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A mi fenyeget.
A jelen tendencziája az a prizma, mely 

oly gondolat sugarakat gyűjt össze az 
agyban, melyek a demokratikus munkát 
megbénítják,lenézik, ellenben az aristokra- 
tikus foglalkozást fény nyel, dicsőítéssel hal
mozzák el. Igen, ma az intelligens em
ber, ki szájában, tollában tudós, ügyes; 
ellenben az, ki az iparés földmivelés terén sze
rez képzettséget, alacsony. S mert mindenki
ben van ambíció, legyen az bármely foglal
kozású ember, a felfelé törekvés az intel. 
ligens munkához általános vágy sőt már 
több, mert az ma szenvedély és kényszer. 
Minden szülő azon van, hogy a tudomá
nyos munkához szükséges tehetséggel és 
hivatássa' épen meg nem áldott gyerme
két a mai értelemben vett úrrá nevelje. 
A vagyon a protectió mellett elúszik s a 
gyermeknek épen azon a he'yen kell meg- 
állania, a hol a megélhetési mód biztosítva 
nincs. Ez neki a lejtős ut teteje, melyen 
felfelé nem, lefelé igen rohamosan halad. 
Egyszerre csak lent áll a büzhödt talaj m 
s felkiált: Hej, de jó itt; nem kell dol
gozni. S lesz proletár, socialista, anarchista, 
szóval minden, csak nem becsületes ember. 
Mert az ilyen clvtetemült csoportban igen 
sok a hypermüveit. Pedig ezek a legátko- 
sabb férgei a társadalomnak ! Az ámítások,
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csalások mindenféle eszközeivel lazítják fel 
a különben nyugodt kedélyeket s rendes 
foglalkozásuktól elszólitja Őket a tétlenség, 
zülöttség s mindenféle bűn. melyeknek 
iszonyait ma borzadálylyal szemléljük.

De menjünk tovább! Váljon az emberi 
létnek biztosításához okvetlenül szükséges 
a czikornyás divat, pompázó viselet, foly
tonos dáridó? Igazán nevetséges az az alak, 
ki a modern vívmányok teljes felszerelésé
ü l  járja végig az utczát. Pedig mindenki 
többé-kevésbbé ilyen. Ne tagadjuk ! Ben
nünk van egy utánzási ösztön. S ha vala
kin valami újat, különöset, korszerűt látunk, 
annak bírása után vágyódunk. S mi törté
nik ? Rendelünk, összeveszünk mindent. 
Nekünk megküldik s mi annak öi ülünk. 
De megjön a kifizetés ideje, a minek sok
szor eleget nem tehetünk. Elveszik minde
nünket. —  íme, a második proletár! Nem 
a mókázó divatnak kell hódolni, hanem a 
tisztességnek. Mennyit takaríthat meg az 
ember, ha fejét a puczczon nem tö r i! Hi
szen nem a ruha teszi az embert.

Hát m íg a tivornyázás, élvhajhászás? 
A vagyoni tönk biztos eszköze ez. Ennek 
utján terem az anyagi és szellemi proletár. 
Nem lehet elképzelni elevenséget, életerőt, 
világosságot, munkakedvet abban az agy
ban, mely nem volt használatban s mely

köziratuk, letolok s egyéb szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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visszafelé fejlődik. Pedig az élvekben elsül
lyedés csak rák —  haladást creálhat Ez 
is proletár ám.

Bár ezek is veszélyes symptomák ko
runk társadalmi életében, de sokkal veszé
lyesebbek azok a korcshajtások, melyek 
az örömteien korszellem sivár állapotai
nak szüleményei. Ezek a dologkerülők, 
csavargók s sok mindenféle ingyenélők, 
kik a személy- és vagyonbiztonságot ve
szélyeztetik s az anyagi fejlődésnek minde
nütt útjában állanak. Ez az igazi pr Je- 
tariatus, mely a, „Panem et circenses* jel
szóig fejlődhetik. Ide kell sorolnunk a kó
borló czigányokat is, kiknek rendezése már 
századokat foglalkoztatott.

Igaz, hogy roppant méretű haladás na
gyon igénybe veszi a munkaerőket; de az 
is Igaz, hogy a cultura tovafejlesztésében 
mindinkább nagyobb árnyék képződik 
ha az alap-akadályokat el nem hárít
hatjuk. Ilyen a jelenben a munkakerülés, 
dologtalanság, ingyenélés, zsebmetszés, tol- 
vajlás n igyfoku kedvelése. Igen életrevaló 
az a rendszer, mely Belgiumban, Franczia- 
országban, Angolhouban oly annyira bevál- 
lott. E rendszer dologházak, do’ogtelepek 
felállításán fáradozik, melyeket az állam 
vásárol meg. Azokon ipart és földmivelést 
üz. Bár a telek megvásárlása nagyobb ösz-

i „ M ra n k  és lámája.
„Nem házasodunk meg soha!" -  ezég.

A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárczája.

Most, hogy mindenfelé zeneszó, pezsgős poha
rak csengése meg tánczvigalom járja, egy igazán 
pompás ötletem támad.

Nem is oly régen történt, —  ha jól emlék
szem, a karácsonyi böjtnek olyan napján, melyen 
húst enni s bort inni szabad, hogy egyik kellemes 
barátom azon alkalommal, hogy a Hymen-czég 
csődbe jutott, röviden vázolta annak történetét. 
Világosság kedvéért én most az ő előadását kivo

natolva registrálom.

Hát még abban a régi jó időben, mikor Ámor 
a földön jártában megpillantotta a Venus-terem- 
tette csillagokat, úgy a nőben, mint a férfiban egy 
lappangó érzelmet fedezett fel. Mindkét nem érezte 
a titkos fájdalmakat és édes kínokat, de nem jöt
tek a kielégítés nyitjára. Pedig erősen sírtak, zo
kogtak, bajukat tépték. Sőt többen epesztő érzel
mes sorvadásban el is haltak. Megsokalta ezt a 
tépelődést és lassú liervadást Ámor és elment Hé
rához con8Íliumra. Meghívták Venust és Junót is. 
Bizony ezek olympusi palotájokban sokat tana
kodtak. Alig tudtak valami határozatban megálla

podni. Már-már távozni készültek az ülés színhe
lyéről, midőn a féltékeny Héra okos propoziciójáv xl 
a tanácskozásnak véget vetett s bánat és elkese
redés helyébe az örömet és szerelmet plántálta

Nehogy valamit elhibázzak, ide iktatom szó- 
ról-szóra a Végzetkönyvben feljegyzett határoza
tukat. Íme:

A nőt felruházzuk rendkívüli varázszsal, mely
nek megteremtéséhez közösen vállalkozunk. A va
rázs czélja és rendeltetése a lappangó érzelmek 
felébresztése és összesítése. Tehát kötelezzük ma
gunkat: — én Janó minden hatalmammal rajta 
leszek, hogy a nőket szép idomokban, testi szép
ségben neveljem fe l; én Ven us teljes erőmből oda
hatok, hogy a testbe bájt, kellemet, lelki tökéletes
séget öntsek ; én Ámor minden erővel törekszem, 

hogy a férfi szivét a nő iránt lángba borítsam oly 
módon, hogy azt a lángot csak nő oldhassa el 
vagy szítsa tovább a szerint, amint az Atyánk által 
beléoltott vágyat a férfi teljesitette-e vagy nem ; 
e vágyat, ez érzelmet elnevezem Szerelemnek, néki 
templomot emelek s papjává a nőt teszem azért, 
hogy áldást, csendes boldogságot, örömöt hintsen 
el a küzdő s fáradt férfiak között; én Héra a 
védnökséget vállalom magamra s a legnagyobb 
szigort fogom kifejteni, hogy ezen határozatunkat 
senki meg ne változtathassa. Hatását és jogere

jét veszti azonban határozatnak, mihelyt a nő nem 
nő; mihelyt a nő méltóságáról és hivatásáról meg
feledkezve visszaél jóságunkkal s zúgolódik sorsa 
ellen. Ezek után, hogy működésűnket mindjárt meg
kezdhessük, alakítunk egy ezéget, melynek lakóhelyét 
„Hymen-czég" elnevezéssel a földnek minden pont
jára tesszük.

Bizony ez igy történt 8 az eszes lények ezen 
határozat keltétől fogva mindig igy cselekedtek. 
Mindenki szívesen nyakába vette ezt az édes igát. 
Hogy is neV Mikor az a sok porlepte irás mind 
arról tanúskodik, hogy régente azok a nők oly 
kegyetlenül szépek, a férfiak meg oly deli terme- 
tüek voltak, hogy mindig belegabajodtak egymásba. 
Meg másként is szerettek ám régen! Az asszony 
nem csalta meg urát lépten-nyomon. Nem volt 
egy csomó házibarát, annyi apró hirdetés, meg 
tudja a jó Isten mi minden, mivel ki lehet játszani 
a szerelmet. (Aki ezeket tudni akarja, menjen a 
Vígszínházba. Főleg a B. A. L. K. K.-ből tanul 
meg sokat.)

Készült figyelemmel hallgattuk eddig az elő
adását. Hanem mikor felkiáltott: „Most jön a 
java!" meg épen csupa szem meg fül voltunk. 
Hogy is folytatta V Igaz, megvan.

IJgy fejezte ki magát, —  ejnye nem merem 
megmondani, hogy . . . Mit is mondott V Ja, hogy
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szeget igényel, de az évenkénti jövedelem 
fedezi a kamatot is s részben elégséges 
tőketörlesztésre is. —  A dolog lényege te
hát abban fekszik, hogy ott, hol ilyen csa
vargó tömeg alkalmatlankodik srakonczát- 
lankodik, egy ilyen telep volna felállítandó. 
Itt kellene összegyűjteni, ha mindjárt fegy
veres erővel is, az ilyen mégtévedt egyé
neket s velők szigorú fegyelem s őrizet 

alatt dolgoztatni.
Ha biztos eszköznek bizonyult ezen el

járás a munka megkedvelésére másutt, ta
talán itt is beválnék, hol annyi a tétlen 
ember és kóbor czigány. n‘

H í r e k
P ü sp ök szen te lé s  Hidassy Komé püs

pök nem rég kinevezett segédpüspökét, dr. István 
Vilmost f. hó ló-én szentelték püspökké. A szer 
tartás, tekintettel Hidassy püspök gyenge egészségi 
állapotára, a püspök házikáj olnájában ment végbe 
reggel fél kilenc/ órakor. A szent ténykedésen 
Hidassy Kornél és Steiner Fülöp szék esfej érv ári püs
pökökön, Kutrovácz Ernő győri felszíniéit püspökön 
és István Vilmoson kívül csak a következők vettek 
részt: Streit Ferencz székesfejérvári szentszéki jegy
ző, Hadarics Kálmán győri diakónus. \ idős Lajos, a 
szombathelyi püspök titkára, dr. Gaal Sándor szom
bathelyi szentszéki jegyző, dr. Tóth József és dr. 
Tauber Sándor szombathelyi theologiai tanárok és 

' Császár József szombathelyi karkáplán. Az egyházi 
ünnep 10 órakor ért véget. Az uj | üspök, aki min
denben méltó és buzgó segédje lesz Hidassy püs
pöknek. 1849. junius 21-én született Zala Kgersze- 
gen. Theologiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum- 
ban végezte kitűnő sikerrel és 1874. augusztus 
12-én áldozópappá szenteltetett, tehát az idén 
fogjii ezüstmiséjét, mondani. Néhány hónapig Kő
szegen mint segédlelkész működvén. 1875-bon püs
pöki udvari káplán és levéltárnok lett, 1876-ban 
deczember havában szentszéki jegyzővé neveztetett 
ki a rendkívüli képzettségű és megnyerő fellépésű 
fiatal pap, 1879-től 1888-ig pe ’ig mint az erkölcs
tan és lelkipásztorkodástan tanára működött a 
szombathelyi papnevelőintézetben. Már előbb, 1881- 
ben hittudorrá avattatott. 1882-ban szentszéki 
ülnök, püspöki titkár és zsinati vi/.sgáló lett. 1886- 
ban pedig a középiskolai hittanárokat képesítő 
vizsgálóbizottság és /a szombathelyi egyházmegye
beli tanítók kivételes nyugdíjaztatásánál vélemé
nyező vegyes bizottság tagja. 1888-ban székesegy
házi tiszteletbeli kanonok lett, 1891-ben pedig

a „Hymen-czég" ntm áll messze ' bukástól. Csőd 
előtt áll, mert hát kevesedik félelmes mértékben- 
a látogatók száma. Mikor barátom ezen előadását 
tartotta, akkor még csak gyanítani lehetett a roha
mos léptekkel közeledő csődöt. Különben ott úgy 
nyilatkozott, hogy apathiával viselkedik ezen ezég 
működése iránt.

Aztán képzeljél, el, mégis mit te t t ! Másnap 
volt egy humoros estély s ott „Meg kell házasod
nom “ czimü monológjában azon határozatának 
adott kifejezést, hogy ő is magára veszi Hymen 
lánczait s megházasodik

Meg is házasodott, de rövid egy hónapi egy Ott
lét után faképnél hagyta annyira imádott angya
lát, ki miatt ő is belépett a c/.ég társai közé

Hát kérem, tessék e hinni, ez nem mindennapi 
dolog s mégis napirenden van. Persze, ez okozat, 
melynek okait jó tudni. Tapasztalásból, no meg a 
múltkori dalárda estélyről, hol csupa agglegények 
és özvegy emberek jöttek össze, mondhatom, hogy 
a házasság egy irtóztatóan rossz mesterség. A 
népdal is ezt állítja ám.

Az én fiatal özvegy barátom mondotta el, hogy 
neki abban az egy hónapban, mig feleséges volt, 
nem volt egyetlen nyugodt percze sem. Mindig a 
guta ütés környékezte; annyit kellett dühödnie, 
mérgelődnie, hogy bizony nem sok hiányzott és 
meg is pukkadt volna.

Neje örökké pénzéit nyaggatta. Mindennap 
uj ruha, uj czipő, uj kalap. Hélután kocsikázás. 
Este vagy casino vagy jour. Néha tea-estély, néha

azzal tüntette ki az egyház körül szerzett érdemeit 
a király, hogy kinevezte valóságos kanonokká 
l'gyanezen évben a kőszegi Kelcz-Adolfy-féle árva- 
ház főgondnoka lett, a rákövetkező évben pedig a 
király a szent Péterről nevezett nagyváradhegyi 
czimzetes prépostságot adományozta neki. 1893-tól 
1896-ig a szombathelyi káptalan dékánja volt. 
(Mi is üdvözöljük Ő méltóságát s szívből kívánjuk, 
hogy a főpásztori hivatásában sokáig élvezze híveinek 
örömét és boldogságát Szerk.)

Titkos tanácsosi eskütétel. Szápáry 
László fiumei kormányzó Onagyméltósága folyó hó 
12-én tette le Pécsben Ő Felsége előtt a valósá
gos belső titkos tanácsosi esküt, mely után külön 
kihallgatáson fogadta a király.

Legújabb. Szent-Gotthárdról »értesitenek 
bennünket, hogy Csorna Jenő tb. főszolgabíró a 
napokban a gőzmotor ügyében I)r. Károlyi Antal 
kir tanácsos alispán urnái járt s kérte a vállalat 
támogatását. Az alispán ur örömmel fogadta ezen 
életre való vállalatot s kilátásba helyezte, hogy a 
Ponisfalvi ut akadályt a vármegye költségén úgy 
fogják rendezni, hogy azon az útvonalon a gőz
motor akadály nélkül fog tovább haladhatni. (Öröm
mel üdvözöljük Alispán urnák ezen Ígéretét, hiszen 
égető szükség van arra, hogy a tótság egyszer 
már összeköttessék a központtal szerk.)

— Képviselő-testületi gyűlés. A mura
szombati községi képviselő-testület folyó hó 14-én 
tartotta ez évben az első ülését. Elnöklő városbiró 
a nagy számban megjelent tagokat az uj-évben 
üdvözli, majd szives jóindulatukat és támogatásu
kat kéri az ez évben felmerülő közügyek elintézé
sénél. Ezután felolvastatott a szombathelyi kir. 
tanfelügyelőség ek 4189. számú átirata, melyben 
csekély állami dotatióval a kisdedóvoda felépítését 
meg a hozzá szükséges telek beszerzését, s annak 
gondozását a várostól kéri s várja. Érdemleges 
határozatot a képviselőtestület nem hozhatott. 
Előbb egy szakértő építész költségvetési jegyzékét 
kéri beszerezni, mielőtt újabb kiadással terhelné 
meg a lakosságot. —  A muraszombati iparostanoncz- 
iskola 1897. szám alatt átküldött számadását an- 
nak megvizsgálása után helyeslőleg tudomásul veszi, 
valamint a hetivásár bemutatott bérszerződését 
azzal a toldalékkal, hogy csak 1899-ben érvényes 
és a bérlő a heti meg országos vásárok napjain 
dijat nem szedhet. —  Horváth Pál indítványára 
a képviselőtestület elli itározza, hogy Szápáry László 
gróf fiumei kormányzót az őt ért magas királyi 
kitüntetés : valóságos belső titkos tanácsossá tör
tént kinevezése alkalmával üdvözli s evvel a város- 
birót és jegyzőt bízza meg. —  Egyéb, kisebb je 
lentőségű ágyék elintézése után az ülés végett ért.

m ttraszombat e s  v id é k é

bál. S bár az az édes kedves kis feleség mindig 
későn jött haza, a férj pedig korán, mégis mindig 
viperáskodott. Sőt ha a férj még szólni mert, a 
megsózott főzőkanál biz jól működött a hátán. 
Mindennap kapott egy anonym levelet, melyben 
kérve kérték, hogy tartsa kordában élete párját- 
Hiszen ő akarta, de mikor rendesen követelőbb 
volt. No meg, hiszen ő azt hitte, hogy csak érte, 
a férjért fog élni. Pedig dehogy !

Piz ilyen körülmények után a Végzetkönyvnek 
fentebbi határozata joghatályát vesztette. S modern 
logika meg tudományos számítás szerint, mintha a 
csődbe-jutás s a „Hymen-czég“ bukása elérkezett 
volna ! S kérem épen most, mikor a házasság va
lami nagyon aktuális dolog, kell tapasztalni, hogy 
a ezéget senki nem látogatja s azok is, kik eddig 
társai voltak, ott hagyják részvényüket s a ezég- 
ből kiválnak. Hogyha ez a kiválás sokáig tart s 
uj tagok nem jelentkeznek, mi történik majd ?

A mostani farsangi ciklus igazán oly szomorú 
Senki nem gondol mézeshetekre, (hacsak mi nem 
gondoljuk meg magunkat). He talán jobb volna 
ennek a tengődő ezégnek renoméját tönkretenni? 
Egy uj társulat, egy uj ezég alakulása, ugy-e, 
nem törvény be ütköző s szabad V Legjobban válnék 
be az agglegény-egylet, egy oly ezég, melynek jel
szava volna: „Nem házasodunk m*;g soha." Erről 
azonban csak a nagy böjtben fogunk disputáim, 
most pedig vigadozni. udvarolni, mókázni, tánczolni 
akarunk.

Sömen Lajos.

— Orvvadászok. A legnagyobb elvetemült
ség, ami csak létezik, az az aljas cselekedet, inely- 
lyel állat és ember egyaránt veszélyeztetve van, 
hasonlókép a vagyonbiztonság is. A muraszombati 
uradalom fáczányosában már régóta garázda kezek 
háborítják a csendet. Az erdő-őrök ugyan nagyon 
felügyelnek; de őrhelyük elhagyásával a vadak 
nyugalma megszűnt. Így történt, hogy már sok 
fáczán tűnt el : de az orvvadászok nyomára csak 
folyó hó 14-én éjjel jöhettek. Több lövés történt 
ekkor s újra tűntek fáczánok. De mivel azon éjjel 
dér volt s igy a lábnyomok észlelhetők meg a lehul
lott tollak is arra voltak láthatók. A másnap meg
tartott hatósági nyomozás ügyes eljárással rátalált 
a bűnös cselekmény okozóira. A szolgabiróság már 
serényen működik a felderítés körül. Nem is ke
rülik ki szigorú büntetésüket e dicső példányok.

— Nyeremény. Orlovszky Béla kir. járás- 
birósjígi hivatalnok az ujságirók sorsjátéka máso
dik búzása alkalmával 1117. sor 91. számú sors
jegyével 5 koroi.át nyert.

—  Lopás. Veiszhof Bernát poroszországi 
csavargó f. hó hó 15-’n Kocsár József és C 'igüt 
Ferencz halmosi lakósok kárára 8 frt értékű ru
haneműt és egy kocsi ülésvánkost ellopott és el
tűnt. A károsok azonban keresésére indultak s meg 
is találták a muracsermelyi „Mehai" erdőben. El
fogták s a lopott tárgyakkal együtt átadták a 
helybeli csendőrségnek, kik mint idegent letartóz
tatták s a bűnjel vényekkel együtt beszolgálta* ták 
a kir járásbíróságnak.

—  Sok a halálozás. A muraszombati róm. 
kath.fárának az elmúlt hétben 10 halottja volt. Ez oly 
szám, mely a rendes körülmények között a fárá- 
ban még soha sem fordult elő.

— Bezárt tanító képezde, A Csáktornyái 
állami tanító képezdét az ottan már régóta ural
kodó járványos betegségek miatt bizonytalan időre 
az igazgatóság bezárta, mert vagy 25 növendékén 
veszélyes hastífusz constatáltatott.

— Névmagyarosítás Kuszalik Ferencz, a 
„Bellatinczvidéki takarékpénztár" közkedveltségü 
könyvelője, szives házigazda, belügyminiszteri enge
d é lly e l vezetéknevét „Kelecsényi„-re magyarosítot
ta. A  nemes példát ajánljuk nagyon sok család
nak figyelmébe.

—  Ismeretlen kutya Pécsek Gábor mu
raszombati rendőr folyó hó 14-én a város terü
letén esti 9 órakor egy csatangoló idegen kutyát 
talált. A kutya vadászkutya, magas, sovány, ha- 
muszürke fekete sávokkal. Különös ismertető jele, 
hogy fülei levágottak. A kutya jelenleg a megta
lálónál van őrizet alatt. Igazolt tulajdonosa jelent
keztetik a helybeli szolgabirói hivatalnál.

—  Szándékolt lopás helyben. Hát már 
mi lesz velünk ? Visszatérnek azok a nem is oly 
régen letűnt idők, hol mindennünk koczkára volt 
téve, mert lopási és rablási mániában szenvedő 
dologkerülő gazficzkók rejtőzködtek árnyékunkban.

Ismeretlen egyének, valószínűleg czigányok f. 
hó 17-én éjjel a muraszombati uradalom 
vár-utezai lakatlan házának ólából Rózsa István 
sertését akarták ellopni. Tervük azonban nem sült 
el, mert a sertés a jó madaraktól elszökött s 
egész éjjelen a városban röfögött, még az éjjeli 
őrség megtalálta s jogos tulajdonosához visszave
zette. Legyünk figyelők s ébren.

Tűz. 1*. hó 3-án Itátkalakon kigyuladt 
Leposa Adámnak 475 frtra biztosított istálója 
14« frt értékben leégett. A  tüzeset után megejtett 
vizsgálat azt a gyanút keltette, hogy a gazda ha
szonlesésből maga gyújtotta fel istálóját, mivel 
tulmagasra volt biztosítva. E gyanút megerősíti 
még az a tény is. hogy Leposa teheneit a megelőző 
este a kertben egy fatörzshöz kötötte ki.

—  Husfogysztásunk. Bár a hús nem ala
csony árban kél el, háztartásunk kasszájából még
is szép összeg jut a mészárosok kezébe. A múlt 
évi bejelentés szerint leöletett 318 drb. nagy mar
ha, 218 drb. borjú, 206 drb. sertés, 3 drb. juh 
2 drb. malacz. Hát még a disznótorok? E czélrá 
is közelítő számítás szerint leöletett vagy 300 drb. 
seités. Ls mégis mondják, hogy gyenge a fogyasz
tás. Hát ilyen község még több pénzt adjon ki 
húsra ? . . .

— A  szombathely pinka-mindszenti
*'• é. vasút építésére vállalkozó tiuáry Miklós,

2.
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llosenthal Bernát és Deutsch I. M- engedélyesek
nek a kereskedelmi miniszter az építési engedélyt 
egy évre meghosszabbította.

— Köszönet-nyilvánítás. A mártonhelyi 
önk. tűzoltó-egylet által f. é január hó 15-én tar
tott zártkörű tánczmulatság alkalmával bevétel 
volt 80 frt 30 kr., ennek ellenében kiadás 35 frt 
74 kr., maradvány a pénztár javára 44 frt 56 kr. 
Beküldetett: Dr. Khál Elek (Muras: ombat) 2 frt, 
hühár István (Mezővár) 1 frt 50 kr., Mártony 
László (Muraszombat) 1 frt, Rozgonyi Antal (Csend
lak) 1 frt, Vratalics Iván (Kis-Szombat) 1 frt, 
Mezei Juli (Mártonhely) 1 frt, Pusztai József (Már- 
tonhely) 1 frt, Andrejek Mihály (Muraszombat) 
50 kr., Horváth István (Mártonhely) 50 kr., Go- 
loub István (Tótmonácz) 50 kr., Szlávicz József 
(Mártonhely) 50 kr.. Hoffmann Gizella (Márton
hely) 50 kr., Poszávecz József (Nemesd) 50 kr., 
Czigüth János (Zsidahegy) 50 kr., Bankó Viktor 
(Tölgyes) 30 kr., Báez János, Kardos József (Mu
raszombat) 50— 50 kr Felültizettek: Skrabán Iván 
Mártonhel) ) 1 frt 50 kr., Kovács Ferencz (Totmorácz) 
1 frt 50 kr., Kercsmár Ernő (.Szentbibor), Kühár 
István (Mezővár), Kühár József (Mezővár), Benkó 
József (Mezővár) 1— 1 frt, Lippai Vendel (Prosz
nyákfa), Kovács István (Muraszombat), Czipott 
József (Muraszombat), Meixner Mátyás (Mura
szombat), üobrai János (Muraszombat) 70— 70 kr., 
Küzmits Mátyásáé (Battyánd) 90 kr., Török Kál
mán (Bagonya) 1 frt, Neraecz Bocskay András 
(Mártonhely), Bors Mihály (Prosznyákfa), Mayer 
Ignácz (Prosznyákfa), Uima Sándor (Tótmorácz) 
Beucsecz István ( Tótmorácz), Kranyecz Sándor 
(Prosznyákfa) Grosz Mór (Mártonhely), (irosz Mór 
(Urdomb), Sehwarc/. Mór (Kebele) Czipóth János 
(Mártonhely), \ezér József (Mártonhely), Benczik 
János (Tótmorácz), Spitzer Ignácz (Zsidahegy), 
Vucskits József (Tölgyes), Lipics Ferencz (Tótrao- 
rácz), Kolossá Ferencz (Mezővár), Malacsics József, 
(Nemesd), Koczován János (Bagonya) 50— 50 kr., 
Potoczki Andor (Prosznyákfa) Sokál Rezső (Mura
szombat), Sokál József (Muraszombat), Luthár 
Gergely (Szentbibor), Mihr Antal. (Mártonhely) 
Keresztury Táni (Mártonhely), Láng Ferencz (Tót- 
keresztur), Singer A'bért (Rátkalak), Külics István 
(Mártonhely), Kovács Antal (Őri-Szent-Péter), Kar
dos Sándor (Mártonhely), Kercsmár János (Bagonya), 
Sumók Márton (Bagonya), Ambrus János v Bagonya), 
Leitner József (Muraszombat), Berke G jőző (Mu
raszombat), 20— 20 kr., í llen János (Mártonhely), 
Riv József (Mártomhely), 10— 10 kr. Fogadják a 
jó saivü adakozók egyletünk szives pártolásért há
lás köszöl tétünkét. A rendezőség.

A  halál torkán. Egy amerikai katona 
tífuszban megbetegedett. Eszméletét teljesen elve
szítette s csakhamar meghidegedett az egész teste. 
Mindenki azt hitte, hogy meg van halva s már 
koporsóba is tették. A  temetés ideje előtt néhány 
órával ismét magához tért s nyöszörögni kezdett. 
A kórházi szolgák jelentést tettek az orvosnál, aki 
szerencsén életre is hozta a beteg katonát. Mikor 
teljesen löleszmélt, természetesen megkérdezték 
tőle, hogy hogyan érezte magát a halál torkában? 
Azt beszélte, hogy a teljes érzéketlenség nagyon 
kellemes állapot. Ez azonban nem sokáig tartott, 
mert noha mocczani sem tudott, az eszmélete 
visszatért. Mindjárt tudta, hogy nincs meghalva 
mert fázott a lába s éhséget érzett a gyomrában. 
Hogy érti ezt? kérdi az orvos. No persze, 
válaszolt a katona, úgy okoskodtam . Ha a meny- 
orszában lennék, akkor nem volnék éhes, —  és 
ha a pokolban lennék,akkor biz my biz nem fáznék.

— Mikor lesz a sorozás? A f. évre ér
vényes ujonezozási, utazási és működési tervezetet 
a központi hivatal a napokban készítette el. Ezen 
tervezet szerint a sorozás Kis-Czellben már ez. 2. 3. 
4. és 6-án ; Sárvárott: márcz. 7.— 10-ig ; Kőszeg 
városban márcz. 11-én: a kőszegi járásban Kőszeg 
székhelyen márcz. 13— 15-ig ; Felső-Eőrött márcz.
16., 17., 18., 20.. és 21-én, Vasvárott márcz.
23., 24., és 27-én : Körmenden márcz. 29-én és 

ápril 5 , és 6-án; Nemet-L’jvárott ápril 8.. 10., 11. 
és 12-én Szt. Gotthárdon ápril 14., 15., 17., 18.,
19., és 20-án; Muraszombtban ápril 24— 28-ig; 
Szombathely városban márcz. 17., és 18-án; szom

bathelyi járásban Szombathely székhelyen márcz. 
20— 23-ig. —  Sorozási polgári elnökök : Kis-Czell- 
ben dr. Károlyi Antal : Sárvárott: dr. Maróthy 
László: Kőszegen: Horváth Lajos; Felső-Eőrött: 
Nagy Jenő; Vasvárott: Békássy István; Körmen
den : Bezerédj István: Németujvárott: Nagy Jenő ; 
Szt.-Gotthárdon : dr. Károlyi Antal ; Muraszombat
ban : Berzsenyi Jenő : Szombathelyen : dr. Károly 
Antal.

Halgatni arany, beszelni ezüst.
Irta: n —ns.

A nagyérdemű közönség gyakran alkalmazza 
e ferde állítást tartalmazó közmondást akár a sze
rény, akár a szerénytelen emberekre s a kritika 
korunk viszonyaihoz alkalmazkodva mindig találó, 
de még tálaló is. Azt hiszem, hogy én is sokkal 
jobb utat választottam volna, ha arra az útra tér
tem, volna melyen még az egér conczert sem üti 
meg fülemet, de biztat a remény, hogy haigatag, 
csendes viselet néha beleegyezés, no meg az is, 
hogy nem magamról hanem egyik vig czimbórám
ról szól a krónika s én mos! a. felett iponologizálok.

Kezemben Gerader Midinél naplopója, akarom 
mondani naplója, Felütöm. Mindjárt az első oldalon 
a következő nagy vékony betűk ötlenek szemembe :

Criminalis eset történt meg rajtam jun. 28-án. 
Azt mondják, hogy ballábon felkelni kellemetlen 
situatiókban részesülés. Hát én azért is megpró
báltam, de többet soha sem teszem meg A mint 
kiléptem a szobából, elegáns korom fehér ruhában, 
két ember jön felém rohamosan) a kéményseprő, 
meg a molnár. Lévén jun. 28, én a számlákat ki 
nem fizethettem, hanem össze-vissza pirongattam 
azt a két figurát. Miéi nem jöttek február 30-án, 
akkor volt pénzem s akkor követelésüket kielégít
hettem volna ? . . Szórtam feléjük mindenféle igaz
jelzőket s daczára annak, hogy nem igazat nem 
mondottam, elkezdenek velem goromháskodni egyik 
jobb, másik baloldalomon —  persze : szólj igazat s 
betörik a fejedet —  s a kutyák —  uram fia bocsás 
meg, hisz ember nem kutya —  a pofátlan pribé
kek egyik jobb a másik bal orczámat legyintette 
meg. Bőgni kezdtem s fekete és fehér foltokkal 
rohantam a bíróhoz, hogy elégtételt szerezzek ma
gamnak ezen kegyetlen szelídség miatt. Előadom 
panaszomat. Hol a tanuk ? kérdik tőlem. Az Isten 
meg a hatalmas viskómfelelém én. lírám jegyez
ze meg magának, — ha nem akar jutni a Lipót- 
mezőre, azonkívül tekintettel az ex lex állapotra, —  
hogy halgatni arany, beszélni ezüst s evvel ügye 
be van fejezve. így szólt a verdikt.

Bosszúért lihegtem, kegyetlen bosszúért. Minde
nütt valami szellem szólalt meg verklis hangon: Mindig 
jobb lábon felkelni. Kijöttem a bírósági épületből 
s mintha egy láttatlan csicsóni orromnál fogva ve- 
zotett volna, egy utszéli hotelben találtam maga
mat. A világos sötétség mely eddig vezetett, sötét 
világossággá változott. Én körülnézek s a falon jó
kora piczi betűkkel Írva vagyon: Jfju szokás, öreg 
gyakorlat. Mi ez? Mi ennek az értelme, Megvan: 
Az ifjú meg az öreg is eszik, iszik, dohányzik. Jó 
itt a boszu. az a roppant nagyon nagy boszu. 
Csengetek. Jön a pinezér. Mutatom neki, hogy hám, 
hám, hogy pf pf, hogy inni akarok. Gondolta, hogy 
nem tudok beszélni. Meghozta a legjobb ételeket, 
italokat, szivarokat. Én mindenből bőségesen kivet
tem a részemet s mikor már elég volt, távozni 
akarok, de a natió pinezér nem eresztett el. Újra 
duhajkodni kezdett s elvette kabátomat s kalapo
mat. Erre újra rohanok a bírósághoz, hol nyomban au- 
dientiát kaptam. Az audientia befejezésével fut a 
pandúr a pinezérért, ki egynéhány perez múlva 
holmimmal meg is jelent. Ezt leteszi az asztalra. 
En sietve felhúzom s be sem várva a kérdést, 
flegmatice kijelentem : Én nem rendeltem semmit, 
csak mimikusan mókáztam ; mire engem bőségesen 
kínáltak, hisz a helyzet törvényen kívüli ; én meg 
nak hallgattam, egy szót sem szóltam, mert 
megjegyeztem magamnak : hogy hallgatni arany, 
beszélni ezüst. S mint a kinek rendben van e szé
nája, észrevétlenül távoztam magamban azon szigo
rú feltevéssel : ezentúl mindig hallgatok, egy szót 
sem koczkáztatok, de annál inkább fogom ..gya
korolni a mimikát"

íme, ezeket olvastam Gerader Michael naplo- 
pójában. Mondhatom, okos bolondságok s bolond 
bölcseségek, de olyanok ám, hogy még a légy se 
mozgatja rájok szárnyait s én mégis kaczagok fe- 
lettök, hogy lehetséges még igy is valakinek oda
diktálni, hogy hallgasson akkor, mikor beszélnie 
kell, vagy beszéljen akkor, mikor tanácsosabb a

siri némaság. Pedig okos bolond barátom Gerader 
megadta ám az árát ezen bölcsen bolond felfogá
sának. Mikor a fentebb mondottak megtörténtek 
rajta, már elvégezte a jogot s készült erősen a 
szigorlatokra. Mikor az első szigorlat terminusa 
eljött, odaül a vizsgáló bizottság elé. Kap szám
talan kérdést s ő csak nagy bölcsen hallgat. Tet
tével már annyira felingerelte a bizottság tagjait, 
hogy majdnem kitették volna a szűrét, ha a bölcs 
mérséklet nem kerekedik felingereltségüknek feléje 
Majd olvassák az eredményt: Gorader Michael. 
szigorlata egyhangúlag nem fogadtatik el. Volt 
most lárma, hadonázás. MégGcradernek állt fölébe, 
hogy ő hallgatott, nem rontotta el a levegőt, sem
mit rosszul nem mondott, el nem hibázott s még 
sem Ítélik neki az aranyat: t. i. a kitűnő szigor
latot. A dolog végre oda lyukadt, hogy elküldöttók 
a Lipót mezőre ; itt azonban constatálták, hogy 
nem tébolyodott, nem is bolond, csak e y fixa 
ideája van, melynek feltétlen érvényességét akarja 
elismertetni az egész világgal. Szabadon bocsátot
ták. I)e hiába. Botból nem lesz kutya, szalonnából 
nem lesz beretva.

Nővérének kérője akadt, egy elegáns, gazdag, 
linóm, ezukros, csókol ni való,| félig fiatal, félig öreg 
földbirtokos. Egy-kettőre megvolt az eljegyzés, meg 
az esküvő is, melyet grand ivással nagy muri kö
vetett. Kiválogatta már jó előre a maga helyét s
u.yanott teli mázolta a falat különféle jelmonda
tokkal, hogy azok beszéljenek helyette. Beveze
tésül állott : Hallgatni arany, beszélni ezüst. Tár
gyalásként :

Józanságban nagv hennem az akarat;
Mindenkoron szeretek szép hinyokat.
Körükben, lm czigánvzene sz 1. iszom
Andalító bort, meddig csak bírom.

Befejezésül:
-Müljó áldás, szerencse a házaspárnak;
■Még tölib a házosodni kívánó szép láncoknak,
Kik garcon ferliaknak szivére és kezére áhítoznak.

Nem is szólt az egész estélv alatt egy szót 
sem, csak iddogált, szürcsölgette Bachus nemes 
ita lá t: daczára annak, hogy józanságra nagy volt 
benne az akarat, tőidig leitta magát, előbb azon
ban néhány felvonást játszott végig, melyekben a 
tett embei ekent láttuk őrült ugrálásokban, hason- 
mászásban 8 különféle néma produktiókban mutatva, 
hogy ő az esztelt nségig virtuóz, a hallgatás baj
noka, a beszéd detronizálója, a mimika mestere.

furcsaság volt első szerelme is, de mindamel
lett következetes. Etelkát roppan mértékben sze
rette. Elve azonban : „hallgatni arany- nem volt 
képes őt oly bájló szavakra ragadtatni, mint Pet
rarcát. Kisfaludyt, \ esselényit szerelme; pedig 
Etelkája szerény véleményem’ szerint, ha szebb nem 
is, mindenesetre volt olyan, mint Lám a, Liza avagy 
Szécsy Mária. Ha Etelkával találkozott, úgy állott 
mellette, mint borjú az uj kapu előtt. Csak én 
lettem volna előtte, összeszedtem volna a múzsák 
minden tudományát s a huszárőrmester minden 
eziezomázó mesterfogásait. Ja, de én a szerelem
ben szerencsétlen vagyok. Senki nem akar szeietni. 
Pedig ha valaki belém bolondulna !

Mindezekben nem értek egyet Gerader Michael 
barátommal, de vallom elvét akkoi, midőn a követ
kezőket cselekedte meg.

Lgy grand elite mulatságot rendeztek szülő
városában. melynek ki nem vallott czélja a kö
zönség nevettetése volt. A rendező bizottság tigvelme 
feléje fordult s felkérte egy szellemes előadásra. 
Bármennyire szabadkozott, mókázó viselete, a dol
gon mit sem változtatott s kénytelen volt elfogadni 
a meghívást. Az ünnep estélyén feláll a pódiumra 
s harsány hangon elkiáltja magát: „Hallgatni 
arany, beszélni ezüst". A nevetés helyet, melyre 
Gerader számított, váratlan csend keletkezett, de 
olyan ám, hogy még a szunyok bögése sem hallat
szott meg.

Halálos döfés volt ez Gerader Michael bará
tomra s most igazán hason'itott Petőfi őrültjéhez; 
ajkára is önként az „Örült" szavai tódultak :

„Ha holnap sem lesz végítélet :
Heások a löld közepéig,
Lőport viszek le 
És a világot a
Levegőbe röpítem . . . Hahalia!“

Elrohant, tudja a jó Isten, mely tájra, de még 
mielőtt elhagyta volna a pódiumot, még megje- 
j egy ez. t e : Soha ne szál jón senki a más érdekében 
síkra, mert holnap már bombám szétröppenti a 
világot. Csakhogy a hallgatás nagy mesterével 
másként történt a dolog: Onzéssy bombája őt 
találta.

S ha talán kérdik, miért nem mondok el töb
bet barátom éled történetéből, azt csupán azért 
teszem, mert a szólás szabadság korában igazán 
jobb hallgatni, mint beszélni, pláne cselekedni.
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— Szerkesztő i üzenetek. Backfischnak. Kern 
szokásunk ugyan sem névtelen vagy álnév alatt be
küldött levelekre válaszolni, de miután válaszunk
kal esetleg egy buskomor leány szivet lesz szeren
csénk vigasztalni, a választ az alábbiakban adjuk : 
1. Hogy a fiatal ember nem köszöntött, annak okát 
csak sejteni lehet. Valószínűleg nem vette észre 
Nagyságodat, mikor az ablakból kinézett, vagy pe
dig Nagyságának olyan környezete volt, kik előtt 
titkait elárulni nem akarta. 2. Hogy még az nap 
délután Nagyságoddal találkozott és társalgott, elég 
bizonyíték arra, liogy a fiatal ember roronszenvez. 
Önnel és igy a haragról egyáltalában szó sem 
lehet, mert ha csakugyan haragból nem köszöntött 
volna, akkor nem kereste volna az alkalmat, hogy 
Nagysáddal találkozhassék. Egyébként legyen tel
jesen nyugodt, a vihar elvonulása után, ismét de
rűre fordul az idő.

— Ism eretlen  beküldőnek. Nagyon saj
náljuk, hogy kérésének nem tehetünk ele
get. Először s okatlan ez lapunkban. Másodszor név 
nélküli apró hirdetésekre nem reflektálunk. Ha 
azonban kívánságát velünk teljesítetni óhajtja,úgy 
kérjük becses nevét velünk közölni.

Vasúti menetrend.
Grácz—Szombathely

regg. regg. regg este
Grácz . ......................... 5.4214.50] 8.10: ö.lg
G yanafalva......................... 7.535.1910.54 8.15
Szent-Gotthárd......................... 8.04 5.44 11 09 9.36
K á tó t................................... 8.16 6.09111.26 9.20
Csákány .............................. —.—,6.25 11.36! 9.44
Körmend . . . .  • • 8.33,6.46.11 .50 9.55
Egyli.-Kádocz.................... ------ 7.0512.0410.14
Kis-Unyom......................... —.—17.23 12.18 10.15
S zo m b a th e ly .................... 9.01 7 4012.31 10.27

Szombmhely—Grácz
regg. d. u. d. u. estt

Szombathely.................... 6.0611 —13.16' 6. 9
Kis-Unyora . . . . - • 6.19 1.18 3.29!—.-
Egyh.-Rádócz . . . . 6.33 1.30 3.42 —.—
K örm end ......................... 6.48 1.57|3 56 7.25
Csákány ......................... 7.03 2.2114.09 —.—
R á t é t .............................. 7.12 2.3414.18 7.40
Szent-Gotthárd . • • 7.823.C74.36 7.24
G y a n a fa lv a ......................... 7.53:3.36,4.53 8.04
tiráczba érk. d. e.................. 10.25|4.— 7.35 9.59

Szombathely—Győr—Budapest.
d » regg d. u. este éjjel

Szombathely 9.08 12.39 11.— 2.50
Yép . . . . . 4.19 —.— 12.52 11.14 3.06
Sárvár . . 1.16 11.41 3.36
Kis-Czell . . . . 5.46 10.01 2.21 12.24 4.36
Győr . . 11.284.37 4.58 3.— 10.47
Budapest . 2.05 7.15 9.20 7.35 1.26

B u d a p e s t—G y ő r—Szom b a tli ely
regg. regg. d. u. d. u. este

Budapest . . . .  ,6.50 8.50 1.45 2.20]9.55
G y ő r ....................  11.37 4.41 5.30 2.36
Kis-Czell . . . .  6.15Í 1.52 6.02, 8.4914.32
S á rv á r ....................  7.101 2.25 6.25 9.345.06
Y ép ....................  7.501 2 . 5 1 ------! 10.07 5.31
Szombathely . . . S.io! 3.04 ! 6.5210.23lr>.44

Kőszeg—Szombathely.
regg. d. e.* d. e. d. u

Kőszeg.................... ....  4.55!8.05|11 51 4.26
Lukácsháza m. h.................. • 8 08 8.19 12.04 4 40
Német-Gencsm. h. . . . . 5.248.3512.20*1.57
Szombathely . . . .  5.3C|8.50; 12.34(5.12

Szombatit ely—K őszeg.
regg. d. e.* d. u. este 

Szombathely . . . . .  6.45|11.00 3.15)7.05
Német-Gencs m. . . .  7.0111.153.31:7.21
Lukácsházam. . . . 7.18 11.313.48 7.38
Kőszeg . . .  7.31 11.43i4.01|7.51

5386/98 tkv.

k é r é s i  hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek- 

könyi hatóság közhírré teszi, hogy a gyanafalvai 
takarékpénztár végrehajtatónak (iombócz András 
végrehajtást szenvedő elleni 600 ír t tőkekövetelés 
és járulékai iránti vóg.ehajtási ügyében a mura- 
szombati kir. járásbíróság területén lévő Görhegy 
község határában fekvő a görhegyi 27. sz. tjkvben 
felvett 1. 1. 6—9. 12. sorsz. 40. házsz. birtokból 
Gombócz Andrást il ető '/* részre 1229 frt és a 
273. sz. tjkvben felvett 1. 137 hrsz. birtokból azt 
illető iészre 73 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltess hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok az

1899. évi február hó 11-ik napján 
délelőtt 10 órakor Görhegyen a községi bíró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át vagyis 122 frt 90 krt, 
7 frt 30 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. tj-áhau jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt 
igazságügy-miniszteri rendelet 8. §-ábaii kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170. § a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt á t
szolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jáiásbiróság mint 
telekkönyvi bal óságnál, 1898. évi október hó 25.

S a á ry  József,
kir. jbiró.

31/1899. szám.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. !$-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1898. V. 350. 
számú végzése folytán Malacsics János benedeki 
lakos végrehajtató javára Pojbits József mura- 
szombati lakós ellen 355 frt tőke, ennek 1898. évi 
október hó 15. napjától számítandó 6% kamatai

4.

és eddig összesen 41 frt 70 kr perköltség-követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 519 frt 86  ̂krra becsült kék 
festő, barchent, vászon, fejkendők, k< tények, bútor, 
ágyruha, 2 láda, sátor éa ponyvából álló ingósá
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést ren
delő végzés folytán a helyszínén vagyis Muraszom
batban alperes lakásán leendő eszközlésére

1899 év i ja n u á r  hó 2 8 -ik  n a p já n
délután 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. £-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1899. jan. hó 18.
T ó tth  M iklós,

kir. bir. végrehajtó.

Ingyen szederfa-csemete.
A földmivelésügyi mi kir. Minisztérium orszá

gos selyonitenyésztési felügyelősége bárkinek ingyen 
ad 2 —3 éves magágyi szederfa-csemotét. Varo
sok, község k, néptanítók szállítást nem fizetnek; 
ellenben magán felek a szállítási költséget viseük.

Megrendelésnél: vármegye, utolsó posta, vasút, 
esetleg hajó-állomás pontosan bejelentendő.

Ha a csemetéket magas törzsű fákká nevel
jük, úgy egy katastralis holdnyi faiskolába 7200 
csemete helyezhető el oly formán, hogy a sorok 
egymástól egy méter, a sorokban a csemeték 80 
czentiméter távolságra álljanak.

Törvény alakításnál egy folyó méterre 3 darab, 
egy folyó ölre 6 darab csemetét számítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt s ü rg ő s e n  jelent
sék be.
A földmivelésügyi m. kir. Minisztérium  országos selyemtenyész

tési felügyelősége Szigzárdon. (Tolna-megye.)

ooooooooocooooooooooooooooooooooooooo

E lőfizetési fe lh ívás v
o
§  „ K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K "
O szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

O  A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és

8 öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben néyy külön beköthető regényt ad ingyenes

§
 mellékletül előfizetőinek.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdé
sek és feleletek tárháza és igy az előfizetők díjtalanul közölhetik gondolataikat az „Elő
fizetők postája"-bán.

8 A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" czimü divatlappal és a kü
lön beköthető „Regénymelléklet‘‘-tel együtt:

Egész évre . . .. . . 6 frt — kr. X
Félévre . . . . o
Negyedévre . . . . . 1 frt 50 kr. - o

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" annak, a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 80 kr. 
csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül még külön 4 legújabb 
regényt küld ingyen és bérmentve.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mindazoknak, 
a kik eziránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak.

A „ K ÉP ES  C SA L Á D I L A P O K " kiadóhivatala
Budapest, V., VadáNZ-ntoiai 14. (Saját házában.)

Csak kedden és pénteken közlekedik. ooooooooooooooooooooccooo
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