre 
ki van téve.

Es kérdjük: mi az oka ennek a 
szemmel látható hanyatlásnak?

A kiima nem változott, a köztisz
taság körüli intézkedések minden esz
tendőben szaporodnak.

Az orvosi tudomány is fejlődik és 
a betegségeket, melyeket évekkel ezelőtt 
még csak helyesen determinálni sem 
tudtak, ma már biztos szerrel gyógyilják.

Es a közegészség minden ágazatában 
beállott ily haladás daezára, mégis azt 
kell tapasztalnunk, hogy Magyarország
ban egészségügyi tekintetben a legmos- 
tohább viszonyok uralkodnak.

Mi ennek az oka? llát mi volna 
egyéb mint az az erdöirtó mánia, inelv

immár még csak az utolérhetetlen bér
ezek magaslatán hagyja meg a fákat; 
lent, a síkságon pedig már úgy ki- 
pusztitotta az erdőket, hogy valóságos 
csodaszámba megy, ha az alföldön vagy 

j a Dunántúl egy-két napi tengelyi utazás 
után végre egy facsoportba bukkanunk, 
hol a madár megszállhat.

De a mániaszerü erdőirtáson kívül 
a vasut-épitósek is sokat ártottak az 
erdőknek, és ezzel a levegő egyenletes 
hőfokának fejlesztésére is, és mind
amellett, hogy e hanyatlás évről-évre 

. tapasztalható, még se jut eszébe senki- 
í nek, hogy a k iv á g o tt  e rd ő s é g e 

k e t ú ja b b  f a te le p í té s e k k e l  k e l
len e  [lé to ln i.

Vannak Magyarországon nagvterje- 
i delink homok-talajok, hol nem fogam- 
: zik semmiféle vetés és kiszárad minden 

vetemóny. Csak a fák állhatnak meg, 
sőt szakférfiúk állítása szerint zöldelö 
erdőkké fejlődhetnek az ilyen homokos 
talajon.

Hogy az ilyen erdő-ültetések gazda
sági és egészségügyi érdekeinket egy
aránt szolgálnák, azt hisszük, magya
rázatra nem szorul. Kívánatos volna 
tehát, ha illetékes helyen megértenék 
a juliusi forróság tüzes jelét, mely inte- 

I lem az erdőirtás ellen és buzdítás az 
i erdő-ültetésre.

Szobrot Mátyás királynak 
a nemzet filléreiből!

Ebben a n a g y  melegben.
bilius havában Magyarország lakos- 

sásának majdnem kétliarmadrésze ugv 
érzi magát, mint az olvasztó katlanban, 
melynek közelsége is már perzsel és 
éget kegyetlenül.

A köznép hiába kapkod üde, friss 
levegő után, hiába keresi fel a zöld 
pázsitot, az árnyas fát, mihelyt munka
idejéből néhány órát elvonhat; valódi 
üdülést nem talál sehol, mert a pázsit, 
a fa már júliusban le van tarolva, össze 
van tépve, elnyűve, mint a ruha, melyet 
télen-nyáron hordanak.

Es Magyarországban szakasztott úgy 
vagyunk a fával, mint a szegény em
ber a gubájával, melyet télen melegítő 
gyanánt visel, nyáron pedig hiisitőiil 
használ.

kivágjuk a legszebb erdőket, fel
dolgozzuk építő- és tiizfává, felhasznál
juk asztalos és esztergályos munkákra, 
szóval nem kíméljük sehol és mikor 
aztán a nyár forró árama vonul végig 
a haza határain, izzadva keresünk hű
sítő árnyékot a ták zöldelö lombja alatt.

Keresünk, de fájdalom, nem talá-

Aki nem akar dolgozni, az ne 
is egyék.

Szerfelett téves azon nézet, hogy a keresz
ténység első apostolai azon hitet honosították 
volua meg az ő követőik szivében, miként az ő 
vallásuk nyilatkozata egyes-egyedül éneklésben 
és imádkozásben, böjtölésben es alamizsna-oszto
gatásban áll. A megújult világosság bitelvei uj 
életbölcseség alapjául szolgáltuk, melynek folytán 
a szellem újjászületése utat tör magának a gya
korlati életbeni áldott tevékenységre.

Az őskeresztéuység egyszerű erényeinek be- 
bo m ál y ősi tusul látjuk abban, midőn a munkasze
retet zajos műhelyét elnyomta a magányba vonulás 
s a kluslromi élet ábrándos vágya, midőn a be
csületes munkás ember verejtékét félvállá a kegyes 
semmittevés és a léha unalom áramlata, hogy ez 
Által az illető Haját, magának érdemet körössel! 
st'.n 'bili, alkot mondván az eb i es társadalom 

orom.orr .  )>, M |JjB .„.^veló. az Apostolok 
a történelem lautisága yzeriut, maguk is mint 
közművesek munkás emberük valamik K mint ilyh- 
Nfck a tisztességes kenyérkereset útját egyengették
a gyülekezetben.

A fess/.uloni kai ükhöz irt II levél szerzője ta
pasztalván azt, hogy egynémelyek a lomhaság ér
zetének hódolva, haszontalan életet cinek mások 
rovására — ezekhez volt intézve elsőben az apos- 
toi • zen szózata: „Aki nem dolgozik, ne is egyek!

mert ti magatok tudjátok, mi módon kelljen min
ket követnetek : mert nem rendetlenül viseltük 
magunkat ti közietek, sem pedig senkinek kenye
rét ingyen uhui ettük, hanem fáradsággal és nyo
morúsággal éjjel és nappal munkálkodván, hogy 
senkit közietek meg ne terhelnénk !‘

Életszükségletünk — fenntartásunk tényezője, 
közvetleu feltétele a munkásság. A legrégibb lia- 
gyományszerü elmélet a munkát tűzi ki számunkra 
s ez egyedüli forrása a megélhetésünknek. Ámbár 
átokként hangzott el egykoron a paradicsomban 
e szózat: „arezod verejtékével egyed a kenyere
det.“ mindamellett ez nernesité meg erőnkül és 
időnket itt az élet pályafutásán! >S azon átkos 
szózat áldássá változik.

Milliók számára döiitbeletluuül all azon igaz
ság, mely czikkiiuk czimébeii rejlik : Dolgoznak 
ők, hogy az övéiket táplálhassák! Bizouuyára so
kan nem dolgoznának, legalább nem munkálkod
nának oly kitartóan, feltéve ha munka « U rada
lom nélkül is megélhetnének. A dologkeriilő, lomba 
nyakába keríti a koldu-tarisznyal, szükséget lát 
és Hzoiived, Üres kezek n irlM t bizonyosan Üres 
maiad a busón fazék isi

Igen |Ol vau így amint vau! Az. eldoiádói 
virányit tartományt mesék botiéba sorozzuk, 
annak számára itt b*dy nem adatik. Itt miuáltink 
mielőtt a sült galamb szájunkat, érinti, azt meg 
kell fognunk, tolláiktól megfosztanunk! A kol
duló egyéniségek akaratlan is alázatos, megbuuy- 
uyászkodó képet, vágnak, mini In  a lolkiismovot 
önsúlya nyomna őket; ezeknek iiiíuIku nem d o l
goznak •— az igazat megvallva -  nem is volna 
joguk az evésbe/. Egyébként „a koldult kenyér

nek savanyú és fanyar az ize" még akkor is, ha 
tiszta búzalisztből való!

A munka uralmai biztosit magának a te r
mészet felett, igazgatja a közlekedést, helyes iráuy t 
ad a polgári társaságunk s ezt tökéletesíteni ipa r
kodik és közvetve szolgálatot tesz az Isten o r
szágának; iniud a mellett szemünk elő tt el nem 
téveszthető az, hogy a munka mindenekelőtt külső 
jólélüuk egyik nagyhatású tényezője !

Az életszükséglet kielégítése érzetében dugja 
zsebébe a napszámos a heti bérét, a kereskedő 
az ö üzleti nyereményéi, a hivatalnok, az orvos, 
az ügyvéd, a lelkész, a művész az ő liszleleldiját, 
a sziuész az ő gázsiját; mindegyik azt mondják: 
becsülettel szereztem és kiérdemeltem.

Bizonnyal kedves az Ur előtt még a takaré
kos, szorgalmas Márthaszerü istenfélő háziasszony 
is munkás két keze és ébren Őrködő szeinevilá- 
gával!

Méltó a munkás az ő jutalmára! Az életvi
szonyok külön félesége szeriül azonban a hivatal 
ús állás után járandó fi,'.ülés, a inuukáuak bére 
sok mindenr<. szétmállik, egyik megtakarítja cse
kély jövedelmét, osaki.i a legszükségesebbre adja 
ki annak egy le<zét. — A másik eszem -iszomra, 
mértéktelen tivornyákra koltekcz'k, ismét egyik 
szellemi termékek, haiznos szakbeli müvek meg
szerzésére, egy második, harmadik féuytizési czik- 
k»l< kedvelt sportja hajhászatara fordítja munkál
kodásának évi gyű mö le lét, és így tovább.

A ki éle*eben először szerez magának mun
kájának laradsagu után pénzt, legyen az mégoly 
csekély is„ büszke önérzetéban boldognak, érzi



Hogyan lehet a gyermekeket 
takarékosságra szoktatni?

(Vége.)

Ruháinkat takarítsuk, javítsuk és kimérjük 
meg magunk is. Ezt látva, ők is arra igye
keznek, hogy ruhájukat önmaguk takarítsák, 
javítsák és kíméljék meg.

Soha sincs nekik annyi dolguk, hogy ezt 
meg ne tehessék. Nincs oly munka, mely 
annak mivelőjére szégyent hozna!

így lassankint, minden erőltetés nélkfil 
is hozzászokik a ruha-kiméléshez, úgy, hogy 
akkor, mikor maga szerzi ruháit, azt teljesen 
meg is tudja kímélni.

Így nem lesznek gyermekeink divathősök, 
piperkőczök és semmittevő járda-hősök. S igy 
tanítjuk meg őket a ruha-takaritás, javítás, 
kímélés és szerzés által a takarékosságra.

A negyedik eszköz, melylyel a gyermeket 
takarékosságra lehet szoktatni:

A pénz.
A szülők minduntalan arra törekednek, 

hogy a gyermeket mulattassák, ilyenkor ke
zébe nyomnak egy krajczárt, de csak azért, 
hogy játszódjék vele. Azonban feledik azt, 
hogy ezzel kétszeres mérget adtak a legked
vesebb kezébe, mert a gyermek minden tár
gyat szeret a szájába venni s igy a rézmér 
gezés bizonyos kisebb-nagyobb mérvű hatásai 
nak lesz kitéve. Annyira, hogy ezáltal nem 
egyszer főszédülést, hasrágást kap, s hogy 
fájdalmában sir és hánykolódik; szerencse az, 
miszerint kis mérvű lévén a mérgezés, a hir
telen támadt betegség nemsokára eltűnik.

Nagyobb és fölötte károsabb következ
ményeket mutat fel a pénzbeli mérgezés 
másik neme, melyről ez alkalommal szólani 
akarok.

A gyermek kezében a krajczár csakhamar 
czukorrá változik. Azaz a dada elmegy a 
gyermekkel a boltba s ott czukrot ad a 
krajczár helyett annak kezébe. A gyermek, 
ki a csípős réz helyett édes czukrot Ízlel, 
örömmel adja azt azért, mert ez jobban esik 
neki, mint amaz Ez eset naponkint ismétlő
dik, most czukrot szopogat, majd déli gyü
mölcsöt élvez; ma czukros süteménynyel ked
veskedünk neki, holnap lovat, kocsit vásárlunk 
számára.

Ha kisétálunk a gyermekkel, egész gyer
mekjáték- és csemege-raktárral térünk haza, 
mintha csak épen ezek bevásárlására indul 
tünk volna ki. Mindezt örömmel tesszük 
anélkül, hogy sejtenék, mi következik ebből.

A gyermek nő, fejlődik, már nem elégszik 
meg a neki önként nyújtott pénzzel, hanem 
naponkint fölebb emeli követelését; most erre, 
majd arra kell neki a pénz. Naponkint fel

magát, mint ama itjn fejedelem, aki elsőbeu Írja 
nevét alá valamely országos határozat okmányára.

A romlatlan tiszta erkölcsű földiáives-osztály 
csendes házi tűzhelye még itt-ott az együvé tar
tozás patriarehalis példáját nyújtja a szemlélőnek. 
Ugyanis midőn megjön az ebéd ideje, asztal köré 
sorakozik a ház lakossága, a gazda és gazdisz- 
szony, a család és cselédség — mindannyian egy 
tálból esznek; mivel együtt dolgoztak, együtt i-< 
költik el a szorgalom és egyetértés fűszerezte 
lakomát, az Isten áldását.

Az orvos, midőn beteghez kiválik, ennek elel 
és italbaui adagiit iejebb szállítja, hogy a szen
vedő gyomor meg ne terheltessék, mely egyelői
ként is a beteges test törvénye ilyenkor tiltako
zik a túlterhelés ellen, mintha a természet és or
vos hallgatag azt sugallnak: aki nem dolgozik, 
az ue is egyék! Csak az a különbség itt, hogy 
a nem akarás nemtudássa válik, mivel a test és 
tagok rendszere m gtagadta a tevékenységet s ep 
ezért megszűnt a táplálkozás szükségessége.

Azonban a tapasztalat mégis meghazudtolja 
állitásuukat. Nem ízlik-e etelünk, italunk jobban 
iskolai szünidők alkalmával, mint a tanpálya évi 
folyamán ? Nem táplálkozik-e egyik-másik utazása 
közben dúsabbau. mint az övei otthon, kik dol
gaik halmaza között az idő sürgőssége miatt aló' 
érnek reá testük táplálkozására s ezt is csak 
gyorsan végezik? Úgy latszik, itt szerepcseréié* 
történt kivételképpen: az idegek helyett az izmok 
az agy helyett a lábak dolgoztak, megjővén a 
munkaszünet, vasárnap nyugodt lélekkel fogyasztja 
el sültjét, mint dologtevő nap silányabb étkét. — 
az, aki nem dologkeriiló, nem hivalkodó, igaz 
ugyan, hogy az inyencznek jobban ízlik a faczan- 
peoseuye, mint a hajúval főtt burgonya.

| tűnés nélkül elkölt. 10—20 krajczárt. Sőt 
igen gyakran megtörténik, hogy az illető, 
mielőtt egy garast tudna megkeresni, i y féle 
napi kiadásai felülhaladják a forintot. Az ily 
gyermekekből lesznek aztán az oly ifjak, kik 
ugyanazon tárgyra más-más czim alatt, tíz
szer is megkapják a pénzt szülőiktől. Nem 
is csoda, mert ha alaposan megvizsgáljuk 
okait, önként reá jövünk arra, hogy az más
ként nem is történhetik. A gyermek nem 
ismeri a pénz becsét, ő csak egyet tud. azt 
t i., hogy azt azért, adják neki, hogy el költse, 
siet is rajta túladni minél előbb így a szü
lők önmaguk viszik bele gyermeküket azon 
kellemetlen helyzetbe, hogy azok, mielőtt va
lamit szerezni tudnának, már költekezni fö
lötte képesek. Az ember, ki nem önmaga 
szerzi a pénzt, nem is tudj i azt megtartani, 
sőt bátran állítom, hogy az az ember, ki már 
gyermekkorában túlköltekezett, az, mikor ön
maga szerzi pénzét, akkor sem fogja azt he
lyes beosztással elkölteni s megtakarítani 
belőle épen semmit sem fog. Épen azért ne 
adjunk a gyermekek kezébe pénzt. Ne adjunk 
nekik mérget!

Minthogy azonban vannak oly szülők, 
testvérek, rokonok, barátok, kik e szokásaik
ról lemondani nem tudnak, legczels/.ei flbb 
lesz a gyermeknek adott pénzt egy persely
ben — posta takarékpénztári könyvecskében 
— meggyüjteni s belőle a gyermek aprólékos 
szükségeit az ő tudtával (beleegyezését kérni 
fölösleges) időnkmt fedezni.

Ez utón megismerkedik azzal, hogy az 
ő szükségleteire mennyi pénz szükséges. Nagy 
gondol kell fordítani arra, hogy részére semmi 
se vásároltassék olyan, mire nincs elkerülhe
tetlen szüksége.

Az életben többnyire úgy tapasztaljuk -  
mondja Baruuin — hogy a szegény fiukból 
gazdagok, ellenben a gazdag urfiCikákból 
szegény emberek lesznek. Iá ez igy is van. 
Például egy gazdag ember elhal és nagy va
gyont hagy maga után Idősebb fiai. kik e 
vagyont megszerezni segítették, tapasztalat
ból ismerik a pénz becsét; örökségüket ma
gukhoz veszik s még szaporítják azt. A fia 
talabb gyermekek részeit kamatra adják ki s 
megczirogatják a kis gyermekek fejecskéit is, 
igy szólnak hozzájuk legalább hatszor min
dennap: „Te gazdig vagy, nem szükség dol
goznod, szádban arany-kanállal jötlel a vi
lágra.0 A liatal örökös csakhamar megtudja, 
hogy ez mit jelent, a legszebb ruhái és játék
szeréi vaunak, majd megölik a sok éde seggel, 
czirogatásokkai s hízelgőnekkel Üuliitto, büsz
kévé lesz, társait sértegeti s akaratanak min
denütt érvényt akar szerezni.

A pénz valódi becset nem lömén mén

Vannak egyén' k, kik nagy súly*, f.-kl•■tn< k a 
terített asztaluk választékos drag.i elczikkeire 
nos tauluui suiuur frugeü co.i-un nere lati.

El kell ismernénk minden kétség mi kivé ; a 
szoczializmiu kérdésének nagy vagya és híjlnma 
van a kenyérre s annak ni goid isa ellenébe semmi 
akadály nem gördülne, In az egyptom; húsos la 
zekakat al leli ■Lile varaz>olm jelen, sztrájkolni 
szerető korszak munkás.nnak asztalira. Csakhogy 
aki eszik, még pedig ha jót, ízletesét eszik, inni 
is akar: a draga lakmaro'. is és tivornya újabb es 
újabb vagyakat ébreszt az anyagi élvezetek után 
siető embír kebelében, m-lyek kielégítését azon
ban a sors nem szokta minden embernek egyenlő 
arányban megszavazni!

A „Klagenfurti prof. lap"-bői: 
C U.

Küzködés.
fátk tengerre szállá 
Jáorsüldözte hajóm : 
Hullámtorlasz árnya 
Nem int bár biztatón.

Vitorlám & légb m 
Mint vészmadár repül, 
Hajóm orra — vélem — 
Dirabokra törpül.

Habra hab torlódik . . . . 
M ír veszve a remény ; 
Halállal vivődik 
A gyönge képzemény.

D ! m^g veszve nincsen, 
111 megmarad a hit : 
Kegyet hirdet fenneu 
Es bízni megtanít.

Kinek hit: Istene 
Kész a boldogsága.
Az én lelkem erre 
liih sokáig vara.

MÁ I VANDÓ .IBI.

I soh in próbált pénzt szerezni, hanem annál 
jobban ért unnak elpazarlásához. Ha főt.ano- 

• (lába, egyetemre megy, tanulótársait magához 
hívja s borral, kalácscsal kínálja meg. Ezek 
hízelegnek neki s „jó czimborának" nevezik, 
mert csakúgy szórja a pénzt. Fényes lako
mákat ad, lovagol, barátait vendégségekre és 
társaságokba hívja, inért idejét jól akarja 
tölteni. Az éjeket vidám dobzódásban vir- 
rasztja át.

így a torkosság, mely czukorral kezdődött, 
a legfinomabb szeszes italok élvezéséig emel
kedik; a fényűzés, mely egy zsebóra bírásá
val jelentkezett, most lovaglás, majd kocsi
kázás üzéseben tűnik fel; a mulatozás, mely 
egy köléltánczos vagy komédiás megnézése 
alkalmával fogamzott meg a gyermek lelkében, 
ma bál, színház és hazárd-játékok liajliászá- 
sában tükröződik vissza.

Az oly fiatal emberek, kik a más által 
szerzett, pénzzel gazdálkodnak, többnyire nem
csak minden örökségüket eltékozolják, hanem 
szülőiket, rokonaikat és barátjaikat is meg
károsítják ; azonkívül sok mindenféle rósz 
szokásokat sajátítanak  el, melyekkel nemcsak 
becsületüket, hanem rendesen egészségűket is 
tönkre teszik. A világon egyik nemzedék a 
másikat követi s a kik most szegények, a 
jövő nemzedékben már gazdagok lesznek. 
Azért lesznek gazdagokká, mert tapasztalásuk 
vezeti őket s gyermekeikre nagy vagyont 
hagynak. Minthogy pedig ezek a gyermekek 
kényelemben, fényűzésben növekedtek föl s 
nincs tapasztalásuk, csakhamar elszegényed
nek Ily módon ismétlődik ez folytonosan, 
de boldog az, ki a másuk tapasztalataiból 
hasznot húz és a szenvedélyek üzése által 
felmerülő örvényeket és sziklákat, melyeken 
annyian h »jótörést szenvednek, kikerülni ta
nulja. Mas szavakkal a mások és saját tapasz
talatainkat összeegyeztetve, ne adjunk gyer
mekeink kézibe pénzt, vagy ha adunk, az 
szigorú ellenőrzés mellett, csakis elkerülhetet
len szükségeik fedezésére legyen fordítható. 
Így bizonyosan elérjük azon szép eredményt, 
hogy gyermekeink sokkal takarékosabbak fog
nak lenni, mint mi vagyunk.

Mi, hogy úgy legyen, szivemből, telkemből 
kívánom és óhajtom! N. M.

Hirek és különfélék.
— G ró f S zápáry  Géza ur ö 

n a gyu iltsága  csa lád jáva l tegnap  
G le ich en bergbő l haza érk ezett.

M a rg it föherczegasszony m e
nyegzője. O í Budavára feuyes esküvőnek 
volt tanúja julius 15-én. A királyi várlak 
kápolnájában ment végbe e napon délelőtt, 
az egész nemzet rajongó szereidétő l környe
zett József főherc/eg leányának, M a r g i t  
főherczegnőnek menyegzőjeTliurn-Taxis Albert 
hi.Tczeggel. Kétszeresen nevezetes e családi 
esemény a magyar nemzet előtt. Először, mert 
a páratlan népszerűségnek és közszeretetnek 
örvendő fólierczegi család örömüutiepe, s má
sodszor — mi a nemzet szemében ugyancsak 
nagy jelentőségű —  Isten oltára  előtt ma
gyarul ment végbe az esküvő, a boldog jegye
sek magyarul fogadtak egymásnak örök h ű 
séget, mit a jelenlevő f é n y e s  és d í s z e s  
közönség mély csendben, mintegy lélekzet- 
visszafojtva hallgatott meg. I l i  is kívánta 
leikéből mindenki Isten áldását e szent és 
szép Irigyre, mely arról is tesz bizonyságot, 
li°gy a/- a /  igazi magyar szellem, mely József 
föherc/eg családi szentélyéi) mi van teljesen 
otthon, az Ur szentélyében sem tagadja 
meg magát.

— A m ura*;zom bat-es-udiak-széehénykut- 
muru-petrőczi viczinális utón meglátszik, hogy 
inas kezekbe került; egy.két év múlva járásunk 
legjobb útszakasza lesz az. M »st. midőn ezen út
szakasz ily jó karb ni vau, miért nem döczöghetue 
rajta a postakocsi, szállítván a regedei postát 
Csellóinkon át? Ezen gondolkodnak az illetékes 
körök, s méltán, egy oly hely mint Cseudlak, a 
hol most már köi|**gyzóség is van, kell, hogy 
pó'tával bírjon. Nem is mulaszth ltjuk el felhívni 
a postaigazgatóság figyelmét e köriilméuyre. r. 1.

— A m u r a s z o m b a t i  Ií í m UmIovo d a  f. 
évi szorgalmi idejét a jövő szombatim, vagyis e



bó 26án délutáni 4 órakor tartandó zár-ünne- 
pelylyel lógja befejezni, melyre a t. ez. szülőket

az óvoda iránt érdeklődőket ezennel tisztelettel 
meghívja a bizottság.

— A m iirns# .om l»n l i liiM ledóvó-e^ye*  
s Ille t évi szükségleteinek fedezésére, a vallás-

közoktatásügyi ni. kir. minisztériumtól 150 frt- 
,vi segélyt kapott a Rock Szlard-féle közmüve- 

• lé'i alapból. A magyarság véd bástyáját segélyezte 
. /el a miniszter nr. s méltán mondhatjuk, hogy 

i .üledékesebb helyre fordította ez alap kamatait, 
m dón óvodánkról nem felejtkezett meg r. I.

— A in h í-a .izom  lm t i  ö n l i .  lü zo llA - 
cg y le t folyó évi augusztus hó 3-áii (vasárnap) 
;i plébánia-ligetben, kedvezőtlen idő esetén pedig

Most-féle vendéglő termében tombolával egybe- 
I,uiölt nyári tánczmulatságot rendez. B-lépti díj 
-z-inélyenkint 50 kr., családjegy 1 írt, tombola- 
I ,rJ 1  ̂ ár. kezdete délután 4 órakor. Kéretik a 
közönség, a jótékony czél iránti tekintetből tom
bola-tárgyakkal szíveskedjék hozzájárulni s azokat 
t évi augusztus hó 1-éig Meixner Mátyás úrhoz 
liittatni, melyért előre is fogadják a nemesszivii 
adakozók az egylet hálás köszönetét. A tiszta jö- 
vedelem egy harmad részben a muraszombati to* 
íouvóra alaptőkéjének gyarapítására fog fordittatni. 
Feliilfizetések köszönettel fogadtatnak ön hirlapi- 
|ag nyugtáztatnak. Minden belépti jegy után e^y 
sorsjegy jár. (A t. hölgyek kéretnek, minél egy
szerűbb öltözékben megjelenni.)

— F ig y e l in e z te lé i .  A muraszombati gazd. 
egyesület több tagjának faj-tyúktojásokat osztott 
ki ez év tavaszán, kéri most már az egylet titká
ránál bejelenteni, hogy mennyi kelt ki; egyúttal 
tudatjuk az érdeklődőkkel, llogy ezen faj-tyukok 
eladását is szívesen közvetíti az egyesület, miért 
kél |iik a titkárságnál bejelenteni: hány jércze s 
hány faj-kakast szándékozik eladni? Az egylet 
cgv ka-zakalapáló gépet rendelt meg, melynek 
megtekintésére szívesen nyújt alkalmat a titkár. 
Ms/.ombat, 181)0. julius 17. Elnöki megbízásból:

Takács 12 István, e. titkár.
— K o le r a  e l le n .  Mint egyik tóvárosi 

lapban olvassuk, igen előnyösen ismert Korányi 
tanár ur nem tartja lehetetlennek, hogy a Spa
nyolországban uralkodó kolera-járvány tovább is 
ne terjedjen s ennek következtében ellenóvszerül 
a tiszta víz ivásüfc ajánlja. — Minthogy azonban 
a közönséges kutaknál a , cbolera bacillus“ !»■•- 
teszkeléie nem tartható teljes biztonsággal távol, 
ennek folytán a „Petanc/.i Széchényi-forrás* ki
tűnő egészségi vizét, melyet a miiéit, ni. kir. Mi
nisztérium is limit gyógyvizet elismert s amely
ben semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó ncliolera-bacillus“. már a kut, rendkívüli 
mélységénél fogva is nem eléggé ajánlhatjuk.

— M ely  r c ig a / . i I á \ .  A „Muraszombat és 
Vidéke* legutóbbi számában „a muraszombati va- 
«la>/tál>ulat“ vadászatára vonatkozólag a „liirek“ 
rovatában megjelent közleményre vonatkozólag 
kijelentjük, hogy am i közlemény a társulat tudta 
es beleegyezése uélkiii. téves felfogás és értelme
zés folytán került a lapba, miért is azokat min
denek ben visszavonjuk.

l n n é l  l ' m >iH>zr< iltiíi'6 l s/.öl >i« 
ének.  O/.vegy «oli ár \ in ezen é úrnőtől folyó hó 
13—áh virradóra ismeretlen tettesek 3 darab libát 
e l l o p t a k  s ugyanezen éjjelen Dobossy István ottani 
földbirtokos mákját aratták le. Kívánatos volna, 
ha a cseudórség nagyobb ügyeimet fordítana ezen 
a tolvajláwban hírnévre vergődött falura, mert 
utoljára még megeshetik az is. hogy ezek az „is
meretlen tettesek * éjnek idején az ágyneműt is 
ágyastól lopjak el az alvók alól. r —.

Y íz Im* ImII. Lázár Ivóimé szabadhegyi 
lakós folyó loí 1 ó-én délután többedmagával ki
ment. a mezőre aratni és magával vitte másfél 
éves Éva nevű leányát is, ki mig ők arattak 
— több gyermek társaságában játszadozott, mig 
egyszer csak egyik munkás táisának, Lázár Fe- 
rencznéuek 7 éves kis leánya kiáltozni kezdett, 
hogy Evic/.a a vizbe esett. Az aratók e kiabálásra 
hamar segítségre siettek ugyan, de mire a szán
tóföld végén levő mintegy másfél láb mélységű 
tékához, futottak, már késő volt. mert a kis lány
kának ekkor már csak holttestét húzhatták ki a 
tokából. r. 1.

— I ír n é l  nagy  tu z v é s z . Rozsnyó sz. k. 
bányavárosban (Gömörmegye) e hó 15-én délután 
egy zöldfa-utczai házban kéményt égettek és ek
kor néhány szikra átrepült a szomszéd utczára 
nyíló házra. A zsindelye* fedelű ház rögtön tüzet 
fogott s mielőtt a tűz tovaterjedését meggátol
hatták volna, már lángban állott az egész utcza. 
így aztán szállt a tűz nyaldosó lángja tova ház
ról házra toronyról toronyra, átrepült a patakon 
és mindenütt keserű nyomokat hagyott hátra. — 
Nyomában elhamvadt utcza, piac/., templom és 
ma már csak kétségbeesve jár a kormos, csonkára 
égett házak romjai között a nép és nem hall vi
gaszt sehol . . . koldusbotra jutott! — Nyolczvau 
ház égett porig, több mint száz tetemesen meg
sérült. De még emberéletben is áldozatot kívánt 
a vész. Egy üvegkereskedőt a nagy hőség és ijedt
ség következtében szivszálhüdés érte és legottan 
meghalt. Egy 12 éves leányka s egy szopós gyer
mek nyomtalanul elülitek. A kárt hozzáértő egyé- 
uek egy fél millióra becsülik.

— v a *,,n ^ g je l  ( o u r h t a - e g y l e t  (Ma
gyarországi Kárpát-egyesület vasvármegyei osz
tálya) 1890. évi julius hó 27-én délután 5 órakor 
Tárcsán tartja meg évi közgyűlését. Napirend : 
Jelentés, indítványok, tjsztujitás. A kőszegi és 
rohonczi touristák bejelentették, hogy e napon 
kirándulást tesznek farosára.

Ebenspanger János, ügyvivő alel nők.
— S z e g ed e n  folyó hó l4-én nagy szeren

csétlenség történt a Mars-téren levő katonai ka
szárnyában. Ugyanis Mendra Ferenc/, százados, a 
szegedi 46-ik Fejérváry gyalogezred 3-ik száza
dának parancsnoka éjjel 3 lírakor eddig ismeret
len módon a 2-ik emel.-ten levő lakásának abla
kából fejjel lefelé az utcza gyalogjárójára zuhant, 
s szörnyet halt.

— Uj liö i/.é iiliá iiy ji Salgó-Tarján környé
kén. A gróf Gyürky tulajdonát képező mátra- 
nováki szén telepnek értékesítésére 175 ezer font 
sterling alaptőkével angol-magyar részvénytársa
ságot szándékoznak alapitaui. A nevezett szénte
lepet 40 millió tonnára becsülik.

— H atoN -vA «:'irlók jártak a napokban 
Dunaföldvárritt. Egy férü és egy nő bejárta az 
üzleteket és 11 krjával vásárolta össze az 1868- 
és 1872-ben vert hatosokat. Addig, mig az üzlet
tulajdonos a kereséssel volt elfoglalva, a szédelgők 
eltüntettek mindenütt pár hatost és egyéb kezük 
ügyébe akadt értékesebb tárgyakat. Mire rájöttek 
a turpiszságra, akkor már lul voltak a határon. 
Két. kereskedő azonban künn a mezőn megcsípte 
őket. Ekkor a férü egy hosszú konyhakéssel védte 
magát és sikerült is megszöknie, á nőt azonban 
letartóztatták és a dunaföldvári járásbírósághoz 
kisérték.

— T e j g a z d a s á g i  s z a k i s k o lá t  létesített 
a földmivelési minisztérium a sárvári uradalom
hoz tartozó Puszta-Ltodon. A', első tanfolyam a 
folyó évi augusztus 15—én veszi kezdetét s túrt 
jövő év január 10-éig. A jövő évtől kezdve min
den évben két tanfolyam rendeztetik : jutni ír ló 
tól május 3l-ig  az első, augusztus 6-tól d-c/' in- 
ber 31-ig a második tanfolyam. — Felvéii-Jérfc a 
földmi velési minisztérium szakiskolai igazgatójá
nál jelentkezhetni.

—  E lő fizetésre  fe lh ívás . A hatodik 
évfolyam második felére ezennel előfizetést 
nyitunk és tiszteletteljesen felkérjük 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 fr t  — kr 
Fél évre . . 1 „ 50 „
Negyed, évre . . .  75 „

A  v Muraszombat és vidékev 
szerk. kiadóhivatala

Vegyes rövid hírek.
— A m e g y é b ő l.  U felsége a király az 

egyházas-keszöi róni. kath. hitközségnek, iskolája 
helyreállítására 100 forintot adományozott. — A 
szeut-gottliárdi kir. járásbíróságnál a harmadik 
albirói állás már rendszeresítve van, s a pályázati 
hirdetés is megjelent már a hivatalos lapban. Az 
uj állás augusztus hóbau már betöltve is lesz. — 
A körmendi atliletikai-club nyári mulatságát f. é. 
julius hó 26-án a „fürdöliáz“-tiál tartja meg. — 
Fóliák Adolf szombathelyi illetőségű vezetéknevét 
Pajorra kéri átváltoztatni. — Köhler Teréz felso- 
eőri lakós a múlt csütörtökön oly szerencsétlenül 
esett le a padlás létrájáról, hogy még az nap este 
meghalt. — Kőszegen a múlt szombaton egy hon
véd-tizedes, ki 1U napi fogságra volt elítélve, bör
tönében nadrág-szíjával felakasztotta magát.

— A liii/.úbó l. A Högyes tanár vezetése 
alatti Pasteur-intézetben az első negyedévben 188 
megmart embert gyógykezeltek, kik közül eddig 
l4?-eu fejezték be a védhiiulőoltást. — Lúgoson 
(Krassó-Szöréuyniegye) a napokban rettenetes orkán 
pusztított. Az iszonyatos szélvész vihar kíséreté
ben jött s az ottani sétatéren hatalmas fákat csa
vart ki tövestül, több kéményt bedöntött s az 
ablakokat összetörte. — S'.egidröla kopárt újabb 
veszedelmét jelentik, mert azon újabb repedések 
mutatkoznak. — Kolozsvárról írják, hogy Lumpért 
szilágy megyei község csaknem tel jesen leégett. 
Ötvenöt lakóház, százhúsz melléképület, so1: takar
mány, állat, sőt emberélet is esett áldozatul a 
pusztító elemnek. Az alispán a kárvallottaknak 
segélyt küldött. — A budapesti orthodox temet
kezési egylet a fővárosi tanácstól engedélyt kért, 
hogy Budán, a németvölgyi temető közelében uj 
temetőt nyithasson.

— A k ü l lő id r ő l .  Boiubaybóí sürgönyzik, 
hogy M tucat városban nagy forgószél dühöngött, 
mely áradást idézett elő. Hítsziz személy vizűé
iül t s számos ház rombadölt. — Kossuth Lajos 
Turiuból a Gnno-tóra utazott. — Briiiiubeii a 
napokban Bayer Tódor posztógyárai) in tűz ütött 
ki s a legnagyobb erómegfeszitisek daczára az 
egész gyár leégett. A poszlóárukból alig sikerült

valamit megmenteni. A kár mintegy 100,000 frtra 
rúg. — Stanley, a híres afríkautazó, folyó hó 12-én 
tartotta Londonban a Westminster kápolnában 
esküvőjét Teunaut festónővel.

Közgazdaság.
— A z ö ld s é g f é l é k  k a p á lá s a .  Sokan a

zöldségfélék megkapálását csak azért tartják szük
ségesnek, mert a szemlélésnek ez a legjobb módja, 
pedig a kapálásnak más czélja is van és pedig: 
ez által a levegőnek utat nyitunk a talajba, ké
pessé tesszük a nedvesség megtartására. A trá
gya-anyagok feloszlását elősegítjük benne és a 
nedvesség feloszlását előmozdítjuk. A konyhakert
iek ágyait, különösen azokat, melyeket be ueui 
takarunk, öntözés után rendesen meg kellene 
kapalui, mert a megcserepesedett földiét a növé
nyek fejlődését nagyon akadályozza egyrészt azért, 
mert 8fiu a levegőt, be nem bocsátja, sem a trá
gya feloszlását elő nem segíti, sőt akadályozza, 
másrészt azért, mert a talajban levő nedvesség 
párolgását annyira akadályozza, hogy a talaj 
felső rétegének ki kell száradnia. De ha az ágyak 
felületét megkapáljuk, tehát a kérgét megaprit- 
juk, levegő es harmat nyomulhat a földbe s az 
altalaj nedvessége ismét felszállhat, minek követ
keztében a növények is csakhamar felüdülek. — 
Azt, hogy hányszor szükséges a konyhakerti 
ágyakat megkapálni, ép oly kevéssé lehet meg
határozni, mint azt, hogy mikor kapáljuk azt meg. 
Ez a talaj minőségétől, sűrűségétől és melegsé
gétől függ. Magától értetik, hogy az agyagtalajt 
gyakrabban kell megkapálni, mint i homoktalajt 
mert az előbbi sokkal hamarabb megkérgesedik 
és összetartó ereje oly nagy, hogy tartós száraz
ság következtébe!) nem porlad szét, hanem meg- 
cserepesedik. Nagy hőségben a gyakori kapálás 
többet ep űz öntözésnél, különösen ha ez utóbbit 
nem jól végzik. — Kapálni különféle eszközökkel 
szoktak. Legczélszerühb azonban a fogas kerti 
kapa, mely éles oldalával könnyen és mélyen be
hat a földbe, a talajt megporhaiiyítja és a gyomot 
kiirtja, mig ellenben a másik oldalában levő két 
lóg a gyökerek körül porhauyitja meg a talajt 
anélkül, hogy azokat megsértené. Tartós száraz
ságban ennek u kapállak igen jó hasznát veheti 
a kertész. H. K.

— A g y e r m e k e k  o r rá n a k  t i s z t á n 
tar tá sa .  A gége-légcső- és tüdőbajok nagy ré
szének nem meghűlés vagy bacillus, hanem inkább 
az az oka, hogy az illetők orrukat annak idején 
a szükség szirmt nem fújták ki rendesen s a gé
gére került váladék idővel a üiioru nyákhártyát 
kiette és most állandó izgatottságban tartja. Te
mérdek felnőtt belehal gyermekkorabeli azon gon
dul lauságába, hogy az orrát, a mikor kellett volna, 
kellőképen kifújni restellette. — Jó lesz, ha ezt 
minden szülő megjegyzi magúnak s gyermekeik 
ebbeli hanyagságát uem tűrik. -- Az iskolában a 
tanítók nagyon sokat tehetnek arra nézve, hogy 
a gyermekek zsebkendővel ellátva jelenjenek meg 
s orrukat állandóan tisztán tartsák. Mindez kis 
dolognak látszik talán, de biztosíthatjuk e sorok 
olvasójának miudogyikét, hogy a szülők ebbeli 
Ügyel illetlenségének és a gyermekek hanyagságá
nak száz meg száz emberélet esett már áldozatul 
és pedig nem ritkán a főúri körökből is, ahol a 
neveiőuó ilyesmire neiu igen gondol, a méltóságos 
mama meg h tenkiut néha csak egyszer látja 
gyermekeit. Mert vau ám ily főúri mama is elég.

— k é p r é s z e k  m e g t i s z t í t á s a .  Gyantás, 
megkucsoiiyasodó olajjal kent géprészeket, kivált 
akkor, ha a gép huzamosabb ideig nem működik, 
az ily olaj annyira elrouditja, hogy alapos meg
tisztításuk sok bajjal jár. Erre rendszerint petró
leumot használnak, mert ez a gyantás olajmarad
ványokat feloldja, habar csak lassau és erős dör
zsölés mellett. Sokkal olcsóbb és kevesebb fárad
sággal jár, ha ily elronditott géprészeket erős 
nátron- vagy szódaoldatbau, ennek forrása közben 
áztatjuk ; 1 liter vízhez 10 —15 gr. maróuátrout 
vagy 100 gr. szódát vehetünk. Ezen oldat az ola
jos, gyantás piszkot teljesen feloldja, úgy hogy 
az igy megtisztult géprészek ezután csak tiszta 
vízzel leöblitfoiidők és végül megszáritandók.

Az aradi kiállítás.
A jövő hó elején megnyílik A ra d o n , a Maros melletti 

szép városban az „a lfö ld i és dél m agyarország i á lta lános k i•
(í l l i t á s melyről e lapok hasábjain ismételten volt már 
említés.

Arad lelkes közönsége nagy ünnepet ül az idén. 
Október tí-áu leplezi le a tizenhárom vértanú szobrát, mely 
hazai szobrászatuuk egyik legnemesebb és legszebb müve 
lesz. Huszonkét évi óhajtása megy a hazafi-közönségnek 
teljesedésbe ezzel az aktussal, mely egyesíteni fogja Ara
don az egész országot.

Ezt a rendkívüli ünnepet az aradiak össze kívánták 
kapcsolni a m u n ka  ünnepével. Meg akarták mutatni, hogy 
bár kegyeletei szívvel, büszkén őrzik amaz emlékeket, 
melyek szabadságharezuuk gyászos kimenetelével kapcso
latban Arad nevét a történet lapjain m tgörókitik, nem 
élüsköduek abból a bitből, melyhez ennek a révén jutot
tak, hanem oda törekszenek, hogy a szorgalmis munkál
kodás segélyével érdemeljék ki az ország városai közt, ha 
talán uem is az elsőséget, de mindenesetre az első sorba 
jutást.

Így jött létre az „A lfö ld i és délmagyarországi á lta lá 
nos k iá llitá sa, melynek épületei immár készek s melynek 
területén most a berendezés uagy munkája foglalkoztat 
százakat és százakat.



A kiállítás regionális: az aradi és temesvári keres
kedelmi és iparkamarák területét, tehát az ország azt a 
részét öleli fel, melyet a Királyhágó, a Kőrös folyók, a 
Tisza vize s délen a Duna határol. Gazdag és változatos 
termelésű terület, mely hálás anyagot nyújt a kiállítás 
rendezőinek.

Dicsérettel említhetjük fel, hogy ezt a hálás anyagot 
eléggé fel is használták a rendezők é3 a jövő hó 2-án 
megnyíló kiállítás érdemes lesz nemcsak a megtekintésre, 
de a tanulmányozásra is. Igaz, nem nagy az egész válla
lat, kiállítóinak száma csak másfél ezer körül vau, épületei 
ideiglenes jellegűek, de az utóbbi években rendezett vidéki 
kiállítások .al minden tekintetben ki fogja állani a versenyt.

A kiállítás tágas téren és hozzá csatlakozó parkban 
a Maros partján úgy van elhelyezve, hogy az kellő köze
pén van a városnak s annak főterétől néhány lépésnyire 
menve, a kiállítás d:«zes főkapuja elé jutunk. -  A nagy 
iparcsarnoknál — i. Jü négyszög méter térfogatú hossz- 
csarnok — négy tornyán lengő trikolott nappal, villamos 
reflektorokat este a főtérről, mely Andrássy Gyula gróf 
nevét viseli, látni lehet.

Ezen iparcsarnokon kívül még hat. nagyobb és tiz 
kisebb épületből áll a kiállítás, melynek fekvése igen 
kedvező s mely különösen az egyes kiállítási csoportok 
elhelyezése tekintetében sikerült. A mezőgazdaság és ker
tészet, a bányászat és az agyagipar, a gazdasági eszközök 
és gépek, a borászati és szeszipari termékek, az erdészet, 
a kocsigyártás, a méhészet kUlön-külön csarnokokat és 
pavillonokat nyertek s azok mindenikébe gyűlnek már az 
aradi, aradmegyei, békés-, csanád-, bunyad-, temes-, toron- 
tál és krassó-szörénymegyei kiállítók tárgyai. Külön terü
leten helyeztetnek az állatkiállitások, melyekre szeptem
berben kerül a sor s az ipartestületnek kiállítással szom
szédos palotája első emeletén a pótkiállitás, a művészeti 
és régészeti tárgyak és a szabadságliarczi ereklyék ki
állítása.

Ez utóbbi csarnokról szólva, konstatálhatjuk, hogy 
azok igen gazdagok lesznek becses darabokban.

Az utolsó csoport a dolog természetéből folyólag or
szágossá tétetvén, a hazai intézetek, testületek és magá
nosok vetekedtek egymással, hol a birtokukban levő kin
cseket az ez alkalomra Aradra menő idegeneknek bemu
tassák ; a szabadságharcznak sok, eddig ismeretlen erek
lyéje lesz itt kiállítva, melyek kétségkívül magukra vonják 
a közfigyelmet.

De gazdagok az ipari csoportok is. Arad és Temes
vár kiváló iparosain kívül, a kik az ipari fejlesztésnek 
immár magas színvonalán állanak, a vidék iparossága 
nagy számban küld tárgyakat e kiállításra. Különösen két 
csoportja lesz igen gazdag s a vidéken alig várt meglepő 
hatású: a vas- és fém-ipar és a butor-ipar csoportja. A 
múlakatosság pompás darabokban lesz bemutatva, hogy 
pedig Aradon a lakberendezési ipar mily nagy haladást 
tett az utóbbi évtizedben, arról tizennégy iuteriör teend 
bizonyságot.

Megfelelő tér lett engedve a kiállításban a háziipar
nak, mely hazánk délkeleti részében meglehetős fejlettség
nek örvend és igen sok családnak ad kenyeret. Ezt az 
osztályt a kiállítás bizottsága a népisme érdekében ak- 
képen bővítette ki, hogy tizenegy szobafillkébeu a külön
böző népviseleti- és lak-viszonyokat is bemutatja. Desz 
aradmegyei magyar szoba, csanádmegyei tót szoba, békés
megyei, hunyadmegyei, torontáli, krassó-szörényi szobák, 
melyek berendezése és alakjai körül csoportosíttatnak az 
illető nép házi iparának készítményei.

A gazdasági csarnokban négy gazdasági egylet : az 
aradi, a békési, a Csanádi és a hunyadi mutatják be gaz
dag kollekcziókban az ország legáldottabb részének ter
melését, a 11. csoportban a nemes éicz- és fém-, valamint 
a kő- és szénbányászatnak lesznek gazdag gyűjteményei, 
a csinos és Ízléssel épült erdészeti pavilionbau pedig a 
délvidék erdészetének és faterinelésónek viszonyaival is
merkedhetünk meg,

A*s egész terület villám »s fénynyel világiitatik s a 
kiállítási parkban állandóan katonai zenekar fog játszani.

A kiállítást, az eddigi decziziók szerint, Baross Gá
bor kereskedelemügyi miniszter augusztus 2-án nyitja meg. 
Ugyan e napon veszi kezdetét a kereskedő ifjak országos 
kongresszusa, mig a méhészek országos közgyűlése aug.
15-éu, az ipartestületek kongresszusa pedig szeptemberbe 
7- és 8-án lesz megtartva. Ezeken kívül több összejövetel 
s nagyobbmérvü tömeges kirándulás van tervben.

A kiállítás bizottsága goudosk odúit, hogy az odaér
kező idegenek kényelmes és jutányos elhelyezésben része
süljenek. E czélból szállás-iroda létesittetett, melynél IKH) 
szoba lett bejelentve és nyilvántartva Az iroda a pálya
udvaron lesz, hol az érkező idegenek azonnal szállásje
gyet kaphatnak. — A lakás kérdése tehát senkiink sem 
okozhat aggodalmat, a ki a közelebbi időben Aradul meg
látogatni szándékozik.

Megemlítjük végül, hogy a kiállítással sor-játék vau 
kapcsolatban, melynek 7000 forint értékű nyereményei 
közül az első .500 darab arany értéket képvisel. Az 50 
kros sorsjegyek bizonuyára uagy kelendőségnek fognak 
örvendeni.

Mindezt összevéve, a megnyitásra váló aradi kiállí
tás egyike lesz ama regionális kiállításoknak, a melyek 
megtekintése melegen ajánlható mindazoknak, kik köz- 
gazdasági törekvéseinknek időről időre beniuiatui szokott 
eredményei iránt érdeklődnek s kik egy szépen fejlődő 
vidéki nagy várost oly időpontban kiváltnak megismerni, 
a mikor falai közölt az ország népe ad egymásnak 
találkozót.

Irodalom.
— i  'a l a t t i  29-ik száma

a következő. érdekes tartalommal jelent meg: Más 
világ. (Regény. Folytatás.) Nagváradi Minitől. — 
A mai világból. (Költemény.) Majlhényi Flórától. 
— 8/agló-érzesünkról. (Folytatás és vége.) Dr. 
Ónodi Adolftól. „T — K.“ Alkony fény. (Elbe
szélés.) Kosovitz Rezsőtől. -  Gondolatok. Közli : 
Kondor Lajos. — Szállj fel lelkem! . . . (Költe
mény.) Jámbor Lajostól. — A tudatlan baba. 
Karlovszky M Idától — Idyll a bábom alatt. 
(Frauyois Coppöe regénye. Folytatás) Fordította: 
Molnár Gyula. — Bártfa. (Folytatás és vége) 
tíróu  Lajostól. — M i n d e n  l éié.  Fürdői levél. 
ÍSagylie Szűcs Rebekáiul. Kepéinkbez. Iroda
lom. IJynieii. Kepéink : Grill IVjmcm-vícIi Miklós.

Öntözzünk ! — .Nyári est Norvégiában. — 
Gólyaperpatvar. — Regény-melléklet : A válóperek 
háza. (Sárrétidén Court.) Irta: Qnida. Angolból 
fordította: Kaluiki G. M. (193—208. oldalig. 
Vége.) — Melléklet: rHölgyek Lapja. “ (Divat- 
képekkel.)

H u m o r .
— l i o i  C M iiában. Vendég : Hej kocsmáros, 

ennek a kolbásznak szaga van! — Rorc-máros: 
De furcsa! tesz is az, valamit? Hát az ibolyának 
nincsen szaga ?

— A csó k  m in t  p6«t»kikl<leméiij'. A
szerelmesek világában kétségkívül nagy forradal
mat fog kelteni az a hir, hogy ezentúl a csókot 
már postán is lehet szállítani. A szmizáczió* hir 
Londonból érkezik, a hol egy élelmi s papirkeres- 
kedő nemrég szerelmeseknek szánt levélpapirost 
hozott forgalomba, egyenesen ilyen postai csók- 
szállitásra berendezve. A csóks/.állitás eszméje azon 
a tapasztalati igazságon alapszik, hogy a szerel
mesek közönségesen megcsókolják egy nás leveleit. 
Az uj rendszerű levélpapirosokon teli it vau egy 
pontosan megjelölt hely, melynek az a rendelte
tése, hogy a szerelmes felek kölcsönösen erre a 
helyre rakják csókjaikat. Hogy a közvetítés annál 
kellemesebb legyen, az a bizonyos folt gummi- 
szerü anyaggal van etetve, mely megérintéskor 
kellemes illatot és édes izt terjeszt. Ilyenformán 
lehet csók dózni levélpapíron utján Hogy mennyi
ben nyújtanak gyönyörűséget az ilyenfajta c ókok. 
azt a szépszámú szakértők elbírálására bízzuk.

— l*árlM‘v<M‘<l két göcseji ember között. 
A: Ni zz.. kee, komám, mijén nagy kár ért; az 
egyik hámos lovam lába kificzamodott, aztán az- 
lítátú fogvást ojan firissen rángattya a láb it. - 
13: A nu-iii tösz komám sömmit, inkább jó, mer 
ha firissen ráugattya, unná firissebb bécsnjh-ji 
virsli lösz belülié!

Szerkesztői üzenetek.
— Főt. Zsemlics István plébános urnák Felső Kend - 

váll. A folyó év harmadik negyedére küldött szives elő
fizetését köszönettel vettük.

A nap és éj hossza.

2 0 .  4.22 74'.» t .Z t  9.54
2 1 . 1.24 7.48 8.31 10.14 ,
2 2 . 4.25 7.47 9.36 10.33 |
2 * . 4.20 7.46 10.42 10.52 !
2 1 . 4.27 7.45 11.50 11.11
2 5 . 4.28 7.43 este 11.32 1
2 6 . I 20 7.12 2.14 11.58) I

Vasúti menetrend.
Regedéből Spiel felének

indul reggel 4 óra 30 perczkor és odaér ti óra 14 jierczk
délelőtt 10 n 25 „ „ ,  12 ,  20 „
délután 4 „ 15 „ „ 6 „ 03 „

Spielföldről Hegedébe
indul reggel 7 óra 30 jierczkor és ideér 0 óra 12 jierczk

délután 2. „ 08 „ „ „ 3 „ 35 „
este 6 „ 4 5  .  „ „ 8 „ 3 7 „

HIRDETÉSEK.

Sör-raktár.
Alulírott tisztelettől tudomására hozom 

Muraszombat m. t. közönség-uek hogy igen 
tisztelt vásárlóim kényelmére Muraszom
batban, H au b erger  S im on ur finoman 
berendezett amerikai jégvermében

S ö r t
rekeszekben 25 és 50 üvegenkénti csomago
lásban, valamint 25 és 50 literes hordócs
kákban raktáron tartón és hogy ezek bármely 
időben Heuberger Simon ur házánál átvehe
tők. Midőn kérném, miszerint ezen igyeke
zetemet a t. közönség minél számosabb meg
rendeléssel megjutalmazni szives lenne, 

vagyok teljes tisztelettel 
Regede, 1890. jul. 12.

(4l5. 3 —2) Keli in i i le r e r  J ó z s e f ,
az első gráczi részvény-sörfőzde raktá

rosa.

’i'.'l Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint te- 

I nk könyvi hatóság közli írré teszi, hogy Nagy 
Jenó tiszti ügyész végrehajtatóüak, Skalics Fereue- 
ne gyám végrehajtást szenvedő elleni 21 frt 85 kr. 
tökeköv'delés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) terül, tón levő Vad.k községben 
fekvő, a vaslaki 18. sz. tjkvben A 1 1 . 3 .  soivz. 
alatt felvett Ki. Iiazsz. ingatlanból Kolossá Annát 
illeti) * |. részre az arveré-t f.Ol frtbaii ..zennel 
megállapított, kikiáltási arban • Rendelte és liOgy 
a fenuebb megjelölt ingatlan az 1S90. év i a u -  
giis/.lMH lió I I . iu  n a p já n  délelőtt 8 órakor 
Vasiakon a községhirő házánál n»« gtartaudő nyil 
vaiuis árverésen a megállapított kiváltási áron 
alul is eladatui fog.

Jul.
A n a p  A liohl

«  a f h -

P iac i-á rak .
Muraszombat, jul. 13. 
Ibi /.a u j 0 .— (>20 
Rozs uj 4.8j  5 — 
Zab . . . - 7.50
Hajdina —. —.— 
Köles . — 
Bükköny —.— 
Lólier —.— —.— 
Kukorica, — .—

Neumann Adolf.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs.iiauak lÖ V át vagyis 60 frt 10 krt készpénz
ben vagy az 1881. LX t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az lS8l-ik évi nov. hó 
1-én 3333. sz. a. kelt, ig min. rendelet 8. § óban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX t. ez. 170-ik
8-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elo- 
l.-ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. május 27-én.

KOVÁCS, kir aljbitó.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
Alulírott Horváth Károly szarvasiad lakos 

kir. po tamester, mint a szeutgyörgyvölgyi 445. 
sz. tjkvbeo felvett. A. 1. 1—5 sorsz. és 60. ház- 
száiuu, úgy a szeutgyörgy völgyi 126. sz. tjkvben 
felvett 259. hszsz. tehermentes birtok kizárólagos 
telekkönyvi tulajdonosa, ezennel közhírré teszem, 
liogv fent, említett birtokomat Szeutgyörgy völgye 
községben levő 60. népsorszámu korcsmaházauibau 
f. év i  a u g i i v z t  u«* hó 2H-án délelőtt 8 órakor 
megtartandó magán-árverésen, részletenkint, eset
leg egészben is eladom.

1. A kikiáltási árt a következőleg állapítom 
meg. úgymint:

A szeutgyörgy völgyi 445. sz. tjkvben felvett 
1. 2. sor-, illetőleg 210. és 211. bszszámu rét és 
szántó (1412 négysz. öl) kikiáltási ára 250 frt.

A szeutgyörgy völgyi 445. sz. tjkvben felvett
3. sor-, illetőleg 257. hszsz. és 60. bázsz. téglából 
épült és cseréppel fedett lakház és gazdasági 
épület és a l26. sz. tjkvben felvett 259. bsz. sz. 
udvar, kert, gyümölcsös, szóval az egész belsőség 
(665 négysz. öl területben), kikiáltási ár 1500 írt.

A szeutgyörgy völgyi 44. sz. tjkvben felvett
4. sor-, illetőleg 4463. bsz. az. szántó (3 hold á 
1600 négysz. öl — 300 négysz. öl) kikiáltási ára 
400 frt.

A szeutgyörgy völgyi 445. sz. tjkvben felvett
5. sor-, illetőleg 4499. hsz. sz. fekvőség (l hold 
á 1600 négysz. öl 150 négysz. öl) kikiáltási ár 
100 frt.

2 Venni, illetve árverezni szándékozók kö
telesek a kikiáltási árnak 10“ «-át az árverés meg
kezdése előtt kezeimhez bánatpénz gyanánt leli- 
zetui, mely bánatpénzekből a legtöbbet Ígérőé a 
leütés u<áii általam mint a vételár résztörleszté
sére űzetett összeg ii)ugtáztatik, a többi árverelőé 
pedig visszaadatik.

3. Vevők kötelesek leendnek a 257. és 259. 
bsz. sz. és 60. bázsz. birtok vevőjének kivételével 
a vételárt az árverés napjától számítandó 8" o-Os 
kamatokkal együtt, fél évi felmondás után kezem
hez lefizetni, amidőn is a bánatpénz is be fog 
számíttatni.

4. Az említett 257. és 259. bsz. sz. és 60-ik 
házs/.ámu birtok vevője pedig köteles leend a vé
telárt három egyenlő részletben és pedig az első 
részletet 1890. október 24-én, a másodikat 1891. 
évi ápril 24-én és a harmadikat 1892. évi jauuár 
1-én kezemhez lefizetni, amidőn is a bánatpénz 
neki beludatik.

5. Az árvetés alá bocsátott birtok-részletek 
vagy az egész birtok is, a kikiáltási áron alól 
nem adatnak el.

6. A/, árverésen megvett birtok tulajdonjogá
nak a vevő javára leendő telekkönyvi bekeblezé- 
-ét minden díjfizetés nélkül magamra vállalom és 
•gy a vevő csak a bélyeg- és jog-illetéket lesz 
köteles viselni.

Kelt Szarvasiakon, 1890. évi július hó 6-án.
HORVÁTH KÁROLY,

postamester.

‘aó5 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, lngy Kiszelák János 
végrehajt,atóuak Gásparics l’éter végrehajtást szen
vedő elleui 30 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombat bely.i kir. törvény
szék (u muraszombati kir. járásbiróság) terüldéu 
lévő Zodithegy községben fekvő a zsidabegyi 44. 
'Ztjkvban A. 1 alatt, felvett 12. bázsz. ingatlanból 
:’/u részére az árverést 631 frlban ezennel meg
állapított kikiáltási arban elrendelte és hogy a 
lennebb megjelölt ingatlan 1 8 9 0 .  ö v i  j i i l i i i *  
h ó  2 6 . n a p já n  d. e. 9 órakor Zsidaliegveu a 
községbiró házánál megtaitandó nyilvános árveré- 
h- ii a megállapiiott kikiáltási áron alól is el
adatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
b csárának 10 százalékát vagyis 63 frt 10 k rt 
készpénzben, vagy az 1881. évi november hó 1-éu 
3333. sz. a. kelt igazságügy iii’iiiszteri rendeld 8. 
§-abau kijelöli óvadekkepes eitekjiapifb.ui a ki
küldőit kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tcz. 
170 §-» értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbiróság, miut 
telekkönyvi hatóságnál 1890. április 21-én.

KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.

Nyomatott G rüubauiu  Márt. jy-SFaj.ojan Muraszombat.
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