
F e l h í v á s  e l ő f i z e t é s r e .

Lapuul,' i'V/AV. ér január hó elsejére/ a 
tizenneyyedik értölyamlm lép.

Prolira mm u uh mariul a rét/i. .1 mennyiben 
ily szűk körre terjedő riiléki lapnál fe/iefséyes: 
mindenkor arra törekedtünk, hoyy lapnak köré 
oly munkatársak sorakozzanak, kik készek a 
közű ilynek szói!y ód ni.

M idin  t. olrasóinkaf tiszteletlel fe lit Ívjuk, 
hoyy lapunkat jö n n e  is szires támoi/atáshan 
részesíteni szireskedjenek, nem mulaszthatják e 
helyen t. munkatársainknak önzetlen szires köz
reműködésükért köszönetét mondani, kér re okét. 
hoyy a közityy érdekélten kecses f árnnyá fásukat 
a jöröhen se vonják m ey tőlünk.

Lapunkat -i .Irinyi előfizetési d íjért ren
delhetik mey olrasóink.

Tisztelettel

A -Muraszombat és Vidéke"

Sylvester éjjelén.
Megásva már a sir, még csak néhány 

óra és a feledés sírjába hanyatlik az ó év. 
hogy remény teljesebb utódjának engedjen 
helyet.

Mennyi szép remény fűződött a most 
haldoklónak életidejéhez születése első per

emeiben s mennyi maradt c remények kö
zül teljesülotlen!

Szegény ó év, te a sir szélén tántorgó 
agastyán! — Talán úgyis e teljesül.■tlen 
remények okai. hogy oly hálátlanok irán
tad az emberek. Lám, te is mint a többi, 
hoztál számunkra virágos tavaszt, megtöl
tői szérűt, pajtát, s most, midőn örök nyu
galomra térsz, nem ragyog feléd senki szé
ni.'hol a részvét, könye, nincs, ki meg- 
könyezze halálodat.

l)e nem, — — mégis van egy, mely 
temetésedet gyászba öltözve ünnepli, ez a 
nagy természet.

Az égen fekete felhők vonnak föléd 
gyászlepedőt. Megrázkóduak a fák meg
tépett koronái és bánatos hangon búgnak 
gyász danákat élted utolsÜ perczciben. - 
Mintha daemonok vívnának csatát az ele
mekkel, őrületes vad hangm, kaczag, sir, 
majd meg sikoítva Jiyög a ' nekivadutt ter
meszed. Majd itt-ott a háborgó víznek 
megpattanó kérge hallatja, éles fütyülését 
e pokoli zaj hangtömegében . . . .

Egyszerre, mint varázsütésre megszüli 
a. háborgás, lecsöndesül a zaj. kábító né
maság öleli a nagy mindenséget. Szét fosz
lik az égnek fekete leple, és a csillagok 
milliúrdja nevetezve tekintget az éj sötét
jébe.

ló íhántolva már a sir, az óra lusta, 
vontatott, hai gon kongja az éji tizenkettőt. 

Megszületett az nj év!
L"gy üdvöz születésed szűz hajnalán! 
Napjaid a béke. megelégedés és bol-

dogság édes napjai légimiiek számunkra!
— Benned :szilárd) íljon meg e drága hon
— soha végf nem lelő jólétének alapja.

Hozzon t•z újév mimlen napjának ujjú
ébredése áld;íst e soka i hányatott nein-
zetre, legyen számiizvo ;!. viszály és gyü-
löl ség átkos bűne iveit ikből. lobogjon in
kább az őszinte ■zérótét fényes fáklyája
k (izéittün k szakadat la uul. Virágozzék a nép
nevelés, tiuhvíiiány és iipar „merre e hon
napja süt."

Honoljon, kedvfts olvásó. ez uj év fo-
lyarnán lakot Iban jéj egéí<zség mellett a tel-
jes nicgelegetlés.

És végre ez uj év e pjának éjjé
len nozzaü i maci r.ozoin nagy minderiseg
ura. ki hatál inas év> változat lan vagy ezre-
deknek folyásán.

Segítsd, védd és oltalmazd mindenható 
karoddal népedet, a magyar nemzetet, ra
gyogjon á lot1 in >n
felett a béke és boldogság örök napja! — 
Legyen világosság, legyen szabadság, le
gyen vallás és rangkülömbség nélkül jog- 
egyenlőség széles e hazában!

. í „ M i m i i t  És Vidéke" M á j a "

T é l a délvidéken.
.Máskép süvölt a szél az én hazámban. 
Máskép nyargal hóparipán a tél:
A merre száguld. «*íhaI minden élet.
A fák között sikongva száll a szél. 
Király a rónák végtelen hazáján. 
Birodalma fehér szü/tiszta lió . . 
Diadal ú tját semmi cl nem állja. 
Hatalma nagy, erős. mindenható.

Nem i> tél ez itt lenn a délvidéken, 
Nem is szél, mely oly lanyhán lengedez 
Az ég sötét . . . Halk eső hull a  földre; 
A természet hús temetése ez.
A fényes, zöld babériák megfakulnak. 
A cziprus busán hajtja meg fejét . 
Mintha soha tavasz már nem fakadna. 
Oly hervadás teiül el

Hol van a kályha élénk, tiszta lángja. 
A kellemes, barátságos meleg 
Hol van a lámpa kedves, enyhe fenve 
És hol vannak a kedves emberek V 
Magam vagyok az örökzöld honában.
A hol erőtlen, langvos. bús a tél 
Nem törődik senki a más bajával.
Itt minden ember csak magának él.

KI vágyom . . El! . . Az én hideg hazámba. 
Had érjen hó. Hadd járjon át a fagy.
Nem kell nekem a pálmafák világa,
Az én világom szép hazám te vagy.
Otthon elszunnyad télen a természet,
De itt csak lassan, busán haldokol.
A merre járok mindenütt haldoklás:
Halál, vagv élet nincsen itt sehol.

Nem kell nekem délnek csodás hazája.
Nem kell nekem e szürke, enyhe t* l . .
A hol a tél ily bágyadt, ily eiernyedt,
Ott az éu lelkem tavaszt nem remél.
Az eső hűl . . . Minden oly árva, szürke; 
Érzem, elhervaszt ez a hervadás,
Haza vágyom! . . . Lehet halál körülöttem, 
Ha azt tudom, hogy van feltámadás!

P á s z to r  Á rpád .

Az én afíérem.
(Vége.)

Hirtelen mentő gondolatom .ámadt. Mit mon
dott segédem’.' A sértést csak vérrel lehet lemosni 7 
jó, le fogom mosni.
/ Kifizettem számlámat, mely a borra valói; kai 
együtt kerek 20 forintot teli ki. két hordár támo
gatása mellett haza vánszorogtam.

A háziasszonyom ijedten csapta össze a kezeit: 
Nagyságos ur. az istenért mi lelteV 
Semmi, — röhögtem alig hallhatólag — 

lovagias ügyem volt

Ezzel kivettem tárczámat és átadva utolsó :>() 
forintomat, igy szóltam:

Hozzon nekem ezért a pénzért csirkét.
— Micsuda ;;o forintért csirkét ! hát olyan 

éhes a nagyságos ur?
Igen . . azaz nem . . . Külömben ne 

kérdezzen sokat, hanem teg e. a mit mondtam.
Ilövid idő múlva ott volt. vagv 40 pár csirke. 

Vidáman szaladgáltak a szobámban ide-oda és nem 
is sejtették, hogy mi csoda tragédia vau készülőben. 
Egy darabig engedtem őket szói akozni, türelmesen 
váriam, mig megnézik szobám ékességeit, aztán 
bezártam az ajtót, és hozzáláttam a munkához: 
afférom elintézéséhez.

Először is összekötöttem minden egyes csirké
nek a lábát, a mi csak öt órai keserves hajsza 
után sikerüli: aztán levágtam lejüket és össze
gyűjtve ártatlan vérüket a lavórban hozzáláttam a 
sértésnek vérrel való lemosásához.

Egy órai erős i s sakodás és dörzsölés után 
sikerült a majdnem egészen rajtam száradt sértés
nek legapróbb nyomai' is eltüntetni: boldogan fe- 

a becsületem
ismét oly tiszta, mint a frissen esett hó.

Igaz. hogy a t.sztogatás kerek 100 pengőmbe 
került, de 1' . 7 »i. taimitnm. hogyan kell 
b-vagi.i • iu:veket g . ; > in . veszélytelenül elintézni.
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Legyen boldog e nemzet atyja, a ma
gyar király, legfőbb örömét .szabad hazá
ban a szabad nép boldogsága képezze! 

Boldog uj évet!

A műtrágyák szerepe csalam ádé termelésnél.
A műtrágyák forgalma napról-napra növekszik: 

használja azt ma már boldog-boldogtalan, vagy 
hogy a valóságnak megfelelő kifejezéssel éljek: 
használja a legutolsó paraszt is. Hogy jól van-e 
az igy, avagy rosszul V e kérdésre azt hiszem min
den értelmesen gondolkozó gazda ugyanazon fele
letet adja: jól, ha azok okszerű alkalmazása mel
let az istálló trágyanövelésére és alkalmazására is 
kellő, — helyesebben fősulyt fektetik: rosszul, ha 
utóbbiak teljesen mellőztetnek. Mert hiszen mi a 
műtrágyázás czéljaV az, hogy pótoljuk vele azon 
hiányokat, melyek az istálló trágya alkalmazásával 
s legtöbb esetben helytelen alkalmazásával felme
rülnek. Kik követelnek el legtöbb hibát a trágya 
kezelésénél s a trágyázás keresztülvitelénél s éppen 
azok. kikre fennt is hivatkoztam, u. n. parasztgaz
dák. Jogos tehát, hogy a műtrágyák használata 
ma a társadalom ezen rétegében is mindinkább 
terjed, s kívánatba is. hogy terjedjen, de hozzá 
teszem: mind az észszerüség és okszerűség szem 
előtt tartásával.

Az elmúlt ősszel egy megyebeli parasztgazdá
val beszélgetvén, dicsekedve említette, hogy egy 
műtrágya kereskedéssel és foglalkozó úri ember 
ajánlatára beszerzett néhány kilogramm trágyát s 
elhintette azt csalamádéra. Kérdésemre, hogy miért 
éppen csalamádéval kezd műtrágyázási kísérletet, 
midőn az jövedelmezőség takintetében a legke- 
vésbbé mutatkozik alkalmasnak, azon választ nyer
tem, hogy csalamádéja rosszul kelt ki s nem akar
ván azt kiszántani s újból elvetni, ezt a költséget 
inkább műtrágyára fordította s meg nem bánta, 
mert vetése egészen helyreállt, sőt többet kaszált 
le. mint más évben. A használt műtrágya chili- 
salétrom volt. Két katasztrális holdra 80 kilogram
mot szórt el május dereka táján, tehát a vetést 
követő harmadig heten. Kiszórás előtt a fejlődésé
ben hátramaradt, s a rossz időjárás következtében 
megcserepesedett talajon levő csalamádét megfo- 
gasoltatta. Kiszórás után egy jótékony eső követ
kezett s május 2ö-ike körül csalamádéja már oly 
szép volt, hogy a sikert bizton remélte. Keményé
ben nem is csalatkozott, mert a l ét holdról 54 
szekér csalamádét vágott le.

Ezen a  chilisalétromnak tulajdonítható ered
mény eléggé megdönti azon állítást, hogy csala
mádé alá műtrágya nem való. Használhatjuk azt 
bátran épp úgy. mint bármely más növénynél, 
csak legyünk tekintettel a gazdaság viszonyaira. 
Ha például csalamádé után búzát vetnénk, úgy 
leghelyesebb lesz ammon szupeifoszfátot vásárolni 
250 kiiogramnak holdanként elszórása igen jó ha
tással lesz az utóveteményre. Épp úgy helye lesz 
a szuperfoszfátot alkalmazása akkor is. ha a csa- 

• lámádé mint zöldugar termeltetik, s gabonát vetünk 
utána. Egy konkrét esetre hivatkozhatom utóbbit 
illetőleg, a midőn is összehasonlító termelési kísér
letnél a 230 kilogramm szuperfoszfáttal trágyázott 
csalamádé zöldugar után következett rozs 050 liter
rel adott többet, mint az. melynél a rozs istálló 
trágyával közepesen trágyázott földbe került.

Kívánatos volna, ha több mütrágyázi kísérlet 
tétetnék csalamádé alá mert alig egy-két adat áll 
ezideig rendelkezésre.

Helyi és vidéki hírek.
— Boldog újévet kíván a szerkesztőség!
— Fium e korm ányzója a k irályn ál.

A király kihallgatáson fogadta Szápáry László gróf 
fiumei kormányzót, a ki megköszönte kinevezését. 
A király nagyon szives volt hozzá s munkaköréről 
tudakozódott. Szápáry László gró‘‘ deczember 26-án 
Fiúméba utazott, hogy mielőtt állását ünnepiesen 
elfoglalná, megismerje az odavaló viszonyokat.

Örömhír. (>nagyméltósága < íróf Széchenyi 
Tivadar, kerületünk országos képviselője és családja

a  Muraszombat Alsó-Lendva regédéi kiépítendő 
vasútiulkhoz 5000 frt értékű törzsrészvényeket 
jegyzett (Nagy örömmel fogadjuk Ónagy méltóságá
nak ezen hazafias áldozatkészségét annál is inkább, 
mert ezen nagylelkű áldozatával vasutunk ügye 
ismét egy lépéssel előbbre haladt) (szerki.

H ajtóvadászatok, i írói Széchenyi Ti vndar 
Onagyméltósága m. hó 29. és 30-án hajtóvadászatot 
rendezett vadászterületén. Jelen voltak a házi uron 
kívül: (»róf Batthyány Vilmos, Dr. és pápai titkos 
kamarás, gróf Batthyány Béla. huszárfőhadnagy, 
gróf Batthyány Tamás huszárhadnagy. Fóliák 
l'ongrácz, főszolgabíró, Saáry József, kir járásbiró. 
Czipott Zoltán jár. orvos. Mályusz Egyed, törvény- 
széki biró. Sinkovich Elek, szolgabiró, Sinkovich 
Ká'mán. pénztárnok. Kis Elemér, szolga biró. Klein- 
ratli József, pénztárnok, Berke Győző gyógyszerész, 
Csaplovieh Ferencz, kjző. Slankovich János közs. 
tanító. Sinkovich Dénes. áll. tanító. Stárv Ferencz, 
mérnök. Saruga Frigyes, kjző. A vadászat szép 
eredménynyel végződött. Elesett 612 nyúl. 12fogoly, 
ö fáczán. Onagyméltósága a vadászat alkalmával 
megvendégelte a vadásztársaságot, mely alkalom
mal szép toa sztok bán sem volt hiá ly. O nagymél
tóságát. a házigazdát és családját éltették. 
Vogler József petánczi nagybirtokos és savanyúviz 
forrás tulajdonos — mint értesülünk — a napok
ban tartotta meg a hajtóvadászatot a vashidegl.uti 
határban, mely alkalommal 18 nyúl. 3 őzbak, 
8 fáczán és 24 fogolyt ejtettek el

B ucsu-estély. Szép és megható ünne
pélynek voltunk szemtanúi f. hó 27-én, ugyanis e 
napon bankett reiuleztetett Mályusz Egyed törvény- 
széki biró tiszteletére. Az estélyen nemcsak mura- 
szombati intelligenczia, hanem vidékről is képvi
selve voltak. Saáry József kir. járásbiró nyitotta 
meg a felköszöntők sorát. Mindenek előtt felolvasta 
Agrsztich Pongrácz kir. járásbiró levelét, melyben 
tuda tja.hogy az estélyre meg nem jelenhet. Végre szép 
szavakban méltatja búcsúzó kartársának az igazság 
szolgálatában elért érdemeit, poharát búcsúzó kar- 
társának egészségére ürité. Mályusz Egyed törvény- 
széki biró meleg szavakban köszönte meg tisztelői
nek az iránta tanúsított ügyeimet, s kéri Őket. 
hogy tartsák meg Ibvábbra is szeretőtökben, vala
mint ő tisztelőiről soha megfeledkezni nem fog; 
poharát zajos éljenzések között tisztelői egészségére 
ürité. Többszörösen felköszöntöttek még az ünne
peltet dr. Kliál Elek ügyvéd, Török Ernő kir. köz
jegyző. Bollák l’ongrácz főszolgb.. dr. Czipott Zoltán 
jár. orvos, Sinkovich Elek, szolgabiró, Horváth Bál, 
ügyvéd, Sinkovich Dénes, áll. tanító stb. A társaság 
csak a reggeli órákban oszlott szét. Hogy a tá r
saság oly sokáig együtt maradt, abban Dobray 
János vendéglősnek jó konyhája és pinezéje nagy
ban hozzájárult.

N agy le lk ű  főúri család. Kladziwa 
Melanie úrnő és leánya gróf Batthyány Zsigmondné, 
valamint gróf Batthyány Zsigmond ur O mltságaik 
nagylelkűségéből a csendlaki iskolában in. hó 19-én 
fényes karácsonyfa-ünnepély rendeztetett. Azonkívül 
hogy vagy 250 tanuló sok mindenféle édességet 
kapott, 46 szegény gyermek különféle téliruhával 
lön ellátva. Vajha sok ilyen főúri jótevője volna 
e szegényeknek ! Isten áldása legyen igazi és leg
főbb jutalmuk. P- P-

A  belügym in isztor leiratot intézett a 
vármegyéhez, mely felhívást tartalmaz az amerikai 
kivándorlási ügynökök működésének meggátlását.

G őztram w ay Szent-G otthardról Mu
raszom bat-felé. Mint a „Szent-Gotthárd“ Írja, 
vármegyénk irányadó köreiben az a terv merült 
fel, hogy Muraszombat egy gőztramway által ösz- 
szeköttessék Szeu t-Gotthárdda 1, s igy közvetve a 
vármegye székhelyével Szombathelyivel. A soká 
napirenden volt gyanafalvai vasúti terv kivihetet
lenségéről ugyanis annak költséges volta miatt, 
most már mindenki meggyőződött. A jelenleg moz
galomban levő és talán már a jövő évben kiépülő 
Alsó-Lendva-Muraszombat-regedei vasút pedig, bár 
Muraszombat közgazdasági viszonyainak fejleszté
sére minden esetre jótékony hatással leend — 
nem elégíti ki teljesen az összes érdekeket, mert 
a megyei székhelyivel való egyenes összeköttetés

kérdését nem oldja meg véglegesen. De mivel a 
talajnehézségek s a közbeeső vidék terméketlen
sége és nagyon is szegényes viszonyai miatt Szent- 
Gotthárd-felé egy rendes vágányu vasút építésére 
még gondolni sem lehet, igy merült fel a fölötte 
kevés költséget (egészben mintegy 160.000 irto t) 
igénylő gőztramway terve, melynek ügyét, értesü
lésünk szerint, különösen (íróf Széfbenvi Tivadar, 
most már a muraszomlnti kerület országos képvi
selője te tte magáévá. A p 'lya Szmit-G ott bánitól 
k< zdvc egész Felső-Szö! nőkig a megyei u on ha
ladna A f-szolnoki nagy emelkedés előtt azonban 
az útról letérve a jobb oldalon levő völgybe ka
nyarodnék be és igy haladna Szent-Mártás és 
Kuznia irányában, hol Felső Csalogánynál rátérne 
ismét a községi közlekedési utou s Alsó-Csalogánv. 
Mottolyád. Rétállás. Királyfa. Gombolja. Jegenyén 
és Széchenyi-falva községeken áthaladva Véghely
nél csatlakoznék a Muraszombat — régedéi rendes 
vágányu vasúthoz.

A  muraszombati állami kisdedóvóba 
járó szegény gyermekek felruházására és az óvóban 
felállított karácsonyfára adományoztak: Muraszom
bati takarékpénztár 50 t tot. (íróf Széchenyi Tiv. 
orsz. képv ő nméltósága 20 frtot. (íróf Batthyány 
Olga ő méltósága 10 frtot, Bölcs Béláné úrnő 1 
frtot. Ezen kegyes adományok lehetővé tették, 
hogy 32 szegény gyermek részesült i uhaajándékban. 
Czipóth Miklós czipész, lvühár János, Gumilár 
Mihály, Lejkó Ferencz szabók. Birseid Adolf, 
Schönheit Lipót kereskedők kedvezményes áron 
adták a rulianemüeket. Árvay B. kereskedő és 
Bolák József pék pedig a fügét, szilvát, illetve 
süteményt. A megajándékozott kicsinyek végtelen 
öröme legyen a  nemesszivü adakozóknak jutalma. 
Fogadják a szülők s gyermekek nevében ez utón 
is leghálásabb köszönetünket. A gondnokság.

K arácsonyi ajándék. (íróf Széchenyi 
Tivadar O nagyméltósága felső-lendvai nagybirtokos, 
kerületünk orsz. képviselője a muraszombati állami 
óvodának 20 frtot küldött karácsonyi ajándéknak.

A  barkóczi kisdedóvoda karácsonyi 
ünnepélyéről kaptuk a következő tudósítást: a bar
kóczi növendékeinek deczember hó 21-én jelent 
meg a kis Jézuska az ő ajándékaival. A karácsonyfa 
körül csoportosult apróság szeme égett, arcza ki- 
gyult az örömtől látva a sok minden jót. Jósá
gos lelkek szerezték adományaikkal ezt az örömet; 
áldja Isten őket. A kicsikék oly otthoninssággal. 
szép magyarsággal szavaltak, énekeltek, hogy 
mindezen tények fölött meglepetésének és köszö
netének adott meleg hangon kifejezést a kisded
óvónőnek vendég Batthyány Zsigmond gróf ur 
ő méltósága.

-  K orcsolya egy letü n k . A régen várt 
korcsolya idény megérkezett. Nem is késett mura
szombat fiatalsága a már rozsdás korcsolyákat 
előszedni, azokat rendbehozni s Isten adta a leg
első alkalommal is már téli sportnak hódolni. E 
hó 25-én volt az első felvonulás nagy érdeklődés 
mellett, daczára annak, hogy jégmesterünk igen 
korán vezette fiatalságunkat a jégre, teljes erővel 
‘gyekezett ügyességét a nézőközönségnek bemutatni, 
nem igen törődött azzal, hogy a korcsolya még 
nincs egészen rendbe, a jég még gyenge, de azzal 
sem. hogy itt-ott a föld vonzó ereje következtében 
egyik-másik a nézők örömére elbukott. Már eddig 
is szép számmal látogattak a jégpályát, de hányán 
lesznek majd újév napján ! V A jégen lesz az egész 
város ! Tessék sietni, mert a későn jövők már csak 
száraz földön korcsolyázhatnak, vagy ülőhelyek 
hiányában állva gyönyörködhetnek a korcsolyázás 
élvezetében. Tessék csak menni a jégre!!

— M eghívó. A mártonhelyi önkéntes tüz- 
oltó-egjlet saját pénztára javára 1898. évi január 
hó 6-án Mártonból ven. a IlofFmann Ferencz nagy
vendéglőjében zártkörű tánczvigalmatrendez, melyre 
a kívül czimzett urat, (b. családját) tisztelettel 
meghívja a rendezőség. Belépti dij szemólyenkint 
40 kr.. családjog)' 80 kr., (kartársak felét fizetik.) 
Felültizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapikig 
nyugtáztatnak. Jó ételek- és italok, — valamint 
kitűnő zenéről (Fitya) gondoskodva van.

D ifte Misben megbetegedtek: Kovák 
János várhelyi. Borsán József ivánfalvi gyermekek
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V asú t unk. Vasútnak ügyöt Zalavármegye 
törv'V'vhatÓRága ,egntó,*bi közgyűlésén tárgyalta, 
végleges határozatot azonban nőm hozott. A köz
gyűlés csak i kiépítés szükségességét mondotta ki 
a vasúti bizottság javaslata alapján, továbbá azt, 
hogy a segélyezés az útadó terhére fog történni. 
A segélyezés-i összeg nagyságának niegállapithutása 
végett felhivattak az engedélyesek, hogy a tervbe 
vett vasút költségtervét, az eddigi hozzájáiulás 

ágát úgy* egyesek, mint községek részéről 
izszék be s akkor fognak a közgyűlésen 

a tán »zni.
E ljegyzés . Iloyer István urad. főkertész 

f. hó 1-én eljegyezte Simon János muraszorn-bati 
városbiró kedves leányát, Annát. Szívből üdvözlünk!

hó elején városunkban értekezett megyebeli kül
önösök megbízták dr. Pápai Hugó és di. Feldmann 
Hódog kartársakat azzal, hogy sérelmeiket egybe
foglaló emlékiratot készítsenek és azt a vármegye 
alispánjának nyújtsák át. K. hó 21-én a fentneve- 
zett megbízottak az elkészített memorandumot dr. 
Károlyi Antal, ki.r tanácsos alispánnak átnyújtották, 
aki a küldötség előtt kijelentette, hogy a 
részéről a felhozott sérelmek orvoslására minden 
lehetőt elfog követni.

N a g y  jó ték on y  a lap ítvány . Machlup 
Adolf, két év előtt elhalt budapesti bőrgyárns vég
rendelete értelmében, a végrendeleti végrehajtók
217.000 frtnyi alapítványt tettek le a vöröskereszt
egylet javára

Győr felszabadítása. Győr város fel- 
szabaditásának háromszázadik évfordulója alkalmá
ból a polgárság szobrot akar állítani a törekvő 
Pál ffy Miklósnak és S.hwarzenherg Adolfnak. A 
szobor költségeire 20.000 forintot kell összegyűj
teni. A mozgalom élén állanak: gróf Laszberg lte- 
zső főispán, dr. Mohi Antal apátkanonok, dr. Kutz 
(iusztáv. ny. jogakadómiai igazgató, Huschok Antal 
esperes-plébános, Szávay Gyula hirlapszerkosztő, 
dr. Giessweiu Sándor kanonok, dr. Deáky Zsig- 
mond káptalani főügyész.

Jólelkü  tolvajok. Kedélyes hely lehet a 
temesmegyei Lippa. a  hol még a tolvajokat is el
fogja az emberbaráti szeretet. Történt ugyanis, 
hogy a község ellenőrző órákat szerzett be az éjjeli 
bakterek számára. A lakosok persze bíztak a bak- 
terekben s az is természetes, hogy ezek éppen 
úgy aludtak az éjjel, mint annakelőtte mikor 
még nem hordozták magukkal az ördöngős órát, 
A napokban mégis fát loptak el Földes János 
erdész házától. Már itt is kitetszik a tolvajok jószí
vűsége, nem loptak másnál csak az erdésznél, a ki 

*y is ingyen kapja a fát. De még ezzel nem 
el mindent A jó tolvajokat a lelkiismeret- 

f urdui ás mardoshatta. Í gy látszik azt gondolták, 
hogy a szegény őröket miattuk bántódás éri, eset
leg még elcsapják őket. Lekapták tehát az alvó 
bakterek nyakáról az ellenőrző órát s aztán meg
igazították maguk, hogy ne tűnjön fel a mutatón a 
bakterek mulasztása. Lippán tehát a tolvajokban 
is van valami becsületérzés.

-  Indokolatlan  á lla tk iv ite li tilalom . 
Az osztrák kormány eltiltotta, hogy hasított körmü 
állatok a kőszegi járás területéről az osztrák tar
tományokba szállíttassanak, holott a kőszegi járás 
területén a száj- és körömfájásnak egyetlen esete 
sem fordult elő. Ezen intézkedés valószínűleg té
vedés eredménye, a mennyiben a német-újvári já
rás területén fekvő Vághegyen, a gróf Kottusinszky- 
féle majorban tényleg fordult elő megbetegedés, 
de ott is már az egész állatállomány felgyógyult.

A z uj b é ly eg jeg y ek . Az 1808. évi 
január 1-én kibocsátandó uj okmány-bélyegek az 
államnyomdában elkészültek. Összesen iá féle 
bélyeget készítettek és ezek közül lő féle fillérre. 
20 féle pedig koronára szól. A most forgalomban 
levő 1883. évben kibocsátott bélyegeket I8!)b. már- 
ezius 31-én vonják be.

-  H alálos íté le t. A királyi tábla Tanasz- 
kovics Szávát. Haas Yolf budapesti órás meggyil
kolása és kirablása miatt halálra ítélte.

-  M a g y a r  K á z m é r ,  az összes földmives- 
iskolák, tanfelügyelője f. hó 20-án líöszler Káról) 
úrral, a gazdasági egyesület igazgató-titkárával

együtt, Hohonezon járt, a az ottani várban meg
tekintette azon helyiségeket, inel\.-k a vármegyei 
kisgazdák részére rendez.' elő tanfolyam czéljaira 
rendelkezésre állanak Örömmel jegyezzük :öl. hogy 
Darányi lgu.it z földinivelósi ni ni- .!<■ a gazdasági 
egyesület és Szájhely Gyula országgyűlési ! y  iseló. 
rohone/i nagybirtokos, áldozatkés sége és i ,)>. • ' - 
tete nyomán létrehozott tanfolyam, az érdekelt 
kisgazdák körében élénk érdeklődésre és felkaro
lásra talál. Már a mai napig 60 kisgazda jelent
kezett a  tanfolyamon való részvételre, kik közül 
30 az oktatáson kívül ingyenes ellátásban fog része
sülni. A tanfolyamon Höszler Károly igazgató tit
kár és egy kirendelendő szaktanár lesznek az elő
adók. A t anfolyamon az állattenyésztés és növény
termelés elmélete és gyakorlata lesz előadva, mire 
nézve a Szájbely Gyula országos képviselő urodal- 
múban folyó minta gazdálkodás kitűnő eszközt 
szolgáltat. — Ezenkívül a gazdálkodással kapcso
latos házi iparágak: kosárfonás, méhkas- és szalnui- 
kalapkötés fognak betauittatni. A tanfelügyelő ur 
f. hó 21 -én látogatást tett vármegyénk alispánjánál, 
figyelmébe és pártolásába ajánlván a fontos és

Irodalom
Már csak napok választanak el 

egy hét attól az esztendőtől,mely 
ötvenedik évfordulója lesz. a magyar szabadság 
hajnalának. Őseink tüzáldozattal köszöntötték a 
hajnal hasadtát, források tövében, ligetek, vadonok 
mélyén. Mi is áldozattüzet gyújtunk, a nemzeti 
irodalom sziklaoltárán, a magyar nemzeti érzé& 
kútfejénél, a magyar történelem cserfái igét éhen 
úgy köszöntjük a hajnalló magyar szabadságot Az. 
oltáron az áldozat tü/.ét nem kisebb ember gyújtja 
föl. mint a mi nagy táltosunk, jósunk, költőnk. 
Jókai Mór. a kinek az egész magyar Írói gárda 
segédkezik. Egy müvei teszik maradandóvá 184> 
emlékezetét. E mii szabadságharc/ képes bibliája, 
mely Jókai. Hródy Sándor és Hákosi Viktor szer
kesztésében jelenik meg. Már szólottunk e műről. 
Elmondtuk, hogy 1200 képben fogja felújítani a 
dicsőséges évek történetét, hogy az ország vala
mennyi írója ir e könyvbe és .hogy a nagy nem
zeti ünnepre teljes lesz a nagy mii. Most csak azt 
akarjuk jelezni, hogy ma az ötödik füzet is meg
jelent. A szokszorositó művészetnek valódi reme
kei azok a képek, mik e pompás vállalatot betöl
tik. Különösen ki kell emelnünk Munkácsy „Ujon- 
ezozás -át és Benczut „Hazatérő huszárjait", a 
Leukey századát. Az ereklyék közül kiválóan ér
dekes Uatthyány Lajos miniszterelnöki széke, (mely 
sokkal csinosabb és formálisabb a mostani díszte
len zsülléknél. Kossuth ereklyéi, igy órája, 1848- 
Imn használt ir íszeroi, Baltimoreban kapott ezüst- 
fedelü albuma, fatentatartója, nejének útitáskája, 
stb. stb A füzet aztán a liorvát mozgalmakat 
tárgyalja. A kitűnő, magvas szöveg sehol sincs 
az irodalmi értéknek és költői erőnek híján. így 
halad, igy folyik 1848. legdicsőbb emléke csönd
ben. halkan, egyre gazdagabbá, egyre érdekesebbé 
válva. Nem ajánlhatjuk eléggé közönségünknek a 
díszes könyvet, mely a Ilévay Tesvérck írod. Int 
Részvény-társaság kiadásában jelen meg s minden 
hazai könyvkereskedésben kapható. Egy füzet ára 
30 kr. A mostani füzetben á l  kép \an.

S z e n z á c z ió -h a jh á s z á s . Ma, mikor a 
krajezáros újságok versenye őrült

kényszeríti a lapokat, szint 
megy, ha akad lap, mely nem áll be eme 

dicstelen parforeo-vadászat hajt i közé. hanem be
csületes kitartással, önérzeteseit halad azon az utón. 
mely végre is egyedül vezet a közönség k< veihez. 
A közönség jól ismeri azt a lapot, melyet megbíz
ható lelkiismeretességéből ki nem téríthet a többi 
újságok még oly féktelen szen/á 'zió-vadászata sem. 
Az Országos Magyar Gazdaszü\ iség lapja: s Ha
zánk ez. A Hazánk-nak csak egy szenzácziója vau: 
az igazság: ezt keresi, ezt támogatja, ezt sugalja 
minden egyes szavát s üldözi bátran, meg nem 
tántorítva a hatalom semmi erőszaka által sem, 
mindazt, ami ellene tör. Az igazság védelmében 
vívott harczai lelkes, báioritó viszhangra tettek 
szert a hazában s ez -. biztató viszhang mutatja 
legjobban: mennyire érzi szükségét a közönség is egy

olyan újságnak, moly rettenthetlenül áll őrt az 
igazság hástyá'•••!!. Mint :./, agrár-érdekek egyetlen 
Ilii szószólója, nélkülözhetetlen házi-barátja lett a 
Hazánk mim!.'/.oknak. kik*4 még lelkesít az édes 
mag ; föld szeretetc. mint a nemzeti politika
elvit ti ■••/.os a s/i vésőn látott mindennapi vendége
állaieiii .esze'lelenih. ii forgó nemzeti ügviiuk min
den fegyve-barátjának. De megfelel n Hazánk hiva
tásának. mint újság is. a szó nemesebb értelmében.
A szén/.áezió-hajhászás kedvéért sohasem nyúl ille
tétien kézzel a családi szentélyekbe, ellenben siet 
szavahihető, részletes tudósítást hozni mindarról, a 
mi érdekes, ami igaz és ami közérdekű. Tárcza 
rovatába a 1 égjelesebe beletristák dolgoznak s állan
dóan közöl egy-egy érdekes regényt. A napilapok 
közül különben nincs ma evg sem, mely olyan nagy 
gondot fordítana a szépirodalmi részre, mint éppen 
a Hazánk. Minden héten egész külön melléklapot 
ad \ a sánta p ezimnn ■I. mely gazdag helletrisztikus 
tartalmával a legelőkelőbb szépirodalmi folyóirattal 
vetélkedik Ezenkívül újonnan belépő előfizetőinek 
díjtalanul megküldi az Agrár Album czimü disz- 
müvét, mely tartalom tekintetében páratlanul áll 
meg a magyar irodalomban Művészeti rovata is 
élénk és nem áll egyetlen szinházvállalat szolgála
tában sem Ami pedig vezérczikkeit illeti, ezek 
alaposságúk, bátor hangjuk és jól órtesültsógeiknél 
fogva ma már hitesek az egész országban. 
Yezérczikk irói díszes gárdájának élén báró Kaas 
Ivor, Güuther Antal. Baross Károly. Hernát István 
stb. mind országos nevű puhlie/isták állanak, akik 
igaz. önzetlen lelkesedéssel szolgáljál: a nemzeti 
és a «iár érdekek oly nagyon elhanyagolt ügyét. 
A '/.ánk melynek kiadóhivatala Budapest, G-utcza 

Lm, alatt van s előfiz ■ s i ári negyedév re :: 
frt. 50 kr. méltán rászolgált a'közőnség támoga- 
tására. mert fentartója sem egy-egy hatalmi klikk 
sem a kozmopolita tőke, hanem egyedül és kizá
rólag a közönség.

H ú sz  é v  igen szép idő egy lap életében 
Húsz év alatt egész aj nemzedék nő fel; politikai 
irányzatok támadnak és el buknak annyi idő alatt 
Annál szebb, ha egy lap támogat, diadalra segít 
politikai és társadalmi eszméket s híven kitart 
mellettük. Jutalmát leli a közönség kitartó hűségé
ben Ily lap a Pesti Hírlap, mely újévvel immár 
huszadik évfolyamát kezdi. Tántorithatlan Ilivé volt 
mindig a szabadelviiségnek, lelkes terjesztője a 
demokrata felfogásnak. Szép diadalokat ért meg: 
melyeknek kivívásában nem csekély része volt s el
nyerte jutalmát : ma legelterjedtebb, legkedveltebb 
lapja Magyarországnak. Persze hozzájárult eliez 
az is, hogy mindig hazánk legelsőrangu publicistáit 
és szépirodalmi Íróit tudta megnyerni munkatársa
kul: és anni kedvezményben részesítette közönségét, 
mint egy más lap sem. Most is — mint már évek 
óta — díszes kiállítású naptárt kap ajándékba min
den előfizető s azonkívül havunkéit naplójegyzésekre 
alkamas füzetét. A Pesti Hírlap olvasni válót is 
legtöbbet ad valamennyi laptársa közt előfizetőinek: 
naponkint 20- _4 oldalt, vasárnap és ünnepek al
kalmával 32 40 oldalt \ ezérczikkirói: Kenedi
Géza, Heksics Gusztáv, ifj. Ábrányi Kornél, Balogh 
Pál. Yázsoiiyi Vilmos. I>. Jósika Kálmán: tárezairói 
közül pedig elég legyen: Tóth Béla. Murai Károly, 
Quintus (Kenedi Géza), Kóbor Tamás, Tömörkény 
István, Kálnay László, Krúdy Gyula, Bede Jób 
Gorű Ödön, D'Artagnan. Szabó Endre, Vértesy 
Arnold. Zempléni Árpád. stb. neveit említeni 
küldendő, ahonnan mutatványszámok is a t lehe 
kérni. A Uegénycsarnok m »t Lcsucur érdekfeszit, 
regényét „A legyőzhetetlen varázs czimmel közli, 
melynek újévig megjelenő részét minden uj előfizető 
külön lenyomatban kapja meg A Pesti Hírlap 
előfizetői kedvezményes áron rendelhetik meg a 
Párisi Divat czimü. díszes kiállítású, hetenkint meg
jelenő divatlapot, melynek ára negyedévre 2 frt; 
de a Pesti Hírlappal együtt rendelve csak 1 frt; 
úgy, hogy a Pesti liiriap és Párisi Divat együtt 
negyedévre 4 frt öo kr. (Kiadóhivatal: Bi 
V.. Yáczi-körut 78. sz.

N y ílt  kérelem ! Hazafias tisztelettel 
a jelen lapok t olvasóközönségét, hogy engem alul
írottat azon esetben, ha a karácsony utáni ősrégi 
eredetű regelés, vagy valami ehhez hasonló köszöntés 
valahol még divatban volna, szíveskedjék a regesek 
falujáról s esetleg neveikről is rövid utón értesíteni
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H i r d e t é s e k

Vau szerencsénk ajánlaiii s a v a t o l t  t i s z t a s á g ú

A  legm agasabb  
dijakkal 

k itü n tetett Ü o j u s  f o s z f á t  l i s z t é
szavatolt 10 15” „ citráttr.n oldható íaszíarsavtartalöBiM l és 85 " „ portin«ivSf gpal.
Kelülmulhntlan. minden talajra alkalmas trágyaszor. különös(*n sovány talajok 

javítására, k it ű n ő  hatású a/, összes gnl’iuiuemiiok. kapás és olajnövcnvok. lólie: e es luczei nn. 
sző lő , komló ős kerti vctemé-M ek.e L e g j o l ' b s l e ^ h a t á s O S ;  ?3Í 5 é s  f c g ' J c s l - b f o  
f o s z f o r s a v i r á g ^ a  t; t kintetlel hálásánál-, tmtósságáia. lelűlniulja í  2  Ö S S JífS  
Szupei*foS2:íÚLókat. . citrátbun oldható foszforsavtartahune: i sza%* r j t e s s á g j o t  
vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egvéh felvilágositássnl a legkoszségos.'bb.'u 
szolgál a csehországi Thomasmiivck prágai i’. szlátliszt eladási irodájának vezcrkepv iseiósége 
a magvar korona orsz. területén:

K A L M A R  V I L M O S ,
Dudapest. Erzséliet-körut dl

E l ő f i z e t é s i  f e l h i v á s

o K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K ”
szépirodalmi és ism eretterjesztő képes hetilapra.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK " már a X X - ik  évfolyamába lépett. Önérzettel jelent
jük ezt a tényt a magyar olvasóközönségnek akkor, midőn egyúttal felhívjuk, hogy legyen 
szives továbbra is azon érdeklődést tanúsítani lapunk iránt, melyet eddig tanúsított.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOKu múltja legjobb bizonyíték amellett, hogy mig egyrészt 
hézagot pótoltunk, másrészt az olvasóközönség igényeit teljesen kielégítettük. Ismételten 
elmondhatjuk, hogy kitűzött czélunkat elértük, mert lapunk jelenleg már az ország minden 
vidékén a legtöbb müveit magyar család kedvelt házibarátja.

A „KEPES CSALÁDI LAPOK" fennállása óta már több basonirányu vállalat támadt, 
melyek részben megszűntek, részben tengődnek. Nem kutatjuk a: okokat, hanem egy
szerűen megköszönjük az olvasóközönségnek bizalmát s újból kérjük: előlegezzék azt 
nekünk lapunk XX-ik évfolyamára is.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK a legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap! 
Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön  
beköthető regénym ellék lette l.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" havonként kétszer „Hölgyek Lapja" czimü félives 
mellékletet ad. párisi divatképekkel és bő divattudósitással s igy e g y  külön d ivat
lapnak tartását fö löslegessé teszi.

A „KEPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy 
ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“-ba a régi és újabb írói és költői gárda minden 
számottevő tagja dolgozik.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK‘-link regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, köl
teményei kedélynemesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire 
kiterjeszkedik. Orvssi és egyéb czikkei pedig tanulságosak.

A KEPES CSAKÁDI LAPOK minden évben n ég y  külön beköthető regényt ad 
mellékletül előfizetőinek.

A „KEPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, 
illetve kérdések és feleletek tárháza.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az 
„Előfizetők postájáéban.)

A „KEPES CSALÁDI LAPOK képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek, tanulságosak.
A „KEPES CSALÁDI LAPOK" a lehető legjobb czikkeket igyekszik nyújtani s hogy 

hivatásának megfelel, azt legjobban bizonyítja immár XX. évi fennállása, mit eddig hazánk
ban egyetlenegy hasonló irányú lap sem volt képes elérni; bizonyítják továbbá azon 
előkelő és kitűnő Írók és Írónők nevei, kiknek nagybecsű müveit minden számban élvez
heti az olvasó s akik közül büszkén említjük fel dr. Tolnai Lajos szerkesztőn kivid:
Jókai Mór. Mikszáth Kálmán. Uadó Antal, Ilákosi Jenő, Temérdek (Jeszenszky Dániel),
Lauka Ousztáv, Budnyűnszkv Oyula. Tölgyesi Mihály, dr. l ’eleki Sándor. Mérv Károly, 
Jámbor Lajos, Dombai Hugó, Kenézy Csatár. Pécsi D. Anzelm, Kosa Ede; — Beuiczkyné 
Dajza Lenke, B. Büttner Lina, C. Büttner Júlia, Tutsek Anna. Puday Sándorné, Cserneczky 
(lyuláne. Nagyváradi Myra. K. Beniczky Irma, Mericzay-Karossa Irma. Kangbné (iyujtó 
Izabella, Abrányiné Katona Klementin, II. Ilavassy Ilona. V. Oaál Karolina. Karlovszky 
Ida. Harmatit Lujza. Kéray Elza, Vörös Julianna neveit stb.

A ..KEPES CSALÁDI LAPOK" előfizetési ára a ..Hölgyek Lapja" czimü divatlappal 
és regénymelléklettel együtt:

egész évre 6 frt, fél évre 3  frt. negyedévre 1 frt 50  kr.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" annak, aki az előfizetési összeget és azonkívül még 

80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül 4 regényt küld 
díjtalanul.

A „KEPES CSALÁDI LAPOK" mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mind
azoknak. akik eziránt — legczélszerübben levelezőlapon - hozzáfordulnak.

»-«  A „ K É P E S  CSALÁDI LA P O K " kiadóhivatala
Budapest, V., V adász- utcza  14. (Saját házában).

DOOOOCOOOOOOOCOCOOOOOOOOOCOCC_
Újházi Miksa nyomdai müintézete, Muraszombaton.
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hatu .l gyomor bajoknál, 
í ái u;'ciánosán ismeretes 

házi és népszer.
A gyomorbetegs ".r tünetei: étvágyta

lanság, gyomorgyen.j' ?•_>, fiizös lehelet, 
(olfujtság, savanyú, U'.dítjjés, Hasmenés 
gyomorégés, foltul :g»s, ayálkakiválasitás, 
-sárgaság, undor ás Hánya*, - yomorgttres 
szak illés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fojlájii."ál, i menynyiben ez i gyomortól 
szdnn:tz-;lt, yyo.-io.t. llrrhaié: '. l  ételekkel 
é* italokkal, giliszták, májba]ok és hámor 
rí.sutáknál.

Emlitelt bajoknál a T3 :sv! -.í ;v .c 11! 
i s y ííb»»o i*c» o ;}j*í»K evek óta kitti 
nőknek bizonyultak, * mit száz meg is i/ 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis tlv -g 4r> 
használati utasítássáI .-gyűlt tü kr., nagt 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi :‘í;  „ k ú r . l i l r f i l t  
gyógy szótára íJ ;j.J íaT > r» l, 

Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírási tüzetese/ 

tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készíti 
aláírásával (C. Prá.-ly) és ezen szavakkal:
Valódiságát h:r írUoro"

ocoooooooooooooooo
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