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Gróf Széchenyi Tivadar!
- v a :'

Elhangzott a legmagasabb helyről a királyi szó, bezáratott az ország- 
gyűlés és az ország képviselői visszatértek családi tűzhelyeikhez, nyugalmas 
otthonukba, letették a nép kezébe a hatalmat, amelylyel az őket három év
vel előbb felruházta. — Nekünk is volt egy képviselőnk, akinek tiszteletre 
méltó neve lapunk homlokát disziti, nézzük meg, mit csinált három esztendőn 
keresztül, méltó volt-e arra, hogy bizalmunkkal felruháztuk V

Le a kalappal, amidőn gróf Széchenyi Tivadarról, mint országgyűlési 
képviselőről emlékezünk, s a ki nem lelkesül érette, á lljon  elő, mutasson 
egy embert nagy M agyarországban, a k i  ennek az  elhagyatott Tótságnak a  
jóvoltáért egy hosszú életen keresztül annyit fá r a d o tt ,  mint g r ó f  Széchenyi 
Tivadar három  éven á t, s h a  azután nem talá lt, ism erje el, m iszerint g r ó f  
Széchenyi T ivadar a  m uraszombati já r á s  b izalm ára érdemes volt, és h á lá 
j á r a  méltó.

Már az 1880. évi jégverés alkalmával tanulta meg a járás egy része, 
hogy Felső-Lendva urában nemcsak urat, de apát nyert, midőn az a jég 
verés által sújtott Felsö-Lendva-vidék nyomorult népe segélyezésére nem
csak magtárát nyitotta meg, hanem addig fáradozott, mig a jégkárosultak 
között 600 frt államsegélyt kieszközölt.

Még nyugodtan elvonulva gazdálkodott felső-lendvai birtokán, nem is 
gondolva arra, hogy már a közel jövőben polgártársai bizalma őt a képvi
selői székbe fogja meghívni, mégis figyelemmel kisérte a  járás  közügyéit, s 
midőn ls8 2 . évben a muraszombati tűzoltó-egylet megalakult, habár soha 
nem veszi aunak hasznát, mert birtokai Muraszombattól távol esnek, az 
egyesület czéljaira 100 frtot adományozott.

Amióta pedig képviselőnek megválasztatott, élete a jótékonyság folyto
nos lánezolata volt, szinte keresni látszott az alkalmat, hogy jó t cseleked
h e ssé l hogy szenvedő embertársa arczárói a nyomorúság egy-egy fájdalmas 
kőnyüjét letörölhesse.

Á lljatok  elő ti, k ikn ek  szüntelen a jk á n  ül a  kicsinyíti b írá lat han g ja , 
me9  e f ó rJ*a életét, ettől m egtanulhatjátok, hogyan kell em bertár

saitok  ja v á é r t  nem lárm ázni, hanem  cselekedn i!
Mint kédviseló nemes szivének egész hevével karolta fel a kisded- 

ovoda eszméjét, s midőn az megtestesült, 300 frtot adott át az egyesület 
elnökének; ezzel azonban nem elégedett meg, minden befolyását oda irá
nyozta, hogy a zsenge intézmény megerősödéséig, részére államsegélyt esz
közöljön ki és kivitte, hogy a magas kormány évi 300 frt .segélypénzt biz
tosított: amidőn pedig ennek kiszolgáltatása késett és a kisdedovoda elnöke 
1880. évben arra kérte, hogy járjon közbe a kormánynál a segélypénz fo- 
lyóvá tétele iránt, ismét —  nehogy az intézet berendezése pénzhiány miatt 
akadályoztassék — 100 frtot adományozott.

E  mellett azouban nem felejtkezett meg a szomszéd szent-gotthárdi 
kisdedovodáról sem, amelyet 50 írttal segélyezett: lelkén viselte a tanítók

Od nájvisesnyoga sztráni sze preglászila králeszka rejcs, ka sze 
orszacski gyülejs dokoncsao, követke szó nazáj domou szvojin faatiiii 
sze povernoli v-mirovnejsemi doumi, doj szó ined lüsztvonszko roké' 
obiászt djáli, steron szó one predtejmi lejtma gór obráiudi. Mi szidó  
tüdi ineli cdnoga követa, steromi posteuo imé nasin novinaii obráza 
kázse: pogledmo, ka szó delali szkouz trej lejt. — jeli szó vrejdni 
bilij, ka bi nyí z-vilpanyon goroblekli. —  Doj szkerscsákon teda od 
Gróf Széchenyi Tivadara, kak orszacskoga gyülejsa követa sze szpo- 
minémo, iuo steri je nej za nyí, náj naprej sztoupi ino náj pokázse 
ednoga táksoga csloveka vogerszkon országi, steri bi sze za tóga za- 
püscseuoga Tótsága ined duga lejtma szkousz sze telko terdüo, kak 
Gróf Széchenyi Tivadar szkousz trej lejla, ino esi je nej najsao, náj 
te szpozna, ka Gróf Széchenyi Tivadar na szobocski járás zavüpanye 
inöu ino té hvále vrejden

Zse 186 0 -to g a  le ta  da tócsa sze vszejkla je  od járása  niscerni krá j 
szpoznao, ka na G ornyoj Lendavi v-grofi nej szamo goszpoiida nego 
ocso szó doubili, da szó oni od tocsé pob.tan grádskon k rá ji na po- 
uioucs nej szamo szvoje szilje  ta  dali, lik i tecsasz szó sze terd íjli, 
dokecs szó onin G00 rainski orszacske pomoucsi vö sz p n m li. E scse  
szó v-m irovesini vörtivali na nyuvon grádskon imányen, nancs szó 
szi nej iniszlili, ka bi nyí nyuvi odebranczi na követszvo gór pouz- 
vali ino dönok szó szpazkov bilij na járás gledoucs, —  da 1 8 8 2 . 
le ta  v-Szoboti sze ogyna obranezov (feierverk arje) drüzsba go rszp ra- 
vilo, esi rávnok törni nigdár liaszek ne zemejo záto, ka nyuvo im ánye 
od Szobote dalecs szpádne, na tou szó 100 rainski dáli.

ü d  tisz ti mao pa, kak szó za követa posztávleni, nyuv zsijtek 
je  prevednoma dobrotivnoszti lanezon prikapcseni, ino iszkali szó p rij- 
liko , náj dobro vcsiniti zuájo, náj potrejbesino zselejoucsem i p riáte li 
szvoje mi navoluoszti szkuze obriszati p rijlik o  májo.

Sztaute  naprej kim je  e te  szoud prem áli i opazüjte etoga inozsá 
zsijtek  i navesite sze, kak m orete blíjzsnyem i szvojem i dobro nej z- 
z-lárm ov nego za isztino vcsiniti, kak követ szó z-nem eskin szerezon 
zéli máié deczé obranbiczo i gda sze je  eto vö doperneszlo, szó 3 0 0  
dáli na tou, szten szó sze uej zadovolili, ino czejlo  moucs sze tá  dáli, 
ka náj etoga gingavoga sztáliscsa  sztávo na pobougsanye orszacsko

TARCZA. TARCZA.
Nótárus és Mihály gazda beszélgetése a községi 

temetők felállításáról.
Mihály : Bi/,’ Isten euélkül ellehettünk volna, ha már 100 es/teudeje I 

jó  volt a fára-temetőbe vinni a halottainkat, nem értem én, miért nem volna 
jó  a százegyedikben is; ezzel is csak olyan felesleges költséget csináltak az 
embernek, mint sok mással.

Nótárius: Nem oda Buda, öreg! azt a kabátot, amit még két év előtt 
reá vett a Miska gyerek, ma már uein húzhatja fel, k i n ő t t  b e l ő l e ;  
az emberiség olyan, mint a gyermek, mindennap egy lépéssel előbbre ha
lad, nagyobb lesz, okosabb lesz; évezredeken keresztül lépésről-lépésre elveti 
egy-egy csikó fogát; női miut a gyermek. —  Helytelen okoskodás tehát, 
hogy amint eddig jő  volt, úgy ezután is jó les/.; lám, gazdauramnak csak 
az öregapja is, még husvét napján is elment egy térdig érő bőr küdmöiihen 
a templomba; bezzeg maga már szégyenkezve menne ki csak a házból is ; 
változnak az idők és változnak az emberek.

Az orvosok és ezeknek véleménye alapján az országgyűlés még 1870. 
évben meggyőződött arról, hogy vaunak olyan betegségek, amelyek egyik 
emberről a másikra, egyik faluból a másikba áthurczolhatók, vagyis r a g a 
dósak; ilyenek a kolera, a himlő, a torokgyík; ezért azután elhatározta, 
hogy tuiuden község külön tartozik temetőt felállítani és nem szabad egyik 
faluból másikba a halottat átvinni, nehogy sok esetben a halottal együtt 
a ragadós betegséget is áthurc/olják. Ez tiz esztendő óta országos törvény, 
amelynek ur és szegény, miniszter és bakter egyformán tartozik enge
delmeskedni.

M ihály: Egyformán? hát miért nem engedelmeskedik a zsidó? miért 
szabad annak bevinni halottját Muraszombatba és ott eltemetni?

N ótárius: Hát biz* annak először is nagyon szégyenletes oka van, az 
tudniillik, bogy az emberiségnek még nem nőtt be egészen a feje lágya, nem 
tudja azt, hogy nem a vallás teszi az embert, hauem a becsületesség; a

Nótárius i Mihály gazdo zguesávanye od veski 
gorposztávleni czintorov.

Mih. Bong pomágaj, brez oni bi lehko prebivali, esi je  100 le jt dobro 
bilou nase mrtvecze vu te fárne czintore szprevoditi, nerazmitn zakiij bi nej 
dobro bilou lö l  leti tüdi, sztem szó tiidi szamo tákse zaobsztonszke sztroske 
napravili, liki z-vnogim driigim.

Nőt. Nej tá Buda sztarecz! on kaput., sferoga je  /.se pred dvöma letoma 
Miska pojbár na szébo obleko, denésnyi déli ga /.se nem őre na szébe ob- 
lecsti, ár jo vö odrászo zs-nyega, cslovecsansztvo je  tákse liki to dejte, v- 
szákdéu z-ednim sztopájom naprejeztoupi, véksi bode, csednejsi bode; v-j«- 
zerni letaj od sztopája do sztopája vö vrzse eden eden zserbecski zoub, laszti 
kak dejte. Nes/.pametna csednoszt je  tak, ka ouo, stero je do széga mao 
dobro bilou, ka potomtoga tüdi dobro bode; vem vas dedek szó escse na 
vüzenszko uedelo z-ednim do kouliu szégnajoucsim kosijom hodili vu ezérkev, 
vász bi pa szram bilou z-táksim vö z-hizse aztoupiti; vrejmena sze premi- 
nyávajo, premiuyávajo sze takáj lüdjé. Doktorov i pouleg nyibovi misleny, 
je /.se orszacski gyülejs 1876. leti zapopadno, ka je szó táksi betegovje, steri 
od ednoga csloveka na tóga drügoga, z-edne vészi vu to driigo prejk odne- 
széjo, ali szi zgrábijo sze táksa je  ta kolera — szüknyicze gut boleznoszt, 
•zatoga volo je  szkoucsano ka jo  vszáka vész duzsua czintor gór posztaviti, 
i nej je  szlobuduo z-edne vészi v-to driigo vés/, mrtvecza pelati, ka bi z-tim 
mrtvec/.om tá te zgrablivi beteg odpelali Tou je /.se 10 lejt orszacski tör
vény, steromi gos/.pod tak kak sziromák, miniszter tak kak bakter more 
podlozseu biti.

Mih. Vu edno form o! zakaj je  tak tömi te zsidov nej podlozseu ? Zaka 
nyerni s/.lobodno szvojga mrtvecza v-Sz.oboto odpelati i tani pokopati dati?

Nőt. Zais/.tino on oprvim szránmi zrok má, ka je  esloveeea, giáva escae 
nej popoluoma /.nragcsena, nevej tou, ka vera ne vcsiní csloveka nego po»- 
teuoszt, krsztseuik sze za drügoga prestima od zsidóvá, ár je  ou pogan, on



árvái és özvegyei sorsát és 50 írttal a tanítói nyugdíj alap adakozói sorába 
lepett; tisztelte a nép vallásos meggyőződését és 50 írttal a íelsö-petróczi 
evang. templomot segité

1885 évben Felső-Lendva és Szentgyörgv vidékét ismét erős jégverés 
látogatta meg; meg a károsultak legnagyobb része meghiúsult reménveinek 
romjai lelett siránkozott s a nemes gróf már sürgölte a körjegyzőséget, liogv 
a jégkár felvétessék, illetékes helyre az adó leírása végett beterjesztessék, 
s midőn ezzel készén volt nem nyugodott addig, mígnem a jég által káro 
;.i. ki ségek 1 2 0 o frt államsegélyt kaptak, s jóllehet az ő termése is 

‘ónkre . n ít ve, m-n ‘-uw. Ion az jégkárosult javára esedékes
luo e.s néhány íVtot xiosziot’ák. a ,f Fclsö-Lfü u a község elöljáróságának 
engedte nyomban át. hogy az a község közköltségei fedezésére fordítsa.

élénken emlékszünk még mindnyájan vissza a lefolyt 1886. év egy 
hajmeresztő hírére, amely azt adta tudtuk hogy Bárkócz községben egy ve
szett eb ; a - zolg tbiróság látta, hogy itt

k íz uj.il.l* kor egyik leghatékonyabb vívmánya. Pasteiir-lele gyógymóddal 
lehetne segíteni; haj, de mikéntV a gyermekek szegények, s a  ISéeshe utazás 
sok költséggel já r !  <«róf Szí. henví táv;i<l •. tini.....ást vett az előtte isme
retlen kis szerencsétlenek balesetéiül - nyomban 50 irtot, küldőit számukra, 
hogy azon gyógyításuk végett. Becsbe utazzanak.

Ismerjük a mozgalmat, amely járásunkban a helynevek magva romlása 
érdekében megindult: készén volt a terv, mi sem akadályozta volna a vég
leges megállapodást az uj nevekre nézve, mint az egyes községekben fel-fel
ötlő azon kérdés, hogy majd ki fogja azon költegí két viselni, amelyek a 
községi pecsétek átalakításával járnak V inár-már a bizonytalanság veszélyez
tette az eredmény sikerét l . . .  .

(Írni Széchényi Tivadar meghallotta a dolgok miben állását, s nyom
ban a szolgainrösághoz intézett levelében 100 irtot biztosított a községi pe
cséteknek a helynevek magyarosítása esetén szükségéit .átváltoztatásával 
járó költségekre*.

Amint nem sajnálta megnyitni tárczájál. a fentebbiek szerint, valahány
szor embertársai nyomorán segíthetett, avagy a közügyben áldozatot hozha
to tt; ép úgy kész volt mindenkor a járás j  'élének, sőt -ok esetben egye
seknek érdekében széles körű befolyó;ál, érvényesíteni.

Báni a puczincziak egy évtizeden keresztül hasztalanul küzdöttek, hogy 
ezen a tótsrigi evang. esperesség nagy látogatottságu székhelyén országos 
vásárok tartathassanak; 1<) ev után ;-róí Széchenyihez fordullak, s ma már 
l'iiczincz rég élvezi az országos vásár által előidézett nagyobb forgalom anyagi 
előnyeit ; felsópet rócz-SaaI-videke kívánságainak netovablij.it látta abban, hogy 
a Muraszomhat-szcnt-gotthárdi országút Vidoncznál kezdődő s l'első-l’etro- 
ezon átvonuló megyei ut segélyevei Hódossal összeköttessék . . . az érde
keltség bizalommal giuf Széchet.yihez fordult s az ö nagy befolyása, altalá
nos tiszteletet parancsoló lankad’hatlau munkássága oda vitték a dolgot, hogy 
az óhajtott megyei ut ma már kihasítva és munkába véve vau

Ott van a részben keresztül vitt Muraszabályozás, amely az országnak 
12 ezer írtba került, hogy ezen czélra a mai pénzszíik világban, már csak
nem egy évtized óta húzódó tárgyalások után az ország annyit áldozott, az 
ismét gróf Széchenyi elvitázhatlan érdeme. — Hogy mit tett egyesek érde
kében, az nem tartozliatik a nyilvánosság elé, annál kevésbé, mert aki nem 
elfogult, aki a saját anyagi hasznán kívül egyebet is, tudniillik a járásnak is 
jólétét, előre haladását becsüli valamire, meggyőződhetik az elősorolt tények
ből arról, hogy Gróf Széchenyi Tivadar, amióta csak jó sorsunk megengedő, 
hogy a mienknek mondhatjuk, valóságos atyja, júltevő angyala volt azoknak, 
akik hajaikban hozzá fordultak.

Mint képviselő, nálánál senki méltóbb nem lehetett volna bizalmunkra, 
és nem szenved kétséget, hogy egvedül magunkat tiszteljük meg. házassá
gunknak adjuk lényes bizonyítványát, ha a legközelebbi országgyűlési képvi
selő-választásnál az ő jelöltségét egyhangúlag diadalra juttatjuk ; — mert 
hogy valaki az egész országnak hasznára lehessen, azt kis körben azt ott
hon kell megkezdenie, és hogyha minden ember ugv felkarolja a saját kerü
letének ügyét, úgy mindenesetre az egész nemzet, boldog lesz.

Éljen gróf Széchenyi Tivadar, mint a muraszombati járás képviselője, 
adjon Isten sok ilyen főurat a magyar hazának !

Gyümölcstermelésünk.
Amióta a magyar gazdaember kénytelen arról ni ig győző 1 ni, hogy a 

búzatermelés alig hoz valami tiszta jövedelmet, hogy gabuat *rin ;léni;ik nem 
állhatja ki a többet és olcsóbban termelő Amerikával a versenyt, azóta 
mindinkább terjed a meggyőződés, hogy amit a körülmények kényszere foly
tán a gabnaterraelésnél veszítünk, pótoljuk ezt a gyümölcstermeléssel. Aki 
meggondolja azt, hogy mennyire szüksége vau a p irasztg izd inak minden 
megélhetési eszközt felhasználni arra, hogy naponkint ap id í jövedelmét és 
nagyobbodó kiadisát arányban tarthissa, — aki ta p isz tilji  azt, hogy édes 
hazánk, Magyarország általában véve mennyire alkalmas ta la jja l, éghajlat-

pomoucs vő szpriívijo. ino szó vő dop. rnes/lí. ka orszacski kormány 
na tó sztran 300 rainski pomouesi na szaksa leio obecsao, ino da 
sze tou dugó midijlo, 1886-toga od eluok.i szuau sztran szó goropro- 
seui bilij. ka náj zaszijlijo pri kornuin\) u- ji* jiu/e-, ino ka bi tecsasz 
tndi k iik.se zaniüjanyc nej naprej prislo od szvoji pej néz szó 100 rsk. 
pomouesi dali Mrd teli szó sze nej szpo/ábili od monosterszke ob- 
ranbicze, na M e r ő  szó tfldi 50 la.uski p-m i.'.‘-i dali, - na szerezi 
szó noszili skolnikoviu delo tiidi, ka • uyuve doviez«--deczo
/tr.m 50 rainski notri v-penzio dali — postüvali szó lílsztvino vőre 

t ;i i; 50 mnski yyo na g r:ivo-petrouszko iiteranszko ezérkev dali.
1885 log.i Irta je na grádskoii mo gyürgyaszkon kráji pá velka 

locsa bijla, ino dokecs lílsztvo sze zsalivalo. na nákvar prisenon 
s/ilji, gmf szó zse nolaro ijo szijlili, ka náj sze kvár gór zeme, 
mo ponlek porczinszkoga dojprepisüví.nye sze náj gór posle, ino da 
sz . s/ieii •;,1 1 1 1 vi bilij. szn nej iiaméri biiij tee>.isz, dokecs od lőcse 
prolii)in v<v,/.iiicza;i 120<) rainski oiszacske pomouesi szó nej vöszpra- 
vili, ino esi rávnok je nyuvo szilje tfldi na nikoj prislo, te da na 
nyuv sztran za kvár szpádjeni 100 ino nisterne rainske szó vő sztá- 

j lali - - nyuv tó lao szó grádskoj vészi v-szermasko kasso tá dali. 

Kscae poninliino szi nazáj 1886-ton leli na ono neszrecso, stero 
je tou glnszilo, ka v-Rákovczi mién hejszeu pesz dvej málivi deteti 

I zgrij/.ao. Rirovija je previjdla, ka tfl szamo vracsitelsztvou edno nouvo 
gór z grfin ávanye od 1‘asteur-a bi sze pornoglo, —  ali kak? decza 
szó sziroiit;i in > v-Becs je posziati doszt* kosta. Gróf .Széchenyi Ti- 

I vadar szó na znánye zéli pred nyí escse uezpoznáni deczouv tou ne- 
! szrecso, ino vcsaszi szó 50 rainski poszlali, ka bi sze poulek vrá- 

csauye v-Becs pelali. Poznauio ono gijbanye, stero jc poulek veszniczan 
iméiia na vogerszko prejk dejvanye bilou; plán je gotov bio, niksa 
z.iduva zse nej bijla na uouve irnéna, szamo t.iszto, v-nisterni vesz- 
niczan, ka sto de placsflvo one sztroske, steri zdnj poulek pecset- 
iiy.'ke delanye gór prijdo. zse je nagvflseno bilou tou dokoncsávanye.

(Hűl Széchenyi Tivadar szó csflli, ka delo v-kon sztojí, ino vcsaszi 
s/!* v-ednon pijszmi politiskoj biroviji szlijsenon 100 rainski dojza- 
vezali na pccsátnycka sztroskov. Kak szó sze nyin nej mijlili pej nézi 
za teli, kelkokrát szó szamo poinocst' mogli, ali v-káksen dugó vány i 
kiij áldflvati, rávnok tak szó szigdár gotovi bilij za járás, ino nis- 
ternin v nyuvon dugoványi za pomoucs nyuvo sflrouko szpoznanoszt 
gór na pomoucs dati.

Pflczoncsárjo szó sze zoubszfon terdijli, ka bi tan szenyc dou- 
bili v-toj velkoj fari, za 10 lejt szó sze (írót Széchenyi Tivadart 
ohoriioli. ino denésnyi dén zse Pflczonczi dávno szenye májo. Goiiiyi- 
Petrouvczi Saál kráj vesznicsarje ono zselejnye ka od szobote-mo- 
nosterszkoj velkoj czeszti od Vidonyecz prejk perti Petrouvczi edna 

Í vármegyöszka czeszta z-IIodoson sze náj vkilper prekapcsi. Vreide 
' sztáva sze zavflpanyon (irof Széclienyii obernola, ino nyuv veliki pri- 
| l'lizsáj postenoszt zapovejdnenyá neobtrfljdano delavnoszt je delo do 
, tiszti mao prineszla, ka zselejua czeszta denésnyi dén zse vö zmer- 
j jena, ino v-deli zse jeszte. Tan jeszte escse mürszho regulejranye, stero 

je országi 12000 jezero kóstáló, ka v-ton czájti da pejnez tak nejga, 
zse sze tak dugó vleklo tárgyaláson, ka v-ton szó palik Groí Széchenyi 
sze telko terdijlo tou je pá nyuvo terdjenyé váluoszt.

Ka szó vcsijnili vu vreidi jedinezon, tou sze ueprisztája vu oz- 
nanoszt djáti, záto steri je nej gízdav i ki szamo zvün szvojega liasxka 
ete okroglijne i járása naprejidejnye póstüje, za gvttsno sze szküszi 
z-eti naprejdáiii od tóga, ka Gróf Széchenyi Tivadar kak nan szamo 
sors dopüsztij, ka ga lejko za nasega práviiuo, te pravicscn ocsa 
dobro csinitel ángyéi szó bilij onin, ki szó vu ncvoulí szvoji sze k- 
nyiii obernoli. Kak követ zvilii nyí je niscse nej tak vrejden bio na
sega zavflpauya, ino ne v-tájmo ka v-ton kaj sze po utóin szebé pos- 
tfljeino; domovinsztvi nasoj dáino v-ton szvetlo szvedosztvo, esi na 

j prisesztni orszacski gyíilejs z-ednin glászon nyí posztávimo tou, ka 
i>i iiikák czejlomi országi na haszek bio, tou domá more zacsnoti,

keresztény különb embernek tartja magát a zsidónál, mert az pogány, ö pe
dig meg van keresztelve; a zsidó? szerencsésebbnek hiszi m igát vallási te 
kintetben a kereszténynél; mert hisz a biblia szerint ő az Isten választott 
népe, ő fog egykor minden népek felett uralkodni, igy azután egyik mint 
a másik (tisztelet a kivételnek) elég ostobán azt hiszi, hogy az ördög mind
járt pártul fogná a lelkét, ha testét egy és ugyanazon temetőbe helyeznék 
és e szerint nincsen más mód, mint az egész járás zsidajának Muraszom
batba temetkezni. Azonban ez nem megy oly könnyen édes barátom, mint 
maga gondolja, mert a holttestet addig nem szabad kihozni a házból, mig 
a járásorvos meg nem vizsgálja, egyúttal bekeni, megöutö/.i olyan folya
dékkal, orvosság-félével, amelyik elveszi a holttest szagát, s megakadályozza 
azt, hogy a betegség esetleg másra átragadjon.

M ihály: Hát hisz’ azt mondják, hogy amely határon keresztül visznek 
egy halottat, azt elveri a jég.

Nótárius: De már el is verte — annak az embernek az eszét, aki 
ilyesmit elhisz; a jégverés az emberektől egészen független természeti tör
vényeken alapszik, amelyet ép úgy nem hozhat I).* a halott a határba 
mint nem kergethet el a felhő elé haraug izás.

Mihály: Ha egyszer úgy vau. hogy a törvény rendeli, miszerint m in
den községben külön temetőt kell felállítani, hát miért nincs az a szent
gotthárdi vagy körmendi járásban is ? miért vau csak minálunk ?

Nótárius; Barátom, ha az én szomszédom kasza-kapakcriiló lusta em
ber. abból mm k öv.-tkez-k. hogv m kém is olyannak kell lennem. Hogy a 
szomszédos járásokba! ez meg mindig nincs behozva, ebből nem következik, 
bogy nálunk sem kell leuuie: ez c-ak a szolgabiró hibája, aki neiu gondol 
arri, un szerint ma már a/ úgynevezett fura-temetőkbe temetkezni m*ui sza
bad, l e g ü k . p e d i g  az alispán hibája, hogy az egész vármegyében nem 
ügyel arra, miszerint a (örvénynek ezen lü ev óta feunnálló rendelkezése 
végrehajtassák. ________  (Végű köv.)

je  pa okrscsen, fe zsidov sze za szreesnejsega drzsi pri veri od tóga krsz -  
cseuika, ár verje potileg bibije, ka je. un Boga vö adebráni, on bode ednok 
ober lüdsztva goszpodüvao, po tóm edeu tak kak te driigi (vö vzévsi ti odeb- 
rani) neszpauietuo verje tou, ka bi vrág taki k-szebi vzéo nyegvo duso, esi 
bi nyegvo tejlo na driigi cziutor pokopali, i poleg tóga nega drügoga mo- 
dusa, ka sze czejle birovie zsidovje morejo v-8zoboti pokopati. — ”\li tou 
uejde tak naleczi kak szi drági priáteo oni miszlijo, ár je nej szlobodno to 
nirtvo tejlo tecsasz vö z-hizse odneszti, dokecs járása doktor tóga mrtvecza 
ue zviziteriva, telikájse namázse, dőli polijé z-vrásztvoui, stero prevzenm 
mrtvecza tejla szago, i nedopiisztí, ka bi sze beteg na drügoga zgrabo.

Mih. Vejm tou právijo, ka po stero in határi prejk pelajo mrtvecza, 
tani tócsa vszecsé vsze.

I
j Nőt. Ali zse je  pobila — onoga csloveka, pániét, ki tákse v*;r|e; tocs i
, noviszí od líidsztva, tak rávno to inrtvecz neniore vu h itar tocsou prinoszti, 
j kak zvonenyé uemore odegnati te obláke.

I Mih. Csi je  zse tak, ka te törvény rendelője, i í i  vszákoj vészi more
I ezintor biti, zakaj nega tou v-mouosterszkoj ali v-kermediuszkoj birovii tudi P 

zakaj szamo prinász ?

Nőt. Priátel esi je moj szouszid táksi, ka sze z-branvüje koszé, motike, 
j i meiiyák je , z-toga nezhája tou. ka jász tüdi morém táksi biti. Ka sze je  

v-szons/.idsij járásai escso tou Ilej doprn szlo. o i tóga ne viszi, ka bi prinas/. 
li- j  trbelo. tou je  szamo rzolgabirouva faliuga, ki szi nezmiszli na tou, ka 
ib i.osuy* 1 deii sze je  zse Hej szloboduo vu le k ö z ö li Var .í c .intor pokopati. 
miiből,- je alispánova faliuga, ka ne pázijo na tou. ka zse od deszeti lejt. 

i mao sztojécsi törvény sze nedoprneszé vsznpovszud. (Konecz prid**.)
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fal bir a gyümölcstermelésre: nz elszomorodik azon élhetetlenség, azon mi
vel sem törődés láttára, amelyet népünknél a gyümölcstermelés torén észlel.

Voltak e téren csak az utóbbi időkben is üdvös mozgalmak, hatóságilag 
elrendeltetett, hogy minden község faiskolája ezeljának megielejoleg lxreu- 
deztespé':. de áltól, hogy népünk a gyümölcstermelést okszerűim k*zel;.> — 
hogy Jí/Zal mint jövedelmező üzletággal rendelkezzek : meg —  fajit:« 1 *• >>i 
nagyon messze vágyunk. Pedig nem ki II a példát no ss/e keresnünk, ill vt.n 
a szomszéd Stájerhon, amelynek földműéin lakosai évenkint — különösen 
almából — ezrekkel és ezrekkel öregbítik b. V e t ,  leiket.

Természetesen ügyelőmre méltó jövedelemre nem abból kell számíta
nunk, amit magunk körében napröl-napra eholliatiink, hanem arra. ami 
nagybani termelés alapján a gyümölcsnek külföldre kiviteléből áll elő.

V’ídt alkalmunk már kimutatni, hogy a vásár előnye az eladóra nézve
mindig altul függ. hogy az eladandó tárgyat minél gyor.•abban é* k.-v...... d»
költséggel s/.alIllírassn a piae.zra; igy fogva fel a pi -ez előnyeit, reánk 
nézve ez idő szerint Oroszország és Gácsorszóg bírnak legnagyobb fontos
sággal, mint oly helyek, ahova nagy kereslet mellett aránylag gyorsan és 
kevés költséggel állíthatjuk elő gyiiniölrskészletiiukct. Nagy fontossága még 1 i /.rák 
e szempontból Poroszország is, mely különösen óriási mennyiségben aszalt j stero 
gyümölcsöt fogyaszt.

Keil-e él hetet h illegünk n*-k annál nagyobb bizonyítékát keresnünk, mint j <«l vb 
lia azt. látjuk, hogy Poroszország kedvencz eledelei., az aszalt álmát millió | (piiug 
és millió inefcerinazsákbaii évenkint legnagyobbrészt Amerikából szerzi be ? | noin i

Hozzánk alig egy ugrás, vasúton nem kell három nap és megelőz I 
bennünket azon termelő, aki a világ másik oldalán*! sokszor heteken ke- j 
resztül hurczolja a tengereken át eladandó portékáját !

Hogy azonban a gyümölcstermelés jövedelmezővé legyen, szükséges | 
volna mindenekelőtt a gyümölcsfák okszerű gondozása, ápoló-a .Mit, használ, J 
ha meg van a községben a drága pénzen bekerített; faiskola, azonban a 1 
tanító krumplit termel benne, vagy ha van is benn egypár - esetleg több 
száz jól gondozott csemete, inéit tisztelet a kivételüknek de a gyermekitek 
csak addig van arra gondja, inig esetleg iskolába jár, s midőn az iskola kü
szöbét elhagyta, többé eszébe n< ni jut, hogy a gyümölcs-tenyésztés elhanya
golásában egyik bő jövedelmi forrását apasztja el. A tanító részéről tehát 
az volna kívánatos, hogy különösen az iskolából már kilépett iiatal embert 
kisérje figyelemmel, abban iparkodjék ébren tartani az iskolai).ill felkeltett 
gyümölcstenyésztési hajlamot. — Ismerek egy tanítót Tótságlmn, aki tanít
ványát, midőn az abba a korba jutott, hogy megnősül vagy férjhez megy, 
egy-egy szép oltoványnyal ajándékozza meg, aki nemcsak az iskolái* in, liá
néin a nép között is minden módon iparkodik meghonosítani a gyümölcs
tenyésztés nemes szenvedélyét és odáig vitte a dolgot, hogy községében 
van olyan szegény paraszt-gazda, aki fiatal gyümölcsfákból 40 — 50 irtot 
árul évenkint. Aki kételkedik állításomon, tudakozódjék u felső-szlávecsai

ino esi szaksi cslovik tsik gór zderzsij szvojo okrnglijne delo, tak
szakoecski czejli národ blájzsetii bode.

Zsijvijo Gróf Széchenyi Tivadar, kai; s/ulocskoga járása sztr.iii 
orszacskoga gvflS. jsa kövrta; naj gov/.poni Hong dos/ta táfcsi gos/po- 

dá \ oger. /koj ib ,n i vii:i

Od nasega szádpovanya.
0,1 átéri m..o te vogrszki g az I * zuány.; m i od tog i, — ka povanye 

iloboilka pr.n -szó ka só ija  po/auye neműre vő pre-

<lab i

pripo-

tanitó működéséről, s meg fog győződni róla, hogy igazain van.
K IS GAZDA.

Helyi és vidéki hirek.
—  14é r e l e m  a  l e l k é s z e k  í**i t a n itö k liu / ..  Kinyílt a tavasz, a 

természet örökké vidám dalosai, az éneklő madarak visszatértek nagy Ht
jukról és csicseregve töltötték meg az erdők, berkek, kertek és mezők minden 
zegét-zugát. hogy maguknak békés otthont, hogy az embereknek hasznot 
szerezzen. Felesleges itt az éneklő madarak hasznosságát bizonyítanunk, ezt 
önök, uraim, igen jól tudják de tudják azt is, hogy pajkos gyarkőv.ök min
den kigondolható módon pusztítják ezeket a kedves, hasznos állatkákat : 
fészkeiket el rombolják, tojásaikat felszedik, csapdába fogják; felkérü nk tehát 
minden érző embert, a  kin ek a  gyerm ekvilágra bán n i egekéig b efo lyása  van : 
ip arkod jék  minden módon m egakadálgozn i az éneklő m adarak to já sa in a k , 
j  észkei nek m egrongálását és el pusztítását.

— .4 K ö zség i K ir a k a t  é s  k ö r j e g y z ő k e t  figyelmeztetjük a bél
és igazságügyim uiszteriura legutóbb hozott rendeletére, mely szoriut ha a 
hatáskörükbe tartozó kisebb polgári perekben valamely horvátországi bíró
ságot keresnek meg például végrehajtás foganatosítása végett, ezen megke
resésüket a muraszombati járásbírósághoz tartoznak iutézui s ez küldi tovább 
a megkeresett iiorvat bírósághoz.

— X a la -K g v rs z e g v ii  folyó hó 17-én támadt zivatar közben a vil
lám beütött Kovács Károly polgármester házába; a család tagjai szerencsére 
nem voltak otthon. A házban egyes repedéseket leszámítva nagyobb kár 
nem esett.

— T k á l c c x  T c r c x r ö l  említve volt lapunkban, hogy lluber József
től született gyermekét Felső-8zlávecsára ennek gazdájához vitte, ott hagyta, 
és hogy a nyomorult kis gyermeket Huber József kitette az erdőbe, ahol 
esetleg még élve megtaláltatott. Huber Jószefet, aki ezen tett elkövetése 
után megszökött, a felsö-lendvai cseudőrség folyó hó 20-án elfogta s a kir. 
járásbíróság elé állította, hol embertelen tette miatt már a vizsgálat ellene 
be is fejeztetett. Mint örvendetes tényt jelezhetjük e dologban, hogy 
Yinkó Iván rogasóczi lakos, a szegény apátián és anyátlan gyermeket jó 
szívvel magához vette és a bíróságnál örömkönnyezve mondotta el, hogy 
sikerült gondviselésének e pár hét alatt oda vinni a dolgot, hogy az elha
gyatott árva már teljesen helyrejöft s időnként jóizü és egészséges mosoly
gásával fizeti uieg uj apjának jószivli fáradalmait.

— H o r v á t h  F e r ó m * *  csernelóczi lakos, mint sok más meggondo
latlan hozzá hasonló ember, még a hetvenes években, az akkor szerteszét 
oly lelketlenül garázdálkodó uzsorások körmei közé került, s midőn ezek 
már a legutolsó talpalatnyi földet is kiliczitálták a lábai alul, saját ostoba
sága helyett az ügyvédekben, különösen pedig a bíróságokban kereste tön k i 
jutásának valódi okát. Ettől a rögeszmétől sarkalva eveken keresztül a I* g- 
vadahb gorombaságokat irkálta miniszterhez, legtöbb biróságoklinz ügyvedek
ről bíróságokról, inig végre megsokalták a roszukarat és ostobaságnak ba
lom számra gyűlt bizonyítványát, és megindították ellene a büntető eljárást, 
amelynek eredményűül 12 napi fogházra Ítéltetett, s most a muraszombati 
j  bir óság fogházában tanulja azt az igazságot, hogy bizony a toll nem való 
minden ember kezébe.

— S z í n o d I v á n  adriánczi lakost a soproni kir. törvényszék, mert 
a pénzügyőrség álta l engedélyezett időn túl még 48 óráig égetett pálinkát

h frt GO kr pénzbüntetésre ítélte.
—  n i n i  a  , , J l n r a k ü * * '- h c n  olvassuk, a pénzügyminisztériumnak 

tudomására jutott, hogy a határszélen, különösen pedig Csáktornyán rend
kívül sok szivar csempésztedk be Stájerhonból, miután a stájer szivarok 
rendszerint jobbak a magyar szivaroknál, C'.ért azután indokolt felterjesztés 
folytán elrendelte, hogy a Csáktornyái fő-dohánytízsde számára a használat
ban levő szivarnemekből a fiumei dohánygyárban külön és jobb minőségű

enyibendohányt gyártsanak. — Ugyanezen körűim ny nálunk is fennforog 
vannak a járásban olyan korcsmák, ahol nem is árulnak magyai>, hanem 
csak csempészett stájer szivart, az rendesen jobb lévén a m ienknél; czélszerii 
volna, hogy az illetékes községek és érdekeltek megtegyék a szükséges lé
péseket a muraszombati fótőzsde számára a Csáktornyáikhoz hasonló kedvez
mény uiegnyerbetéseért.

aló c.-ásztoga
'•cs i falcsinoszt. z-Amerikov, ml onoga vrmnona in io zná tou ka 

pri povanya pzilji zgiibimo. tou pri szád pivanyi iia/.áj dobijain i dopr- 
'■inn. Ki szí premiszli tou, ka na k< lko jn potr<*jhuo tömi polodelszkoiui 

zsivisa potrebocso gór pnnüczat.i na tou. ka vszákdenésnyi poméii'aoi 
z-t.un vsznkdenésnyim véksim vödávanyem v-ruc-mui dr/.si, ki szpozui 

i el a ) zledka ónmovina Vogrszkiország na kelko z-prilicsnini grüotom 
• in prebiva ua s/ádpovanye. on sze razzsaloszti nadouimi hüdobuyáki. 
la pamet vz<-nn* pri s/.ád povanya presztori.
* ii t.orn dugóvá ny i szó bilé /iiaiio-nite prilike vu tóm szlednyem c/.ajti, 
esnye obl.is/.li j - zr* déliivaun liilmi, ka vs/.áka olicsina more faoskolo 
ad /a c/.ipik*) nifli, \ii nyi czipike pouvati ali od tóga, ka Ili szád 
olioti-k doprnásao, /.salöszt, h/.iiio  escse dalecs. —  l*éldo mim nej terbej 

ili iszkat. tii jeszte t.o szoii'/.idni Staji-rszkiország, gde t,i polndelczi 
misnir** z-jabok z-je/.i-ro z-jny.iyrini povéksávajo uol rijcniáuve vs/.áko leto.

N<‘inoremo ziiamenit-i dobotok z-onoga racsiinati, ka pri domác.em pre- 
biváliscsi od dueva do dnéva l«*liU■> oduno. uego z-oooga esi dos/.ta 
vaino v-diügi ország iiilpluno, teda s/.toupi véli ki dohotek naprej.

Midi szmo /.< •. priliko vö poká/.ali. ka szenyársztvo na tóga odáveza je 
vszigii.ii' s/.aino te prilicsno. esi za to odávauye valón blago kuk naj bit*ej 
' naj z-méiisiin szl.iO'kom na plr.cz pn-zL.-lw ; vc/,iiasuy<in c/.ajti plac/.a
v r< juuoazt na nasz gledoucs te Uuszuski i Gács országi kázsejo, tam szó 
taksa ni észt a, kamu hit.ro, z-máiim sztroskom sze lebko posztávi te szád, — 
véli ke znameuitos/.ti j« oscse vrejdeu te Freiszoskiosz ig, gde ste prevecH 
doszta pos/.üsenoga száda pouücza.

Jeli inoremo szvoj un bioi vékso znameiiitoszt iszkati. liki esi vidimo, 
kii te IVeiszuske ország poszüsenoga szádá millió pa millió meterczentov 
szi /.-A meri ke s/.právlu? 0.1 nász je kornaj edell sztopáj, od uász je na zae- 
li-zniczi szaiiio tri dili bodá, — pa on, lu je na szvejta driigoj k raji ni szvoj 
pouv, szvojo na odávanye vöposztávleuo porttíko vecskrát vecs tyédnov na 
morji pidu i dönok tá s/právi i prip**|a. prvlé liki mi.

Ka naj szádpovanye dohotek uoszi, potrejbno je , naj na to szadovmo 
druvje s/.krblivo paszko noszimo nyerni dvorimo. Ka válá, c-«i vu obcsiui 
jeszte eilna faiskola, st t .i j i za dráge p meze zagrajeua, esi te solszki vu- 
csitel kriimpline ponva tani, ali esi szaino jeszte pár czipik ali uisteri szto- 
tiii loscsin, ár — postenyé tini vöndebránim — ar to solszko dejte szamo 
do onoga liipa má iniszeo int nyé, dokecs vu soulo hódi, ali gda zse te 
soole prag os/.távi, veC-» nyerni na pániét ne pride. ka esi szvojov manyoszt- 
jov zamiidí drevje pouvati, na nyé szkrb nosziti, eduo darovitno dohotka 
vretino szi poméusa.

Od viicsitcla bi zselno bilou, esi bi u ii.ure na oue, ki z-soule vö osz- 
tánejo, szkrbno paszko nn o naj drevja povanya, stero sze je vu souli zapo-- 
padno naj ne po/.ábi, uaj na ono nágib má nadalc. Uoziiam eduoga vucsiUdu, 
ki s/.vojega vucsenika gda zso oua lejt,a zadobi, ka sze ozseni ali vu lüvá- 
listvo s/.toupi, ali iiHHi'.sa vzsme, onomi ediio lejpo ezipiko senka, ki sze 
uepascsi szamo vu souli, uego med lüdini gde sté ti czipik povanye vázáké 
féle inodusom vcsiti i razdirjáviti. i tou je zse na tolko prineszo, ka yu 
ouoj obcsiui táksi sziroiuaski polodelszki gazda, ki z-czipik 40 — 50 frtov 
notri vzenie vszáko leto. — Ki dvoji vu mojem naprejdányi, naj szpitáva od 
szlávecskoga solszkoga vucsiti la djáuyi i delavnoszti, bode zagvüsen, ka 
isztiuo mám. MALI VÉRT.

Domácsi i zvünszki glászi.
— I V o s n y a  t a r  a  ru u  in o  o k o ln i  k a n !  Szprotolje sze vöodperlo,

szó je veszető, popejvani vticsi s/.o nazáj prisli od nyuve velke potij, ino z- 
csergeteuyou szó szpunili loug, ograde, nyi ve szaksi kout ka bi szebé tan 
mérno domovino. liisztvi pa liaszek perueszli. Nej tü zdaj potrejbno, pa 
bi popejvaue vticse baszok tü szvetocsili, tou tak dobro zuájo, liki tou tüdi 
zuájo, ka razbiászta decza sze vö zinijszlijo, ka lübléue uüczue vticse vó 
odprávlajo, gnejzde razlücjsajo, bilic/.e vö szpogyeinléjo, — szkopeze posz
távi jo. Z ito gór oproszinto szaksega csütnoga csloveka, st-ori ua deczo kákso 
paszko májo, ka naj szaksera tálom sze tá terdijo, ka tej popejvani vticsau 
bilicze gnejzde v-mirovesini bodejo.

V c s k e  r  i l l a  re  i n ó t á r i u s é  opominémo na od minisztériuma 
najobszlednyiiu vö dáno rendelüvanye, ka esi k-nyiin szlisejoncse kákse sté 
tozsbeno delo, ali szi cxekutio scséjo k-liorvacskoj birovii prejk djáti i poíz- 
lati, naj sze tani Jnprueszé, ono szvojo tozsbo morejo v-Szoboti pri kr&leez- 
koj biroviji notri dnti, i ono je tá poslc kaina szí isi.

— K le  niejsy .ee/, 17. déli je z-burkano vrejmen bilou v-Egerszegi, 
i tani je v-Kovács Károly biirgermeistra liizso bliszk ali szi gron vdaro, nej 
je bilou nikoga doíná, kvára je drügoga nej uapravo, szamo ka szó szteué 
s/.pokale.

—  V n n a s i  nov i n a j  je naznáiiye dáno bilou, ka je  Tkálecz Trej/.a 
od Gornyi-Szlávecs llobor Józsefa edno dejte zadoliila, ono je k-nyemi od- 
neszla i tani niháki, i t.011 n<*volno dejtecze je Huber József vu gouscso od- 
ni-s/.o i tam ii’bao; ali naszrecso je escsa zsivo nájdeuo. Huber József za 
tóga djánya volo z-douma odszkocso, ali nyega szó z-Goruye-Leudave zsan- 
dárju ete mi-jszecz 20. dnéva zgraliili i v-8zoboto pred králeszko birovio 
posztávi li, gde j*i za nyegovoga higojega djánya volo zse vizsgálat dokou- 
csani. Vu tóm deli radoszti ziiamejuye szkázsemo, ka je  rogacserzki Vinkó 
Iván tou od öcsé i materé os/távleuo málo detecze z-dobrov düsnovesztjov 
pod szvojo obraulio vzeo, i pred biroviov szó ga radoszti szkuze polevale, 
gda je vö povedao, ka szamo escse uisterni tyeden má ouo detecze, i tolko 
je doprneszo, ka je to osztávleno szirotiuszko detecze zse vu dobroj sztávi, 
í zse na Itipc z-dobrim voluini szmejom plácsa tömi nouvomi öcsi trüde.

— C f tc r n r lo s x k i  H o r v á t h  F e r e n c * ,  kak vnougi drügi k-nyemi 
gliliui neszpametni je zse v-ti 70. letaj med uzsoráske skrambe prisao, gda 
s/.o oui nyerni zse te szlednyi falut zemlé na liczitátii odati dáli, po szvojoj 
naszpametiioszti, ka je od vszega szprávleni, je zrok vu fiskálisaj najbole 
nad biroviov iszkao. Od ni szpann tnoszti osztroglávsi je vecs lejt te nájvékse 
grobiaus/.tva piszao k-miuiszteri, i nájvéksoj birovii od fiskálisov i od biro- 
vov gda zse miszlednye nyegve norie doszta na kiip i*rislo, prouti nyerni szó 
zacsuoli tozsbo, steroga vöidejnye je, ka je oszodjen 1*2 dui v-teinnic/.i sze
deti i zdaj sze v-szoboc.skoj birovie temniczi vcsi, ka je  pero nej valou vazá- 
komi csloveki vu rouke.



Tekintetes Szerkesztő ur!
Becses lapjának legutóbbi két számában Horváth György ur a mura

szombati takarékpénztár ismertetéséről közzétett czikkemmel foglalkozván, 
azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy én közleményemmel a muraszom
bati takarékpénztárnak akartam reclámot csinálni, s czikkem éle a Délvas
megyei takarékpénztár ellen irányult.

Ezen feltevések mindegyike téves, — s azoknak megczáfolása végett 
kérek helyet jelen közleményemnek.

Én neheztelt csikkemet — csakis a szerkesztő urnák ismételt felkéré
s r e  — megírván, annak átadásakor kijelentettem, hogy én annak közzété
teléhez nem ragaszkodom; hanem a szerkesztő urnák tetszésére bízom, hogy 
azt akár egészben közölje, akár az általain összegyűjtött anyagot felhasz
nálja, akár az egész czikket. közlés uélkül félretegye.

Megírtam tehát azon czikket nem reklárahajhászásből, — mert a mura
szombati takarékpénztárnak jobb reclámot, az évenkint közzé letetni szokott, 
mérlegeknél akarva sem csinálhatnék, s igy azon intézet az én ajánlásomra 
nem szorul, — hanem megírtam azt azért, mert a szerkesztő nr közgazdá
szat! tekintetből a muraszombati takarékpénztár ismertetését, e lapok olva
sóira kívánatosnak tartván, engem annak megírására felkért; én pedig ezen 
felhívásnak annyival is szívesebben feleltem meg, mert o lapok meg
alapításakor nemcsak anyagi támogatásomat Ígértem meg, hanem szellemi 
közreműködésemet is kilátásba helyeztem.

De áttérek az érdemre:
Horváth Gy. ur czikkében elismeri, hogy az éli közleményemben elő

adott adatok valók, de azt állítja, hogy a kamatláb 1884. évig a muraszom
bati takarékpénztárnál 14%-ig emelkedett, s bogy ennek következménye a 
magas osztalék.

E  tekintetben sincs czikkiró urnák teljesen igaza. Mert 1884. évet köz
vetlen megelőző években nem létezett oly kölcsön, a mely után az intézőt. 
14% kamatot szedett volna. — Az igaz ugyan, hogy 1877. évig 10 —12% 
között, 1877. évtől 1884. évig pedig 8 -1 0 “ a között váltakozott a kölcsönök 
kamatlába; de ennek megitélóeénél figyelembe kell venni: hogy ugyanakkor 
általános volt a vidéki kisebb pénzintézeteknél ezen kamatláb, hogy azon 
időben a magánkölcsönök kamatlába nálunk még sokkal magasabb volt, és 
hogy 1877. évig a muraszombati takarékpénztár a betétek után 7% kamatot 
fizetett; igen természetes tehát, bogy az első években 8% kamatra kölcsönt 
nem adhatott.

1884. évtől kezdve azonban ezen intézet is kamat és dijak fejében 
mindennemű kölcsön után legfeljebb 8%-ot szed, holott a betétekért nem
csak 6% kamatot fizet, de a 10% kamatadót is viseli.

Alaposan téved azonban czikkiró ur, a midőn azt hiszi, hogy a köl
csönök kamatlába leszállításának oka a Délvasmegyei takarékpénztárra ve
zethető vissza; —  mert ennek oka egyedül az 1883. 25. t. csikkben kere
sendő. Ennek behatása mellett megszűnt a magas magáukamatláb, a tőke
pénzesek nagyobb mérvben adták betéteiket az intézethez s igy természetesen 
a nagyobb forgalomnál fog va az intézet is olcsóbban adhatta a kölcsönöket 
a nélkül, hogy a betétek kamatlábát leszállította volna.

Kgyébbiráut nem szükséges czikkiró úrral szemben igazolnom a taka
rékpénztár eljárását; hiszen ő is évek óta részvényese a muraszombati ta 
karékpénztárnak, a legutóbbi időkig annak választmányi tagja volt, de soha 
nem tett kifogást a kamatláb, még kevésbé a magas osztalék ellen.

Az tökéletesen igaz. hogy a in uraszombaki takarékpénztár visszleszá - 
mitolás utján szerzi be a betéteken s törzsvagyoaán felül levő szükségletét. 
De ezen körülmény is csak intézetünk szilárdságát és hitelképességét bizo
nyítja, mert e nélkül uem kapna h itelt a fővárosi nagy pénzintézetektől.

A visszleszámitolásk én czikketuben azért nem említettem fel, mert én 
nem a forgalmi kimutatást ismertettem, hanem a vagyou- és teher-rov at 
két főtételét: a betétek és kölcsönök állagát; — a visszleszámitolás pedig 
ezen tételek egyikébe sem tartozván, azt fel sem hozhattam.

A mint H. Gy. ur czikkéböl kitetszik, őt leginkább az bántotta, hogy 
a Délvasmegyei takarékpénztárról közleményemben meg nem emlékeztem, s 
azt hiszi, hogy az éu czikkem éle e/en intézet ellen irányul.

E  tekintetben kijelenthetem ismételve, hogy ezen feltevése tévos, mert 
éu a D. V. T .-ról egyszerűen azon okból nem emlékeztem meg, mert én 
csak a muraszombati takarékpénztár ismertetését tűztem ki czikkeiu tá r
gyává, tehát a D. V. T. közleményem keretén kívül esett. Egyébként is az 
általam közzétett számadatokból kitetszóleg a Délvusmegyei takarékpénztár 
felállítása a muraszombati takarékpéuztár üzletmenetére semmi befolyást uem 
gyakorolván, ezen uj pénzintézet felemlifését annál is inkább mellőzhettem
mert előttem auuak forgalma, üzletköre s bel igazgatása ismeretlen, _ arról
tehát nem is írhattam semmit.

Csikkemben a Délvasmegyei takarékpénztárról említést sem tevén, alig 
hiszem, hogy Horváth György uron kivűl valaki abban ezen iutézetre vo
natkozó kisebbitési czélzatot talált volna s kijelentem, hogy ily szándék en
gem czikkem megírásakor nem vezetett.

Különben II. Gy. ur is ezeu czélzatot csak úgy találta meg, hogy 
azt olvasta ki csikkemből, a mit éu meg nem írtam; s igy igen kényelme
sen megczáfolt oly dolgokat, a miket éu uem állítottam.

Ilyen uj methodus mellett kétségtelenül minden czáfolatnak sike
rülnie kell. PINTÉR GÉZA.

—  .4 d rin iiN zk »K » N z i i m m I Í n I v a n a  szó financzi zgrabili, ka je
brez szloboscsine 48 vör duzse szlive kiihao ali szi palinko zsgao, zatoga 
volo g.i je sopiouszki králeszki törvényszék oszoudo, ka 5 írt 60 kr. birsága 
iu«*r« pl ácsa ti

— 1 4 a li  v -n e iIx H iiii iu i s z l to j  novii.i otém o. minisztériumi je  na- 
ziiánye dánn. ka pri graniczi nájbole v-Csukoveze stijera  tiszta czigárov 
svéicziijo. záto ka »/o ti stajei-zki czigári bmigsi od ti voo.szki. záto je  pri 
liiiliis/t.i niinii >zkonc«ano i vő W.no. ka Fi Ilin* i ili inszkoj tabriki nmrejo 
Za csnkoszkn veliko Irafiko boug-i dohán v/.ét* i z-'»uoga bogse czigare re- 
diti i dali. Tón sze i priuász gödi, vu járási sze uájdo takse oatune, gtle 
sze ue uájdo vogrszki czigári, nego színin z-Stajera sverczani. záto ka szó 
oni doszta liongsi od nnsi. potrebno bi bilou, ka oni sterim je moucs ua 
tou dália vu etoiu dugOváuyi mkse >ztn(iáje uaj vcsiuijo. ka szobocska ve- 
lika trafika uaj tiidi priszpodobno zselejuye naj dobi tak Csakoszka.

— Az a  nők a k a d é k o s k o d á s ,  a mit némely nyughatatlan ter
mészetű emberek tanúsítanak a közgyiigyek terén, végre is azt eredményezte 
hogy a vásártér, amelynek bérjövedelme évek óta a polgárság zsebeibe ván
dorolt, a múlt és a folyó évben már a községi pénztár jövedelme közé tar
tozik. Folyó évben a községbiró adta bérbe és pedig olyképen, hogy azon 
területért, amelyért előbb 10 — 12 frtot fizettek, ma inár 25 írt évi bér fo
lyik a közpénzt árba. Így fogva fel a dolgot, talán mégis vau valami haszna, 
annak a „kiállliafatlan akadékoskodásnak?*

— A jö v c d e d v l in i  a d ó t á r g y a l á s a  a letolyt héten befejeztetett, 
és mint értesülünk, az adózó közönség általános megelégedésével végződött, 
amennyiben a múlt évi adóalap általában leszállítva lett.

A niu r a j z ó in k a t  i t e m e t ő  kerítésének helyreállítása tárgyában 
múlt szombaton közgyűlés tartatott, amelyen elvettetett a községbiróuak azon 
indítványa, bogy az országút melletti oldalon a részben bedült kerítés kiiga- 
zittatik, és határozatba ment, miszerint a fenálló avult kerítés nyilvános ár

verésen eladassek, és az egész temető keresztes fenyővel beültettessék. ügy 
Látszik megfelejtkezett a bölcs tanár arról, hogy a csemeték ültetése már 
idejét nuilta, hogy ez a jövő őszig nem lesz eszközölhető, mert a mellett, 
hogy a fennálló kerítés eldobatását elrendelte, nem intézkedett arról, mi
szerint addig, mig az ősz bekövetkezik, legalább ideiglenesen védje valami
vel a temetőnek az országút felőli oldalát. — Reméljük, hogy ez csak amo
lyan „Sajtóhiba*, mely a legközelebb ki fog igazittatni.

- -  Assieiirazioni Generáli. Lapunk hirdetési rovatában közöljük az osztrák-magyar 
monarchia eme legrégibb és legnagyobb intézetének 1880. évi mérlegét. Az előttünk fekvő, 
a Triestben f. évi április hó 27-én megtartott közgyűlésen beterjesztett igazgatósági je 
lentésből átvesszük a következő adatokat. Az összes biztosítási ágakban a dij- és illeték
bevétel I t .184,415 frt 00 krra ment, mig a kamat-jövedelem 1.352,474 forint 64 krnyi 
összeget ért el. — Kártérítésül az 1886-ik évben 9.814,405 frt 52 kr. fizettetett ki, s « 
szerint Generáli által alapítása vagyis 1831. óta nyújtott kárpótlás 197,281,155 frt 20 krt 
tészen, miből a Szent István korona országaira 30.257,142 frt 21 kr. esik. Az 1.184,519 
frt 97 krral kimutatott tiszta nyereségből 345,804 frt 44 kr. az értékpapírok árfolyama 
ingadozására alakított tartalékalaphoz csatoltatott, mi által ez felszaporodott 1.333,284 
frt 5 krra, inig a rendes nyeremény tartalékba az alapszabályoknak megfelelőlej 58,090 
frt 90 kr. utaltatott, mivel az 2.229,309 trt 03 krra emelkedett. — A készpénz dijtarta - 
lékok 1.433,585 frt 45 krral gyarapodtak és 22.918,436 frt 08 krt tesznek. Különösen fi
gyelmet érdemel, hogy a tulajdonképi biztosítási üzlet alig eredményezte a tiszta nyereség 
egy harmadát, ez eredmény ugyanis 355,899 frt 2 kr., mely a 14 milliónyi díjbevételnek 
nem egészen 2 ' ,,-a. — Ellenben örvendetesnek mondható azon emelkedés, mely az 
életbiztosításban mutatkozik és amelyet a lehető legkedvezőbb feltételek megállapításának 
lobét köszönni. — Az uj biztosítások, a törlések és kifizetések levonása után 8.452,040 
frt 14 krnyi gyarapodást mutatnak, melylyel a biztosított összeg 97.982,853 frt 90 krnyi 
roppant nagy összegre emelkedik. — Mintán a biztosítéki alapok 1.809,132 frt 83 krral 
emeltettek, minekfolytán azok immár 35.083,149 frt 4 krra mennek, mégis elhatároztatott, 
bőgj minden egyes 315 frttal befizetett részvény után osztalékban 300 frank vagyis 120 
frt aranyban fizettessék.— A múlt évben elhunyt Kurizinics László helyett az igazgató
tanácsba beválasztották Jókai Mórt.

Hirdetések.
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Pályázati hirdetmény.
A Muraszombatban székelő „Délvusmegyei takarékpénztár 

részvénytársaság" á lta l közzé tétetik , m iként az elhalálozás 

következtében üresedésbe jö t t  pénztárnoki állásra pályázat 

íiyittatik.

Pályázni kívánók felkéretnek képesítettségeiket és eddigi 

alkalm azottságnkat igazoló m ellékletekkel ellátott folyamo

dásaikat folyó 1 8 8 7 . évi június hó 23-ig  légit]. Gróf B att 

hyány Zsigulimé úrhoz Fclső-Lendván beküldeni.

Ezen állással évi 3 0 0  frt. fizetés já r  s a m egválasztott 

hivatalát azonnal elfoglalni köteles s azzal egyidejűleg az 

alapszabálvszerüleg megállapított 6 0 0  frt. biztosítékot kész

pénzben vagy kamatozó állampapírban avagy sa ját nevére 

szóló részvényekben letenni tartozik.

A pénztárnoki állás egyelőre ideiglenesen egy évre lesz 

betöltve, fennmaradván az intézetnek a véglegesítés, és az 

üzletszabályokban m egállapított három havi felmondás tekin

tetében szabad intézkedési joga.

Muraszombatban 1 8 6 7 . május hó 25-én .

Horváth György igazgató.

± ± *X *± ± ± ± ± át*:IÜ t!5Ü k*-X *****± **±
Nyom atott Urünbaum M árk g y o rssa jtó ján  M uraszom batban.
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