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(<\ ..Muraszombat és V idéke*’ t. o l

vasóihoz !)

A muraszombati gazd. fiók-egylet 
választmánya már korábbtól fogva 
óhajtotta a „Muraszombat és Vidéke** 
czirnii lapot 189!, év kezdetén átvenni, 
idivel azonban a szerkesztő személyére 
vonatkozó végeredmény nem lön elérve 
s a lap kiadásával járuló anyagi szem
pontok sincsenek minden oldalról vég
kép tisztázva, a nevezett egyesület 
választmánya a lapot ez idő szerint 
zonnaí át nem veheti. Amint azonban 

a fent említett akadályok elháritvák 
a mi lenríividahh idő ajptt remél

hető az egyesület a lapot azonnal 
saját szerkesztésébe és kiadásába át 
fogja venni. A választmány.

vh
Uj év szám ! A múlt ra épiil tél és 

; múltból vt's/j át a szellemet, mcly- 
, lovászául) al az idők végtelenség *>e. 
A letűnt év végén megállunk, mi i a 
vándor, ki hosszá, fáradságos ut veién 
visszatekint a, befutott pályára, maga

elé idézve a. szenvedéseket, melyeken 
j át kt II esnie.

Minden letűnő év egy ily befutott 
pályához hasonlítható, mely tele volt 
tövisekkel s aiyidályukkal, s az év szé
lére jutva, a. megelégedés egy nemével 
tekintünk vissza a küzdelmes munkára, 
mely Ível haladást, és e őmenetelt bizto
sítottunk magunknak.

Boldogok csak azt k lehetnek, kik 
ily haladásra tekintheti ok vissza. Kgyé- 

. nek ép ágy, mint nemzetek, csak a, 
küzdelmük sikerében találhatják léte- 
liik legbiztosabb alapját és azok, kikre 

; nézve a küzdelem sikertelen volt és 
* ernyesztő, kevés remén) nyel tekintenek 
j a jövőbe.

Magyarország az i.többi időben lia- 
| tározottan előrehaladott A nemzeti sxel- 
i lem njabb hAfU* \v: U..4 , Vu és «, neiliz*'! i

unoka nagyr. b kört jelölt ki magának. 
Mindenütt iparkodást észlelünk és tevé
kenységet. amaz irány felé, mely a népek 

j  jólétéhez vezet.
Amaz osztályok, melyek eddig a 

munkától visszariadtak és az ári tét
lenség meddő szórakozásaiban találták 
meg életczéljukat, ma már át kezdik 

; látni, hogy az élet munka nélkül ha- 
í szontalan és ha elkényeztetett szerve- 
j zetiik még nem is képes a kenyérkereset 
i harczában helyt állani, annyit azonban 
i mégis elértünk, hogy becsülettel köze

lednek a munka lovagjaihoz és nem 
zárkóznak el tőlük a külön kasztok 
kínai fala mögé.

Ks e közeledést, a társadalom külön 
kasztjai között, főleg a liberalizmus szel
lemének köszönhetjük, melyet nálunk 
még külön a nemzeti érzés zoinánoza 
is vesz körül.

Magyarországban a szabadelviiség 
karöltve jár a haza fisággal és a sza
badelvű politika a nemzeti politikával.

Parlamentünkben a in mzeti aspirá- 
cziők legbátrabb szószólói ép azok, kik 
a liberális eszmék szolgálatába szegőd
tek, holott azok, kik a középkori in
tézmények visszaállításán erőlködnek, 
a magyar nemzeti eszme iránt alig 
tudnak melegebben érezni.

Vj, ‘- (. ,.a s .,r .u iú k  az é \ végéi), az 
e 1 k e r e s z t e 1 é s i v i t á k alatt is és 
ezt, fogjuk látni mindenkor, mikor a 
szabadelviiség összeütközése a reakezió- 
val elkerülhet lenné válik.

\ szabadelviiség és a nemzeti eszme 
ikertestvérek. Aki az egyiknek barátja, 
nem lehet ellensége a másiknak és azért 
látjuk egy táborban egybegyiilve azokat, 
kik liberálisok es jó hazafiak.

Nagy szükség is van rá, hogy ez a 
tábor erős legyen és hogy széthúzás, 
egyenetlenség és szakadás be ne álljon, 
mert az ellentél résen van és lesve

r v N

IJjévi ajándék.
Egy '.erre jöttünk föl h fővárosim én es j

barátom.
Gyalog jöttünk mindketten, fen nekem rossz 

\ .I i ;i esi/>11,; .1 Józsinak meg h nadrágja muta- 
lett 1 ! folyt" - ;e,i hiányokat, és ez volt az oka,
110•»v ... j 1 k módjára tettük meg a/, illat 
s 'iii .ne! vünktől ibidapestíg, hol a megtakarit ott 
pénzen ('Hálhattuk magunkat a szüksége* ruha- 
•l.irabokkul.

Évek nuUtak, de en semmire sem vihettem a 
ti városban. Nélkülöztem és kínlódtam, de mind 

in lm /uáit, a/.óit pénzem sohasem volt es állá- 
'III is e-ak „bizonytalan* úgy, hogy mindéi: nap 

vu haitim, hogy azt. .1 keveset, is el vés/! h' tem. 
Ilii a legv/.iik.-ége-ebbek fedezés. r“ kellett,.

Egyszer vegre eljön hozzám Józsi harálom és 
"indulata hangon felszólít, hogy n* m állanék-e 

be egy most keletkező részvénytársaság titkárául.
— Hogy uh V ! válaszolám éti örömtől sugárzó 

arczeíal, magam ele varázsolva a szép ragyog.is 
bankókat, melyek havi gázsi fejében ez állással 
járnak.

Józsi barátom erre kihúzott zsebéből egy 
névjegyet és egy pár ajánló sort írván, nekem H l 

adta azzal az utasítással, hogy még az nap ke
ressem U| Konoky Jeremiás igazgatót, ki azonnal
alkalmazni fog.

így is történt: de fájdalom, ueui volt szeren

csém llj állásomban. Alig töltötten. Ott öt, hetet. i 
mikor a rendőrség kezdett beleavatkozni az üzleti j 
ügyekbe és egy s/ép napon az igazgatói 11 r elmaradt, 
a hivatalból mert a Fortunába felojt.et.le magát a 
szegény.

M. g■ nt. állás nélkül voltam és nagy s/.ornlt- 
sagoinban ismét telker- -I .-iii .Józsi barátomat, aki 
már akkor házi ur voll az Andrássy-uton.

— Ugyan kérlek — kezdem — hogyan sze
rezted azt a temérd. k vagyont hiszen te i> csak 
oly au szegényen jöttél a fovárO-ba, mint én ■

— Hja, válaszolt ön. légülI mosolylyal Józsi, j 
tudtam a módját.

És mi az a mód, tiadd tanuljam el tőled, 
hogy én is meggazdagodjam.

Nek-d, moiidá a barát kissé feddö hangon, 
rossz tulajdonságaid vannak. Alázatosnak k* II j 
lennie az embernek, hiz hgni kell tudni és nyá
jasságot, előzékenységet. tanúsítani mindenki inuit. 
a ki nekünk használhat.

Megköszöntem Jo/si barátom inté-ét, tiody 
nem volt egészen indokolatlan es feltettem ma
gamban, hogy ezentúl egészen megváltoztatom 
modoromat.

Pár nappal ké öhbegv családdal találk ztam 
a városligeti sorházban. Érdeklődtem tranta. kü
lönösen azért, mert hallottam, hogy csinos kis 
barna lányukkal szép hozományt ad az öreg.

Az ismeretség meg volt kötve és én már 
áldani kezdtem Józsi barátomat, hogy előzékeny
ségre, jobb modorra tanított. Egy este vacsora 
után az öregek ott marasztaltak -gy kis „dórák
ra.* A játék vígan folyt és én boldognak éreztem 
magamat, mert veszíti ttom, a miből biztos követ-

ke/.t. tést vontam le az átellenb'ii ülő kisasszony 
Szeleimére. De llem lévén megelégeli ve e babonás 
jellel, határoznitabb tájékozást akartam szerezni 
m igámnak a kisasszony érzelmei felől és c/.ipőm- 
m. I az asztal alatt kerestem érintkezést a kis-' 
asszon y nyal. De szerencsétlenségemre lábam a 
mama csípőjébe botlott, és leálczázva, kénytelen 
valók azonnal elhagyni a házat.

Feltettem magamban, hogy máskor óvatosabb 
leszek, és újabb ismeretséget igyekeztem kölni 
egy hölgygyei. kiin-k hozománya van

A taliga-utcza egyik kétemeletes hazából egy 
szőke női fejet la Main kihajolni az ablakon. A 
hölgy megtetszett, es mintán a nehéz csipke
függönyök, melyek a fényes ablakokat körülfoly
tak. jómódról suttogtak, en erős köhögéssel igye
keztem magamra vonni a dáma ügyeimét. Iiam 
is nézett. mosolygott e> mosolyában annyi szen- 
deség és s/emer m nyilvánult, hogy én csak Amur 
mi...n . 11 en a I Illatat lan sugaliuazasat. latiam benne, 
semmi egy het.

Ettől a naptól kezdve én minden délután 
pontosan megjelentem a ház előtt, hogy az imá- 
(|,,ll 11Ö ablakai előtt eddig sétálják, míg az ki
tartó szerelmemet >-gv megígérő luosolylyal un g 
nem hálálja. l'N a jn.v/.ivü hölgy minden nap 
mosolygott r>mii és én boldogan távoztam a taliga- 
utcza kétemeletes házától.

Újév felé végre elérkezettnek láttam az időt 
arra, hogy végre s/.eiuélyesen tegyem tiszteletem 
nála és feltárjam szivem érzelmeit.

Emlékezetembe varázsoltam vissza Józsi ba
rátom jó tanácsait é> az óvatosabbá tett.

Eiébb a uáziuestocuáuál tudakozódom a kis-



várja, hogy támadásait sikerre] intéz
hesse a liberalizmus ellen.

Az 1891. év békeév lesz. Európai 
katasztrófák nem fenyegetnek; de annál 
erősebb kilátás van rá, hogy egyes 
nemzetek beléletében nagyobb változá
sok fognak beállani, melyek egész jő- 
vőjiikre kihathatnak.

A liberalizmus hívei legyenek el
készülve a küzdelemre és ne engedjék 
magukat meglepni az események által, 
Értsenek egyet a fegyverek választására 
nézve ép úgy, mint a hogy az elvek 
és eszmék tekintetében egyetértenek s 
igy a jövőre nézve nem lesz okunk 
panaszkodni.

A mai fiatalság.
Sok a panasz a mai fiatal nemzedékre s 

lia szigorú bonczkés alá vesszük e panaszo
kat, van is némi alapjuk. Értjük különösen 
a fiatalságnak testi elpuhulását, mely hova
tovább ijesztő arányokban mutatkozik. Ez az 
oka. hogy illetékes köreink legalább ott, ahol 
lehetséges, még idején segítsenek.

Ha már a régiek hangoztatták, hogy „mens 
sana, in corpore sano“, (ép testben egészsé
ges lélek lakik) mikor a fiatal nemzedek még 
nem volt annyira túlterhelve, mint manapság, 
mennyivel inkább jogosult ma az arról való 
gondolkodás, hogy gyermekeinknek, ifjainknak 
a sok szellemi muuka után testök fejleszté
sére, edzésére is mód legyen adva. A mit e 
részben eddigelé tettek, az édes kevés, mu
ta tja  az eredmény, mely okot szolgáltat a 
testi elpuhultságra vonatkozó panaszokra.

De nem is csoda.
Fiatalaink 6 éves koruktól fogva 2 3 — 24 

éves korukig iskolába járnak. Ezen idő a la tt 
naponta 5 — 6 órát töltenek jobbára roszul 
világított, roszul szellőzött tantermekben, öt- 
veued-hatvanadmagukkal, miazmás, bűzös le 
vegőbe;*. Ott ülnek összegörnyedt geri;:ezczel, 
összeszorult mellel, lehorgasztott fővel; az 
egészséges tüdő, mely oly nagy mennyiségű 
élenyt képes elfogyasztani, evvel a szénsavas, 
poros, bűzös léggel telik meg s csak részben 
működik. Aztán szemüket feketére ir t  fehér, 
fehérre nyomtatott fekete jegyekre szegezik. 
Folyton olvasnak, fulyton írnak s rajzolnak.

Otthon is naponta 2— 3 órát töltenek a 
könyv mellett ugyanazon egészségtelen te s t
helyzetekben.

Idővel fejfájás, majd aztán mindenféle ide-

asszony körülméuyei felől és kérdem, hogy ki 
van-e zárva a becsületes szándékn közeledő.

A bázmesterné széles szája már első kérdé
semre is rettenetesen kitágult. Én azt hittem, hogy 
ez nála csodálkozást jelent, pedig több volt ennél: 
— kinevetett.

— Mit — kérdé két kezét csípőjére téve — 
Ön még nem is tudná ?

— Ugyan kérem ne kínozzon, mondja meg 
a valót.

- Hát tessék, itt az asztal, fogja meg jól, 
hogy attól, a mit mondok, el ne essék.

En mintegy önkénytelenül magragadtam az 
asztal szélét és mondám :

— No hat beszéljen !
— A kisasszony, folytatá a házmesterué gú

nyolódó hangon, anya lett . . . .
— Elég! — kiállók magamon kivül és sza

ladtam, meg sí in állva lakásomig. De itt még 
nagyobb meglepetés vári. reám. Egy iratot kézbe
sítettek nekem, melyből az tinit ki. hogy apasági 
keresetet indítóit ellenem a tuliga-utc/.ai kis
asszony, hivatkozva számos szomszédra, kiknek 
tudomásuk van róla. hogy nekem a kisasszony óval 
viszonyom volt és hogy minden délután ott láttak 
ógyelegni ablakai alatt.

Szép újévi meglepetés - gondoláin — és 
siettem Józsi barátomhoz, a kinek szemrehányást 
akartam tenni, hogy előzékenységre és hízelgésre 
tanított.

Józsi barátom őszinte részvéttel hallgatta 
meg előadásomat és mikor a végére jutottam, egy 
névjegyet vett. elő, melyre « pár szót irta :

»Hízelegj és légy előzékeny, de ne vakon!*
És újabban ezt a tanácsát adta át. nekem, 

mondván : ennél jobb, értékesebi) újévi ajándékot 
uem adhatok, BAJUSZ.

g S iü n e te k  jelentkeznek, mely utóbbi — 
ma oly divatos — kifejezés megmond min
dent.

S ez igy ta rt, csekély megszakításokkal, 
legalább is 12 é iig ; s az évek folyamában 
a munkával fokozódik a baj is.

A test hozzá szók itt a rósz levegőhöz, 
az egészségtelel.. :eriin szetellettes helyzeti ív
hez, inspiráló ereje tetemesen meggyengül, 
az érzékek elvesztik finomságukat, az egész 
szervezet bátra in*r$d s mikor 16— 18 éves 
az ifjú, mikor a test igazán neki kezd fejleni 
a ferfiasodásnak, mikor legtöbb igénye vau 
az éltető tényezőkre, akkor már meg van 
viselve, számtalan /esetben már benne rejlik 
a halál csirája. A mire azután az Uju n* 
egyetemre lép, mire az igazi, életbe vágó 
munkálkodásba fogna, már petyhüdt, ellentál- 
lásra alig képes, gyönge, eJernyedt. Az é re tt
ségi vizsgálat után „fiatal emberre" lesz Az 
eddig szorosra fogott fék meglazul, szabadjára 
van eresztve s előtérbe lépnek az élvvágy, 
a szórakozás igényei; társaságokba keveredik, 
mulatozik, kávéliáz&kba, korcsmákba, tivornya- 
helyekre jár, iszik, szivarzik, e jje le /; s mind zt 
mérték nélkül teszi. Hiszen életkorának ez egyik 
fő jellege. S ezeken a helyeken a levegő száz
szorta roszabb mint az iskolában, leütve van 
állati kigőzölgéssel, dohányfüsttel, ételpárák
kal. Egy lélegzet vétellel egész mikroskop- 
muzeum tődül a tüdőbe.

S o tt ülnek, kártyáznak, billiárdoznak, 
olvasnak a rósz világításnál; a kötelességszerü 
munka háttérben marad, elvégzése az éjjelekre 
szorul, meg kell toldaniok a napot s a nap 
folyamában a szenvedély- s élvvágy hevétől 
legnagyobb erőkifejtésekre kényszeritett, k i
fáradt testtől elraboltatik jogos követelménye, 
az éjjeli nyugalom.

S mire az ifjú előkészité magát élei pá
lyájára s a hasznos polgárok közé akar ál- 
lan i: minden érzéke tönkre van téve, szem
üvegei, visel, halvány, vértelen, nagyobb testi 
mozgásokra képtelen, unott, ideges, mint egy 
meghasonlott vén szűz, lábait húzza, ha já r; 
ö ssze e sn i, íia  tlf, A é u y e ie in á t -aő, k e d v e tle n , 
blazirt. Nősülni nem mer, családot alkotni 
képtelen Folytonos lappangó lázban van.

íme a nikotin-ifjúság! Lázas, beteg test
ben lázasan, betegesen működik a 'ömecsek- 
nek azon mozgása is, melyet profán nyelven 
gondolkodásnak nevezünk. Az ilyen testi hü
vely il lelkektől aztán mit várjunk? Azt, hogy 
életerős, hasznos polgárai legyenek a hazá
nak; hassanak, alkossanak, gyarapitsanak; 
előbbre vigyék a nemzeti művelődés zászla
já t ;  hogy geniusok legyenek; hogy ha kell, 
oda álljanak a gátra, védem a In zá t; hogy 
dolgozzanak, keressenek, adózzanak, áldozza
nak? Legyenek jó ügyvédek, bírák, orvosok, 
tanárok, művészek, Írók, katonák ?

Az a test, mit a nikotin, bor, sör. likőr, 
kávé, tea, bors, bors, paprika, az éjjelezés — 
megrontott, produkáljon perfektet, kiválót, 
remeket ?!

Ez csak kivételeknek van fenn tartva, 
csak a géniusz képes e r r e ! — A közönséges 
embert másképen kell nevelni, hogy hasznos 
polgára legyen a hazának. Erősíteni, edzeni 
kell a testet minden áron, hogy az elkerül
hetetlen kultur-élvezetek káros befolyását el
lensúlyozhassuk s a test visszaszerző erejét 
fenntartsuk. A testnek elsőbbségi joga van s 
korunkban ép ezt nem akarják felfogni, leg
alább hazánkban — sem az egyesek, sem 
az állam.

Mindössze is kevés város nálunk dicse- 
kedlietik azzal, hogy testedző egyesületei, 
torna-csarnokai stb. volnának. Szerintünk ez 
kóros állapot, melyen minden áron segíteni 
kellene.

Minden város közönségének, különösen 
ifjúságának e tekintetben igen sok tényező 
áll rendelkezésére, maga a természet is ke- 
zökre járt.

Rajtuuk tehát, a sor, hogy ereszben kel
lőkép legyen gondoskodva. Mert am it eddig 
a test-edzés tekintetében úgy az iskolában,

mint a társadalmi téren tettünk, az csak
iróniája a valódi test edzésnek, mert a mit 
ma végeznek, az testgyakorlat és nem elegendő 
:i testnek jogosan'megkívánható edzésére.

H K.

T is z te lt  o lvasó inkhoz!
Mint a muraszombati gazd fiók-egyesület

nek lapunk homlokán olvasható nyilatkozatá
ból is kitűnik, annak ez év elejével az egye
sület tulajdonóiba át kellett volna mennie; mivel 
azonban az akadályokba ütközött, a jövendőbeli 
tulajdonossal azon megállapodásra jutottunk, 
miszerint azt saját szerkesztésünk és kiadásunk 
alatt jelentetjük meg mindaddig mig — re
mélhetőleg rövid idő múlva — a szerkesztői 
s egyéb kérdések kedvező elintézést nyernek. 
Amidőn igen tisztelt olvasóinkat kérnok: ezt 
szives tudomásul venni, egyúttal az 1891. 
évre  ezennel uj e lő fizetést n y itu n k  
és kérjük a mielőbbi szives megújítást annál 
is inkább mert a 3 -ik  szám a gazdasóigi 
egyesület egy választmányi határozata folytán 
m ár csakis azon t. o lvasóknak fog; 
m egkü ldetn i, ak ikn ek  előfizetése 
m ég jókor beérkezett.

Muraszombat, 1891 jan. hó
Hazafias tisztelettel

a „Muraszombat és Vidéke4*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Hírek és különfélék.
Yas> v á r  m eg y e  a l i s p á n ja  a muraszom

bati szolgaion)! hivatal megvizsgálása alkalmával 
tapasztalt remi és pontosság felett Fóliák Pong- 
rácz főszolgabíróhoz intézett külön leiratban fe
jezte ki a tisztikar munkássága és tanúsított 
buzgalma iránti elismerését.

— Ax id e i  té l .  Ugyancsak kemény hideg
gel búcsúzott el tőlünk az ó év. Igazi szibiriai 
időjárás ez. Egy hét. óta 8 fokon felül a hőmérő 
nem emelkedett nög d*e/.emb-r hó 28-án 18, de- 
c/.emher 29-éu pedig 20 fokra szállt le Ö-on alul.

24o s m iI In liU jo* li riszt* iu d l i j e .  Ká
rolyi Gábor gróf orsz. képviselő Kossuth Lajos
nak karáe-otiyi ajándékul elküldött egv szuronyt, 
mely a magyar fegyvergyárban készült. A szuronyra 
Károlyi gróf »gy 38-as ezüst tallért, erősített, mely
nek simára csiszolt két. lapján az egyik oldalon: 
A magyar kormány által megbuktatott magyar f'egy- 
vergyár első készítménye; a másik oldalon: Kossuth 
Lajosnak, Magyarország kormányzójának emlékű: 
fölajánlja Károlyi Gábor gróf, Budapesten, 1890. 
deczember 24. van bevésve, a szállítólevélen úgy 
volt jelezve a szurony, mint vadászkés.

S z a k ad  Ii i i s I n i n i .  A pápa a herczeg- 
priruás k 'r-lmére a magyar egyházmegyék hívői
nek lovai j,i bet évre megengedte, hogy a szombat 
napokon húst egyenek. A hús eledel csak azokon 
;l szombatokon tilos, a melyekre böjttel összekö
tött vigdirik esn-k. Szabad továbbá pénteken s a 
vigília böjtnapokon is zsíros eledelt enni, de nap
jában csak egyszer.

M egfagy ol I liol t i  e s i .  Múlt, hó 3l-én 
reggel 9 órakor ü-zsáu József 50 éves felső-lend- 
vai lakó* a felső-len Jvai grófi kastélytól mintegy 
200 lépés távolságra megfagyva találtatott. Előző 
este — aratási munkára elszegődvén, az öt fel
fogadó aratúga/.dával áldomást ivott és pityókcs 
állapotban hazafelé indulván, útközben elesett és 
többé fel sem keit. r. I.

— M e g re n d ítő  esel. történt a napokban 
Győrszigetbeii. Mint, levelezőnk Írja. Singer Far
kas ottani lakos. 38 esztendős ember, hajnalban 
öngyilkos szándékkal a györszigeti krajezaroshidra 
ment. A vámos 7 éves fia észrevette és rászólt, 
hogy fizesse meg az 1 kr. hídpénzt,. Az öreg ra 
nem hallgatva, belevetette magát a Ráhczáha. A 
gyermek berohant a révbazba s jelenteni akarta az 
esetet, de nem tudott beszélni : megnémult az ijedt
ségtől. Az orvosok eddig nem tudták visszaadni 
beszélő kép sség't. Singer holtteste még nem ke
rült elő a víz alól. Öngyilkosságának oka életunt- 
sag volt.

— I»*| váii-iiii|> i c s e n d é le t .  Singer Gyula 
kölesvölgyi karesmájabati 1890. decz. 26-án zene- 
mulatság közben Fuisz Mihály ottani lakost, mi
dőn az a korcMii:i-szobából ki akart jönni, Czelecz 
S •ndor.Czel.-c/. F n-ncz, Loveiiyák József és tí icsics 
1-t,ván pálhegyi lakosok minden ok nélkül meg
támadták s agyba-főbe verték úgy. hogy csak 
futás és egy szomszédos pajtábani elrejtőzés által 
tudott menekülni komolyabb sérülések elöl. — 
Ugyanez alkalommal Czelecz Sándor Fuisz János 
kölesvölgyi lakost is megragadta s oly erővel 
dobta a szobában levő kályhához, hogy az rögtön 
betört, azután meg jől agyba főbe kezdte verni, 
mig csak el nem illant. — Ugyancsak C'.elecz 
Sándor azután Szupi Ferenc/, kölesvölgyi lakost 
kezdte szidalmazni, de ez — okulva előbbi 2 társa



példáján — idejekorán futásnak eredt és Czeleez 
Sándor a több suhancz-társa álti»l öldöztetve, a 
községbiró házához menekült, kinek erélyes köz
belépése folytán sikerült a további garázd.ilkodás
nak elejét v**nni. Kívánatos volna, ha a hatóság 
elvenné kedvét Czelecz és társainak hasonló ga
rázdálkodásoktól. r. I.

— ( h i r á z i l á lk o d á x  * a z  id ő i lé l .  Tőrök 
Fal benedeki lakost folyó hó 27-én Csar-ii Mátyás 
es Ádám kökényesi lakosok a benedeki - őb'ligy 
bejáratánál félig megfagyva, arcz.it t'.-jét öss/.e 
verve találtak es hazas/.álütöttük ; kikerdeztetvén, 
előadta, hogy f. hó 26-án esti 9 óráig Szovják 
József és Péter társaságában a benedeki korcsmá
ban mulatott, honnan esti 9 óra után elindultak 
a szent-benedeki korcsmába, de ezt mar zárva 
találván, a rátkalaki korcsmához mentek s mivel 
ez sem volt nyitva, haza felé vették ur.jokat. Út
közben összeszólalkozván Szovják Péter és Józsefi' 1. 
ezek a szőlőből karókat húztuk ki **s őt addig 
ütötték, inig eszméletlenül összerogyott. — Az 
orvosi látlelet súlyos testi sértést konstatálván, a 
tettesek, kik tettüket az elönyomo/.ást, teljesítő 
cseudórök előtt, he is vallották — letartóztatlak 
és a muraszombati kir. járásbíróságnak átadattak.

r. I.

Vegyes rövid iiirek.
A m eg y éb ő l. Gaiger Miklós sz.eut-gottbárdi 

kir. aljárásbiró ma január 4 én vezeti oltárhoz a 
bájos és magasmüveit,ségii Kolossá Ilona kisasz- 
s/onvt. néhai Kolossá Ferencznek szeretetreméltó 
Irányát. — A szombathelyi fógymnázium uj épü
lete végleges megállapodás szerint a Hiibner-féle 
uri-ntc/.ai. a rendház mellett levő házhelyen fog 
f, léj»ittetni. — A m. kir. államvasutak igazgató
á g a  a S/Ouihathe|y- és Gyauafalva közt közleke- 
1 il 613 és (íl4. s/. vegyes vonatok forgalmat 
■ í •c/.ember 25-től kezdve beszüntette. — Heumann 
Miksa dr , ki a foggyógyás/.at terén hosszabb ideig 
külországban folytatta tanulmányait, azokat most 
befejezvén. Szombathelyen letelepedett. Lakása 
regi posta-iitcza 7. az. a. van. — A kőszegi tu- 
i 'ta-bál január 10-éu lesz, megtartva.

A lia/.úl»ól. Gróf Festetich Tassilo a „Du- 
: éiutuli közművelődési egyesület* elnökével tudatta, 
iiogy 1009 forintos alapítvány nyal az egyesület 
örökös tagjai sorába lép. — Alsó-Lendván kor- 
r-'olyázó-egylet alakult. — A keszthelyi fürdőt a 
varos 4 ezer forintért örök áron megvette. — 
Nagyváradon így Tamás M irin nevű harinadfél 
öves gyermek véletlenül beleesett egy forró vízzel 
felt edénybe; mire kihúztak, meg volt halva

A k ü l f ö ld r ő l .  Az elsülyedt „Budapest* 
évii tiuinéi gőzöst 11 főnyi legénységével a belga 

„Reociu* gőzös matrózai saját, életük koczkázta- 
i.isával megmentették. — Schlieinann Henrik, a 
görög és kisá/.siai ásatásokkal világhírt szerzett 
régiségbavár in. hó 27-én bronchitisban meghalt. 
— Beverguen németországi faluban valami Thie- 
niami nevű münsteri tanuló egy korcsmárosnál 
Albegreven remekművét: „dr. Luthernek Krisztus 
'/•mivédéséiről szóló, sajátke/.üleg irt könyvét* fe
dezte fel s az illető korcsniftrostól 10 ezer már
káért meg is vette — Grác/.baii az ottan olasz, 
d .k-egyesületet feloszlattak egy üdvözlő távirat 
miatt, melyben rokon-érzelmeit fejezte ki a/ .ln - 
dependante* czirnü trieszti irredeutista lapnak. — 
B-rlinben orosz-ellenes társulat alakult.

Jegyzőkönyv
íelvéve a muraszombati gazd. tiók-egyesiUet választmányá
nak Muraszombatban 1890. december 27-én tartott üléséről.

Gróf Batthyány Zsigmond elnöki te alatt, je- 
I' ti vaunak : Kovács Károly alelnök, dr. [vauóczy, 
Gáspár Ferenc/, Pollák Pongrác?, Fischer Miksa, 
Kondor Ferenc/., Bácz János. Skrabán Iván, Bar
ka rics József. Jónás István választmányi tagok és 
lakács R. István titkáron kívül több egyleti tag 
mint vendég.

I A mull választmányi ülés jegyzőkönyve 
felöl vastat van, helyben hagyatott, Gáspár Ferenc/, 
és Bácz János választmányi tagok bízattak meg 
annak hitelesítésével.

II. A vasúti ötös bizottság jelentésének elő
terjesztése alkalmával az előterjesztéssel megbízott 
Kovács Károly egy. alelnök utal arra, a mi Vas- 
vármegye alispánjának elnöklete alatt legutóbb 
tartott járási értekezlet alkalmával határozatba 
ment, hogy t. i. a járás többségének akarata pn- 
natoltassék ki azon czélból, hogy bebizonyítottunk 
tűnjék ki, váljon a gyanafalva —muraszombat — 
alsó-lendvai-. avagy a regede — muraszombat—alsó- 
lendvai irány találkoznék nagyobb érdeklődéssel. 
— Sajnálattal jegyzi meg, hogy a muraszombati 
vasút létesítésének kérdése azok után. a mik az 
előkészítő bizottság munkálatai és álláspontja ellen 
történtek, távolabb áll ma tőlünk, mint akkor, 
midőn azon bizottság az első lépését megtevé. — 
Ezen szomorú eredménytelenséget első sorban azon 
körülményben találja, hogy maga az előkészítő- 
bizottság sem volt képes egyesült erővel baladui

abban az irányban, amelyet maga elé feltétlenül 
követendőnek kijelölt, — felhozza a bizottság 
egyik tagja Pollák Pongrác/ főszolgabíró úrral 
szemben, miszerint annak eljárása — legalább 
egyes, u/onnul megemlített, esetekben — arra en
ged következtetni, hogy nevezett tervszerűiig el- 
letie működött az éleiben annak, amire nézve a 
bizottság a közben jötte im llett megtartott ülésein
egyb .ngu megái lapodS'-ra iUtóit es telk éri. hogy
a jövő sikernek biztosítás;i c/.éljából ny iigtasKH
meg a bizottságot . és jelent se ki egész 1iatáro/o:t-
Sággal,, váljon a felhozott és jogos ki itika (ar
gyául szolgálható lényei, a bizottsági t.sigók vnla-
melyike elírni bizalmatlanság- avagy az által 
meghatniO/ott terv ellem tüntetés akartak-e lenni, 
avagy végre azok holmi véletlen avagy előre meg 
nem gondolt epizódok, a melyeknek fontosságot 
tulajdonítani maga sem kíván.

Az előkészítő bizottság tagjai egyéni tapasz
talásuk alapján osztoznak az altluök előadott ag
godalmai au, de miután a nyilatkozatra felkért 
Fúllak Pongrác/. azonnal kijelenti, miszerint az 
előkészítő bizottságban megállapított terv ellen 
semmi utón es általában uem működött és működni 
uem akart s miután azon esetben, ha az előkészítő 
bizottság olyasmit proponált avagy a jövóbeu pro
ponálna. ami az ó nézetével ellenkeznék, ugv ő 
a bizottságból kilépni tartaná magát kötelezettnek, 
ennélfogva tudomásul veszi a választmány az elő
készítő bizottság azon kijelentését, hogy magában 
a bizottság kebelében fölállított ellentéteket el
oszlottaknak tekiuti és az érdekeltség határozatá
hoz képest az Ügyet tovább fejleszteni fogja.

III. Titkár jelent,i, hogy a „Muraszombat és 
Vidéke* c/.imű hetilap átvétele ügyében a felsőbb 
helyre küldött folyamodásokra ez ideig válasz, 
nem érkezett vissza. Kéri a választmányt, hogy a 
lap ügyében is intézkedjék. A választmány a lap 
jelenlegi kiadó-szerkesztőjével azon megállapodásra 
jutott, hogy ó saját terhére a lapot még egy ideig 
tovább szerkeszti. Egyúttal elhatározza, hogy ezen 
tényállásról a közönségét az. 1891. évi első szám
ban egy nyilatkozattal értesíteni fogja. — Végül 
főbb pontjaiban megállapítja az egyesület és Grttn- 
baum Márk nyoiiidatuiujdotiOs közt a lap átvétele 
ügyébeu kötendő szerződési.

IV. Pénztáros 1890. május hó 20-tól deez. 
hó 27-ig teljesített kiadásait, okmáuyolva előter
jeszti a választmánynak, mely a kiadásokat tétel
ről tételre átnézte és helybenhagyta.

Egyúttal kiküldi Gáspár Fereucz választmányi 
tag elnöklete alatt Miutsek Gáspár és Bicz János 
urakat, hogy a pénztárunk számadásait megvizs
gálni és arról a választmánynak jelentést tenni 
szíveskedjenek.

V. Mélt. Elnök ar sajnálattal tudatja a választ
mány nyal, hogy a többször fejtegetett bika-ügyben 
a központ semmikép sem akar a választmány 
nózpoutjara helyezkedő i.

A választmány sajnálattal veszi tudomásul s 
elhatározza egy újabb felterjesztés szerkesztését, 
a melyben ki legyen fejtve, hogy a központ vagy 
bízzék meg fiók-egyletének ügy liuzga Imában és 
annak a helyzet, igazi ismeretében: avagy adjon 
módot, hogy a központtól függetlenebből és sza
badabban mozoghasson. Egyúttal felhívni hatá
rozza főszolgabíró urat, hogy a tavasz.sz.al törté
nendő bika-sz.étosztásual fiók-egyesületünket, mint 
az erre hivatott egyletnek közreműködését igénybe 
venni szíveskedjék.

VI. Titkár jelenti, hogy az amerikai szőlő- 
vesszőket tavaszra mar nem szerezhetjük be, mert 
folyamodásainkkal elkéstünk. A választmány saj
nálattal tudomásul veszi és a szölóvesszö beszer
zésével a vinczellér-iskola és szőlótelep felállítása 
ügyében kiküldött bizottságot bízza meg.

VII. Titkár jelenti: Ríbl Károly. Jármy Kö- 
mives Sándor Felső-Leudvaról, Terplan Jenő Pé- 
terh-gyről, Küpleii István Kölesvölgyről, Dobossy 
Elek Ferenczt’alvárói — kilépését.

Továbbá Vogrincsics György, Vogrincsics 
Mátyás, Gombóc/. Mátyás tagoknak Jegenyésről 
egyenkiut 2 írtját kéri töröltetni, mert az hibásan 
lett, hátraléknak kimutatva.

Továbbá jelenti, hogy Vereu Ferenczué Mura
szombatból. Németh Iván Mátyásdombról a rendes 
tagok sorából a pártoló tagok közé léptek be. 
Dr. Ivanóczy Fereucz pártoló tag pedig a rendes 
tagok közé iratkozott. Kuzmics Mátyás Tiborfáról. 
Szapács János Bu/.ahelyről vagyontalanul haltak 
el és így a 4 frtuyi hátralék törlését kéri.

A választmány titkár jelentését tudomásul 
veszi és határozatta emeli.

VIII. 1890. éí végéig uj tagokul jelentkez
tek: Kiihár Mátyás Batl hyándról. Koltay Fal és 
Antalit, s István Berke-házáról, Völgyi Ferenc/. 
Csendlakról, Norcsics Mihalv Faludról. Farkas Iván 
Geróházáról. Esküdt Iván Kőhidáról, Horváth Ist
ván Lehomérről, Donm Ferenc/. Lukácsfáról. Egyed 
Imre Máriahavasról, Emisa Iván Mező várról. An- 
dreics János, Mácsek János, .VI lesek Iván Mura- 
petróczrdl, Metzker Mátyás, M x ier Mátyás, Pé
csié* József, Győiffy Béla, Kot-i* Tamás, Neuman 
Adolf Muraszombatból. Favei Fe-enCZ Pálmafáról, 
Kollár István Ferestóról, Vörös János, Horváth 
Dániel Proszuyákfáróli Dittrich Limbert Rátku-

I lakról, Terenta János Szarvasiakról. Novak Adám 
és Leposa Farkas Tótlakról, Major József Szécsi- 
Szent.-Lászlóról.

A választmány az. uj tagokat örömmel üd
vözli. Klllf. Jegyezte ;

TAKÁCS lt. ISTVÁN.
titkár.

Sylvester-estély.
A muraszombati dalárda újból fényes bizony

ságát adta életrevalóságának SyIveszter-estéjén s 
arról győzte meg azokat, kik a kedélyes estélyen 
részt, vehetni szerencsések voltak, hogy Mura
szombat, közönsége a nagy világtól elzárva is meg 
tudja teremteni — ha akarja — azokat az. élet- 
fiSs/.erező társas örömöket, melyek a nagy váro
sok dísztermeiben otthonosak, s itt, a világ háta 
mögött, is t.ud a saját kebeléből, a saját missiójára 
apostolokat kiküldeni. Én édes Istenem, hát, minek 
is volna nekünk a vasul ! Hogy megzavarja ezt a 
csendes, patriarchalis életet ? Hiszeu olyan jó, 
hogy nem zavar berniünket a nagy világ zaja s 
Csendes (juaterkázás között beszélgethetjük meg, 
hogy mit főzött a szomszéd. — Az igaz,, hogy 
ennek az a rossz oldala is meg van, hogy néha- 
néha azt is kibökkentjük. hogy hol égett el a 
rántás! Hanem azért egymásra nem szoktunk 
megharagudni, mert kevesen vagyunk s minden 
ép-kézláh emberre szükség van itt,, azon egyszerű 
oknál fogva, mert innen amelyik ember ha be
felé inegyen, hát Magyarországba utazik.

Hanem most veszem észre, hogy ez, a csendes 
szemlélődő élet,, melynek az ember magát, itt 
önkéntelenül átadni kénytelen, engem is pliilo- 
sophalásra késztet, pedig jó lélekkel mondhatom, 
nem értek hozzá. — Visszatérek tehát tulajdon- 
képeni tárgyamra, a Sylveszter-estélyre.

Az estélyről azon örvendetes bírt adhatom, 
hogy az minden tekintetben kitünően sikerült s 
ez a siker dicséri első sorban a dalárda ügybuzgó 
elnökét: Kovács Károlyt s annak vezetőit: Takács 
R Istvánt és Payer Lenke kisasszonyt, kiuck az 
est sikeréből az oroszlánrész jutott.

A „Korona Vendéglő* „díszterme* — mely 
ilyen alkalmakhoz egy kicsit díszesebb is lehetne 
— fogadta díszes falai közé a kedélyes társaságot, 
mely vidám csevegés között feledve a múlt év 
bajait, készítette elő magát a műélvezetre.

Azt nem tudom, hogy a közönség a dalár
dától mit várt; de, hogy várakozásában uem csa
lódott, azt bizonyítja az az osztatlan tetszés, mely 
a műsor minden egyes pontját kisérte.

A „Kaposvári induló* a férfikar által éne
kelve nyitotta meg a műsort s keltett méltó hau- 
gulatot a vegyes kar által szabatos előadásban 
bemutatott „Vaudordal* és „Csitt-csitt* czirnü 
darabokhoz.

A közönség tetszése tetőpontját érte el váro
sunk művésznője, Payer Lenke kisasszony s méltó 
tanítványai, a Miutsek-t<*»tvérek által, igazi mű
élvezetet nyújtó előadásban bemutatott hat kezes 
eljátszása alkalmával.

Végül a férfikar által énekelt „A szatócsok* 
czirnü tréfás dal hangolta vidám jókedvre a díszes 
közönséget, mely tetszésének az által adott kife
jezést, hogy tapsaival újra kihívta a vegyes kart, 
hogy megismételtesse vele Abtnak csinos váudor- 
dalút.

Ezzel véget érvén a műsor, a jókedvre hau- 
golt fiatalság lánczra perdült a diszterem disz- 
padozatáii és senkinek sem jutott eszébe arról 
elmélkedni, hogy egy évvel újra öregebbek let
tünk !

Adja is a jó isten, hogy az eszteudő folyta
tása és befejezése is olyan vidám legyen, mint a 
kezdete s még az épülendő vasút se hordja el 

i közülünk azt a zamatos, magyar kedélyességet, 
mely ez estét kellemessé tette. — Adjou Isten 
boldog uj esztendőt; a dalárdát pedig virágoztassa 
s gyarapítsa!

Újévkor.
Ismét egy év, egy hosszú év 

tüut a semmiségbe,
S emlékünkben mi maradt meg ? 

mi helyettesitse ?

Meg maradt az emlékezet 
miről ? . . . neve nincsen ;

Gyönyör, ábránd, múló álom 
mennek át a leiken.

Hiú ábránd, tűnő álom, 
nem egyéb az é le t;

Szenvedünk és szenvedésünk 
tán soh’ sení ér véget.

Most egy éve, mily boldogság! 
tölté el telkemet:

A ngyal..................bájkörében
feledem az életet.



Feledtem minden! s azt véltem, 
hogy örök a gyönyör ;

Hogy a bal sors, a szenvedés, 
a bu soh’sem gyötör.

De most látom, hogy e földön 
semmi igaz nincsen,

Oh vigy innen, végy magadhoz............
hatalmas Ur Isten S

A kit leginkább szerettem 
’s esküvé, hogy „szeret/

Feledte ez esküt s engem 
most más karján nevet.

Hamis eskü, s csalt szerelmem 
szivemnek halált-őr.

Halni kiváunék és mégis 
élet s élv-vágy gyötör.

Oh vigy innen, végy magadhoz 
hozzád, hozzád vágyom !

Hatalmas ur Isten h illet meg : 
ez egy kiváuatom!!

GYORFFY BÉLA.

Közgazdaság.
A  ,,peronospora** e llen  va ló  véde

kezés.
A peronospora viticola, a szülőknek emez újabban és 

rohamosan fellépett gomhanemű ellensége, mely a múlt év
ben is a legelőkelőbb szölövidékeken, mint a Balatonmel- 
lékeken, Arad hegyalján Sopron és Baranyamegyekben óriási 
pusztítást vitt végbe, a földmivelési minisztérium borászati 
osztályát nagyban foglalkoztatja. Intézkedések is történ
tek már, hogy a termelő közönségnek, a védekezésnek 
egyedüli biztos szere, a rézgálicz, kellő mennyiségben áll
jon rendelkezésére a fecskendezéshez szükséges oldat 
készítésére. Franczaországból továbbá nagyobb mennyiségű 
p e r m e t e z ő  k é s z ü l é k e k e t  rendeltek meg. A 
borászati osztály gondoskodott egynttal arrói is, hogy a 
termelő-közönség előtt a még eddig teljesen ismeretlen 
szőlöbetegséget, mely ellen azonban biztos védekezési mód
jaink vannak, népszerű mnnkák kiadása által megismertesse. 
A minisztériumnak ezen igen helyes és előre látó intéz
kedéséről annyival inkább kell itt megemlékeznünk, mert 
biztos kilátás van arra nézve, hogy a perouospora ott, hol 
már tavaly fellépett volt, az idén is talán még nagyobb 
arányokban fogja pusztítását véghez vinni, ha kellő idő
ben nem védekezünk ellenében.

A földmivelési minisztérium e tárgyban valamennyi 
törvényhatóságnak s gazdasági, szólöszeti és borászati 
egyletnek következő rendeletet küldötte meg:

„Kívánságom lévén a szőlőbirtokos közönséget a 
peronosporával szemben kifejtendő védekezés terén, is 
minden lehető módoii támogatni: felhívom a közönséget, 
hogy az érdekeltek figyelmét az alábbiakra a lehető leg
kiterjedtebb mérvben felhívni igyekezzék.

Tudvalevő, hogy a nevezett káros penészgomba ellen 
a védekezésnek legsikeresebb módja abban áli, hogy a 
szólólevelek a bordeaux-i keverék (boullie bordelaise) 
elnevezés alatt ismeretes rézgálicz és oltott mész, vagy 
még helyesebben : oltott mész helyett kristallizált szóda, 
csemege • szőlőfajoknál pedig rézgálicz és ainmonik keve
rékéből álló oldattal akként fecskcndeztctuek be, 
hogy ez oldat a levelek felszínét lehető egyenletes módon 
lepje el finom permetező eső alakjában.

E keverék mikénti összeállítása tekintetében a kö
vetkezők szolgáljanak rövid tájékoztatásul:

1. A bordeaux-i keveréket kétféle aráuyban szokták 
használni, vagy:

a; 100 liter viz, 3 kilogramm rézgálicz, 3 klg. ége
tett mész ; vagy pedig :

bj 100 liter viz, 2 klgr. rézgálicz, 2 klgr. égetett
mész.

Az előbbi erősebb, az utóbbi valamivel gyengébb. 
Nagyfokú porouospora-invasiónái az erősebb vegyiiletet 
tanácsos haszuálui. Ebből a folyadékból egy hektárra kö
rülbelül 400 liter, egy kát. holdra tehat mintegy 230 liter 
szükséges.

2. A rézgálicz és szoda keverékéhez szintén 2—3 
klgr. rózgáliczot vesznek 100 liter vizre. Az előbbi szo- 
kottabb.

A keverés aránya vagy
a) 100 liter viz, 2 klgr. rézgálicz, 21/. klgr. kristá

lyos szoda; vagy
b) 100 liter viz, 3 klgr. rézgálicz. 33 , klgr. kristá

lyos szóda.
Ebből a keverékből is annyi kell hektáronkint és 

hold&nkiut, mint az előbbiből.
3. A rézgálicz és ammóniák keverékéhez (eau celesté ) 

kell: 100 liter viz, */, klgr. rézgálicz, 1 —l , liter (22") 
ammoniak-szalmi&kszesz.

Egy hektárra 100, egy kát. holdra 230 1. kell.
4. Egyszerű rézgálicz-oldathoz kell : 100 liter viz, 

'  , klgr. rézgálicz.
Ebből egy hektárra 1000 liter, tehát egy kát. holdra 

575 liter kell.
A csemegefajoknál a rézgálicz és ammóniák keveréke 

(eau celesté), valamint az egyszerű rézgálicz óidat vau 
helyén, m m  a szólöfürtöu jelentékeny nyomokat nem 
hagynak.

A védekezési eljárás, hogy sikeres legyen, a gombának 
megjelenése előtt, május utolsó, illetve junius első napjai
ban alkalmazandó; mert ha a szőlőben a perouospora első 
külső jelensége (a szölöleveiek alsó lapjáu képződő fehér, 
törött ezukorhoz vagy linóin dérhez hasonló kivirágzás) 
észleltetik, a mi rendszerint július és augusztus hónapok
ban szokott bekövetkezni, akkor a baj már előrehaladott 
stádiumában vau

Hogy a gazdaközönséget a fentiekben rövideu jelzett 
védekezés alkalmazása körül nemcsak a szükséges útba
igazítások nyújtásával, hanem a védekezéshez megkíván
taié segédeszközök beszerzésének lehető megkönnyítésével 
is támogassam, egyidejűleg az iránt is intézkedtem, hogy 
az erdeijeitek az említett eljáráshoz szükséges anyagot, 
valamint az alkalmazásához igenyelt eszközöket, t. i. a 
rézgáliczot és az alkalmas permetező készüléket minél 
olcsóbb áron és minél könnyebben szerezhessék meg. ne
hogy ismét bekövetkezzék rájok nézve az előző években 
ismételten tapasztalt azon káros kényszerűség, hogy nem 
gondoskodván idejekorán a védekezéshez szükséges eszkö
zökről, kénytelenek voltak megelégedni az utolsó perezben 
sokszor kétszeres áron beszerzett, silány minőségű czik- 
kekkel.

telezettséget
negkivántetvi í  \

frtnyi áron X
rta is. liogy

tétben telje- 
/őt (melynek

§
X

iint|.ival, — X
dehv, zésükre X

a nevezett X
iségü anyag X

V

Ugyanazért e minisztérium további intézkedésig Szá- 
voszt Alfons budapesti ezéget V , Arany János-utcza 11. 
8z.) bízta meg azzal, hogy a közönséget a jelzett irányban 
megfelelően kiszolgálja. A nevezett ezég c megbízáshoz

szolgáltatja az érdekelteknek.

sen alkalmasnak bizonyult marseilli permetez 
eredeti beszerzési ára Francziaországban 
minisztérium megbízásából darabonként 18 fi 
tehát jelentékenyen kedvezményes áron rét 
bocsátja az érdekelteknek.

A rézgáliczra nézve megjegyeztetik, hói 
ezég az általa szállítandó 1. osz'áiytt mii 
mustráját ezen minisztériumnál letétbe hely
séget vállalt, hogy csakis a letett mustrának megtelelő, 
tehát szokványszeriuti elsőrendű jó minőségű árut fog a 
megrendelőknek szolgáltatni.

Az ezen minisztérium bizomáuvából átvett s az. e 
helyről megállapított fenti áron tehát a < z< g részi re 
minden nyereség avagy provisió nélkül ugyancsak általa 
szolgáltatandó készüli k tekintetében pedig az érdekeltek 
tájékoztatása végett -  megjegyeztetik, hogy az eddig 
ismert ilyen készülékkel tett gyakorlati szakértői kiser
ietek utján megállapiltatott, miszerint az ajánlott matseilli 
permetező készülék — a jelzett áron szolgáltatva nem
csak tetemesan olcsóbb minden más, eddig forgalomban 
lévő hasonló készüléknél, (melyek jelenleg a kerv>k> dók 
által jóval drágábban árusitta,nak), de egyszersmind szer
kezeti tekintetben is egyike a legczélszerübbeknek.

Megjegyczíetik végül, hogy a nevezett ezég kötele
zettséget vállalt arra uezve is, hogy nagyobb mennyisé
geknek el óleges szerződéses vétele esetén a rézgálicz árá
ból még további arányi gos árengedményeket kész tenni, 
különösen a gazdasági egyesületeknek, védekezési szövet
kezeteknek, vagy szölumives községnek, általuk gyűjtött 
nagyobb vételeknél.

.4 lovak  (laga ill IAkainak B jó g ji
tils a . Túl eró Ítélésből, gyengeH*■gl.,-,1 vagy iii-g
rand ulásböl köuynyeu lliejrdagiliilhalnali a lovai
lábai. Ennek orvoslását•a a legegys/.. rúU> aljára
az, hti a dagadt részleteket éj-rzakáu át eczetb-
Kjórt ,,g,aggul borog;aljuk. AZ ily d-oe Hatol
gyors lelohasztására ev■ "“gyo" jó hatással van
Jií ezen kiviil a kápos/.lta levél is. melyet kiilöliö
sen a lóknpec/.ek szoktaik baszni11 ni, hogy a daga
natot minél előbb eloSzdassák.

Irodalom.
— A „ T cH in o ló g iiii

és ipari szak fol yó1 
tartalommal és csii

halmazát. Iiozzi 
na k, szak testű! ete k ne k 
uak, a kik mü-zaki

;i|>ok“  mű-/.aki
rat. mely két betelik int ilús
,08 kiállításban egész könyv
■g, az 185)1. évvel a 1!it évin

s szálu a/, ismeret ek egész
lért is gyáirosukilak ip irosok-
lek, e■gyletaduiek és ha tóságnk-
i és ipari ISIUeíretek és tevé-
előd in■k, lieiin elé ».Íanlliati).

Előfizethetni Budapesten VII., Rotleiilnller-n»c/.a 
12. sz. alatt, egész évre 5 Irt, tél évre 2 frt. 80 kr.. 
negyedévre 1 frt 50 krért.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. Budapest. A nagy elfoglaltság nem engedte, 

levelére eddig válaszolnunk, de mi késik nem múlik. A 
lap sorsáréi múlt heti számunkban már felvihigo-iiást 
nyerhetett, azért csak tovább is kérjük. Az ígért krisz- 
kindlit köszönettel fogadjuk. Tek. Horváth Ferenc/ 
urnák Itudapest, es t. „Magyar olvasókör- Cilii. A/. >-g. -/. 
évi előfizetést köszönettel előjegyeztük.

A nap és éj hossza.

Ja n .
i  in a  p .1 li o l d

kel nyug
szik kel nyug

szik

I . 7 51 4.18 0.46 1.37
•>. ! 7 51 4.1!) 1.16 2.4 1
í i . 7 51 4 .20 1.49 3 47
7 . 7 51 4 22 2 22 4 50
H. 7.50 4.24 8.32 5.55
í>. 7-50 4 26 4.21 6.56

ÍO . 7 45) 4.27 5.27 7.51

P ia c i-á r  sík.
Muraszombat, jatt 2
Bu/.a 7.40 

6 Go
Zab in 
Hajdina 
Köles . 
Bükköir
Lőher 41 -  
K ukorica G I

0.70 G bO 
G.2U 6.40 
6 -  6 20

Lei ; 11.50 12.
mann Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegedéből Spielfelüliek

indul reggel 4 óra 39 perczkor és odaér ti óra 11 perczk
délelőtt 10 „ 2 5  „ „ ,  12 ,  20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 0 „ l,:1 «

Spiel földről Hegedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk.

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

Alsó-Lenti várói Zala-Egerszegre 
indul reggel (5.44 perczkor és odaér reggel 58 psrezkor 

este ti 01 „ „ „ 9.01 „
Alsó-Lcndvárói Csáktornyára 

indul reggel 9.59 perczkor és odaér délelőtt 11 órakor 
este 9.08 „ „ éjjel 10.05 pkor

Zala-Égerszögről Alsó-Lenti vára 
indul reggel 6.58 perczkor és ideér reggel 9.59 perczkor

este 0.14 9.0b
Csáktornyáról Alsó-Lenti vára

indul reggel 5 33 perczkor és ideér reggel 0.14 perczkor 
délutáu 4 55 „ „ este 0 01 „
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X X X X X X X X X X X X X X X T N

> 
X

v :x x x x x x x x x x x x x x x x v
/^ x x x x x x x x x x x x : x x x . \
xKépes Családi Lapokx
A  “  A^b/epirodaim ' os ismeret torjcs/.to krpes}/
y  hetilap

t S ran kovic3  G y ö r g y .Vx  Fóuiuiikaiar.-: V á ra d ! A u t a l .  y
X  Előfizetési á ra :
V A  „Hölgyek Lapja* i-zimU divat-melléklettel s a V  
n  Regény m elléklettel együtt: Q
• ■Egész évre 0 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1.50 k r . X  
X  A mKá„u ( -ni,UH Lapok- XIII ik év folyamába X

■°d"*X
i/ies Családi L _
91. év első napjával. A 
hatalmas tényezőié, a magyar n

- -ládokuak e szellemi kincse újévi első sza 
jXlkai Mórnak „Kötszer kettő neg\“ cziiná regény
- ■'Beuiczki llajza Lenkének „Hasonló hason óval" ez 

jelbeszelesét. Lanka Gusztávnál. „A bölcsó tit

X"-ex::; öveit csa- w  
inában J ő - A

inni elbeszélésé 
/,V/ 

költemény,

X  
X 
X
X  .,Xajandeku/.-is

sadaiorn és a szín 
Vközleni. A „Axy .. 
Ivjeles Írok..... vívni

><... í ”
~ ' dél: (Jenzen*

János, In

báró Ilonoátli Mikiken,ah „A csel'
, -  Iákor,i Hál,erlnek. „8 v ívia“ ez.
u/áim.k,, tí'■„Idának, !>■dmadi,
it, lírai’ikovie* i:i,őr,,i,nek ,.-VZ
»/•!<!“ s Varad;, Aula,'nale „A lár-
lia/,“ czimiii érdekes c/likkeit kezdi
Családi Lapókat- a fiinni nevezett
még a keivetkezó neves Írók és

mint inunkatársak ez évfol vauiban :
Mikezdik Halmán. Ko„láesi, Lajos,

dr. Pr 
Iá, Pál

B
X
X
X

X Tn
S ü l i  '!, Jáno t o r L á s z k  , P atám ,; Lajos. E rd ő d ,,*  J 

XVAiei,;/, l>eu.,i Já nos. T , e s i  Uil,ái,,, I'értés*,, X
X Méri, Káról , Mu í » Ern . Petri Már ír ilo ^

Uroxs Lajos, l . ■ / ■ I .. Szandál™
X ^ " -  Hit* ; ütni ■ Haj a Lénk IliUhnCr L illa ,X  

íróiadi. Mim, Kn’i[j,n-P.enn~k.ii Im a , IfuriuatkW  
Lujza, Heve* in . I . IJ I’ Karolina™

X A a rW fc j)  Ida Mt E m Erzsiké, stb X
X  A „Képes Családi Lapok* az összes szepiro-S/

Xtlalmi képes b nlapok között a legélénkebb, leg-ÍY 
változatosabb. I'artalina az irodalom min len vá lfa já t/^  
felöleli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb V

X'festők müveit mutatják h" í j
„Hölgyek Lapja* czimü s bavoukint k é tsze r/i 

^/megjelenő divat-melléklet-; a legújabb divat,vópaket'V
X'hozza s emellett a magyar háziasszonynak valóiágosQ  

szellemi titkára, a ineunyibeu a nevelés, az egész-/S 
g, a gazdaság, kertészet, a háztartás s a konyha}/

X'toréu nincs olyan kérdés, amelyet ne tárgyalna é s í í  
nincs olyan titok, amelybe hölgyeinket be ne avatná./ >  

y /  Regény melléklete négy kötet érdekes regény-W

X'nvol ajándékozza meg éveukiut az elóiiz-tóit
A „Képes Családi Lapok* uak még a zöld l iu -A  

% /ritéka is tele van mulattató közleményekkel, b u -S / 
»Jmoros apróságokkal, sakk-, kép-, szám-, koezka- é s Q  
/\|""ittalanyokkal és -Mr-jtvényekkel, melyeknek ineg-X  
S e  fejtől értékes jutalmakat kapnak.
( /  A „Képes Családi Lapok* ga-'dag tartalma é s Q  

idléklite daczari mégis a legolcsóbb szép-X
irodalmi képes hetilap : ■ pp’ii azért bizton számítunk W  
niiiden honfiú es honleány, minden magyar családC

vamokat ingye
in.iazokiiak, a 

i-lap.i

i és bérmeutve küld
kik ez iránt — lég 
hozzáfordulnák. Skiadóhivatal i 

Aezélszerübben |.
A ki az egész évre szóló ha t frtnyi elö tize-V  

• yfési összeget liu-/. kr.iji-zár esoiuagoiási és posta 
/ \s /á lli tá s iilÍ jja l  együtt egyszerre beküldi, a n n a k / 1 
\> k e t  eredeti regényt küld jutalm ul. V
y  A ki öt uj elóiiz ’tot gyújt s az előfizetési ö s z - f  
/\szeget, egyszerre beküldi, annak elismerésül egy/1 
}/iliszes emlékkönyvet vagy egy kiadásában meg-V 
YYjelent — regényt küld.

Megrendelhető postaiitalvényen inindeii posta-/*  
hivat álnál és miiideu könyvkereskedésben. V  

Előj cí/o , ( /
/ \  „Képes Családi Lapok- i , i d ; ' , i , t Hmlapes t./* 
}^Nagykorona-iit< /.a 20. s/.. (3-1-1. 0 — 5 ) V

v x x x x x x x x x x x x x x x x :
Nyomatott Grünbautn Márk gvorssiitóján M ur.issoub kt.


	01

