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A tanév küszöbén.
Ismét megnyílnak a tanintézeteknek, 

;i tudományos és szellemi fejlődésnek 
szent csarnokai a tanuló ifjúság előtt: 
vége lesz a szünidőnek s a két havi 
pihenés után újra kezdődik a munka: 
tanítóink komoly arczulattal ismét bele
ülnek a kathedrába, hogy a haza remé
nyeinek szellemi fejlődését előmozdítsák 
- a tanuló ifjúságot a tudományokban 
és jó erkölcsökben előbbre vigyék.

Tudomány és jó erkölcs. E két 
szellemvilági tényező nélkül nem lehet 
ma már sem az egyeseknek, sem a 
nemzeteknek boldogulniuk, s el lehet 
mondani, hogy azok kik a nemzet ifjú
ságának szellemi és tudományos kiké- 
peztetésén fáradoznak, kettős tiszte
letre méltók.

Ezért a tanév küszöbén első sorban 
i> a tanítókat, általában azon férfiakat 
üdvözöljük szivünk melegével, kik lan
kadatlan szorgalommal s a szent ügyhöz 
illő nemes buzgalommal hintegetik az 
ifjúság lelkében a szépnek és jónak 
nemes magvait. Óhajtjuk, hogy tanítóink 
működését u kívánt, siker koszoruzza; 
óhajtjuk, hogy tanuló ifjúságunk minden 
tekintetben méltó legyen a tanítók 
szeretetére.

Különben is az iskolai és tudomá
nyos életnek ezen két tényezője: a jő 
tanítók és jó tanulók a legbensőbb és

legszorosabb összeköttetésben vannak 
egymással. Kétségtelen, hogy a jó és 
lelkes tanítók teremtik a jó és lelkes 
tanuld ifjúságot,

lla a tanító csak immel-áininal végzi 
kötelességét, lm, csak amúgy gépiesen 
örli le egymásután a tanrendben kisza
bott leczke-órákat, bizonyos, hogy az 
ily laza és kedvetlen működésnek soha 
sem leeud meg a kívánt sikere: egv 
szóval a tanítónak kedvetlensége és 
szellemi ernyedtsége, a valódi hivatás 
hiánya mindenkor meglátszik a tanuló
ifjúságon is.

Azon tanítót, ki szent hévvel és 
| szeretettel kezeli és adja elő a tárgyat; 

azon tanítót, ki ugv tekinti a tanuló
ifjúságot, mint saját gyermekeit s gyön
géd szeretettel szól a haza reményeihez, 
azon tanítót szeretni fogja a tanuló-ifju- 
ság is, és egy derék tanítónak valóban 
nincs dicsőbb és magasztosai)!) jutalma, 
mint a taimlé-itjuságnak tiszta és őszinte 
szeretető.

Az ily tanitókat nem szokták elfe
lejteni soha sem a szülék, sem a tanuló 
gyermekek.

A szülék úgy tekintik őket, mint 
énjüket, — a tanuló-ifjúság pedig még 
akkor is hálás érzelmekkel emlékezik 
meg tanítóiról, midőn már mind ezek, 
mind a tanulók fején ősz hajszálak 
lengenek.

A n y ú l .
— Franuziából. —

Édes anyain homlokára csapott, mint a fiatal 
költők szoktak, ha valami eszméjük támad.

— Jacquos, ha az első három tanulók egyike 
lehetnél, niig nagyapád látogatóba jön, adnék egy 
ötfrankos aranyat: tehetsz vele, amit akarsz!

S megmutatta a pénzt, egy valóságos öt- 
frankost. Boldogtalan gondolat, a saját gyermeké
ben a pénz vágyat felébreszteni ! Illik-t: ez egy 
anyához ?

Xaoy kü/d.Iem támadt szivemben. Egészen 
az enyém l-sz. t. hetek vele, amit akarok. Még el 
is ajándékozhatom.

Erre a szóra anyám megijedt. Szigorúan te
kintett reáin s minden szót. haug-nlyo/.va monda :

— A tied lesz egészen . . . de remélem meg
tartod s nem adod senkinek!

Való-ágos forradalom keletkezett bennem, 
igen, i n e g t , n i  azt, amit eddig sohasem tettein :
tanulok!,

Íme mire képes a pénz !
Eljött a hó elseje. Az osztályfőnök belép az 

osztályba s felolvassa a klasszifikácziót:
— Első eminens: Jacques /intras.
Elállóit a lélekzetem, az ötfraukosok őrült

tánczot jártak kápráztató tekintetem előtt. Alig 
tudtam a bizonyítványt átvenni.

— Nos? — kérdé auyáiu, mikor hazaérkeztem.

— Első va 'yok !
— N igyon derék ! Látod mire mehet az 

ember, ha szorgalmas. Holnap almáspitéi. kapsz.
Az alilláspité kedveuez eledelem de most nem 

arról van szó Az ötfrankosra állító/. :k lelkem. 
Fölébresztették bennem a péuzszornjat s én mint 
Shylock, a szerződés teljesítését követelem. Anyám 
bánatos tekintettel néz reám s hangjában bizonyos 
megvesztegető hatalom rejlik, midőn igy szól :

— Két darab aliuás-pité, Jucqms! Remélem, 
hogy bízol anyádban.

Vau e szavakban valami a legyőzött meg
adásból, ki elfogadja amit a sors reá mért. de a 
győző nagylelkűségére hivatkozik. Nem védelmezi 
tározóját, az ötfrankos bizonyos, az csupán idő 
kérdése.

— Igenis mama, hitelezek neked! Tartsd 
meg egyelőre a pénzt, az én tőkémet, leendő bol
dogságom alapkövét. S ha jónak látod, tedd az 
üzletbe és szaporítsd a számomra. Mert én bízom
h e n n e d !

Az én inaniácskáiii érti a/, üzletet. Mert ő 
j maga mesélte e!, hogy már tizenhét éves korában 

kereskedői szellem lakott benne. Nagynénje tiz 
sonst ajándékozott neki s ő egv pár galambot vett. 
érte. A galamb elszaporodott és csakhamar kitelt 
belőle egy bárány ára. A bárányból idők múl
tával juh lett. a juhból tehén, s a tehén meghozta 
azt a kis házikót, melyben most, lakunk.

Én nem b rok az ö előrelátásával. Ha valaki 
nekem tiz sonst adna, vagy > le.-uknám fiókomba, 
vagy pedig nyomban túl adnék rajta. Az utóbbit 
valószínűbb.

Váltam egy, két, három bélig, — mert u«gy

Ezért van, hogy gyermekének taní
tóját minden szülő tiszteli és szereti, 
mert tudja, hogy ti tudomány ékeivel 
azok szántogatják fel a gyermek lelkét 
es hintik be azokat a hasznos ismere
teknek, eszméknek és igazságoknak 
nemes magvaival.

Üdvözöljük tehát ismételve a tanév 
küszöbén derék tanítóinkat, de üdvö
zöljük a nemes ifjúságot is. Úgy tekint
jük őket, mint a haza reményeit, mint 
a jövendő Magyarországnak, a társa
dalmi életnek oszlopembereit.

El ne feledjék soha a tanulé-ifjak, 
hogy nem csupán maguknak, hanem a 
hazának tanulnak!

De a tanuló ifjúságnak, hogy hiva
tásának kellőleg megfelelhessen s a tu
dományokban a legalaposabb kiképez- 
tetést megnyerhesse, szellemi vezérekre, 
lelkes tanítókra van szüksége, olyan 
tanítókra, akik soha el nem fáradnak 
a munkában s a hazának és ifjúságnak 
szeretettben.

Ily tanítók vezetése alatt virágoznak 
a tanintézetek s az ifjú nemzedék tudo
mányos előmenetelében egyre gyarapo
dik a nemzet értelmi és tudományos 
tőkéje.

Boldog ország, boldog nemzet, mely
nek lelkes tanítói és szorgalmas tanuló- 
ifjai vannak.

volt íi bi/.ülultiul anyám fizetési képességébe. Végre 
meguntam a sok várakozást s újra előálltain a 
szerződéssel.

— Vigyázni fogsz rá? kérdi anyáin aggoda
lommal.

— Vigyázok, nagyon vigyázok!
— Mert tudnod kell Jacques, hogy ö t frank 

sok pénz. Eu egy tizedrészével kezdtem.
— Légy nyugodt édes anyám, úgy őrzöm 

majd, mint a szemem tényét.
— De minden este megmutatod, ugy-e édes 

fiam ?
— Meg, csak add már ide!
S megkaptam az öt frankot. Teljes két óráig 

bámultam. Milyen szép volt, milyen szép volt és 
milyen fényes! Aztán meguntam ezt is s lemen
tem az utc/.ára, hogy megmutassam játszótársaim
nak. Hadd bámulják gazdaságomat.

S/.emközt laktunk a Maieugo-térrel. A Ma- 
rengo tér nevezetes arról, hogy csupa vásári bódé 
áll rajta, ahol a világ csodáit mutogatják olcsó 
pénzért.

Ep- n most hívogatja, csábítja az egyik bódé 
kikiáltója a járókelőket :

— Három lövés egy sulisért, uraim! Három 
lövés egy sousért! Aki talál, egy házi nyulat nyer!

Valami titkos hatalom késztetett arra. hogy 
engedjek a c-ábnak. Odaadom az ötfraukost, vissza
kapok kilencívenkileiic/, sousfc, kezembe nyomják 
a puskát, behunyom mindkét szememet s elsütöm 
a fegyvert.

Harsány éljenzés üti meg fülemet. Tisztán 
kiveszem e szavakat;



N y i l a t k o z a t
a „Muraszombat és vidéke* 33. számában megjelent „Sze

rény válaszra.*

Hogy a „Muraszombat és vidéke" czirníl 
lap 33 ik számában a klagenfurti prot. né 
met lapból á tte tt  s megjelent tárcxaczikk 
többeknek s így a Nagyontisztelendő Plébá
nos urnák sem nyerte meg tetszését, arról 
már most nem tehetek. A szakács vagy a 
szakácsné sem főzhet minden ember szájize 
szerint.

Ha csakugyan tarthatatlan  igazság, h it
felekezeti közbotrány és lelkiismeret elleni 
.*■ érelem magva van elhintve ama inkriminált 
(?) czikkben, mit én leginegfigyelőbb akaratom 
mellett sem tudok belőle kibőngészni, úgy 
te-sék a lap szerkesztőjét megrendszabályozní, 
!t kinek felelősségénél fogva elengedhetetlen 
kötelessége ügyelni arra, hogy tudtommal 
subventionált (?) lapjában olyant fel ne ve
gyen. mely botrányra adna alkalm at vagy 
meglazítaná a köztünk fennálló jó egyetértés 
és béke drága kötelékét. Minden lapszerkesztő 
ismerje hivatását és hivatása tudatában a 
prudeutia adjon neki tanácsot szerkesztési 
e ndőiben: miután az nem maga, hanem az 

ol»ásó-közönség részére szerkeszti lapját; te 
hát mindenekelőtt ő rovandó meg,* nem pe
dig a czikk beküldője, oly beküldője, ki csak 
másodrendű iró vagyis fordító, ki az eredeti 
Írónak csak mintegy visszhangja. S ép ezen 
oknál fogva — a mi illeti a megtámadott 
czikk belértékét vagy értéktelenségét, kor
szerűségét vagy korszerűtlenségét s netán 
mások felfogása szerint benne rejlő inkorrekt
ségét, —  e tekintetben az illetőt, a ki czá- 
folni vagy vitatkozni akar, az eredeti szö
veghez és ennek eredeti német szerzőjéhez 
vagyok kénytelen utasítani, mint olyan egyén
hez, aki saját elme-szüleményét minden meg
támadás ellen legjobban képes védelmezni, 
mert amint tudjuk, minden író saját szavai-

• Készséggel adtunk helyet a kérdéses közleménynek 
lapunk tárczarovataban, először azért, mert (J. R. ur ilyen 
és rokon dolgozatai a lap múlt évfolyamat alatt e hasá
bokon többször láttak napvilágot és mindenkor sziveseu 
olvastattak, — másodszor és főleg azért, mert azt megje
lenés előtt figyelemmel átolvasva, nem találtunk abban 
semmi olyast, ami bárkibeu is megütközést elóidézui ké
pes lett volna. Hogy voltak mégis i. t. olvasóink között 
egyesek, akik a többször mondott közleménynek jóhiszemű 
és minden czéizásnak még árnyékát is mellőzni akaró 
tartalmát félremagy&rázták, arra nézve csak őszinte saj
nálkozásunknak adhatuuk kifejezést. Szerk.

— Czélba talalr., oda kell neki adni a házi 
nyalat!

A bódés nem találta a dolgot annyira sie
tősnek, de a közönség pártomat fogta. Hí ida 
nem adja a dijat mindjárt, összedöutik a bódét. 
Inkább ide adta.

Meg van tehát. B dekapaszkodom két fülébe 
s ngy viszem odabb.

Néhány kiváncsi hozzám csatlakozik. Ujjal 
mutatnak rám s hallom ajakról-ajakra járn i:

— Czélba talált, bizonyára valami svájczi 
lövész!

A tömeg nőttön nő, a következő ntczában 
már százan lépkednek nyomomban, a harmad-k 
utc/.a fordulópontján ezren vannak mögöttem. Nem 
merek hátra fordulni, ujjaim görcsösen fogják a 
ficzkándozó állatot, a zúgás elhódít. Kezdem ma
gam ngy érezni, mint egy hadvezér serege élén.

A szembejövők megállnák s tudakolják a 
csoportosulás okát. — Kiilömböző felvilágositást 
nyernek. Vannak, akik azt állítják, hogy én egy 
uj hitfelekezet alapítója volnék; ismét mások for
radalmárt sejtenek bennem.

S én csak megyek előre. Karom már egészen 
megmerevedett, a házi nyúl végső erőmegfeszités- 
sel próbált tőlem megszabadulni s egyszer sikerült 
is neki.

Kisiklik kezemből, de belecsúszik nadrágom 
zsebébe. A zseb lyukas és a nyúl vak félelmében 
tovább, mindig tovább halad a labyrintbeu. A 
nadrág előbb apámé volt. kissé bő s a nyúl ha
talmas ugrásokat tesz lábaim körül.

A tömeg nyugtalankodik. Hová lett a nyúl ? 
Kérdeznek, de én nem adok feleletet., hanem csak 
siettetem lépteimet. Vau rá okom : a bősz nyúl 
végig karmolja czombjainiat.

— A nyúl ? hova lett? — hangzik a hátam 
mögött.

S egyszerre csak egy csojiorl utc/.ai suhancz 
is belevegyül a lármába. Ütemre kezdik hangoz
tatni a jelszót:

— A . . . há . . . zi . . . nyul? Hol . . . 
van . . .  a . . .  ba . . .  zi . . .  nyul ?

Az emberek kiállnak az ajtók elé, az ablakuk 
tueguyiluak, miudeufelc kíváncsi tekintetek. A iá

nak és közzétett elveinek legjobb tolmácsa 
szokott lc..;.i. Ha tetszik, szívesen rendelke
zésére állok mindenkor, kiváltsága szerint 
megküidhetem az eredeti lapot, amelyből az 
é rin te tt közlemény vétetett Neve a lapnak: 
„Dér österreichísche P rotestant", Klagenfurt, 
für die Redaktion veran«wortlich: Rudolf 
Bertsinger jun.

Részemről pedig kijelentem azt, hogy for- 
ditrnányom érdekében védelmi álláspontot nem 
foglalhatok s erre nézve jogosultnak magamat 
nem érzem bárkivel is polémiába bocsátkozni, 
különösen nem ezen lap hasábjain, amelyről 
igen helyes a megjegyzés, hogy sem egyik, 
sem a másik felekezetnek nem lehet szak
közlönye.

Hogy nekem mint a nevezett német szak
lap törzsolvasójanak az o tt szellőztetett kor
szerű dissertatiója nagy apostolunk intelmi 
szózatának „aki nem dolgozik, ne is egyék" 
megtetszett és figyelmemet megragadta, azt 
rósz néven tőlem senki sem veheti.

A közlemény beküldésével legkevésbé sem 
volt szándékom a vizet felzavarui, t-gyes- 
egyedül „oremus et laboremua" vagyis mint 
az ember tragoediájáuak halhatatlan szerzője 
által hangsúlyozott: „bízva küzdj és küzdve 
bizzál“-fele mottóra a lapított értekezés köz
zétételével a lap közrendü olvasóinak véltem 
szolgálatot te n u i!

E tárgyra nézve napirendre térve, vála
szolni többé ne in fogok. Legyen ez egyszer 
s mindenkorra! Egyébként pax nobis!

Cz. R.

Néhány igaz szó.
M 'ért legyek én más, mint amilyenek az 

emberek? Mit törődjem én többet az embe
rekkel, mint azok eu velem? mondják sokan.

Az ily önző nyilatkozatok mint a gomba 
halomszámra teremnek. Az egyik keservének 
láva-ömlengéseit a másik is magába veszi, 
hisz „szivéből beszél," azt mondja rá. Szivé
ből, az meglehet, de csak a teljesen romlott 
s z í v  legsötétebb zúga kepes az ily áidásnél- 
küli magot elhinteni.

Az ily ember lábbal tiporja a jogot és 
mindent, mi más becsületes lelkületű ember 
előtt szent. Az ilyen ember előtt sohsem az 
igaz érzelem az irányadó, hanem a pillanat

volbiiu rendőrség mutatkozik. Kezdőm magamat 
roszul érezni.

Futni kezdek. Egy átjáró ház áll előttem. 
Berohanok. Hála Istennek, sikerült megmene
külnöm !

Az első dolog, amit elkövetek, az, hogy a 
még mindig ficzkándozó állatot kiszabadítom b ör- 
tönéből. Eróseu fogom füleinél s a legközelebbi 
husmérő üzletbe lépve, megkínálom vele az üzlet
vezetőt..

— Mit kíván érte? — kérdi ez, gyanús te
kintettel méregetve végig.

— Egy soust!
Szó nélkül kifizette. Bizonyára tolvajnak ne

zott, de én iuitsiálU töiődteiu ezzel, hanem haza
siettem. Ott álll IIam a száz soust anyáim] ak és
bünbánólag •xy SZÓilottam :

-  Viss:zaudDilii az öt fratlkot. Elcsábít,iittak,
hogy fölvált?min. Vigyazz rá te, mert nálam nincs
biztosságban

Anyáin hitt 111?kvm és im'gcsókolt.
-  Te rősz ti 11! — monda Kyeunéiltin; --  hol

jártál ilyen sokáig? Nagyon aggódtam miattad, 
mert azt. mondtak, hogy a kommunisták uj felke
lést. próbáltak.

iázó nélkül sompolyogtam odébb. A konyhába 
meutem, hogy hideg borogatásokat rakj ik fölkar
molt ezombjuimra.

* *
*

Másnap igy szólít meg anyám az ebédnél :
— Nem ízlik a pecsenye, Jacques? Hisz ed

dig mii dig szeretted a uyulpecse.iyet? Azért vet
tem mert, olcsón adták. Kissé meg volt sérülve, 
s képzeld csak. a fogai között, vás/.Oudarabocská - 
kát találtam. Tan csak ueiu tajdálkozotl ilyesmivel V

Szó nélkül álltam fül. Bú < sejl.rl-iii bántott. 
Kimentem a konyhába, ahol a nyul bőre ki volt 
terítve s csaknem fölkiáltott.un bámulatomban :

— Ez az! „Gy. F. U.“

Lajos napján.
(Aug. 25. j

„Szabadság! Egyenlőség! Testvériség!*
A nagy száműzött szent igéje ez.

bei y másának bélyegét viseli magán minden 
tette. Az ilyen ember —  noha a társadalom  
köteles őt tagjai közé sorozni — önnönmagát 
temeti el.

É ljeu bár jólétben avagy kisérjék a sors 
csapásai: nyugalma nincsen, akarata  elveszett, 
megsemmisült és a szellem ereje alá van ren
delve az állati ösztönnek, — a tudatlan vad
ságnak, melyet nem a mindent megfontoló ész, 
nem az érző  szív sugall, hanem a lelki vak
ság, az önmagáról való megfeledkezés pilla
natában fogamzik meg

Ugyan mit kér az ily lelkileg szegény 
ember és mit á tl?! Ahol kötelességről, áldo
zatról van szó, ott is az ő malmára folyik a 
v íz ; keserűsége bő anyagot nyer, hogy k i
tombolhassa magát. A mag nem vész el; ami 
az ily ember ajkáról elhangzik, mindig akad 
a százak között egy, kettő . . . tiz, aki azt 
fölfogja és köiinyeiihivősége kész eszköz a 
továbhplántálás átkos munkájánál

„É vezzünk!“ ez mindenkinek életbölcse- 
ségt*. Nem gondol vele, mi a lelkiismeret, mit 
mond az e le t; nem törődik azzal, hogy még 
m it remélhet, ő a születés és a halál közötti 
rövid időt, a földi élet czéljat abban látja 
összpontosulva, hogy: „élvezzünk!"

É-> mi oka keserűségének a minden fen- 
álló rendek ellenében?! Talán szerencsétlenek, 
boldogtalanok ?! Igen: boldogtalanok. Mert 
— még a műveltség magas fok.i mellett is — 
tudatlanok.

A boldogság, mint akár a remény, egy 
ártatlan gyermek, ki még avagy jobban mondva 
amely még meg sem született és kergetni 
dőreség! — Igaz, mindenki szereti a jót és 
kellemest; magam is. Mindenki bőségben, jó 
létben, kényelemben, ragyogásban szeretne 
élni és ezen soha meg nem telhető vágyako
zás még csak nem is roszalható.

Törekedjünk, nemes küzdelemben mindig 
valami magasabbra; haladjunk, bár ismeret
len utakon is, il ■ becsületes szándékkal és 
„élvezzünk" az élet mindenki részére szabad 
gyönyöreiből, de mértekkel és idejeben!

Az egyszerűbb terem tés elégedjék meg 
azzal, mit saját szűk világköre nyújt. Ne kí
vánjuk a hatalmasak biborfényét, ha nem va
gyunk ra kiszemelve.

Elégedjünk meg önmagunkkal, a világgal 
és ne kóboroljunk az ismeretlen folyók part-

Tepett zászló bár. üdvöt hirdet ám . . . 
Rongyaival die.-bomlokot övez.
E nagy napon, a nemzet ünnepén : 
Gazdag, szegény, Úr avagy ostoros 
Térden imát rebeg: sokáig még 
Éljen a száműzött Kossuth Lajos !

Hunnia búsan, letarolva jól,
Köuytelt szemekkel megváltásra vár. 
Századok homályán megjuien a 
Láuglelkü szónok, régen várt Messiás. 
Nyomában, merre jár, meghallják szavát, 
Rozsda rabbilincs! Oszlik a sötét! 
Hármas bérez, négy folyam visszazeugi 
Szónokok királya: Kossuth nevét!

„Szabad 1 esz e hon*, sz«>1 a hűvös ajk
lló-öket, teremiI. prófétánik szava.
Fegyver az ás<í, a kasza jieuge
S keszü1 csatáira ajnaja- nagyja.
Dic.-Ó n.év a magy.ir! Hu.la, Vacz, Pisk,
lírányiézkó is, nemzet iiIIknek múltját
Örök fénybeu ttartja; koszorúzza:
Kossuth Lajost, a század csillagát . . .

E napon millió szív zengi majd:
A magyar élni fog, élnie kell!*

Remeg a zsarnok, fut a hydrah&d, 
Magyarok istene c-odat mivel . . . 
Révpaitot érsz, reményed im való, 
Tündöklő fényben ragyog szellemed;
A czél közel, elerve már . . . atyáuk 
Kossuth! áruló kígyó ejte meg.

Nyugodj, c-itulj, te szenvedő kebel !
A próféta igéje szent, örök.
Eljövend a nap, midőn a zsarnok 
Hatalma porba hull és megtörött.
Te század óriás! nagy száműzött!
Szabad a jobbágy, nem húz rabigát.!
Nem bukhatál : imánkban mondjuk el :
D c-'lény övezze Kooúth homlokát !

MÁTYÁSDOMBÉ



jain. melyek locsogása csak az egyoldalii 
szépről tud csevegni; ne szálljunk annyira a 
magasba, hogy önerőnk sem bírja meg, mert 
megeshetik, hogy saját kárunkból tanuljuk 
meg a mythologia következő áIliiá.^át: „a nap 
forró heve fölolvasztotta szárnyaikat s ők a 
tengerbe hullnak vala . . .

MÁTYÁSDOMBI.

Jegyzőkönyv
tVIvé'f Muraszombatban, Vasmeftye tekintetes alispáui hi- 
tauláuak folyó évi junius hó 14-én kell 14848 90. számú 
leirata folytán a Vörös-kereszt fiók-egyletnek Muraszom

batban leemló megalakítása tárgyában.
A szabályrendelet értelmében nz aláirt f gok 

kétharmada megjelenvén, Csorna Jenó s/.olgabiró 
ur, mint hatósági kiküldött a közgyűlést meg
nyitván, a szabályrendelet felolvasása es a belépd 
tagoknak kötelezettségeit részletesen való ismer- 
t tése u*aa felhívta a közgyűlést, miszerint mondja 
ki hogy a muraszombati Vörös-kereszt fiók-egy- 
1-t »,egalakiiljOii-e vagy nem?

£/.eu felhívásra a közgyűlés egyhangúlag a 
li ík-egyletet in* galakultuak kimondotta — azzal, 
miszerint tekintve az aláirt tagoknak jelenleg 
ii,ég kevés számát, a fiók-egylet egyelőre csak 
i.leigleuesei) a folyó év végéig tartó joghatálylyal 
szervezkedik, oly módon, hogy a mai nap meg
riasztandó választmduy megbízatása csak a folyó 
év végéig tart, amikor uj közgyűlés hívandó 
egybe mely az addig valószínűleg nagyobb szám
ban belépő uj tagok közreműködésével fogja a 
végh ges választmányt megválasztani, s ez érte
lemben a tagdíjak f. év július hó 1-től deczember 
hó 3l-ig fognak fizettetni egyéueukmt 50 kruyi 
magasságban.

E/.ek után a választás megejtetvén, az egy
let elnökéül Csorna Jenő. jegyzőül Györffy Béla. 
pénztárosul Neiiman Vilmos, valasztmauyi tagokul 
pedig Árvái Bernat, Bölcs Béla és Sleb:ch Iguácz 
urak választattak meg.

Végül elhatároztatott, miszerint a »*«-
mának szaporítása tekintetéből gyűjtő-ivek osz
latnak ki a már aláirt tagok között, kik a gyűj
tést saját hatáskörükben eszközleinlik.

A jegyzőkönyv hitelesítésével Sk*TÍak József 
és Sinkovieb Kálmán bízattak meg.

GYÖRFFY BÉLA, CSORNA JENÓ,
jegyző elnök.

Hitelesítjük :
SINK0V1CH KÁLMÁN.

8KERLÁK JÓZSEF.

Hirek és különfélék.
— Augusztus 18-ika, mint felséges 

királyunk s/flb tésuapja, miként minden évben, 
úgy az idén is valamint a főváros területén, 
t p úgy az ország majd minden részén a sze
retet és ragaszkodás ki nem oltható érzel
mének nyilvánításával a legfenyesebben meg
ünnepeltetett. Városunk sem maradt hátra. 
Az összes hatóságok, köztisztviselők s az in- 
telligenczia szép számú tagja találkát adott 
magának e napon délelőtt 9 órakor a mura- 
szombati r. kath plébánia-templomi)in. részt 
veendő ő felsége s az uralkodóház minden 
tagjának jóvoltáért Égbe küldendő hála isteni 
tiszteletben. — Felső Lendváról a kővetkező 
értesítést kaptuk :

Valamint az egész Magyarországnak, ugv 
Fölső-Lendvá.iak is két fő-ünnepe volt a mull 
héten. Folyó hó I8-án mint apostoli királyunk ó 
felsége születése napján nálunk is í) lírakor ün
nepélyes és pedig magyar istenitisztelet tartatott.. 
A feldíszített oltárnál a „Téged Isten dicsérünk1* 
magasztos éneke amidőn elhangzott, kezdetét vette 
a szent mise, melyen három pap segédkezett a 
helybeli plébánosnak-: ;t helybeli segédlelkész Ba- 
gáry Nép | ur és két papnövendék, névszeiint 
Batthyány Vilmos gróf ur ő méltósága és ltun k 
(jyörgy Veszprém megyei hittan hallgató ur. A szent 
ténykedést buzgó áhítattal végig szemlélte szere
tett országgy. képviselőnk, járásunk jótevő atyja

biuri családja Széchenyi Tivadar gróf és neje 
szül. Erdődy Johanna grófnő. müveJtlelkű leányai 
Emészt,ma és Jusztina grófnők, és nagy reményre 
jogosító Batthyány Tamás és itj. Széchenyi Tiva
dar gróf urak ö méltóságaik. A meghívott hiva
talok közegei s a csendőrség szintén részt vettek 

ritka üuuepélyeu továbbá jelen volt néhány 
községi bíró és számosán a hívek közül. — Ha- 
bouIó >gyházi és nemzeti ünnepet ült FeUő-Lendva 
;‘Ug 20-án, Szeut-lstván király napján. Ekkor 
magyar szent beszédet is hallottunk, amelyen az 
"j tisztihelyettes Batthyány Béla gróf ur is jelen 
volt h amikor a csinos templom szinte telve volt 
hívekkel. Egy jelenvolt.

— A inu raw zoiu lm ti ta iiu ló -if ju * á g  
áhal folyó hó 20-án a „Korona" vendéglő nagy 
termében rendezett hangversenyt elég szép anyagi 
*Óker koronázta, a színpad által kissé összeszorult

terem különben zsúfolásig meg lévén telve néző
közönséggel. Muraszombat varosa és környékének 
intelligens tagjai képezték a jelenvoltak nagy 
kontingensét, akik úgy a találóan megválogatott 
két vígjáték előadása alatt, valamint tánc/ közben, 
majdnem hajnal hasadtáig igen jól érezték ma
gukat. — Az előadás altalános-ágban sikerültnek 
mondható, és valóban köszönettel tartozunk a 
rendezőségnek, hogy nekünk ily — miud-n te
kintetben sikerült — kellemes estét szerzett. A 
jövedelmi kimutatást a jövő számban fogjuk kö
zölni, mert a pénztár még teljesen rendezve nin
csen. A jelen volt közönségnek pedig, — mely 
daczára az egymásután következett sok mulatság
nak oly szép számban volt képviselve — és a 
közreműködött hölgyeknek.általában mindazoknak, 
kik a szinielőadás s a mulatság sikerének elérhe
tésében segédkezet nyújtani szívesek voltak, a ren
dezőség nevében hálás köszönetét mondunk.

— N y ilv á n o s  k ö sz ö n e t. A helybei1 to
ronyóra beszerzési tőkéjéhez a lefolyt héten ada
koztak : Nagy méltóságú gróf S/.apáry Géza ur 25 
frfot, Keresztury Kálmán 6 irtot, Török Ernő 5 
irtot, Pintér Géza 3 frtot. Kiau-z Miksa 2 frtot, 
Agustich Pongrác/., Berke Mihály, Csellei Kálmán, 
Pintér Miklósné, Puhán József, Ylij«ez György és 
N. N. urak, illetve úrnők egyenkint, 1 — 1 frtot. 
Fogadlak a umueskeblü adakozók Muraszombat 
közönségének leghálásb köszönetét. — Egyúttal 
tudó másara adatik a nagyérdemű közönségnek, 
hogy a toronyóra pénztárának a mai napon a köz
ség által megájául ott 50 írttal együtt 368 fo
rintja vagyon.

— K sliíivö . Takács Li. István barátunk, 
muraszombati állami tanító es e lapoknak két 
ízben volt felelős szerkesztőj>, folyó hó 18-án 
tartotta esküvőjét Kammeriuav r Irma kisasszony- 
nyal, a muraszombati kisdedővoda müveit lelkű 
tanítónőjével Budapesten, a kalvintéri re f. tem
plomban a rokonok és Kammerinayer Lénán! 
gyáros, Moxch Béla kereskedő, mint tanuk jelen
létéből. A'. Isten áldása kisérje az ifjú hi/.aspárt 
életpályájuk nyomdokán! L *1 ,* meg a vőlegény 
a jövőben mindazon örömöket, melyeket, elete 
múltjában a sors akként) intézkedése folytán nélkü
lözni volt kénytelen!

— l ié r e l e m  nemewKzivA «*in k o r b a r á 
to k  lio z ! Egy szegény helybeli r. kath. vallásit 
iparos, ki előhaladott koránál fogva már a mun
kaképtelenség felé halad, nős, (> neveletlen gyer

ek atyja s kinek neje — ki egészséges voltakor
sokat segédkezett, a mindennapi kenyér megszer
zésénél -  mar 2 év óta betegágyban, 3 hónapja 
pedig a regedei kórházban gyógykezelés alatt 
fekszik, nemesszivü emberbarátok hoz fordul egy 
kis köuyöradoniány végett. Az orvosok véleménye 
szerint, ugvanis van remény nejének felüdüléséhez, 
ha fürdőre küldetnék, de a férj oly szegény, hogy 
még gyermekeinek éhségét sem bírja kellőleg 
csillapítani. A szerencsétlen családapa most magán 
kívül van. mert nem tudja, kaparjon-e kenyeret 
6 gyámoltalan gyermeke részére, vagy kolduljon 
krajezárnkat, feleségét megmentendő. Azért mele
gen érző embertársai kezébe teszi le sorsát és 
kéri, miként bármi csekély összeggel segítségére 
lennének. Szives adományokat kiadóhivatalunk is 
közvetít.

— Ital I liy áu tlo ii folyó hó 31-én reggeli 
9 órakor magyar isteni tisztelet fog tartatni.

H a lá lo zá s i. Lutliír Sándor vidorlaki 
veudéglős múlt vasárnap, folyó hó 17 - én hajnal
ban. meg élte delén mondhatni 11 évi kínos Szén- 
v ilé i után iw-glutli. A szeretet, kapcsán a környék 
községeinek gyásza kisórte őt utolsó útjára.

— A /. i |» a ro * -ta iio u i* £ o k  érdekében a 
kereskedelmi miniszter körrendeletét intézett az 
összes iparhatóságokhoz, az iskolainulasztások te
kintetében. Tapasztaltat,ott ugyanis, hogy az ipar
hatóságok oly esetekben, mikor a kereskedelmi 
vagy ipariskolai tauoncz nem mesterénél, hanem 
szüleinél lakik : az iparost tanoiiczának iskola- 
mulasztásaiért felelősségre nem vonták. Gondos
kodik jelen körrendelet arról, hogy a büntető 
eljárás ily esetekben se legyen megszüntetve, bá

ni adassanak át az iratok az illetékes községi
elöljáróságnak, mely ez esetben az 1868. évi 38 
t. ez. 4. § át figyelembe véve, a szülőket, gyámo
kat stb. a mulasztás ismétlése esetében az előirt 
fokozatos büntetésben köteles részesíteni. Oly ese
tekben pedig, mikor az iskolauiulasztás miatt az 
iskolai igazgató vagy felügyelő bizottság jelentése 
folytán indittatik meg az eljárás, úgy az 1. fokban 
eljáró iparhatóság, esetleges községi elöljáróság, 
valamint ftlebbezés esetében a 11. fokú hatóságok 
is, határozataikról a feljelentőt — felebbozési jo
gának gyakoroihatása végett — szabály szerű lég 
értesíteni tartoznak.

— Az ulK Ö -leiidvai K ö n y v n y o m d a
folyó 18-áll kellő pártolás hiánya miatt, Keszt
helyre tétetett át, hol az „Alsó-L-udvai Híradó" 
is fog ezentúl
a 19-ik század „haladás" eszméjét hirdető kor
szakában és bizonysága annak, hogy — bár a 
törekvő munkás miudeu követ megmozdított, hogy 
AIsó-Londva haladását uagybau előmozdító ezen 
üzletágat a városnak megtarts t — ilyen kis he
lyeken száz meg száz okból is bizony mégis csak 
lehetetlen nyomdát íeuntartaui. Bek.

— A d é l i  v a u u l z ó n á ja .  T. olvasóink
lapunk utján is tudják, hogy a déli vasút már 
egy éve hogy alkudozik, váljon mily árkedvez
ményt nyújtson utazóközönségének. Egy esztendő 
nulva most végre mégis olyan-amilyen megálla

podásra jutott. Legújabban ugyauis Biross keres
kedelmi miniszter jóváhagyta a déli vasút ama 
jelentését, melynek értelmében a személytarifa be
hozatalával beszünteti az agio-pótlékot. A mér- 

’ielt meuet-dijszabályzat Magyarországon szept. 
1-én lép életbe. A társaság osztrák vonalain a kor
mánytól már megerősített zóna-tarifát szept. 1-jé- 
vel hozzák be. — íme, tehát teljes egy esztendő 
kellett hozzá a zónatarifa életbeléptetése után, 
hogy a déli vasút ezt a csekély 15 perczentes 
engedményt megtegye az utazó-közönségnek. Ma
gyarország összes vonalain az olcsó zóna szerint 
utazhatunk, csak a déli vasúton nem, mely ugy- 
1 alszik csökönyösen és elbizakodottan nem akarja 
magát a közönséghez, alkalmazni, ham m azt kí
vánja, hogy a közönség alkalmazza magát őhozzá. 
K •méljük azonban hogy idővel majd ez a vasút
társaság is csak be fogja látni, hogy minden vo- 

lon emelkedik a forgalom és bevétel, csak az 
övén nem.

— lle lc z e i'  S a m u , lapuuk nyomdájának
17 éves betűszedő tanoncza. folyó hó 21-éu dél
után 4 óra tájban Grünbaum Márk uyomdalujdo- 
nos által üzleti járatban R-gedébe küldetvén, ez 
ahelyett hogy küldetésében becsülettel eljárt volna, 
a posta kocsissal gazdájához tévútra vezetni czél- 
*olf hamis aláirasu levelet küldött, ó pedig a pénz 
megmaradt részével megszökött, — gyauithatölag 
Budapest felé vevén utját.. Ugyanaz nap este en
nek foglalkozásnélküli 15 éves testvéröcxcse, Hol- 
c/.er Miksa, a hrásiczi erdőben űr gyanánt lévén 
alkalmazva, a gubacs-erdő bérlőjének tulajdonát 
képezett, fél méter mázsa gubacsot zsákkal és egy 
pár czipőt 8 —10 frtuyi értékben, egy nappal ké
sőbb pedig szinte az estéli lírákban fenlilevezett 
nyoindatiilajdonos lakhdyiségébe hatolván, onnan 
a könyvkötő-segédnek körülbelül 8 frt értéket 
képviselő egy öltöz t ruháját s egy pár fehérne
műt ell dl vajolt, és midőn a rajta levő ruhát az 
újonnan szerzettel felcserélte, tetőiül talpig „ur" 
módjára eltávozott, elpárolgott. Mindkét, eset a 
szolgabiróságnak bejelentetvén, a nevezettek üldöz
tetése iránt a kellő lépések megtétettek.

— €»> il Kosi súg S/.oiul»nl lio ly e ii. A vá
ros egyik szorgalmas és közbecsiílésben részesülő 
polgárának: Számedly István ház- és bérkocsi- 
tulajdonosnak 24 éves Jó/.set nevű fia, ki atyja 
üzletében mint bérkocsis foglalkozott, tolyó hó 
15-én éjjel, 11-12  óra között szcrele.nféltésből 
véres gyilkosságot követett el Kurz Teréz 36 éves 
allbói illetőségű szakácsnőn. Egy nagy konyha
késsel hatszor szúrta illeg áldozatát, inig végre a 
hetedik szúrás keresztül túrta a szerencsétlen lány 
tüdejét s az hörögve omlott össze. A gyilkos véres 
lettének elkövetése iiLh.ii felkereste családját, attól 
elbúcsúzott s mar éjfél után fél 1 órakor önmaga 
jelentkezett a rendőr laktanyán, bejelentvén, hogy 
Kurz Terézt az özv. Horváth Jánosiié-féle tégla- 
sziu közelében meggyilkolta. A meggyIkölt leáuy 
a kórházba szállíttatott ápultatás vegeit, hol élet
halál között lebeg, a gaz tettest pedig azonnal 
letartóztatták s egyelőre a rendőrség fogházába 
elhelyezték.

— T ö m eg es  m érg ezés. L-teuyén e hő 
8-án Himfy kir. aljegyző, Aigner asztalos és Lé- 
uárics szabii lisztet, vitettek Strasser Jakab bolt
jából. Rövid idő múlva egész L-teuye lakossága 
a legnagyobb izgatottságban volt, mert a nevezett 
három család és a kereskedő családjának néhány 
tagja, összesen huszonhármán, mérgezés tünetei 
között nagyon ros/.ul lettek. Az orvosok megmen
tették ugyan a betegeket., de az Aigner asztalos 
66 éves atyja mégis csak veszélyes beteg. A vizs
galat kiderítette, hogy arzenikum volt a liszt közé 
keverve. Ennek következtében Strasser Jakab 
lisztkészletét lefoglalták. Azt vélik, hogy még a 
malomban került bele a méreg.

— H anti*  N z e m  a  lo v a k n a k . A lovak
tudvalevőleg nagyon ki vaunak téve a megvaku- 
lásnak, a nagyobb városokbau rendesen egy negyed 
része vak a lovaknak, melyeket omnibuszokban, 
bérkocsikban használnak. Londonban már néhány 
év óta hamis szemeket tesznek a lovaknak. Ezzel 
ugyan nem lesznek jobbak, de nem is mutatnak 
oly szánalmas látványt. Fletumiug gyártott először 
hamis szemeket lovak számára s jól meggazdago
dott belőle. Most már széltébeu készítik az ily 
szemeket s azoknak általános kelendősége van.

— A k o le r a  — mint az igen előnyösen 
ismert K o r á n y i  tanár ur előre lehetetségesuek 
tartotta — máris nagyobb mérveket öltött, ameny- 
nyibeu a legutóbbi hetekben Francziaors/.ágról is 
érkeztek hirek egyes kolera-esetekről és félnüuk 
kell, hogy meg nagyobb tért is foglalhat. Azért 
a nevezett tanár ur elleuővszere, a t i s z t a  v i z  
ivása ma még sokkal inkább tanácsolható. Minthogy 
azonban abacillusainentes tiszta vízzel csak vajmi 
ritkán találkozunk, a/.ou egyszerű okból, mert 
a közönséges kutakual a „cholera bacillus" be- 
fészkelóse nem tartható teljes biztonsággal távol : 
Ennek folytán a „Fetáuczi Széchányi-forrás" ki- 
túuő egészségi vizét, melyet a urnáit, m. kir. Mi
nisztérium is mint gyógyvizet elismert s ainel^-



b«n semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó .cholera bacillus", már a kút rendkívüli 
mélységénél fogva is nem eléggé ajánlhatjuk.

— K é re le m . Lapunk tisztelt olvasóit, 
kik előfizetési díjjal még régebb idő óta hát
ralékban vannak, nemkülönben azon t. olva
sóinkat, kik a harmadik negyedre még nem 
újítottak s a kiket a közelmúlt hetekben a 
nagy távolság miatt személyesen felkeresni 
nem bírtunk, tiszteletteljesen felkérjük, mi
szerint tartozásaikat mielőbb kiegyenlíteni, 
illetőleg ujitani szíveskednének, mert a lap 
ez év végével változást fog szenvedni, mi 
miatt az anyagi kérdést addig teljesen rendbe 
hozni óhajtanok.

A „Muraszombat és vidéke" 
kiadóhivatala.

Vegyes rövid hirek.
.4 m egyéb ő l. A szombathelyi ügyvédek 

száma ismét egygyel szaporodott: dr. Rosenberg 
Aruold, e város szülötte, a Gyöugyös-utczai GriMi
féle házban ügyvédi irodát nyitott. — Felső-Lö
vőn az ottani ev. iskolák javára jótékony czéln 
hangverseny lesz. — Szombathely város iskola
széké múlt hétfőn tartott ülésében Kemenes Bálint 
id. tanítót rendes tanítóvá, Z-lles Aranka ideigl. 
tanítónőt rendes tanítónővé s az elhalt Szijné- 
Ks.rg Janka helyébe Hajdú Mariskát rendes ta
nítónővé megválasztotta. — Vörösvárott kanyaró- 
|árvány ütött ki, mi miatt az iskolázás egyelőre 
szünetelni fog. — Az oladi r. kath. iskolához se
gédtanító kerestetik. — A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Migály Alajos szombathelyi polg. 
tín-i.skólai rendes tanítót jeleu állásábau végleg 
megerősítette.

A  h a zá b ó l. A belügyminiszter figyelmezteti 
a községeket, hogy Magyarország összes vasutii, 
a déli vasutat kivéve a hazai gyárakból származó 
tűzoltó szereket igen mérsékelt áron szállítják.— 
Weckerle Sándor pénzügyminiszter édesatyja folyó 
hó 19-én élte 78. évében Pilisen meghalt. Annál 
fájdalmasabb e csapás a pénzügyminiszterre, mert 
pár héttel előbb vesztette el napát és gyermekét. 
— Budapesten egy magyar drámai színház léte
sítésén buzgóikodik Fekete József és dr. Silbet'- 
stein Adolf. — A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter legújabban körreudeletileg intézkedett, 
hogy az iparos-tauoiicz-iskoláknál a 10 havi szor
galmi idő pontosait betartassék. — A hadsereg 
rendeleti lapja most közli a király parancs.it, 
hogy 1891. január 1-én állítsák fel a 42. lovas
ezredet. Az uj ezred dragonyos-ezred lesz 15-ös 
számmal s Welsbeu fog állomásozni. Ehhez az 
ezredhez fogják áthelyezni Mária Valéria főlu-r- 
czegnő férjét. — tázany soproumegyei községben 
nagy tűz pusztított t. hó 20-án. Leégett 100 ház, 
köztük a püspöki kastély is. A nyomor nagy. — 
Temesvárról távirják, hogy Déhuagyarországou 
szervezett pénzhamisító bunda hamis tízforintosok 
gyártásával foglalkozik. — Kossuth Lajos nagy- 
hazánkfiának holnap, folyó hó 25-én leendő név
napját országszerte fényesen készülnek megün
nepelni.

.4 k ü llő id r ő l.  Bostonból érkező ért-sités 
szerint a quiucy-i pályaudvar közelében nagy 
vasúti szerencsétlenség történt. T Z nőt ember 
meghaló huszonhármán pedig megsebesültek. — 
A legutóbbi napokban Londoubau egy gőzös tű- 
tőjén is konstatálták az ázsiai kolerát. - Grác/. • 
bői írják, hogy a környéken a vihar áltál okozott 
kar több százezer forintra rúg. Az árriz-kat&sz- 
trófa következtében kenyér nélkül maradt mun
kások száma ötszáz. — A pennsylvaniai Austin 
város nagy része, mint New-Yorkból Írják, le
égett. A tűz az iparos-negyedben ütött ki. Néhány 
óra alatt negyvenkét ház pusztult el. A kár fél
millió dollár. — Az argentinjai forradalom a ka
tonaság megadásával véget ért, — Szerbia ellii- 
ilegiilése Oroszország iránt növekszik. — Parisban 
81 ezer 291 ház van. — A gráczi magyar egye
sület telos/.lattatott. — Brüniiben folyó hó 20-áu 
este uagy vihar támadt, mely óriási károkat 
okozott.

Közgazdaság.
— .4 leg job b  u gorb a  m ag az. nelyet 

az agyak ugorkáiből gyűjtünk a melyeket már 
megszedtünk. A legelső példányok rendesen nin
csenek még elég jól kifejlődve, a kései köté-ből 
hagyottaknál meg nem lehetünk biztosak, hogy 
b tngnak-e még érni. Magnak mind g a I g- 
s'/.ebb példányt kell kiválasztani és pedig nemcsak 
nagyságra, hanem alakra nézve is a legszebb t, 
vagy.s amely a legszahálynsubbaii vall kifejlődve, 
de amely sem a gyökérhez. ii« legyen ig u közel 
>• ni egeszeii hz inda végén li un m a/, inda közép 
táján s mindenkor csak egyetlen .gyet hagyjunk 
e^y indán a mag-ugorkákból, mert csak az eset
ben várhatjuk azt, hogy az tökéletesen kifejlődve 
tökéletes magot is fog adni. Hegy a mag-ugor ka t 
a tiljes beérésig a száron k- II bag.ir, magától 
értetődik.

A * ttld * ég fé lék  i i'íigy Augus-
tl,8 és S/ept. Iiib' r llónepókban kell a zöldségfélé
ket folyós trágyával megtrágyázni, hogy gyorsan 
és nagyra növekedjenék. Minél gyoisabbaii növek
szenek Ugyanis a zöldségfélék, rend-sen annál 
finomabbak is. A trágyázás úgy történik. lm«y 
az ásót két-két növény közt a földbe nyomjuk 
ezt szétfeszítjük 8 HZ Űrbe folyós trágyát ÖlHÜnk 
Az üreget nem tömjük be, hogy a trágyázást 
többször ismételhessük. - A korai zöldségteleket 
természetesen korábban trágyázzuk m-g ily módon.

— Egy«»;iserü t e jp r ó b a .  Ves/ii k eoy 
kötőtűt s ezt addig dörzsöljük, míg egészen fénylő 
nem les/.. Erre függélyesen h'lyezzűk a megvizs
gálandó tejbe. Ha a tejnek nemi nyoma meglát
szik a tűn, akkor a tej nem volt vizzel keverve, 
inig ellmbeu ha tej nem marad a tűn, akkor biz
tosra vehetjük, hogy a tej meg lett keverve.

— M iben tartusuk a p e tr ó le u m o t?  
Ólomedényekben a petróleum egy hét alatt egé
szen elromlik, úgy, hogy ha ilyen petróleumot 
égetUuk, akkor a belet egy estén többször le kell 
kopasz, tani. A fémtiszta felületű ólomedénybeu 
már egy nap alatt is elromlik a petróleum. A vas 
kevésbé árt neki, ebbeu csak kissé ni* gbarnul és 
rozsdás csapadék válik belőle. Ha a bádog-edény 
horgany nyal vagy roszul van (Hszefoi rasztva, ettől 
elromlik a petróleum ; ón és réz kevésbé ártanak 
neki. Legjobb az üveg- és agyagedény. Napnak 
kitett petróleum gyorsan elpusztul és roszul ég.

A sürgöny.
Semmi sincs uiui annyi diplomácziát, furfau- 

got és körültekintést igényelne, mint a szerelmi 
viszony, melyet hamiskás asszonykák férjük bála 
illegett tartanak fenn, házi- és egyeld) barátokkal.

Az az asszony, akiben ezek a diplomác/.iai 
ügyességek nincsenek meg teljes mértékbeli, gyű
lölheti férjét engesztelbetleilül, epedhet a házi 
barátokért stb., de férjét azért nem fogja meg
csalni soha . . .

Parókáim C si no s  a s s z o n y k a  és k ö r ü l b e l ü l  30 
éves, m e l y  k o r  t u d v a l e v ő l e g  i l e g v e s z e d e l m e s e b b .

Paróka ur pedig már GO éves, mely kor tud
valevőleg már nem veszedelmes. He akadt Paróka 
ur ismerősei között, aki arra vállalkozott, hogy 
e korkülöubségből származó kellemetlenségeket az 
ő szives közreműködésével minél alaposabban fe
lejtesse a szép menyecskével.

Egy napon az asszony a kővetkező sürgönyt 
vette: „E-*te várlak az ismert helyen. Lupi."

A táviiőszolgáuak sejtelme sem lévén a sür
göny édes titkáról, egykedvűen ballagott. Parőkáék 
lakasa felé. — Annyi tapintata azonban mégis 
volt, hogy a nők neveire szóló sürgönyöket nem 
adta át a férjekuek, mert az ember soha sem 
tudhatja, mi lesz az ilyen tapintatlanságból és 
ebben tökéletesen igaza volt a derék távirós/.ol- 
gauak. Nem is adta át a sürgönyt Paróka urnák, 
pedig megköiinyithette volna vele a munkáját, 
mert Paróka épp a kapu előtt állott és nem kel - 
Ittt volna a lakásba fáradnia az asszonyhoz.

A kis menyecske mohó pillantással futotta 
at a sürgönyt, aztán izgatottan kertié a szolgát:

— Látta önt a férjem?
— Igenis látott, de én nem akartain észre

venni.
— Pompás, ön valóban derék ember. 0  ." n- 

uált már?
— Nem szoktam uzsonnái ni nagyságos asz- 

s/onyom, de ha muszáj, akkor mindj ,rl vacsora 
gyauaut eszem.

— No lám, ez nagyon jó, — jegyző meg a 
vendégszerető hölgy, — üljön le, mindjárt hozok 
bort és pecsenyét.

A tavirószolga válasz helyett, nagyot esetlen- 
tett a nyelvével.

Mielőtt azonban az uzsonnát feltálalta volna, 
Parókaué átszaladt a szomszédasszonyhoz és nagy 
titokzatosai! súgott neki valamit. (Vége köv.)

„Igaz szerelem." Eredeti regény. Irta Miskolczy Henrik.
(65 i » oldalig.)

— Divatlapokkal versenyeznek manapság összes
szépirodalmi újságjaink; arczképek, aktuális rajzok és 
más, nem irodalmi fegyverek segítségével igyekszenek hó
dítani A „Magyar Szemle4* úgyszólván az egyedüli kivé
tel, mely minden egyéb eszközt mellőzve, tisztán csak 
szépirodalmi es ritikii tartalmának súlyával es gazdag
ságával kivan hatni. Valóban örvendetes tehit. hogy a 
magasabb czeloKt-rr hevüiö „Magyar Sz. mle“ rövid idő 
alatt oly rendkívül elterjedt az országban. Az igaz külön
ben, hogy becses, uagyértékü czikkei mellett ad a „ ma
gyar Szemle" annyi es oly soafele szórakoztató olvasmányt 
is, hogy mint érdekfeszitó hetilap szintén kielégítheti a 
legkényesebb igenyeltet is. Mutatványszámokat a „Magyar 
Szemlédből bárkinek örömest küld a lap kiadoüLatala 
(Budapest, VI kér., uj-uteza 14). A legősztntebben ajánl
juk e kitüuü lapot olvasóink ügyeimébe.

— A „Technológiai Lapok** f. é. 15-ik száma meg
jelent a következő tartalommal: Dürr, Gehre és társa viz- 
csöves kazánjai. — Az alumínium. (Folytatás.) Illés Ala
dártól. — Geometriai közlemények bádogosok számára. 
(Folytatás.) Grüuwald Istvántól. — Ipar múzeumok, mű
szaki és iparos-oktatás. — Vegyes közlemények. — Talál
mányok leírásának kivonata. — Engedélyezett szabadalmak.
— Hirdetések. Elóüzetési ára egesz évre 5 frt, fél evre 2 
frt Só kr., negyedévre 1 frt 5ü kr. Előfizethetni Budapes
ten, VII., Rotteubiller-utcza 12. szám alatt. Ajánljuk az -  
érdeklődők figyelmébe.

H u m o r .
.4 tör\én.y***éUuél.  Bíró: Ui azzal 

vau vádolva, hogy a felesége tejéhez egy vizes 
poharat c-apott, iga/.- - ma? — Vádlott: Igaz, de 
engedje ui. g bíró ur, azt kérdeznem, hogy ismeri-e 
a feleségemet? — Bíró: N m ismerem. — Vádlott : 
Mindjárt gondoltam. — Bíró: Miért? — Vádlott: 
Mert ha i»int rué, azt kérdezte volna tőlem, hogy 
miért .Din vágtam a fejéhez mindjárt a vizes 
kan csőt is?

— F e jé n  ta lá l t a .  Ócska ruhákat akarván 
eladni a diák, az utczáról bekiált egy házaló zsi
dói, ki az asztalon újságot látván henteregni, 
kérdi a diákot: „Itiurani. mi vau az újságban?"
— „S'-oinoru hir," mondta a kópé diák, „Angliá
ban minden zsidót és szamarat egy fára akasz
tanak." — D ! nagy szerencse, kedves ifiur," ne
vetett a zsidó, „hogy mi nem lakunk Augoihouban."

— (il^óui a d iá k . Kártyáztál-e? kérdi a 
gyóntató. — „IgeiiH," mondja búsan a diák. — 
llát belátod-e, hogy az milyen idővesztegetés ?
— „De milyen," mondja a diák. „kivált az az 
átkozott kai tystkev. ni.'!“

.4 h a j l a t n a k .  Pénzért hunyorait apja- 
uál a diák, szörnyen panaszkotiván levelében, 
hogy nincsen jiéuze ; mire az apja azt. Írja : „Kétí
ves fiam! Nagyon örülök, hogy egy pajtásra aka
dok, aki velem egy bajban szenved mert — — 
nekem sincs pénzem !“

Szerkesztői üzenetek.
— Főt. Jáiubrikovit-s Sándor plébános urnák Be

nedek. A reklamált s/.unóKát postára tettük, a 20. .szám 
kivételével, melyből feles szántani nem rendelkezünk. — 
Barátunknak Budapesten. Az Ígéret kissé elkésetten lett 
ugyan beváltva, de „jobb későn, mint soha," pedig dróton 
is szerettük volna ismételni jó kivánataiukat. Egyébként 
szives üdvözlet.

A nap és éj hossza. P iac i-á rak .
* Muraszombat, aug. 23.
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Vasúti menetrend.
Regedéből Spielfeldnek

indul reggel 4 óra olt perczkor és odaér 6 óra 14 perczk
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 „

Irodalom.
Minek tartsunk divatlapot? ülJíírupffí
„Nó a házban" czimü mellékletén a divatlevelek és divat
képek, a divat minden mozzanatáról, minden újabb tüne
ményéről hűségesen értesítenek s azonkívül közleményei 
a magyar családok háztartásának, gazdaságának minden 
ágát szakszerűen tárgyalják. A „Képis Családi Lapok" 
ejólizetési ára egész evre 6 frt, felévre a Irt, negyedévre 
1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal Budapesten, nagy-korona- 
uicza 20. sz.) melyhez az előfizetések legczélszerübben 
postautalványon intézőül ólt, kívánatra bárkinek ingyen és 
bérineutvtf szolgál mutatványszámokká1. A legújabb (24.) 
szám következő változatos tartalom utal jelent meg: „Más 
világ," regény. Folytatás. Nagyvárad)- Mirától. — „M iért?" 
Költemény Lévai Mihályiéi „A szemüveg." (Felolvas
tatott a Természettudományi Társn ál estélyén ) Csapod)- 
Istvántól. Folytatás. -  „Alkouyfeny." Elbeszélés. Foly
tatás. Kosovitz Rezsótól. „ázerdini dalok." Költemény 
Kószeghy Gézától. — „Az egoolt színe és a szivárvány." 
„T —K.“ Uitli Aruoldiól. „Idyll a háború alatt." F ran
cois Cipp'-.t rigényé. Fordította Molnár Gyula Folytatás.

Mindenfele: A ltot tükre. Csevegés Metisztótól. — Ké
peinkhez. Irodalom és művészét. Nyári lóversenyek. ÍA 
Bzent-isiváudij.) llyineu. Kapunk: Ez is hős? -  Az 
auauuri zárda. — Az agg vigasza. — Regény-melléklet:

Spielfeidröl Regedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk

délután 2 „ 03 „ „ „ 3 „ 53 „
este 6 „ 45 „ „ „ 8 „ 37 „

HIRDETÉSEK.

M é r é s i é i .
rá- *Egy bankintézet koros mindenütt egyé

neket, törvényileg engedélyezett sorsje- 
« yok részlet fizetés melletti eladására. 

Igen előnyös jutalék-föltételek
Ajánlatok B.J jegy alatt 
A. V . hirdetési irodáj ilm/., Budapest, 

vác/i-uicza 9 s/.. lutezeiidók.

Nyomatott Grd'»b*uu Vfaolc «»vrv'sa\i4j>j*n Muraszombat.
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