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V E G Y E S  T A 11 T A L M U  H E T I L A  P.
A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a „Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye.

—  h k u e l k n ik  v a s á r n a p , a .

E l ő f i z e t é s i  A r :
Kgésr. évre 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. Negyedévre 75 kr. 

Egyes s/.átn ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reclamnliók a kiadóhivatalhoz 

(Grünbaum Márk) intézendők

Felelős szerkesztő és kiadő-tulajdonos:
GRÜNBAUM MÁRK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

H irdetési díj : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr
többszöri hirdetésnél soronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

N yilttér petitsora lő  kt.

Szobrot Mátyás királynak 
a nemzet filléreiből!

A h i v a t a l n o k o k  f izetése,
Magyarországon mindenki hivatal- 

liajliász. Minden más pályán olyan nagy 
a létérti küzdelem, hogy gyakran ösz- 
s/.eroskadunk a fáradalmak terhe alatt 
és még az őstermelés és gazdasági 
munka se nyújt többé biztos létalapot. 
Minden téren túltermelés és verseny, 
melyek egymással szövetkezve, nyo
morba taszítják a gyengébbeket.

Egyedid a hivatalnoki pálya az, 
mely a kinevezés okmányával egyide
jűleg biztosítási bárczát ad a szerencsés 
hivatalnok kezébe, hogy jó és rósz vi
szonyok közt mindig számíthat, bizo
nyos összegre, mely a megélhetést lehe
tővé teszi.

Es ez a hivatalnoki pályának két
ségkívül legfényesebb oldala. Az a tudat, 
hogy egészségben vagy bajban egyaránt 
meg vagyunk óva a \óginsóg rémes 
következményeitől, sok nélkülözés ke
servét képes megédesíteni és az a cse
kély fizetés, mi a hivatalos munkával 
jár, mégis bü forrása a megnyugvásnak, 
a vigasznak.

így okoskodnak azok, kik naponta 
újabb és ujabb harcsukat kénytelenek

vívni a Borssal, mely a földi javakat 
, megtagadta tőlük és a kik mindennap 
jegy uj probléma előtt állanak : a lét és 
■ nemlét problémája előtt.

Ámde kérdezzük meg a hivatalno
kokat., meg vannak-e elégedve sorsak
kal és azt fogjuk tapasztalni, hogy a 
legnagyobb része a „biztos fizetés” da
czára, bizony nagy nélkülözések közt 
tengeti át ezt az életet. “

Nálunk a hivatalnokok lizetcse épen 
csak akkora, hogy nagyon bajos meg
élni belőle és mivel annyira igénybe 
veszi az időt, ugyancsak erős jellemnek 
kell lennie annak, ki ilyen körülmények 
közt híven és kifogástalanul teljesíti 
hivatását.

Közigazgatásunk egész gépezete más
ként forogna, ha hivatalnokaink fizetése 
igazságosabb alapoké,? nyugodnék, s 
ha a teljesített munkához egyenes arány
ban állana és egv kissé jobban közeli- 

j tené meg ezen kamatokat, melyeket a 
kiképeztetésre elköltött összegek után 
méltán várhatnánk.

A hivatalnokok mostani lizetése azon, 
bán egy irányban sem felel meg a mun- 
kadij c hármas feltételének s innen van- 
hogy hivatalnokaink egy része csak 
kelletlenül czipeli a jármot és nem is
mer ambicziót és magasabb czélt.

Ez pedig az egész közéletre kiható 
I baj, mely a legnagyobb veszedelmet

Magyar közmondások.
Mutatvány Mirisaku Andor pécsi tanítónak legközelebb 
sajtó alól kikerült és oly gyorsan közkedveltté vált „Köz

mondások könyvéiből.
Jobb helyre jobb kell, ide ez is jő.
Gióf Köb ári Istvánhoz követőket küldtek h 

kecskemétiek. X mii tetszettek Kobátinak a köve
tek, sőt nyers makacsságuk miatt meg is boszan- 
kudváu rájuk, azt kérdezte tőlük, u h iii volnának-e 
Kecskeméten okosabb emberek, kiket hozzá kő- 
vetül küldöttek volna. „Vannak, vannak — fele
lek azok — de jobb helyre jobb kell, ide mi is 
jók vagyunk !•

Kása nem étel, bot nem fegyver, tót nem 
ember.

Ezt a szót ,étel“ (mondja Dugonics) nem igen 
szórogatja :l magyar ember minden eledelre; ha
nem mindegyiket a maga nevén nevezi, pl. add 
t«l a lövést,, a gombóczot stb. Csupán csak egy- 
hez ragasztja az étel szót, úgymint: add fel a 
túrós ételt. Azt tartják tehát, hogy a magyarnak 
csak egy étele vau s igy jól mondják, hogy kása 
nem étel, mert sohasem hallani : hozd be a
kása-ételt.

Kifizette, mint Madali a barátot.
A barát, mikor épen beméne Madali egy tár

saságba, ily kérdést tőn hozzá: Mit keres Saul 
a próféták között? Madali válaszold: Az ő aty

jának szamarait és örül, hogy egyet meglelő, — 
s ekkor a barátra mulatott.

Köszörüli a jogát.
Egy városi úri emberhez falun tartózkodása 

alkalmával a falusi szolgálót beküldték, hogy 
hívja öt ebédre. Ez épeu a fogait tisztította a fog
kefével. Ezt látva a leány, gyorsan visszament s 
jelentette gazdájának, hogy mindjárt jön az ur, 
már a fogát köszörüli.

Magába szállt, mint Körösi.
Egy Körösi nevű ember gyakran járt egy 

korcsmába, melyet a birtokosától rendesen „Kö
rösi korcsmádnak hívtak. Gyakran pirougatván 
barátai, megfogadta, hogy ezután megtér s ma
gába száll. Azonban tovább is csak ei-eljárogatott 
a korcsmába s rajta és róla maradt, hugy magába 
száll, mint Körösi, mivel csakugyan a „Kőrösé
be szállott. ^

Megadta módját, mint a patai asszony a 
táncznak.

A legények tánezra hívták a patai asszony 
leányát, ki tánezolui nem tudott. Az asszony fel
sietett a leánynyal a padlásra, hogy hirteleuébeu 
a lépésekre oktassa s leánya előtt ugrálva, monda: 
„igy ni leányom, add mega  módját!" De hevében 
a feljáróhoz talált jutni s a konyhába lepottyant, 
így adta meg módját a táncznak.

Megesett neki a diószegi vásár.
Egy paraszt ember a diószegi vásáron elad

ván ökreit, korcsmába tért egy ital borra, hol 
azonban többet öntött a garatra, bogysem letö
rölhette volua s megkótyagosodott- Ezt egy tolvaj

iejti magában. Ennek a bajnak meg 
kell szűnnie, ha azt akarjuk, hogy a 
magyar közigazgatás egyszer végre a 
jognak és igazságnak megfelelő legyen. 
E bajt meg kell szüntetni, ha azt akar
juk, hogy a magyar állam-eszme szi
lárduljon és hogy az ország népe a 
hivatalos mulasztások és visszaélések 
ellen meg legyen védelmezve úgy mint 
az modern jogállamban máskép nem is 
képzelhető.

De mind e bajokat orvosolhatni csak 
ugv lehet, ha módot nyújtunk a hiva
talnokoknak, hogy nagyobb odaadással 
szolgálhassanak a közügynek. Ezt az 
odaadást, ezt az önfeláldozást azonban 
csak olyan hivatalnoki kartól követel
hetjük, melynek munkáját az állam 
igazságosan díjazza.

A hivatalnokok tehát csak igazsá
got akarnak, ha tizetésfelemelést kérnek 
és a közvélemény csak igazságot akar 
szolgáltatni, ha a hivatalnokok e kéré
sét támogatja.

A népnevelők IV-ik egyetemes 
közgyűlése.

Pár hét még. s a magyar nemzet ezerekre 
menő népnevelői egybe gyűlnek az ország 
szivében, hogy ott. a legmagasztosabb ügyről, 
a népnevelés ügyéről tanácskozva, annak fel
virágoztatásához minden lehetőt megtegye
nek ; egy begyül ne k, hogy a nemzet jövő tá
maszának miként leendő vezetése körüli egy.

észrevevén, kilopta tarisznyájából az ökrök árát. 
Feljózauodváu végre a paraszt, midőn tarisznyáját 
üresen talalta, méltán sóhajtott: „Megesett nekem 
a diószegi vásár !“

Megszokta, mint cziyáng a verést.
Beállít a ezigány a szolgabiróhoz. Kéri, sőt 

rimánkodik miudeukép, hogy a szolgabiró hozassa 
le deresre és veresse meg. Váltig kutatta és val
latta a szolgabiró a czigányt, mondaná meg : mi 
csíny miatt akarja magát megbüntettetni. Ámde 
a ezigány egész szilárdan megmaradt állítása 
mellett, hogy ő becsületes ember, — az egész 
község tanú rá — ő mi biiut sem követett el, de 
azért könyörgésével fel nem hagyott addig, mig 
a szolgabiró végre is megunván a sok rimáuko- 
dást, előhív két pandúrt, deresre fekteti a czigányt 
s a két pandúr ugyancsak emberül lát hozzá a 
nadrágporoláshoz, de a csigány csak hallgat. Már 
negyvenet, ötvenöt, sőt hatvauat is sóznak rá. a 
ezigány érzéketlen marad; mig végre 70—75-ikre 
elkezd a ezigány sziszegni s azt mondja: „No 
most elég már," s felkelvén, a két pauduruak 

hizsiást nyújt jutalmul. Csodálkozik ezen 
a szolgabiró és kérdi : „Te ezigány, most már ki
állottad a büntetést, szólj hát igazán és őszintén, 
miért veretted meg magadat, ha te állításod sze
rint ártatlan vagy? „Hát kirem álásáu á tekin
tetes nemes solgabiró urát, íu most is ást mon
dom, hogy bíuteleli vágyok, és ázs márádok is, 
ázs okát ázsírt nem moudtám el. mert fíltern, 
bogy nem teljesiti kírisemet, most már elmondom. 
Mint kóborló csigányok — áinillen ín is vótám, 
— Csák lopásból íltüuk, de hogy á lopásírt já«



Öntető eljárást állapítsanak meg; egy be gyűl
nek, hogy végre valahára keresztül vigyék 
a nemzeti egybehangzó népnevelést.

De a magasztos eszme, mely a népnevelők 
IV-ik egyetemes gyűlésére össze hozza a nép 
nevelők ezrét, nem oldható meg oly könnyen, 
mint az első tekintetre látszik. Mellékes, és 
pedig sok mellékes kérdés elintézésének szük
sége forog fenn előbb, mintsem a nagy czél 
elérve, a magasztos eszme megtestesítve leend.

Népnevelésünk fejlődésének oly sok s oly 
jelentékeny dolog áll még útjában, hogy min
den oldalról a legjobb akarat, fáradhatatlan 
szorgalom s a nemes ügy iránti buzgalom kí
vántatik, hogy e hátrányok, melyek a fejlő
dést eddig gátolták, jelenleg is gátolják, s 
ha el nem hárittatnak, gátolni fogjak ezentúl 
is, — hogy e hátrányok mondjuk, eltávolít- 
hatók legyenek, összetett munkaerőt igényel.

Az egyes tankerületek megtartott gyűlé
seikben formulázták már nagy részben azon 
kérdéseket, melyeknek elintézése szükségkép 
előtérbe lép, mielőtt a főkérdés, a végezel: 
népnevelésünk felvirágoztatása tárgyalás alá 
vehető lesz; — de mindezek a formulázások 
nem képeznek egyöntetű megállapodást, s 
inkább jóakaró óhajok, mint határozati javas
latokat tartalmaznak.

E soroknak czélja, egybe szedni mindazon 
elintézendő kérdéseket, melyeket megoldani 
ég e tő  s z ü k s é g g é  v á l t  s melyek meg
oldása nélkül a czél elérhető nem lesz soha. 
Távol van azonban e soroktól az a czél, 
hogy tanácsadóként lépjen fel az egyetemes 
gyűlés tagjai előtt, csupán a jóakarat vezeti 
toliunkat, — meggyőződve lévén afelől, hogy 
a népnevelés ügye iránti jóindulatainkat senki 
kétségbe nem vonja, s biztosítva minden nép
nevelőt, hogy a nemes, magasztos ügyért oly 
hőn dobog kebelünk, hogy ha még tévedésbe 
esnénk is, e tévedés is csak túláradott érzel 
meinkben találná megfejtését, — mit elitélni 
nemesen érző kebelnek, gondolkodó főnek 
nem szabad, nem lehet!

Hogy nézeteink, melyeket kifejteni szán
dékozunk. nem állanak egyedül, eléggé bizo
nyítja előttünk az. hogy a hírlapirodalom 
több ízben különböző alkalmakkal és modor
ban foglalkozott már e nézetekkel, de bizo
nyítja az is. hogy a magyarországi népneve
lők legnagyobb része meg van győződve e 
nézetek helyességéről. Nem is ezekhez szólunk 
tehát, hanem azon népnevelőkhöz, kik a „ma
radás8 elvét követve, az újításoknak azért 
ellenségei, mert az az újítás mindenkor némi 
rázkodtatással van egybekapcsolva.

A népnevelők helyzete, állása Magyar- 
országon oly különleges, minőt bármely a 
kultúra magaslatán álló nemzetne! hiába ke
resünk, s e helyzet és állás ép oly kevéssé 
válik dicséretére a magyar társadalomnak,

mint a mily szégyenletes magára a legszentebb 
ügyre, a népnevelés ügyére!

Nagy vádat mondtunk ki, de nem vonunk 
vissza belőle egyetlen egy szót sem; ipar
kodni fogunk azt. mit állítottunk, be is 
bizony i ta n i.

A magyarországi népnevelők — ott kezd
jük mindjárt, ahol legérzékenyebb a dolog.
— anyagi helyzetüket tekintve a társadalom 
hasonló osztályú munkásaival össze sem egyez
tethetők A törvény, mely a minin umot álla
pítja meg a tanitói illetményekre nézve, szük- 
keblüséget tanúsít; de eltekintve ettől, még 
az a helyzet is áll be nem egyszer, hogy az 
illetményt meghatározni hivatott közegek, félre 
értve a törvényt, félremagyarázva annak betűit, 
a minimumot maximumnak veszik s igy álla
pítják meg a népnevelő illetményét; odadobva 
a t,. ni tót a lót kéidesének aggodalmaiba

A társadalom hason képesített, egyénei 
mentek az anyagi gondoktól, s épen a nép
nevelő van annak alájavetve, azon népnevelő, 
kinek épen a szellemi elfoglaltságánál fogva, 
teljesen mentnek kellene lennie az anyagi 
gondoktól.

Ez az első baj, ezen törvényhozás utján 
segitni kell, ki kell mondani egy minimumot 
mely tekintve a tanítóság társadalmi állását
— szerintünk — 600 írtnál kevesebb nem 
lehet s ez által fel kell menteni a tanítót a 
napi anyagi gondoktól, egyenlővé kell tenni 
anyagi helyzetét a többi hasonállásu hivatás
ban működő egyénekével.

A sorrendben következik a népnevelő 
társadalmi állása.

Ma még — megváltjuk — szégyenpir 
borítja el arezunkat, midőn e sorokat leírjuk, 
de inkább vesszen a világ, de mondjuk ki az 
igazat, — ma még a népnevelők a társada
lomban nem csak nem bírják azt a befolyást, 
mely őket megilleti, hanem csak eltűrt egyé
neknek tekintetnek mindenfelé. Lehet, sokan 
azt fogják állítani, hogy a tanítók maguk 
okai. Ez nagy tévedés. A magyar népnevelők
ben meg van az önérzet, meg van a hivatás 
iránti lelkesedés, meg van a társadalmi mű
veltség: de hiányzik a társadalomban a jó
akarat, beismerni azt, hogy a tanító oly képe
sített egyén, kinek a társadalomban szerep
léshez joga van.

S hóimét ered az, hogy a társadalom ezt 
beismerni vonakodik? Egyszerű a felelet 
Onnét, mert tudja mindenki, hogy a népta
nító bármily öntudatosan működik is, bármily 
magaslatán áll is hivatásának, több nem lesz 
belőle, mint iskolamester, vagy a sors külö
nös kedvezése mellett legfeljebb is iskola
igazgató. E helyzetet meg kell változtatni. 
Törvényliozásilag intézkedni kell az iránt, 
hogy a tanító, nyert képesítésénél f.igva is
kola-igazgató, tanfelügyelő, miniszteri előadó

lehessen, szóval biztosítani kell a tanítóság
nak a fokozatos előléptetést, mit az, képesi- 
tésónél fogva, jogosan megkövetelhet

Rendezni kell haladéktalanul a tanítók 
feletti fenhitóságok hatáskörét, mert a jelen
legi törvény intézkedései nemcsak hogy nein 
kielégítők, de még nem ritkán összeütközésre 
is adnak alkalmat.

Ha az egyetemes gyűlés a most elmon
dottakat szem előtt tartva, az igényeket mél
tányolva, fogja megtenni előterjesztéseit a 
kormányhoz, mi bízunk a kormányban, hogy 
a méltányos kívánalmakat készséggel fogja 
teljesíteni, s ha az meg lesz, a nagy eszme 
— népnevelésiünk ügyének felvirágozása, — 
meg fog testesülni

A küzdelem babért terein!
A népnevelők küzdelmeinek nem marad

hat el jutalma!
A meddő vita csak időt pazarol, de ered

ményre nem juttat soha!
Felre tehát a meddő vitákkal! Értsük 

meg egymást, s vállvetve törekedjünk a jót 
keresztül vinni, akkor és csak úgy lehet re
ményünk, hogy egyetemes gyűlésünk ered
ményes leend, melyre hogy kariársaink minél 
nagyobb számban jelenjenek meg, ez a mi 
óhajtásunk most, midőn már közel az idő, mo<t:

„A tizenkettedik órában.8
GÁTI GYŐZŐ.

Költésre alkalmas tojások ki
választása.

A költésre alkalmas tojások kiválasztásánál 
nagyon jó dolog volna, ha a', ember a tojásban 
a nőmet megismerhetné ! Hogy nagy tojásban kakas, 
és kis tojásban tyuk van, az nem áll. így az a 
veszély forogna férni, hogy valaki csupa kis tojást 
használna a költéshez, hogy c-ak sok tyúkot kap- 
jou ; s igy i gv általánosan elismert- előnyt mellőzne.

Egy tyúknak nagyobb tojásai rendesen erős 
és nagy csirkéket, adnak, kisebb tojásainál az 
ellenkező all. A kisebb tojásoknak kiválasztása 
tehát a tenyésztés terén hátrálást szülne. Nagy 
s erős csirkék jobban is fejlődnek és túlszárnyal
ják azokat, a melyek mint kis gyenge állatkák 
bújtak ki a tojásból, még felnőtt állapotban is. 
Mint már mondtuk, ugyanazon tyuk nagyobb to
jásaiból nem következés, hogy kakasok, a kiseb
bekből pedig nem következés, hogy tyúkok kel
jenek ki. Egyes esetek után nem lehet iudulni. 
Azt kell szeinelőtt tartani, hogy a tenyésztési vi
szonyok. különösen az etetés, a tojások nagysá
gára hatalmas befolyással bir. Az etetés áltál töké
letesen hatalmunkban áll, — természetesen csak 
a fajta egyéni tulajdonainak határai között — a 
tojások nagyságát emelni. Ha az állatoknak sok 
protein anyagot tartalmazó ételt adunk és ha az 
etetésnél alkalmazott, változatosság és kudveiicz- 
ételök által kényszerítjük, hogy jó sok eledelt 
egyenek, többet, mint közönséges körülmények 
közt, akkor a tojások hatalmas nagyságút érnek 
el. Ellenkezőleg, ro-z időjárás, s elzárás mellett 
stb. a tojá'ok mindig kisebbek lesznek a rendes
nél. Erről meggyőződh-tik mind'ii figyelmei te
nyésztő. Ha az Állatoknak alkalmuk van télen

munkájával a szolga: ezt hosvzas keresés után 
egy fa alatt fekve találta. Miután a munkából 
alig volt valami végezve, leszidta őt a gazda, igy 
fejezvén be szavait : „Neui érdemied illeg, hogy a 
nap rád süssön !“ Erre a szolga azt feleli: „Azért 
feküdtem ide az árnyékba.*

Nem hagyja mayán száradni.
Egy lieuczegó urtit arczul köptek. Barátai, 

kiknek ez esetet elbeszélé, azt kérdék tőle: „És 
te hagytad ezt magadon száradul?* Nem, monda 
az, hanem rögtön letöröltem.

Nem lehet az ember saját zsebének tolvaja.
Egy házaspár korcsmaüzletet nyitott és mert 

mindketten szerették a bort, kikötötték, hogy 
igyikök som fog iugyen inni, hanem megfizetnek 
a borért. Úgy is történt. L); mikor a bor elfo
gyott. azt látták, hogy mindössze csak 12 kraj- 
czarjuk v;.u, mert mikor a félj egy fél liter bort 
megivolt. megfizette ugyau a 12 krt, c-ak hogy 
az asszony a maga fél liter boráért ugyan azt a 
12 krt fizette oda a férjnek s így ment az mind
addig. inig a borból tartott

Nem oda Buda !
Toldy Miklós paraszt munkával foglalkozván 

a réteu, egy csoport katonát látott nn-nni Buda 
felé. kik azonban a jó utat eltévesztve, más irányba 
tértek. Toldy ekkor a kezében volt szénarudat 
egyenesen kinyújtva, utánok kiáltott : Nem oda 
Buda! és megmutatta nekik az utat., mely irány
ban meujeuek.

ráudó veríst ne nagyon írezszsük, kied korunktól 
fogvá vertük egymást, hogy a veríshezs hozszsá 
Hokjunk és ín nagyon is hozszsá soktám. Ázsonbáu 
mióta megtelepedett becsiletos púgár lettem, a 
verís elmaradt, á vírem ázsírt úgy megsirisedett, 
hogy beteggé tett. No de most már erre á kis 
verísre egíssígesnek írzseni magámat. Ivesenein a 
hoZHzsám váló sivessígít!*

Mégis hunezut a német, ha ánglius is.
A szomorú emlékezetű Bacli-korszakban szi

gorúan meg volt tiltva olyan dolog, ami magyar 
hazafias színezetű volt. Ez időből maradt fenn 
nótája is. Ez időtájban szigorúan niegtiltatntt a 
„Mégis hunezut a német* czimü nóta s midőn 
egy alkalommal az egyszeri czigányt ezért fele
lősségre vonták, hogy miként merészel ily uj nó
tát húzni ? ő a dologról mitsem akarván tudni, 
kérdé, hogy melyik legyen az a bizonyos uj nóta ?
— Az a „mégis hunezut a német*, volt a válasz.
— „ttígi nóta ázs már, teins tekintetes nagyságos 
nemzsetes lírám, csókolom á kezsit-lábát,* vetette 
oda a füstös találóan.

Milyen a malacz, olyan a mise.
A czigány misét akart mondatni a pappal és 

vitt neki egy kis malaczot a mise ára fejében. 
A pap egy rövid, úgynevezett kis misét moudott. 
Mist* után a czigány szemrehányást tett a papnak, 
hogy a mise nagyon kicsi, rövid volt. Erre a pap 
azt mondja a c/.igánynak: „Hja móré, amilyen a 
malacz. olyau a mise.*

Minden jő  lélek dicséri az Urat.
E g y  tolvaj eluieut füstölt húst lopni. A gazda

— ki nagyon h itt kísértetekben — meghallván a 
konyhában a neszt, kiment s a lepedőbe burkolt 
alakot meglátván, keresztet vetve azt monda : 
„Minden ió lélek dicséri az Urat! Mi a kívánsá
god?* „Ereszsz ki !* mondja a tolvaj. Ezt a gazda 
meg is tette. Mit^nap látta csak, hogy üres a 
kéménye.

Negyven éves leánynyal az ördög sem tánczol
A tarczali hegyen, az úgynevezett „Kopasz 

tetőn* a nép hite szerint a boszorkányok -szoktak 
éjjelenként összejönni s ott- az ördögökkel táiiczolni. 
Van Zernplénmegye levéltárában egy ilyen bo
szorkányper 1703-ból, amely szerint a boszorká
nyok vittek arra a hegyre magukkal idős leányo
kat is, de már a negyven évesekkel az ördögök 
is vonakodtak tánczolui.

Nem Bátorban laknak, hanem Butákon.
1848-ban egy német falu lakosai elmentek 

mint népfelkelők a ráczok ellen. Szt -Tamás körül 
táborba szál Iván, hire járt. hogy a ráczok jönnek. 
A mi németjeink erre megijedtek és haditanácsot 
tartottak, az ellenséggel szemben elfoglalandó ál
láspont elfoglalása tekintetében. Hosszú és heves 
szóvita után a velük volt biró a következő hatá
rozatot hirdette k i: Ha a ráczok jönnek, megad
juk magunkat, ha pedig uoi:i jönnek, az utolsó 
csepp vérig védelmezzük magunkat.

Nem érdemli, hogy rásüssön a nap.
Az egyszeri gazdának igen rest szolgája volt. 

Egy napon a kertben jelölt neki a gazda munkát 
és utánna akarván nézni, hogy mennyire vau már



szép időben füvet és férgeket stb. találni, akkor 
számíthatunk feltűnő tojásokra, ha az állatok 
azonban havas időben óljukat *>| nem hagyhatják, 
a tojások igen aprók lesznek. Az ápolástól és ete
téstől függ a tojá-ok mennyisége s nagysága. 
Senki -em állíthatja, hogy a tojá-ok külső befo
lyásokon alapuló nagyságának különböző voita a 
nemre is hatna. Ha kevesebbet tojik a tyuk, a 
tojások rendesen nehezebbek, mint ha többet tojik.

A fiatal tyuk eleinte csak ki« tojásokat rak, 
1-ésőhb mindig nagyobbakat; e nagyság a második, 
sőt harmadik évben is emelkedhetek. Ekkor a to- 
iisnak nagysága szintén nem adhat támpontot a 
nemre nézve. C ak nem tételezhetjük fel, hogy az 
í»I-ő tojásokból c npa tyuk kel ki, a későbbiekből 
csupa kakas.

Végre ismeretes dolog. hogy. ha a lyuk egy
másután több napon át tojik, az első napon tojott 
tojás rendesen a legnehezebb, a következő napok
kal a tojások nagysága fogy, és az utolsó napon 
tojott, tojás a legkisebb. Legyen pl. az első napon 
tojott tojásból kakas, az utolsó napon tojottból 
tyuk, — hol maradunk a középsőkkel?

Ha mindezt tekintetbe vesszük s megfontol
juk, hogy a kiiLŐ körülmények a tojások nagy
ságára nincsenek befolyással, akkor rájövünk, hogy 
a nemet, a tojásban meghatározni bajos.

Amint a nemei a tojásban meghatározni ed
dig lehetetlen volt, ép úgy mondhatjuk, hogy a 
tenyészállatoknak befolyása az utódok nemére 
szintén lehetetlen! — Párosíthatunk vén kakast 
vén tyúkot, fiatal kakast fiatal tyúkot, vén kakast 
fiatal tyúkot, fiatal kakast vén tyúkot, — mindig 
csak kakast és tynkot kapunk. Aszerint a mint 
költéshez való tojásokat jól vagy roszul válasz
tottuk, az egyik vagy a másik nem többségben 
meg fog jelenni. Ez azonban nem művészi kiszá
mításunk eredménye, hanem csakis a vak szeren
cse játéka. Mi mindenfélét nem produkáltak már 
a baromfitenyésztés terén a tenyészállatok páro
sításával! És mit értek el? Tudtuukkal a való
színűségen túl nem jutottak; sőt egy elfogadható 
való'zinüséget n -in mutathatnak fel.

Siót még arra nézve is állítottak fel hypo- 
tlieziseket. váljon a teuyészpárok himueiuü vagy 
nőnemű részének van-e nagyobb befolyása az utó
dok nemére. — Mi Csak azt a tanácsot, adhatpik, 
hogy a hiábavaló próbálgatás helyet* fordítsuk 
teljes figyelmünket a tenyészállatok jó tulajdonai 
felé. Párosítsunk tökéletes tenyészállatokat, akkor 
tökéletes utódokat várhatunk. É< ha néha a te
nyésztő udvarán a kakasok kukorékolása többhangu 
is ieune, egy jó faj-kakas majd csak talál vevőt, 
a rósz pedig az asztalt ékíti.

És ha kevés a kakas, akkor hozathatunk 
egyet-kettőt és segitve van a hajon. A/, ily eset 
azonban a ritkaságok közé tartozik. A haszon- 
baromfi tenyésztő azonban arra nézzen a költésre 
való tojások kiválasztásánál, hogy legjobb tojó
tyúkjainak tojásait használja, s aztán vegyen le
hető nagv tojásokat; ezekből nagy csirkéket kap 
s nagy csirkékből lesznek jó ápolás mellett nagy 
tyúkok. nIIázi Szárnyasaink.*

Hírek és különfélék.
— M ária  V a lé r ia  k irá lyk isa s z - 

szony esküvője sok jótékonyságra ad 
alkalmat. Így legújabban Milialovics zágrábi 
bíboros érsek adott a királykisasszony eskü
vőjének az emlékére 10,000 irtot, és pedig 
a zágrábi népkonyhának 4000, a nő-egylet
nek 2000. a betegek segélyezésére 2000. a 
zágrábi plébániának 1000 és a nostári kolos
tornak 1000 frtot.

I t t e n  t e l e d ,  f e le j t l i e t l e n  b a r á 
tu n k  ! Egy minden izibeu szívből fakadó búcsú- 
lakomát tartott Muraszombat intelligentiája f. hó 
25-én a Czelczer-féle vendéglőben; szivet talált 
minden szó, mert igazán szivében lakik az. kitől 
búcsúzott -  Horváth Ferencz kir. aljbiró. Az 
ünnepélyt legjobban úgy ismertetem ha Kovács 
Károly kir. aljbiró s Török Ernő kir közjegyző 
urak felköszöntőit ide iktatom:

I.
lsen tisztelt uraim I Becsülettel végzett munka után 

összejőni és baráti körben élvezni a siker örömeit, az 
egész világon bevett szokás, de különösen a magyar em
bernek őseitől öröklött, Pusztaszerről magával hozott sa- 
jatsaga. A becsületes munka sikerének örömére jöttünk 
im össze a mai napon, kedves barátaim, hogy szivünk 
melegével üdvözöljük azon embert, az igazságszolgáltatás- 
nak azon lelkes és munkabíró napszámosát, akit legutóbb 
. I elsége a király kegyeim** h bírói karba felvett és be
iktatni rendelt, begy üdvözöljük barátunkat, Horváth Fe
rencz aljárásbirót. — Jól esik, mondhatlanul jól esik lát
nom a figyelmet, melyet önök -  t uraim — megjelenésűk 
ínyével pályatársain irányában tanúsítanak : mert a tiszt

viselő s különösen a bírónak szerény irodai helyiségébe 
ahova az egyszerű íróasztalhoz, amelytől mint a fárad- 

atlau búvár értelmi és fizikai erejének folytonos megfe
szítéséről napról-uapra behatol egyfelől a jog és igaz, más 
részről a jogtalan és gonosz örök küzdelmének cbaoszába, 
hogy ounan az emberiség legdrágább igaz gyöngyét, a rész- 
rehajlatlan igazságot kihalászsza és felszínre hozza; mon
dom ahhoz az egyszerű asztalhoz a nagy közönség részéről 
nagyon ritkán, csak elvétve süt be az elismerés bátorító 
napsugara. Uraim! az önök ezúttal nyilvánuló szeretetében 
ez elismerés sugarát látom, s ez az még a m adottak 
mellett, ami léikéinél örömmel tölti el, ami e napot előt
tem felejthetleuné teszi. Emberi rendeltetésünk azonban, 
hogy a  bölcsőt a sir — az együttélés örömeit az elválás

szomorú gondolata keserítse. Még csak alig tapasztaltuk 
ini tisztviselők, hogy minő collegét bírunk benne, kit a 
felsóhbség tapintatos rendelkezése hivatalos kötelmeinkben 
osztályossá tett, még csak alig ismertük mi jó barátai, 
hogy szivének minő bővülésével tud rajongani azért, kit 
szeretni megtanult, -  még csak alig tudtuk meg mi mind- 
nyáján s velünk az egész község, hogy arra, ki beune, 
közöttünk él és mozog, a festő- és zene-művészet isten- 
asszonyai már csecsemőkorban művészi ihletnek csókjait 
lehelték : máris útra készen kell ót látnunk, hogy isme
retlen földre, emberi és honpolgári kötelességének teljesí
tésére siessen. Az utolsó „lsten-hozzádu fájdalmát enyhíti 
annak tudata, hogy téged megismerhettünk, hogv jelenlé
tedet, habár pár hónapig, élvezhettük. Menj Isten hírével! 
vidd cserébe szeretetünket emlékedért, mely közöttünk 
marad és lelkeinkbeu élni fog. — Isten éltessen !

II.
Mélyen tisztelt uraim! Hajh! de régen volt az idő, 

mikor török fog;a, szorongatta a horvátot; változott aztán 
az idő s aztán örült, aki törököt fogott magának; csak
hogy az is megtörtént, hogy felkiáltott az illető, hogy : 
„törököt fogtam, de visz is ám 1“ Nálam épen ellenkező
leg történt, Horváthot fogtam, de visz is ám, viszi magá
val szivemet, lel kémét, barátságomat — Egy városban, a 
szép Zalában, láttuk meg a napvilágot, töszomszédok vol
tunk és barátságunk fejlődvén a gyermekkorban, kisért 
minket az iskolákon át, soha nem változva, törhetleuül 
fejlődött a fcrfikoron át, megizmosodva és mindinkább meg
erősödve, bárhova vetett minket a sors hatalma. E bosszú 
időszakon át ismerni tanultam búcsúzó barátomban a ritka 
nemes fértijellemet: akit megszeretett ő. azt megszerette 
önmagáért az emberért, nem várva semmit e vonzalomért. 
A mit érzett, azt kimondotta nyílt magyaros őszinteséggel, 
utógondolat nélkül. A kit az ég különös kegyelme annyi 
sz p tehetséggel felruházott, akit a múzsák csókja ihle
tett, legyen meggyőződve, hogy a messze távolban is köz
tünk él szive-lelke, felejtui aem fogunk. Egyebet nem kí
vánhatunk, mint a z t: hogy legyen boldog teljes mérvben, 
mindenkor s velünk szeretetheti éljen soká Horváth Ferencz 
barátunk !

Poharat emelt még Takács R. István áll. ta 
nító a közönség kedveltjére. mint zenészre, kérve 
őt, hogy iia édes fájába — fuvolájába -  önti 
búját-örömét, visszagondoljon ránk, kik fuvola
já tékát oly áhítatta l hallgattuk, gondoljon akkor 
Muraszombat közönségére, mely emlékét szivében 
őrzi Ezen pohárköszöntőket több is követte, me
lyek az ünnepélyt csakis emelték. Fogadd tőlem 
is távozó jó  barát „Isten-hozzád !* ómat

Egy rajongó jóbarát.

J ő l c k u n A  „muraszombatjárási 
tanítókor árvaházalapja" részére újból adakoztak : 
Török Ernő 10 frtot. özv. Andalíts Gyuláné 5 frtot, 
fogadják a nemeslelkü adakozók a kör leghálásabb 
köszö letét. Muraszombat 1800. július 24-én.

Takács R. István, mint az alap főgyűjtője.
A m i i r a x z o m h a t  i c a « in ó  által a  saját 

kerti helyiségében í. évi julius hó 19-én rendezett 
tánczvigalommal egybekötött hangverseny — da
czára, hogy napos napját az esős idő elmosta s 
igy a hozzá fűzött remények nagyban csökkenni 
látszottak — a várakozáson felül sikerültnek 
mondható Sikerültnek tartom, mert ily hangver- 
senyszerü vigalmat Muraszombat közönsége ritkán  
élvez s igy az eféle mozgalom már a haladás s öröm
mel lá tott esemény számába megy és társas életünk 
felpezsdülő jeleként tekinthető. — A változatos 
műsor minden egyes darabját élvezettel hallgattuk, 
a működő tagok a nekik kiosztott szerepet jól 
felfogva, a lehető legjobban oldották meg. Rész
letes bírálatot mondanom fölösleges akkor, midőn 
a járásunk — s még a szomszéd Zalatnegyéböl 
is összesereglett nagyszámú, díszes közönség az 
Írott műsor számaival nem telhetvén be, azt újabb 
produkcziókkal kívánta megtoldatni. — S it t nem 
mulaszthatom el a két kedves bellatinczi Wlassits 
nővér összhangzó, erőteljes, szép, magyar darabo
kat tárgy ázó négy kezes zongora-játékát megem
líteni, mely szives közreműködésért s a nyújtott 
zeneélvezetért fogadják nevezett hölgyek ez utón 
is legszivélyesebb köszönetfiukét. A táuczvigalom- 
ról is szóljak, — erről ugyhiszem még fölöslege
sebb. Igazi magyar, kitörő jókedv hatotta át a 
mágikusan világított kerti tánczhelyiséget minden
felé, melynek csak a pirkadó hajnal vethetett véget. 
Az előzmények után természetes, hogy az anyagi 
eredménynyel is meg lehetünk elégedve, amennyi
ben a casino pénztára 53 frt 75 krral s kórház - 
alap 25 írtta l gyarapodott. Pohártalan

— A i i i u r a s z o i u h i i t í  c a s i n o  l8l)0. jú 
lius hó lO-éu ta rto tt hangversenyén felülfizettek ; 
Gróf Batthyány Árthur 5 frt. Vogler József 1 frf. 
Maár Lajos 1 frt. Sprauszky Sándor (Körmend) 
2 frt, Pintér Géza 5 frt, Sohár Flórián 20 kr.. 
Nagy Sándoiné (Bdlatincz) 50 kr., Horváth 
György 1 frt 20 kr.. Sinkovich Kálmán 20 kr., 
Slebitíii Iguácz 20 kr.. Dr. C'.ipott Zoltán 1 frt, 
Györtfy Béla 20 kr.. Török Ernő 2 írt 20 kr.. 
Kovács Károly 1 frt, Horváth Luiza és Kálmán 
10 kr.. Horváth F -r ncz 1 frt, S'.eredv Viktor 
1 fi i, Hunyady Sándor 20 kr., Agustich P ongrác. 
20 kr., Széli Mihály 20 kr., Kuhi<ch Mária 20 
kr.. Mintsek Antal és buga 40 kr., lla lbarth  Hen
rik 20 kr.. Koltay Pál 20 kr. B »rs Mihály 20 
kr., Bors Márt .ón 20 kr , Babos Jenő 20 kr., B*n- 
kovics János 20 kr., B iler Alfréd 20 kr.. Árvái 
Barnát 2 frt 20 kr., Hajós Ferencz (A hó-L oulva) 
40 kr., Dr. Horanszky ( Alsó-Leudva) 20 kr. Dr. 
Jó/.sa Fábián (Alsó-Lendva) 1 frt 20 kr., Kolossá 
József 40 k r , H artuer Károly 20 kr., Maradit* 
István 1 frt. Vüjecz György 1 fit, Kropff János 
20 kr.. Saáry József 1 frt, Ozdcz r Antal 1 frt, 
Kaply Kálmán 1 frt. A folülfi/.etókiiek szives kö
szönetét nyilvánítja A választmány.

— i a s i u  o - ü g y  A muraszombati casino- 
egyesület folyó hó 21-éu tartott választmányi 
ülésén a folyó hó 19-én megtartott hangverseny 
eredményét tárgyalás alá vevén, mindenekelőtt 
jegyzőkönyvileg köszönetét mondott a hangverse
nyen szerepelt működőknek, kiknek ügy buzgalma 
a fényes eredményt előidézte ; a számadó rende
zőséget, a számadás terhe alól felmentette, és tu
domásul vette a tiszta eredményt, mely 78 frt 
75 krra rúgott, amelyből 25 írtnak a kórházi 
választmányhoz leendő juttatását elrendelte.

— A m u r a s z o m b a t i  ó v o d a  z á r i in i ie -
p ó ly e . Ha a létért való küzdelemben lelked el
zsibbadt. úgy keres fel egy játszó gyenneksereget 
s lelked felüdül. örül az életnek, ismét hatni, 
tenni vágy. Ily érzelem honolt szivünkben, midón 
az óvodánk zárünnepélyén láttuk a kedves kisde
dek játékait Kammermayer Irma kisasszony való
ban csodát müveit e kis gyermeksereggel; hisz' 
vend anyanyelven is alig tud legtöbbje egy-két 
szót gagyogni, s itt már kedves hazánk édes nyel
vén (második anyanyelvénj is gagyog; nem hallani 
itt más szót, mint a magyart Játékaikat szebbnél 
szebb dalokkal kisérik. Igazán élvezettel töltöttük 
e nehány órát körükben. A gyermekek foglalko
zásaikat is bemutatták, a mikor tiszta, értelmes 
feleleteikkel lepték meg a hallgató közönséget Az 
összbenyomás oly kedves volt, hogy sokáig nem 
fogjuk elfelejteni óvodánk e zárünnepélyét; fogadja 
ezért hálás köszönetünket a fáradhatlan s tevé
keny óvónőnk ! Egy családapa.

— I* r im il iő .  K-resztury Vincze szomb&t- 
helyegyházmegyei áldozár első szent-miséjét múlt 
vasárnap a muraszombati plébánia templomban 
tartotta meg. A szent-misét lakoma követte az 
öröm-anya házánál Barkóczou. Szives üdvözlet !

— A m a g y a ro s i t  á s  t e r m é s z e te s  f o r 
r á s á r ó l ,  ó v o d á n k r ó l  a központban sem fe
lejtkeztek meg. Itőszig Ede alispánunk hathatós 
pártfogása mellett a törvény hatóság i5,650. számit 
végzésével az 1890. évre 200 frt vármegyei segélyt 
szavazott meg. Ha ehhez számítjuk buzgó képvi
selőnk, gróf Széchenyi Tivadar közreműködésével 
kiutalt 150 frtnyi államsegélyt, úgy óvodánk ez 
évi fennállását biztosítva latjuk. £>ok ily uemes- 
s/.ivii emberbarátot s óvodánk sorsán aggódnunk 
már nem kell! R.

— Színészt*!. Balogh Árpád színigazgató, 
ki társulatává! most harmadéve már másodízben 
ütötte fel városunkban sátorát és mindig pártfo
gásban részesült, az idén is, még pedig október 
lö-én szándékozik egy rövidebb színi cziklusra 
Muraszombatba jönni és a helyhatósági engedé
lyért folyamodványát már benyújtotta. Hisszük, 
hogy a szinügy iránt érdeklődő közönségünk a 
törekvő igazgatótól most sem vonja meg rokou- 
szenvét. Balogh ji leuleg Keszthelyen időzik.

A r s á l t t o r i i y a - u k k i  h e ly i  é r d e k ű  
v a s u l  megnyitása augusztus 4-ike és 15-ike 
között fog megtörténni.

— A  m u r a s z o m b a t i  ó n k .  tű z o l tó -  
e g y le t  folyó évi augusztus bő 3-áu (vasárnap) 
a plébánia-ligetbm i, kedvezőtlen idő esetéu pedig 
a Most-féle vendéglő termében tombolával egybe
kötött nyári táucziuulatságot rendez. Bdépti díj 
személyenkiut 50 kr., családjegy 1 frt, tombola
jegy 10 kr. Kezdete délután 4 órakor. Kéretik a 
közönség, a jótékony czél iráüti tekiutetbői tom
bola-tárgyakkal szíveskedjék hozzájárulni s azokat 
f. évi augusztus hó 1-éig Meixner Mátyás úrhoz 
juttatni, mélyért előre is fogadják a nemesszivü 
adakozók az egylet halás köszönetét. A tiszta jö
vedelem egyharmad részben a muraszombati to 
ronyóra alaptőkéjének gyarapítására fog fordittatni. 
Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapi
kig nyugtáztatnak. Minden belépt! jegy után egy 
sorsjegy jár. (A t. hölgyek kéretnek, minél egy
szerűbb öltözékben megjelenni.) A kik tévedésből 
esetleg meghívót nem kaptak volna, szíveskedje
nek evégett M e i x n e r  Mátyás főparancsnokhoz 
fordulni.

— T ű z . Audnrházáu julius lfi-án reggeli 3
óra tájban Rituper Imre ottani lakos gazdasági 
épülete ismeretlen okból kigyuladt és délelőtti 
1 1 óráig az egész lakház és gazdasági épület, 
csekély bútor és gazdasági eszközökkel együtt 
teljesen leégett. A kár Öt>3 írtra becsültetett. Biz
tosítva volt. r. 1.

— J á r á s u n k  t a n í t ó i  közöl többen fog
nak a Budapesten folyó évi augusztus hó 20-áu 
tartandó országos tauitógyülésen résztveuui. A 
tanitókar ezzel is into!I ige.icziáját mutatja meg.

— K o le r a  e l le n .  Mint egyik fővárosi 
lapban olvassuk, igen elöuyöseu ismert Korányi 
tanár ar nem tartja lehetetlennek, hogy a Spa
nyolországban uralkodó kolera tovább is ne ter
jedjen h ennek következtében elleuóvszerkéut a 
t i s z t a  v i z  ivásat ajaulja. Minthogy azonban 
a közönséges kutaknál a „cliolera baciilus" be- 
fészkelése nem tartható teljes biztonsággal távol, 
ennek folytán a „Petáuczi Széehényi-forrás* ki
tűnő egészségi vizét, melyet a miiéit, in. kir. Mi
nisztérium is mint gyógyvizet elismert s amely
ben semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó „dióiéra baciilus*, már a kút rendkívüli 
mélységéuél fogva is uem eléggé ajánlhatjuk.



— L e g y ü n k  ó v a to s a k  a fü rd é w iié l!
Figyelmeztetjük a szülőket. Iiogy gyermekeiket a 
nyári fürdés alkalmával oly nagyon szabadjára 
ue eresszék. Egy ily vigyázatlan fürdés áldozatát 
siratja Leadva) János gépészmester Cseszi regen, 
kim k 13 éves fia f hó 18-áu fürdés alkalmával 
a K-rkaba fúlt. Bár a viz nem mély s folyása is 
csendé*. a szerencsétlenség úgy történhetett, hogy 
a fin valószínűleg elmulasztotta testét jól lebü- 
t-üi, mielőtt a vízbe ment s a hideg víztől gör
csöt kapva, elmerült

— P ó * la i  n ie g h iz á s o k . A kir. posta és 
távirda-. illetve postahivatalok, a postai megbízá
sokat a helyi forgalomban is foganatosítják. Ehhez 
képest 500 írtig terjedő követelések behajtására 
postai megbízást lehet használni akkor is, a mikor 
a követelést magának a megbízást tartalmazó aján
lott levelet felvevő hivatalnak, avagy a levél fel
adása helyén működő más posta- és távirdu, illetve 
postahivatalnak kell behajtani. A helyi forgalom
ban a póstai megbízást tartalmazó ajánlott levél 
a helyi forgalomra megállapított tarifa szerint, 
vagyis 20 grammig (3 kr. vételdij és 5 kr. aján
lási díj) 8 kr., — 20 grammtól 250 grammig (6 
kr. vételdij és 5 kr. ajánlási dij) 11 kr. értékű 
frankójégy (levéljegy) felragasztása által bérmen
tesítendő.

— A f o n o g r á f  p o s ta s z o lg á la t  Imii.
Angol lapok szerint Mexikóban már használjak a 
fonográfot a postánál. Az irui olvasni nem tudó 
közönség, kinek ügyfeleivel közölni valója van, a 
postán felállított fonográfba elmondja üzenetét. A 
posta az üzenetet elküldi a czimzett helyre, hol a 
czimzett felet a póstahivatalba szólítják s fonográf 
utján tudtára adják neki az érkezett üzenetet. Úgy 
mondják, hogy a közlekedés e módját sokan föl
használják.

Vegyes rövid hírek.
— A m e g y é b ő l. A Szombathelyen állomá

sozó cs. és kir. hnszárezred parancsnokságának 
megkeresése folytán a városi tanács az ezred lo
vai számára úsztató helyül a tejszövetkezet tele
pén aluli kis szigetet jelölte ki. — Megyénk fő
városában városi bejelentési hivatal szervezésén 
fáradoznak ; szabályzatát a belügyminisztérium 
már jóváhagyta. — Ujhelyeu (Neumarktj Golo- 
vits Ferencz tehene három borjut ellelt, melyek 
mindegyike erősen ki van fejlődve. — A sárvári 
uradalomhoz tartozó „Mária Terézia" ménes-tele
pen Boda János csikós kutyáján veszettség törj 
ki s megmarta tulajdon gazdáját és egy Marton 
Mária nevű 10 éves leánykát. A kutya kiirtatott, 
a szerencsétlenek pedig Budapestre a „ Hegyes* - 
féle intézetbe szállíttattak. — Vöuöczkön a műit 
vasárnap nagy tűzvész dühöngött, melynek 21 la
kóház és melléképületei estek áldozatul. A felsó- 
eőri r. k. népiskola egy segédtanítói, a peczőli 
r. k. felekezeti magyarnyelvű iskola egy osztály
tanítói állomásra pályázatot hirdet.

— A h a z á b ó l .  A prezumtiv trónörökös 
Estei Ferencz Ferdiuáud főherczeg aug. hó 11-éu 
több napi tartózkodásra Sopronba érkezik. A fő
herczeg november elejétől kezdve állandóan fog 
itt lakni. — A büd-szent-mihalyi rablógyilkosság 
ügyében a vizsgálóbíró eddig már 140 tanút hall
gatott ki és 43 bíróságot keresett meg tanúki
hallgatás végett. A vizsgálat valószínűleg már 
aug. hóban be lesz fejezve, úgy hogy a végtár
gyalás októberben megtartható lesz. — Csik-me- 
gyéből Írják, hogy 8 község lakossága, 15,000 
ember, néz kétségbeesve a nyomor elé, mert egy 
szem gabonája síucseu; egész termékét a jég tette 
tönkre, — Győrött petroleumfiuomitó-gvárat. ké
szülnek felállítani, mely évenkint 250 ezer méter- 
mázsa petróleumot fog finomítani. — A „Buda
pesti Ujság“ f. hó 20-ával beolvadott az „Egyet
értésibe. — A pozsonyi dynainitgyár területén 
füstnélküli lőpor gyártása végett építendő gyár 
terveit a hadügyminiszter véglegesen jóváhagyta.
— Nagy-Kanizsán YValluer Henrik 20 éves köny
velő könnyelmű adósságok miatt agyonlőtte ma
gát. — Az iparos- és kereskedő-inasok iskoiába 
járásának Budapesten való ellenőrzésére nézve a 
fővárosi tanács javaslata folytán a keresk. mini- 
sfer e czéira a fővárosi statislikai hivatal kebe
lében külön nyilvántartási irodát állít fel. — Vécsey 
Gyula és Béla bárók váltóhamisítás vétsége miatt 
Budap-sten fogva vaunak. — Jáuoshá/.án múlt 
Csütörtökön délután l órakor óriás szélviharban 
tűz ütött ki. A veszedelem egyre nagyobbodott, 
ugy h«>gy 3 óra tájban már 90 ház ál lót I lángok
ban. A lakosok nyomora kimondhatatlan. A sze
rencsétlenség nagyságára nézve bővebb hirek 
hiányoznak.

— A K ü lfö ld rő l.  Pári»t tengeri kikötő
várossá akarják tenni. A terv már teljesen kés/, 
csak a képviselőház beleegyezése szükséges még.
— Egy berlini lap hire szerint Ferencz József 
királyt a liegnitzi német hadgyakorlatokra Kál- 
noky grót közös külügyminister is elkíséri s ott 
fog Caprivi német birodalmi kauczellárral talál
kozni. — New-Yorkból érkező hirek szerint múlt 
vasárnap éjjel De iverbeu egy szállodában nagy 
tűz ütött ki. A szállodában 100 ember aludt, a 
kik közül csak 12-őt sikerült nagy erőfeszítéssel

megmenti ni. — Koloradoban (Amerika) egy uta
sokkal zsúfolt, vasúti vonat a mélységbe zuhant. 
A vasúti hidat, előzőleg egy felhőszakadás rom
bolta szét. A mozdonyvezető s 5 utas szörnyet 
halt, 25 ember pedig súlyosan megsebesült. — 
Gráczban f. hó 21-én a R*-iningli»ur<-serfőzőben 
tűz ütött ki. ez alkalommal egy uialata-raktár 
égett le 60 waggou malátával. A kár lüO ezer 
frt. — A kolera Spanyolországban uua jobban 
terjed. — A starnbergi tó partján, azon a h lyeu, 
a hol a szereucsétlen bajor Lajos a tóba ugrott 
fogadalmi templomot szándékoznak építeni.

Közgazdaság.
— Kőid b o rs é  a s z a lá s a .  Minden tapasz

taltabb ga/dasszony tudja, hogy a zöld borsó be
főzése inilyeu sok bajjal és bibelödéssel jár. ami
hez gyakran még az is járul, hogy » fáradtságot 
meghiúsítja az. hogy valami módou levegő fér az 
üvegszeleuczébe, minek következtében a gondo-an 
konzervált borsó rövid idő múlva elromlik. Kö
vetkező módon sokkal egyszerűbben és jobban le
het conzerválni: a kifejtett borsót, ugy a c/ukor- 
borsót hüvelyestől, megfelelő mennyiségű vízben 
hirtelen felforraljuk vagy forró vízbe dobjuk. — 
Ezután leszűrjük s a borsót ritka vászonnal be
vont cserényekre terítjük s kemenc/.ébe tesvzttk, 
ahol 40 - 60 fokú melegségben aszalódik, mig 
üveginel-gségiivé nem válik. Ekkor üvegbe vagy 
bádogszelenczébe tesszük, amelyet jól lezárunk. 
Használat, előtt az ilyen borsót vízben kell áz
tatni s ugyanabban a vízben kell megfőzni a'.ért, 
mert ha ezt a vizet leszűr nők róla, ezuk űrtartal
mának nagy részétől fosztatnék meg. Az igy kon
zervált borsót nem igen lehet, a friss borsótól 
megkülöuböztetui. így lehet habot is konzerválni.

— A lo v u k  f ü r d e t é s .  A lovak lábai 
alsó részének, tehát a térdeknek lehűtése nem 
könnyen vezet hűtéshez, épugy, mint m m árt az 
ember kezének vízzel való mosogatása. A hasfalak 
bőrének inegnedvesitését azonban kerülni kell, 
mert ez könnyen kálikéhoz vezet. Mindig gondos
kodni kell arról, hogy a szőrök közöl a viz kéz 
segélyével eltávolíttassák, mert a lassan lefolyó 
viz megijedvesiti az almot vagy a talajt és el|)á- 
rolgása által alább szállítja a bőmérséket, ezen
kívül pedig különösen a hosszú szőrökkel fedett 
lábú lovaknál a bőr igen soká tartutik túlságosan 
lehűtve. Igen tanácsos, ha a ledörzsölést hazajövet 
után, a lovaknak az istállóba vezetése előtt vé
gezzük. Ennek az a haszna, hogy a lovakban a 
mozgás folytán még elég melegség vau, a szeuny 
még meg nem szárad és az állatok felizgatott 
tüdeje a szebadbau való mozgás által lecsillapit- 
tatik. A lovak piszkos lábainak tisztítását) az is
tállóban végezni nem ajánlatos, mert ezáltal az 
istálló szenuyesebb és levegője roszabb lesz. Az 
állatok hamarabb kihűlnek akkor, ha állás közben 
mosatnak le, s ez okból nem tanácsos őket az 
istállóból kivezetni, hogy lábaikat, utólag lemos
suk; legczélszerübb ezen munkát amint mondtuk 
még az istállóba menetel előtt végezni.

H u m o r .
— E m lé k e k .  A. Te öreg. adj kölcsön 50 

frtot. — B. Mi az ördög, már megint pumpálni 
akarsz? Hiszen ha pénzre van szükséged, ott az 
aranyórád, csapd be. — A. Nem tehetem. Az óra 
emlék az anyámtól. — B. Az éu pénzein ineg 
emlék az apámtól.

— A* o k o s  m a c s k a .  Vendég: Hej korc«- 
rnáros, kergesse el innen ezt a ronda mac-kát 
Erőnek erejével az én tányéramból akar enni. — 
Korcsmáros (elérzékenyülve): Istenem, istenem, 
milyen okos ez a macska. Megismerte, hogy ön 
az ő tányérjából eszik és azt hiszi, hogy neki is 
van hozzá jussa.

Irodalom.
— „A  szü lő  f i l lo x c r á ja “  czim alatt 

Sajó Karoly állami rovartani főgymnáziumi tanár 
Budapesten a tilloxerát tárgyaló müvet szándéko
zik kiadni. A inti nagy nyolezadrét alakú, füze
tenként 32 lap terjedelmű és egyenként 30 kinyi 
áru lenne, de megjelenése az előfizetők mennyi
ségéiül vau függővé téve. Minden 14—20 napban 
megjelennék egy füzet és a föuuebbi áron bér- 
menive küldetik el a megrendelőnek. Az előfizetés 
mindig 6 — 6 füzetre történik egyszerre, tehát, az 
első füzet megjelenésekor 1 írt 80 kr., a 7. füzet, 
megjelenésekor ugyanennyi és igy tovább. Elő
fizetések intézi ndők a szerzőhöz, VII. kér,. Wes
selényi utcza 41. sz, 1. emelet 10. ajtó.

— A liiig  é l ,  barátja marad a „Képes Csa 
ládi Lapok* czimii szépirodalmi s ism«retterj.*>ztó 
képes hetilapnak, aki gazdag tartalmával, gyö
nyörű képeivel megismerkedett. E lap előfizetési 
ára egész évre Ü frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 
Irt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagyko- 
rona-utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések" leg- 
cz.él szer libben postalváuyon intézeiidők, kívánatra 
bárkinek ingyen és bérmeutve szolgál mutatvány
számokkal. A legújabb szám következő változatos 
tartalommal jelent meg: „Má« világ." Regény, 
folytatás. Nagyvárady Mirától. — „Összenőtt szi

vek “ Költemény Luby Sándortól. — „Egy őrült 
végórái.* Murányi Ernőtől. — »Alkonyfeny.* El-
beszélé-*, folytatás. Kosovitz Rezsőtől. — „Le
mondás." Költemény Máriáimétól. — „A tudatlan 
baba.* Elbeszélés, folytatás, h'ailovs/.ky M. Idától. 
— Margit tőbeiczeguö esküvője. — „Liyll a há
ború alatt * Frunyois Copptj- regénye. KurJilotia 
Molnár Gyula. Folytatás. — Mindenfele: A bet 
tükre M-fis'.lótól. - Képeinkhez. írod .lom és 
művésze*. Hymeii. — Képeink : .Mária Valéria ki- 
ralykisasszoiiy és Salvntor főhercz-g arczképei — 
Csak lassan! — Mit mond a tükör? — Az első 
jiilb; a hálóban. — Regény-melléklet: „Igaz sze
relem* (Eredeti regény.) Irta MLkolc/.i H-nrik. 
(1 —16. oldalig.)

Szerkesztői üzenetek.
— Főt. Hanté István plébános urnák Szt.-l’éterfa. 

A folyó év harmadik negyedére küldött szives előfizetést 
köszönettel nyugtázzuk.

A nap és éj hossza.
Jlll A n ap A hold
Ausf kel nyug- kel nyug-

szik szik
27. 4.30 7-41 3.31 r-tóg.
2  H. -1 31 7 4<' 4 4«) 0.30'
2 0 . 4.32 7 3b 6. 1 1.14
3 0 . 4.34 7.37 7. 4 2 10
SÍ . 4.35 7.36 7.53 3.22

1. 4.37 7 34 8.33 4.43
2. 4.38 7.33 9. 4 6. 9

Piaci-árak .
Muraszombat, jut. 26.
Búza uj 6.— 6 20 
Rozs uj 4.8j 5 — 
Zab ni 5 . -  5 20 
Hajdina —. —.—
Köles . —.--- .—
Bükköny •—.— 
Lóber —.— —. — 
Kukorica, — 5.80 

» 6.—
Lenmag 11.— 11.30 

Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegedéből Spielfeldnek

indul reggel 4 óra 30 perczkor és odaér 6 óra 14 perczk
délelőtt 10 „ 2 5  „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 „

Spielfáidról Hegedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk

délután 2 „ 0 3  „ „ „ 3 „ 53 „
este 6 „ 45 „ „ • 8 „ 37 „

HIRDETÉSEK.

Sör-raktár.
Alulírott, tisztelettel tudomásává hozom 

Muraszombat ni. t. közönségének, hogy igen 
tisztelt vásárlóim kényelmére Iuraszom - 
ba tban ,H eu berger S im on ur finoman 
berendezett amerikai jégvermében

S ö rt
rekeszekben 25 és 50 üvegenkénti csomago
lásban, valamint 25 és 50 literes hordócs
kákban raktáron tartok és hogy ezek bármely 
időben Henberger 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.

(4 15. 3 —3) N clim id crcr  J ó z se f ,
az első gráczi részvény-sörfőzde raktá

rosa.

a!,9 Árverési hirdetmény.
Alulirt, kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. ez 102. «$-a értelmében ez-nnel közhírré teszi, 
hogy a in ura szőni háti kir. járásbíróság 2581, 
2582, 2583, 2584, 2585 8t)0. számú végzései által
Ogriseg (t . H. inarhurgi és Pick Henrik bécsi 
javára Neumann Lipót vas-bidegkuti lakos ellen 
364 fit 30 kr., 561 frt 60 kr., 186 frt 83 kr.. 
110 frt, 36 f frt 30 kr. és 301 frt tőkék, eze.knek 
6*,, kamatai és eddig összesen 169 frt 14 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával le és felülfoglalt és 1130 trt 
5l krra becsült női téli és nyári fejkendők, kék 
festő, barchet, carton, fehér vászon, színes oxfor- 
dok, oiián és nyári ruha-szövetek, kész alsó-szok
nyák és kötények, félti iliba-szövetek, bolti ezik- 
kek, bolti állványok és szoba-bútorokból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eludalnak.

Mely árverésnek a 2603 90. s/. kiküldést ren
delő végzés folytán a hely.szilien vagyis Vas- 
Hidegkutoii. alperes lakásán leendő eszközlésére 
I8 9 0 * ik  év jú l iu s  Ii6 ttO-ilt n a p já n a k  
délelőtt 9 órája határidőül kitü/etik és ahhoz a 
venni szándékozók ezeuuel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, az 1881. évi LX t. ez. Ió7. §-a értel
mében a legtöbbet igérőuek becsárOll alól is el- 
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-baii megállapitotf feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Muraszombat, 1890. évi julius hó 21-én.
TOTTH MIKLÓS, kir. bír. végrehajtó.

Nyomatott Grünbauiu Márk gyorssá)tóján Muraszombat.
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