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Vallásszabadság.
A képviselő-házban élénk vitát foly

tattak Csiky gróf vallás- és közoktatás
aim miniszter február 26-án kiadott 
rendelete fölött, mely a katholikusok 
egyházi ügyeit érinti, a mennyiben a 
papságot arra utasítja, hogy a vegyes ! 
házasságokból származó gyermekek ke- 
ii'szteléséről a nem kath. felekezet lel
készeinek is tartoznak kereszt-levelet 
kiállítani.

Köztudomású, hogy a kntholikus fő- j 
papság a miniszternek eme rendeleté- [ 
ben nem talál okot a megütközésre és , 
hogy az ellen főleg az alpapság indított 
hadjáratot, még pedig azért, mert a j 
rendelet a katholikus vallás dogmáit 
támadja meg és igy egyházi szempont- ! 
bál sérelmes. i

Csákv Albin gróf azonban nem akar j 
meghajolni az érvek előtt, és szigorúan j 
ragaszkodott rendeletéhez, melyet semmi 
áron sem akar elejteni. A harcz tehát. I 
két táborra osztotta a magyar törvény- 
hozás tagjait és a mint előre látható 
volt, a többség a miniszter körül cso
portosult, aki ügyes beszéddel védel
mezte álláspontját.

De voltak a miniszteren kivid is 
lelkes szószólói a rendelet törvényes
ségének, kik túl menve a határokon, 
miket a tárgy kiszabott, olyan kérdé
seket is vontak bele a diskusszióba,

melyek szorosan véve a februári ren
delettel egyáltalán semmiféle összefüg
gésben nincsenek.

Ezek közül említjük itt első sorban 
a vallás-szabadság kérdését, mely iránt 
a képviselöház egyik legtiszteletremél- 
tólib tagja, Irányi Dániel határozati 
javaslatot nyújtott be, a képviselőházban.

Irányi Dániel most már körülbelül 
tizenhatodszor terjeszti elő ezt. a javas
latot, de mindannyiszor eredménytelenül, 
mert a szellem, mely azt átlengte, nem 
felelt meg közéletünkben uralkodó po
litikai áramlatoknak.

Most azonban ugylátszik, egészen 
megváltozott a helyzet. Irányi nem áll 
elszigetelten, és javaslata rokonszenves 
fogadtatásban részesült a képviselőház 
majdnem minden oldalán.

Még A p p o n y i A lb in  gróf is, 
akinek pedig klerikális érzelmeket tu
lajdonítottak, beállt a vallásszabadság 
zászlóhordozói közé és egy, a szabad- 
elviiségtöl átszellemült beszéd végén 
nyíltan kijelenté, hogy Irányi javas
latához csatlakozik.

Apponyi Albin gróf eme kijelentése 
politikai és társadalmi életünk átalaku
lására nagy befolyással lesz, mert a 
nemes gróf tehetségei és fényes egyéni 
tulajdonságainál fogva vezérszerepre van 
hivatva Magyarországon, hol eddig csak 
azért nem volt képes döntő befolyást

Fővárosi tárczalevél.
Budapest lakosságát ez idő szerint lázban 

tartja egy betegség gyógymódja. Soha akkora ér
dek lódé* nem volt tapasztalható az orvosi szak- 
tudomány iránt mint most, midőn Koch tanár, 
a hires berlini orvos, tiidővész ellenes befecsken
dezéseivel tesznek kísérletezéseket a főváros kü
lönböző kórhazaiban. A politikai és irodalmi kér
dések majdnem egészen hattérbe szorultak e fontos 
találmány előtt, és mindenki csak az utóbbinak 
hatását mérlegeli, vizsgálja és fontolgatja az em
beri társadalom jövő alakulása szempontjából.

És tagallialatlan, hogy fővárosi szakköreinket 
feladatuk magaslatán lalalta a felfedezés. Nem 
kimélt'k költséget, fáradságot, utánjárást, csak 
hogy a nagy titok birtokába juthassanak minél 
előbb

A fováio'hol elsőnek zarándokolt Berlinbe 
dr. Szigeti M irton, pest megyei t. főorvos és 
gleicbeiib »gi fiirdöorvn.s, lh»gy magától, dr. Kocái
tól iiv rj-n u 'ü 'ilá 't az nj gyógymódra nézve

Csaky Alb'ii gróf kultuszminiszter és Vay 
Miklós báró fónndiházi tag ajánló levéllel látták 
«l dr. Szigetit, kinek csak igy lehetett eljutnia 
a hírneves berlini búvárhoz.

Enm-k köszönhető, hogy dr. Szigeti Koch 
tanár útmutatásait személyesen fogadhatta, és 
hogy most már a magyar fővárosban értékesítheti 
tapasztalatait a szenvedő emberiség javara.

Koch 1382-ben fölfedezte azt, hogy a lub.r- 
kulntikus tüdőkben, valamint azok váladékában 
paraziták, vagyis apró, szabadszemmel nem lát
ható. pálezika alakú allatkak. bacillu-mk vannak, 
a melyek más állatba beoltva, szintén tuberkulózist 
teremtenek és a melyek nemcsak kísérői, hanem 
okozói is a tuberkulózisnak. A fölfedezés az or
vosi tudománynak és különösen a gyógyító eljárás
nak uj irányt adott. A természetbúvárok mind 
olyan szert, kerestek, a mely a tuberkulózist, okozó 
bacillusokat megöli. Az egyik beuzoesavas nát
riumot, a másik fluor köneget ajánlott, a harma
dik meleg gőzt, a negyedik kénesé gőz beléleg
zését javasolta, és míg az első kettő egészen 
haszontalannak bizonyult, az utóbbiakat oly tok
ban és adagban kellett volna belélegezui. hogy 
a baczillusokkal együtt az egész organiz
mus elpusztult volna. A legjobbnak kétségkívül 
a kreozot bizonyult. Jó életmód mellett és jó 
levegőbeli sok tuberkulózisom bet. g. t meggyógyított 
a kreozot.

Ez idő alatt Koc’i s/nn-tiieltül kereste azt 
a szert, mely gyorsan é« lii/.losau öli m* g azt a 
buci Must. vagy b-galabb meggátolj • fe|!ődé- 
seber., hogy a/, emberi szervezetre ártalmatlanná 
tegye! És meg is találta. Fölfedezésével nem akart 
még a nyilvánosság - ló lépni, de a sajtó, mely 
folytonosan foglalkozott vele, kényszeritette rá. 
hogy szóljon, hogy az itt-oU f. Imerülő téves állí
tások ne találjanak hitelre s hogy a nagy közön
ség körében ne verjen gyökeret az a téves hit, 
hogy a tuberkulózis minden körülmények közt gyó
gyítható, legyen bármily előrehaladott stadmmbau.

gyakorolni a közéletre, mert az ország 
szabadelvű többsége nem bízott őszinte 
liberalizmusában.

Azok a viták tehát, melyek a jelen
legi budget- tárgyalás alatt a februári 
rendelet körül fejlődtek, nem hangzot
tak el eredménytelenül, és nagyon való
színű, hogy egy újabb nagy parlamenti 
akczio kiinduló pontját fogják képezni.

A kormány már most aligha elfogja 
kerülhetni a vallásszabadság és annak 
szövetségében felmerülő egyéb kérdések 
megoldását. Apponyi Albin gróf kiadta 
a jelszót és az ország szabadelvű poli
tikusai mind zászlója alatt fognak cso
portosulni, hogy támogassák a kitűzött 
ezél elérésében.

A reakezio emberei alól Apponyi 
gróf végkép kirántotta a gyékényt, és 
azok, a kik benne még nemrég a 
klerikális törekvések egyik középkori 
lovagját üdvözölték, megdöbbenve ol
vashatták a nemes gróf beszédét, mely
ben a sötétség eme apostolainak vég
kép felmondta a tegyverközösséget.

Ezentúl tehát alig lesz Magyar- 
országon számbavehető politikai párt, 
mely a szabadelvüséggel ellentétes né
zeteket vallatta és közel állunk amaz 
időhöz, midőn a felekezeti szükkeblüség 
helyett egyedül csak a hazafias szellem 
uralmának lesz jogosultsága e hazában.

A főváros kórházai tele vannak betegekkel. 
Az orvosok tolonganak, nyüzsögnek, forgolódnak 
a b tegek körül. A kis szoba, melyben dr. Szigeti 
bemutatja a tuberkulózis betegeket, megmutatja 
a szer alkalmazását s megmagyarázza hatását, 
több embert már nem fogadhatna magába, mint 
a mennyi benne szorong.

Az oltó-matériát Libbertz, Koch asszisztense 
adta at dr. Szigetinek. Az oltó-anyag még most 
nagyon ritka és csak kis adagokban bírja.

Dr. Szigeti Erzsébet-kürut 51. számú lakása 
valóságos ostromnak van kitéve. Annyian jelent
keznek nála, hogy lakása a keresők tömegét alig 
képes magába foglalni. A kiket személyesen nem 
fogadhat, azok (főleg vidékiek) levélben fordul
nak a B óimból hazatért orvoshoz,

Koch tanár dr. Szigetivel folytatott beszél
getése közben azt a nyilatkozatot tette, hogy a 
klimatikus helyek az ő gyógyító szerének teljes 
győzelme ulán sem vesztik értéküket, sőt a betegek a 
jó levegőre, jó táplálkozásra és megfelelő higié
nikus viszonyokra ezután is ép úgy rá fognak 
szorulni, mint eddig Korunk legnagyobb bakteo- 
rologusai és higiénikusai Koch tanítványai voltak. 
Nemcsak a Berlinbe zarándokló idegen, de a ber
lini ember is áhítattal nézi a KIoster-Strassén 
azt a régi épületet., a melyben a természettudo
mány legnagyobb diadalát aratta és csudái ja a 
nagy férfiút, kinek a világtörténet nagyjai közt 
van helye.



Legyünk jótékonyak!
Áldott a kéz. mely letörli szenvedő em

bertársának könyét, kétszeresen áldott a szív, 
a mely önzéstelenségből, humanitásból rakja 
az áldozatot a szeretet oltárára! Az a köny. 
melyet a balsors szigora fakaszt, örömkönyüvé 
válik: ragyogásával hirdeti a felebaráti sze
re te t örök voltát, mely anyáról apáról száll 
a késői ivadékra.

És ez az áldozat kedves az Űr színe 
előtt kedves, felemelő, akár a hit boldogító 
malasztja! Angyal gyűjti —  úgymond a régi 
hagyomány — az emberiség könyét nagy 
arany serlegbe, hogy oda túl kijusson a 
szenvedő szívnek a jó Isten áldásából.

Materiális korunk szakit az önzéssel ; 
idealizmus, szent felebaráti szeretet érzik a 
s z í v  verésén. A kor eszmél, javul.

A segélykiáltásra megindul a s z í v , s z í v ó s  

munkához fog a kéz. Párjá t ritkító, pezsgő 
szünetlen felbuzdulással siet a szerencsétlenek 
felsegélésére.

Eltekintve egyes esetektől, a midőn a 
szerencsétlenül jártakkal éreztetjük jótékony
ságunk áldásos müvét, a küszöbön álló tél 
a mindenfelé mutatkozó nyomorával az, mely 
általában ösztökél a jótékonyság gyakorlására.

A régi jó időben szívesen üdvözlött ven
dég volt ez az évszak, mely közelebb hozza 
az emberiséget az Istenhez, az embereket 
egymáshoz; szorosabbakká válnak a nyári 
elfoglaltság idején meglazult családi, rokoni 
s barát' kötelékek, télen megtelnek a tem 
plomok áhitatos hívekkel; ádvent, a kará
csonyi ünnepek, uj év és vizkereszt, mind
annyi jelentőségteljes ünnepei a keresztény
ségnek, melyeken kicsiny és nagy, gazdag és 
szegény Istenhez té rt és az alvó természet 
nagyszerű csendjében fölhangzott a hálaadó, 
a dicsőítő ének ezrek ajkiról, tanúságául an 
nak, hogy midőn mindeu nyugszik, fönvirraszt 
a hit, s megdobogtatja a sziveket az Istenhez 
törekvő áhitat

így volt ez a régi jó időkben, de ma 
már a télnek más, sokkal szomorúbb képe 
van. A tehertől földig görnyedett szegénység 
aggódva, remegve néz a tél elé: vájjon ki 
fog segíteni a nyomorultakon, hogy a hosszú 
tél folyamán ne fagyjanak rá  a halvány aj
kakra az Ínség által kisajtolt könyek?

A földmives is aggódva néz a tél e lé ; 
nem képes pénzt csinálni, terményeinek nin
csen ára, hogyan szerezze hát be magának 
és családjának a télire szükséges ruhát, miből 
fizesse az adót, melyért különösen télen szók 
iák zaklatni a szegény em bert?

Az iparos, a kereskedő szintén fél, mert 
nincsen pénz; s ha ez nincs, nyakukon ma
radnak a készítmények, az áruk.

A nyomorultul fizetett hivatalnokok szin
tén nem örülnek a télnek; több a kiadás, s 
a jövedelem nem szaporodik, nagyon nehéz 
fedezni a megsokasodott kiadásokat

Az emberek duzzoguak, panaszkodnak, 
elégflletleuek, s ez kétszeresen terhessé, unal
massá, elviselhetetlenül kínossá teszi a hosszú 
tél egyhangú, zord napjait.

És kedvesen gondolnak arra, hogy a sze
retet, mely embert emberhez von ; a részvét, 
mely letörli a szenvedők könyeit; az áhitat, 
mely Istenhez em el: mily melegítő fényként 
áradnának szét az emberek kebelében, a kik 
fáznak, — mily jótékony hevületbe hoznák 
a kebleket, bevilágítanák a homályos kis haj
lékot s a téli zord időt kedves, nyájas év
szakká varázsolnák.

Tőlünk függ, visszaállítani a régi patriar
kális életet, hogy a tél ne legyen rideg és 
hosszú.

Gondoljunk a tél unalmas estéin, a ked
ves szívderítő családias összejövetelek alkal
mával azokra az egyletekre, melyekben a 
szeretet szikráját lángra gyújtják s megem
lékeznek azokról, kik fáznak és éheznek s 
kiket a dermesztő tél minden nyomorával 
sújt. Emlékezzünk meg most e szegényekről, 
főleg az iskolába járó szegény és árva tanu
lókról, hogy önhibájukon kívül ne érezzék az

osztályrészükül ju to tt télnek nyomorát ne 
érezzék teljes sutjában.

Melegítse föl sziveinket, a jótékonyság 
boldogító érzete s hozzuk meg tehetségeink 
szerint szerencsétlen felebarátaink sorsának 
enyhítésére.

A beköszöntött évszak igy lesz igazán meg
szentelve. „II K “

Nemzeti irodalmunk.
Hordozzuk végig tekintetünket az embe

riség szenvedésének lapjain.
Az első ember-állattól, a testvérgyilkostól 

a vizözöníg, a Fáraók gúláitól Sokratesig te 
kintve, látjuk: mi>y óriási léptekkel haladt 
az emberiség boldogsága felé, költők, bölcsé
szek, tudósok vezetése alatt.

A fényt követte az árnyék, a haladást 
hűn, sülyedés.

Sokratest megölik s a nemzetek saját 
nagyjaikat üldözik. —  Rómát a Regulusok, 
Graccliusok, Catok nagygyá emelik; a rú t 
dölyf, irigység durva hatalma megölik.

Másfél ezred küzdelme nem tudta meg
teremteni és másfél századdal Guttenberg 
születése után mindenütt meg vau, él és ha
talm as: a nemzeti irodalom.

A nemzetek közös tulajdonságai között 
ez az egy magasan emelkedik ki, mint ön 
álló, mint specziális tulajdonsága a nemze
teknek.

A nemzeti nyelv s irodalom ápolására, 
fejlesztésére minden áldozat csekély, mert 
mint önmagunkért fáradozni sohasem szűnünk 
meg. úgy a nemzeti irodalom emelésével és 
ez emelkedés közvetett előmozdításával saját 
életerőnk fenntartására törekszünk.

Mig a Kárpátok bérczeitől az Adria öb
léig e nemzet magyar marad — és ez marad  
a véyekig — addig élni fog az utódok ke
gyelete a jelesek emlékének; de az élőkről 
megfeledkezni szintúgy nem szabad.

A nemzeti irodalom ujjáébredése rázta 
fel hosszas tespedtségéből, álmából a nemze
te t;  a nemzeti irodalom ápolása, fenntartása, 
fejlesztése adja meg a további alapot, melyen 
a nemzet kulturális fejlődése a boldogulás 
felé vezet.

A haza oltára ma nem követeli vérünket, 
csak alamizsnát kér, hogy a nemzet m unká
sainak kenyeret juttasson.

S ma, midőn a főúri társaság is irodalmi 
köröket létesít, köuyvvállalatokat alkot, miért 
maradjon a magyar nemzet java u kis szám
nak mögötte? Hisz a magyar társadalom első 
rendű feladatai közé ta rtozik : pártolni a nem
zeti irodalm at!

Nem ezéluuk: egyes személyek dicsőíté
sére hymuusokat zengeni, de a való érdem 
elismerést kíván.

Gróf Csáky Álbinné a honleányi kötel
meknek soha más utón nem felelt volna meg 
annyira, mint midőn elvállalta a „Műbarátok 
örek“ irodalmi osztályának elnökségét.

E főrangú hölgy szép és nemes hivatását 
abban gyakorolja, hogy közre hat az irodalmi 
termelés növelésére.

A magyar intelligeuc/.ia örömmel ragadja 
meg az alkalmat, hogy e nemzeti vállalatot 
fenntartsa. KAUNITZ LAJOS.

Hírek és különfélék.
— Lapunk je len  szám ának tech

nikai tkadályok m iatt történt el késéséért ni 
t. olvasóink kegyes elnézését kérjük A jövő 
szám ismét a rendes időben fog kiadatni.

— S z e m é l y i  Ilii*. Gróf Batthyány Art Imi 
ő méltósága tegnap folyó hó 29-én téli tartózko
dásra Grác/.ba utazott.

— I . n p u u k  j ö v ő j e .  Örömmel tudathatjuk 
lapunk t. olvasóival, hogy a muraszombati gank 
fiók-egyesület múlt hétfőn tartott választmányi 
ti lésén elhatározta, mikép a .Muraszombat és vi
déke* czimü hetilapot 1891. január vei tu
lajdonul átveszi és azt bővített alakban adja ki.

— .S z ínészei. Balogh Árpád színtársulata 
múlt pénteken f. hó 28-án ütött*- fel városunkban 
tanyáját és az előállások sorát tegnap Lukácsi 
Sándor .Pepita* czimü 3 felvonásns operettjével 
ke/.d(.<* meg a közönség közepes pártfogása mel
lett. A darab sikerültnek mondható s a színészek 
is JÓI töltötték be szerepeiket.— Különös tetszést

aratót) a* éjj-'ii örök jelenete, mi) ismételniük 
kellett !i„-vs/inté,i ti ilngli Ár pi,Iné keilres jelen
sége, a tréfás inig.vlwesi (Mnnori Sándor) meg 
a kitűnően alakított Agothai Ferenci, kinek sike
rült a kö/.ön»ég"t eleitől végig derült hangulatban 
tartani. Itt tartóaküdásuk (ha ugyan az igazgató- 
sági titkot zárjelben elárulhatjuk) csak igen rövidre 
vau tervezve, miért is kívánatos volna, hogy sziu- 
pártoló közönségünk e rövid idő alatt minél tö
megesebben pártfogolná városunk kedvenezét, a 
törekvő igazgatót.

_ X y ila lk o n a t. E lapok múlt számában
dr. Czipott Zoltán ur és társai nevében közzétett 
czikkro a közönvég tájékoztatása czéljából kije
lentem, hogy gróf Széchényi Tivadar ur ő méltó
sága névnapi üdvözletére az aláírásokat én̂  gyűj
töttem és ey.Hii ténykedésemért a felelősséget 
elvállalom. — Felkértem az aláírásra oly urakat 
kikről feltettem, hogy az üdvözletei nem csu
pán udvariasság’ ténynek, de egyúttal őszinte 
Őszinte ragaszkodás és tisztelet kifejezésének te
kintik. Mivel pedig a t. nyilatkozó urak az üd
vözletét czikkíikben csupán udvariassági aktusnak 
nyilvánítják, azért teljesen igazoltnak tartom el
járásomat annál is inkább, mert úgy tudom, hogy 
az alánok nagy része a korábbi év-kbeu sem irta 
alá az üdvözlő iratot s mert azáltal, hogy általam 
az aláírásra fel nem kérettek, nem lettek meg
fosztva udvariassági lényük gyakorlásától, mivel 
annak akár együttesen, akár külön magánlevélben 
Gróf Széchényi Tivadar ur ö méltósága irányában 
kifejezést adhatlak volna. Muraszombat, 1890. no
vember hó 18-án. Polldk Pongrácz.

— l í o r  je g j  * . ő - v álav/.tás. Járásunk kör
jegyzői ka ni hol ismét 2 tagot veszítünk, névszeriut 
Papp József szerdahelyi és Zakolcs Ádáni péter- 
h**gyi körjegyző urakat. A megnevezett 2 jegyzői 
állomásra a muraszombati szolgabiróság nyug
díjazás folytán 11599. és 11600. sz. alatt pályá
zatot hirdetett. A szerdahelyi jegyzői állomássá!
jár 525 fit. a péteihegyivel 459 frt fizetés, lakbér 
és irodai átalány. Pályázni kívánók folyamodásai
kat 1890. évi d'-cz. hó 13-áig, minősítésüknek az 
1883. 1 I. ez. ö §-u szerinti igazolásával a szol- 
gabiróságboz nyújthatják b*\ A választás a szer
dahelyi állomásra nézve Prosznyákfán ez év decz. 
17-én a pélerhegyM-e nézve pedig dec/. 19-én Péter- 
hegyen mind. n'.or regg.-li 9 órakor les* megtartva.

— M íg  m in d ig  a vör lieu y . Mivel a 
vörlnuiy- járvány Muraszombat iskolás-gyermekei 
között még nem szűnt meg uralkodni, az iskolai 
gondnokság elhatározta, az összes iskolákat még 
további tiz napig, azaz decz'Muber hó 5. napjáig 
zárva tartani.

— U öi-iiii'imI r éd ic s i v a s u l. Vasvár-
megye közönsége azon tudattól áthatva, hogy H 
szombathely—pozsonyi vasút kiépítése csak akkor 
lesz áldásthozó a megyére, ha annak folytatása
ként, a köriiiend —rédicsi vonal is kiépül, legutóbb 
tartott közgyűlésében elhatározta, hogy a most 
jelzett vonal kiépítése érdekében mindent, el fog 
követni s az ügy fejlesztésére a megyei alispán 
elnöklete alatt bizottságot küldött ki.

— t  miir;i«r/.oiul»al i ev a n g . fió k -  
g y ü le k e z e t  imalia/ának ünnepélyes felavatása 
folyó 1890 évi d'C/.ember hó 14-én lesz a követ
kező műsorozattal : 1 Reggeli 9 órakor az imaház 
ünnepélyes megnyitása s felavatása, és a segéd- 
lelkész beigtata-a 2. Déli 1 órakor közebéd a 
helybeli „Magyar Korona* és a Czelc/.er- féle ven- 
déglób**n tánc/.mulatsAg. 3 E-ti 7 órakor színi- 
előadás a „Migyar Korona* vendéglő nagytermé
ben, Balogh Árpád s/.intársulata által: a) ünnepi 
prolog, b) „Az uzsai gyöngy* eredeti népszínmű 
3 felvonásban, c) az előadás után táucziuulatság. 
4. U„y» ucsak esti 7 órakor a Czelczer-féle ven
déglőben táuczmulatság. A közebédre egy teríték 
ára a „Magyar Korona* vendéglőben 1 frt 40 kr., 
a Czelczer-féle vendéglőben 1 frt. Jelentkezéseket 
f. évi d'Czemb. 13-ig elfogad Meixner Mátyás ur 
Muraszombatban. A színi-előadással egybekötött 
táiicziuulatságra belépti díj személyenként, I frt., 
melyre jegyek előre válthatók Meixner Mátyás 
kereskedésében. A Czelczer-féle helyiségben tar
tandó táncziiiulatságra a belépti dij személyen
ként 30 kr. (A meghívók - mint értesülünk — 
a legközelebbi napokban fognak azétküldetni.)

.4 te m e sv á r i u jo m ia n  le tá rg y a lt  
lotló |>erl»en  az ottani törvényszék a lottó-ki
rály Farkas Menyhért* t (> évi egyházra és 2000 
frt pénzbírságra Ítélte. — Szobovics Károly és 
Püsjiöky József szinte 6 (> évi fegyházra és 
egyenkiut 300 forint pénzbírságra, — Telkessyné 
pedig két évi fegvhAzva lettek Ítélve és tartoznak 
vádlottak az o-i/.trak államkincstárnak 480.000 frt
kárösszeget, 15 n a p  alatt különbeni végrehajtás 
terhe mellett m-gténl *-ni.

— I>r. V á ia í i i  A n ta l jeles Írónk a „Ké
pes Családi Lapok* szerkesztőségének főmunka
társi minőségben tagja lón. Ez tikiig is jelesen 
szerkesztett szépirodalmi lap. mely városunkban, 
megyénkben is igen szép elterjedtségnek orvé ul, 
oly munkaerőt nyeri Varadi Antalban, amelvlyel 
irodalmi színvonala bizonyára még magasabbra 
emelkedik.

- A karácsonyi és farsangi idény, mely örömet okoz 
fiatalnak, öregnek, szegénynek és gazdagnak egyaránt, sok 
emberre nézve ép oly sok fejtöréssel is jár. Értjük az



ajándékokat és az ünnepélyek díszítését. A karácsony-est 
keltemét egy gazdagon díszített karácsonyfa s a farsangi 
táuczvigalmak díszét egy szépen dekorált tánczterem igen 
emeli. Miután most épen karácsony és farsang előtt állunk, 
jókor érkezik levelezőnknek egy idevonatkozó tudósítása, 
melyben egy előkelő bécsi, karácsonyfa és disznó czik- 
kekben legnagyobb és legversenyképesebb czégre figyel
meztet Kz a „U i s e n i u s“ czég (Singerstrasse I 1.), 
melynek árjegyzéke körüliéiül 3000, a legkülönfélébb szakha- 
vágó czikkek leírását tartalmazza. Ezek közt vannak igen 
szép és olcsó újdonságok karácsony fa-díszek ben : csillogó 
üstökösök és napok, gyönyörű ragyogó lapdák úgynevezett 
.. riszkindli-haju Inti, üvegdiszek, ezilstözött nagy függők, 
i illanspnr, elcghetetlen hó és hóvatta, mely a karácsonyfa 
meggyuladását meggátolja, legújabb transparent-lámpács- 
. ik. lebegő angyalkák öreg. apró karácsonyfával, jéggyürük, 
i-illagok es egyéb díszek. Táncztermek díszítését illetőleg 
a czég eleganczia és ízlés dolgában első helyen áll. Tár
gyai közöl kiválnak : szagtalan eg\ es többszinii meglepő 
lángok cotillon-tigurák meg. ilágitásár i. gyönyörű cotillon- 
ielvények és csokrok óriási választékban, hóesés a bál
teremben, legújabb meglepő; hóval töltött fánkok kiosz
tásra, hatásos diszitö czikkek táncztermek számára, komi
kus és álarczos alakok, szövetjeim nek, álczák, durranó 
tioiihonok, melyek komikus sapkákat, sót egész papir- 
ökőzeteket tartalmaznak stb. Ezen kívül készletben vannak 
az összes államok, magyar megyék és városok czitnerei és 
zászlói. Kölcsön is ad a czég diszkeseket s elfogadja 
táncztermek diszkesét. Legjobb akár karácsonyfa, akár 
háldiszck iránt levélben fordulni nevezett czéghez, mely 
szívesen szolgál bővebb felvilágosítással és gazdag tartalmú 
árjegyzékét bárkinek díjtalanul megküldi.

— A közelgő karácsony ünnepe ismét ösztönzi a szülő
ket, hogy gyermekeiknek alkalmas játékszere >et válassza
nak. A gyermek kívánsága sokszor egészen sajátszerü, a 
szerint a mint mindenféle különös álmokban gyökeredzik, 
s a szülőknek igen gyakran gondot ad az ilyen kívánsá
gokat a rendes kerékvágásba terelni. Szükséges, hogy a 
gyermek tetteit és gondolkozását már jó korán igazgas
suk, a mint a csemetét is kényszerítjük, hogy a melléje 
veit karró hosszában növekedjék. S ezt legjobban elérjük, 
ha ót alkalmas taneszközökkel vesszük körül, a melyek 
neki nemcsak kellemes szórakozást nyújtanak, hanem szel
lemi tevékenységét is elősegítik. Ezek közé tartozik első 
sorban egy paedagogiai ügyességgel kiválasztott játékszer. 
Művészi játékszerek rendszerint áldozatul esnek a termé
szetes átalakítási ösztönnek, a mely sokak által tévesen 
rombolási ösztönnek neveztetik. Csak mikor valamely 
tárgy már darabokra lett bontva, akkor lesz fontos játék
szer, a mely azeáu kinek-kiue'.t a szíve szerint idomítható 
■>s mindenféle változatokba hozhat ■ A kész formájú tárgy 
sohasem érdekli sokáig a gyermeket, mig ellenben egyes 
részek egész elpusztulásukig figyelmet találnak. Ez a tapasz
talás a szülők részéről a játékszerek kiválasztásánál soha
sem volna figyelmen kívül hagyandó, ha csak ama veszély- 
i ek nem akarják kitenni magukat, hogy a nagy áldozatok
kal megszerzett játékokat a gyermekek elhanyagolják. A 
leghasznosabb és kétségtelenül legjobb játékszer a hor- 
gonykő-épitó szekrény. Csak látni kell, hogy a kicsiny 
kezek mily igazi lelkesedéssel turkálnak a kövek közt é« 
nem telnek el velük, hidakat, szobrokat, házukat, templo
mokat stb minden képzelhető stílusban építeni. Szívesen 
hagyjuk abba inás egyéb haszontalan dolgok vásárlását, 
csakhogy ezt megszerezhessük A liichter-féle korgonykő- 
épitó szekrényt a legnagyobb dicséret illeti s alig ajánl
ható eléggé. A nehéz, különböző szinfl koczkák az épít
ménynek megadják a kellő szilárdságot, és igen tetszetős 
kinézést. — Utólagosan könnyen megszerezhető kiegészítő 
szekrények által, a melyek tartalom tekintébeu a kisebb 
számokhoz bóvitőleg sorakoznak, lehetséges, hogy még 12 
éves gyermekeknek is bilinc>ci i szórakozást és a hasznos 
foglalkozásnak kiapadhatlan forrását adjuk kezeikbe. Sót 
már láttunk felnőtteket is részt venni az épitésbeu, avagy 
étilekléssel szemlélni azt. Kemélhetóleg sok szülő fogja 
indíttatva érezni magát e sorok által, hogy a bizonyára 
legjobb játékszert, a liichter-féle horgony kő építő szekrényt, 
a mely 70 krtól 5 írtig és feljebb való árban minden játék 
kereskedésben kapható, — a karácsonyfa alá állítja. A ki
csinyek öröme könnyen feledtetni fogja velük a költség 
gondjait

Vegyes rövid hírek.
A m e g y é b ő l. 0  Felsége u király iáarlay 

Ferenc/ al ügy észt u szombathelyi kir. törvény
székhez bíróvá nevezte ki. — A szombathelyi iz
raelita nőegylet szegényei javára folyó év (he/., 
hó 8-án a „Zöldfa11 szálloda nagytermében táncz- 
c/.al egybekötött, zártkörű pikniket tart. Bakk 
Kálmán urai-ujtalusi ügyvéd irodáját Sárvárrá 
tette át. — Goldstein Adolf, a szombathelyi i/.r. 
elemi iskola veterán igazgatója meghitt. — Pál
mafa (Pu»ócz) muraszombat járási községben is 
tűzoltó-egylet alakult. — Kőszegről Steiu<T József 
segédj'gy/,0 jogtalanul felvett adó-illeték s egyéb 
pénzek elsikkasztana után megszökött. — A vil- 
lámosi ölik. tűzoltó-egyletnek gróf Batthyány Ká- 
ioly 15 frtot s a pinkafői községi kölcsöu-egylet. 
10 frtot adományozott. — Szmrecsák István és 
S/.iurecsák József mezővári lakosok vezetéknevüket 
belügyminiszteri engedélyivel „Kardosára változ
tattak

A liazál»6l. Felséges királynénk 400 forin
tot küldött Török János budapesti főkapitánynak, 
lioxy ossza el a főváros legérdemesebb szegényei 
között. — Az influenza újabban rohamosan terjed 
az országban. Vannak városok, például Pécsett, 
ahol alig van ház néhány influenzás beteg nélkül.

Tiuiikó János b- llatinczi csendőr vezstéknevét 
„Telekiére változtatta át. — Az. „Esztergom és 
vidéke" szerint Esztergomban legújabban elektro
mos világítást terveznek. — Keszthelyen a ka
nyaró betegség járványosén terjed. Daczári hogy 
az. iskolákat hatóságilag bezárták, a betegek 
száma egyre növekszik. Eddig 180-nal több gyer
mek volt kanyarós. Az utóbbi időben a felnőttek 
is megkapták a ragályos kórt.

A k ü l f ö ld r ő l .  Tirolban az Amerikába ki
vándorlás valóságos mániává fejlődött. A gyakori 
árvizek áltál okozott nyomor bírja a tiroliakat rá 
ezen kétségbeesett lépésre. — Egv Londonból ér
kező távirat szerint Bolton mellett egy kőszén- 
bányában légrobbanás törtéut. Nyolcz bányász

vesztette el életét. -  A híres Karlsbad fürdő az 
árvíz, áltál majdnem teljesen elpusztult, mi miatt 
ott nagy a nyomor. — A kolera Jeruzsálem felé 
k"/. bilik, miért is az. orosz hatóságok az oda za
rándokoló utasoknak beszüntette az útlevelek ki
ad isat. Bukarestből jelentik, hogy ott a múlt 
héten két, halálos végű ' ii.Huenza-. s,-t fordult * In. 
Azóta ugv Bukarestben, mint, a romín tőváros 
környékén számos influenza-esetet konstatállak.

Közgazdaság.
—  A  f á k u t i k  i g « * n  u n * l y  e u  v a l ó  i á I -  

t«*lé'H*. Annak, a ki fát ülM, elsó «oilmn .,,ia 
kell ügyelni, hogy a fa törzséből a föld alá semmi 
sem kerüljön, hanem ott, a hol a törzs és gyökér 
külön válnak, azon a vonalon érintkezzenek a kör- 
lég és » lat bontó talaj is Ez irányban gyümölcs
fákon tett többszöri kísérletek alapján a következő 
fokozatot Mi* t fölállítani Az .miilitettnél 4 centi
méterrel mélyebben ültetett, fa 1 5 -20  év alatt 
hal el, a G centiméterrel mélyebben ültetett 6 -  12 
év alatt, a 8 centiméterrel mélyebben ültetett 
3 —4 év alatt, a 10 Centiméterrel mélyebben ül
tetett 1—2 év alatt, mig végül az, a fa, melyet 
12 centiméterrel mélyebbre ültettek, legtöbbször 
már az első évben tönkre uiegy. Eiili-z járni még. 
hogy az ilyen mélyen ültetett fák soha sem hoznak 
gyümölc-öt. Egyedül a birsalmára nemesített kör
ték s a doucinra és paradic-onnilmara nemesített 
almák tesznek kivételt s ezeket mindig a neine- 
silé-í helyéig kell a földbe ültetni, Iliivel egy 
részről igen könnyen hajtanak gyökereket a törzs
nek földdel betakart részén is. másrészről pedig 
a tagy iránt érzékenyek lévén, szükséges, hogy 
gyök érzetük oly mélységre kerüljön, melyben a 
fagytól meg van óva.

It iir iro n y a  licN iivan y iláb a . Sokszor 
általános a panasz, hogy u burgonya kö/t igen 
sok beteg gumó van, a mit a f-jlödés, de különö
sen szedés idejében uralkodott esőzéseknek leint 
tulajdonítani. A beteg burgonyát azonban nem 
kell eldobni, meet van arra mód, hogy konzervál
hassuk és felhasználhassuk. Ez a Insavanyitá*. 
Az el|áras egy-zeiü. A beteg burgonyát mossuk 
meg jól. tisztítjuk le róla a homokot, port és 
rothadt iőszeket s aztán hányjuk verembe és ap
rítsuk és gyömöszöljük ásóval jól össze benne. A 
begyömöszölt tömeget, sózzuk meg (100 mm. bur
gonyára 1 mm. marhasót hintve) ■•/után terit-iink 
iá tenyérnyi vastagon pelyvát és erre rakjunk 1 
ni. magas földet. Az így besavanyított burgonya 
Bokáig eláll s az állatok szívesen eszik. Egy drb. 
marhának 5 kilót adhatunk belőle naponkint. 
Sertések csak ugv elletik meg. ha előbb megfőz
zük nekik

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd. fiók-egyesület választmányá

nak 1890. november 24 én tartolt üléséről.
Jeleiivohnk : G;ót Batthyány Z-igmoud el

nöklete alatt Kovác Károly al leök, dr. Ivaiióc/.y 
t é r  ne/, Horváth Pá1, Polliik Pongrác/,. Mintsek 
Gáspár, l1 ockor Miksa. Bácz János, Kondor Fe
renc/., Barbarics József választmányi tagok, Takács 
R István titkáron kiviil több gazd. egyesületi tag 
mint vendég.

I. Kovács Karoly aleluök az ö-ös bizottság 
nevében rövid körvonalokban ismerteti a bizottság 
által elfogadott emlékiratot, — egyúttal tudatja, 
hogy ezen emlékirat minden megyebizottsági tag
nak és egyéb intéző egyéniségeknek m e g  lett 
küldve; mire Reis/.ig Ele alispán ő nagysága tu
datta a bizottsággal, hogy folyó évi deczemberbó 
elején le lóg jönni Muraszombatba, hogy itt a 
helyszínen és a nagy érdekeltség közbevouásával 
vasútuuk ügyében tanácskozást tarthasson.

A választmány hosszabb eszmecsere után a 
beterjesztett, emlékiratot egész terjedőimében ma
gáévá te.s/.i és a jelentésnek további pontjait öröm
mel tudomásul veszi.

II. A titkár néhány szóval ismerteti a „Mu
raszombat es Vidéke* czimü és Muraszombatban 
megjelenő lutilnp jelenlegi állását, egyúttal tu
datja a választmánynyal. hogy a lapnak mostani 
kiadó-szerkesztője azt folyó év végével be akarja 
szüntetni, ecset*-di lövideii a lapnak létjogosultsá
gát és indítványozza, hogy az egyesület a „Mura
szombat és Vidéke* czimü hetilapnak szerkesztését 
és kiadását vállalja el.

A lapot véleménye szerint egy szerkesztő-bi
zottság szerkesztené, felelős szerkesztője az e g y e 
sület feje legyen. Anyagi oldalát, illetőleg pedig, 
amint az általa összeállított költségvetés is mu
tatja. ha a felsőbb helyről évekkel ezelőtt adott 
subventió a jövőre ismét elnyerhető lesz, úgy a 
jövedelem a felmerülendő költség két, teljességgel 
fedezné. Erre a választmány elhatározza, mUzennt 
az eddig Muraszombatban „Muraszombat és Vi
déke* czimeii fennállott kö/gazdasági és társadalmi 
hetilap további kiadási és szerkesztési jogát,, il
letve kötelességet magára vállalja s azt mint ál
talában gazdasági, emellett a hazai, de különösen 
a megyei és helyi érdekek szolgálatában álló or
gánumot saját hatáskörében szerkeszti és adja ki 
Habár a lap szerkesztése egy erre felkért bizott
ság közreműködésével törtéuik is, felelős szerkesz

tőül egyletünk titkárát, Takács R. István mura
szombati állami tanítót kéri fel a választmány és 
elhatározza, hogy titkári, péuztárnoki és szerkesztői 
teendőinek díjazásául a jövő évi költségvetésben 
200 frtot vesz fel.

Takács R. I-tván egyleti titkár a megbízást, 
feltételesen felsőbbségi engedélylyel elfogadja, — 
egy ni,tál bízik, hogy a választandó szerkesztő-bi
zottság ot, nehéz feladatában nemcsak szóval, de 
tettel is fogja támogatni : mivel azonban a lapnak 
nemcsak szerkesztőse, de a kiadó teendői is rá- 
háramlauHk, kéri a választmányt, lmgy az Írásbeli 
teendők elvégzéséhez segítséget adjon. Mire Fi- 
sclier Miksa választmányi tag önkéut ajánlkozik 
a/, irodai feendŐkbeni segédkezésre.

Végül elhatározza a választmány, hogy a la
pot Griiubaum Márk könyvnyomdájában fogja 
nyomatni s vele körülményes szerződést köt.

III. Titkár a méhészet ügyében szintén na
gyobb mozgalmat kivan létesíteni, indítványozza 
azért hogy vegye át a fiók-egylet, a muraszombati 
]áráó tanító-körnek méhtelepét. mely a mellékelt 
leltár szerint 1 GO frt értékű ; bízzon meg annak 
kezelésével bizonyos százalék tiszteletdij mellett 
egy a méhészethez értó gazd. tagot és iparkodjék 
ez által az egylet tagjai kö/.t a méhészkedéát 
megkedvelteim.

A választmány, mivel munkaereje úgyis sok
felé igénybe van véve, a méhest át nem veszi, 
hanem a nevezett egylet méhesét a jövőben, ha a 
szükség úgy kívánná, évi subventióban fogja ré
szesíteni és erre a jövő évi költségvetésben bizo
nyos összeget rendel felvétetni.

IV. Titkár ismerteti a nyitramegyei ga/.da- 
sági egyesület azon határozatát, mely szerint az 
egyesület, egy amerikai s/.őlötelepet létesít, mely 
az egyleti tagok vessző- és oltovány-szükségletét 
lesz hivatva fede/ui, egyúttal fejtegeti, mily szük
séges volna a mi bortermő hegyvidékünkön egy 
szóllőtelep létesítése, egyúttal ajánlatos volna ezen 
1*1' p'*n mindjárt s. őlot,* rnielö gazdáink részére 
vinczellér iskolát is állítani.

A választmány nagyon üdvösnek találja • zen 
eszmét: annak létesítése érdekében már évekkel 
ezelőtt is tett lépéseket, de mindeddig a kezdet 
nehézségei vei kell küzdenie, mégis hogy ezen 
es/.iiití mielőbb megvalósuljon, Dagály József vá
lasztmányi tag elnöklete alatt Berke Mihály, Vu- 
Csák Sándor. Mintsek Gáspár, Metzker Mátyás 
vál. tagoka* küldi ki. hogy a szőlőtelep és vin- 
e/.ellér-iskoia felállításának módozatait megbe
szélni és egy memorandumban azt a választ
mány *-lé beterjeszteni szíveskedjenek. — Mégis. 
Img.v az ám* r.kai s/.őlóveuszők vidékünkön a 
szőlő vesz. beállta előtt terjedjenek, elhatározza, 
hogy Kirbisch Ferncz privát-vállalkozót, ki ki- 
sérletkép amerikai szollőt-lepet. állít fel, ezen vál
lal Jának kivitelében föl - telhetöleg anyagilag is 
Ingja segélyezni, azon kikötéssel, hogy a telepből 
szöllóv' sszóket a gazd. egyesületi tagnak olcsób
ban ad el, egyúttal időról-időre a sz.óllőtelep ál
lásáról a választmánynak jelentést terjeszt be.

V. Horváth Pál tag felkéri a választmányt, 
hogy tegyen lépéseket, a fiók-egylet, miszerint 
szőlőhegyeinken termő borokat másutt is megis
merjék és igy borainknak nagyobb piaczot is te
remtene

A választmány elhatározza, hogy vidékünk 
nagyobb bortermelőitől ó és uj borokat fog be
szerezni és azokat a központnak mutatványul bi - 
küldi, egyúttal kérni fogja közpout ez ügvbeui 
támogatását.

VI. Velemér község 104 frtnvi bika-vételárát 
hiánytalanul lefizetése tudomásul van.

VII Elnök ő méltóságának szakfejtegetései 
után elhatározza a választmány, miszerint a ta- 
vaszszal tel vér-bikákat fog csak beszerezni és erre 
a központtól a szükséges síibveutiót kérelmezni 
fogja %

VIII. A bécsi lókiáll’táson résztvevők azon 
kérelme, miszerint a választmány többlet-kiadásai
kat, utólagosan megtéríteni kegyeskednék, — a 
választmány szűk anyagi viszonyai közt meghall
gatható nem volt; ezzel egyetemben kimondja, 
hogy a bécsi lókiállitáson tett tömeges részvétele 
által felmerült 150 frtnyi többlet kiadását a köz
pontnál kérelmezni fogja.

IX. Hosszabb eszmecsere után kimondja a vá
lasztmány, hogy egy Muraszombatban reudezeudő 
nagyobbszerü lóvásár eszméjét 1891. tavaszán 
megvalósítja, ha Muraszombat községe e ezéira 
szolgáló kellő helyről gondoskodni fog. A lóvásár 
ügyének keresztülvitelére Gróf Batthyány Zsiga 
elnöklete alatt Pollák Pongrácz. Horváth Pál, 
Minisek Gáspár, Fischer Miksa választói, tagokból 
álló bizottságot bízta meg.

X. A megyei utak befásitásának keresztül - 
vili-le erdőkében Pollák. Pongrác/, választmányi 
tag indítványozza, hogy útszakaszonként egyes 
ga/d isági tagok kéressenek fel. kik a gyümölcs
fák elültetésére es azok további gondozására fel
ügyelnének.

A választmány indítványozó javaslatát magáévá 
teszi és Vucsák Sándor és Koltuy Pál levelező-ta
gokat Szombatía, Mártonhely, Muraszombat és 
Dagonya felé e*ó útszakasz, Slankovich János és 
Hiszar János fótkereszturi levelező tagokat Saál, 
Vidorlak, Felső-Lendva, Vasiak, ügüíOttkosfu és



Mátyásdomb felé eső útszakaszokon; Kondor Fe- 
reucz levelező tagot B atthyány fal vu. Muraszombat, 
Kőhida közti útszakaszon; Háry Lipót leveRzö- 
tagnt Vidorlak és l'erestú közti ut-zakaszon, tót. 
Rátkovich Vendel egyleti tagot II ••gy-zoro* és 
Perestó közti útszakaszon, végfii Bakó János le
velező tagot Perestó és Veglndy közti útszakaszon 
kiültetett gyümölcsfák felügyeletével bízza meg. 
Teendőjük, hogy a tava-z beálltáig a hiányzó avagy 
termést nem Ígérő gyümölcsfáknak szimat a szol- 
gabiróó hivatalnál bejelentsék és évente legalább 
3-ftzor a községi biró közbejöttével ti!szakaszukat 
bejárják és a hiányokról fiók-egyletünk titkárához 
jelentést tegyenek.

XI. Titkár jelenti, hogy Porédos István Bo- 
dóhegyről, Kuzmics Mátyás Tiborfáról, Szapács 
János Buzahelyről. Horváth János Szentbiborról 
meghaltak. — Továbbá kilépésükét bej. lentették 
(jrlatz János Márku'házáról, Máesek Mátyás Mura- 
petróczról, Bróder Gusztáv Szt.-Sebestyénről, Er- 
nliszt Gyula Tót-Moráczról; Sbüll István pártoló- 
tagnak Mura-Petróczról pedig 1 frtnyi hátralékát 
töröltetni kéri. mert az hibásan lett kimutatva.

A választmány a pénztári jelentést tudomá
sul veszi

XII. Kondor Ferenc/, választmányi tag indít
ványozza, hogy az 1891. év elején történő nép
számláláskor az ottau közreműködő levelező és 
választmányi tagok uj tagokat gyűjtsenek.

Az indítványt helyeslőleg tudomásul veszi a 
választmány és a levelező-tagok figyelmébe ajánlja.

Kmf. TAKÁCS R. ISTVÁN.
titkár.

A menyasszony. „-„i,*. és viga
— Micsoda? Befogja szemeit? — fortyant, 

fel Ernő. Rögtön el kell bocsátani. S ugy történt.
Lórika nem hiába Éva leánya! <uak azt 

mondta : befogja a szemeket. Vőlegényére bízván, 
hogy döntse el, kinek szemét fogja be a zon
goramester.

Következő vasárnap történt a bemutatás, a 
hivatalos séta a városligetbe, természetesen a 
szülék ellenőrzése mellett. Minden részről kéz- 
szorítás, barátságos fejbólintás és szerencsekivána- 
tokkal fogadtattak. De mikor eltávoztak, meg- 
eredt a pletyka.

— Meglátja kedves Lakiné, ez az ember meg 
fogja bánni. Egy héttel előbb még iskolás leány 
volt s már menyasszony. Etel leányom beszélte, 
hogy pár nappal előbb a pénzügyi tanácsos Ottiliája 
és Lóri, Martes földrajztanárnak kalliedrájára egy 
kádban ülő porczellánbabát csempésztek s most 
Lóri leendő doktorné! Baj lesz h.-lőle ! Szegény 
ember, nagyon sajnálom !

— No, no! — viszonzá Lakiné. a város leg
híresebb pletykája. Ne nagyon sajnálja ezt az 
embert! Higyja el, Fanni leányom öregebb és 
nem is oly gazdag, mint a kis menyasszony, de 
azért még sem adnám neki feleségül. Világért, 
sem! Tudom, hogy nem adja tovább — nekem a 
házmesterné mondta, a ki mindent tud, a mi tör
ténik. — Fuchs Lóri uem az első leány a kit 
megkért, volt már 10 menyasszonya.

— Hát már ti* kosarat kapott volna a dok
tor ? De miért ? Hisz pompás parthie ! — kncz- 
káz.tatá I l l e g  a másik.

— Mit ér a jó parthie ! — szónokolt a női 
prókátor. Tudták jól. hol a bibi ! Hiszen meg 
vagyok győződve, hogy ön titoktaitó ! Ilazniester- 
nom attól a szolgálótól hallotta, a kinek viszonya 
van a doktor inasával. Elég a hozzá — a doktor 
— hóid kóros !

— Istenem! Hihető ez?
~  P'-dig igaz! Francziául nagyfokú szó m- 

nambiilizimisnak hívják. Éjjelenkint - mikor más 
becsületes ember alszik — felkel, lámpát gyújt, 
leül és Írni kezd. S miről ir ? A holdkőrosokiól ! 
Elhiszi most már ?

— Szegény inennvass/.ony ! Te ugyan meg. 
jártad ! — sóhajtozott a másik s rövid blicsuzás 
után elrohant, hogy jő barátuéjával, Lampelnéval 
is tudassa a megreiiditö hirt, miszerint RliOih u 
doktor ill ír 16-szór volt eljegyezve, de csendes
öriilts * N/.HIlVi-l1 ős ily rolllamáhau körte in g
Fueli* Lóri kőzet iv i

Rll xl'Mi p» (liir - ki csak ugyan müvet iit a
szőni niniibulizmu- r*íl, mit sem *t*ji v<* folytatta fcé-
táját Lórival. .4 liget kijáriitánál egy szukái/
kiitoiiii >á»/ illeni **| mell,-Hűk.

Hogyan iels/.-nok a katonák ? — kérdő
Rlimi i1 szelíd- n.

Najív.in d<*• mondd c*ak. a katonák maguk
v s/.ik « bal inéi »1 ’i

M
Nem. kedvesem, nzt a ki ne-tár adja.

i.V példánya a leányukn ok ! H.» katouuságnt
Lt, *•-ék a „hakniié** ju t *-/.*h* !

11|*»! ilyen a szerelem ! Ne ii egyéb, mint
>7.111.* széni ti vejg, II:ely *• löszül mindent rózsaszín ül
l.-k IIIutat .  az után változik az ői nyalat,. míg c.*ak
:i szürkét «l nem éri és még boldog, kin-k szí nie 
k.ti -kákat nem vet a nagy csalódástól !

Pannik még csak az első állón őshöz jutott,

hol minden rózsaszínben úszik. Lóri egészen hol - 
d . Ív lilik Vele, majdnem agy, mint
gvögyith illan b I* geiv-1 t-inii -zokta. Naponként 
olt van s az ő oktatásai sokkal több IL-y* l-iuh n 
részesülnek, mint, a /ongoniniesteréi. pedig ő a ' kor 
i> b fogja Ló, lka szemeit, ha ez nem h I■ ;. • • 11 s 
azután mi történik, azt senki sem tudja ; annyi 
tény hogy bajusza ilyenkor nagyon baglyas álla
potba jut. Hnny >oit (JI1I mai y pense. I iza vall 
a mamának, mikor örömmel arról bi/l -it min
denkit hogy leánya napról-napra szépül.

Három .holnap múlva meg les/, a/. e<l tivo. 
Rhoden ép most lép he s így szól monya s "iiv hoz.

— Te Líri, mi volt az? Már jó ideje hogy 
téged és Ottiliat követtelek, de nekem ugy lát
szott, mintha a * egész fasoron végig arczc/.al 
voltatok volna felém fordulva.

— Mindig hátrafelé megyünk — ujjongott 
Lóri. Hidd el, ez pompás élvezet. Igaz, hogy 
Ottiliával egyszer már az árokba estünk, de nem 
volt baj, senki sem látott s mindjárt, ki is másztunk.

— Doktorka, doktorka. nem jobb lenne az 
esküvőt egy évvel elhalasztani? — szólt intői* g 
az apa,

— Hova gondol apa! Hiszen mi sokkal job
ban szeretjük egymást semhogy e halasztásba 
beleegyeznénk, ugy-e kedves Lórika!

— Azt hiszem, ugy goudolom — meg is 
Ígérem, hogy soha sem fogok többé visszásán 
menni ; három holnap múlva pedig . . .

— Megtartjuk az esküvőt - tévé hozzá Ernő 
örömmel. S igy is történt.

Az, esküvőt követő napon, meglátogattam a 
két gyermeket, mert Lórika kedvéért Rhoden is 
azzá lett. S midőn láttam egyikét azon gyengéd 
tekinteteknek, melyeket a fiatal asszonyka férjére 
vetett, akkor felébredt, a kétely; vájjon igaza 
volt-e Laki asszonynak, mikor Rhoden I holdkóros
nak mondta?!

8 ha igaza volt is, Lórika csakhamar b •!*■- 
nyugodott a dologba !

Ez. az egész ? Mar vége van ? kérdezi tálán 
egyik-másik a t. olvasóuók közül. Sajnálatomra 
legyen mondva; Igen, már vége! A hgh resebb 
regényírók leteszik a tollat, mihelyt hö.n-ikel az 
oltár elé vezették. Ok tudják, hogv miért !

Németből: Mátrai Győzőt

Irodalom.
— Uj ll»l»tál'. Megjelent, a „Képes Családi

Lapok* naptára az 1891. évre. A szép un és gaz
dagon illusztrált naptár ugy tartalomra, mint ki
állításra nézve bátran kiállja szépirodalmi termé
keinkkel a versenyt. 8zépirodalmi részét: Tolnay 
Lajos. Ruduyniis/ky Gyula, B-niczky-B a j z a  Lenke. 
Pósa Lijos, Kaas Ivor. Ö/.iklay János, Dalmady 
Győző, F Imeri Lajos, Brankovics György V—s 
Néniedy Imre. Makraticzi, Rózsahegyi Naczi, Mol
nár Viktor. S z .  ralemh gyi Móczár Jolán Lanka 
Gusztáv, Hódsági T Karoly dolgozatai gazdagít
ják. — Humoros részében : 16 kép és számos
anekdota nevetteti meg az olvasót. Mulató 
része : A színek, a virág-, a napernyő-, legyező- 
és bélyeg-nyelveli kívül számos szerelmi apróság
gal kedveskedik. — A gazdasági, kertes/,* ti ré>z- 
ben és az orvosi tanácsadóban megbecsülhet ellen 
czikkeket tálul a jó gazda, gazdasszony és család
anya. — A kouyliászati rész a háziasszonyt az 
éli pkészités gondjá tól menti f i. - A/, általános 
naptári rész az ev története, a naptári jövendő, 
mondó, a c/imlar s a hasznos tudnivalók ege-zitj|< 
ki a naptárt, amelynek ára <»0 kr. I\ >phaI• > min
den könyvkereskedő. b*-u, ahol a ,K*;p*-s Családi 
Lapok*-ra is elő lehet fizetni negyedévre \ fit 
50 krajzárért.

Alig van ember, ki gazdálkodása, házi tűzhelye 
körül ne érezte volna szükségét valamelyik közhasznú 
tanácsúak, hogy ezzel anyagi érdekeit előmozdíthassa. E 
részben utalunk mindenkit a jó hírnévnek örvendő „II izi 
Közlönyére, mely kitűnő háztartási és gazdálkodási folyó- 
irat minden számában igen sok hasznos s practicus taná
csot közöl. A legutóbb b-küldött szám is a következő 
valóban érdekes tartalommal jelent m-g: Családi nevelés: 
A gazda Abcj* a takarékosság. Egészségügy : A baj 
betegség*; es áj.olása. A vegetáliainis életmód hatása. Ilá - 
ta r tá s :  A házi tücsök a  kutakról, gazdálkodás: A talaj 
nak beboritása a nyári hőség ellen. A gyümölcsfák nyári 
ápolása. Ism ert, köziem.: Uj czólszerü vizszüró. Tapasz- 
falatok és találm ányok: Meszel a tyúkólba! Hasznos 
tudnivalók: a) Az egészségügy koréból: A petróleum 
mint orvosságnak veszélyessége. A csii-., köszvénv és szak- 
gatás. Görcsök ellen, b) A háztartás köréből': Vegyes 
gyümölcseczet. A kukaczoknak lüstölt búsból való eiiávo- 
volitása. _ Gyüm(Jh;sj»arf«m: c) A gazdálkodás köréből: A 
baromfi itatása. A hagymának nyári vetéséről. Savanyított 
takarmány készít se-toklml. Közgazdasági h írek : Utazók 
figyelmébe. Vasúti zóna-jegyek. Magyarország idei borter
melés**. A kis lutri eltörlés ■*. Közlevelezés. Meziii.ibj.irás 
tárgyatlan. Egyveleg: Hivatásszerű halálnemek .Mi; mm 
vall be a no soha? Mit nem vall be a Imiin Tdívz.i : 
Dohányfüst bodrok. Szerkesztői közlemények. A II e i
Közlöny* ....gjcienik Aradon minden liónapba.i K-Mszer i
előfizetési ára l évre 3 fi i. Évközban I.,* • p ; *„k i az
egesz évfolyamot kapjál, in *ly mind -n li i/iaieá.oak való
ságos kincstárát képezi .Mutatványszámokat szivein  küld 
a kiadóság. .Melegen ajánljuk e hasznos lapot.

Mnrezali Henrik „A legújabb kor története4* 
cziiná nagyszabású munkij.ból Hewu testv.ivk, mint e 
kiváló mű kiadói most kitldiék meg nekünk a ( i-7  füze
tet. Ismételten elmoiidtua már. hogy e munka már csak 
azért is osztatlan elismerést érdéinél, mert azon eseménye
ket lárja I'il szemeink elmi., azon iöiiénelmi inomeníiimo- 
kat muialja be nekünk szó os oss/, *,ötletesben és valóban 
hivató:t genialiiásával, mely események és momeniumok 
jóformán a mai nemzedék élettörténetét képezik. Marczali

történelmi munkája nem az a száraz tudományos könyv, 
mely !<• , ebb csak szakemberek érdeklődését kelti fel,
nem az < . zámok rideg balmazata, mely a legfeszültebb 
figyelmet is épp attól szokta elvonni, a mi nélkül a tör
d e le m  olvasasa vagy tanulmányozása sein uein hasznos, 
sem •;* n élvezetes, de ritka szakavatottsággal megírt -*ly 
ninni,a. melvet regényes színezetének teljes hiánya daczára 
csak oly gyönyörrel lapozunk végig, mintha barmi érdek- 
feszitó regény hősének es eseményeinek fejlődését lesnénk 
mindinkább fokozódó kíváncsisággal mindaddig, mig ezek
nek sorsa iránt a szerző bennünket meg nein nyugtatott. 
A most előttünk fekvő kél füzetet különösen az teszi 
érdekessé, hogy ezekben hazánknak örökre leható átala
kulásával ismertet meg a szerző, mely átalakulás 1820-ben 
kezdődött es mely még mai napig is tart, Hiszen e korszak 
elején nálunk tulajdonképen nemzet sincs és Magyarország 
csak rendekből és „szegény adófizető népből* áll. Magyar- 
ország állami eszméje üres fogalom, luelynak.tartaliiiat, nem
zeti jelentőséget kellett adni. Az előttünk fekvő füzetek ép 
azt a nagy törekvést ismertetik meg velünk, melyet nem
zetünk nagyjai kifejtettek, hogy azt a feladatot, m-ly 
rájuk várt és melynek sürgős voltát maguk is ismerték, 
megvalósíthassák. Hogy e törekvés közbeu a sok minden
féle, de egyaránt uagyfontosságu viszonyok sokfélekép 
bonyolódtak, az nagyon természetes és Széchenyinek, 
Kossuthnak, Deáknak kellett születnie, hogy szellemük és 
lángeszük hatalmával a bonyodalmat oly végkifejlethez 
juttassák, ahol a munka betetőzéséül a jelenlegi Magyar- 
ország áll- Hazánk történelmének e korszakát ismerni 
akarja mindenki és ha akadt hivatott iró, ki e korszakot 
pártatlanul ítéli meg, mindenesetre oly müvet végzett, mely 
érdemeinek fokozásához nagyban hozzájárul. Ajánljuk e 
jeles mű megszerzését mindenkinek, mert bár drága pénz
zel sem volna túlságosan megfizetve, már csak azért is 
megérdemli a legszélesebb el terjed telest, mert pompásan 
kiállított 5 ives füzetei ugyeukiut csak 80 krl*a kerülnek. 
Révai testvérek kiadóhivatala (Budapesten, IV., váczi-utcza 
I sz j egyszerű megkeresésre szívesen küldi miudenfelé a 
füzeteket.

A nap és éj h o ssza P i a c i - á r a k .
. Miiraszomlmt, uov. 3fl.
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Búza ni 7.20 7 40 
Rozs uj 6 2o 6.60 
Zab u | 6.10 6 40 
Hajdina 6.60 6 80 
Köles . ti. 10 6 30:<o. 7 ;i9 4.09 7.24 11.04

1. 7 80 4.09, ö 2/ 11.43 Bükköny —.—
/ 32 4.08 9 31 este Lölier 45.— 48.—

15. 7.33 4.08 10 36 0.40 Kukorica 6 — 6 20
8. 7.34 4.08 : 1 32 1.01
»*. 7-35 4 07 rrgg 1.20 Lenmag 12.—
G. 7 36 4.07 0.48 1.3u Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegeliéből Spielfelüliek

indul reggel t  óra 89 pén zkor és odaér 6 óra 11 perczk
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 ., „ „ 6 „ 08 „

Spielföldről Hegedébe
indul reggel 7 óra 20 porczkor és id**ér 9 óra 12 perczk.

délután 2 „ 08 „ „ „ 3 „ 53 „
este ti .  45 „ „ „ 8 .  37 „

Alsó-Lendvárói Zala-Egerszegre 
indul reggel (i.44 p-rczlwr és odaér reggel 9.38 pereskor 

este 0 01 „ „ „ 9.01 >n
Alsó-Lend\árúi Csákiornyára 

indul reggel 9 59 pereskor és odaér délelőtt 11 órakor 
este 908 „ „ éjjel 10.05 pkor

Zala-Egerszegröl Alsó-Lend vára 
indul reggel 0 58 pereskor és ideér reggel 9.59 pereskor 

este 0.14 „ „ este 9.08 „
Csáktornyáról Alsó-Lendvára 

indul reggel 5 33 pereskor és ideér reggel 0.44 pereskor 
délután 4 55 „ „ este 0 01 „

A  j  i i t t e r .
l an szerencsém a n. é. hölgyközönségnek szi- 

vés tudomására hozni, hogy a közóhajnak eleget 
teendő, legközelebb Iíud.apesten a

női fodrászatot
6 heti kurzusban elsajátítottam.

Nem kíméltem sem költséget sem fáradságot, 
hogy a fodrászatot a legújabb divat szerinti vál
tozataiban eltulajdonítsam és bátran merem állí
tani miszerint a mélyen tisztelt hölgyek legmesszebb 
terjedő igényeit ki fogom elégíthetni.

Midőn a t hölgyek szives tudtára adom, mi
szerint havi előfizetéseket házhoz a lehető legolcsóbb 
tiszteletdij mellett elfogadok, kérem -őket, miszerint 
előforduló ünnepélyek alkalmakor engem szives meg
bízása ikkal megtisztelni kegyeskednének.

Magamat b hajlamaiba ajánlva vagyok 
teljes tisztelettel Sommer A n n a ,  

fodrásznő.
* Az e rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk*

HIRDETÉSEK.

nap
a. mint a többi játékszerek, hanem a gyennekek- 

evek hosszú során át mulató és oktató foglal
kozási szerűi szolgálnak, és a hosszú időtartamot 
tekintetbe véve a legolcsóbb játékszerek. Továbbá, 
mert az igazán pompás m inták u tán ép ité se  a 
szülőknek is kellemes mulatságot szerez és minthogy 
mindegyik szekrény szabályszerűen kiegészíthető. A ki 
egy kevésbé értékes utánzás vétele által nem akarja 

maga magát megcsalni az utasítsa vissza minden 
szekrényt melynek csomagolásán ezégiink valamint 
gyári jelvényünk „a veres Horgony" hiányzik. — 

Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Richter F. Ad. és társa, Bécs, Uliu Nibilungtn 4.

Nyomatni* (irOoHum Márk gyorssajtójáu Miirasaombat.
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