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liarcz, az alattomos-ág, a ravaszság 
baozillusainak biztos tanyája, ahonnan a 
szélrózsa minden iránya felé menekülni 
annyian vágynak. Hiszen a hol az em
ber leveti azt, a mi benne isteni: nem 
marad más ott, mint a mi ördögi!

Szálljunk lelkűnkben fel e mocsár- 
béli Suurn cuique! Emelkedjék föl lel
künk a magasba oda, hova e nemzet 
nagyságát tollal és karddal kivivni 
küzdő magas, feledhetetlen emlékű há
zaljak elköltöztek. Ok legyenek ra
gyogó napként a mi példáink szenve
désünkben is.

„Hadi maradjon gyáva földíjn a göröngy!' 
Leouidás, a spártai hős emlé&e él máig 
is; nem nézte ő, hogy Xerxes millié 
emberével áll szemben; megütközött, 
elvérzett, de ma is bámulja egész vi
lág e páratlan hősi önfeláldozást. Tör
ténelem örökiti meg f. magyar honvéd 
nevét is; nem számlába meg az ellen
séget, de ment elébe és ütötte, vágta, 
űzte.

Miért kellene tehát nekünk édes 
jő ,,Sz“ Uram hátrálnunk?

Ha Colombus után nem megy Eu
rópa szellemi ós anyagi tőkéje Ameri
kába, vájjon volna-e Amerika az a bol
dog Eldorádó, aminek azt ismerjük? 
Vájjon az ott talált indiánusok kivit
ték volna-e eme világcsodát?!

A „széthúzás ördögé11 -vei kedves ,,Sz“

I Uram nézzünk szembe; nem mindig 
oly fekete ám az ördög, mint a minő
nek azt festik. Sokszor a lóláb meg
látszik, de meg is botlik ám !

Mikor az orvos előveszi bonczké- 
sét, sebet vág vele; de az begyógyul. 

Mikor az orkán szánt, vad kószá
lása után „borúra dérit' következik. — 
A legkeserübb labdacs is meghozza 
gyakran üdvös hatását.

Ébredjen föl lethargikns álmából a 
tespedésnek indult magyar társadalomi 
Fel előre I Mi hirdessük Krisztus gyö
nyörű tanat: „A mit nem kívánsz, hogy 
az emberek veled cselekeijenekl te se tegyed 
azt másnak “ Ks aztán tartsuk meg azt 
a másik szent tanitást is: „Szeresd f e 
lebarátodat, mint ÖnmagadatHa ezt hir
detjük, ha ezt megtartjuk, követjük, 
még szalmaszálat sem teszünk feleba
rátunk útjába: akkor jő el a társada
lomba Isten békéje, áldása, boldog-

No most már édes ,,Sz" Uram 
ugyebár mégis megünnepeljük márczius 
15-ikét t

Amint jő a tavasz üde, éltető le
vegője, úgy jő el mindenkor márczius 
15-ike is, a mig magyar él e vérrel 
szerzett hazán 1

Lemondani e nagy napról, ennek 
ünnepléséről: sirba temetkezés lenne!

A ki leladja az ellenségnek jól vó-

És mégis ünnepeljünk!
, B o rú ra  d e rü !‘ volt jelszavunk, 

mert „megfogyva bár, de törve nem, él nem
zet e hazán!"

„Szomorú, valóban szomorú' százado
kat élt át a magyar, ma is napról- 
napra küzd és tör önmaga ellen, ami 
igazán „szomorú, valóban szomorú;'1 egy
mást üti-vágja, — eszi-rágja az utolsó 
porczikáig, „szomorú, valóban szomorú,* 
hogy a vakondmódra bujkálók ássák 
alattunk a talajt; és mert másként 
nem férhetnek hozzánk, scorpiópoliti- 
kával iparkodnak legalább csak sar
kunkat is megsérteni.

Bizony a társadalmi téren ez is 
„szomorú, valóban szomorú.“ A ki a de
nevérpolitikát ismeri és űzni tudja, itt 
az boldogul; pedig ez is „szomorú való
ban szomorú.* Hol keressük a képmu
tatással szemben a becsületes, őszinte, 
férüas, nyílt jellemet?

A tarkas és a bárány ismert me
séje igen régi és maiglan is él, áll a 
maga hűségében. Bizony szomorn álla
potok vannak itt e határszéli parányi 
fészekben. — Egy marokban elférhetne 
itt a számot tevő, magyar nemzeti 
irányt és szellemet éleszteni hivatott 
értelmiség I

És? és? és?
Ne szóljunk róla; ne tudja meg a 

világ, hogy e váioska a folyton dúló

A szerelmes szerkesztőség.
Tyúkodon már-már kihalóban van az iroda

lom és művészet
A város bölcsei értekezletre gyűltek össze, 

melyen azután szépen el is határozták, hogy egy 
uj irodalmi és társadalmi lapot teremtenek, ame
lyet a várói kasszájából 21 frt 38 krral fognak 
aubvenczionálni, egyúttal megállapították, hogy az 
uj lapot öreg és feleségen családapa fogja szer
keszteni, valamint munkatársai is csak Tyúkod 
nestorai lehetnek

Az avatatlanok felvilágosítására, a kik a vá
ros bölcseinek ez utóbbi határozatát nem értik, 
elmondjuk, hogy volt már Tyúkodon egyszer egy 
társadalmi és irodalmi lap, a Tyukodi Kürt, mely 
virágzott is annak idején.

200 példányban nyomták, a melyből 32 az 
előfizetőknek járt helyben és vidéken, 126 tiszte
letpéldány ment szét, 22 lap pedig rendesen meg
maradt makulatúrának.

A mint tehát kitűnik, a .Hirkürt' Tyúkodon 
elég nagy népszerűségnek és pártolásnak örven
dett Fele ós szerkesztője Komoly Tamás, főszer
kesztője Csélcsap Laczi és főmunkatársa Csősz 
Kázmér minden szellemi tehetségüket latba ve
tették, hogy változatos, mulattató és erköicsképzó 
czikkekkel elégítsék ki a tyukodi intelligenczia 
magas igényeit, ki is elégítették azt, a közönség 
uerette a lapot és mint már említőtök, impozáns

módon pártolta is és a lap egy szép napon mégis 
megbukott végképen, m ert. . .

* **
Ezzel a .mert*-tel kezdődik a Hirkürt di

csőségének letűnése. Kezdődik ez azzal a plakát
tal, mely a műkedvelő közönség tudomására 
hozta, hogy Felleghy Balambér színtársulata a 
napokban Tyúkodra érkezik és az állandó szín
házzá dekorált kocsiszínben megkezdi előadásait. 
Az egész város forrongani kezdett a hírre, a mű
vészek fogadtatására rendező-bizottság alakult, a 
háztetőkön kitűzték a választásról megmaradt 
kortes-zászlókat; a Hirkürt , Tyúkod és a ma
gyar színművészet* ciimmel külön kiadásban üd
vözölte Thália papjait. Az országúton a kordélyon 
érkező művészeket tiz fehérruhás leáuy és óriási 
néptömeg ujjóDgó éljenzéssel fogadta Ilyen pá
ratlan lelkesedéssel kezdte meg Felleghy társu
lata előadásait T)üködön a ,Suhancz“-czal A 
közönség el volt ragadtatva Józsit Bájhegyi Pi
roska, a hazai színművészet egyik legfényesebb 
csillaga játszotta, a kinek minden mozdulata után 
felharsant a tomboló tapsvihar úgy, hogy a da
rab végén az átszellemült közönség már együtt 
énekelte a művésznővel:

Ha majd bajuszom nő,
8 katona leszek . ..

De leginkább elvolt ragadtatva a Hirkürt 
szerkesztősége. Szóval Bijhegyi Piroska egyszerre 
meghólitotta a közönséget A szerkesztőség vele 
vacsoráit s együtt csípett be a Csipkevölgyhöz 
czimzett vendéglőben, a honnan hajnaltájban ban

dukoltak haza: az imádott művésznő és a szerel
mes szerkesztőség.

* **
A Hirkürt legközelebbi száma ezután telje

sen Bájvölgyi Piroskának volt szentelve
A vezérczikk „Bájvölgyi Piroska hatása a 

nemzeti művészetre" czim alatt azt fejtegette, 
hogy a jeles művésznővel egészen uj aera veszi 
pitymallatát a művészet egén. A tárczarovatot 
egy lyrai műremek nyitotta meg, jambusokban 
pergedezve, e czimmel .Hozzá.* A lendületes köl
teménynek végső strófája igy hangzott:

Oh nagy művésznő ssép P iroskai 
As arezod miért oly piros ma ?
Sötét szemed két piczi haugya,
Oh mért nem bírlak téged angya— L.

Ezt követte egy ily czimü czikk: Bájvölgyi 
Piroskáról. Irta: Bájvö’gyi Piroska. A hírrovat 
is tele volt a diváyal a kritika négy hasábon 
magasztalta Bájvölgyi Piroskát, kit egy nívóra ál
lított Blahánéval és madame Judiecal A szer
kesztői üzenetekben tudtul adta, hogy Bájvölgyi 
18 éves s hogy még egy fogát sem piomboz- 
ták. Piro ka mindezekért elismerni kegyeskedett, 
hogy a Tyukcdi Hirkürt a legjobban szerkesztett 
lap a világon

* **
Ez & nyilatkozat csak még jobban lángra 

lobbantotta a szerkesztőséget.
Komoly órák hosszán az ő nevét sóhajtotta* 

Csélcsap mindenütt az ő hollófürteiről zengede 
zett, a melancholikus Csősz pedig úgy verselt* 
mint egy lovagkori trubadour



dett állását, az veszve van; pedig 
éppen itt a határszélen kell az utol- 
sóig buszke bátran kitartani a ma
gyarnak !

11a a nszéthúzás ürdoge'u elválasztott 
is bennünket, akkor is talpon és ré
sen legyünk, győzzön a jobb, nemes 
versenyre föl — előre! Leszünk, akik 
ott leszünk!

Hogy aztán elmondhassuk a köl
tővel :

„Szent hazánk !
Meg tevénk mind mivel csak tartozóink

TOROK ERNŐ.

Tudnivalók a kiállításról.
Még csak egy két hónap és benn vagyunk 

a nagy nemzeti ünnep eseményeiben, a mil
lenniumi országos kiállítás gazdag panorá
májában. A kiállítási igazgatóság minden osz
tálya lázas buzgalommal s mindamellett min- 
deure kiterjedő gondossággal végzi az ez al
kalomra szükséges előkészületeket. Napról- 
napra újabb gyakorlati intézkedések történ
nek arra nézve, hogy a kiállításon való rész
vétel módozatairól, a kiállítás és annak lá
togatása összes körülményeiről mindenki gyors 
és alapos értesülést nyerjen. Erre a czélra 
szolgainak ama legújabb intézkedések is, me
lyek a kiállítási targvak beszállítására, a 
kiállítandó largyak detaiiszerü elárusitasára 
s a kis-iparosok és kis-kereskedők tömeges 
felrándutasara vonatkoznak. — Különösen ez 
utóbbi intézkedés elismerésre méltó nyilvánu- 
lása annak a törekvésnek, hogy az országos 
kiállítás liasznoá tanulságait a társadalom 
kevésbbé vagyonos osztálya számára is köny- 
nyen hozzáférhetővé tegyek.

A kiállítási igazgatóság s a kereskedelmi 
miniszter újabb intézkedéseit a következők
ben ismertetjük :

A kiállítási tárgyak csomagolása és be
szállítása.

Mindazoknak, akik az ezredéves országos 
kiállításon mint kiállítók résztvenni szándé
koznak, a csomagolás és beszállítás körül 
egyöntetű eljárási kell követniük. A k iállí
tandó tárgyakat folyó e*i mirczius hó 15 tői 
április ló é ig  terjedő lőbeo hatatlanul 
be kell küldeni; sőt azok a tárgyak, melyek
nek elhelyezése hosszabb reudezkedést, sze
relést vagy alapozást igényel, már a szállí
tási határidő előtt szállíthatók. A kiállítandó 
tárgyak szilárd anyagba, lehetőleg erős talá

lta három ilyen forrongó vulkán egyszerre ' 
kitör, akkor borzasztó földrengés rázkódtatja meg 
a levegőt A szerkesztőség, a hol ezelőtt csönde
sen szundikáltak a békés munkatársak délutá
nonként, most mindennap színhelye volt az otthe- 
lói jeleneteknek.

Egyik a másikra volt féltékeny, mindegyik el
sőbbségi jogot igényelt a bájos művésznő szerel
mére és mindegyik fenyegetódzött, hogy ember
ölés lesz a dolog vége fiit bizony, nem a« lett 
a vége.

Mert a szerelmes szerkesztőség, mint min
denki a ki szerelmes, vak lévén, nem látta meg 
a Don Juan kiadót, Fáklya Lázárt, a kire a Hir- 
kürt technikai előállítása volt bízva

Ez a fáklya hamvasztotta el egyszerre a 
szerkesztőség uagy szerelmét és a llirkürt dicső 
Bégét is. Mert; es itt következik a „mert* — 
egy szép reggelen a Tyukodi llirkürt gyászkeret- 
beu és külön kiadásban a következő szenzácziós 
jelentéssel búcsúzott el az árnyékvilágtól:

„Búcsúszó.
Mélyen szomorodott és felháborodott szívvel 

jelentjük a nagyérdemű közönségnek, hogy Báj- 
völgyi Piroskát, társulatunk legtehetségteíenebb 
tagját, Fáklya Lázár, 1 >punk haramiaszivü ki
adója, tegnap Budapestre szöktette. Miután egy 
lap kiadó neikül nem adható ki A Tyukodi Hir- 
kürtöt ezennel beszüntetjük. A szerkesztőség S

Kos, ne tessék csodálkozni azon, ha most, 
mikor Tyúkod bölcsei uj lapot akarnak inditaui 
az irodalom felvirágzására, határoz&lilag mondják 
ki azt, hogy az uj lapot csakis az öreg és fele
sége-, családapa és 70 éven felüli munkatársak 
Merkeszlbelik FEHÉR DEZSŐ.

dába csomagolandók, melyeknek födelét csa
varszögekkel kell 1 zárni. E g y  csomagba v. 
ládába csak e g y  kiállítónak e g y  csoportba 
tartozó tárgyai helyezhetők, kivéve a gyűj
teményes kiállítások tárgyait. Minden cso
magba két árujegyzék teendő, a csomag vagy 
láda o'dalán és födelén ped g ragczédula al
kalmazandó, melyen a kiállító nevét, a fel
adási állomást, a csomagok darab- és sorszá
mát kell feltüntetni. A kiállítás igazgatósá
gát a kiállitó értesíteni tartozik, hogy tárgyait 
mikor és hol adta fe l; viszont a kiállítási 
igazgatóság azonnal értesíti a kiállítót, mi
helyt csomagja megérkezett. A vasúton vagy 
hajóval küldött tárgyak rendes fuvarlevelek
kel adandók fel, a vasu'akkal és hajózó tár
saságokkal megállapított dijszabás mellett, 
mely minden állomáson beit kiüthető. E díj
tételekben a k e z e l é s i  illeték, a törvényes 
szállítási adó, az esetleges liidvám és pót-il
leték is már bennfoglaltatik. A tárgyak pos
tán is küldhetők. Czimü elég „Budapest— 
kiállitás“-t Írni, mig a küldeményre ráírandó : 
„Kiállítási tárgyak “ — Bérmentetlenül vagy 
utánvéttel kiállítási tárgyak nem adhatók fel.
A Budapestre erkezett tárgyakat a kiállítás 
szállítója helyezi el a kiállítás megfelelő 
csarnokaiba, a kiállítónak utólagosan felszá
mítandó szállítási költség mellett. Minden 
kiállítónak fontos érdeke, hogy tárgyai minél 
előbb, de a kitűzött határidőben o k v e t l e n  
beérkezzenek.

Egyébként az igazgatóság készséggel szol
gál további felvilágosításokkal is.

A kiállítási tárgyak elárusitása.
Az ezndéves kiállításon bemutatott tá r

gyak k ilá t"  . i a kiállító vagy ennek megbí
zni j i  avagy az igazgatóság kebelében szer
vezem „elárusító osztály * közreműködésével 
árusíthatók el. A közvetlen elárusitás joga 
azonban csak olya » tárgyakra vonatkozik, 
melyek a kiállítás területén készültek, mint 
aminók pl. az emléktárgyak, ékszerek, dtsz- 
mütárgyak, házi-ipar — mülakatos, — élel
mezési czikkek, művirágok stb. és olyan ki
állított csikkekre, melyek nem tartoznak a 
kiállítási szabályzatban megállapított azon 
tárgyak közé, melyek a kiállítás bezárása 
c ott el nem vihetők. Aki azonban az eféle 
kiállított tárgyait akár detaiiszerüen, akár 
közvetlenül maga akarja elárusítani, az ta r
tozik a kiállítás igazgatóságához engedélyért 
fo yaiuodui, tartozik a mi gállspitott elárusi- 
tási illetéket fuetui, végül megbízottját az 
igazgatóságnál bejelenteni. A ki ily módón 
engedélyt kapott az elárusitásra, az megbí
zottja számara szabad bemenetre jogosító 
munkás-jegyre ta rtha t igényt. Más részt a 
kiállítók igénybe vehetik az igazgatóság ke
belében szervezett elárusító-osztályt, illetve 
a felügyelettel megbízott személyzetet, mely 
esetben külön e l á r u s i t á s i  engedélyt nem 
kell kérniük s elárusitási illeték helyett csu
pán a tényleg eladott tárgyak után tartoznak 
jutalékot fizetni. Végül kívánhatják hogy az 
elárusitás eredményéről részletes könyvkivo- 
nat kézbesittessék nekik, valamint hógy a 
kiállított tárgyak alapján javukra megrende
lések is fog adtassanak el. Mindenesetre jől 
teszik a kiállítók, ha abbeli szándékukat 
minél előbb bejelentik.

Kis iparosok kis kereskedők és segédm inká
tok tömeges felrándulása 

A kereskedelmi miniszter, mint az ez
redéves kiállítás országos bizottságának el
nöke rendeletét küldött valamennyi magyar- 
országi kereskedelmi és ipirkaoiarához, mely
ben tudatja velük miudízűn kedvezményeket, 
melyekben a kiállításra tömegesen felránduló 
hazai kisiparosok, kiskereskedők és segéd
munkások részesülhetnek. E 'ek  szerint az 
ily tömeges felrAnd illádban résztvevők az ál
lami vasunk vonalain 11-od osztályú fé'j gy- 
gye! a Ilí-ik  osztályon és III. osztályú egész 
jegygyei a Il-ik osztályon utazhatnak Buda
pestre és vissza. Intézkedett továbbá a mi
niszter, hogy e látogató csoportok kivétele
sen 20 krros mértékeit jegygyei léphessenek

h,> a kiállítás területére, állandó, díjmentes 
kalauzolás s a kiállítás területén való olcsó 
étkezés mellett. A miniszter megkereste a 
fó és székváros hatóságát is aziránt, hogy 

népiskoláiban berendezett tömegszállásokat 
elsó sóiban ezen, a minisztertói kezdeménye
zett tömeges felrándulás résztvevőinek tartsa 
fönn. Mindez intézkedéssel sikerült biztosí
tania a miniszternek, hogy a in. kir. állam
vasutak zónadíjszabása szerint a XIV. kör
zetben lakó mesterember, kiskereskedő, ipari 
segédmunkás 8 f o r i n t t a l  képes lesz fél
éé leutazásának III. osztályú menetjegyét, 
két napi szállását, 2 belépti jegyét és kél 
ebédjét kílizetni; a VIII. körzethez tartozó 
vidéken lakd költségeit a felsorolt czimeken 
5 f r t  50 k r r a l ,  a IV. körzethez tartozó 
vidéken lakóét 4 í r t t a l  lehet előirányozni. 
A jelentkező csoportok részére, melyeknek 
j  miniszter óhajtása szerint, legalább 30 — 30 
résztvevőből kell állniok, jegyfüzeteket fog
nak kiadni, melyekben a menettérti- és be
lépőjegy, továbbá a szállásra és ebédre szóló 
utalványok lesznek Az utazás napját és pro- 
grammjál, nemkülönben a felránduló csopor
tok szerrezését a miniszter az illető keres- 
IíhHuImi ót in irkam arára hízza.

Tavasz előtti théma.
C*ak pár nap választ el berniünket azon idő

től, mikor a földmives gazdák ujra munkához 
szedik gazdisági eszközeiket, hogy ujult erővel 
és reményuyel munkálják meg az áldott anya- 
földet.

Mert hát mi rendeltetésünk, de tán túlságos 
berendezkedésünk folytán földuiivelő állam va
gyunk és a nép jól ét vagy országos Ínség attól 
függ. beüt-e a termés avagy sem ? Ha beüt, ak
kor a kereskedő és iparos is jobban boldogul, 
migha rosszul sikerül, megsínyli azt az ország 
minden polgára.

Szándékosán mondjuk, hogy csak könnyebben 
boldogulunk a jó termésnél, meit legyen a termés 
bármily kitűnő, azért a mostani árviszonyok mel
let a földmivesnek fáradsága és veszélyeztetése 
nem áll arányban a jövedelemmel. Még néhány 
évtized előtt a magyar Ini'.a keresett világezikk 
vala, azóta a német piacz a magas védvám foly
tán ránk nézve teljesen elveszett.

A mezőgazdaság ma már nem bajt olyan 
nagy jövedelmeket és bizonynyal a föld felcsigá
zott árában a közelebbi években el kell érnie a s  
egészséges ár-Huktuácziót.

A mezőgazdálkodás mellett egyéb gazdaság- 
viteleinket visszaesések, vagy formális katasztró
fák érték az utóbbi időben Ssőlóuket töukretette 
a tiiokszera, mely nemcsak jövedelmet nem bajt, 
de rekou'trukcziója nagy összegeket nyel el.

Azt mondják, hogy segíts magadon, az isten 
is megsegít. Es az elkoptatott frázis alatt értik,, 
hogy a kisgazda szorultsága esetén vegyen igénybe 
okos hitelt. De ezek elfeledik, hogy a gazdának 
csak egyszer vau aratása, ellenben a váltót há- 
romszor-uégyszer kell éveukint prolongálni.

Sötét képet festek, de ha már megkezdtem, 
megfestem egészen.

Nem csak a földmivelés és szőlőszet nem hot 
hasznot, hanem az állattenyészléi is elvesztette 
jelentő légét. Marh i-kereskederünkot nemcsak a 
négy hu-behozatal. hanem az altatok között fel
lépő betegségek is bénítják, aztán <>z az egyoldalú 
gazdasagvitel, mely a kalászos búza termelésében 
kimerül és sem legelőkre, sem takarmány terme
lésre nem vet ügyet. A rendszabályok a piaczok 
el/áiolása, az eladásnak sokszor lehetet len>ége 
kedvét szegik a gazdának, hogy az állattenyész
tés ez ágával foglalatoskodjék.

Némi haszonnal jár még a teli- nászét, a tej- 
termeié*; ds ez is csak azoknál, kik a va úthoz 
közel laknak és az általuk produkált tej4  a na
gyobb váró.okba szállíthatják.

De árok, kik a várostól távol laknak, a te
henészeiből nem meríthetnek h isznot, mert falu
helyen a tej igen nehezen értékesíthető, kis ár 
mellett i». Lehet ugyan a tejet túró és vaj alak
jában értékesíteni, de a müvaj ezeket aunyira le
szorította. hogy csak világos veszteség mellett le
hetne vele kereskedni. A rendes tehéntejből ké
szített vaj ma klgramja Budapesten 50 — 56 kr.; 
a vidéki kereskedő mit udhat hát a termelőnek? 
Ez bénítja meg a tejtermelést, a müvaj, melynek 
előállításával a r tides vaj minőségben ugyau na
gyon i°, de árban uem konkurrálhat.

Hiszen szép elv az a s/abud ipar, de annak 
olyan túlzásait midőn az legnagyobb i;d talapot, a 
földet sújtja, ki i lat ok közzé kellene szoritaui.

Fntdmivelő állam lévén, pártoljuk tehát első 
•orbiii azt, a mi ma vau és ennek a földiui- 
v.lósnek felvirágzása fog vezetui uz általános 

• nemzeti jóléthez.



Kétségtelen, liogy gazdasági bajaink megor- 
r08lása tőlünk nem függő tényezők jóakaratával 
érhető el Am a/, is bizonyos, hogy inig gazdáink 
ft máról-holnapra megélés elvével gazdálkodnak, 
gmiiit azt a patriarchális időkben eltanulták: ad
dig a saJó rendszeresen közzé fog tenni ilyen és 
elili t hasonló, mitsein érő kontemplócz.ókat; 
gazdasági bajauik p-dig megorvo-olva nem lesz
nek • oh*. Mert gazdasági bajainkat a gazdák or
vosolhatja meg n a g y ré t. V. L.

Helyi és vidéki hirek.
— M árczius 15. A muraszombati ca- 

sino s a muraszombati dal- és zene-egylet 
1848. márczius 15-ikének megünneplésére 
Muraszombatban a Korona vendéglő nagy
termében lársas-vacsorával egybekötött em
lékünnepélyt rendeznek, melyre mindakét 
egylet összes tagjait, továbbá Muraszombat
nak és vidékének minden hazafiasai! érző in 
telligens polgárát ezennel meghívja a két 
egylet elnöksége. Külön meghivők nem bo
csáttatnak ki. Az ünnepély kezdete esti 7 
órakor. Tarsas vacsorára jelentkezéseket el
fogad dr Czipott Zoltán a casino elnöke és 
Csorna Jenő a dal-egylet elnöke. Egy terí
ték ára 1 Irt 20 kr. Az estély programmja: 
Elnöki megnyitó, tartja dr. Czipott Zoltán, 
a casino elnöke. Századok visszhangja Balog 
litvántól, >enéje Varga Józsefiül, előadja a 
dal- és zene egylet énekkara Emlékbeszéd, 
tartja Csorna Jenő a dalegylot elnöke. Már
czius 15. Ábrányi Emiltől szavalja Siukovich 
Elek ur. Alkalmi felolvasás, tartja dr. Czipott 
Zoltán. Petőfi Nemzeti dala, zenéje Kálozdy 
J-tői elő-dji az énekkar. — A programra 
befejezése után tánczmulatság következik Az 
ünnepély iránt általában nayy érdeklődés 
muta kozik s úgy látszik, hoyy sokkal látoga
tottad is lesz. mint a közel múlt években — 
a mi helyén is van a millennium esztende
jében.

— Névnap. Dr. Czipott Zoltán járás- 
orvos tegnap este ülte meg uévümiepét. Az 
ünnepelt házánál együtt volt a muraszombati 
t&rsasag színe java s egymást érték a szelle
mes felköszöntók az üunepelt egészségére.

— A h o d ó lie g ji  eveiig, gyülekezető«n a 
nt. Sziuicz L ijó.i halálával megüresedett lelkészi 
állaüt f. hó 11-éu töltik be választás utján Kan
didálva vauuak : .Sittár Károly bodóbegyi h. lel
kész, Szalay János várpalotai és Bittér István 
tolna-hidegkúti s. lelkészek. A bivek bizalma — 
mint halljuk — Siftár Karolybau összpontosul, a 
ki is az üresedés óta példás buzgalommal vezeti 
a gyülekezet dolgait, Xiskó György gyülekezeti 
felügyelővel egyetemben.

— P an aszt vettünk , hogy a major 
átellenében, a várkert mellett, a vár-uleza 
felé vezető ut-árok m ar é ve k  ó t a  nem 
volt tisztogatva, a minek következtében a 
Kis Szombat felől jövő viz mind a városba 
tolul be. — Ajánljuk az elöljáróság figyel
mébe.

— A I m t t já n d i  o lv a s ó k ö r  által Battyán- 
don tartandó márczius 15-ki ünnepély műsora: I. 
.Szózat* (Vórösmartytól), énekli az olvasókör tag
jaiból összeállított négyes hang. 11 .Alkalmi be
széd", irta és előadja Fábry Pál. III .Tavasz el
múlt*, előadja a magyar zenekar. IV. „A magya
rok Istene* (irta Petőfi Sándor), előadja Kolossá 
Miklós. V. .Hazafias dal*, énekli az olvasókör 
tagjaiból összeállított negyei hang. VI. , Kossuth - 
induló*, előadja a magyar zenekar. VII. .Riadó* 
(irta Czuczor Gergely;, előadja Horváth Lajos. 
VIII. Hymnus (Kölcseytól), énekli az olvasókör 
tagjaiból összeállított négyes hang. IX. .Rákóczy- 
induló*, előadja a magyar zenekar. A négyes han
got vezeti Cs&plovits Ferenci karmester. A szün- 
ora alatt több ez alkalomra készült tárgy lesz 
kisorsolva az olvasókör javára

— T e ii)é« z A lla t-v iz « g á ln to k . A mező
gazdasági törvénynek ide vágó rendelkezései az 
idén jönnek először alkalmazásba. E törvény 
szerint a vizsgálat nemcsak a bikákra, hanem a 
sertvésekre és a kosokra is kiterjed. Járásunkat 
illetőleg a vizsgálatok a következő sorrendben 
tartatnak: márczius 16-án d u 2 órakor Csend- 
lakon, 17-én délelőtt 9 órakor Muraszombatban, 
lö-án délután 2 órakor Vizlendván, 19 én dél
előtt 9 órakor Felsó-Lendván, 2U-án délelőtt 10 
órakor I'eterhegyen, 21-én délelőtt 9 órakor Tót- 
kereszturott, 27-en délelőtt 8 órakor Mártonhe- 
lyen, 24-án délután 7»3 órakor Márkusházan, 
30-án délelőtt 8 órakor Bodóhegyen és délután 
2 órakor Ilidegkuton.

— Ára<la*. A múlt héten beállott hirteleu 
hóolvadás ugyancsak megdagasztotta a legkisebb

patakokat is. A Lendva patak, a mely kánikulá
ban alig hajt annyi vizet Czvetics polgártársunk 
malmára, hogy egy kerekét is forgatná, most oly 
erővel ment neki a muraszombati malomnak, hogy 
az egész gátat elhordotta — úgy szedtek ki da
rabokban belőle A városbiró kirendelte a köz
erőt is az összetorlódott jég eltávolítására, de ak
kor meg a battbyányfalvi határban állott meg a 
jég s vi8szauyomva az árt elöntötte a muraszom
bati határ alsó részét, a lukácsfai és batthyány- 
falvi határokat Bizony ideje volna már, hogy ez 
a rakonczátlan patak alaposan megrendszabá- 
lyoztassék

— Uj lííz o llü -e g y le t .  Múlt számunkban 
irtuk, hogy a nagy és nepes Mezóvár község még 
nem bir tűzoltósággal. Erre a mezőváriak siettek 
azonnal megalakítani az egyletet. Ideiglenes el
nök Kühár István lett.

— F ig y e lilie z te té a . A muraszombati gaz
dasági fiók. gy let újból figyelmezteti tagjait, hogv 
még van raktáráu rigói leu (kilója 20 kr.) aran- 
k ámen tea lóbermagja (kilóukent 78 krjával) s né
hány métermázta .Migyar Kincs* burgonyája. 
Úgy tudatja a már jelentkezett tagokkal, hogy 
a fajmalaczokat és fajtytikokat e hónapban fogja 
kiosztani. A választmány.

— A b a la to n p a r ii v illám on v a su l. 
Budapest-veszprém-csaktoruyai villamos vasút az 
idén okvetlen kiépül és pedig úgy, hogy ez idén 
Budapestéi Keszthelyig, a jövő évben pedig innen 
Ciáktornyáig, majd egészen Fiúméig építik ki. 
Uerczeg Mihály egyetemi tanár e vasut-tervót a 
genfi villamossági társulat finanszírozza tj ez ügy
ben úgy Budapesten, rniut Genfbeti most folynak

tárgyalások.
— T ü z e k . Február 28-án Urdombon Gosz- 

pod István háza és gazdasági épületei, 29-én 
Hári Teréz tótlaki lakós gazdasági épületei, már
czius 2 án Tótkereszturott Gergár Sándor háza 
és épületei égtek le. Mind biztosítva voltak.

— M agyar O ta lá l j - S o r s já té k .  A Ma
gyar (sztály-Sorsjatek — mely nyereményeinek 
sokasága és magasságával, nemkülönben annyira 
kedvező esélyeivel nemcsak hazánkban, de a kül
földön is oly népszerűséget vívott ki magának 
— második osztályúnak húzását márczius 11 — 14-ig, 
tehát mar néhány nap múlva ejtik meg a kor
mány felügyelete alatt és dr. Weinmann kir. 
közjegyző jelenlétében. Azon körülmény, hogy 
ezeu sorsjáték utóbbi hutásainál kisorolt nagyobb 
főnyeremények vidékié.* áltál vásárolt sorsje
gyekre estek, — annak közkedveltségét még iu- 
kabb növelte. A már legközelebbi szerdán kezdődő 
búzásnál 10,000 nyeremény tog 1.648,000 korona 
összértékben kisoroltatui.

Vegyes  fiirek.
A m egyéből,

— A vasvdrmegyei gazdasági egyesület feb
ruár 28-án tartotta Közgyűlését Az egylet elnö
kévé nagy lelkesedéssel újból R tdí K ti min vá
lasztatott meg.

— A kis-czell-marczaltoi vasul eugedélyezési 
tárgyalása f. Ili lü-éu lesz a kereskedelmi mi
nisztériumban.

— A szentgotthárdi járásbírósághoz Kará
csonyi János uyitrai kir.törvszéki joggyakoruokot 
aljegyzővé nevezték ki.

A h a lá ltó l.
— Zala-Eger szeg város képviseló-testülete 

Svastits lieuő volt főispán iránti szeretetéuek, 
föÜratbau adott kifejezést.

— A zalamegyei közp. tkptár elnökévé Háczky 
Kálmán választatott meg.

— Keszthelyen Magasbázy Antal tauár elnök
lete alatt. kath. legény-egylet alakult.

— Zala-Sient-Orötön bíróvá Koháry József 
választatott meg; ezután az elöljáróság tagjait 
választották meg.

— A dunántúli református egyházkerület 
püspökévé A u ta l  G á b o r  ácsi lelkész válasz 
tatott meg.

— Zala-Sz.-Lászlón Stampay Miklóst válasz
tották meg tanítóvá.

— Nagy-Kanizsán Grünbaum Hugó ezukorka 
és czukoráiu gyárat alapított.

— Magyar bál. A toluamegyei uő-egylet a 
millennium alkalmából egy minden izében ma 
gyár bált rendez. A bálon a hölgyek is részben 
magyar diszruh iban, részben magyar népviselet
ben fognak megjeleuiii s franczia-nógyes helyett 
körmagyart tái.csoluek. A uó-egylet ktsouló bá
lok rendezése végett tels’/.ólitást intéz az orszáf 
összes nő-egyletelliez.

— Albrecht Szalvator fóhsrczeg Bozeuben 
elhalálozott.

— Vachott Sindorné született Csapó Mária 
a jeles költó özvegye tebiuir hó 29 én Tipolczau 
meghalt. A boldogult több kötetre való emlék
iratot hagyott hátra, melyben sok érdekes van 
feljegyezve a negyvenes évek kiváló alakjából 
Kos8uthról, Petőfiről, Yörösiuarthyról, Doák Fe
renciről stb.

— Starcsevics Antal, a horvát hízók ve
zére, meghalt.

— A bratkoviczei huszárok sorsa. A 26 hu
szár közül, a kik Bratkoviczeben (Guliczia) Dió
szegi őrmestert bi utál is bánásmódja mia.t össze- 
kaszabolták, egyet. Boros Józsefet golyó általi 
halálra Ítéltek. Kívüle még 2 huszár kapott sú
lyos büntetést, az egyiket 18, a másikat 16 esz
tendei várfogságra Ítélték. A szerencsétlen Boros 
József iránt általános a részvét.

A n ag y v ilá g b ó l.
— Nizzában szobrot emeltek a városnak 

Fraucziaors/ágba történt bekeblezésének 100 éves 
fordulója alkalmából. A szobrot a köztársasági 
elnök jelenlétében nagy ünnepélyességgel leplez
ték le. Ez alkalommal a meutouei polgármesteri 
hivatalban találkozott Fanre elnök a mi kirá
lyunkkal, a ki jelenleg szintén Mentonebati időz.

— Bécsien a községi választásoknál ismét az 
antiszemita párt győzött.

— Az olaszok Erytreában Afrikábau az adaui 
csatában súlyos vereséget szenvedtek, 52 ágyút 
vesztettek s 3 tábornok és 3000 ember elesett. 
Romában nagy az izgatottság a vereség miatt.

— A német császár a uiilleuáris kiállítás 
ideje alatt huzamosabb ideig Budapesten fog 
tartózkodni.

Irodalom.
— Mi Ilon h u n i  T ö r té n e t .  Marczali Hen

rik egyetemi tauaruak az .Árpádok kora* czimü 
nagyszabású mouografiája, mely az .Atbenaeum* 
r. társulat kiadásában megjelenő, ,A magyar 
nemzet története* czimü tízkötetes nagy munká 
nak (luilleuiuiui kiadás) második kötetét képezi, 
immár befejezéshez közéig. A most megjelent 60. 
és 6l. számú füzetek az Árpádház kihalásáról, 
az utolsó Árpádokról szólallak, külön fejezetben 
van leírva a Kun László magyar király alatt ví
vott luorvamezei csata, melynek oly nagyfontos- 
sógu politikai következményei lettek, amennyiben 
a cseh Ottokár legyőzetvén és a Habsbnrgi Ru
dolf vetólytárs nélkül megmaradván, megalapít
hatta a most is dicsőségesen uralkodó Habtburg- 
ház fényes jövőjét. A magyar nemzet önérzetes 
büszkeséggel hivatkozbatik erre a világtörténelmi 
nevezetességű fegyvertényre, hol a magyarok doutő 
szerepet játszották, mintegy a nemzetek sorát lát
hatatlan kezekkel iutóző gondviselés által arra 
hivatva, hogy annak a hatalmas uralkodó-család
nak tegyenek szolgalatot, amely a későbbi száza
dokban megvédelmezi majd a magyart a töröktől 
és a mindinkább terjeszkedő szlávságtól, melynek 
ereje Ottokár halálával összetörött. Erre a nagy
jelentőségű korra, a magyar nemzeti dyuasztia 
kihalásának korára vonatkozólag, eddig még jó
formán ismeretlen, igm számos és igen becses 
történeti adatot gyűjtött össze Marczali Henrik. 
A szöveg tömérdek szövegképpel vau illusztrálva, 
melyek közül csak a feltűnőbbeket soroljuk fel. 
így .Szent Margit koronája*, mely a nemzeti 
múzeumban őriztetik; Dörre Tivadar rajzábau 
aA margitszigeti ap icza-koiosztor romjai*; — 
a Habsburg vara*; — ,A morvamezei csatatér* 
továbbá Martell Károly, I. Albrecht római király 
és az utolsó Árpádbázi király, III Eudre egykorit 
arczképei. A füzetekhez mümellékletül vau csa
tolva .A magyar szeut korona* színes képe; 
BRománkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti 
Múzeumban* Mühlbeck Károly rajzábau; továbbá 
,A veszprómvölgyi apáezák 1109. évből való ala- 
pitóleveléuek* és ,111. Endre kettős pecsétjének* 
hasonmásai. A dissees füzetek ára 30 krajezár. 
Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. 
Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható miudeu 
hazai köuyvkereskedésbsu. Az előfizetők minden 
szombatou egy füzetet kapuak.

A nap és éj hossza.
A n»|» A h o ld

Uel “ÍU*Í kelkel ! sziki] Mik
8 . 6.12 5 3911 3.36 11.10
» . 6. 9. 5 40 4 14 délut

ÍO . 6. 8, 5 42 4 41 1 32
11. 6 8 5.43]| S. 3 2 42
12. 0 31 5 44 5 21 3 50
13. 6. 2 0.46)1 5 36 4 57
14. 6. 0j 5.47J 5 5üj 6 3

P ia c i t  á r a k :

Búza — 
Árpa — 
Rozs — 
Zab —
Hajdina 
Lenmag 
Kukorica 
Köles —

— 6.80

— 5.60 
6 50

.— 6 -  

. -  9 . -  
5.50 
6 -

A y l l t t é r .
E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk.

Nyerssel}™ f a ta l a k r a  való kelmét 8 frt 65 krtól
42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors és Shautuag- 
Pongoes, valamint fekete, fehér és színes lleunaberg-se* 
lyem 35 krtól 14 frt 63 krig méterenként, sima, csikós- 
koczkázott, mintázó .t és ilamaszt stb. (mintegy 240 külön
böző minőség és 2000 szín s mintázatban stb.) postabér 
és vámmentesen a házhoz szállítva és m intákat küld pos
tafordultával: Henttcberg U. (cs. kir. udvari szállító) se
lyemgyára Zürichben. Svájcába czimzett levelekre 10 kros 
és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. — Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéctetnek. A



Tiltakozom az ellen,
hogy a „Muraszombat és Vidéke'1 főivé év márczius 1-én megjelent 9. szamá
ban egy h elyb eli kereskedő hirdette, mikép a Mautliner Ödön magkereskedo 
ezég helybeli egyedüli képviseletét átvette és tiltakozom ezen hirdetés ellen 
annál inkább, és kérem ezt tudomásul venni, mert 20 év óta fennálló füszei- 
és gyarmatáru-üzletemben már egy év óta árusítom a Mautliner Ödön udvari 
szállító kerti és virágmagvait, és kérem a n. é. közönséget, ebbeli szükségle
teit nálam fedezni szíveskedjék. Becses megrendelésüket kérve, megjegyzem, 
hogy csakis elsőrendű friss magvakat tartok raktáron.

Ti*ftel«ttel F iir u l  A lb e r t .
£XXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg

*  H^  X

ar ia-a 
*  czelli

Gyomor-
cseppek

o  z

v x x x x x x x ix x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x y

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nílkUIOzhete'len és általánosan ismeretes
liázi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság. gyomorgyengeség, bűzös lehelet, 
felfujtság, savanyu. felböttögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálka kiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
szükUlés.

Hathatós gyógyszernek biaonyult 
lejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelósnál ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor- 
rhoMáknáU

Említett bajoknál a M á r l » e « e l l l  
K y o n i o m e | i p e k  évek óta kitű
nőknek bizonyullak, a mit száz meg azáz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
haszTiálati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T ö r ö l i  
J n / .w e f  gyógyszertára B u d a p e s t ,
Király utcza 12 6i.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal:
.Valódiságát bizonyítom*.

A Máriaczelli gyomoroseppak valodian 
kaphatók

muraszombatban B ö l c s  B é l a  
gyógyszertárib an .

r *
&

M a g y a r  í ) s z 1 i á l y - S o r S j á t é k .
p F * *  35007 pénznyeremény 7.932,000 korona összértékben.

Legnagyobb nyeremény 171 ... . 
a legkedvezőbb esetben l j  ^  \ ü l  i l l  j II korona.

11. osztály.
HnzAn IHOtt. niftrcziuw II

Nyeremény
1 á looooo kor.
1 , 
i  .  
i  .  
i  .  
i  .
1 „
2 „ 
8  „

10  „ 
13 ,, 

10 0  „ 
8 6 0  „  

9 0 0 0  ,,

60000 
4oooo 
3oooo 
2 o o o j  

15ooo 
loooo 
8000 
4 000 
2ooo 
lo o o  
4oo 
2oo 
12o

looooo kor. 
60000 „
4oooo ,
30000 ,
20000 „
ISooo „ 
loooo ,, 
I6000 ,,
32ooo ,, 
2oooo ,, 
13ooo ,, 
4ooon „ 

l 72ooo ,, 
IO80000 „

II. osztálya vétel-sors
jegyek árai:

40.— 4 0 . - 4 . - frt

II. és h l  osztályú teljes 
sorsjegyek árai:

(10.- 30. -  (>.— 3.— frt

Kzen eredeti árukon kivit) II. osztályú 
sorsjegyek megrendelésénél ajánlott le
vél portója és nyeremény-jegyzék dija 
fejéhen 45 kr., teljes sorsjegyek meg
rendelésénél pedig ajánlási dij és 4 nye
remény-jegyzékért 40 kr. küldendő he,

10000 nyeremények ö-sze.en 1648ouo

III. osztály.
I l n i t ,  1896 . in t ju s  13 4 8 . lg.

Nyeremény
1 jutalomdij 600000 kor.

1
1 
1 
1
2 
2 
5

10 
34 

" "  100 
200 

2 6 5 0  
22000

4ooooo
3ooooo
2ooooo
looooo
4oooo
2oooo
loooo
8000
6000
2ooo
looo
2oo
15o

600000 kor 
: 4ooooo 
■ 3ooooo
- 2ooooo 
; looooo

80000 
4oooo

- 5oooo 
80000

- 2o4ooo
- 2ooooo
- 2ooooo
- 53oooo 
=33ooooo

2 5 0 0 7  nyerőmé lyek s 1 ju alom 6 2 8 4 0 0 0

Az Osztály Sorsjegyeknek I I  osztályra való megújítása az I  osztályú sorsjegyeknek beküldése és a sorsjegy árának befizetésesei legkés'M
márczius hó I jóig eszköztendli.

Sorsjegyeket ajanl es szétküld az összegnek (postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel

H E I N T Z E  K A R O L Y ,  B U D A P E S T
Szo.-Tita-tér 3. Sürgőnjezim  i LOTTOHEINTZE, B U D A PEST. Szervita-tér 3.

Nyomatott Gondon (Ortnbawni Márk gyorasajtóján Munszom hatban.
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