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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdoDOs:

MÁRK.

földönmtóvá teszi e«s>z vidék lakos-Allami tűzbiztosítás.
Vem szeretjük, ha az állam min- 

,lenre ráteszi kezét, mindenbe avatko
zik és a polgárság fölött, olyan gyám
kodás gyakorol, mint árvák fölött köz- 
gyám.

Olyan államokban, ahol ez törté
nik, kiirtják a nép kebeléből az önál
lóság érzetét, mely pedig a nemzeti ha
ladásnak alapját képezi.

De vannak a népek életében oly 
társadalmi és közgazdasági mozzanatok, 
melyek az állami segélyt, az állami 
kezelést, szóval az állami hozzájárulást 
nélkülözhetlenné teszik.

Azt a kérdést, vájjon czélszerü volt-e 
a vasutat, a postát, a távírdát államo
sítani, a mindennapi élet elég világosan 
fejti meg.

Van azonban a modern állam és 
társadalmi életben ezeken kivid is több 
oly ügy, melyet a közérdek szempont
jából ki kellene emelni a magán vállal
kozás szférájából és egyenesen állami 
kezelés alá tenni. I ly e n  a tű z b iz 
to s í tá s  ügye M a g y a ro rsz á g b a n .

A tűzbiztosítás nemcsak társadalmi, 
hanem gazdasági szempontból is ma 
már első rendű kérdés.

Köztudomású, hogy nálunk mily 
pusztításokat visz véghez a tűz rom
boló eleme és mily félelmetes madár 
mináhink a vörös kakas, mely gyakran

sagat.
Hogy a múlt sajnos tapasztalatairól 

ne is szóljunk, csak a legközelebbi hetek 
krónikájára hivatkozunk annak bizonyí
tására, hogy mennyire szükségünk volna 
egy erős kézre, mely a tiiz pusztításaival 
szemben a lakosság védelmét nyomaté
kosan eszközölhetné.

A tüzeseteknek majdnem fele része 
gyújtogatásból ered. A boszunak e ke
gyetlen kicsapongásait a büntető kódex 
paragrafusaival alig lehet fékezni. Itt 
még ennél is hathatósabb eszközökről 
kell gondoskodnunk és ennélfogva leg- 
czélszeriiebbnek ajánlkoznék e tekin
tetben a tű z b iz to s í tá s  á l la m o s í
tá sa , vagyis más szóval a k é n y sze r-  
b iz to s í tá s  b e h o z a ta la , mily eset
ben megszűnnék a boszu bűnös közre
működése.

Ha az, ki polgártársát bosznbél 
érzékenyen megkárosítani akarja, tudná, 
hogy a tűzkárokat az állam megtéríti 
és hogy veszteség helyett egyedid érték- 
cseréről lehet szó, akkor bizonyára nem 
volnának olyan sűrűk a gyújtogatás ese
tei és az országban lépten-nyomon nem 
találkoznánk tüzkárkoldusok ezreivel.

De vannak az állami kötelező tiiz- 
bitositásnak számos más előnyei is.

Ma, hogy a tűzbiztosítás magán
vállalkozók kezében van, találunk tiz-
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ezer lakossal biró községet is, ahol 
mindössze csak egy pár épület van biz
tosítva.

Ks e szomorú jelenségnek főleg az 
az oka, hogy a biztosító intézetek 
ügynökei a. magyar népben nem képe
sek bizalmat gerjeszteni és kiilömbözö 
ii/.leti fogásaikkal inkább elrettentik, 
semmint megnyernék az eszmének.

Ila az állam kezébe venné a tűzbiz
tosítás ügyét, akkor nyomban megszűn
nék az az aggodalom, hogy itt pusztán 
csak nyerészkedési vágy dominál, és 
a biztosítási dij alacsonyabb kiszabása 
által is meggyőződhetnék az intézkedés 
áldásos voltáról.

De államosítani kellene a tűzbizto
sítást már csak azért is, mert állami 
kezelés mellett a községeket el lehetne 
látni a legjobb oltószerekkel, ami az 
értékek tömeges elpusztulásának hirte
len gátat emelne.

Most azt tapasztaljuk, hogy a köz
ségek oltószerei silányak és bár nagy 
költséggel járt azok beszerzése, az oltás 
követelményeinek nem felelnek meg.

Lelkiismeretlen üzérek küldöttei le
pik el a községeket, akik nem áruik 
jóságával, hanem nyegle nyelveléssel 
győzik le a jobbnak konkurrencziáját. 
Az állam mindennek véget vetne. Addig 
is, mig maga gyáraiban a szükséges 
oltószereket előállítani képes volna, első

A csökmöi sárkány.
Biz ez már régi história.
Vagy négyszáz évvel ezelőtt történt, hogy 

nyáron, aratás idején sárkány csapott le a csök- 
mői földekre.

Szörnyen csúnya egy íeuevad volt. Akkora 
szemei voltak, mint egy jókora veder, — akkora 
körmei., hogy i>zouy volt nézni. És hatalmas tiiz- 
os/.lopbnu fújta magából a lángot.

Ahogy lecsapott, egyszerre hekapott három 
embert.

Nosza na</y lett erre a rémület az aratók 
között Menekült aki tudott e.s nem akadt ember 
Csők inon, aki ki mert volna me mi a házából.

Az elöljárók végre is belátták, hogy valamit 
kell t. uniók, hogy el kergessék a sárkány t. külön
ben az a íeuevad felgyújtja a helységet. A gabo
nát úgyis lepörzsölte már. Aztán megtörhetetlen 
állapot az is. hogy az emberek ne mehessenek ki 
* házukból, épen olyan időbeli, mikor legtöbb a 
munka.

Összeültek hát a falu vénei és elkezdtek ta 
nácskozni, hogy mittevők legyenek ?

— ltagadjunk fegyvert! indítványozta Tupa 
uram, — ki kaszát, ki kapát fogjon a kezébe! 
Aztán menjünk neki a sárkánynak !

— Botor beszéd! — szólt erre a biró. — 
Semmire se menuéuk a szörnyeteggel tizemben.

Hanem az történnék, hogy sokan elpusztulnának 
közülünk.

— ilát küldjünk deputácziót a királyhoz, — 
mondotta S/.ücs Péter uram, - kérjük meg. hogy 
küldjön s< gitségünkre ezer páuczélos vité/.t. Eo-r 
pauezélos vitéz majd csak megbirkózik a sár 
káuyuyal.

Megint csak fejét rázta a biró.
— Nem volna rósz, — szólt, — de mire a 

vitézek, nyoma sincs a falunknak. Mást, mást kell 
itt tenni.

— De mit?
Felál lőtt erre Gábor Mihály gazda és azt ta

nácsolta :
— Hivassuk idő uz öreg Mártont, ha ő nem 

tud segíteni rajtunk, hát senki!
— Az ám ni! Hogy az öreg Márton bácsira 

még nem gondoltunk ! Elő kell liiviii az öreget..
Az öreg Márton nagyon bölcs ember hírében 

állott, aki mindeuuek tudta az orvosságot, minden 
bajon képes volt segit.**ni. A beteget hacsak a 
kezével érintette, rögtön felgyógyult.

Elhivatták tehát az öreg Mártont..
— Hallom, hogy valami baj vau! — szólt a 

bölcs aggastyán mikor belépett a tanácskozók 
közé.

— Baj bizony, Márton bácsi!
— A sárkány, ugy-e ?
— Az, az, azt a sárkányt szeretnek mi 

elűzni.
Márton bácsi leült, tenyerére hajtotta ősz fe

jét és pár perczuyi gondolkozás után igy szólt:
— Egyszerit módja, kömiyii módja van annak !
— Könnyű módja? beszeljen hát, beszéljen !

— Egy fél fi egy asszony elűzheti a sárkányt, 
— szólt Marton bácsi. — Egy férfi, egy asszony 
menjen ki a sárkányhoz. Háromszor mondja a 
félti: „Az isten nevében parancsolom, menj el!* 
lláiomszor mondja az asszony: „Az isten nevébou 
parancsolom, menj el!* Bátran megtehetik, nem 
lesz báutódásuk és a sárkány is el fog menni 
innen !

— Csak ennyi? hiszen ez nem nehéz! — ki
áltott föl a biró.

— Csak ennyi! — felelt az öreg Mártou. — 
De olyan férfi kell hozzá, aki még sohasem csalta 
meg a feleségét, meg egy olyan asszony, aki soha 
sem csalta meg az urát. Mert amelyikük csak 
egy csókkal is vétett a hitvesi hűség ellen, ha
lálnak halálával pusztul el!

Rögtön kidobolták Csökmön, hogy az öreg 
Márton mit mondott.

— Aki vállalkozik a nagy nmukára, jelent
kezzék a község házán. Húsz arany lesz a férfi 
jutalma, busz arany az ass/.ouyé is.

De bizony hiába volt minden felhívás.
— Mert se olyan férfi nem akadt Csökmön, 

aki a feleségét még meg uciu csalta.
Se olyan asszony, aki még meg nem csalta 

az urát . . .
*

Hogy történt, mint történt, hogy a sárkány 
mégis elkotródott Csökmóről anélkül, hogy a köz
séget elpusztította volna : nem tudom.

Csak annyit tudok, hogy még manapság is 
jaj annak, aki csökmöi embertől meg meri kér
dezni: „Hát hogy is kergettek el keudtek azt a 

| sárkányt?* BIHARÚ



rangú gyárosainkkal, a Geittner és 
liausch és M'alser Ferencz czégekkel 
léphetne összeköttetésbe és gondoskod
hatnék a magyar nép teljes tüzbizton- 
ságárdl, ami a jelen viszonyok között 
nagy áldás volna Magyarorzságra.

Szerény válasz
a „Muraszombat és Vidéke" 29-ik számában megjeleut 

tárczaczikkre.
A „K lagen fu rti prof. la p “ ból ford itgató  

C Ii u ra t mi római katholikusok szerény 
kutli türelrnességgtíl a r ra  kérjük, hogy „a 
m egújult világosság hitelvei" szám ára, azaz 
az Á gostéban 1555. évben lé tesü lt békekötés
ben először nyilvánosan elism ert evangélikus 
ágostai h itfelekezet tanai szám ára uj evan
gélikus ágostai közlönyről —  szak lapró l — 
gondoskodni szíveskedjék. „A m egújult vilá
gosság hitelvei —  mondja a tá rczaczikk  — 
nj életbölcseség alapjául szolgáltak, melynek 
folytán a szellem  ú jjászüle tése utat tö r  ma
gának a gyakorlati é letbeni á ld o tt  tevékeny
ségre."

N álunk katholikusokuál a legrégibb és 
leguiabb világosság K risztus —  ki m indig 
ugyanaz. „Igaz  világosság vala  ez, mely 
megvilágosit minden e v ilágra jövő em bert." 
(János evang. 1 . r., 9 vers.)

E zen világosság vagyis K risz tu s  üdvözítő 
tudom ánya fen n ta rtá sá ra  és te rjesz tésé re  van 
az egyház alapítva. Mi róm ai katholikusok, 
máskép páp isták  csuk m egm aradunk azon 
értelm ezés m ellett, mely oly régi mint. anya* 
szentegyházunk, hogy szen t P á l apostol szavai: 
„hogy aki nem dolgozik, ne is egyék" (a 
Thesszaloniaiakhoz ir t  11 lev. 3. fej. 20 . vers) 
nem ron tják  le a kolduló barátok katho likus 
intézm ényét, és hogy a három  evangélium i 
tanács, te h á t az önkényt v á lasz to tt szegény
ség is, aká r egyénileg aká r tá rsas körré vagyis 
szerze tté  alaku lva gyakoroljuk azt, az erkölcsi 
tökély m agasabb fokára helyezi az em bert.

így  m agyarázza egyházunk K risztus sza 
vait M átéuál 19. rész 2 1. versében : „M onda 
neki (az ifjúnak, ki ifjúságától mind meg 
ta r to tta  a parancso latokat,) J é z u s :

„H a tökéletes akarsz  lenni, akkor menj, 
add el a mid vagyon, és oszd a szegényeknek, 
és kincsed leszen mennyben, azu tán  jöjj és 
kövess engem ." M i katholikusok mind ezen, 
mind a szen t P ál ir ta , szen tirás i hely m agya
ráza táná l az anyaszeutegyház csa lhattad  te 
kintélyére tám aszkodunk, m in t a jó kis gyer
mek édes anyja ö lé re ; de a K lagenfurtin  
p ro t. lap  pártolói csak egyéni —  em beri —  
tévedhető nézetűknek adnak kifejezést, mert 
a p ro te stán s  h itfelekezet minden egyes tagj i 
te lje s  jogosultsággal bir sa ja t egyem sugal- 
m az ta tása  sze rin t a szen tiras t majd így, majd 
úgy fejtegetn i. Ezen két különböző elvet nem 
szabad szem elől tévesztenünk.

Ámde „M uraszom bat és V idéke" a katho- 
likusoknak sem szak lap ja ; a z é r t legyen sza 
bad még egy ta p asz ta la ti megjegyzést kocz- 
káztatnom . M uraszom bat és vidéke katholikus 
lakosságá t rendesen évenk in t 2  kolduló b a rá t: 
egy pozsonyi irga lm as és egy varazsdi vagy 
Csáktornyái ferenczrendi b a rá t szokta meg
lá togatn i. Az irgalm as alkalm atlankod ik  ugyan 
az evangélikus községi bíró vagy jegyző uráli
nál is, (közbe legyen mondva, az idei kole- 
daló d icsekedett az ezek részéről ta p asz ta lt 
m üveit szívélyes modorral,) hogy fölvegye az 
állam ilag  engedélyezett, m egállap íto tt s nyug
tá z o tt 2 0 — 50 krajczárnyi, egész 1— 2 frmyi 
összeget közsegeukint, de ennek fejében sem 
ő, sem szerze ttá rsa i nem veszik a lkalm atlan 
kodásnak, ha evangélikus vallásu vagy bár 
minő vallasu beteg em ber pozsonyi kórliázu 
k á t felkeresi és ingyen (sem a megye, sem a 
család te rhére) gyógykezelteti m agat. —  A 
ferenczrendi barát ellenben csak a katholikus 
házak a t és pedig a vagyonilag es vallási érzü- 
le tileg  jobb m ódúakat keresi föl, hogy össze- 
koledálja k lastrom a szám ára némi részben az 
élelmi szereke t H a ez a világi szerze ttá rs  
(frá te r  vagyis nem miséspiip) hazatér, bizony 
dolguzuia kell, hogy éltessék. A nagyérdem ű

ferenczrend i le lk ia tyák  m int buzgó, fáradhat- 
|a u lelk ip  iszuiruk ism eretesek, kik m int ön
feláldozó m unkatársai a világi papságnak sz in 
tén köztiszte let- és szeretetnek  örvendenek. 
M uraszom bat és vidéke szü lö ttje it, k ik a 
ka tholikusok szem eiben ily dicső szerze tesi 
pályát vá lasz to ttak , az Is ten  sokáig éltesse!

A tá rczaczikk  többi sa llan g ja it v issza
küldjük, ahonnan előkerültek , a mesék o rszá
g ába ; o tt jó szo lgá la to t tehetnek  a dajkák 
o k ta tá sá ra ; de M uraszom bat és vidéke kath. 
lakossága minden b irkátü relm e m ellett nem 
kér többet belőtök a helyi lapban.

Többek nevében 
EGY KATH. PLÉBÁNOS.

A lutri kérdése.
Naponta uj es/.iuék nyô pHrtifíifc' á rtérbe, ak

ként, amit a hogy azokat a ‘kór' halHjma köve
teli ; az eszmék keresztül vitelénél azonban Számolni 
kell ;i tényezőkkel, hogy azok iirkabb ká
rosan hatnak a közösségre való tekintetben, mint
sem a minden újításnál remélt javításokat ered
ményezhetnék.

Tagadhat lan, miszerint a kis lottó egy oly 
valami, aminek a tulajdouképem nevet ueiu szabad 
kimondanunk, mert ezen intézmény, mely családok 
boldogságát dúlja tel, mely az közerkóícsöt meg
mételyezi, mely szanitalauokat mar mindenüktől 
— vagyonuktol és becsületüktől — megfosztott, 
sajnos — törvény által van szentesítve!

Szentesítve! Igazán nevetséges, hogy még a 
kis lottó alkos létezésére is e magasztos es lelket
átható szót: „szentesítve" kell haszualuuik.

De iui, közéig az idő, amidőn sárba lesz ti
porható azon rendszer, mely csak alkot szült, m".ly 
a köznépnek megrontására igyekszik es mely szé
gyenfoltja az egesz országnak — de mely kultu
rális államokban mar nagyon regen nem létezik, 
vagy jobban mondva, soha uom is letezett !

Ostobasagszülte itelet sok minden badarságot 
elkövetett mar, sőt (boszorkauy-eg-les ázegsdoi) 
emberélet is esett ennek áldozatul uem egyszer ; 
ostobaság szülhette a kis lottót is !

József császár ezt monda: „a kis lottó iái 
nagyobb ostobaság csak az, ha az enib tr életében 
egyszer sem kísérli meg szerencséjét, aki pedig 
gyakrabban rakja a lutrit, az megérett az őrültek 
haza számára.* fia József császár tovább uralko
dott volua, ma un csak nevetjük őjeiukuek kor
látolt észjárását, holott most csak sajnálkozni tu
dunk azon, hogy meg mindig akadnak gyenge
elméjű emberek, kik a lottóra hordjak összes 
megtakarított filléreiket — és — — — csodákra 
hisznek !

Ám, bála az Égnek — fogynak a lutrizók ;
a kiucstar minden évben kevesebbet vesz be e
CZimeu ; józanodik a nép és óvakodik a, könnyel uiü
pazarlaistói és maga a kormány atl.i tja elvegre,
miszeri ut, tekintetbe véve nem egyedül .i légii több i
F a r k a s lottó-bős esetiít, billeni ii ki. lutri
áltál sugaimázott Cielekeileiek áltál okozol. t er-
kölest hanyatlást is, elhatározta a kis lottónak
beszüuituteset és helyébe „ v a l a  m • m a -s ii a k*
beveze lését.

A napi- és pénzügyi lapok ö.-ülulek. n.igyon
örülnéli  ennek — és un is, es volü tk, azt Illi >zük.
mindéii józan gondolkozó halat ad az egnek, hogy
legalább mar az akarat mutatkozik : jav ilümi e
borzas/stó állapoton. Az akárát magi is győz.sleiu !
kivált, ha az akarat komoly es u ni íog nii gint
badarabbuál badar,ibb dőlgot teremni.

Fi•Ilink azonban, és i• v i 1 tűik kiménidjuk felé-
sünk .lkát, llugy meg iüs.szabb lesz, mi.it volt
eddig, ha a kis lottó h 1je lt  a N •melói i/.,igbau
IS bev.iZetett úgynevezett Osztály-, őrs, t, 1 «»-
gad jak el .utunk, mert e/. a szegényt Csak köl
dússá. a középosztályt c iik szegényny c es kes óbb
pedig ezt is koldussá fogja tel'ill.

E. l.iig ii szögén; miibér 10 -2 0 krt 1ett u
lutrira ; megkoplalta e rendkivüli klaMasat, mert
reméli}rkedett, hogy majd kap pár 1ÜU irtot ; ez-
után ba játs.za111 akar, elzalogositpi vagy eladja
majd keserű-m össze ka pántolt bőinóját, In>gy *gy
ily osztaly-siírsjegyhez juthass. • u — mert ői nyerni
akar, hisz inindegyik i.uasodik -mrsj.•gyneli nyernie
kell!! arról azoubau megfeití<dkez ik, hnjjry nem
lesz ő, vagyis uem okv etleu ő 1esz aiZOll SZe re ii esés,
a kit a maisodikuak, azaz a nyelőnek lehetne
nevezni.

N n g y  giirral táiuu bu i karok az ősz-
taly-sorsjegy eszméjét, mert majd lehet, úgy mint 
Németországban — gseftelui velük; az o-ztaly- 
sorsjegyek még azonfelül megszoktatjak az efélt* 
kiadásukat, a rendkívüli hasznot hozó Ígérvény- 
üzletet is értékesitui fogják, a hol ismét csak a 
bankár és péuzüzlnt lóg a uyenn-vagyó közönség 
révén meggazdagodhatni — untsem töróduek azzal, 
hogy ennek levét csakis a közép- és szegényebb
o.s/.laly issza meg, az eg.*,/. .szegénynek pedig ep.oi- 
■seggel sohasem fog módjában lenni, a szerencsét 
csak legtávolabbról is felkeresni.

Különben lássuk csak, mii ir a '„Magyar 
Merem* e havi 248-ik számában. A czikk így
hangzik:

A  k is  lu t r i  e ltörlése.
Az utóbbi időben több oldalról merült fel a 

bir, hogy a kis lutrit eltörlik és helyébe az úgy
nevezett osztalysorsjátékot léptetik életbe. Mind
annyiszor megczafoltak a híreket, utalva arra, 
hogy Ausztria, melynek a kis lutri több mint 8 
millió írt jövedelmet hoz, uem mondhat le e be
vételi forrásról, Magyarorszag pedig egyoldalulag 
nem intézkedhetik leuyeges károsodása nélkül 
ez ügyben.

Most azonban a czáfoiatok daczára positiv 
alakban újra közük, hogy a pénzügyminisztérium
ban tanulmányozzák a kérdést és hogy közelebb 
e tárgyban euquetet is fognak tartani. Ebből azt 
krll következtetni, hogy a lehető egyöntetű eljá
rásra vonatkozólag Ausztriával már létre jön a 
in< gegyezés vagy, hogy a magyar kormány, túl 
téve magát eddigi aggodalmain, maga kísérli meg 
a lutri kiküszöbölését.

A karín int van is, megelégedéssel vesszük tu
domásul, hogy kormanyfertiaiuk végre komolyau 
hozzálátnák a budget egy oly teteleuek elemeséhez, 
a melynek nálunk amúgy is csekély jövedelmező
sége semmiféle aranybau nem allolt ahhoz a nagy 
erkölcsi kaihoz, a melyet főleg az alsó neposzta- 
lyokban okozott. Pedig nálunk arauylag meg uem 
is volt oly erős a jatekdüb. Hiszen 1868 —lö77-ki 
átlagban a lutribetétek nem haladtak meg a 31 2 
milliót, az 1878 — 1887-ki atlag pedig ueiu mutat 
többet évenkint 3.14 millió frtual, holott Ausztriá
ban az 1879 — 1884-ki átlagban évenkint 2l mil
lió forintnál többet áldozott a lakosság a játék 
ördögének.

De ezen aránylag kedvezőbb viszonyok da
czára tény, hogy a lutri betetei kis összegénél, 
búzásainak sűrű -gyuiasulanjanal es a chanceok 
Csekélységénél lógva veszedelmes jószág főleg a 
„kis emberre* nézve, a kit a játék heve nagyon 
könnyen elvon rendes foglakozásától és csökkenti 
munka és keresetképességet.

Mi jöjjön azonban a kis lutri helyébe ?
Mert habár uom nagy összeg az, a mit jöve

delemként nálunk az államnak bajt, mégsem mond
hatunk le minden kárpótlás nélkül a több mint 
másfél millióról.

ügy latszik, a mérvadó helyek az osztály- 
sorsjatekot szántak helyettesitóuek. Ennek a klasz- 
szikus hazája Poroszország, ahol évente két ilyen 
sorsjátékot n udez az allam, a melynél a nyerési 
cbauciok igazságosabbak, a betétek nagyobbak s 
igy az erkölcsileg romboló halas jóformán nagyon 
csekély. Hivatalosan konstatálva van, hogy Porosz- 
országbau az osztálysorsjátékban résztvevők túl
nyomó része a jobbinódunk köréből kerül ki. E 
mellett az a körülmény, hogy csak kétszer éveu- 
kiut és nem mint a lutrinál hetenkint kétszer vau 
búzás, lehetetlenné teszi a játszók folytonos izgal
mát. A betétek egységesek, mert a sorsjegyeknek 
fixaluk vau és ez korlátot vet a játékszenvedélynek. 
Végre az allam inkább közvetítő, mert megelég
szik a betétek bizonyos százalékával és a bélyeg
illetékkel. mig a befolyó összegek túlnyomó részéi 
nyeremények alakjában a játszóknak visszadja ak
ként, hogy minden második sorsjegyre okvetlenül 
esik nyeremény legalább a betétösszeg erejéig.

Az osztalysorsjátekuak ez a rendszere tehát 
mindenesetre eiőuyöt még az állam szempontjából 
is, mivel nem lesz nehez dolog abból belyrebozui 
a kis lutri eltörlése réven szenvedett veszteséget. 
Sőt azt hisszük, bog) helyes kezelés mellett még 
jövedelmezőbbé is valhatik a lutrinál."

A mi nézetünk ellenkezik ezen feltevésekkel; 
le <j közelebbi számunkban visszatérünk a lottó
kérdésre.

Hírek és különfélék.
— Jelen számunk technikai akadályok 

következtében kellő időre nem készülhetvén 
el, e késésünk miatt I. előfizetőink szives el
nézését kérjük

— K ettős  ünnepe lesz a m a
g ya rn a k ! A ugusz tus 18-án ünnepeljük
uralkodó felséges k irá lyunk  szü le tése nap ját. 
E u rópa fejedelm einek p jld iu y k  *pe ő, a leg- 
alkotH iányosabb, a legnem esebb szívű állam fő, 
a k it népeinek k io ltlia ta llan  s /.e re te te  k isér 
lépteti nyomon.—  A ugusztus 20 áu S u t.-István  
első apostolt k irá iyu  tk em lékünnepét ült a 
balás m agyar. 0  vo lt az, a ki m egvetette  
az ezredéves m agyar birodalom nak a lap k ö v é t. 
L á ttu k  a  ta tá rp u s z ti tá s t,  nyögtünk a török 
já rom  a la t t  és „ . . .  él m agyar, áll Buda 
még." I t t  a h a társzé len  idegen elemektől, 
népektő l körülvéve tűzzük  ki e két ünnepen 
nem zeti lobogónka t; ez h irdesse , hogy lelkünk 
föl az egekbe tö r fohászával a nepek U rához !



\dj<»i üdvöt, boldogságot e megviselt, sokat 
szenvedett magyar hazának és boldog népe 
közt igen boldogan eijen soka a legszeretet- 
tebb király! x.

A m ura szo m b a ti önkénte** tiiz- 
A lbH 'gy le l áltál folyó 1890. évi augusztus hó 
•; hí tart"tt taiic/unulataág alkalmával az összes 
h vg(,.| volt 256 frt 41 kr., kiadás pedig 66 frt 
(,i; kr. » így tiszta bevételként marad' 189 frt 
-0 i<r. tíbl"”l a toronyóra javára adatott 64 frt 
|1 kr.. » iü-'.i.itó-'g.yletnek pedig maradt 125 frt
»;t kr. Ez alkalommal felülfizettek : Nmeit, gróf 
8/ápáry Géza ur 20 forintot, süríiházai tűzoltók 
4 frtot, Haubuer József es Árvái család 3—3 frt, 
Török Ernő, Pintér Géza, dr. Czipott Zoltán, 
gkrabán Iván egyenként 2 frt es dr. Vajda N. 2 
Irt 50 krl. Safiry József 1 frt 9 kr , Tóth József, 
Horváth Pál. Tótth Miklós. Vogler Józ«ef. Lamm 
| .„ R.tz Johanna. Gölb-z József, Oláh Illés, 
Horváth György. Kovács Károly, Ridkohl Mihály,
F in g e r  hűt János és Stftar I tvan 1 -1  frt, Ar- 
niuth Lipót, Cz'-lczer Antal, Bölcs Béla, Faschin- 
ger Győző, Smkovich Kálmán, Mayerhofer E le, 
Frankó JauoS, Fasehing János, Seruga Frigyes, 
Piibnu József, Krausz Miksa, Metzker Mátyás, 
Htrsclil Hermán, Rózsa István, Fnisz Miklós, 
.S'.iáry Ferenez. Vratarics Iván. ifj. Most Rezső, 
Csaplovics Fereucz, Mezei Jakab, Smkovich Dénes,
< -künkéit Lipót, Maradics Isi vau, dr. Ivauóczy 
Ferenc/., dr. Bohns Jáuos, Postl János, Liszek 
|{M|a, kjurabáu Fereucz, Kiilics István, Csorna Jenő, 
Hodo'Csek Mihály, Czipótk Jáuos és Beukovics 
.l.iiif' 50—50 krt, Kolossá Ferenc/. 40 krt, Árvái 
Bodog, Sommer Mór, Kreitziuger Ede es Szalay
J ,  i .s egyenlőm 30 krt. Meixuer Malyásué, Győrffy 
Béláit'* és Vüjee/. György né 25—25 krt, Neutuan 
/  iga. Spitzer Zsiga. Fehér Béla, Soltár Ignác/., 
llunyady Sándor, liirscbl Béla, Halbarth Henrik,
|Vcíi r Miksa, Szlávicz József, Völgyi Ferenc/., 
Schuch Eudre és Mir Antal egyenkint 20 krt,
k .... . József és Sándor Zsiga 15 —15 krt, Ru-
ysits Mátyás, Hartmann Béla 10 -10  krt és Bittér 
,| mos 5 krt. Fogadja a jótékony czél iránti nemes 
pártfogásáért a ti. é. közönség a muraszomb iti

,k. tűzoltó-egylet nevében a rendező bizottságnak 
ezúttal nyilvánított leghálásabb köszönetét.

— i  lá n z á s r i i  m é l tü .  Nagyon tiszt. Puhán 
Autoniuus Szeut-Donionkosreiidü uj aldozár, múlt 
pétiteken vagyis folyó évi Nagyasszony napjait a 
muraszombati templomban nagy misét mondott s 
elit)'k végeztével áldást, osztogatott, mely alatt —- 
a bevett szokás szerint — az ájtatoskodó hívek
től mintegy 4 —5 fit miatyánk-garast kapott. —
K. zen összegből a nevezett uj aldozár — saját 
nyilatkozata szerint azért, mert ő muraszombati 
születésű és mert Muraszombat haladásához ő 
h hozzá akar járulni — 2 forintot adott a torony- 
óra-alap vagyonának gyarapítására. Midőn a ne
vezett uj aldozár urnák az adott ajándékáért kö
szönetét mondunk, egyszersmind felhívjuk a u. é. 
közönséget, hogy ezen önzetlen adakozást mind
inkább utánozni méltóztassék.

„ A k i  Im iiül, az  e l n e m  
Muraszombat községének tanuló-ifjusági múlt év 
augusztus havában ugyan Muraszombatban felál
lítandó uj toronyóra javára műkedvelői előadást 
tartott, melynek a u. é. közönség partolása kö
vetkeztében az lett az eredménye, hogy a torony
óra — némi jóakarat mellett — már a közel jö
vőben felállítható 1 eszeu. Ennélfogva — a fentebbi 
bevezetésnek megfelelőieg — bátorkodik a tanuló 
ifjúság Muraszombat község haladását újabb eszme 
áltál előmozdítani akkor, midőn egy uagyharaug 
beszerzési alapvagyouáuak 'gyarapítása végett is
mételten ez évi augusztus 29-ára tánczmulatsággal 
egybekötött műkedvelői előadást rendez. Ne vegye 
a nagyérd •mii közönség a taiiuló-ifjuságnak ezen 
törekvést szerénytelenségnek. — kivált ez idő 
szerint, midőn mással még nem járulhat községünk 
tekintélyének emeléséhez, mint midőn csekély 
szellemi tehetségét és jóindulatát a haladásnak 
rendel kezesere bocsátja. Kérve a Nagyérdemű Kö
zönségnek pártolását s a kitűzött czél elérésére 
szükséges atlikozá'i készségét, az összes tanuló 
itpi-ag iieveben marad a Nagyérdemű Közönség
nek alaz.tto.s szolgája A rendezőség.

— K ére lem . Lapunk tisztelt olvasóit, 
kik előfizetési díjjal még régebb idő óta há t
ralék hun vannak, nemkülönben azon t. olva
dóinkat, luk a harmadik negyedre még nem 
újítottak és u kiket a múlt hét folyamán a 
••agy távolság m iatt személyesen felkeresni 
bem bírtunk, tiszteletteljesen felkérjük, mi
szerint tartozásaikat in.előbb kiegyenlíteni, 
illetőleg újítani szíveskednének, meri a lap 
ez év végével változást fog szenvedni, mi 
miatt az anyagi kérdést addig teljesen rendbe 
hozni óhajtanok.

A „M uraszom bat és vidéke" 
k iadóh ivatala .

— A NŰrííházi ö lik . l í i i o l l ó - f g j l c t
— mint ottani t. tudósítónk írja — folyó évi 
szeptember hó 7-éu az egylet felszerelvényeiuek

gyarapítására az ottani erdő ligetben nyári táncz- 
mulatságot rendez, 30 illetve 60 kr. belépti dij 
mell-tt.

— A sz ó in k u l he ly -eg y  h á zm eg y  e i rk.
tanito-egy«>8Űlet folyó évi sugn-e/tu* hava 28-án 
dél-lőtt. 9 órakor tartja évi (VlI-ik) közgyűlését 
Szombathelyen, a varmegye há/.anak nagytermé
ben. Tárgyak: 1. Elnöki meguyitó. 2. A múlt 
évi közgyűlés jegyzőkönyve h**inuiattatik és kívá
natra felölvastatik. 3. A/, eluök az egyesület mű
ködéséről és állapotáról, ügyeinek vezetéséről, va
lamint azok elintézéséről jelentést tesz. 4. Az 
egyesület pénztárosa a központi bizottság áltál 
már felülvizsgált évi számadását kívánatra felol
vassa. 5. Az egyházmegyei tanítói segély-alap 
igazgatóságának jelentése. 6. A központi bizottság 
által a jövő egyesületi évre kitűzött nevelés- és 
tani tás tani tételek megbiráltatnak s azok vagy 
elfogadtatnak vagy másokkal pótoltatnak. 7. A 
központi bizottság által ajánlott dolgozatok fel
olvastatnak s a jutalmak odaitéltetnek. 8. Indít
ványok. (Az alapszabályok 15 § i) pontja: „A 
közgyűlés előtt két héttel bejelentett indítványok 
tárgyalás ala vétetnek s azok felett határozatok 
hozatnak.") Figyelmeztetnek a t.. egyesületi tagok 
az alapszabályok XII. 24. §-áuak d) pontjára. A 
közgyűlést reggeli 8 órakor szentmise előzi meg.

— I t a r s a y  N án d o r dunántúli ág. Ili tv. 
ev. püspök — mint biztos forrásból értesülünk — 
lemondott. Súlyos és rendkívül terhes betegség 
kényszeritette az egyházfőt e lépésre.

— A l«ó-li«‘i id v á r ö l  í r j á k  : Az épülő
félben lévő csáktoruya-szt.-ivani vasút kövecs
hordó voua'áiak füttyje szerte hangzik már vi
dékünkön, naponkint kétszer-hároiuszor is meg
jelenik s tüszkölve halad egészeit a már kész 
alsó-l«udviu állomásig hol terhét lerakva újra 
visszafelé folytatja utjai. Vidékünkön eddig vasút 
nem volt s az ily füst okádó szörnyeteg népünk 
nagy része előtt egészen ismeretlen teremtmény, 
nem csoda tehát, ha alig hangzik fel fütty, a 
lakosság apraju-nagyju kilódul bámulására.

Az e m b e r  h o s s z a b b  re g g e l,  m in t  
e s te .  Erre figyelmeztet egy német orvos, ki reg
gel és este m ir többször tett méréseket magán és 
másokon, s úgy találta, hogy az emberi test. 
magasságában reggel és este közt 4 —6 czeuti- 
inéter különbség van. R-ggel ugyanis az izmok 
rugékonyak a csuklók köze ruganyos, mig estére 
már kifáradt.

A K o le ra  - mint az igen előnyösen 
ismert K o r á n y i tanár ur előre lehetetségesuek 
tartotta — máris nagyobb mérveket öltött, ameiiy- 
nyibeu a legutóbbi betekben Francziaországról is 
érkeztek hírek egyes kolera-esetekről és félnünk 
kell, hogy még nagyobb tért is foglalhat. Azért 
a nevezett Lauar ur elleuóvszere, a t i s z t a  v i z 
ivása ma még sokkal inkább tanácsolható. Minthogy 
azonban „bacillusumeutes tiszta vízzel csak vajmi 
ritkán találkozunk, azon egyszerű okból, mert 
a közönséges kutaknál a „dióiéra bacillus" be- 
fészkelése nem tartható teljes biztonsággal távol : 
Ennek folytán a „Petánczi Széchényi-forrás" ki
tűnő egészségi vizét, melyet a miiéit, m. kir. Mi
nisztérium is mint gyógyvizet elismert s amely
ben semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó „dióiéra bacillu*", uiár a Unt rendkívüli 
mélységénél fogva is nem eléggé ajánlhatjuk.

Vegyes rövid inrek.
A illeg jó l» ö l. Főispán ur ö méltósága 

Baclió Vili ez* szolgabirót Kőszegről Szombath-dy- 
L’app Ferenc/, újonnan megválasztott szolgabirót 
pedig Kőszegre osztotta be. — A déli vasúttár
saság a szombathely-kanizsai vonalon a 82. s/.áuiu 
órháznál „Egervár" elnevezéssel megálló helyet 
léten tett. — A vármegye közgyűlése az árvaszéki 
ülnökök fizetését 190 frttnl felemelte. — A vas
megyei gazdasági egyesület a szalóuaki önkéntes 
tűzoltó-egyletnek 59 frtot adományozott. — Török 
J., a ilémetujvári gyógyszertárban alkalmazva volt 
segéd, egy 28 éves fi ital ember, e iió 2 f-én h ir
telen e’lhult. Szívszelhüdés ért-*. — A sárvári ura
dalmi ménesben a lovak között a dühkor számos 
esete fordult elő. — Nagy- és Kis-Patykou ölik. 
tűzoltó-egylet alakult — A Lipiuud melletti rá- 
bakureszturi malom csakugyan papírgyárra ala
ki ttatik át.

— A h a z á b ó l .  A király ö Felsége Mária 
Valéria főherczeguö férjhezuieiietele alkalmából ö 
fenségéhez segélyért folyamodott budapesti sze
gények részére magánpénztárából ötszáz forintot 
adományozott. — Margit főberczeguő esküvője 
alkalmából pedig a magas vőlegény ezer forintot 
küldetett a főváros tanácsához, hogy abból a sze
gényeknek viszonyaikhoz mért segélyt adjon, a 
többit pedig más érdemes szegények között ossza 
szét. — Pozsonyban egy igen jó családból szár
mázó 18 eves szép leányka, szerelmi bánatában 
egy egész üvegcse chloroforuiot ivott meg. — A 
magyar fegyvergyár a napokban újabb mintafegy- 
vereket mutatott be, melyek azonbin, mert repe
dezve voltak, mint hasznavehetetlen roszak vissza- 
utasittattak. — A magyar királyi államvasutak 
győr-fehringi vonaláu nagyban folyik az ac/.élsmek 
lerakása, melyek tudvalevőleg a jelenlegi vassí

neknél sokkal ruganyosabbak és tarfósabbak. —
Az országos szülészeti kiállítás megnyitásának ün
nepe folyó hó 15-én délelőtt 10 órakor folyt le, 
díszes közönség részvétele mellett. — Zala-Eger- 
H/egen városi óvoda létesítésén bn/.gólkndnak. — 
Sümeghen felső leáuviskola létesittetik. — A he
rendi porczellángyárból Mária Valéria főherczegnő 
háztartásába 1000 darab asztali készlet, rendel
tetett.

— A k ü lfö ld r ő l.  A „Temesvarer Zeitung* 
közli, hogy Mehádiabau, a Jeuesan Guon földjén 
kutásás közben gazdag petroleumforrást talaitak.
A forrás megvételét egy bécsi konzorczium ter
vezi. — Az ,0bzor“ felelős szerkesztője Prcnjek 
Ferenc/, a köteles felügyelet elmulasztása miatt 
a sajtótörvény 25. §. alapján két hónapi fogságra, 
az „Obzor" szerkesztősége pedig 2000 frt kaució 
elvesztésére ítéltetett. — Aug. 14-én délelőtt kö
rülbelül 100 főből álló műszaki csapat indult el 
Gráczbó! Karpfenbergbe. hogy közreműködjenek 
a karpfeuberg-aílenzi ut helyreállításán, melyet 
a napokban az árvíz uagyon megrongált. — A 
kolera Spanyolországban még mindig nem akar 
csökkeuui. — A Gráczban e hónap végén meg
nyitandó országos kiállítás idején a gráczi sakk
társaság verseny nyel egybekötött sakk-kougresz- 
s /u 't rendez. — Nápolyitól jelentik: A marinellai 
tenget part ou egy fürdő bedőlt, körülbelül százan 
a vízbe estek és kettő belő is fűlt, egy megsebe
sült, a többit kimentették.

Közgazdaság.
— U j szőlőbetegség. S/.őlős gazdáin

kat bizonyára érdekelni fogja az a tudósítás 
Francziaországból, hogy ott a szőlőnek egy 
újabb betegsége, a szőlővesszők sárgasága 
(clilorose) az utóbbi években rendkívül terjed 
s még nincsenek tisztában azzal, hogy mivel 
védjék a szőlőket ellene. Tavaly vasgáliczczal 
teltek többen kísérleteket, de úgy látszik, 
hogy nem valami nagy sikerrel, mert a fran- 
czia lapok nem igen ajánlják. Dr. Guyot azt 
ajánlja, hogy a beteg szőlők, ha trágyázásra 
szorulnak, csak liig trágyával trágyázhassanak. 
Egy liter trágyalében 2 —2'fá gr. vasgálicz 
oldassék fel s e folyadék permetezővel lövel- 
tessék a szőlő talajába. Kunéi hatásosabb a 
nátrium nitrát, melyet ugyan ily módon alkal
maznak, de sokkal jobb ereduiénynyel, mert 
közvetlenül hat. Joulie és Fotx igen egyszerű 
eljárást ajánlanak, csakhogy eljárásukat nem 
leltet mindenütt alkalmazni. Azt tapasztalták 
ugyanis, hogy a vegyflleteinél fogva fehéres 
talajban leggyakrabban lép fel a clilorsav, 
mert unnak tulajdonítják, begy a talaj fehér 
színe a napsugarakat kevésbbé fogja fel, mint 
a sötélebb talaj Azt ajánlják tehát a szőlős 
gazdáknak, hogy az ilyen talajokat takarják 
be szénporral, mely a napsugarakat könnyen 
felfogja, s a melegséget, mely a szőlővessző- 
beii való nedvkeringésnek egyik feltétele, a 
talajban concentralja. Könnyű belátni, hogy 
ezt az eljárást csali sík földön lehet alkal
mazni, mert lejtőről az első eső lemosná a 
port. Úgy látszik azonban, hogy ez a szer 
sem válik be, legalább Haufeuille a „Moni- 
Leur viuicole“-ban egy esetre utal, mely ha
tározottan az ellenkezőt bizonyítja, mint a 
mit Joulie és Foex állítanak. Bouixbaii vau 
egy nagy gyár, mely liydraulikus meszet gyárt, 
a gyár környéke egészen fehér az elszálló és 
lerakodó mészportól. — A szőlők, melyeket 
e por borit, szép zöldek, tehát egészségesek 
voltak, ellenben a pormenteseket a chloroso 
iepte el. Úgy látszik, hogy a chemiai befo
lyásoknak itt nagyobb szerepük vau, mint a 
pliisikaiaknak A sárgaságnak különféle okai 
vaunak, s azért nem mindenütt és nem min
den éghajlati és talajviszonyok közt lehet 
ellene sikerrel ugyanazokat a szereket hasz
nálni, kivévén egyet, mely a legbiztosabb, s 
ez abból áll, hogy a beteg szőlőtőkét kivágják, 
s helyükre egészségeseket ültetnek.

— A* é r e t le n  é i  h u l lo t t  a lm á t  kitű
nően lehet felhasználni gelée készítésére. E czélból 
az almát jól megmossuk, 3 —4 darabra szétvágjuk, 
de uem hámozzuk meg, mert éppen a héja leg
szükségesebb jó gelée készítéséit */.. A tis/ta almát 
mintegy két óráig puhára főzzük, s aztán 3—4 
napig állaui hagyjuk. Ez idő múltán a masszát, 
tiszta vászon ruhába öntjük s valami nagyobb 
edény fölé akasztjuk, a nedvet eleiutón a massza 
saját súlya kiuyomja, később kezünkkel nyomhat
juk. A/. így nyelt uedvet lassan sűrűvé főzzük, 
mig vágható álloiuáuyuvá nem lesz. Czukrot te t
szés szerint tehetünk hozzá, de túszéi' fölösleges.



mert csak a zamatos izt rontja. Mintegy husz- 
iiter almából egy liter szilárd geléet kapunk, me
lyet a háztartásban különféleképen fel lehet, 
használni.

— Az eezeteMezliii k ezd ő  bor ja v i-
lásu . Az eczetesedni kezdő bort legczélszerlibben 
kénezés által javíthatjuk meg. Habár az egészséges 
bort sohasem szabad kénnel közelebbi érintkezésbe 
hozni, ez egy esetben azonban a kén lehető leg
jobb hatással van a bor megjavítására, üa  tehát 
a bor eczetes izt kap. úgy néhány litert a hordó
ból lehúzunk s a hordólyukon égő kénrudat eresz
tünk be. Miután a hordóban csak kevés levegő 
van jelen, a kén lassan fog égni s égése csak 
addig tart. mig a levegőnek élenye el nem fogy. 
miközben kénessav képződik, a mely a borban fel
oldódik s az abban levő, az eczetképződést okozó 
gombákat kipusztitja. — Ezen eljárás után a 
bor egy ideig rósz szagot kap s ezen állapotban 
nem is élvezhető, de későbben e szagot teljesen 
elveszíti, különösen, ha többször lefejtjük és egé
szen élvezhetővé lesz

— J ő  liá z iszer  őt vágy t a la n sá g  e l le n .
K'. pedig nem áll egyébből, mint keserű heréből, 
feuyőbogyóból és ürömfüből, mindegyikből 5 kraj- 
czárárut véve. Ez alkotórészeket 2 liter vízben 
addig főzzük, mig egy literre leapad. Erre a főze
tet leszűrjük s minden étkezés előtt egy evőkanál
nyit hidegen veszünk be. Néhány napi használat 
után beáll az étvágy.

A hévízi feneketlen tó.
(Legeuda.)

Keszthelytől észak-nyugatra fenyvesekkel ko- 
szoruzott kies völgyben fekszik Hévíz. Mintha 
csak elakarta volna rejteni a természet e kis édent 
a halandók szemei elől. Egyik oldalon dombok
kal határos, a másik oldalon pedig illatos fenyü- 
erdök és virágzó rétek veszik körül. De nem 
czéloin most Héviz leírásával foglalkozni, hanem 
regényességei közül csak egyről: a főtéren levő 
feneketlen tóról akarok röviden egyet-mást szó
lam. E tóról, ineiyuek fenekét még a legszorgal
masabb mérések után sem sikerült eddig feltalálni, 
számos monda él a nép ajkán, melyek közül csak 
egyet akarok említeni.

Volt egyszer ezen a vidéken egy nagyon ha
talmas főlir ; nevét nem jegyzé fel a krónika. Ma
gas sziklaváriján lakott és onnan uralta az egész 
vidéket. Mint ezen időben nagyrészt minden várur, 
úgy ó is, miután az országban béke volt, maga 
keresett magauak harc/.ias foglalkozást, ami a véd
telen utasok kirablásából, sokszor azok b'gyilko- 
lásából állott. Ezen váruruak volt egy angyali 
szépségű leánya. — Valóban joggal kérdezhetjük, 
hogy mikép szülhet ragadozó sas szelíd galam
bot; de ne feledjük el. hogy volt ezen rabló-lo
vagnak egy szelíd lelkű jóságos felesége, ki sajat 
erkölcseit oltotta leáuyába is. Auya és leány a 
környék szerencsetleueiuek védaugyalai voltak s 
hírük messze földön ismeretes volt bájairól és 
előkelő lovagok vetekedve küzdöttek szivének b e 
hatásáért. Azonban a leány már megtalálta szive 
választottját egy földi javakban ugyau szegény, 
de szivbeu annál gazdagabb ifjub-n és titokban 
boldogan élvezték az igaz szerelem boldogságát.

A leány tehát sorban elutasította kérőit, azt 
hozván fel ürügyül, hogy ő soha sem f0g férjhez 
menni. Az atya ezt nem nézte jó szemmel, de 
míg neje élt, nem igen erólt-tte a dolgot, mint
hogy ő mindig leánya pártjára állt.

Idővel azonban a jó auya meghalt s a leányka 
most már egyedül állt az apával szemben, kinek szív-  
ez időtől fogva még hidegebb, ő pedig még zár
kózottal)!) lett. Ez inig egy részről kedvező volt. 
a szerelmesekre nézve, másrészt nagy veszélylyel 
fenyegette boldogságukat.

Csakhamar fekete fellegek tornyosultak a 
boldog pár felett, mint az nemsokára ki is tűnt. 
Atyja ugyanis egy napon leányát magához h i
vatta ÜS tudtára adta neki. hogy a szomszéd vár
ur fia, kit már egy Ízben elutasított, ismét meg
kérte kezét. — egyszersmind szigorúan meg is 
hagyta neki, hogy tovább ne késsék, őt férjéül 
elfogadni.

Hasztalan volt az ellen minden . . .
Hasztalan kért, könyörgött, majd atyja lá

bainál sirt és rimánkodott a leány. Ii így ne t,rgve 
ezt vele, az atya szive a környékkel szemben is 
hideg, akarata h ijtbatatlau marad.

Ekkor a leány meggondolási időt kért ma
gának, ami neki meg is adatott. — Ez időt arra 
fordította, hogy imádottjával jövőjük és a teen
dők felől tanácskozzék.

Egyelőre abban állapodtak meg, hogy az ifjú 
kérje meg a leány kezét és ba ez megtagad tátik, 
akkor maguk fognak magukon segíteni. Az ifjú 
tehát megegyezés szerint megkérte a leány kezét.

Képzelhetjük a gőgös atya felindulását, mi
dőn — szerinte — egy ilyen semmiházi meri 
szemeit az ő leányára felvetni, és kevés hijja

volt, hogy szolgáival ki nem dobatta a boldog
talan ifjút.

Az ifjúnak düh és elkeseredés marczangolta 
szivét, különösen elkeserítette ama gondolat, hogy 
az általa imádott nőnek egy gyűlölt férfin olda
lán kell elhervadnia.

Bánatosan érkezett tehát kedveséhez, k«, mi
után a történteket meghillotta, elhatározta, hogy 
ő fogja engedékenységre bírni a szigorú apa szivét. 
De midőn ez a kísérlet is eredméuyteJeunek bizo
nyult, elhatározták, hogy meg fognak szökni az 
apai kényszer elől. E czélra a következő éjjelt 
tűzték ki, amikor is a leány kedvese oldalán 
ölökre búcsút mondott az apai háznak.

De a dolog még idejekorán tudomására jutott 
az apának, ki lóra kapva csatlósainak élén a szö
kevények után robogott. Ezek már akkor azt hit
ték, hogy mentve vannak, midőn egyszerre csak 
a leány fülét távoli lódobogás zaja üti meg. A 
menekülők vágtatásra ösztönzik fáradt lovaikat, 
de már későn.

Csakhamar feltűnt hátuk mögött az üldözők 
csapata i«, kik csakhamar veszedelmes közelségre 
értek a szökevényekhez. Ezek végső erőfeszítésre 
késztették lovaikat, de midőn látták, hogy minden 
remény oda van. a halálban kerestek menekülést.

Utolsó erőfeszítéssel a közeli meredély szélé
hez ugrattak és onnét a mélységbe vetették 
magukat.

A mélység feneke egy tó volt. Ez, midőn a 
szerencsétleneket elnyelte, nagy iik.rajjal dagadni 
kezdett s mire az üldözők oda ért -k, már hullámai 
a meredély szélét nyaldosták és igy áthatol hat lan 
s/emfedőt vontak a szerelmesek tőié. kik végre 
egymásé lettek a — halálban.

A nép lát ja, midőn éjjeleukiut a boldogtalan 
atya szelleme még mindig ott bolyong az örvény 
felett s leányát követeli tőle vissza.

Az ptdig, mintha gúnyolná a megbünhödölt 
atya fájdalmát, mindig jobban meg jobban liábo- 
rog és nem adta öléből vissza azokat, kik ott 
alusznak némán . . . csendesem

A természet pedig vízi lilomokkal ékesített 
zöld leplet vont a megboldogultak fölé.

ST1ÍAU8S ALADÁR

Lemondás.
üsszefout kezekkel állok,
Nem remélek, nem is varok 
Szebb jövendőt, jobb életet, 
így töltöm el az éveket.

Előttem köd, a múlt setét.
Elrabolták lelkem hitét..
11a volt is fény, könytöl ázva,
Nedves szemem azt se látta.

Boldogságot nem ismerek,
Elrabolták az emberek,
Bizalmamat elárulták,
Hogy fájdalmam kikaczagják.

De ne tudja egyik se meg,
Mint, fáj szivem, minő beteg.
Emelt fejjel, büszkén járva,
Gondolok a megváltásra!

OLÁH JULISKA.

Irodalom.
A legkellemesebb szórakoztató «.!1
kéiy ü írtért megszerezheti minden csatád, ha megrendeli 
a „Ivépes Családi Lapok" cziniü szépirodalmi és ismeret
terjesztő lapot, mely nemcsak hasznosan mulattató, értelem, 
érzelem és ízlés nemesitő olvasmányokat nyújt olvasóinak, 
liánéin „Nii a házban" cziinii mellékletével hű tanácsadója 
a család minden tagjának s gyönyörű, csak kiváló művé
szektől eredő képeivel a szép érzéket is fejleszti. Hogy 
magasztos czeljáuak a „Képes Családi Lapok" mennyire 
megfelel: azt legjobban bizonyítja ama közkedveltség, a 
melyben részesül, s előtizetőinek évról-évre szaporodó 
száma. A „Képes Családi Lapok" elólizetési ára egész évre 
0 írt. félévre .1 írt, negyedévre 1 frí 50 kr. s a kiadóhiva
tal (Budapesten, nagy koroua-utcza 20. sz.) melyhez az 
előfizetések iegczélszerübben postautalványon intézetniük, 
kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány
számokkal. A legújabb (H3-ik) szám következő változatos 
tartalommal jelent meg: „Más világ," regény. Folytatás 
Nagyvárady Minitől. — „A rózsa és a szeretők," költemény 
i’rati után, Djngi Jánostól. — ,A szemüveg," felolvasta
tott a „Természettudományi Társulat" estélyén. Csapodi 
Istvántól, folytatás. — „Alkonyfénv," elbeszélés Folytatás 
Kosovitz liezsötól. — „Kölcsey emlékezete." (leül), aug. 
8.; Költemény, elszavalw Maróthy Margit kisasszony a 
szatmári színház díszelőadásán. Hartóc Lijostól- — .Pénz 
és szerelem," Erzsikétől. — „A vasárnapjs," fővárosi 
életkép, Nagy Lajostól. - „Idyll a háború alatt," Fran
cois Coppée regénye. Fordította: Molnár Gyula, folytatás. -  
Mindenféle. (A hét tükre.) Csevegés. Tólgyessy Miliilytól. 
— „Kepéinkhez." Irodalom és művészét. -  Nyári lóver
senyek. - llymen. — Képeink : „Sokat igér." — Vámot 
kérek." — Az állatvilág remetéje." Kígéuy-melléklet : 
„Igaz szerelem." Eredeti regény. Irta Miskolczy Henrik. 
(4U—ü4. oldalig.) — Melléklet: Hölgyek Lapja .Divatké
pekkel j

H u m o r .
— I d é u y s z e n i .  Vizet ivó vendegétől kérdi 

a korcsmáról ; „Miéit iszik a/, ur vizet?" Vendég: 
Mert bizonyos vagyok, hogy nincs ebben bor.

r ee e p l, li *gy lehessen legkönnyeb- 
ben egy kiállítást habar pénz hiányában is uieg-

tekin'eni? Keress magadnak mindenekelőtt még 
2 olyan társat, akik szintén pénz hiányában vau
nak, de a kiállítást mégis meg szeretnék nézni; 
irj alá egy hármatok költségének magasságáig 
szóló váltót, mit kezesként társaid is elfogadja- 
nak, vidd aztán e váltót egy legközelebbi taka
rékpénztárba, és — ha az alairások jók — a leg
könnyebb módon juthatsz vagyonúd megcsonkítása 
nélkül szándékod czéljara. (Megtörtént a nemrégen 
a ijvqiuo7.sfi.uuu járás 114 községének egyikében.)

_ A la  l lf ir y  Jáno**. Hazudozott a ba
kagyerek, öregauyja n -m győzte elhinni azt a sok 
hazugságot. — „Hat még merre jártai, édes fiam? 
Ugyan mit lattal, láttul-e tengeri embert?" — 
Baka: Hogy ne láttam volna, öreg anyára . . . 
egyszer megállította kapitányunk a hajót s alig 
eresztettük le a vasmacskát, feljön egy tengeri 
ember és kéri a kapitányt, hogy huzatuá odabb 
a vasinacskát, mert épen a konyhánjtó előtt esett 
le s minthogy ők is jó keresztények, vasaruap 
délután lévén, felesége szeretne létániába menni, 
de a vasmacskától nem tud kijönni. — „Lássátok 
gyermekeim, még ott is vaunak jó keresztények! 
hat még mit lattál? — Baka: Máskor ismét mi
kor a vasiuacskát felhúztuk, egy hiutót kapott 
fel a macska. — „H>gya-i jöhetett a tengerbe az 
a hintó?" aliuélkodék egy a hallgatók közül. — 
Ez biz abból az időből való. mikor Fáraó népével 
a vörös tengeren át akart menti', ott kapta a víz 
és odaveszett mindene, — okoskodék a néni. — 
hat, még mit láttál ? — Nagyon kifogyott a ha
zugságból a gyerek, de hogy mégis valami igazat 
is mondjon, meseli tovább : „Repülő halat is lat
iam, öregaiiyám!" -  „D-* már hazudsz rósz kö
lyök, ezt már inas bolondnak mondd el. nem ne
kem, nevette az öreg asszony, ki a nagy hazug
ságot mind elhitte, c-ak az igazat nem.

— €zii;áii,>>f»gás. Sáros utón mászkált 
rósz lován a czigány, — szemközt jő vele egy 
négylovas billió s a legharsányabb hangon kiabál 
feléjük a czigány: „Térjenek ki azs utbúl, térje
nek ki, mert úgy járnák, miut azs á másik!" — 
Kitér nagy bajjal a hintó, tudnillik veszedelmet 
gyanítván a kocsis, hanem midőn a czigáuyt 
ugyanazon az utón békén tovább haladni látná, 
kérdi tőle: „Hat az a másik hogyan járt?" — 
„Csák úgy." mondja a czigány. „hogy nem tért 
ki, ázstán kitértem én !“

— I  b o rb é ly n á l .  Ugyan mit csinált az 
ur ezzel az emberrel? kérdi a főorvosa borbélyt, 
kinek a körmei közölt adta ki lelkét egy beteg. 
— „Uram." válaszolt a borbély, „én megiiyirtam, 
megborot váltam, megköpölyöztem, fogát kihúz
tam, eret vágtam rajta, szóval amit tudtam, mind 
megpróbáltam; ha nem használt, nem telietek róla."

— H ogy bujt lii  a hő jl a lu l?  Okos
kodott a czigány, hogy a negyven napi böjtöt mi
ként lehetne legkönnyebbel) busón keresztül le
gelni? Elment tehát a plébánoshoz, engedué «l a 
felét a böjtnek. „Hála Isten. — mondja a czigány, 
midőn az engedelmet megkapta — felit á plébá- 
uos ur engedte el, á felit meg a káplán."

A nap és éj hossza.

Aug.
A 1131 |» A h old

kel nyug
szik kel nyug-!

szik
17. 1.58 7. 9 6 23 8.20
IS. 1.59 7. 7 7.29 8 38
19. 5. 0 7. 5 8 35 8.56
2 0 . 5. 2 7. 3 9 42 9 14
•» |  _ 5. 4 7. 1 10.50 9 24
• »»> 5. 5 7. 0 .-Ste 9 58
2 » . 5. 6 6.58 1 14 1" 28

P iac i-á rak .
Muraszombat, aug 17.
Búza uj (i 60 6.75 
Rozs uj 5 — 5.4 ■) 
Zab m 5.50 5.70 
Hajdina —. —.— 
Köles . . - 5 . -
Biikküuy —.—

j Lóher — .--------- . -
Kukorica, — .—

. Lenmag —.------ .—
I Xcumánu Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegedébői S pieI fe I d ne k

indul reggel 4 óra HM pereskor és odaér ü óra 14 perczk
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ OH „

Spielfeldról Hegedébe
indul reggel 7 óra 20 pereskor és ideér 0 óra 12 perczk

délután 2 „ OH „ „ „ 3 „ 53 „
este ti „ 45 .  „ „ 8 „ 37

HIRDETÉSEK.

K ereset*  |
Egy bankintézet lu-ivs mindenütt egye- | | |  
neket, törvényileg engedélyezett sorsje- 1|§ 
sryck részlet fi és melletti eladására. ®  

Igen előnyös jutalék-feltételek. §|§
Ajánlatok B. J 
A. V . hirdetési 

váczi-utcza
(520. 6— 1.) |

J jegy alatt, G old b erge r  ^  
etési irodáj ilioz, Budapest, ^  
teza 0 sz. intézeiidók.
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