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A szü lök  nehéz napjai.
Minden év tavaszán, de most, az idén 

a kikelet lehe fokozottabb mértékben el
hozta a maga gyilkos kóranyagát. Nálunk 
is, de főleg szomszédainkban egész serege 
a gyermekgyilkoló betegségeknek járvany- 
szerüleg pusztít. Itt-ott be is zárták már 
az iskolákat, a gyermekeikért aggódó szülök 
aztán aktuálissá tesznek egy ügyet, mely 
iránt eddig senki sem érdeklődök, a köz- 
egészségügyet. Azok a kis koporsók, me
lyekben annyi reményt és szeretetet te
metnek. megmozdítja az emberek oly ér
deklődését, melynek sohasem szabadna 
lappangania.

Valóban megdöbbentő a ragályos be
tegségek terjedése és önkéntelenül tolul aj
kainkra a kévd‘*s. v?.lj°n megtosznek-e műi
den t a fertőző betegségek meggátlására?

II itározott feleletet adhatunk magunk
nak a feltett kérdésre s a felelet tagadó. 
Annyit látunk és tapasztalunk, ! ogy a ra
gályos betegséget jelző vörös ezédula ott 
lóg egyik-másik ház falán, annyit tudunk, 
hogy a fertőzött lakásokat hivatalos köze
gekkel fertőtlenítik; de azt is tapasztaljuk, 
hogy ezeknek az intézkedéseknek éppen 
semmi eredményük nincsen.

Nincsen pedig azon egyszerű okból,

Felelős szerkesztő: W I L F I N G E R  K Á R O L Y .
Kiadó: A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

mert az alsóbb néposztályok nagyon keve
set törődnek gyermekeikkel.

Egyik elpusztul, születik helyébe más. 
Ezért aztán el is szomszédainak ők olyan 
házba is, a hol fertőző Iv t'g  van, megfer
tőzött házból elmennek a ragály mentes 
helyre s bizony-bizony az «*ml er sohasem 
tudja meg; mikor érintkezik olyan ember
rel, a ki vörhenyt, ilifteritiszt hurezol ma
gával. Annak a nemtörődésnek a kifolyása 
az is, hogy az orvost már csak a legvégső 
szükség esetén hívnak s akkor is csak 
azért, mert félnek az esetleges büntetéstől. 
Innen magyarázható meg. hogy fertőzött 
helyekről iskolába küldenek gyermekeket, 
mert orvos nem volt a há: nál s a tanító
nak kell minden alkalomul...! éber figyelem
mel őrködni, váljon nincst-n-e növendékei 
között olyan házból való r ;, Tmck. a hon
nan a ragály behurczolható. Ezért van az, 
hogy a ragály nem szűnik, hanem nap
nap után újabb és újabb áldozatot kö
vetel.

De a hatóságok e tekintetben is tehet
nének valamit A gyermekhalandóság, mely 
évről-évre nagyobb arányokat ölt, olyan 
elszom< ritó jelenség, hogy annak meggát
lására, csökkentésére minden erőnkből tö
rekedni kell. Nálunk a városi egészségügyi 
bizottság voltak épen csak a papíron van
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meg Összehívni csak nagy ritkán szokták, 
pedig több ember többet lát, az eszme
csere ilyen időkben bizonyára nem válnék 
az egészségügy kárára, mert a bizottság 
minden egyes tagjának be kell látnia, hogy 
a járván} meggátlására komoly intézke
désekre van szükség.

Szükséges első sorban az, hogy a vá
rosi hatóság ;i nyomtatványok kiragasz
tása és kidoboltatása utján közhírré tegye, 
miszerint nemcsak az orvosoknak, de min
den egyes embernek kötelessége az esetleg 
tudomására jutott betegséget haladéktala
nul bejelenteni.

Tudomásul kell adni a népnek, hogy a 
ragály által fertőzött házakba belépni, 
azokban lakókkal éiiutkizni, szigorú bün
tetés terhe alatt tilos.

Nem eieg az, hogy a hatóság egy-Ket 
közegét a vörös czédulák ki ragasztásával 
megbízza; de szükséges, ha a baj nagyobb 
arányokban jelentkeznék, hogy járvány-biz
tosokat alkalmazzon, a kik kerületenként 
alkalmazzák az ellenőrzést arra nézve, 
hogy megtörtént-e minden óvó intézkedés? 
A járvány meggátlására? Az iskolaszékek 
utasít iák tanítóikat, hogy minden reggel 
első kerdos az legyen növendékeikhez, vál
jon nincs-e beteg a háznál és ha azt hal
lanák. hogy van. arról azonnal tegyenek
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Egy öreg kisasszonyról.
Április sugarának szeszélyes ragyogása meg

változtatja a sziveket. Aki nem szeretett, az meg
tanul szeretni és aki szeretett serkedő tavasz, verű- 
fényében még nagyobb lángra gyűl a szerelemnek 
izzó máglyáján.

Bizonyítani fogom állításomat.
Mindennapi történet. Bertácska szépségét vala

mikor újságok dicsérték, a múltnak immár megsár
gult ócska klenodiuinai. Idők múltával Bertácskából 
ünnepélyesen Berta kisasszony lett s a neveletlen 
uj nemzedék, a kinek d térdein álmodozva énekel
te az altató dalt, ha szerit ejtheti kineveti s ki- 
csnfolja. Ilyen az öreg kisaszonynak a jövője, akik 
sok regényt olvasnak, sokat álmodoznak s fantázi
ájukkal rajzolják meg a daliás férfiúi alakját, aki 
habár igy romantikusabb lenne, nem selyemhág
csón a bástyafalról szökteti meg, hanem modern esz
közökkel: ragyogó határral, ménkő nagy kamélia
csokorral. az egész város epedő irigysége között 
templomi eskü után fogadja hitvestársul. Kz a fan
tázia pedig magas igényű. As élet ritkán váltja he. 
Al élet a bálványozott férfieszményt nagyon se

lejtes példányokban ereszti. Nyilván a Berta kis 
asszon : kezéért epedők is ilyen devalvált vőlegény
példányok voltak. Az első jelen kező, Tetétlen Ti
vadar oly végtelenül megijesztette a bizarr köve
telésével. hogy elsőül jelentkezett nála a migran. 
Szörnyűség! egy Tetétlenv. aki darabos, mint egy 
falusi kántor, az ő kérője. Kgés/en próza. A házas 
élet általa képzelt regényében az ilyen alakok nem 
férjek, hanem komikus esetlő-botló alakok szok
tak lenni.

Jö tt másik, aki kegyetlen dühre fakasztotta 
egy szürke beámter, minden jellegével a prózai lel
kűknek s még tubákéit is! Hisz e mellett Tetétlenv 
regénybős. legalább meg van benne a tanyai be- 
tyárság energiája. Ilirlett. hogy egy affaierje is 
volt egy csikóssal. Itorta kisasszony, midőn a plety
ka révén hallott erről, ezeket mondotta.

Csúnya biz ez. de legalább regényes. Az után 
jö tt a harmadik, negyedik, tizedik, megannyi tuezat 
ember, akik Berta kisasszonynak az ideálokról al
kotott ábránjaitól messze állottak.

Közbe azonban esett egy.
Oh. az nagyon érdekes történet.
Berta a Karthauzit olvasta szép nyári verő 

fényen. Lódobogás. Felpillant. Szivében valami édes 
kimondhatatlan édes érzelem. Az ő ideálja érke
zett meg. Az aranysujtásos barna férfi, ki mint a

Lenlaurus ülte meg a szilaj lovat, mely patájával 
a kövezeten tüzet csiholt. Tessék rágyújtani, Berta 
rá is gyújtott. Szive lobbant föl. vajon ki fogja 
azt eloltani V

Szerencsétlenségéie nem jö tt senki. Nagy idő
re nem látta az ideált, de hitt benne! Hitte, hogy 
egykor csak be  fog térni hozzájuk és két szív  már 
mind az övé. meg amazé, meg fogják egymást ér
teni . . .  S milyen kaezagtató. milyen szégyenlős 
gondolatok termettek lelkében. A naiv ábrándozás 
boldog korszaka volt e z . . .

Midőn már egészen elöntötte lelkét a boldog 
vágy. egy szörnyű séta alkalmával rettentő látvány 
rémitette meg. Az a barna, aranysujtásos férfiú 
karján szőke nőt vezetett. A pár boldogan nevetett, 
bizalmasan simultak egymáshoz. Flőttük két kis 
bélié piroszkált, Az egyik meg is fogta. Azóta kis
asszony közét s gyermekes egy ügy őséggel gyugyogott.

Néni, néni!
No hiszen volt miről beszélni a kisvárosi plety

kának Berta kisasszony a nyílt utczán ájult el, 
úgy vitte haza egy huszártiszt ölben. Ettől a percz- 
től Berta kisasszony megszűnt a társaságnak élni. 
Nem látták többé. Nevét bálával emlegették a kol
dusok. Az lett belőle, mint a vén kisasszonyokból 
szokott szenvedélyes emberbarát.

Röpültek az évek, nyelték el a kis és nagy



jelentést a város főorvosánál, a ki a be
teget kütelességszerüen megvizsgálja, s ha 
nem fertőző betegségről van szó, akkor bi- 
zonjitványt ad ki, helyben a házhoz tar
tozó növendékeknek az iskola-látogatást 
megengedi.

Nem mondjuk, hogy ezek az intézke
dések megszüntetnék a járványt, de min
denesetre hozzájárulnának ahhoz, hogy ter
jedésének gátat vessünk.

A késedelemnek nincs helye. Az intéz
kedések megtételét sürgés szükség köve
teli. Résen kell lenni mindenkinek, nem 
szabad pusztulni hagyni a gyermeket, a 
kik a szülők minden reményét, boldogsá
gát viszik magokkal a korai sírba.

A mezei egér által okozott károk.
\  gazdát érő csapások sorozatát betetézi leg

újabban a mezei egerek nagy mérvbeni elszaporo
dása. E sorok írójának alkalma volt közelebbről 
az országot keresztül-kasul utazni s sajnosán kel  ̂
tapasztalnia, miszerint kevés része az országnak 
kimóltotett meg a mezei egerek pusztításától. A 
hosszú és száraz ősz felette kedvezett ez apró el
lenségeink elszaporodásának, a melyekkel szemben 
a gazda tétlenül kénytelen nézni azok pusztítását. 
Mert van ugyan az egerek pusztításának számtalan 
elméleti módja, hisz közelebbről a földmivelésügyi 
miniszter által e tárgyra vonatkozólag kiadott uta
sításokat legtöbb lapja közölte, amelyek legnagyobb 
része azonban a gyakorlatban kivihetetlennek, 
avagy legalább is oly költségesnek, oly fáradságos
nak bizonyult, hogy bizony nagyon kevés gazda 
szánja rá  magát azok alkalmazására. Egyedül a 
Löffler-féle baczillusokkal való oltás s a tovább- 
fertőzés által való pusztítás látszik egyszerűnek s 
olyannak, mely a gyakorlatban való alkalmazást 
is elbírja, azonban ugylátszik, hogy a pusztításnak 
ezen módja még nincs kellőleg kipróbálva, vagy 
eléggé tökéletesítve, mert tudtunk kai nagyon ke
vés helyen alkalmazták ezideig.

Szerencse csak az, hogy az amúgy is túlgyönge 
őszi vetésekben eddig egyáltalán semmi, avagy 
csak igen kevés kárt tettek az egerek; annál job
ban tönkre tették a lóheréseket és luczernásokat 
hol is a vastag húsos gyökerek könnyen hozáfér- 
hető, bőviben levő, kedvencz táplálékát képezi az 
egereknek. Láttam luczernásokat és lóhereseket 
melyek rosta módjára voltak át és á t lyukasztva! 
Hogy az ily módon tönkre te tt luczernások és ló- 
herések alig fognak jövő évben kaszálást adni, azi-

események egymást. Tetétleny Tivadar azóta népes 
tűzhelyet alkotott az árkosi gazdaságot gyermekzaj 
verte föl. Berta kisasszony lelkében akkor villant 
fiatalkori ábrándjának délibábja, mikor áprilisi 
szellő hozta el a gyászharang szavát, mikor Te- 
létleuynét temették, a hűnek halálával nyolcz gyá- 
molatlan gyermek lett anyátlan árva. Berta szivé- 
bon felzsongottak az ifjúság álmai s egy verőfé
nyes áprilisi napon kiment a pusztára. .Nyolcz gye
rek szaladt elébe, kiken meglátszott az árvaság, 
í gy kellett kifésülni megmosdatni őket u mikor 
Tivadw elhépedve megérkezett, a jó Berta kisasz- 
Konj. akkor is a gyerekekkel szorgoskodott.
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Itt ! " V TiVad“r- A kerekeknek anya kell.
Itt maradok, letétle,,,. megragadta kezét.

hepes rolna erro az áldozatra? Igen mondott 
Berta, mert erzem, heg , Önhöz js húz a szivem'
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.í>0 Bebizonyítottam-e, hogy tavaszi napsugáron 
felujul. felserked elhamvadt tüze régi szerelemnek.

V erner László.

ránt alig van kétség, pedig hát különösen a felvi
déken. de az ország más részeiben is nagyon sok 
gazdaság van, a bol kizárólag lóhere, luezerna, 
zabos bükköny s talán esalamádéra van basirozya 
a takarmány természetes. Ha ilyen helyen azután 
a luezerna és lóhere nem ad kielégítő termést, 
megvan a kalamitás, a következő télen, az állatte
nyésztés rovására szalmát kell etetni, avagy takar
mányt pénzen venni.

Résen kell tehát az ilyen gazdaságokban álla- 
ni, ha már az egereket kipusztitani nem volt lehet
séges, tavasz beálltával a mikorra maguktól is 
elpusztulnak mindent elkövetni, hogy a lóheres és 
luczernásokat megjavítsuk. Fő dolog a hiányokat 
újabb mag elszórásával is pótolni, s a talajba 
könnyen oldható, a megrongált gyökérzet által 
könnyen felszívható tápláló anyagot jártatni, hogy 
igy a növényzet hamarabb indulhasson erőteljes 
fejlődésnek. Ebből a czelból a talajt kora tavasz- 
szal, mihelyt a föld annyira száraz, hogy az ökör 
nem hagy nyomokat, rétborouával keresztül kasul 
erősen megkell boronáltatni, majd pedig gyéren 
lóhere illetve lóczerna maggal, továbbá gipszszel 
vagy még inkább szuperfoszfát gipszszel beszórat- 
ni. Köztudomású, hogy a szuperfoszfát gipsz mily 
nagyszerű hatással vau a lóhere és luezerna félék
re s mily óriási mértékben emeli azoknak termés 
átlagát. Ha valami segít az egerek által megron
gált lóherések és luczernások hát csakis a szu
perfoszfát. gipsz, avagy a trágya gipsze. Ennek a 
kiszórása után esetleg még egyszer megboronál- 
tatjuk a talajt, s nyugodtan várjuk az eredményt 
mely ilyenformán bizonyára nem maradt mögötte 
azon eredménynek, melyet adott volna ugyanazon 
talaj, az egerek pusztítása nélkül.

H í r e k
S zm ély i hir. Kiss Elemér szolgabiró 

a múlt bét folyamai? te tte le a a doktorátust. 
Gratulálunk!

— N yugdíjazás. A pénzügyminiszter Koller 
György szt.-gottbárdi adópénztárnok nyugdíjazta
tása iránti kérvényét elfogadta s őt 40 évet meg
haladó szolgálata után teljes fizetéssel nyugdíjazta. 
Kívánjuk, hogy a közbeesiilésbeii álló pénztáros ur 
sokáig élvezhesse a jól megérdemelt nyugdiját.

— Á llam segély  A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái alsó fokú ipa- 
ros-tanoncziskola számára az 1807/98. iskolai évre 
800 fit államsegélyt utalványozott ki.

— D ifteritisz  Murafüicsen 1 difteritisz- 
megbetegedés fordult elő a múlt hót folyamán.

V étk es  bukás, Gráf Józsefné muraszombati 
kereskedő' ezég ellen csőd nyittatván, az ellene 
megindított bűnügyben a szombathelyi kir. törvény
szék tiraf Józsefnél a vétkes bukás vétségében 
vétkesnek mondta ki és ezért őt ö napi fogház
büntetésre átváltoztatható 50 frt pénzbüntetésre 
■telte. Ellenben férjét, tiraf Józsefet, mint üzletve
zető bűnsegédet ti heti fogházra Ítélte. Felebbezés 
folytán ezen ügy a kir. kúria eldöntése alá került, 
melyben helybenhagyó Ítéletét in. hó 20-én hirdette 
ki a szombathelyi kir. törvényszék. Az Ítélet jog- 
eressé válván, Gráf József nyomban megkozdte fog- 
házbüntetését.

— A z uj b é lyegek . A kereskedelmi mi
niszter tudvalevőleg nemrégiben 20U frtos pályá
zatot irt ki bélyegek tervrajzára, a mely pályázat
nak a batárideje am . hó ló-én lejárt. A kitűzött na
pon összesen 160 pályamunka érkezett be, amelyek fe
lett az országos képzőművészeti tanács a kereskedelmi 
miniszter megbízottjával egy üttesen fog dönteni. A 
pályamüveket az orsz. iparművészeti múzeumban 
állítják ki s közülük a legkiválóbbakat a „Magyar 
iparművészet" legközelebbi száma közölni "fogja.

— Jóték on y  kér. nő-egy letü n k  kebe
lébe belépett liéry Istvánná úrnő, bárcsak minél 
több követőre találna ezen dicséretes példa.

— E ljeg y zés  Zeitek Ferenci Batthyányfal-
varol eljegyezte Ivousz Krisztina kisasszonyt Mu 
raszom hatból. J

Dobráü. ^  tÜZ0“ Ó' e g y le t  ™ ‘ ul'Okülóban

lón  Z  1A ,HymnUS a bakáknál. Örvendetes 
lurt közlünk olvasóinkkal. Klein Rudolf alezredes

MIUA8ZOMBAT g S  VIDÉKÉ _ ............
a  Szombathelyen állomásozó gyalogzászlóalj de 
rék parancsnoka elrendelte, hogy a  legénység a 
Hymnust begyakorolja. A betanításra az ezredes ur 
Németh Ferenc/ és I'álmay Ödön városi iskolai 
tanító urakat kérte föl, kik egyik századnál a be
gyakorlást igen szép eredménynyel folytatják. 
Szívből üdvözöljük az alezredes urat, kinek élénk 
érzékét a magyar hazafiság összes jogosult igényei 
iránt nem dicsérhetjük eléggé.

— Szom bathely  városában mozgalom in
dult meg az iránt, hogy mostani színháza helyett egy 
ké i\elmésebb, a mai kor igényeinek minden tekin- 
megfelelő állandó s/.iubiz építtessék. Az ügy élén 
a város legtekintélyesebb fórfiai állanak, igy kilá
tás van rá, hogy a szombathelyiek kívánsága mi
előbb valósulni fog.

— Tűz Múlt hó 28-án éjjel Bokrács köz
ségben Vukán Ivánnak gazdasági épülete leégett. 
A tűz ismeretlen okból támadt. A kár 200 frt. Az 
épület 300 írtig biztosítva volt.

— Lopás. Múlt hó 29-én Bán fi Miklós vas
laki lakos kárára elzáratlanul hagyott ládájából 6 
frt 25 kr. loptak el. A helybeli csendőrségnek si
került a tettest Szlávicz István ugyanottani lakos
nak, Ferenc/ nevű 16 éves fia személyesen kinyo
mozni, kinél a pénzt meg is találták. Feljelentet
ték a kir. járásbíróságnál, a hová a  pénz is, mint 
bünjelvény, beszolgáltatott.

— A  v ig y á za tla n sá g  szörnyű áldo
zata. Holper Rudolf őrállási lakos vadászfegyve
rét tisztogatta, mely azonban töltve volt. A gon
datlan ember szörnyű módon bűnhődött könnyel
műségéért, mert fegyvere tisztogatás közben oly 
szerencsétlenül sült el, hogy a  golyó 10 éves leá
nyának fejét találta. A gyermek sebe életveszélyes 
és életbenmaradásához kevés a remény. A boldog
talan apát följelentették a felső-eőri kir. járásbíró
ságnál.

M egrendítő szeren csétlen ség  színhelye 
volt a napokban Letenye nagyközség, Mayer Ist
ván gyógyszerész neje múlt hó 26-án ismerőseivel 
Nagy-Kanizsára ment színházba azzal, hogy másnap 
délután fog hazajönni. Otthon maradt férje s ő 
éves kis fia. Este a férj lefekvéskor az ágyban ol
vasott. közben czigarettázott. elálmosodván, a még 
égő czigarettát eldobta s a lámpát eloltotta. Az 
égő czigarettától a hálószoba nehéz szőnyege las
san tüzet fogott s láng nélkül folyton erősebben 
égett. A szerencsétlen gyógyszerész kábultságában 
felébredhetett s az ajtóhoz vánszorgott, mi közben 
a szoba lámpását feldöntötte: az ajtó belül fürge
tővel volt elzárva, a mit már nem volt képes el
tolni s az ajtót kinyitani; az ajtó előtt esett ösz- 
sze * o tt lplte végzetes halálát, inig a kis fiút, a 
szülők szemefényét az ágyban ölte jpeg a füst. 
Reggel korán a kiömlő füstből roszat sejtve, az 
ajtót a házbeliek folfeszitették, mire a lappangó 
tűz lángra gyűlt s ijesztő fényénél megtalálták a 
két halottat. A boldogtalan nőt azzal hívták haza, 
hogy gyermeke hirtelen megbetegedett. Haza érve 
s a ház körül csoportosult embertömeget látva, 
roszat sejtve. Még nyugtalanabb volt, midőn férje, 
a kit imádásig szeretett, nem jö tt eléje ki a ház
ból. A borzasztó való lázbeteggé te tte a boldogta
lan nőt, akit hiába kísérlett vigasztalni ősz atyja, 
Somorja város polgármestere, aki az elhunytnak 
hulláit Somorjára szállíttatta. A város és vidék 
osztatlan részvéte kisérte a fájdalmával együtt 
maradó özvegyet.

— T ettenért vásári to lv a jo k  Múlt hó
17-én Alsó-Lendván, megtartott országos vásárban 
az alsó-lendvai csendőrség Csarni Ádám kökényesi 
(Vasm.) lakos ismert vásári tolvajt tetten kapta, 
midőn Totola Lajos n.-kanizsai kalapos sátorából 
2 kalapott ellopott s azz il elmenekülni igyekezett, 
de csakhamar a járőr elfogta s a kir. járásbíró
sághoz bekísérte.

— T yu k to lva jok  ismét garázdolkodnak a 
nyugati határon. Véghelyen a múlt héten Ivousz 
Mátyás kárára elvittek 18 tyúkot s 1 kakast, KtS- 
hidán özv. Edsüdtnétől és a tanítótól tyúkokat és 
kappanokat. Murapetróczon Sbültől szintén tyuko- 
kokat és kappanokat. Pollánczon Csaplovicstól s 
egy bérestől 8 tyúkot. Próbáltak szerencsét még 
több helyen is, de elzavartattak; igy Kőhidáa Gom
bánál és Birószéken \  üjeez Józsefnél is. Fiz utób-
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liinál sonkákra is vadásztak. Sajátságos, hogy ott 
a határszélen soha egy tolvajt nem sikerül el
csípni. Persze a cscndörálloinástól messze vannak, 
az éjjeli őrök miatt meg az egész falut elvihetik.
\ agyonhiztonság! jöjjön el a te országod!!

— K inevezés. A vallás- és közoktatáügyi
m. kir. miniszter Zvér Mátyás szt -benedeki r. k. 
tanítót a kozmái áll el. népiskolához rendes tani. 
tóvá nevezte ki. Gratulálunk.

— A  m agyarok  A m erikában. Hegedűs 
Lóránd dr. a szabad Liczeum részéről a pénz
intézeti tisztviselők egyesületében e héten ismertette 
tapasztalait az Amerikában vándorolt magyarokról 
Saját tapasztalatai alapján ismerteti a kivándorlók 
megérkeztét New-Yorkban, a kik hazuról száza
sokkal indulva, egy dollárral érkeznek oda. Ezért 
az ügynököket okolja és nem tud elég kemény 
Ítéletet mondani felettük. Majd áttér azokra a vá
rosokra. a melyekben a magyar kivándorlók kisebb- 
nagyobb tömegekben letelepednek. Szép példákkal 
illusztrálja, hogy a magyar sehol sem tagadja meg 
magát. Öt magyar összeáll, a magyaroknak szép 
emeletes házat emel. legyen az közös otthonuk, 
szórakozó helyük. Szép magyar vonás. Az egyiket 
megteszik mészárosunk, a másikat szatócsnak, a 
harm adikat korcsmárosuak stb. Egyik a másikat 
becsapja, a korcsmáros pedig valamennyit, a ház 
ogv amerikaié lesz. New-York 40.000 magyarja a 
Dowory és Avenu környékén lakik. Javarészük föld
höz ragadt szegény és társadalmi pozieziójuk egyen
lő a nullával. Többnyire mint pinczérek vagy mint 
muzsikások tengetik életüket. Nagyobb telep van 
Newarban. épugy Pretonban, Pitsburgban, hol kö
rülbelül tiz-tizenötezer magyar él, meglehetős élénk 
egyesületi élet ta itja  össze a magyarságot, mely 
leginkább a szőnyeggyárakhan nyer foglalkozást. 
Érdekes város a magyarság szempontjából is Chi
cago, Úgy a hatalmas vágóbidnál, m inta Standard 
(>d Compagnynál találunk magyarokat, a kiknek 
kiváló tulajdonságuk, hogy folyton összeütközésbe 
jutnak a rendőrséggel. Amerika napról-napra szi- 
g »ritja helyzetüket. A kivándorlás veszedelme is 
abban nyilvánul, hogy a felvidéki tót nemcsak dol
lárokat, hanem eszméket is hoz magával, a melyeket, 
mikor kiment, nem ismert, a melyeket bár magá
val hozta még most sem ismeri s a mely eszmék 
hazánk talajában gyökeret verve, előre nem lát. 
ható gyümölcsöt termelhetnek. Az előadás nagy 
tetszést aratott.

Irodalom
„ P i l la n g ó .“ A .,Pillangó" társadalmi és mű

vészeti élclap, kilencedik száma megjelent. Ügyes 
szerkesztése, művészeti kivételü rajzai, nagyszerű 
kiállítása, számról-számra jobban köti le a közön
ség ügyeimét. A „Pillangó* szerkesztősége és kia
dóhivatala Budapesten, Teréz-körút dó. sz. a. van. 
Előfizetési ára negyedévre egy forint. Mutatvány 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.

A  sz& badságharcz története V ilá g o 
s ig  1848 ( Hnepe van a magyarnak. A haza új
jászületésének, történlemünk legdicsőbb korszaká
nak: 1848-n.ik félsz.ázados évfordulóján szegény és 
gazdag, szolga és ur, hatalmas és elnyomott mind- 
mind egybeolvad egy szent érzelemben. Az. emléko- 
ze szárnyain visszá-visszaszállunk a nagy idők 
nagy eseményei közé s szemeink előtt elvonulnak 
a hősök dicső alakjai. Már félszázadja, s mégis, 
mintha csak tegnap lett volna! Eszméik, törekvé
sük a mi ideálunk, küzdelmük a mi dicsőségünk, 
győzelmük a mi javunk; mert az igazság örök! 
Csak a szenvedés egy jobb jövő reményében volt 
egyedül az ő osztályrészük. E küzdelmek, e szen
vedések történetét hadd ismerje minden magyar, 
hadd lássa, mire volt képes az erős honszeretet, 
mily csodákat müveit hanfiui áldozatkészség! És 
nioritsen belőle tanulságot a jövőre nézve! E haza
fias czél lebegott a „W erbőczy könyvnyomda rész
vénytársaság előtt, a mikor elhatározta, hogy a 
nagy idők történetét áttekinthetően, kimerítően és 
vonzó előadásban megiratja a  magyar olvasóközön
ség számára oly kép, hogy az emlékmű még a leg
szegényebbnek is hozzáférhető legyen. Ks ezon ki
tűzött czélt fényesen szolgálja az előttünk fekvő 
díszes kiállítású mű. mely 04 oldalon át érdekesen, 
friss közvetlenséggel ismerteti a szabadságharcz 
eseményeit úgy. hogy az olvasó tiszta képet nyer 
a  nagy idő lefolyásáról A mindvégig érdekes szö
veget a legszebb képek nagy sokasága díszíti 
(csaknem 100 kép). Itt látjuk a szabadság főbb 
szereplőinek képmásait, a nevezetesebb csaták raj
zát, több egykorú falragaszt és levelet, mindezeket 
a leggondosabb kivételben. Ezenfelül a könyv egy 
táblázatot tartalmaz, mely időrend szerint sorolja

fel a szabadságharcz eseményeit, azok keltének 
megjelölésével. Már magából e táblázatból megta
nulhatjuk e i.agy napúk történetét. A szép füzet, 
mely ig ixáu méltó emléke a dicső időknek, csak 
40 krajezárha kerül, hogy még a legszei ényebb 
kunyhó lakói is megvehessek Kapható minden 
köny\kereskedésbe.). Megrendelés >k a W erbőczy 
könyvnvo ida Részvénytársaság c, M iié re  (líudapest. 
IV.. Yá illegve utcza 11 sz.) inté. >-ndők.

A z „Üstökös" o heti sz ..;:i ismét a szo
kott változatos tartalommal, pompás rajzokkal je
lent meg; folytatja a nevezetesebb emberek, irók 
és művészek karikatúráinak közlését: politikai ap
róságai elevenek, találók: ezúttal bárom „Ölvén 
éves krónikás" adomával kedveskedik olvasóinak, 
legkiválóbb darabja mégis a szerkesztő tollából 
eredő verse “Ha Petőfi élne *. — Az “Üstökös,, 
előfizetési ára  negyedévre 2 fit. Az előfizetések 
egyszerűen igy czimzendő.'c „Az Üstökösnek** — 
Budapest.

(Camille Flam m arion.) A hírneves fran
cia csilagásziró a mai naptól kezdve a Pesti 1 Űr
lapnak rendszeresen fog tárcákat írni. A magyar 
újságolvasó közönség már ismeri — a Pesti Hír
lap korábbi közleményeiből is - l lammariou köl
tői fantáziával ép úgy. mint tudmuá iyos alapossá
gai s mindig ragyogó tollal megirott kisebb-nagyobb 
müveit; bízvást hihetjük tellát, hogy Camille Elam- 
mariout, mint a Pesti Hírlap rendes munkatársát, 
a Pesti Hírlap minden olvasója örömmel üdvözli.

A z osztrákoknál ism ét fen yeget az 
obstruetió, pedig még meg sem nyílt a parlament, 
a magyar viszonyokra ennek roppant befolyását 
méltatnunk sem kell ismeri ezt majdnem mindenki, 
természetes, hogy bármiként változzanak és a po
litikai viszonyok azt a ..Képes Családi Kapok" úgy 
képben mint Írásban ismertetni fogja olvasóival. 
Ez a lap ugyanis mindazt, a mi olvasóit érdekel
heti, bemutatja. Képei saját .aj/ui és fénykép fel
vételei után készülnek, iró gazdája ismert erőkből 
áll. kiknek munkái mindenkor élvezetet nyújtanak 
az olvasóknak akár mint historikusok a lefolyt 
hót eseményeit tárgyalják, akái a képzelet alkotta 
megkapó történeteikkel gyönyörködtetnek. Jókai, 
Tolnai Lajos, Rndnyászky, Beniczkyné, Bajza Lenke 
stl). mind megannyi oly név. mely egy lap irodalmi 
értéket már m igában is meghatározza Előfizetési 
á r egy évre 0 frt. félévre 3 frt, negyedévre 1 fit 
50 kr. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva
tal. V . Vadász utcza l t  szám Budapesten.
, „Az Évszak** női divat-és kézimunka lap. 

Ara egészévi o 4 frt, negyedévre 1 frt. Megrendel
hető: Budapesten. VII. Kerepesi ut 22. szám. ..Köny
ves Kálmán** írod. részv. társulatnál.

,.F aten yésztés“ czimmel a földművelés 
ügyi m. kir minisztérium kiadásában egy igen 
hasznos és hézagot pótló szakmunka jelent meg. 
melyet Molnár István orsz. gzümölcsésxeti és fa te
nyésztési miniszteri biztos irt meg. A mű mogis- 
niereti az olvasót a  fatonyésztés egész anyagával, 
eszközeivel és teendőivel, továbbá népszerűén és 
behatóan foglalkozik a gyümölcs-és egyéb fák sza
porítása. nevelése, kezelése és ápolásával. Mii dón fa
tenyésztő és gyümölcstermelő nagy hasznát veheti 
ezen hasznos szakmunkának, de különösen nélkü
lözhetetlen kalauza lesz az a községi faiskola-kezelő 
tanítóknak és a  pomologiával foglalkozó lelkészek
nek. A diszcsen kiállított, ü l. sikerült eredeti áb
rával ellátott és 1!(. nyomott ivre terjedő könyv
ára egy koronában lett megái lapítva, hogy azt mi
nél többen megszerezhessék. Ezenfelül a miniszter 
meghatalmazta a nevezett minist éri biztost arra 
is. hogy minden lelkész és tanítónak, ki e könyvért 
egyszerű levélben hozzá fordul-a müvet ingyen 
megküld hesse.

M egjelent a ..M agyar Népzászló*
10-ik száma s már ezen rövid pályafutása alatt 
elérte azt a nagy sikert, hogy Biharvármegye gaz
dasági egyesülete őzen országos néplap ügyét ma
gáévá te tte s belátva, hogy a magyar nép érde
keit őszintébben és okosabban egyetlen néplap 
sem szolgálja: A Magyar Népzászló* ügyében er
kölcsi és anyagi támogatását kimondta Egy szer 8- 
mint ezen néplap támogatása ügyében. A ..Magvar 
Népzászló** 10 száma is tanúskodik a mellett, 
hogy szókimondó őszinteséggel lehet csakis a nép 
érdekeit szolgálni. Yezérezikke: ..Nesze semmi fogd 
meg jól" azon képviselőket ostorozza, akik a népet 
csak a szavazás előtt ismerik, azután pedig elfe
ledkeznek róla. A ..Munkáspolitika" czimii rovatban 
találjuk: Az állam, mint munkásközvetitő. •

65 krtól 3 frt 35 krijr méterenként 
janáni, cliinui stb. legújabb mintázatok

N y ilt té r .)
* Az 0 rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a szork.

Foulard-selyem
és sziliekben, valamint: fekete, fehér és színes lleim eberg- 
seljem  45 krtól 14 frt 65 krig méterenként a legdivato
sabb szövés, szín és mintázatban. Privát'fogyaszt óknak 
postából* és vámmentesen valamint házhoz szállítva 
m intákat pétiig postafordultával kii di nek. Ileiineherg (i. 
selyem gyarai (cs. és k. udvari szállító) Z ürichben , Magyar 
levelezés, Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. 2.

Vasúti menetrend
Iliid G y ő r S z o m b a th e ly

regg. regg. d in. <1. u. este
Budapest . . 0.50 8.50 1 4ö 2.209.55
Győr . . 11.37 4 4 1 5.302 36
Kis-Czell . . . . 0.15 1.52 6 02 8.49 4.32
Sárvár . . . . . 7.10 2.2ö 6 i!ö 9.34 5.06
Vél* . . . . 7.50 2.ö l ----- 10.07 5.31
Szombathely . . . 8.10 3.04 6.:»2 10.23 5.44

Sjíombathely - Győr—líudapest
d u. regg. d. u. este éjjel

Szombathely . . . 4.— 9.08 12.39 11.— 2.50
Vép . . . . . 4 .1 9 - .  12.52 11.14 3.00
Sárvár . . . 4.5ö 9.33 1.16 11.41 3.36
Kis-Czell . . . . 5.4610.01 2.21 12.24 4.36
Győr . . . 11.284.37 4.58 3.— 10.47
Budapest . . . . 2.05 7.15 9.20 7.35 1.25

Szombathely—Grácz
regg. d. u. d. u. este

Szombathely ...............................  6 .06  1 ■— 3.16 6. 9
Kis-l’nvom ..........................  6.191.183.29—.—
Egvh.-Ráuócz .....................  6.331.36(3.4 2 —.—
Körmend . ..........................  6.481. 573 56 7.25
Csákánv .......................... 7.03 2. 21 4.09 —
Rátét .......................... 7.122. 344.18 7.40
Szent-Sottiiárd 7.323. ( 7 4.36 7.24
Gyanafalva 7.533 30 4.53 8.04
Gráczba étje. il. e.................. 10.2ÍÍ4. 7 35 9.59

*) Csak keddiül és pénteken közlekedik.

Hirdetések.
41 IC. U7.

Árverési hirdetmény.
A gyanafnlvni takarékpérntár végrehajt.*tónak 

Gombóc/. András görhegyi lakos végrehajtást szen
vedett elleni végrehajtási ügy ében a kérelem követ
keztében a végrohajiási árverés 34 frt tőkeköve
telés, (fi frt kr végrehajtási már megállapított, 
valamint jelenlegi 0 frt öl) kr és a  még felmerü
lendő költségeknek kielégítése végett 1881. LX. t. 
ez. 144. S- alapján és a 14ö. §. értelmében a mura
szombati kir járásbíróság területén lévő Gőrliegy 
község Ir tá éban fekvő, a göi hegyi 27 sz. tjkben 
felvett I 1.. (i -<)., 12. sor 40. Iiázsz. bú tokból 
Gombóc/ Andrást illető 1 /, részre 122!) frt és a  
273. sz. tjkben felvett I. 137. hrsz. birtokból azt 
illető részre 73 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltetik.

Az árverés m egtartására határidőül 
1898. április hó 18-ik napjának, 

délelőtti 10 órája Gőrhegy községbe tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla

nok becsárának 10°'„-át vagyis 122 frt 90 k rt és 
7 frt 30 k rt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. ^-ábau jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazság- 
tigyminiszferi rendelet 8. Jj-ában kijelölt óvadékké- 
pes órtekpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1-81. LX. t. ez. 170. $j-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiáJL- 
litott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni,

\ evő köteles a vétolárt bárom egyenlő rész
letben, és pedig az elsőt az árverés napjától számi- 
tandó 30 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól 
számított 00 nap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 90 nap alatt, minden egyes vé
telén részlet után az árverés napjától számítandó 
0“ ,,-os kamatokkal együtt az 1881. évi deczembev 
hó 0 án 39. 4 lö/KM sz. alatt kelt rendeletben 
előirt módon a muias/omhati kir. adóhivatalnál 
mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszá
míttatni.

Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hiva
talos órák alatt ezen kir. hírősig mint telekkönyvi 
hatóságnál és Gőrliegy község elöljáróságánál te
kinthetők meg.

Az elrendelt árverés a fent irt telekjegyző- 
könyvokbon feljegyeztetni, ezen árverési hirdet
mény egy példánya a bíróság hirdetményi táblá
jára kifiiggesztetni. továbbá kifüggesztés végett, 
az árverési feltételek pedig mogtekinthetés végett 
egy-egy példányban Gőrhegy község elöljáróságá
nak, nem különben ezen árverési hirdetmény egy- 
egy példánya Máriahavas, Perestó, Rétállás, Király
szék. Károlyfa. Királyfa szomszédos közsó ;ckben 
a helybeli szokás szerint azonnali körözés végett 
a nevezett községek elöljáróságaihoz megküldotni, 
és tekintve, hogy a kikiáltási ár 300 frto t meg
halad, ezen árverési hirdetménynek törvénvs/.erü 
kivonata a „Muraszombat és Vidéke ** czimü 
lapban egyszerű közzététel végett végrehajtató 
ügyvédjének kiadatni rendeltetik, aki utasittatik 
hogy a közzétételt igazoló lappéldányt az árve
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rést megelőzőleg húrom nappal e kir. telekkönyvi 
hatóságnál adja he. . . . .

Ezen árverési hirdetmény az egynlejrileg meg
állapított árverési ff«*Itét*»l«*l»K**l együtt az 18<s l. e\i 
1A. t. ez. 153. intézkedéséhez képest :i kere
setre hozott első végzésre előirt szabályok szerint 
az érdkelt feleknek megkiildetni rendeltelik.

Kelt Muraszombatban n kii. ja áshiióság mint 
telekkönyvi hatóságnál, IM»7 évi november hó 
2t*-dik napján.

S aáry  József,
kir. jbiró.

1898. április 3.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyanafalvai 
takarékpénztár végrehajtatónak Düesok .Mihály se
regházai lakás végrehajtást szenvedő'elleni 4t»0 írt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügye
ben a muraszombati kir. járásbíróság területén 
lévő Seregháza község határában fekvő a sereg
hazai 17. sz. tjkben felvett 1. 1— 10. sor l.>. házsz. 
birtokból Ifüesek Mihályt illető \  ■> részre 11*50 frt 
és a f  338. hrsz. birtokból azt illető 1 .< részre az 
árverést 04 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az

1898. évi április hó 20 . napján
délelőtt 0 órakor Seregházán a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10"u-át vagyis 105 frt 0O kr és 0 frt 
40 kr készpénzt en vagy az 1881 IA. t. ez. 42 Ji-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 jj-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 IA . t. ez. 170 $-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1808. évi január hó 5-én 

S aáry  József,
kir. jbiró.

oooooooooooooooooo

nafl-yszerüen hatnak gyomor bajokni 
nélkUIOzhatetlan ét últolanosan ismorati
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyh 
lantig, gyomorgyengeség, büzüs lehaló
(elfujtság, savanyú, Itlböffögés. hatmoné 
----- orégés, * 1 .....................

■zükOlét.

. . -------fölösleget, nválkakiválaiztá
•árgaaág, undor és hányát, gyomorgOrt

.  „ £ aUl?ló‘  gyógyszernek bizonvu 
lejfájátnál. a menynyiben ez a gyomort 
származott, gyomortulterhalésnél ételekk 
és italokkal, gilizzták, májbajok ét hlmo 
rholdáknál.

Említett bajoknál a .T lá r la e z e ll  
g y o m o r r a e p p e k  évek óta kitl 
nőknek bizonyultak, a mit száz meg azt 
bizonyítvány tanutit. Egy kis üveg ái 
használati utatltással együtt 40 kr nas 
üveg ára 70 kr. ’

Magyarországi főraktár: T ö r ö l  
Kyogytrertára B u d a p e s t  

Király utcza 12 ti.
A védjegyet és aláiráit tüzetes* 

tessék megtekinteni! Ctak oly cseppek 
ij k * , íadni> melyeknek burkolatál 

*?.. . * r**u,tT» » keezil
,C Brtd,) é. „ „  , u , a t .

Valódiságát bizonyítom*
“

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mauthner-féle magvak
eredeti csomagokban 

M u r a s z o m b a t b a n ,
c s a k i s

Ascher B. és fiánál
k a p h a t ó k .  no-to

ooo^oooooooor^ooooo
á  ^  A A  A á  A  A  á A  A

m i ű i m ú w
= | l g s s.g3í  sül g r i l l  » S  
■" E* S s g . '- s - a S í  | * ' g ’  *■«

1  ! ! - & £ ?
l  ?
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1.000,000 korona
A 2-dik magyar kir. szabadalm azott ősz 

so rsjá ték

50 00 0  nyerem ényének

Jegyzéke.

A játékterv !). §. szerint :i legnagyobb nyeremény

EGY MILLIÓ nyerhető.

1 . 0 0 0 , 0 0 0  „
Egymillió Korona'

A nyeremények következőleg vannak beosztva. 
Nyeremények : kom im :

1 á GOOf00
1 r 400000
1 „ 200000
2 _ 101)000
1 „ 00000
1 ., 80000
1 „ 70000
2 „ GOOOO
1 „ 40000
5 r 30()00
1 n 25000
7 „ 20000
3 „ l 5000

:J1 r 1(100
‘*7 „ 5000

3 „ 3000
432 „ 2000
703 „ 1000

1-38 „ 500
00 „ 300

47350 „ 200, 170 130
100, 40, 20 korona

50000  nyer. és jutalom 13160000 kor. ért.
melyek hat osztályban kisorsol tatnak.

ály- A 2 -ik  magy. kir. szab,

o s z t á ly s o r s j á t é k b a n
a sorsolási programul szerint egy millió koronát, tehát hatal
mas összegű készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a já 
tékterv !». §. szerint: ennélfogva az osztálysorsjáték nagyim 
előnyös m érési esélyeket nvujt; es pedig

100.000 50.000
. e r e d e t i  s o r s j e g y  p é n z n y e r e m é n y t .

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes őO.OOO 
nyeremény a mellette álló jegyzékben lel vau sorolva és a 
kormány ellenőrzése mellett hat egymásután következő rövid 
időközben kisorsoltatik. midőn is a nyert összeg a szereucsés 
nyerőnek készpénzben kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: 
K tffaz  e r e d e t i  so rs jeg y e k  (• f r t  k r.
FrI „ „ ‘ 3 „ — .,
Xtyt/nl ,, „ 1 „ 50 „
Xi/ohzad .. 1 ,, 7o „
Az összegnek postautalványon való vétele után azonnal 

megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első huzásbaui 
érvény nyel. Kívánatra utánvéttel Is küldjük a sorsjegyeket.

Minden sorsjegy küldeményhez az eredeti liuzási pro- 
granunot is megküldjük és minden húzás után vevőink azou- 
nal megkapják az eredeti liuzási lajstromot.

(ivakran ezreseket kockáztatnak merész vállalatokba, 
a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva koezkáztássunk egy sorsjegy vételével aránylag 
oly csekély összeget, a mely által hirtelen nagy tökét nyer
hetnek.

Sorsjegy készletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, 
tehát ajánljuk, hogy a rendelnienynyel ne késsünk és kér
jük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre
legkésőbb f. é. m árczius 31-ig hozzánk beküldeni.

FHÉR LAJOS ÉS TÁRSA.
a magyar királyi szabadalmazott osztálykor sjáték föelárusitói,

BUDAPEST, GIZELLATÉR 5-ik SZÁM.

A

Mauthner.i.
h í r n e v e s

konyhakerti- és virágmagvak
z á r t  é s  h ató ság ila g  védett csom agokban, a tö r 

vényesen  bejegyzett

m e d v e-w é d j e g y  g y e i
valamennyi

f ű s z e r -  és v a s k e r e s k e d é s e k b e n
kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 25. sz. a. létező Mauthner Ödön 
ezég sakis olyan soomagoknál Vállal teljes jótállást egészen f r is s  
és valód i magvakért, a mely csomagok ra g a s z tv a , a 

medve-ábrával és a Mauthner neAAeí jelölve, úgy a  mint a mell é
______ _ Iveit rajz is m utatja.

Újházi Miksa, nyomdai múintezet, Muraszombat”

jV ctés ideje: Augusztus és SZÍp- 
F _ tember. a.
; Cltelés távolság; y  J ő — 20 cm. 
f Talaj m in ő s é g  Jót trágyázott ,
m  f V

AussaatzeH :V AgpuA und Sep- 
tember. V y jf f . ' /

Pflanzweite: 15—2ff'Cm. 
Bodcnbesehaffenbeit: Gut gediingf.,}'
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