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A vidéki takarékpénztárakról.
Egy vidéki előfizetőnktől nagyon 

érdekes levelet kaptunk, mely a vidéki 
takarékpénztárakkal, azok üzletmene
tével és a vidéki takarékpénztári rész
vényekkel foglalkozik.

Mivel előfizetőink között nagyon szá
mosán vannak, kiket e kérdések köze
lebbről érdekelnek, közöljük a levél 
tartalmából a következőket:

A vidéki takarékpénztári részvények 
többnyire úgynevezett családi papírok, 
melyek spekuláczio tárgyát nem képe
zik s melyek tulajdonosa teljesen meg ( 
van elégedve, ha éven kint egy-egy rész
vénybe fektetett 100 frt után 8 —12 Irt 
osztalékot kap.

Sokszor előfordul azonban, hogy az 
ily részvények tulajdonosa bármely ók
ból kénytelen részvényeit eladni, mert 
pénzre van szüksége. Ekkor aztán be
áll az a különös eset, hogy a részvé
nyeket csak nehezen és potom áron 
kénytelen eladni, mert a részvények
nek Üzletszerű lég megállapított értékük 
s igy piaczuk sem lévén s magát az in
tézetet és annak üzletmenetét is csak 
kevesen ismervén, ez okból vevő is csak 
nagy ritkán akad.

így a megszorult vidéki takarék- 
pénztári részvényes, mint ez panaszt 
tevő előfizetőnkkel is történt, sokszor 
érzékeny kárt szenved, mert az ily rész-

Pántlikás Jakab.
(Snpplicatioi élményeiből i r ta :  Balogh István.)

Folytatás

Elképzelem, hogy ha valami csodás hatalom 
hamarjában villamos világítást rendezett volna ott 
az erdőben, az én Jakabom nem örült volna úgy 
meg, mint annak a világosságnak, mely rémült 
agyában erre a felfedezésre támadt.

Kezdett a bizalmatlanság .jégkérge olvadni re
megő szivéről s örömrepesve kérdezgetterSnplicans? 
Kolduló diák ? Még a csinos „Rigó* is osztozni 
látszott gazdája örömébeu s egy barátságo uyi- 
hogással adott kifejezést érzelmeinek. Újra meg
próbálta a talpra állást, de csak újra nem sike
rült neki.

Az én Jakabom mellét örömteli sóhajok da
gadták s bizonyosan a keblemre rohan, ha a 
sötétség abban nem akadályozza. Hanem azért az 
óvatosság most sem hagyta el. Először egy gyu
faszállal kivilágításba helyezte alakomat s csak 
midőn külsőm elég ajánlatosnak tetszett előtte, 
kezdeti felém óvatosan közelíteni.

„Hat hogyan került ide supplicans ur ?*
„Bizony nem a magam jószántából, csak a 

p . . i tanitó ur szívességéből esteledtem itt meg.
„Hat hova akart menni ilyen késón?*
„B . . ibe* — válaszoltam keserű rezigna- 

Hóval.
„Hi'Zeu én i* oda való vagyok.*

vényekre épen a fentem]itett okoknál 
fogva kölcsönt sem igen leket kapni.

A vidéki takarékpénztárak tékát 
nagyon a saját érdekükben cselekedné
nek, ka intézkednének az iránt, hogy 
vállalatukat széleseid) körben ismerjék 
s ka maguk iránt, esetleg részvénye
iknek a budapesti tőzsdén való jegy
zése által némi ügyeimet keltenének.

Attól épen nem kellene félni, hogy 
a tőzsdei jegyzés által a vidéki taka
rékpénztári részvények egyszerre a spe- i 
kuláczió játéklabdájává válnának. Erre J 
a hasonló természetű értékpapírok nem 
alkalmasak.

A vidéki takarékpénztári részvé
nyek a tőzsdei jegyzés daczára továbbra 
is kiválókig családi, befektetési érték
papírt, képeznének, de értékük a köny- 
nyebb értékesitlietés miatt jelentéke
nyen emelkednék.

Maguk a takarékpénztárak a tőzs
dei jegyzésből s egyáltalán a nagyobb 
nyilvánosságtól megbecsiilhetlen előnyö
ket nyerhetnének.

A vidéki takarékpénztárak ugyanis 
a rendelkezésükre álló tőkét többnyire 
jelzálog- és kézizálog-kölcsönökbe fek
tetik s ezenkívül váltó-leszámit,olással 
foglalkoznak és pedig oly módon, hogy 
a leszámítolt váltókat viszont valamely 
fővárosi intézetnél számitoltatják le. E 
visszleszámitolásnak azonban határa van

„Ilát maga is oda igyekszik ?“
„Én iszen igyekezném, de a „Rigó* nem 

igen mozdít.*
„Majd segítünk neki ; aztán együtt utazha

tunk, ha megengedi*.
Hogy megengedte-e ? Hátha megindultam 

volna, nem könyörgött volna-e vissza ? Én meg 
örömmel toltam volua a szekeret akár hazáig, 
csak vele mehessek.

Mikor teljesen megbizonyosodott róla, hogy 
csakugyan nem ragadom torkon a sötétben, kez
dett hozzám teljes bizalommal lenni s elfogadta 
a segítségemet az alkalmatosság rendbehozása 
körül.

Neki álltuuk mindaketten a „Rigó* emel- 
getésének. De szomorúan voltunk kénytelenek 
meggyőződni, hogy fekvő helyzetéből azt két em
ber sem képes kimozdítani. Tapogatózva kifejtet
tük a szerszámból s a szekeret visszatoltuk a ka
patón. A pgkróc/.ot a ló mellé leteritettiik 8 a 
marokra fogott vendégoldallal elkezdtük gyámo- 
litaui lefelé a kapatón. Végre akkorát tudtunk 
rajt emelni, hogy a két elsó lába kiszabadult s 
egy elszánt erőmegfeszitéssel szerencsésen talpra 
állott. Minden izében remegett szegény pára. Ha
nem az éli Jakabom bizonyosan elkurrantja magát 
örömében, ha a helyzet megfontolandó komoly 
volta óvatosságot nem igényel.

Azalatt mig igy javában örvendeztünk, a 
szürke annyira belejött a buzgóságba, hogy ke
reket. oldott. Erre lutt ám csak rémület Izraelben!

Az volt a szerencse, hogy a „Rigő*-uak 
elég jó erkölc-ei voltak: S'ép-u beleplántálta 
magát, a boróka bozót közé s nyugodtan lege-

a mely ugyanott végződik, a hol az il
lető takarékpénztár hitele. A mint ez 
a kitel ki van meritve, a takarékpénz
tár működése meg van b é n í tv a m e r t - 
a hozzá leszámítolás végett benyujteiül;' 
váltókat visszautasítani kénytelen s 
igy egyik legjövedelmezőbb üzletágát 
nem gyakorolhatja oly mérvben, mint 
az kívánatos volna.

Ha a vidéki takarékpénztárak mű
ködése nagyobb nyilvánossággal törté
nik s igy a fővárosban elhelyezést ke
reső tőkék is meggyőződhetnének az 
illető intézetek bonitásának fokáról, 
ezek bizonyára sietnének a vidéki in
tézeteknél jövedelmező elhelyezést ke
resni s ez által első sorban a vidéki 
intézetek főbaján, a pénz-szükségen 
volna segitve, a mi nagyban hozzájá
rulna a hitelképesség emelkedéséhez is.

Ez pedig a vidéki takarékpénztá
rak felvirágzását vonná maga után.

_____ S. K.

Megemlékezés a magyar nép
tanítókról.

„Néptanító" és „megemlékezés* minő nif-sze 
jár egymástól e két fogalom ! Alig lehet egymás 
mellett kettőjöket elképzelni. —

Ugyan kinek is jutna eszébe a szegény n ép 
tanítóról megemlékezni ?

Hiszen megszoktuk, hogy e nehéz hivat -»u 
intelligens osztály kiváltságos figyelmekben és ja
vadalmakban nagyon-nagyon ritkán részeltetik.

De bát a század alkonyán élünk és e hala-

Iészui kezdett. A fogának ropognia szerencsésen 
nyomra vezetett benuüuket és sikerült a t glai 
kopásában elmerült állatot a bokor közül hűi 
lászni s minden nagyobb veszedelem nélkül be- 
fogúi.

Aztán a Jakab húzta a lovat, a ló a szeke
ret, én meg emeltem nagy buzgón teljes erőmből. 
Végre egy negyedórái erőlködés után az aka
dály le volt győzve, s mi háboritbatlanul halad
hattunk tovább. A Jakab vezette a lovat, én meg 
fel kuporodva a szekér tetejére, az ostornyéllel biz- 
tat gáttá m.

Épen 12-öt kiáltott a bakter, mikor diadal
masan bevonultunk a Páutlikás Jakab udvarára.

Olt volt ám még aztán a ribilió, fékevesz
tett örömuyilvánitás a „táti* hazaérkezésén. Hat 
darab reményteljes sarjadék igyekezett őt kifor
gatni a kaputjából, meg a S-álí néni ölelő kar
jai közül.

Én meghatva pislogtam ott a szekér tetejéu 
s szinte tartottam tőle, hogy bizony nekem is ki
jut ebből a bomlott, viszontlát ,si örömnyilváni- 
tásból. (Az öröm annyival tei mészetesebh volt, 
mert nemrégiben ütöttek agyon ;izou vidéken egy 
kéményseprőt 5 forintjáért.)

A Jakab szomszéd miután még az utón ki
tapogatta az én környülállásí.ihiat « aggodalma
imat, barátságosan meginviti.lt éjjeli szállásra. 
Hova is mentem volna 12 órakor ? Ha a mestert 
zörgetem fel, bizonyosan rám fogja a dupla pus
kát. (Ha van neki ) A falusi kocsma meg nem 
ig»u kínait magasabb élvezeteket, mint a Jakab 
szomszéd hajléka.

E fogadtam hat a meghívást minden habozás



előtt időszakban még olyan is találkozik, a ki a 
magyar néptanítókról is munificeus módon gon
doskodik.

Mauthner Ödön budapesti magkereskedő a 
Szent-litván korona országaiban működő népta
nítóknak olyan meglepetést szerzett, a melyet bi
zonyára lelkesedéssel fogja tudomásul venni az 
egész hazai tanitókar.

Már több ízben volt a napi sajtóban és a 
szaklapokban szó arról, hogy a községi faiskolák 
kezelése a néptanítónak munkát, sőt gondot, is 
eleget, de javadalmat és élvezetet eddigelé vajmi 
keveset adott.

Fölösleges ehelyütt az okokat fejtegetnünk ; 
mert eléggé ismeretesek.

A községi faiskola azon állapotban, amelyben 
jelenleg képezi a tanító munkásságának tárgyát, 
s nem igen képezi külön jövedelemnek forrását,, 
a tanítónak aligha fog nagy örömére és buzdítá
sára szolgálni; mert ha teuyésztménye csemete
ként lesz elárusítva, a befolyó jövedelem nem az 
ő markát üti, ha pedig nem faiskolát kezel, ha
nem gyümölcsfákat ültet, (ha ugyan az osztály
részéül jutott vidéken a gyümölcs egyáltalán meg
terem), — akkor óh Uram ! mily soká kell neki 
várni, míg pár silány gyümölcs jutalmazza Iio n s / .u  

fáradságát! Néha 5—10 évig is, pedig ez nagy 
idő szegény embernek.

Mily közel áll azon eszme, hogy a faiskola 
körül buzgóikodó néptanítónak sokkal hamarabb 
kellene és lehetne jövedelmet juttatni, mely jö
vedelemre nem kellene évek hosszú során át vá
rakoznia, hanem volna neki belőle az úgynevezett 
„hamar-keuyér.*

És mi hozná e gyors jövedelmet ?
Hát nem egyéb, mint a néptanítónak keze- 

iigyében fekvő konyhakertészet előmozdítása!
Utaltunk erre már a napi sajtóban. A nép

tanító sokkal könnyebben kivárhatná néhány gyü- 
mölcsfácskájának későn beköszöntő termését, ha 
volna azalatt kis apiitaui való főzeléke, a mi 
egyébiránt — mint tudjuk — néhány hónapi, ué- 
melyikök sőt csak néhány heti uyaratszaki gon
dozás után megérik és kész a konyhára.

Ebből kifolyólag ő maga és családja is olcsó 
és igen egészséges táplálékhoz jutna, mely élet
módját kellemesebbé tenné s az öntenyésztette 
konyhakerti terményei bizonyára nagy örömöt 
okoznának neki.

Nem mondjuk, hogy néptanítóink közt ne 
volnának olyanok, kik egyrészt kouyhakertjüket 
jó termőkarban tartják, másrészt a helység népét 
kertészkedésre buzdítják is, de a túlnyomó több
ség e tekintetben sok kiváuui valót hagy hátra, 
pedig a néptanító saját és a lakosság Üdvére so
kat tehetne ezeu még közegészségi szempontból 
is nagyon fontos ügyben.

Oka pedig annak, hogy országszerte észlel
jük a konyhakertészet aráuylagos hátramaradását 
á néptanítónál, hogy a vetőmag kissé megter
helné az ő költségvetését. Igaz ugyan, hogy ez 
sokszorosan visszatérülue nyárutóig, de hát akkor 
a midőn a költséget gyenge fizetéséből fedeznie 
kall, nagyon hiányzik neki és gondolkodóba ejti, 
vájjon rendeljen-e magot vagy nem.

Pedig a néptanítónak még az is volna hiva
tása, közvetlen az eleibe járó kis polgárokat, a 
jövő nemzedéket reáfogui, közvetve pedig a íalu 
népét buzdítani, hogy barátkozzék meg jobban a

nélkül. Dejszen lett is ám becsület a Száll néni 
előtt, mikor a Jakab szomszéd elbeszélte a vele 
történteket s az éu gondviselésszerü megjelené
semet.

A kölcsönös ismeretség s nagy hálálkodás 
után belül kerültüuk. A Jakab szomszéd a rőffel 
betereiete a sipongó gyermek hadat a szoba kö
zepébe; a Száli néni meg letörülgette a kötényé
vel az ablak felőli padot s nagy előzékenységgel 
kínált a leüléssel.

Leraktam hát a felszerelésemet magam mellé. 
Mikor a forgópisztolyt lecsatoltam a derekamról, 
lett a házban a respectus még sokkal nagyobb. 
A gyerekhad szent áhítattal bámult rám ; ki az 
ágy alól, ki meg a családi karosszékből.

E közbeu a Száli néni a legnagyobb szíves
séggel kezdte felhordani a vacsorát s a Jakab 
szomszéddal együtt fáradhatlanok voltak a kinál- 
gatásbau. Én meg nem sokat kiuáltattam maga
mat ; hozzáláttam emberségesen az egyszerű va
csorához s életemben ritkáu esett jobban az étel 
mint ez alkalommal. Az igaz, hogy éhes is vol
tam szörnyen, ;de meg az a könnyekig megindító 
szívesség is fűszerezte az ételt.

A vacsora után bizony nem sok kedvem 
volt a beszélgetésre, lefeküdni óhajtottam. Óhaj
tásom parancs volt. Hódolatteljes tisztelettel ka
lauzoltak he a hátsó szobába 8 nyugodalmas jóéjt 
kívánva magamra hagytak.

Fedél alatt voltam tehát ! A mit még másfél 
órával ezelőtt álmodni sem mertem.

Barátságos, jószivü emberek közé vetett a sors.
Künn ezalatt vihar kezdett tombolni s csap

kodta be a hűvös esőt a nyitott ablakon át. ls- 
teuem — gondoltam — ha ez a vihar künn ér, 
kész nyavalya szakad a nyakamba . . . Betettem 
az ablakot, kényelmesen rágyújtottam egy cziga-

konyhakertéezettel, mint amennyire ez nálunk 
esel; mert ennek mind közgazdasági, mind köz
egészségi horderejű volna.

Ezeu lendíteni csak úgy lehetne, ba a kor
mány segélyezné magvakkal a népnevelők konyha- 
kertészetét, ép úgy mint fatenyésztósöket segé
lyezi ingyen csemeték kiosztásával. — Csakhogy 
a kormány oly sokoldalulag van igénybe véve, 
hogy mindennel terhelni őt sem lehet.

Itt aztán felmerült egy status in statum : 
azonban a szónak üdvös és áldásos értelmében !

Mauthner mozgalma képezi ezen államot az 
államban, ö versenyt indít a hazai néptanítók 
közt, vájjon melyikük képes a házi kertészei éid> - 
kében nagyobb és legnagyobb tevékenységet, ki
fejteni, melyikük képes saját, kertje gondo, isáu 
kiviil a helység népe közt a konyhakerti termé
nyek magról való növesztését legnagyobb mérv
ben terjeszteni és e követelményeknek leginkább 
megfelelőket Mauthner Ödön csakugyan oly bő
séges ösztöndijakkal jutalmazza (mint halljuk 
1000 frt összértékben) hogy ama néptanítók 
pályafutásában, kik e dijakra érdemessé teszik 
magukat, a Mauthner-féle ösztöndíjak csakugyan 
egy kis főnyereméuyszeríi incidenst fognak ké
pezni.

Ezen ösztönöző dijak czélszeriisége szembe
szökő és nem fog sok idő betelni, a midőn már 
észlelni fogjuk hatását a paszta, a tanya és a 
falu konyhakertészeteiben, hol ez idő szerint mint 
már említők, még «ok, de nagyon is sok a tenni 
való.

De már azért is életrevalók a Mauthner 
Ödön által kitűzött dijak és kedvezően különböz
nek akár a m. tud. Akadémia ösztöndíjaitól is, 
először abban, hogy minden esetben ki fognak 
adatni, a mit tudvalevőleg mindegyik akadémiai 
díjról nem mondhatunk, másodszor oly közéletbe 
vágó mozgalom jutalmazására vannak szánva, 
mely a közjólétet, a közegészséget, a közegészsé
get, a kozvagyoiiosodást és a kultúrát nem szá
raz tantételekkel, hanem könnyen hozzáférhető, 
a természetben fekvő eszközökkel óhajtja elő
mozdítani.

Ezen korszakot alkotó üdvös verseny föltéte
lei a „Néptanítók Lapja" legközelebb megjelenő 
számában lesznek közzétéve és méltán hivatva 
vannak a magyar néptanító lapját képezni.

.Minthogy pedig a rósz nyelvek azt susogják, 
hogy a .Néptanítók Lapjának" számos példányai 
benurekeduüA a cziínszalagban és ha iguy. 
volna, sok néptanító nem is vehetne tudomást 
egyiküket épugy mint másikukat ért megemlé
kezésről, mely, minthogy mindegyikük által ki
vívható ösztöndíjakból áll, néptanítónak kész
pénz javadalmai nem várt módon gyarapodhatnak, 
e tanitókar valamennyi barátjait és jóakaróit, kik 
a sorokat olvassák, különösen pedig a tanfelügyelő
ket kérjük, hogy a Mauthner nagykereskedő ösz
töndíjai által a hazai néptanítóknak jutott meg
lepetésre, azokat minél tágabb körökben figyel
meztetni ne terhelhessenek, a czélból, hogy a 
dijak versenyfeltételeit tartalmazó a legközelebb 
megjelenő .Néptanítók Lapja* száma azok által, 
kiknek a dijak szánva vaunak, t. i. a haza ö.sz- 
szes néptanítói által elolvastassék. H. 1.

rettára s gondolkozni kezdtem. Ha én most eze
ket a gondolatokat letudnám írni! . . .  A pilla
nat szülte őket. elröppentek, hanem a nyomuk 
ott maradt a szivemben örökre.

Sokáig üldögéltem, mélázgattara igy egyedül. 
Közbe megszűnt a vihar s magasztos imára hivó 
csend vett körül. A szoba kezdett meleg lenni, 
kinyitottam az ablakot, melyen langy éjjeli szellő 
özönlött be a szobába.

Most kezdtem csak a lefekvésre gondolni. 
Hanem az igazán megindító volt, a mit a jó Száli 
néni azzal az ágygyal csinált. Összehordta bele 
taláu az egész háznak ünnepi párnáját s a fejem 
alját olyan magasra tornyozta, hogyha úgy lefek
szem, hát az orrom bizonyosan a mestergerendát 
horzsolta volna. Igazán meghatott a jóindulatnak 
ez a nem várt nyilvánulása s majdnem könyezve 
temettem magamat a dagadó párnák közé.

Már csendes félálomban szenderegtem s nap
közben felizgatott idegeim kezdtek remis látvá
nyokat tárni szemeim elé: a mint egyszerre zör
gést hallok az ablak felől. Az álom elegyedett a 
valósággal s magam sem ludtam ébren vagyok-e 
vagy pedig álmodom?

A zörgés újra ismétlődött s e mellett lassú 
csoszogatást is véltem hallani, közbe meg mintha 
valaki a falat kaparta volna. De ez már aligha 
lehet álom — gondoltam magamban s kezdtem 
a szemeimet törülgetui. A zörgés újra hallatszott 
és pedig most hosszabban s egy üveg esett le az 
ablaknál álló fiókos szekrényről.

De ennek már fele se bolondság!
Felültem kényelmes fekhelyemben s magam

hoz vettem az ágy fejére akasztott forgó pisztolyt, 
aztán csendesen vártam. (A ház utcza hosszat fe
küdt s az ablak az utczára nyílott s igy aggo
dalmam nem volt alaptalan.) (Vége köv.)

Hírek és különfélék.
— A választások  oredm ényei 

m egyénkben. A muraszombati választó
kerületben leszavazott összesen 3022 választó, 
kik közül gróf Széchenyi Tivadar szabadelvű 
párti képviselő-jelöltre 1602, gróf Batthyány 
Zsigmond nemzeti párti képviselő-jelöltre 
1420 szavazott és igy 182 szótöbbséggé! 
gróf Széchenyi Tivadar sz. párti képviselő
jelölt le tt a járás képviselője. A választás 
eredménye még csak ejfélutén 2 órakor lett 
kihirdetve, a melyről a választási elnök egy 
küldöttséggel élén még csak reggeli 4 óra
kor értesítette  a megválasztott képviselőt.— 

í Szin t (jotthárdon Széli Kálmán pártonkivüli 
504 szótöbbséggel győzte le Udvary Feren- 
czet, a kerület eddigi függetlenségi pá rti 
képviselőjét. — Feiső-Eőrőtt Festeticli Andor 
gróf kormánypárti jelölt Záhorszky Gyula 
függet ki: * gi ellen 652 szótöbbséggel győ
z ö tt.— Német-Uj áron dr. Ilosenberg Gyula 
sz. párti jelölt, Választatott m eg.—  Kőszegen 
egyhangúlag Szájbély Gyula kormánypárti 
képviselő k iá lta to tt ki. — Szombathelyen 
Baross Gábor miniszter lett a kerület képvi
selőjévé egyhangúlag kikiáltva. — Sárvárott 
Förster Ottó kp 383 szótöbbséggel választatott 
meg Tulok Benő függetlenségi képviselő e l
len — Kis-Czellben Ugrón Ákos 48-aspárti 
ellenjelölt nélkül választatott meg. —  Kör
menden gf Z ’diy  Hermán függetl. párti győ
zött. — Kuniban Istóczy Győző pártonkivüli 
programmal nyerte el a képviselőséget.

— M á r ia  V a lé r ia  főlierczegasszouy, a 
magyar királyleány. Salvator Ferenc/, fóherc/.eg 
felesége a bécsi Burgban egy leánygyermeknek 
adott életet.

— V asza ry  l io lo s  herczegprimásnak bi- 
bornokká történt kinevezése hírére Esztergomban 
a középületeket feilobogózták s a főkáptalan, a

| benc/.éwek, a hatóságok, a szabadelvű párt üd- 
I vözlő sürgönyöket küldő'I.

— M iltta  b a jo r  h e rc a rg  özvegye, Lu- 
! dovika bajor herc/.egnő, királynénk édesanyja meg

halt. A herczeguő néhány nap előtt influenzát 
kapott, mely tüdőgyulladásba ment at és a 84

j éve* herczegnőt sírba vitte.
.4 ■ i i i i s 'a t / .o i t ih u l  i k Í M l c d ó v o i l a  t.

I hó ‘iü-én ismét megnyílt, amit újból tudomására 
i hozunk a t. szülőknek.

A in ii r a jz ó m b a  t i  dal- és •/.■ne-«gy let 
| ma január hó 31-én d. u. 4 urakor tartja köz- 
j gyűlését a Kirbisch-féle volt casino-heiyiségbeu.

— 4  ké |iv lse l6 > v ála« z tá« ira  kirendelt

Iés Gráczban állomásozó vadászezred itt jelenvolt 
tisztjei Török Ernő kir. közjegyző utján meleg 
köszönetét szavaznak Muraszombat hölgyei és úr
női részéről tanúsított vendégszeretetért.

(Beküldetett.)
- S /.ám ad ás . A muraszombati iparos-ifjak 

önképzó-egyl. által január 16-án tartott táuc/.mu- 
latság alkalmával beiépti dij és tombolajegyekben 
bevétel volt 71 frt 75 kr., felülfizetésekben 11 frt 
40 kr., összesen 83 frt. 15 kr., kiadás 38 frt 13 
kr.. marad tiszta jövedelem 45 frt 02 kr. Felül
fizetni szívesek voltak : 60 krt Meixner Mátyás. 
Fodor Bernát, Wiltiuger Károly. Polák József, 
Katkohl Tivadar, Takács István, Horváth György, 
tót. Gáspár Ferencz, Siukovieh Kálmán és főt. 
Balogh István urak. 50 krt Porges Adolf ur. 
40 krt Czipoth Miklós ur. 25 krt Meider N. és 
Halbarth Henrik urak. 20 krt Postl János, Fuisz 
Miklós, Olajos Sándor, Mezei Jakab, Grünbauui 
Márk, Heuberger Simon, Loncsár N., Pavlinyek 
József, ifj. Marics János, Vörös János, C/.ipóth N., 
Favlik Károly, Bodánecz N., Rózsa Viktor, Bit- 
termanii Tivadar, Leituer József, Németh Dénes 
(Bellatincz) és Vüjecz József urak. 10 kit Kercs- 
már Péter, Silberstein Jakab. Trautmaiin Ignác/., 
Habetler Vincze és Zsupancsics Imre urak. Fo
gadják mindazon t. hölgyek és urak. kik felülfi- 
•/.etéseikkel, tombolatárgyak ajándékozásával s a 
kedves kisasszonyok, kik a tombolajegyek eláru- 
sitásával pénztárunk gyarapításán önzetlenül fára
dozni szívesek voltak, nemkülönben Czelczer ur 
a terem ingyen átengedéséért hálás kös/.öuetüuket.

A rendezőség.
A k ir á ly  n y a ra ló ja  le é g e tt .  A po

zsonyi királyi Schlosshof, mely Marchegg állo
más közelében fekszik, jan. 28-án délután teljesen 
leégett. A kastélyt Savoyei Jenő berczeg építette 
k halála után a királyi háznak lett birtokává. — 
Csák néhány éve múlt, hogy a kastélyt restau
rálták. A bécsi múzeumban öt olajfestmény van, 
mely a kastélyt ábrázolja.

K iv e sz e tt.  Széchenyi Tivadar gróf urnák 
egy barna szinti szarvas-agancsu tőr-botja elve
szett. Feltaláló 5 frt jutalomban részesül.



N zú ltá rj L á s z ló  gr. kormánypártit 
869 x/.avH/.ullal Reicliruth Jó/set n>>nix..-ti párti 
403 szavazata ellenében képviselőn,;K választották 
Lovriuban (Torontál-megye). A kerületet eddig 
| . i: i<a László nemzeti párti képviselt,-.

V a ti i t i  fo rg a lo m . A szombathely-kő- 
. -oi helyi érdekii vasút 1891. évi forgalma 2924 
: aI több, mint az előző éviben volt. A múlt 

i e vasutat 86,000 utazó vette igénybe a 
gyobb szám, mely eddig eléret-etl.

U ö /e g é s /s é g  e l le n i  v é tség . Báli- 
József, Hajdúk Márton és Mlinarits Mátyás 
■ e/.i (zalamegyei) lakosokat a csendőrség ép- 
ikkor csípte meg, mikor azok boszuhól Fűtek

-  odavaló lakosnak istálló-ajtaját a sarkaiból 
.i elve, folyosójára tették; vizsgálat közben a
- boszuállű kompániára az is kisült, hogy 

i-y icsak ők tették használhatlanná a Horvátit 
\ l ;■ *« uram kútját is az által, hogy abba meg.

íi-tós mennyiségű olajos festéket öntöttek. Az 
.!«<’■ lendvai kir. járásbíróság közegészség elleni 
vet égért fogja majdan őket elítélni.

— A v a d o rz ó k . A tilosban vadászgattak 
Horváth János és .Schneider János ó-falusi lako
sok. Schneider a bokrok kö e vette magát és el
szakadt társától, ki a vadat leste. Horváth a gug
goló helyzetben lévő Scbneidert vadnak nézte és 
meglőtte. Schneider lögiöu meghall.

F ő id re n g t  *>. A múlt hétfő és kedd 
> li ejjelen földrengést észleltek Sopronban. A 

löldalatli morajt rezgésszerli lökés követte, mely 
délkeletről ászaknyugatnak irányult. A földrengést, 
nagyobb hatásával Kis-Martonban és Bécsben is 
érezték.

I .ip ió k u ii  a járványok irtózatosan pusz
títónak. Német-Lipcsén hat heti szünetelés után 
e«ak niost- nyitottak meg az iskoiákot, most meg 
Lucskin pusztít a vöih-ny és a difteritis/. - Az 
ü|ig 7—80*1 lelket számláló faluban lljév óta ötí 
gy.rmek balt meg. A múlt hét egyes napjain 6 -  8 
gyermeket is temettek egyszerre. Hogy a valasz- 
tások következtében a járvány a szomszéd faluk
ban is el fog terjedni, az természetes.

— H iiiio n ta r i iy á ii Heckinaiin Emil posta
mester házában' fényes estélyt rendezett. Vae-ora 
után a fiatalság tánezra perdült, melyben rés/tvel t 
Wicland D-'m s simontornyai gyógyszerész ne|e i>.
A tánezot jókedvvel járták. Egyszerre csak \ \  ie- 
landné fejéhez kapott és holtan terült el a táncz- 
terem padozatán.

d iá iba  fa g y o tt ö k ö r .  A nevezetessé 
ót régi jó utakból még mindig van egynéhány 

Biliarinegyeb-n. A minap történt, hogy Feldmanti 
Iguácz iijfalusi birtokosnak egy szekere Pocsaj 
mellett megfeneklett, az egyik ökre pedig bele- 
> t e.uh i és belefagyott. E szerint. a miskolczi 

• nnva le van főzve; ezután azt fogjak mon- 
i , ; B d fagyotf, mint a pocsai ökör a sárba.“

Itnk íógy  ilkosi le n ilé g . Lápi András 
,'/lieréovi embernél. a ki a Csíkos-tanyán lakik.

minap 2l-éu este felé bekopogtatott egy sze- 
ei,v vándorló es éjjeli szállást kért. A jószivii 

iia/igazga beeresztette az idegent, megkinálta va- 
sorával és beszélgetett vele. A kiéhezett vándor- 
gén v jó étvágygyal vacsoráit, azután a kályha 

,,, 11e üli melegedni. Kis idd mulva hirtelen fel
ugrott és revolvert rántva elő zsebéből pénzt kö
vetelt a házigazdától. A gazdának nem volt, annyi 

l e j e ,  hogy a revolvert kicsavarhatta volna a ké
zéből. mert. egymásután két lövés dördült el. A? 
egyik golyó Lápi halántékát horzsolta, a másik 
pedig jobb oldalába fúród ott. Az erős Lápi rá
rohant a gyilkosra, földre teperte és mindaddig 
Ott tartotta, inig felesége a közeli majorból se
gít-éget nem hozott. Átadták a cseudőrséguek.

- (B.küld.) K li*m eré*  W alst F^renc/.nek. 
In g  vármegye községei részére a tűzi fecskendő
ket Walser F rencz liudapesti gyáros szállította. 
A bíráló bizottság előtt pályázó gyárosok között 
tudvalévőié1'  a Walseré találtatott ugv jő minő
ség, mint kezelés tekintetében a legjobb tűzi fecs
kendőnek. Nevezett gyáros még a múlt ev lolva- 
máii pontosan beszállította a fecskendőket, s mint 
vállalkozó általában elismerésre méltó figyelmet 
tanúsított a községek irányában. Ennélfogva a 
magunk részéről is bátrán ajánlhatjuk őt az ér- 
dekeltek pártoló figyelmébe. Különben legekla- 
táusabb bizonyítékul szolgai az alábbi egész 
terjedelmében közzétett bizonyitvánv, mely így 
hangzik: ,112- sz.-boz k i. 92. Üngvármegye 
alispánjától. Hatósági bizonyítvány. A midőn hi
vatalosan bizonyítom, hogy Walser Fereucz buda
pesti tüzfecskendő gyáros ezég az üngvármegye 
községei részére szükségelt tiizfecskendők és

nyeiknek árlejtés utján elnyert szállításá
nál mindenben pontosan és kifogástalanul meg
tel. It, egyúttal ki kell emelnem azt is hogy ne
vezett ezég vármegyénk érdekelt községeivel 
zeniben szerződéses kötelezettségein felül elisme

rést érdemlő méltányos eljárást tanúsított. Miről 
a szállitóczég kérelme folytán kiadtam ezen ha- 
tósági bizonyítványomat. I ngváron, 1892. évi 
január hó 12-én. Kende Péter, alispán. (P. II.)“ 

F a rs a n g . A B.gonya és vidéke fiatal
sága 1892. évi február 10-én a bagonyai nagv- 
vi.deglőuen /ári körű jótekonyczélu taiiczvigalinat 
rendez. Belepti d,j : szoiiélyjegy 50 kr. Család

jegy 1 frt. Kezdető 8 órakor. Felülfizetések kö
szönettel fogadtatnak. Az esetleges tiszta jövede
lem a szegénysorsu iskolásgyermekek felsegélye- 
zésére fog fordittatni. — A rédicsi tánczkedvelők 
1892. évi február 6-án az ottani vendégi ben 
záitkörű tánc/.'igáimat, rendeznek. H-lépti dijak 
személy jegy 50 kr Családjegy 1 frt. — Kezdete 
8 órakor. A felülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és liirlapilag nyugt áztatnak. Tiszta jövedelem jó
tékony czélra fordít tátik.

A k á v é á r a k  e m e llte ilé se . Ezen czikk- 
ben az utolsó időben a forgalom ismét emelke
dett. A „Magyar Kereskedők Lapja* hamburgi 
tudósítója szerint a múlt héten bárom nagy bra
zíliai bajó érkezett oda kávéval megrakva, mely 
rakományok és ezen kívül még Doniingó és Gua
temala fajtákból is egy tekintélyes mennyiség jó 
árak mellett elkelt. — Londoni hírek szerint a 
finomabb fajtákban is élénk volt a kereslet és az 
árak szilárdan tartották magokat. — A budapesti 
piaczon az arak természetesen szintén emelkedtek.

—  A rzii  l» o r-ára li érdemében is az a vé 
le meny kezd tért foglalni, hogy a ezukorvásáron 
uralkodó szilárd hangulat nem futólagos, hanem 
tartósnak Ígérkezik, mert — mint a „M. K. L.“ 
Írja — a kisebb kereskedők is bátrabban vásá
rolnak és hosszabb időre kezdik szükségletüket 
fedezni Megnehezíti az üzletet, hogy h gyárak, 
áremelkedésre számítva, rövid időre sem csinálnak 
kötéseket é* csak az elf-etiv eladásra szorítkoznak.

Vii*>ánui|)i m iin k a s z ü i i r l  I to m á- 
■i iáb a  ti. Romániában szintén utánzásra talált a 
vasárnapi munkaszünet, eszméje. Nevezetesen a 
bukaresti kereskedelmi kamara telterjesztést inté
zett a kormányhoz a munkasziiiiet, elrendelése 
végett, s egyszersmind tervezetet, mutatott be e 
tárgyban, melynek lényege a következő: Az üz
letek - a gyógyszertárak, éttermek és ezukrász- 
dák kivételével — vasárnap egész nap zárva tar
tandók s a kereskedők kötelezhessenek, alkalma
zottaikat, már szombaton délután 5 órakor elbo
csátani, hogy vasárnapi szükségleteiket idejében 
beszerezhessek. A csapszékek zárvatarfiísa is ja
vaslatba hozatik.

%.i. i 'llit-rc sz le lé s i vita. mint a fővá
rosi lapokban olvassuk, szerencsés megoldást fog 
nyerni. A mit már régen hibásnak tartottunk, az 
a törvény merev szigora volt, mely szerint, a szü
lők nem határozhattak gyermekük vallása felett. 
Ez el fog töröltetni.

- A m u ll  h e t i  nagy fagyok által, mint 
benniinket több* helyről értesítenek, a szőlők is
mét sokat szenvedtek. Ezt épen nem lehet csodálni 
ha felemlítjük, hogy egyes helyeken a hideg 
— 22 R. volt.

.4 m a d a ra k  e lle n sé g e i.  Embertelen 
csúnya dolog az, mikor valaki az éhség- és hi
degtől agyongyötört szegény madaraknak veti 
magát. Most, hogy házaink elé menekülnek az 
ártatlan állatocskák, akárhány, rosszszivü gyerkőc/ 
gumipuskával és csapó vasak kai pusztítja őket, nem 
gondolván meg, hogy mily kínos fájdalmat okoz 
nekik, s mennyi kárt okoz az embernek. — 
Akár hány ember látja ezeket a madárirtókat, 
valamennyi megbotránkozik gonosz tetteiken, de 
csak kevés nyúl orvosláshoz. Föl kell jelenteni az 
ilyeneket a rendőrségnél, vagy legalább szülőik
nek szóim, hogy házi fenyítésben részesítsék ne
veltjüket,

Az á l l a to k  h á lá s á n á l  té le n  min
denütt, azt a hibát követik el, hogy hideg vizet 
adnak nekik. Ez hiba, mert egyrészről az állal 
könnyen meghűlhet és megbetegedhetik, de hiba 
főleg azért, mert igy sokkal több takarmányt fog- 
gyasztaliak el. mint meleg viz itatása mellett. En
nek oka abban rejlik, hogy az állat testének egyen
letes hőmérséklete hőfejlesztést kivált, melyet meg 
kell kapnia, akár takarmányból vegye csupán, 
akár pedig a meleg ivóvíztől és az istálló meleg
ségétől. Il i az utóbbiak hidegek, természetesen a 
takarmány-igény nagyobb. A szeszgyári moslékot 
ugyanezen okból szintén melegen kell eléjük tenni. 
A viz, vagy a moslék hőmérséklete olyan meleg 
legyen, a milyet az állat eltűr!

— Y ála**«iik  meg jól a magbeszerzési 
forrást! Jóllehet hogy még hó és jég környékez 
bennünket, de azért a melegágyak körül már sür
gölődnünk kell és elvetjük a korai fogyasztásra 
v a l ó  k o n y li a - k e r t i t e r m é n y e k  
in a g v á t, mely termés a hosszú rideg tél utol
ján mindenki szívesen látja asztalán. Annál bo- 
s/.antóbb aztán, ha holmi kétes forrásokból hoza
tott magvak révén a melegágy eredményeitől el
esik a kertészkedő közönség és a korai főzelék 
helyett, gyom, kiíró, gaz, lapu vagy a legjobb ily 
esetben holmi silány kótytermény vau a meleg
ágyban. Előfordul ez pedig most gyakrabban 
mint azelőtt; mert egyes régi szolid magárus 
ezégek sikereitől indíttatva, gomba módra buk
kannak fel a talmi inag-árnsok, kik ugyan ép 
oly gyorsan tűnnek el a felszínről mint ahogy 
felburjánoznak, de még mindig elég ideig tart 
üzérkedésük, hogy a tölök kerülő legtöbb esetben 
haszontalan mai/ révén a melegágyak körül fára
dozó kertészt és közöuséget megfosszák munkájuk- 
n ik eredményétől, valamint még v -gzetesebb kö
vetkezmények hárulhatnak a iu-zei gtzdákra, kik

nek magszükségletök beszerzése ugyancsak még 
fontosabb momentum mint a melegágyak és ily 
elemeknek lépre mennek, mert ezeknek hirdeté
seik eget, földet, olcsóságot és tudja az ég még 
miféle csalétket Ígérvén, té-«désbe ejthetik a gaz
dát, ki aztán a maga kárán okul, hogy ily ele
meket, melyeknek múltjuk e téren nincs és semmi 
féle garantiát nem nyújthatnak, a mag beszerzése 
alkalmával kerülnie kellett volna. Legyünk résen 
az ilyenekkel szemben ! Válasszuk meg beszerzési 
forrásunkat!

Vegyes rövid hírek.
A m eg y éb ő l. A f .  hú 16-án Szombathe

lyen tartott tornabál tiszta jövedelme 90 frt 72 
kr. — Tegyey Mihály nyug. törvényszéki biró, 
Tegyey Lajos körmendi kir. közjegyzőnek édes- 
atyja f. hií 22-én éltének 76. évében meghalt. — 
Földrengést éreztek f. hó 19-én éjjel fél 2 órakor 
Vasvárott, mely mennydörgésszerű robaj kíséreté
ben két lökéssel rázta meg a talajt. Kárt mind
össze néhány kémény megrepesztésével okozott.
— Kertes községben a gyermekek között a difte- 
ritisz járványos betegség kiütött, eddig 7 meghalt 
és 25 gyermek betegen fekszik. — Rettentő sze
rencsétlenség érte a szombat helyi vasúti gépgyár
ban működő Illés Éuoch 22 éves munkást e hó 
20-án d. e. 11 órakor. Einelér közben ugyauis a 
mozdony forgattyuja az «inel*a/ép teljes súlyával 
ráesett és a szerencsétlen fiatal munkáét teljesen 
agyonzií/.ta. Mire az orvos megérkezett, már csak 
hült tetemeit találta. — A körmendi vasúti állo
máson valaki a raktári irodából 6 drb vészjelző 
durrantyut lopott azou hiszeiuben, hogy azok va
lami értéket képviselnek, pedig a durrautyuk rob
banékony klorsavas káliumot tartalmaznak s egy 
kis ütésre vagy metélésre felrobbannak és súlyos 
testi sértést idézhetnek elő. — Túra József nyu
gat m. törvsz. biró e hó 28-án reggel 5 órakor 
hossza betegeskedés után elhunyt. — A kőszegi 
kir. járásbíróságnál az igazságügymiuiszter egy 
uj bírói és egy uj irnoki állást reudszeresitett.

A l»u/.Aliól. Vaszary Kolos here/egprimás 
csak a jövő hó elején vonul be székhelyére s igy 
ünnepélyes felavatása is februárra marad. — Sze- 
csey Ágnes ó-kanizsai lakös, özv. asszony 108 
éves korában halt meg. — Dr. Ruzsiska Kálmán 
kir. tanfelügyelő e hó 19-én Csáktornyára érke
zett, a hol a magyar nyelv tanításában kiváló 
sikert felmutató Szinkovits Ferenc/, tanítónak 40 
frt és Molnár Mária óvónőnek 30 frt jutalmat 
személyesen adta át. — Arvamegyében nagy ínség 
uralkodik a lakosság közt. Az ínségesek segé
lyezésére bizottságot alakítottak. — Cserfán Kó- 
roly Zalamegye alispánja hivatalos értesítése alap
ján Palinbau az állami tenyéazmének szétosz
tása nem január 30-án, hanem február 15-én 
történik meg. — Horváth Pál Csáktornyái és 
Jancsó Gyula perlaki telekkönyvvezetők kölcsö
nösen áthelyeztettek. — Csáktornyán tornaogyiet 
alakul. — Mándoki. Béla búcsút vett a színpad
tól és pedig Miskolczon, hol először lépott fel.
— Az adóvégrehajtók vakácziót kaptak, a pénz
ügyminiszter elrendelte, hogy január s februárban 
semminemű kincstári követelést nem szabad *z.or- 
golni. — Barcson Balogh Árpád színtársulat 
tart előadást.

A k ü lfö ld rő l .  Wysky városában az isteni 
tisztelet alkalmával a katholikus templomban a/ 
énekesekkel túlterhelt kórus leszakadt. A leszn 
kadt kórus sokat összenyomott. A templom kő 
/.epén alaktalan hustömeg hevert. 42 ember rög
tön meghalt, 60 pedig életveszélyesen megsérült.
— A nápolyi egyetemet az előfordult zavargások 
miatt bezárták. — Arenberg herczeg brüsszeli pa
lotája porrá égett. A palotában európai hirü ké
pek s műtárgyak voltak felhalmozva és közülök 
egyet sem tudtak megmenteni. — Dublinban nagy 
az izgatottság, mert az állatkertből két oroszlán 
szabadult ki s a nagy park siirü bozótjai között 
bujkáltak. Az egész állatkertet katonasággal zár
táit körül, nehogy a .puszták királyai* valami
képen a városba törjenek. — A Civlta le vigna- 
ban (Olaszország) heves földrengés volt, mely te
temes kárt okozott. A földrengés többször ismét
lődött s igy a lakosság a szabad ég alatt tartóz
kodik.

Irodalom.
Újabb és újabb m eglep etések k el
kedveskedik olvasóinak a „ Magyar Géniusz" 
czimü hetilap, melyet Hevesi József és Kar- 
czag Vilmos szerkesztenek, s melyről igen 
helyesen jegyezte meg egy irótársunk, hogy 
„szokatlan fényt hozott irodalmunkba." Mert 
valóban az a fényűzés, az a pazar kiállítás, 
melyet ennél az uj vállalatnál tapasztalunk, 
nemcsak nálunk szokatlan, de még a külföl
dön is föltflnést keltene. Minden egyes czikk, 
minden egyes kép a szerkesztők leleményes
ségére, buzgóságára vall, s maga az egész 
lap tartalm a oly érdekes, hogy az olvasó iteip 
képes megválni a laptól, mig meg nem ismer-



kedett az egész tartalommal. Egy-egy száma 
valóságos disz-album és a magyar irodalom 
magas niveauja mellett tanúskodik, hogy 
ilyen lap nálunk hetenként megjeleuhetlk. 
A magyar Géniusz előfizetési ára egész évre 
10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 
kr. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz 
Budapest VIII. kerepesi ut 14. sz. külden
dők. A 4-ik szám a következő tartalommal 
jelent meg: A főváros ajándéka a 32-ik gya
logezrednek (öt arczkép.) —  Hétről-hétre 
(Constans és Laur arczképeivel) Borostyáin 
Nándortól. — Budapest házi ezrede. (két 
arczképpel.) —  Guy de M aupassant Dr. Lá
zár Bélától. —  A „Polyvázás" (kép) Baditz 
Ottó festménye. —  „ Rozmaring a padlás
ablakban* (képpel) Rákosi Viktor székfog
lalója a Petőfi társaságban. —  „Gyilkos sze
relem* Elbeszélés. (Vége) Dóczi Lajostól 
(képpel.)— „Jelenet a Mascagni* „Fricz ba
rá tunk" czimü operájából (három kép.) „Bo- 
rostyánsziv" Elbeszélés (Vége.) Szomaházy 
Istvántól (három képpel.) „A vándor dala" 
Költemény Béla Henriktől. —  „Sérte tt sze
relem." Költemény Palágyi Lajostól.—  „Virá
gok a hullám tetején." Apró rajzok Dr. Vá- 
radi Antaltól (képpel.) „És ismét a Carne- 
val." Csevegés Krónikástól. (Két képpel) A 
múlt hétről: Udvari h irek; Irodalom : M iért 
nem olvas fel Jókai M ó r? —  Választási ké
pek. 1. Programbeszéd; 2. B ankett; 3. Az 
utcza. —  Színház: Három premiére (Daudet 
és Gerő Károly arczképeivel.) A múlt hét 
halottai (Károly Salvator és a clarencei her- 
czeg arczképeivel) „Az alcsulhi czigány pár 
(Kép) Zene; Sálon; Talányok; szerkesztői 
üzenetek. „Női tánczrend a budapesti ju- 
ris ta  bálon. „ (Kép.)

— A D unántú l írá sb a n  és képben. D unántúli ké
pes naptár az 1892-ik évre. A Dunántúli közművelő dési 
egyesület javára szerkesztette Porzsolt Kálmán. Á ra 1 frt.
A Dunántúli közművelődési egyesület javára díszes iro
dalmi vállalatot indított meg az egyesület titkára Porzsolt 
Kálmán. A vállalat czime „A Dunántúl írásban és kép
ben- , czélja a Dunántúl ismertetése s hogy e czélját e l
érje és nagyobb kelendőségnek örvendjen, a szerkesztő 
folyó évi naptárral és Dunántúli tiszti czimtárral is kibő

vítette a munkát, A vállalatnak' az első kötete főként az 
irodalmi, művészeti és politikai világnak ama jeleseit mu
ta tja  be, a kiket a Dunántúl adott a közéletnek s bár 
csak első sorozatát közli, már is negyven arczképet és 
életrajzot nyújt Ezenkívül a Dunántúl egyes vidékeit mu
tatja sikerült képekben. A negyven élet- és jellem-rajz va 
lósúgos forrás-munkává teszi e kötetet az irodalomtörténé
szek számára: a szépirodalmi dolgozatok s a rendkívül 
szép illusztrácziók pedig kelendő olvasmánynyá teszik Az 
egész munkát a Dunántúl Írói és művészei állították Össze 
s ezeknek élén legelőször is Jókai Mór értékes dolgozata 
áll, a .Tisztelendő és t i s z t e l e t e s a z u tá n  emiékinonda <>■ 
kát írtak a kötetbe Simon Gyula mosonyi főispán. Finck 
János so’ róni polgármester, Vadnay Andor orsz. képvi
selő, Károlyi Antal vasmegyei alispán és Győry Elek ot<z. 
képviselő. Becses közlemények ezután Rákosi Jenőiéi ; 
„Körösi Csorna Sándor", egy dal Etidrődy Sán tortó l: 
„Téves nézetek a görög irodalom felói" Schwarcz G \illá
tól ; „Katii, egyház és magyar nemzeti állam" Üekiics 
Gusztávtól, „Olivér" elbeszélés Koznia Andortól : „ A mo- 
gyoróvesszó" elbeszélés Sziklay Jánostó l: Dal l i a d ó  n- 
ta ltó l; „Mint lettem én színésznővé" P. Márkus E m m a  ó l ; 
„A kedélyes nádorispán" Eötvös Károlytól ; P M r, us 
Emma, Bartók Lajostól; Jászai Mari, Ötvös Adói t ó l ;  
Kőszeg vidéke Kőszegi Józseftől stb. A 13 ives kötetet 
hatvan remek illusztráczió tark ítja  s ezek között fól m- 
ütendók Feszty Árpád gyönyörű freskói, Tölgyessy Ari búr 
és Vágó Pál dunántúli tájképei, Zala György szobrának 
másolata, Háry Gyula rajza Pannonhalmáról. A bsutli, 
Komárom és Kőszeg vidékének látképe, a p esi sz-l-.es- 
egyház, Deák Ferenci kebidai lakóháza stb. Arczképpel 
és életrajzzal bemutattatnak e kötetben : Vaszarv Kolos 
herczegprimás, Szeli Kálmán, Jókai Mór, fieksic-* Gusztáv, 
Dulánszky Nándor pécsi s Hornig Károly b. ve-zprémi 
püspökök, Pap Gábor református és Karsay Sándor evang. 
püspökök, dr. Kuncz Adolf csornai prépost, Wek rle Sán
dor, Szőgyény-Maricli László, Pallavicini Ede órgröt, 
Fenyvessy Ferenci, Eötvös Károly, Hieronymy Kát oly, Ga- 
já ry  Ödön, Rákosy Jenő, Rákosi Viktor, Szigeti József, 
I*. Márkus Emma, Jászai Mari, Beöthy Z oli. Endrődy 
Sándor, Kozma Sándor, Kozma Andor, Feszty Árpád, Töl
gyessy A rtbur, Vágó Pál, Zala György, Nádasdy Ferenci 
gróf, Bródy Zsigmond, Iladó Ántal, Bezerédi Viktor, 
Szlávy József, Sziklay János, Schwarcz Gyula, Észtéi házy 
Mihály gr., Keiser József, Szarvassy Sándor. — A kötet 
á ra  1 frt, 8 megrendelhető a „Dunántúli közművelődési 
egyesület irodájában (József-körút 5.

— M eg je le n t: a  „Szólőszéti és Borászati Lap" f. 
évi első száma változatos és dús tartalommal. Czikkei : 
A múlt évről. Visszapillantások a szerkesztő M aurer J á 
nos tollából. — A borok fogyasztása. — Szőlészeti levél 
Bókés-Csabáról. Elmélet & földforgatásról. — T .ircza: A 
phylloxerü és az életbiztosítás. Az állandó Szemle rovat 
a borászat terén előforduló nevezetesebb mozgalmakat 
hozza. A venyige kereslet és kínálat czimü rovat haszná
lata az előfizetők részére egészen díjtalan A vegyesek 
alatt különféle hasznos tudnivalókat közöl. Találkozunk 
még Vidéki levelezésekkel és Irodalmi rovattal ; nemkü
lönben igen élénk a Kérdések és feleletek rovata, mely 
minden szakba vágó kérdésekben nyitva áll az előfizetők
nek. Végül jönnek a Szerkesztői üzenetek és Hirdetések. 
A „Szölöszeti és Borászati Lap" megjelen Ka sán havon- 
kint háromszor, egész ívnyi terjedelemben s előfizetési ára 
egész évre csak 4 frt. E  lap jelen számmal a 13-ik évfo
lyamba lépett s hazánkban az egyedüli önálló borásza']' 
szaklap, melyet t. olvasóinknak különös figyelmébe aján
lunk. Mutatványszámot kívánatra iugyen küldenek.

Kiadói posta.
Előfizettek decz. 31-ikéig: Kére sut ú r Jó zse f Totke 

resztur. Jun. 30-ig : H orváth  L ajos postam ester Batthy*11**-
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Gazdag tartalm ánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

• &E g y e t é r t é s n  i-

a mely az uj évvel immár 25. évfolyamába lépett. 
Ez a magyar olvasóközönség legtekintélyesebb lapja. 
Hiteles forrásokból származó érte sü léseinek  gyor
sasága, alapossága és sokasága, rovatainak változatos
sága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag 
tárháza tették népszerűvé. A kormány körében elő
forduló eseményekről az „Egyetértés" olvasói érte
sülhetnek első sorban. Az országgyűlési tá rg y a 
láso k ró l a legrészletesebb tárgyilagos hü tudósítást 
az „Egyetértés" közöl. Bármely párthoz tartozzék is 
a képviselő, beszéde az „E gye tértés iben  a legter
jedelmesebben közöltetik. Ez az óriási terjedelmű 
lap egyszerre két homlokegyenest ellenkező irodal
mi czélt szolgál, m ert naponkint megtalálja benne 
a család, a hölgyvilág a maga szépirodalmi olvas
mányát a világirodalom legkitüuóbb Íróinak legújabb 
regényeiben, talál benne tárczaczikkeket legjobb 
Íróinktól, divattudósitást Párisból stb., úgy, hogy 
nincs szépirodalmi lap, mely az zEgyetértés"-nek e 
rovatával a versenyt k iálthatná.

S ezzel szemben ott van az „E gye tértésinek  
oldalakra terjedő politikai és közgazdasági része, 
mely megbízhatóság, komolyság és jólértesültsóg te* 
kintetébeu utólérhetlennok van elismerve a magyar 
sajtóban. Egyik legfőbb érdeme az „ E g y e té rté s ie k , 
hogy az események ösmertetése körül soha semmi
nemű tekintetektől sem hagyta magát befolyásolni, 
s mint te ljesen  független  lap  fölötte áll minden 
pártérdeknek es csak az Igazságot szolgálja. Az 
egész sajtóban legnagyobb terjedelmű országgyűlési 
tudósításainak is miudenkor a párttekinteteken fe

lülemelkedő részrehajlatianság szerezte meg a köz- 
elismerést, moly altban nyilvánul, hogy az . E p e t-  
értés olvasói között minden pártból találunk híveket.

Az „Egyetértés" gazdasági ro v a ta  elism irt régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazda- 
közönség, az iparos és vállalkozó nem szorul 
többé idegennyelvü lapra, mert az „Egyetértés" ke
reskedelm i s tőzsdei tu d ó sítá sa in ak  bőségével a 
többi lapok már föl sem veszik a versenyt. — A 
kereskedő, az iparos s a mezőgazda kér évtized 
óta tudja már, hogy az „E gyetértésiben  megtalálja 
mindazt, a mire szüksége van, s em iatt az „Egyet
értés" ma már nélkülözhetienné vált, mint a hazai 
kereskedelmi-, ipát- és mezőgazdasági forgalom ma
gyar nyelvű vezérlapja. Üzleti dolgokban az „Egyet
értés" a legjobban informáh-lap Magyarországon. A 
rendes rovatokban s a fölmerülő eseményekről leg
nagyobb terjedelemben közlőit bő tudósításokon kí
vül végre csak az „Egyetértés" 3 specziális rovatát 
említjük meg, melyek országos h írre tettek szert. 
Ezek: az Irodalom , a Tauügy és a M ezőgazdaság, 
melyek mindegyike egy-egy szaklapot képes pótolni.

A ki olvasni valót keres és a  világ folyásáról 
gyorsan  és hitelesen a k a r  é r te sü ln i, fizessen elő

az „E gyetértésire
melynek előfizetési á ra  egy hóra 1 frt 80 kr., 14évre 
5 frt s egy évre 20 fr t. — Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatvány
számot a kiadóhivatal kívánatra ingyen és bér
mentve küld.

Az „Egyetértés" felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa:

C S A V O L S Z R Y  L A J O S .
Az „Egyetértés" kiadóhivatala:

Ik a  I n z i ii li á  z> n  1 e  z a  I. s zám .
(Az operaházzal szemben-)

Nyilttér.+
* Az e rovat a la tt közlőitekért nem felelős a szerk

Báli selyemszöveteket oniíu'í!
300 külöinböző árnyalat és színben) szá llít, megrendelt 
egyes öltönyökre, vagy végekben is póstabér- és vámmen
tesen lleiu icherg  G. (cs. kir. udvari szállító) selyem gyára 
Zürichben. Minták pőstaforduloval küldetnek. Svajczba 
cziinzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.

A nap és éj hossza.

Febr.
A n a p \  h o l d

| kel n>u« 1 szik kel “*“* szik

:s>- 7.31 4.5511027 11 22
I. 7.30 4.56 11050 éjfél.2, 7.29 4 57 11 16 0 25
:i. 7.281 4.59 1147 1-28
1. 7.26 5. 1 i> u. 2.31
*». 7.25 5. 2 1. 9 3 34
t>. 7 24 5. 4 1 2. 1 4.36

Buda]jesii g.ib n t árak. ]
Bűza 10.75 10 90 Ui
Ro /.ff 10.05 10.30 R<
Th.ig'*ri 5.55 5.60 IV
Köb
Zab

es 6.40
6 25

6 00 Ki 
6.55 /

Ma jegyeztetik: 
Búza 9.50 9.80

Rozs 9.— 9.20 

Zab 6.— —.— 

Hajdina —.— — 

Köles 5.50 

Kukorica 6.—  —

10.74 
10.50 
5 94

10.54
5.97

6.59

H I R D E T É S E K .

á r i a c z e l l i  
Gyomorcse p p ek

nagyszerűen fiatnak g>omor bajoknál, nélkülözhetetlen és álto 
lanosan ismeretes házi es néns/.er.

regés. felesleges n,alkakiválasztás. sárgaság, undor és hányás 
gyomorgörcs, snikiiles.

H athatos gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a m enynyiben 
ez a gyomorfol szannazolt. gyomortulferhelésnél é telekkel és 
italokkal.giliszták, majöajok . - hamorrhoidáknál

E m lített hajóknál a Ila r i i ,< z r lU  „,/o in on  h
evek ó la  k itűnőknek ........

M agyarországi fő rak tár 
T ö r ö l i  J o / . s e f  - 

lliK lap e s i. K irály n
A védjegyet és aláírást 

íg tc k in te n iü  Csak oly , 
ögadni. m elyeknek bürke 
í  van ragasztva  a koszit 
ady) és ezen szavakkal:

; íjr*Kna

í j  Yi/íéőáéy. '• f/i/outorrtr/iiir/i •
S o p ronban : G un t Jenó g y ó g w .r .

• is Miit Uj . i . i / .  Kapa várói 1:
S/eiit-Janos-Mosoiivban : Ninsrer

HorgonyPainExpeller.
Ezen rég jó i iák bizonyult be-

dörzsö lést csú z, köszvény, tag -
szaggatás stb.. ellen legjobban
ajánlhatjuk a t. ez. közönség
figyelmébe. Eg V üveg ára 40 és
70 kr. és a U■gtöbb gyógyszer-

tárban kapható.

Csak liorgonynyal valódi.

FeUilnBst kBllö
újdonság nők részére!

Mimluii előképzettség  nélkül 
'e b e t  m é rté k e t venni, m in 
tázn i és szabni a cs. és kir. 

szabadalmazott

y E x c e l s i u r
t szabászati készülék
l segélyével, akár gyerm ekru - 
i l lá t  akarunk készíteni, akar 

!-----------------— -  legfinom abb női ru h á t.
A pontos és sikeres mórtékvevésért és szabásért 

jótállutik. Ezer meg ezer példa bizonyítja az 
EX.CELSIOK szabadulni. szabászat! készülék

czélszerü voltát. Enuek egy háztartásból sem volna 
szabad hiányoznia.

A kezelés igen egyszerű, sót fiatal leáuyok ré
szére is. Az egész készülék ára, magyarázatokkal 
együtt minden nyelvben csak I frt ,»0 kr. Szétkül
dés naponta kétszer utánvéttel, vagy az össze" eló- 
legcs beküldése m ellett bérmeutve.

Kizárólagos főraktár alu líro tt szabadalom -tulaj
donosoknál :

ItHHy és ltot Inna ii. Becs,
I I .,  l lo iiu iis traN se  Ifi.

Főraktár Magyarhon részére Budapesten, G o ttlie b  
Vilm osnál, Andrássy-ut 49. sz. a. 1 2 -1 1

Nyomatott Grüubaum Mark gyorsaaj tóján Muraszombatban.
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