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V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A P  

A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a „Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye.
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E l ő f i z e t é s i  á r :
Rffész évre 8 frt Félévre 1 frt 50 kr. Negyedévre 75 kr 

Egyes szám ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reclnnmtiók a kiadóhivatalhoz 

(GrUnhaum Márk) intézendók.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:

GRÜNBAUM MAKK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
& szerkesztőséghez küldendők.

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

N yilttér petitsora 25 kr.

Gyümölcstermelésünk.
A szárazföldön alig van ország, mely 

a természet annyi áldásával dicseked
hetnék, mint hazánk.

Messzeterjedő rónáin aranykalászok 
imholyogva hajtják meg fejüket a déli 
szellő köszöntése előtt.

Közutak mentén nagy gyümölcs- 
kertek örvendeztetik meg a vándor 
szemét és mosolyogva kínálják frissítő 
eledellel a fáradtságtól tikkadt embe
riséget.

Kenyér, bor és gyümölcs bőven terem 
Magyarországon és a munka nem meddő, 
mert ötszörösen fizeti napszámosát.

Még a rósz középtermés is fölösleggel 
látja el a gazdát és ha a gondviselés 
jó terméssel áldja meg a magyar hazát, 
ükkor sehol a világon sincs olyan álta
lános jólét mint nálunk.

Itt az országban nem győzzük a 
bőséget; gondoskodnunk kell kivitelről, 
mert ez által nemcsak fölöslegnek ára 
biztosittatik, hanem még a hazai fogyasz
tásra szánt áruk is emelkednek érté
kükben.

A jelen század közgazdasági politi
kájának tehát egyik főtényezője: a ki
viteli forgalom.

A kormány nem ok nélkül igyekszik 
ezt a kiviteli forgalmat élénkíteni, de 
fájdalom, hiányoznak ama szakkönyvek,

kik hivatva volnának e kormány inten- 
tiéját gyakorlati utón érvényesíteni.

Most például, mikor a gabonaárak 
a külföldi verseny következtében annyira 
nyomottak, hogy már alig képesek a 
befektetési tőke 5%-át fedezni, még 
mindig netn jutott senkinek az eszébe, 
hogy keressen piaczot a magyar ter
mények olyan fajtájának, melyeknek a 
külföldi versenytől tartani nem kellene.

Ilyen termények bőven vannak és 
csak piacz kell, ahol azokat értékesí
teni tudjuk.

Csak két ilyen fajta terményt emlí
tünk ez alkalommal: a dinnyét és szőlőt.

Hiszen tagadhatatlan, hogy például 
Bécsben emberemlékezet óta mindig 
magyar szőlőt és hevesmegyei dinnyét 
élveznek, de kérdjük: >. rm-e hanyagság-e, 
hogy két ily általános kedvességnek 
örvendő gyümölcsárut nem iparkodunk 
a monárkia határain túl is értékesíteni?

A kormány, mely oly élénken érdek
lődik a kiviteli forgalom emelése iránt, 
kötelességének kell hogy tartsa a gyü
mölcskivitel föltételeit is tanulmányozás 
tárgyává tenni és különösen a gyümölcs
csomagolás módját a termelő közönség 
közkincsévé tenni.

Mert ez időszerint gyümölcskivite
lünk csak a csomagolás hiányossága 
folytán nem emelkedhetik ki a kezdet- 

I logesség szégyenletes állapotából.

J u l i s ka  „Böské“-je.
Humoros történet.

„Magyar Szemle" után. Irta : Tóvári Pelikán Krizsó.
(Folytatás.)

Pold i bácsi eltalálta. Kőszeghy már több 
mint két hete Tátrafiireden időzött. Pisti gyerek 
megtartotta szavát s hozott valami ókulárés urat, 
de ez iiem hasonlított Horihorgas lódoktorhoz.

Az uj ember középmagasságu nyuláuk férfin 
volt, arányos termettel, szép tömött bajusza egész 
mást mutatott, mint Vedress Dani leírta.

— N*m is olyan c-niuya — gondolta magá
ban Juliska, midőn megpillantotta az idegent. 
Poldi bácsi is, midőn az érke/.ó elé sir tett, azt 
gondolta, hogy ez nagyon hascnlit az uj kör- 
orvoshoz.

— Igen szép volt öntől, hogy eljött, kedves 
doktor u r ! — iidvözló Poldi bácsi a belépőt. — 
Nagyon dicsérendő szolgálatkészsége, de a szegény 
„Bö*kén‘ nehezen fog segíteni, annak már vége. 
Egy csapás a taglóval s minden nyomorúságnak 
vége. A további kúra valóságos állatkínzás.

A fiatal orvos, ki tanulmányait külföl
dön végezte, csak bámult s igy okoskodott: 
— Valóságos barbár nép lakik még ezen a vi
déken. Úgy látszik, itt századokkal elmaradtak 
a kultúrától. Már ki látta azt, többre becsülni 
‘‘gy állatot, mint az Isten képére teremtett em

bert. Legjobb lesz kivárni a dolog végét; — majd 
hangosan hozzá teve :

— Talán még sincs annyira a beteg. Mindent 
meg fogok kísérlem, hogy a bet< get. labra állít
sam. Hol is fekszik a beteg?

— Az apa mindig oly szívtelen s azt mondja, 
hogy le kell vágni a „Böskét," — j^gyzé meg 
szomoruau a Juliska, — pedig ezt nem jól teszi. 
A „Böskének" meg kell gyógyulnia. Ugy-e dok
tor ur, meg fogja gyógyítani a szegény állatot? 
Én hálás leszek.

A fiatal orvos biztatólag tekintett a csinos 
kis leánykára s úgy vélekedett, hogy még sem 
mindnyájan oly kegyetlenek. Ebbe a szép leányba 
több érzés szorult.

— Minden lehetőt el fogok követni, hogy 
kedves Böskéje meggyógyuljon. Szabad a beteget 
látnom ?

— Bocsánat, orvos ur, de a gazdaságba kell 
mennem, — válaszolt kitérőb-g Poldi bácsi, — 
de Juliska majd elvezeti a beteghez. Olt fekszik 
a nyári istállóban, az pedig alig vau öt percz- 
nyire. A téli istálló, tetszik tudni, nagyon meleg 
volna. A viszontlátásig, orvos ur!

Az uj körorvos. Hekker, (mert ót hozta ki 
a lódoktor helyett Pisti) megismerte rövid so- 
morjai tartózkodása alatt a helyi viszonyokat s 
tudta, hogy a szolgálók sok helytt istállóban 
alusznak. Nem tartotta azonban helyesnek, hogy 
a beteg cselédet a rósz levegőben, istállóban hagy
ják. Úgy látszik, a kisasszonynak gyenge szive 
van. — gondolta, — majd szőlek egy-két szót az 
öreg Böske mellett. Talán jobb helyet is kaphat 
a házban.

Hosszú útra, a világpiaezok távoli 
lerakodó helyeire a mi gyümölcskeres
kedőink még csak gondolni sem mernek ; 
attól tartanak, hogy a gyümölcs, szállí
tás közben elpusztul. Csak meg kell a 
módot találni. De persze, hogy az ember 
valamit találhasson, azt neki kutatnia 
is kell.

Nem volna tehát kárbaveszett munka, 
ha a gyümölcskiviteli kérdés tanulmá
nyozására a minisztérium tanácskozásra 
hívná össze a szakköröket, kik egyúttal 
megállapítanák a gyümölcs-csomagolás 
szabályait is. F.

A lutri kérdése.
in.

B eszerzett ad a to k  a lap ján  a  lo ttó  jövedék 
az elm últ három  évben a következő ered m én y t
tü n te ti fe l:

u. m bruttó nettó
1887 3 0 9 9 1 0 0  1 4 9 5 2 7 8
1888 2 9 1 4 0 0 0  1670187
1889 2 5 1 1 0 0 0  1 1 5 3 2 9 5

összesen 8 .o 2 4 .100 4 .3 1 8 .7 6 0

s igy a tiszta jövedelemül egy évre nettó  
1.401.447 fr t esik, mely összeg sokkal cseké
lyebb, mintsem megengedhető volna, hogy 
egy modern állam egy, jobbadán amúgy is 
szegényebb sor nak á lta l igénybe vett ily 
intézményt még továbbra is fentartson.

Az úgynevezett s hírlapok után mondva: 
„Klassenlotterie" ezt. nem követheti, m ert a 
sorsjegyeket vásárló közönség aránytalan és 
rengeteg veszteségnek van kitéve, mi újabb

— Igaza van önnek, — vévé fel a szót. Ju 
liska, — a szegény B iske öreg már s nem csoda, 
ha elgyeugült. Az is igaz, hogy az utóbbi időben 
nagy hasznát nem vettük és csak kegyelemke- 
uyéreu tengődik. Ezt is csak nekem köszönheti, 
atyám már rég túladott volna rajta.

— Kap-e mindéi) nap tápláló étkeket? — 
kérdé az orvos; — hébe-korba egy pohár jó vörös 
bor az ilyen páczienseknél többet ér, mint a világ 
bármely orvossága.

Juliska megállóit és úgy bámult az orvosra.
— Vörös bor? . . .  Az öreg „Böskének" vörös 
bor? . . . Ilyet még nem hallottam. Már megbo
csásson orvos ur. ha ezen mosolygok. Ez bizony 
furcsa egy kúra. ha jónak gondolja, hozhatok 
amennyi kell. Az apa tudta nélkül hozok egy 
üveg budai vöröset, az orvos ur lesz szives betöl
teni a szájába már ahoz éli nem értek.

Az orvost meghatotta íz áldozatkészség.
— A miatt sohase aggódjék — jegyzé meg,

— majd elvégzem azt. Litom, hogy kedves kis
asszonynak jó szive van. Szabad még egy kérést 
niegkoc/.káztafnom ? Én megengedem hogy egy 
tehén-istálló elég meleg és kényelme" egy olyan 
valakinek, aki évek óta ahoz szokott, de mégis 
félek, hogy ott nem részesülhet elegendő ápolás
ban. Jobb volna, ha a házba vinnék. Nincs vala
hol egy üres szoba vagy kamrácska? Kár, hogy 
Sárosfán nincsen kórház!

Juliska ráuézett kék szemeivel az orvosra s 
szótlanul kémlelte az orvos vonásait. Találgatta, 
hogy mit akar mondani, majd azt gondolta, hogy 
az orvos ezélzásokat tesz s mulat az ó naivságán. 
Ha csak ez volt a baja az orvosunk, párjára akadt*



bűnnek és talán az eddiginél még nagyobb 
erkölcstelenségnek képezhetné alapkövét.

Ez pedig nem lehet egy államnak sem 
intentiőja, s ha már fennáll a kis lottó ideig 
óráig, még inkább inegbocsájtható, mint egy 
újabb, hasonló, a nagyközönséget még jobban 
kizsaroló műveletnek alkotása.

A lottónak eltörlése által, ha ugyan nem 
tetemes, de mégis kárt szenvedne a kincstár, 
ezt tehát ismét hasonló, csakhogy egészsegesb 
alapon fekvő intézménynyel kell pótolnunk.

Ez érdekben kétfelé irányul nézetem. Elő
ször: olcsó sorsjegyek kibocsájtása; másodszor : 
lottóadó vagyis lottókényszer.

Az olcsó sorsjegyeknek kibocsájtása akként 
értelmezendő, miszerint hozassák 5000000 db 
1 frtos vagy 2500000 db 2 fit avagy pe
dig csak 5 millió 1 frtos vagy aránylagos 
sorsjegymennyiség forgalomba, mely — tekin
tettel azok olcsóságára — mindenki által 
vásároltatnék, ekkor biztosra vehető, hogy a 
sorsjegyek mind el fognak kelni.

A kincstár, a postatakarékpénztárakban 
elfekvő pénzek után 3°|0-ot tízet; fizessen ez 
esetben 4% ot, mivel ez felmondhatatlan, job
ban mondva kamat nélküli felmondhatlaii köl
csönt képezne, mivel ily czim alatt kamatok 
nem volnának fizetendők, hanem a 4" ,,-nyi 
kamat osztalék képezné a 00 év alatt és 
évenkint 2—3-szor megejtendő húzások nye
reményeit és törlesztéseit.

Ezen alapon tehát tehát 5000000 drb 
1 frtos sorsjegy volna évenkint 55.555, illetve
00 éven keresztül évenkint 55.555 db sors
jegyei szaporuló sorsjegyek — húzások altai 
törlesztendő — 00 év elteltével, ha ezen 
terv az idő alatt nem módosíttatott, évenkint 
5000.000 fog bételezíetui és ugyancsak 5 
millió frtnyi összeg nyeremények cziuién a 
nép közé kiosztatni; míg az évenkinti 5 — 5 
milliós 1 frtos sorsjegyek bevételei 00 év 
alatt 450 000,000 irtot tenne ki a kuniatok 
kamatain túl. Ez tiszta haszon volna az 
államra nézve, mert kölcsön után a tökei nem 
kell visszafizetni és a kamatokat nem egyes 
bankár hitelezők, hanem nyeremény czime alatt 
az ország lakói élveznék.

Ezen sorsjegyeknek a börzére jutniuk nem 
volna szabad, igy a szegényebb osztályban 
is rendkívüli kelendőségük volna, mert azon
1 frt, melyet egy ily sorsjegyért kifizetett, nem 
veszítette el, hanem idővel visszakapja és e 
mellett szerencséjét is megkisérlette.

Tözsde-(börze-)képlelen papírnak kellene 
ezen sorsjegyeknek azért lenniük, mert külön
ben czéltvesztett volna ezek kiadása, mert 
látjuk a „Jó-sziv“ sorsjegyek, melyeknek ere
deti uruk 2 frt, ma a börzén 5 ínért kelnek 
el. tehát ha a legkisebb nyerő huzatik, a ki
adott pénzt nem kapja meg a tulajdonos, ha
nem még a névértéken felüli összeget és a

— N'-in tudom, doktor ur, — keidé csinosén 
— ki hatalmazta öut fel, hogy rajtam mulasson. 
11a öli oly szívtelen é.s fajdalmain nagyságát nem 
tudja felfogni, a mely egy teremt méuynyel, m |y- 
ly.d együtt nevelkedtem, egy nap m pillantani 
meg a napvilágot, együtt érez, úgy csak sajnálni 
tudom öut. D.; kérem, rajtam ne mulasson.

E szavak teljes er.élylyel voltak ugyan mondva, 
de az. utóbbi szavakban ott rezgett a fájdalom 
húrja. De ha azt várta, hogy az orvos megszé
gyenülve bocsánatot fog kérni, abban nagyon csa
lódott. Annak ugyan *sze ágában sem volt hara
gudni vagy In.csánatot kérni.

— Értse, aki akarja — monologizált — egy 
napon születtek . . .

— Legfeljebb tizenkilenc/. . . . busz. éves le
het. — monda elmélázva az. orvos, — azt, hittem, 
hogy a beteg Böske dajkája volt és nem játszó
társa . . .

E /. több volt, mint amit Juliska eltűr li tett 
volna . . . Ily vakmerőség! „Böskét* az ő daj
kájának mondani. Csoda, hogy nem nevezte egye
nesen a „Böske“ borjújának! Juliska bnsz.usan 
nvitotta fel az, ajtót é.s kezével az Málló szögle
tébe mutatott, hol egy tehén kérődzőit s fájdalmas 
bögéssel üdvözölte a belépőket.

— Ott a beteg, — szólt Juliska röviden — 
most azt hiszem, elmehetek, gononli iságaiból elég 
volt már.

Az orvos elképedve bámult a félreértés tár
gyára. Ez tehát a dolog nyitja . . . „Egy csnpus 
u taglóval" . . . „olyun idős, mint a fiatal házi 
kisasszony és mégis öreg már és erótleu* . . .

kamatokat pénze után is elveszíti, mi által 
ép azon elun, mely takarékosságra volna 
szoktatandó — képtelenné tétetik, hogy részt 
vegyen vagy megkísértsen oly szerencsejátékot, 
melylyel csak takarít és semmit sem kocz- 
káztat!

Az indítvány még ezen sorsjegyeknek el- 
árusitási módozataira is kiterjeszkedik, azt 
javasolja, hogy az elárusitás csakis a kincs
tárral összeköttetésben lévökre bízassák, oly 
módon mint a dohány-, bélyeg- es egyéb 
egyedáru tárgy, azon kttlönbzettel, hogy ezen 
sorsjegyek nem az adóhivatalok, hanem egy 
e czélra szervezendő központi hivatal által 
volnának beszerzendők, illetve kezelendők.

Indítványozó javasolja, miszerint ezen sors
jegyek „angyalfiu" elnevezést nyerjenek és 
az első húzás karácson előtt 8 nappal ej tes
sék meg. hogy valódi karácsom ajándékul 
szolgáljon a szerencsés nyerőknek. — Ebből 
azonban, az időnek előrehaladását véve tekin
tetbe — alig ha lehet valami.

Bar ezen sorsjegyek sem tőzsdeképesek, 
sem kereskedelem vagy közforgalmi érték
tárgyat nem képezhetnek, még se legyenek a 
„spekuláczió" alul végleg elvonva, amennyi
ben ezen sorsjegyek, koruk alapján, évente
4 vagy 5 krral értékben növekedjenek, s 
névértékűk összegéig óvadékképesekké is kel
lene ezeket deklarálni, — 5 irtot meg nem 
haladó nyeremények nyeremény-jövedék mente
sek, holott 5 frtot meghaladó, d** 500 .írton 
tu! nem menő nyereményeknek 15°,,-nyi, ezen 
felül pedig 20 százaléknyi nyeremény-jövedék 
volna meghatározandó, mely ny-remény jőve 
dék tisztán közművelődés és magy irosodási 
czélokra volna fordítandó.

A sorsjegyek bevételezett összege után
5 millió forint évenkint — 4 százalékkal 
véve, 2000 000 forint nyeremény-összeget, ké
pezne, kisorsolás alá azonban évenkint c ak 
180.00(1 írt jönne a terv szerint minden egyes 
évfolyam után, igy az első évben 20, a má
sodik évben 40, u harmadik évben 60 s igy 
tovább minden évben 20—20 ezer forinttal 
több „kezelési költségére volna fordítandó, 
de mivel ez a 90 évtől kezdve évente 1.800 
ezer forintot terme ki minden az ez idő előtt 
s fenmaradó, a kezelés tényleges költségét 
meghaladó összeg: az országnak minden me
gyéjében létesítendő rokkantak , árva-, vakok 
sth. fele intézetek javára volnának fordítan
dók. — Hogy ezen terv az állam-kincstárra, 
úgy szinte a polgárságra való ti hintette! — 
mily rendkívüli előnyöket szolgáltat, már az 
eddig is szám szerint kitünteteti adatok bi
zonyítják; ám nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem hogy az államnak, mint ezen sors
jegyek kthocsa jtójának előre kiszámít hullán 
más haszna is van, mely például a 90 évi

De hová in tettem az eszemet? bos/.aukodéit az 
orvos. E/. ugyan szép dolog! a házi kisasszonyt, 
a l'-ggomnibábban megbántottam. Mitévő legyek? 
A baromorvos szerepét tovább kell játszani es a 
buzi kisasszonyt ki kell engesztelni.

— Drága kisasszony! — fordult Juliskához, 
az orvos — hallgasson meg. iMind-ure, a mi ke
gyed előtt szent, kérem. u« vegye komolyan a 
dolgot. Az. egész, fatális félreértés. Mindent felvi
lágosítok, csak ne nehezteljen. — Szavaiban oly 
ö-zinte bautit. beszélt, s hangja oly kérő volt, hogy 
Juliska ni. gbocsájtöiag nyujta jobbját.

— Hát hogy vau az öreg „Böske ?* — 1térdé
kiengesztelódve Juliska.

— A „Bi.l e* tehén nagyon beteg, de nem
veszélyese-:. Azt his/em, •segíthetünk rajta.

L kétséges volna ? - - ujougott a szép
Lány. lu egyszerre feledé a történtekét. — Csak
gyógyítsa meg kedves orvos ur. Kövessen el min
den b-hetöt. Mindjárt átküldőm a vörös bort. llanv
üveggel is kell ?

— A vörös bor itt n* hez.en segit — j' gyzé
•mg. ajkába harapva az orvos a szimptomák 
egé-z 11 is bajról tanúskodnak, en azt eleinte
hitt ni. Különben korai még a öröm. Úgy látszik 
a baj komoly. Elárulja a telién bőgőse is Tetszik 
tudni, a Inig és a marbaknál a baj legbiztosabb jele.

Úgy? — jegyző in-g Juliska hanii an — 
ezt még nem is tudtam. Ezt meg kell mondani 
az apának.

— Nagyon természete-, k-dves kisasszony — 
Melé az orvos leltározottal!. — Nem csalhatatlan 
jel ugyan, de a legtöbb esetben biztos jel. Külöu

játsz-idő alatt tűz és egvébb módon elveszendő
sorsjegyek á l ta l  ke le tkez ik .

Azáltal, hogy minden évben uj etnissio, 
uj kiadvány volna kibocsájtandó. 90 év a la tt 
az államadósság nagyrésze törieszthető volna, 
de nagy érdekkel nézne az egész ország a 
búzások eleibe, amennyiben, ha évente 3-szor 
volna húzás, be nem számítva az ünnepnapo 
kát, 90 év múltán minden napra esnék egy 
húzás, azaz évente 270 húzás volna, amely 
270 húzáson az országnak minden rendű és 
rangú tagja részt vehet, mert még a cseléd, 
a napszámos, a szolga, az iparosseged és 
tanoncz; a kis diák is inkább kifogja adni 
m egtakarított filléreit ily értékpapírért, m int
sem azt könnyelmű "dolgokra fordítaná.

Ezen eszmét tehát határozottan leghelye 
sebbnek tartjuk  mindazon indítványok elle
nébe n. melyek eddig a nyilvánosságba hatol 
tűk. — így az államon, a polgárokon, köz 
művelődésünkön, magyarosodásunkon, rokkalti
jainkon. árváinkon és szegény nyomorultjain
kon is könnyen segítve lesz és ezért válasz
totta az indítványozó, ki nevét titokban tartja  
még — ezen sorsjegyeknek az angyalfiu-sors 
jegy elnevezést.

Kiváltjuk szívből és őszintén, hogy ezen 
igazán hatalmas ötlete hazánkfiának háttérbe 
szorítsa a né" etek sprculatiós tervét és hisz- 
szük is. — hegy kétséget sem szenved, mi
szerint pénzügyminiszterünk nem fogja eldobni 
azt, hanem tanulmányozni és mielőbb életbe 
is fogja hozni a karácsonyi ajándéknak szánt 
a11gyaIfiu sorsjegyeket.

A másik tételt, az adókényszert, távol 
sem tartjuk oly jónak, de még mindig elő
nyösebbnek, minisem M agyarországnak érde
két. mindenét, külföldieknek áruba bocsájtani!

K S.

Gazdasági munkamutató 
az esztendő minden hónapjára.

Sz4‘|»t«‘i n  b é r .
A ház körül.. A csépelés kezdetét veszi. A 

telire szánt -géz-égés gyümölcsöket száraz, szeli ős 
helyen szalumra rakjuk el. -  A gyümölcsök be
főzése és aszalása folyton tart..

Gyümölcsös és faiskola. A faiskolát föl kell 
ásni és gondosan tisztogatni gyim-gyomtól. — Az 
érett gyümölcsöket folyton szedjük. — Az őszszel 
ültetendő fák számára ei kell készíteni a gödröket.
— A bőrmagu-gyümölcsfákat. e bő vége felé már 
át lehet ültetni. — Az, alma- és körtemagok vetése 
S/.ent-Mihálynapkor kezdődik. — A mohtól is
tisztogatni kell a fákat, körülöttük a földet föl— 
ómií (■' locsolni.

A szállókén. E hónapban van a harmadik, az 
úgynevezett érés alá való kapálás. — A fölösleges 
leveleket a tőkékről le kell szaggatni, különösen 
azokat, melyek a fül tőktől elvonjak a uap mele
gét; de ezt. a munkát ahhoz értő ember végezze.
— Ilyenkor kell megjelölni a terméketlen tőké
ket, hogy azifk helyére szüret után másokat ül
tessünk.

ben jelenleg semmi teendő nincsen. Majd rendelek 
orvosságot, a kocsis elhozhatja Somorjából.

Alig végezte be az orvos, midöu egy szolgáló 
közeledett.

— Kedves Juliska kisasszony! — monda lel
kendezve a cseléd. — Zsuzsi ugyancsak részül 
van ám. A bodzafa-thea kiizzasztottu ugyan, de 
nem sokat hasznait. Azt sem tudjuk, unt Csinál
junk. Csak volua közeliinkbe egy orvos, már olyan 
jóféle orvos, aki embert is tud gyógyítani . . .

Bekker orvos fellélegzett.
— Hol vau a beteg? — kérdé részvéttel.— 

Talán segíthetek.
— Es meg tudná orvos ur Zsuzsit is gyó

gyítani? — kérdé Juliska élénken.
— Tulajdouképen nem vág szakmámba. De 

tetszik tudni, az emb**ri test szervezete sokban 
hasonló az állatéhoz. A legtöbb esetben ugyanegy 
betegség ugyanazon kórlüm leket mutatja az em
bernél és állatnál is.

Furcsa ember ez a mi lódoktorunk — vó- 
I kedik Juliska. <mi bizony nem gyógy ittál uam 
magamat vele.

Az orvos ez alatt az átellenbeu fekvő házba 
ment. Megvizsgálta a beteget s miután meghal
lotta a beteg p I l iá sz á t , a legnagyobb szakérte
lemmel nyilatkozott a betegségről. — S Juliska 
legnagyobb csodálkozására a „lódoktor* még vi
gasztalni is kezdte a beteget, sőt pilulákut is 
irt elő.

Ezt már nem állhatta meg szó nélkül. Mert 
hogy is irhát egv lódoktor embernek orvosságot V 
Sietett is óvását kifejezni. (Vége köv.)



Zöldséges kert. Az üres ágyukat fii! kell ásni 
és trágyázni- A gyökéríélékuek nehány nappal, 
mielőtt azokat a földből kiszed nők, zöldjüket le 
lehet vágni és állataink táplálására fordítani. — 
Az érett hüvelyes veteményeket is leszedjük s el- 
Iesszük télire. — Az ágyakat, melyek télen át 
palántával b« ültetve maradnak, még egyszer ki 
I;pII gyomlálni, az egymáshoz közel levő palántá
kat ritkítani.

Szántóföld. A zab, bükköny, borsó, lencse és 
; ;j)e9 aratn.se folyton tart. — Vetés alá szántunk. 
__ Búzát, rozsot és őszi árpát vetünk. — A bur
gonyát « hón •pban fölszedjük.

Házi állatok A juhokat füröszti ni és nyirui 
|.PH — A hizlalásra szánt sertések most már 
ólba fogatnak. — Ködös időben a marhát nem 
k e ll az istállóból kiereszteni.

Méhes. A méhek sejtjeit e hó vége felé már 
föl lehet metszeni.

Hirek és különfélék.
_ K érelem . Lapunk tisztelt olvasóit.

kik előfizetési díjjal még régebb idő óta há t
ralékban vannak, nemkülönben azon t. olva
sóinkat, kik a harmadik negyedre még nem 
újítottak s a kiket a közelmúlt hetekben a 
nagy távolság m iatt személyesen felkeresni 
nem bírtunk, tiszteletteljesen felkérjük, mi
szerint tartozásaikat mielőbb ki egyen liteni, 
illetőleg újítani szíveskednének, m ert a 
lap szerkesztését és tu la jdon jogá t 
ez év v é g é v e l v isszavonh atlan u l 
le- és más kezekbe tenn i óh ajtjuk , 
mi miatt az anyagi kérdést addig teljesen 
rendbe hozni akarjuk.

A „Muraszombat és vidéke" 
kiadóhivatala.

— H a lá lo z á s .  M-t/.lc-r .Mátyás uradalmi 
száuitartót a sors keze a múlt héten egy nagy 
csapással sújtotta, amidőn a csak hónap számba 
menő házasélete társát a halál kiszólitotta az élők 
sorából, az újszülött kis lánykát hagyván vigaszul 
a megszomorodott férj- és apának. — A kiadott 
értesítő igy hangzik: Metzker Mátyás a maga, 
úgy csecsemő leánykája Metzker Irma és az el
hunytnak édesanyja Hess Paulina, valamint roko
nai : Kirchmaycr Jozeíiu, Krausz Mária és férje 
Krausz Miksa, fiuk ifj. Krausz Miksa, továbbá 
Kubi eh Eleonóra és férje Kirbisch Ferenc/, ngy 
ezek gyermekei : Ferenc/ és Károly nevében is 
megtört szívvel jelenti felejthetetlen nejének, Metz
ker Mátyásué szül. Hess Innának, folyó évi szep
tember bó 5-éu délelőtt 3/*l0 órakor, életének 20. 
és boldog házasságának 1-ső évében, gyermekágy
iban történt gyászos elhunytat. A boldogultalak 
földi maradványai folyó évi szepti inber hó 7-én 
délután 2 órakor fognak a muraszombati r. kát 
sirkertbeu örök nyugalomra elhelyeztetni. Az en
gesztelő szentmise-áldozat pedig 1890. évi szep
tember hó 9-én délelőtt 9 órakor fog a mura
szombati plébánia-templomban a Mindenhatónak 
bemutattatni Aidái* és béke lebegjen a korán el
hunyt hamvai felett! Muraszombat 1890. évi szep
tember hó 5-éu.

— A m u r a s z o m b a t i  ó v o d a  folyó hó
9-én ismét kitárja kapuit az apró sereg befoga
dására. Figyelmeztetjük azért a m. t. közönséget, 
hogy óvodába való (3 — 6 éves) gyermekeiket mi
előbb Takács R. István gondnoknál Írassák be; 
ne mnlaszszák el gyermekeiket az óvodába kVildeni, 
ahol nem csak felügyelnek az apróságra, hanem 
megtanítják egyúttal kedves hazánk édes nyel
vére is. . A választmány.

— K é re le m  uem e«ttzivA  e m b e r b a r á 
to k h o z !  Egy szegény helybeli r. kath. vallásu 
iparos, ki elchaludoit koránál fogva már a mun
kaképtelenség felé halad, nős, 6 neveletlen gyer
mek atyja s kinek neje — ki egészséges voltakor 
sokat segédkezett a mindennapi kenyér megszer
zésénél — már 2 év óta betegágyban, 3 hónapja 
pedig a regedei kórházban gyiigy kezelés alatt 
fekszik* neiiiess/ivü emberbarátokhoz fordul egy 
kis köuyüradoiiiiiny végett. Az orvosok véleménye 
szeriül ugyanis vau remény nejének felüdüléséhez, 
ha fürdőre küldetnék, de a férj oly szegény, hogy 
"'ég gy rmekeiuek éhségét sem bírja kellőleg 
csillapítani. A szerencsétlen családapa most magán 
kiviil vau mert m m tudja, kaparjon-e kenyeret 
^ gyámoltalan gyermeke részére, vagy kolduljon 
krajezarokat, feleségét megmentendő. Azért mele
gei érző embertársai kezébe teszi le sorsát és 
kén. miként bánni csekély összeggel segítségére 
Lnnének. Szives adományokat mi is közvetítünk.

X o iig o ra -la iiiiáN . A szülőkhöz és a 
zenekedvelőkhöz szólunk. A haladó kor a müve- 
lődes hatalmas tényezőjéül ismeri el a zenét, a 
mely nemcsak a legkellemesebben szórakoztat, de 
nemesit is szivet-lel két egyaránt. E téren város
kánk meglehetős szerény viszonyok közt mozog 
“Ikalmas tanerő hiányában. Amint örömmel érte
sülünk, P a y e r  Lenke urhölgy, a budapesti eon- 
Servatoriuinnak okleveles növendéke, akit közön
ségünk kitűnő játékáról már a legelőnyösebben 
tstuer  ̂Muraszombatban szándékozik letelepedni, ha

elegendő növendék jelentkezik zongora- és ének
órára. Itt az idő, megragadni a nem mindenkor 
kínálkozó kedvező alkalmat! Jelentkezhetni neve
zett urhölgynél — levél utján is — Bellatinc/on.

— mA böriiMM idi va-pari|»H -r« :y lc t> s
I-so nyilvános kerékpár-versenye (nemzetközi és 
országos) Körmenden 1890. szeptember 14-én lesz. 
Az ünnep sorrendje: Délelőtt l l  lírakor az összes 
kerékpárosok korzó-menete a varosban. Délután 
3 órakor a verseny kezdete. H elynek sorrendje 
szerkesztőségünkben betekinthető. — Minden ver
senyző tartozik az altala nevezett, verseny előtt.
5 perczczel versi nykészen a tribün előtt géppel 
együtt megjelenni. MindoD verseny 17 kilónál ne
hezebb uligépeu történik. Nevezések „versiuiv-ne- 
vezés“ felirattal legkésőbb szeptember 10-ig Utl- 
vary Feri alelnök úrhoz Körmendre küldendők, 
s tisztán meg kell jelölni az illető versenyt, a 
melyen részt óhajt venni, szintúgy megjelöl I dók 
az ing. esetleg vállszalag színei. Minden versenyre 
a bánatpénz 4 frt. Este fél 9 órakor a tánczr.iii- 
latság kezdete. Kerékpárosok az, egész, ünnepélyre 
50 krt fizetnek.

B e r ta la n ic *  M ihály murapotróczi 32 
éves molnárinester, ki múlt hó 29-én Batthyány- 
talván lovai etetése közben az egyik lótól hasba 
lett rúgva, három napi kínlódás után ang. 31 -én 
reggeli 7 óra után kiszeuvedett. Temetése hétfőn 
délután nagy részvét mellett ment végbe. — A 
Szombathelyen augusztus 15-én Száraedly József 
áltál szerelemféltésből hétszer megszűrt Kurz, Te
réz nevű cseléd leány múlt hó 28 án a szombat
helyi kórházban n gy fájdalmak között meghalt. 
A lelketlen fiatal ember e Ilii* hallatára mi meg- 
illetődést vagy megbánást sem mutatott.

— S zeren csié tlen ü l já r t  h o n v éd ek . 
Nagy-Kani/.sán múlt hó 30 .m — mint az „E.“ 
írja — az, ott állomásozó ni. kir. honvédség, kö
rülbelül 1200 ember, a kis kanizsai határba ment 
gyakorlatra. Midőn a honvédek visszafelé mentek 
a laktanyába, útközben 8 dohos dobolt, hogy a 
legénység a rendes meneteléshez szokjék. Egy
szerre egy ökrös szekér jött szemközt a csapattal 
s az. ökrök — valószínűleg a dobolás zajától meg
vadulva — neki rontottak a tömör sorokban menő 
honvédeknek. Közülük ennek folytán hárman sú
lyosan megsebesültek. Az egyiknek a mellén ejtett 
mély szúrást a bősz állat s a másik keltő is na
gyobb sérülést szenvedett. Az orvosok közül is 
az egyik lebukott lováról, de komolyabb baja 
nem történt.

— .4 b ó léra  — mint az igen előnyösen 
ismert. K ó r á n y i  tanár ur előre lehetetségesuek 
tartotta — máris nagyobb mérveket öltött, ameny- 
nyiben a legutóbbi hetekben Francziaországról is 
érkeztek hirek egye-i kolera-esetekről és félnünk 
kell. hogy még nagyobb tért is foglalhat. Azért 
a nevezett tanár ur elleuóvszere, a t i s z t a  t í z  
ivása ma még sokkal inkább tanácsolható. Minthogy 
azonban „buci Hús*mentes tiszta vízzel csak vajmi 
ritkán találkozunk, azon egyszerű okból, mert 
a közönséges kutakual a „cliolera bacillus* be- 
fészkelése nem tartható teljes biztonsággal távol : 
Ennek folytán a „Petánczi S/.éc hí ny i - f o r r ás * ki
tűnő egészségi vizét, melyet a miiéit. iu . kir. Mi
nisztérium is mint gyógyvizei, elismert s amely
ben semmi esetre sem fordulhat elő a betegséget 
okozó „cliolera bacillus*, már a kút. rendkívüli 
mélységénél fogva is nem eléggé ajánlhatjuk.

— ISuieset. Alsó-L-udvaréi Írják nekünk: 
Vasutuiiknak augusztus 25-én egy áldozata lett. 
Gál József petesházi lakos napszámos volt a ko
csin s az itteni állomásnál két üres kocsi volt a 
mozdonyhoz kapcsolandó s ő anélkül, hogy valaki 
megbízta volna, leszállt s a két kocsit összekap
csolni akarta. Ekkor a mozdony már megmozdult 
S Gál a két kocsi közé kerülvén, ezek egész tes
tét összeíapitották s azonnal meghalt,.

Ö n g y ilk o ssá g . Budapest-;! a K iroly- 
kürut és a király-uteza sarkán a múlt. héten ön
gyilkossági szándékból az utczasarok közelében 
levő pádon halántékon lőtte magát. H -imler Antal 
jákfai vasmegyei szülatésü 47 esztendős kereskedő 
legény. Holttestét a törvényszéki bonezterunbe 
vitette a rendőrség.

- Villái*. Szombathelyen és környékén m. 
hó 21 -én esti fél 10 órakor rettentő vihar dühön
gött. mely a szőlőtermést, és gyümölcsöt teljesen 
tönkre tette, a kukoriczát, répát és káposztát 
pedig megfelezte. A jég az árvaházuái több mint 
100 ablakot, úgy a váriuegyeházuál és színháznál 
is számos ablakot s a város területén 36 gázlám- 
pát összetört. A vaspálya állomáson is csaknem 
minden ablak oda van.

Vegyes rövid hírek.
A Illeg j  ób ó l. A „ Jó-s/.i v-egyesület* a já- 

nosházai tüzkárosiilt.ak szamara 300 Irtot adomá
nyozott. — Köbeid János prépost sarva i esperes- 
plébános, S z e n t  - l s t v á n napján ünnepelte meg 
áldozárságának 25 éves jubiliumát. -  A pinkafői 
vasúti állomástól félórányira Thalheiin faluban 
egy konzoiczinm nagy sikeír I kezdte meg az 
ottani kiterjedt szénbánya kiaknázását, mit nagy
ban elősegít a szombathely-pinkafői vasut. A Szén- 
réteg nyolez méter vastag, és tizenegy millió 
négyszögméter kiterjedésű. A közelben graphitot

tartalmazó kitűnő szén is előfordul. — Újtelep 
községben alakult ölik. tűzöl tó-egylet alapszabá
lyait a jóváhagyás kieszközlése végett bemutatta.
— F. hó 1 -én délután 6 óra tájban délnyugatról 
erős vihar tombolt Vasvár és vidéke fölött. A 
vihar áldozata 1* tt a zsenyei bíró kit tehenével 
együtt a villám agyon ütött.

A h a zá b ó l. O felsége a király a tokaji 
tiizkárosultakuak nmgenpénztáráhól 5000 forintot 
adományozott. Hir.-cb bsiió ped-g Bischiiz Davidné 
asszony kezdeményezésére, 50.000 forintot küldött 
kiosztás végett a magyarországi tüzkárosultak 
számára. — Az alsó-leiidvai polgári iskola az uj 
tanévben megnyitott 6. osztályához a közoktatásügyi 
miniszter Kristály Btlázs polg. isk. tanítót nevezte 
ki. — Hazánk idei búzatermelése 60 millió hekto
liter. — Somogy vármegyében 24 községben pusztít 
a philloxera. — Miller Ede Viucze a Geliért-kó- 
part egyik alkalmas pontjából a Gellérthegy csú
csáig vezetendő siklóra elŐmui kálati engedélyt 
kért a kereskedelemügyi minisztertől, ki a folya
mod váuyt azzal küldte le vélemény-nyilvánítás 
végett a fővároshoz, hogy neki a kérelem teljesí
tése ellen nincs kifogása.

A U ü l fö ld rő l. Mária Valéria és férje most 
Svájczban utazgatnak, a liounét négy-öt napra 
szeptember elején Münchenbe mennek Gizella fő- 
lmrczeguő látogatására. — Orosz-Lengy. lországból, 
Litvániából és Volhyniából az utóbbi hetekben 
több ezer zsidó vándorolt, ki Braziliába. — Mekká
ban a kolera borzasztóan dühöng. A járvány ki
törése óta, azaz július 28-tól kezdve, m. hó 15-ig 
Mekkában meg Dseddabban négyezer ember pusz
tult el kolerában. A szörnyű betegség most már 
nyugati Auatoliában is terjed. — Barletti léghajós 
Brailábau néhány nappal ezelőtt a léghajón föl- 
szállt, valamelyik nyilvános kertből. Midőn az 1000 
láb magasan lebegett, hirtelen meggyuladt s né
hány perez alatt semmivé lett. Barletti lezuhant 
a magasból s szörnyet halt. Holttestét egy kis 
dunai szigeten találták meg teljesen összezúzva. — 
Szerbia a magyar ásványvizek elárusit-ásat eltiltotta.
— Londonban Rey és fiai ezég nagy kőszéurak- 
tára London keleti részében in. hó 29-én teljeseu 
leégett. Több ezer tonna kőszén semmisült meg. — 
Pétervárott a Neva és csatornái in. hó 28-áu este 
kiáradtak s előlit,ötték a város alacsonyabban fekvő 
részeit s a környék egy részét. — Kossuth Lajos 
már tíz napja Luganobau vau, a hol a „Hotel du 
Pasa“-ban lakik. Lugauo szépségei annyira elbá
jolták, hogy átköltözött ide. — A páris-roueui 
vasútvonalon nagy postalopás történt; az ellopott 
pénzküldeinéuyek és egyéb értékes tárgyak fél 
millió értéket képviseltek.

Közgazdaság.
Magyar gazdasági gép-ipar.
Ama sajnálatos események után, melyeknek 

színhelye külföldi intrikusok aknamunkája követ
keztében a magyar fegyvergyár volt, kedves szom
szédaink máris készek a magyar ipar fejlődő-ké
pességéről olyan hangon beszélni, mely kétségbe 
ejtően hasonlít a halotti beszédhez, melyet nevető 
örökösök tartanak záruló sírok fölött.

A fegyvergyár gyászos bukását fölhasználni 
vélik a magyar ipar életrevalóságának czáfolatáru 
és ahol csak alkalmuk nyílik, csipkedik-ütik a 
magyar ipart a fii!hivalkodott gőg aiua kicsinylő 
kifejezésével, mely egész a sárga földig képes le
rántani mindent, a mi érdekeiknek nem áll szol
gálatában, vagy egyenesen érdekeik ellen merész
kedik fönállásért küzdeni.

Mikor a koukureiiczia egészséges versenyét 
ily módon beteges irigy kedéssé fajulni és az üz
leti elevenséget az üzérfurfaug nyegleségeivel fel
cserélni látjuk: akkor a hazafias .sajtó köteles 
kettőzött erővel foglalni állast, a hazai ipar nitl- 
lett és kimutatni, hogy a külföldi verseny rafo- 
gásai üres szappanbuborékok csupáu, melyek a 
levegőbeli röpködhetnek, de szétpattanásukkal ár
talmunkra nincsenek.

Nem árthatnak az ily kiszeuezett ráfogások 
a magyar iparnak, mert vaunak ipartelepeink, 
melyek rövid idő alatt olyan virágzásra tettek 
szert, hogy még a mindent sötéten tekintő rosz- 
akarat is elnémulni kénytelen. Tényekkel szemben 
megszűnik a kétség vitatkozása és ott. ahol ered
ményeket mutatnak fel, hiába beszéiuek meddő
ségről.

Az „Első magyar gazdasági gépgyár rész- 
vénytarsulat* egyike, azon magyar ipari telepek
nek, mely gyökeresen képes desavoualni mindazt, 
mit roszakarómk a magyar iparról forgalomba 
hozni törekednek. Csak nézzük meg gyári telepet, 
mely a fővárosban a külső vaczi körül 7. sz. alatt 
vall berendezve !

Ennek a részvénytársaságnak az üzlete ma 
már oly virágzásnak örvend, hogy egymaga is 
igazolni volna képes a.magyar szorgalom és ipar
képesség feltételeit. Áruinak rendkívüli jósága 
olyan széles piaczot biztosított önmagának, hogy 
az idén külföldről is számosán érkeztek a meg
rendelések és a gyár — mely első sorbau magyar 
kommitteiiseit igyekezett kielégíteni — kénytelen 
volt nem egy esetben a k ü l f ö l d i  megrendelést 
mdlózui.



A gyár, mely áiuinak szolidsága következté
ben nagy hírre kapott, a legnagyobb erőfeszítéssel 
dolgozott az egész nyár derekáig és ma mégis 
teljesen kifogyott a készletből, annyira, hogy 
munkásainak a számat megháromszorozta és éj
jel-nappal dolgoztatott.

íme egy példa a sok közöl, mely világos 
bizonyítékul szolgálhat arra, hogy a magyar ipar 
nemcsak életképes, de — hogy a magyar munka 
szolidsága és a magyar kéz ügyessége immár el
ismerést követel magának a külföld előtt is.

A magyar gazdaközönség, melynek érdekei 
a gépgyár érdekeivel úgyszólván összeforrnak, 
legközelebb állanak egymáshoz; az egyik támo
gatása a másik jólétének az alapvetője. Ezt szem 
előtt tartva, a gépgyár első sorban azon van, 
hogy a magyar gazdák köréből vett megrendelé
seknek eleget tegyen és hogy ezt annál nagyobb 
pontossággal megtehesse, a magyar gazdák igen 
helyesen cselekednének, ha géprendeléseiket nem 
az utolsó pillanatra hagynák, amelynek hátrányát 
az idén — sajnos — oly sok gazda élezte meg. 
Alig van község, melyben ne sinylené legalább 
egy gazda, hogy megrendelésével megkésett és 
akkor jött, mikor a szükséglet már a körmére 
égett.

Kívánatos volna, hogy gazdáink szükségletei
ket jó előre tudatnák a gépgyár üzletvezetőségé
vel, mely az ekkép nyert időt képes volna a 
megrendelt gépek esetleges tökéletesbitésére, vsfgy 
a viszonyokhoz való idomitására is fölhasználni, 
mi által a gazdaközönség érdekeit még fokozot
tabban is szolgálhatná és a magyar ipartelep 
iránti bizalmat a legszélesebb körökben terjeszt
hetné és teljesen kiszoríthatna minden tákolmányt 
amit a külföld ránk erőszakolni igyekszik.

A z im a.
Cseng a kis toronynak 
Árva, bús harangja, 
Alkony szellemétől 
Messze terjed hangja.

Oda künn a zöldben 
Ima hangzik ajkon, 
Csendes lesz a tájék, 
Közeleg az alkony.

Áll az ősz pór némán, 
Kalapja kezében, 
Ramoholvg az ég is 
Csillagos képében.

Körülötte szerte 
Gyermeki térdelnek, 
Felébred’ szivükben 
Ájtatos érzelmek.

S onnan a magasból 
A nagy Isten néz le, 
Áldó két kezétől 
Vau a földnek léte.

S hogy az ima elszáll, 
Népesül a tájék ;
Az ég boltozatján 
Lassan nő az árnyék.

Döngicsélő méhek 
Fáradtan pihegve 
Térnek munka után 
Esti pihenőre.

Suttog a fa lombja; 
Ágaiu hintáznak 
Daloló szülötti 
Tarka kis madárnak.

Csak az ima haugzik 
Emberi ajakról,
Félénken rebegve 
Örömről, bánatról.

Olyan szép igy minden! 
Nyugalom a szívben, 
Isten képe látszik 
Halandó emberben.

S te aki azt mondod: 
„Elő lsteu nincsen," 
Hiaba örveudesz 
Fénylő termeidben.

Lelkedet szaggatja 
Egy fekete aruyék, 
Életed is elvész 
Unalomban már rég.

Magadban keresed,
Amit nem találhatsz, 
Látható alakkal 
Mire nem is várhatsz.

Él az Isten most is,
ÉJ ó mindörökké,
Míg az ige hangzik, 
Nincs ő rejtve többé.

El a szívben, benned, 
Gyarló ember, képe;
Ez a nagy természet 
Ébred, alszik véle.

Él a pór szivében,
Mikor ajkán hangzik 
Ájtatos imája — 
Könyörgése hal Iszik . . .

Cseng a kis toronyuak 
Árva, bús harangja;
Alkony szellemétől 
Messze terjed hangja.

KREPELKA IMRE.

F e l h í v á s !
A fől< lm ivetéssel fo g la lk o z ó  gazda*  

k özön séget t is z te le t te l  figye l m en tetn i 
van M zerenesénk, hogy a rohamosan érkezett 
megrendelések a múlt szezonban olyan m(inka 
halmaz elé állítottak bennünket, hogy csak erő- 
le-/ téssel voltunk képesek a gazdaközönség kivá- 
nalmának eleget tenni. Ezt szem előtt tartva 
szükségesnek tartjuk uiár most jó előre azzal a 
tiszteletteljes figyelmeztetéssel járulni a n. é. 
gazdaközönségbez : méltpztassanak ezentúl megren
deléseikkel bennünket a k e llő  illők én  meg
tisztelni, hogy a szállítás pontos határidejét be
tarthassuk és elősegíthessük, hogy a szükséges

gazdasági eszközök a gazda rendelkezésére idejében 
kéznél lehessenek. Tisztelettel :

A z  „E lső  m agyar gazdasági gépgyár 
részvénytársulatw üzletvezet őségé, 

B u d ap e s te n , k iils ö - v á c z i-u t  7 *z

H u m o r .
— Azs á p r i l  b o lo n d já t  j á r a t á s  a fél

világon elterjedt szokás. Á|»ril elseje borzalommal 
tölti el a könnyeiibivöket, kiket a nemet April- 
narren, az angol april fool, a tranczin poi»*ou 
d’avril az olasz (egy Boccaccio idejében élt egy- 
ügyíi festő után) Calandriuo-uak nevez. Miért éppen 
ápril elseje választatott a pajkosabbnál pajkosaid) 
csínyek egész légiójának elkövetésére, ma már 
lehetetlen bizonyossággá! megmondani. Állítólag 
Francziaorszátfból származott e szokás s összefüg
gésben áll a hajdani újévvel, mely ápril 1-jével 
kezdődött. Indiában ősidők óta szintén szokásban 
van a tavaszi éjnapegyen idején az ily tréfaüzés. 
Különben már a mythikus történetelőtti időkben 
s az ókorban is akadunk nyomaira. így Rbea istennő 
azt az áprilisi tréfát csinálta férjevei Kronossal. 
hogy fia Zeus helyett egy kecskebőrbe varrt követ 
nyeletett el vele. A germán mouda szerint pedig 
Thor északi istenség tavaszkor álöltözetben csalo
gatta Tbiassit, a télóriást., hogy elkaphassa tőle 
villámbuzogányát.

Irodalom.
— A „Képes Családi Lapok* 36-ik számának tar

talma a következő: Más világ. (Regény. Folytatás) Nagy- 
várady Mirától- — A boldogság. (Költemény.) lnczédy Lász
lótól. — Az emberek arezjátéka és laglejtése. („T. K.“) — 
Alkony fény. (Elbeszélés. Folytatás.) Kosovitz Rezsőtől. — 
Czigányzene. (Költemény.) Sajó Sándortól. -  M ari. (Elbe
szélés.; tíignói Erzsikétől. — Szerelem. Murányi Ernőtől. 
— Idyll a háború alatt. (FraucjoL Copée regénye. Fordította 
Molnár Gyula. Folytatás.) — Mindenféle. A hét tükre. Mo- 
fisztótól. Képeinkhez. Irodalom és művészei. IIymén. — Ké
peink : A látogatás. — Boldog emberek -  Áz ördög szó
széke. — Regény-melléklet: Igaz szerelem. (Eredeti regény,) 
Irta Miskolczy Henrik. (97—112. oldalig.)

Szerkesztői üzenetek.
— Tiszt. Haukó Henrik szent-ferenezrendü áldozár 

urnák Ivanics. A fél évi előfizetést köszönjük. A többiben 
intézkedtünk. Tek. I)r. Gosztliony Mihály ügyvéd urnák 
Budapest. Az 1 frt 50 krnyi hirdetési dijat köszönettel 
vettük. — Mátyásdoinbi. Mai számunkban nem lehetetett. 
Legközelebb Dórával. Kr-nak újság meut, kitől jó prózát 
mindenkor köszönettel veszünk, önét várjuk. Üdvözlet. — 
Tek. Furiakovicli Zsigmond urnák Szeged. A beküldött 
2 frt 25 kinyi előfizetési dijat köszönettel vettük és a f. 
év első háromnegyedére felhasználtuk.

HIRDETÉSEK.

1K e r e s e t .
Etr.v bankintézet h**ivh m iin lenü 'i egy 
ueket. lörvenvtleg eng< d c ly r /e t t  sorsié- ^  
gyek r é s z l e t * s  m elle tti e ladására .

Igfii előnyös |ut.-<tiek-f Ité te lek . 1§| 

Apui átok B J  I- \ al ii G o l d b e r g e r  ^  
A. V . h irdetési irodáj ilioz, B u d a p e st, 

váczi-utc/.a 9 sz. intézendők.
(520. 6 — 3 ) f

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság miut telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Marics Kálmán 
végrehajtatóuak Mancs Tudora Teréz végrehajtást 
szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. 
törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) terü
letén lévő Rétállás községben fekvő, — a rétállási 
92. sztjkvbeu A. f  1 - 3 -őrs/.. 3 házsz. ingatlanra 
az árverést 119' frt bán ezennel megállapított ki
váltási árban < lrendelte és hegy a feuuebb meg. 
jelölt ingatlan az INÍIO. év i sze p tem b e r  hó  
11. n a p já n  d. e. 9 órakor Rétálláson a községi 
bíró hazánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eludatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát vagyis 119 frt 10 krfc 
készpénzben, vagy az 1881. évi november hó 1-éu 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ -ában kijelölt (ivadékképes él tékpapirbau a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tCz. 
170. §-a érteimében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ír mer vényt átsző Igái tatni.

A nap és éj hossza.

Sepl
A n ap A h old

“  i s r tel W  szik
7. 5.27, 6.28 11.15 2.56
S. 5.28 626 regi/. 3.49
» . 5.29 624 0. 6 4.33

ÍO- 5.311 6.23 1. 3 5. 9j
11. 5.32 6.20 2. 4 5.39i
12 . 5.33 6.18 3. 9 6. 5|
13. 5.35j 6.16 4.14| 6.26)

P iaci-A rak .
Muraszombat, szept. 6 
Búza uj 6.50 6.70
Rozs uj 
Zab uj 
Hajdina 
Köles . 
Bükköny - 
Lóher 40. 
Kukorica,

5 — 5.30 
5.50 5.80

4 5 . -

liH "UHK —•----- —
Neumann Adolf.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. április 21-én.

KOVÁCS KÁIÍOLY, kir. iil-biró.

^ X X X X X X X X X X X X X X > O C \
x l||#trassgörtl Ferenc* ö

a>--> fazekas mester w
X  tff0fcp§í‘ l i l é b e n ,  Taborplatz 73. szám

nagy raktárát egyszerű, valamint legdivatosabb és » 
legkedveltebb ó-német stvlü

Vasúti menetrend.
cserép-kál y há it,

Regedéből Spielfeldiiek 
indul reggel 4 óra 39 perczkor és odaér 6 óra 14 perczk 

délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 n

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

délután 2 B 03 „ „ „ 3 53 „
este 6 „ 45 „ .  - 8 .  37

is szalon-kályháit, melyek a 
sabb építési mód szerint vau-

svéd-, talapzata- .
legújabb és lég tárté 
nak készítve.

Árai 13 forinttól felfelé.
- .  l’akarék-tűzhelyek és istállók bevonására szűk- (

séges kálybneserép, úgy különféle fiistvezetö ’ 
k J  kályhacsövek a legolcsóbb árakon kaphatók. I 
^  Egész takaréktiizhelyek felállítása szintén |X  el vállaltati k. (523 1—*)

O C X X X X X X X )

Ijégiiioiilos hygicnilíus

zárófödél
(Siemang - Guttmann szabadalma.

Mimtrn állanihan szabadalommal dlálu.

Újonnan javitott

j V A J K Ö P t T L Ő
:VÁ SÁ R H ELY I szabadalm a.)

Klosetek. nyilt srnyt kszékek, éj
jeli edények, szoba-kloseek szá
mára. "Szállodákban, kórházak- j nap y  eg y le te  es az  
bán. fiirdointézetekben. vasutak 5 angero itindi orsz. 
nál es czámos magánosoknál ki-’ g uzd -ság ú eg y esü le t 
próbálva. Minden ily légmentes ? á lla l  m eg v izsg álv a  
záró födéllel ellátott edeny tel- I és k itü n te tv e . 10— 
jesen szagtalan s abból semmi-* 12 1 , meg akariiás es 
•yen, az egészségnek ártalmas]jobb minőségű vaj. A vaj 

gázok el nem távozhatnak |  tarlósabb. A visszama- 
Dr Korányi Frigyes kir tan , Dr I radó édes tej a háztar- 
Fodor József es Dr. Wiederhofer • iádban még használható, 
udv tan egyetemi tanar.k a ;  A kis/.ölék még emul- 

legr.ayyobb elismeréssel ■ gátlóhoz is nagyon ki- 
nyilatkoztak ez uj talál-1 tűnő és ezért a bu- 
mány egészségügyi fon-1 dape-li in. kir. ve-y- 
tossagáról es kivaló cél-5 iám kísérleti állomás 

szerüaégeról fa la i ki lett tüntetve. 
Az egyedüli gyártási jogot birja:

Z E LLE R IG  tl/IÁTYÁS
cs. és kir. udv. szállító

Budapesten, nagydiófa ut- a 14. szám. 
Kepes árjegyzéken berm antve küldetnek.

Elárusítók kerestetnek. 1.-94

.,M" !*• al!' , l a ; f " 'f 's.™'(l'l'k™elésmellelhideslfjMI, 
w'íV-1-1 * '* ' eJ » :: ■‘‘Szelesebb tea-v a j készít belő.
K itü n te tv e  a  bpest) orsz  k iá llításo n  1885-ben,
í  t t j í S ő ! 1' 4*-'4* 1 W . r t l . t ,  to v á b b i

, ’• % •

Nyomatott Grilub -um Márk gyorsa Ajtóján Muraszombat.
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