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Néhány szó az iparosmeste
rekhez,

Van egy latin közmondás, mely magyarul 
jcry hangzik : „Minden kezdet nehéz.“ — I)e 
ezzel szemben a tapaszta la t rávezette az j 
embereket azon közmondásossá vált arany 
igazságra, hogy: „Az erős akarat mindent 
legyőz."

Az előbbinek súlyát, az utóbbinak meg- 
másitiiatlan igazvoltát kellően megvilágítva 
tükrözi vissza iparos-tanoncziskolánk három 
évi története.

Ma, midőn az akadályok egy részét az 
iparosmesterek helyes irányú közreműködése 
az iskola utjából elhárította, kötelességem
nek tartom a még fonál ló bajokról szólni, 
melyek csakis az iparos osztály erős akara
tával és ügy buzgalmával háríthatok el.

Nem elég, hogy az ipariskola fennálljon 
s azt többszöri sürgetésre avagy tán bünte
tésekre az inasuk immcl-áininal látogassák; 
hanem kell hogy teljes odaadással Csflggjenek | 
az iskolán, mely hivatva van, őket a>. életre ; 
előkészíteni, a kézi ügyesség mellé a szellemi 
felvilágosodást n\uj tani.

S mit tapasztaltunk az 1889 — 90. tanév 
elején ?

A tanulók egy része nagyuehezen beirat
kozott. a többiek a sürgetést, tán a, pénz
büntetést is megvárják s akkor is csakúgy 
kelletlenül fogják az iskolát látogatni.

Ezen bajt tetézi még egy másik; ugyanis 
csak sok sürgetésre veszik meg az iparos- 
tanonczok a szükséges tankönyveket; pedig 
tankönyv nélkül oly tanulót tanítani, ki lie- 
teukint csak hiromszor lá togatja meg az 
iskolát — lehetetlenség, kárba veszett fá
radság.

Ha megértették az iparosmesterek a kor 
cbre.'-ztő szavát; belátták, hogy nem lehet ma 
már minden úgy, mint régen volt;  átlát ták,  
hogy az újabb iparos nemzedéknek íeltétle
nül szükségük van a művelődésre; öntudatára 
ébredtek annak, hogy lanonczaik iskolázta
tása által nemesik a tői vénynek tesznek ele
get, hanem hazafiul kötelességet is teljesítenek, 
s ezen kívül saját érdeküket, az ipar fejlő
dését, az iparos osztály társadalmi emelke
dését. is támogatják: úgy a fenti bajokon 
segíteni, azokat elhárítani s az iskolának 
kezére járni, azzal együttesen működni szent 
kötelességüknek fogják tartani.

Mert tagad hat lan, hogy az eddig elért 
eredmény mellett még nagyon sok javitní 
való vár az iparosmesterek jóakarata  közre
működésére.

De nem zárhatom soraimat, hogy a fent 
felsorolt javitní valókhoz meg különösen bá
rom szintén szükséges dologra fel ne hívjam 
becses figyelmüket. Ugyanis:

1- ször. Tapasztalatból tudjuk, hogy egyes 
mesterek tanonczai igen sokszor elkésve ér
keznek az előadásokra, mely körülmény igen 
káros hatással van a tanítás menetére. Ezt 
— azt  hiszem — minden további magya- 
rázgatás nélkül a mester urak is belátják. 
Ezen bajon csak úgy lehetne segítem*, lia 
jövőre tanonczaikat a tanóra előtt nehány

j perczczel hamarább küldik iskolába; mert 
í hiszen azzal a néhány perczczel Önök egyen

ként semmit sem vesztenek, az iskola pedig 
nagyon sokat nyer általa

2- szor Jövőre tanonczul csak olyan ta 
nulókat fogadjanak fel, kik legalább Írni, 
olvasni tudnak, mert a tanoncz-iskolába csakis 
az ilyenek illenek be szabály szerént. De higyjék 
meg Uraim! hogy az írni olvasni nem tudó

iparos nem igen vál hátik az ipartestület 
díszére.

3-szor. Tanonczaikat úgy szerződtessék 
ezután, hogy tanoncz-idejök mindig a tanév 
végeztével július hóban végződjék; igy a há
rom évi tanfolyamot teljesen befejezhetik, 
ami a tanonezokra nézve nagy nyereség lesz.

Teljes meggyőződésein, hogy ezen pontok 
teljesítése a mesterek részéről semmiféle újabb 
áldozatokkal nem jár, semmi nehézségekbe 
nem ütközik, azokból legkisebb hátrány sem 
háramlik a tanító mesterekre.

Ezért nem is bocsátkozom hosszabb fej
tegetésekbe, hűiéin zárva soraimat, azon óha
jomat csatolom ide, hogy: lendüljön az ipar, 
erŐsbüljön az iparosok jóléte, Isten áldása 
legyen nemes törekvésükön s ipáinkon.

Faiskoláink.
Miuthogy éppen ez időre tervezett, de e lapok 

olvasóközönsége előtt, is ismeretes okoknál fogva 
meghiúsult gazdasági kiállításon nincs alkalmunk 
bemutatni járásunk faiskoláinak állapotát, bemu
tatjuk legalább tartalmukat, statisztikailag össze
áll itett számokban.

Járásunk faiskoláinak összes területe, mint 
a túloldali kimutatásból látható, 8 hold 1052 dl, 
tartalma 20.7()1 csemete, 35,325 vadouez és 1058 
szederfa. A csemeték mennyisége ez idő szerint 
még nem felel meg ugyan a terület nagyságának, 
de ez azon körülménynek tulajdonítható, hogy 
faiskoláink nagy része csak az utóbbi 2 —3 év 
alatt állíttatott fel s igy megelégedhetünk az 
eddigi eredménynyel, mert ismerve faiskola-keze
lőink ügybuzgóságát, bizton remélhetjük faisko
láink felvirágoztatását.

Ami a gyümölcsnemeket illeti, legkevésbbé, 
úgyszólván alig említésre méltó arányban van 
képviselve a dió. Ezt hibának tarjuk, mert talaj- 
és éghajlati viszonyaink megfelelnek e gyümölcs
nem fejlődhetésének s mintegy a szállithatást 
tekintve első helyet kell adnunk neki, kereske-
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Annyi szenvedés után.
— Elbeszélés. — (Vége.)

„Hiszen mi már többször találkoztunk — 
Mólt kedélyesen mosolyogva a gróf, — itt Mar- 
seillesben két hó óta uraim.*

— Ioaz, méltóságod — feleltek a bujdosók 
egyszerre — s irányunkban tanúsított figyelmének 
okál. sohasem tudtuk magunknak megfejteni: kü
lönben fogadja előre is ölök mély hálánkat ezen 
ártatlanul büntetett és szenvedett család iránti 
kegyelmes pártfogásáért.

„Bagatell, hagyják azt uraim — vágott közbe 
Doni* falvy — beszéljünk inkább a múltakról elő
ször* — s kezdé fejtegetni terveit, tetteit.

Ö kutatott mindenfelé a nagyvilágban a buj
dosók után fényképeit beszerezte, mozgásba ho
zott miudeii eszközt, csakhogy nyomukra találjon.

Dombszöghy és Kendefy Miillner név alatt 
levelet Írtak, kérdezősködve családaikról, de a ka
binet noir jól teljesítette kötelességét, lefoglalta 
a leveleket s csak olyanokat adott ki előleges 
vizsgálat után. melyeknek czimzettjei vagy elhal
tak, vagy ismeretlen helyre költöztek, vagy gya
nútlan tartalmuk volt; igy a szegény család azok
ból egy betűt sem látott

Egyetlen levelük menekült ki a vizsgálat alól, 
átkozott rosszul irva, tele hibával, minőt képzet
len emberek Írnak, egészen ártatlan irályban 
kérdezősködve, vajjou hogyan van az én Erzsém

és Honám, kell-e nekik egy kis pénz, vagy se
gítség; a levél Donibszöghyék szomszédjának e^y 
becsületes asztalosnak volt czimezve, a ki tudva, 
hogy neki Francziaors/ágban ismerősei nincsenek, 
az U'zsébeu és Ilonában a szeivncsélh n Domb- 
szögbynéru és leányára vélt. ismerni hosszas fej
törés után.

Másnap Fordára küldötte a levelet, gondolva, 
hogy bizonyára ezen családot érdekli a levél tar
talma; a levél a gróf kezei közé jutott, de egye
lőre hallgatott felőle nemes szándékában.

A gróf irt már korábban a kiköltözötteknek 
mindenfelé, vájjon nem tudják-e Dombszöghy és 
Kendefy hollétét; minden oldalról egy és ugyan
azon választ nyerte, nem hallanak semmit.

Átvizsgálta a birodalom rniuden fegyintéze
tében letartóztatottak névsorát, nem találta a ke
resetteket, ebből meggyőződött., hogy elfogva nin
csenek.

Majd azon gondolat támadt agyában, vájjon 
nem végezték-e ki őket valahol? átkutatta az 
irattárakat, sehol senmii nyom; ekkor jött kezébe 
a fenti levél, itt kell felvennie a nyomozás fo
nalát..

Ekkor határozta magát el arra, hogy a levélíró 
Mülluerl felkutatja és rendeleteket tett az eluta
zásra MarséiIlesbe a tengeri fürdő használásának 
ürügye alatt.

Itt volt alkalma látni azóta a két Müllnert 
naponta; az első pillanatra felismerte Dombs/.ö- 
ghyt és Kendefyt a kezében levő arczképek után: 
rögtön irt haza. hogy Ilonka — ki gyengélkedett 
elutazásakor — édes anyjával rögtön keljen útra, 
a mint egészsége engedi.

Mindezen terveit mélyen magába zárta, nem 
akart a sújtott családban reményt ébreszteni, mely 
nem teljesülne be.

A találkozás, a viszontlátás örömeit ő más
kép reudezé, de ha a sors keresztülhuzá is ter
vezetét, szivéből örvend, hogy feltalálnia sikerült 
és visszaadható övéiknek az elveszetteket.

A gróf végezvén beszédét, egyik szebben, 
mint a másik köszöné a feledhetetlen kegyessé
get és jóindulatot, mit irányukban tanúsított.

„En csak édes hazánknak tartoztam mindez
zel, s emberbaráti kötelességet teljesítettem; Is
ten áldja meg kegyeteket és legyenek mindenkor 
a legboldogabbak* felelte a gróf, s ezzel fölkelt 
és szívélyesen üdvözölve tnindiiyájokat, láthatólag 
derült kedélylyel távozottt

A család áldása kisérte a uemeskeblü grófot.
„Csak az a homályos még előttem, hogy Ko

vács Gyuri sem föl nem kereste a mieinket, sem 
leveleimre nem válaszolt! — töpreukedék a fel
fedezések után Kendefy — vele valaminek tör
ténnie kelle1t.“

* **
Néhány hót múlva a „Troulais & Comp." ház

ból négy fogat robogott a „Paris* szálloda felé, 
hol a szép szánni fogatok közt megállapodtak, s 
a kocsikon érkezettek az első emeletbe siettek föl

A legtágasabb teremben középen a pam lagon  
ült gróf Dömetalvy Kálmán fiatal nejével, job b ra  
Dombszöghy Ilonka fehér U '/á ly o s  selyem ruhábau , 
fehér fátyol tiltott alá fejéről, fejdiszét, a m eny
asszonyi pompás koszorút és örömsugár/.ó arczat 
eltakarva; mellette ragyogó tekintetét menyasz-



(leírni czikket képezhetne. Ugyanénak kevés fi gye* * 
lemben részesül faiskoláinkban a szilvafa is. pedig 
ez egyike a leghálásabb gyflmölcsuemeknek. A 
szilvafák a faiskolákból nem igen nagy keres
letnek örvendhetnének ugyan, mert a nép azt 
csak gyöksarjakról szokta, szaporítani, honnan le
tépve közvetlen állandó helyre ülteti. E hibától 
a népet a faiskoláknak kell elszoktatni, mert ha 
a gyöksarjakról szedett szilvafák gyökereztetés 
czéljából előbb porhanyóbb földbe s azután gaz
dag gyökérzettel állandó helyre fiitettetnek, előbb 
lesznek gyümölcsözők és sokkal termékenyebbek.

Fentebb emlitém, hogy a csemeték mennyisége 
ez időszerint. még nem felel meg a terület nagy
ságának, mindamellett a lakosság gyümölcsfa
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szaporítási hajlama még evvel sincs arányban 
némely faiskolánk máris túlterhelésről panasz
kodik. Elfogadjuk ugyan azon nézetet, hogy 
csemetéket »ngy*n vagy legalább nagyon csekély 
árért kellene a lakosságnak átengedni, de akkor 
a faiskolakezelőket nem a faiskolai szabályrendelet 
szabványai szerint, hanem másként kellene dijjazui.

Ha a gyümölcsfatenyésztés hasznosságát be
bizonyítani s népünket annak felkarolására ser
kenteni azon példa sem képes, hogy az idén 
tömegesen seregeitek ide Veszprémből a gyümölcs
kereskedők s úgy az alma, valamint a szilva 
mérőjét végre 2 forint 50 krjával vették, akkor 
hiábavaló e tekintetben minden prédikáczió.

VUC3AK SÁNDOR.

t  a  i á m
a muraszombati járás községi faiskoláinak 1889. évi összes tartalm áról.

cf.

Faiskolával biró 
község neve

A
faiskola
területe
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J e g y z e tAlma- £  S--| íi £  a S
6 c

Dió f  ossz-- 
fa g sen 

6 X

Va
doné

1 Andorbegy 400 n. öl 30 40 20 2o 15 — 30 160 — 200 j
2 Barkócz liOO n. öl Nemesített csemeték még uincsenek, a mag.inczok nem lettek síáms érint kimutatva.

3 Battyánd (i60 n. öl 400 200 — ! — — — — ----- 600 700 600
4 Bodóhegy 400 n. ö' 480 80 4 — 3 — — -  - |  567 - 2000
5 Csendlak 400 n. öl Nem. csemeték nincsenek, a vudonezok n< n letlek számsierilit kimutatva . L' jonn; i lierenil. t.-rskola.

6 Felső-Csalogány 300 n. öl 1887 220 -  — — — | -----2107 — 1000
7 FeísÖ-Letolva 581 a öl 130 25 — | — — 10 — ----- 165 T- 937
8 Gyanafa* 238 u. öl 120 — | | — — — 120 — 80
9 Halmos 300 n. öl 500 400 40 10 250 — 20 50 1270 — l0()o

10 Hidegkút 300 u. öl 80 —  -  —  1 —  — — —  80 — 1000
11 Kőbida 244 n. öl 199 55 14 61 30 16 34 26 -  435 — 186 5
12 Kuzina 600 n. öi 1889. évi ápril hó )»n (észült el.
13 Máriabavas 300 n. öl 102 86 24 —  28 54 26 --------- 320 18 26 5
14 Mártouhely 362 u . öl 471 376 -  - — --------- 847 — 161
15 Mező vár 600 n. öl 30 94 — ! 9 — | — i -----------140 — 1845
16 Muraszombat

(állami) 1 lOln.öl 3044 —  100 300 —  200 100 1 -  3745 1 — lellek saimszerint

17 Muraszombat kimutatva.

(felekezeti) 300 n. öl 250 215 80 100 200 — — —  | -  845 309 1000
18 Musznya 300 n. öl 76 26 — — — ! — —1 — — 102 — 1000
19 Ot tóháza 333 n. öl 1073 405 10 — 15 - — ------1503 — 1 100
20 Peresté) 390 u. öl 606 — 40 — 24 — — ------670 — 2300
21 Péterhegy 300 u. öl 86 105 130 -  — — 79 —1- 400 — —
22 Sebestyén 276 n. öl 1 — -  — 4 - 4 ----- *.) — 42
23 Sürnháza 600 u. öl 830 85 -  — — - —j — - í 915 — 680
24 Szt -Benedek 277 u. öl 95 32 4 — — — — -  -  131 — 392
25 Tótkeresztur 200 u. öl 54 166 14 -  7 2 — 24 —j 267 — 205
26 Tótmorácz 600 ii. öl 300 100 — — — 60 30 190 — 1000
27 Urdomb 600 n. öl 1246 654 15 15 375 125 18 — 74 2522 — 10 000
28 Vaskorpád 800 n. öl 600 300 20 20 320 20 50| ------ 1330 — 5000
29 Vizlendva 800 ü. ő] 528 5 fi, — — - 4 ----- 246 — 800
30'! Zsidahegv 600 n. öl 208 180 80] 50 '108 1 2ü 6'* — 715 30 500

Összesen 8b]052ö 13126 3858 594,590 1379 187 422 161 74:20701 1058 3ő.:!2ó
* A faiskola bekenttetése folyó év tavaszi 

kezdhetők nem voltak és igy ennek tudandó 
oltovány benne.

Hirek és különfélék.
— llljeK yzés. Batthyány Arthur gróf ő 

méltóságának batthyányfaWai kastélyában e hó 
I5-én örömnap volt. E napon jegyezte el magának 
Fünfkirchen Rudolf gróf ur Spaur Helen bajos 
irrófkisasszonyt, Batthyány Arthur gróf unokáját. 
Isten szent áldása lebegjeu frigyükön!

— M egn y íltu k  ax is k o lá k  n.jlai, de 
nem telnek padjai; pedig nincs lohi'-zt.óbb tanítót a

áu eszközöltetvén, benne a munkálatok előbb üteg
be azon körülmény, hogy jelenleg még nincs több

| s tanítványra egyaránt, mint ha minden nap egv- 
| két uj tanulót kell fogadni. Miért az illetékes 

hatóságok figyelmébe ajánljuk a még most is az 
ntczán lődörgő uchulókat — hát ezeknek nem 
szól a törvény? Egy taniigylmrát.

Ilil«'iiör/.«'‘NÍ fcxeinlék. A közös had
seregbeli tartalékosok ellenőrzési szemléje Felső- 
Lendváu okt 14 és 15-én. Muraszombatban okt. 
17 18 és Ifi-én. a hoiivéd'égé f. év novembei
hó 3 4-én Muraszombat bán lesz. E'< n szemlékéi

szunyán pihentetve állott ihletette)] Kendefy Béla, 
a legboldogabb vőlegény.

A grófi pár baloldalán Eveline foglalt helyet 
rózsaszínű gazdag öltözékben vőfélyévi 1 és odáhb 
a „Troulais & Comp.* társczég tulajdonosai csa
ládjaikkal s több vendég.

Az óra tizenkettőt vert; a gróf az asztalra 
helyezett iratot kezeibe véve, Dorabszöghyhez 
fordult és monda; „No elérkezett a legszebb pil
lanat! Visszaadtam önnek nejét és gyermekét, s 
vele élete boldogságát; most pedig ime ő felsége 
az uralkodó kegyelmet ád önnek s Kendefy ur
nák. visszaadatni rendeli elkobzott, vagyonát, sza
badságát, és meg-iratott hazáját. Uram — fordult 
a jelenlevő konzuli tisztviselőhöz — szíveskedjék 
emez okmányt felolvasni.

A felolvasás után újra szólt a gróf:
„ Visszatérhetnek a mi édes hazánkba büntet

lenül, boldogan; köszönöm az égnek, hogy e szere
pet szánta nekem, hogy leróhatom legalább némileg 
legmélyebb tiszteletemet hazánk sokat >z* im ditl 
szabadsághősei iránt; a mily tulbuid >g vagyok 
e pillanatban, oly boldogok legyen, k önök, oly 
megelégedett legyei; a jegyes pár; az. indulás 
ideje itt vau, adják a szülök áldásukat a jegyesek 
frigyére.*

Kendefy Béla és Dombszöghy Ilonka a szü
lők elé térdeltek. „Édes apánk, édes anyánk!' 
szóltak elfogult esdő hangon.

Dombszöghy letörölve az elérzékeuyirés c-alta 
köuyeket, áldólag • mele kezét és mondái: „Ken
defy, hisz régóta vagyok apád, régóta vagy fiam! 
az a jóságos Isten segítsen, áldjon meg benne
teket !*

Dombszöghyné szavát az örömkönyek fojtják

el, ó csak az égre nézett és áldó anyai kezét tévé 
az ifjú pár fejére.

Minden szem köuybelábndott, mindenki zo
kogott, a legnemesebb gróf jó1 ettei fölött.

Tizenöt perez múlva a két hű szivet u há
zasság köteléke fűzé össze elválhatlannl. elmond
ták a he ltomig! a u holtáig* eskü szavakat, s 
Kendefy és Ilonka férj és nő voltak

A kocsiba Kendefy segítő fel a legdrágább 
kincset, mondván tuláiadó boldogsággal: „Edes- 
kedves feleségem.*

Mikor otthon minden oldalról üdvözlők a 
mátkapárt. Évelnie köuyezve csókolta meg a meny
asszonyt és sugá ennek halkan, szomorúan lehaj
tott fővel:

„Sohasem mondtam senkinek, csak most ért- 
zeni igazán, mennyire szerettem a reáui nézve 
örökre elvtszett Bélát. . .*

* *
. . . .  *rorró julhi*i napon, mikor a kasza alatt le

dőlt kövér rendek már hevertek, két kocsi h la
dott a Vöröskö f.-lé vezető utón. egyikben D nnb- 
szöghy ült nejével, a másikban Kend. fy és Ilonka; 
Vöröskő utolsó házánál az ajtóban épen megjelent 
Kovács Gyuri s kalapját tiszt.szögesen megeiue- 
lintve köszönte az úri utasokat, kik megállották 
háza előtt.

„Hát édes jó barátom — szól barátságosan 
a gazdának Dombszöghy nem adna nekünk 
egy ital friss vizet* ?

— D-* mi is iszunk ám! — kiáltott hátulról 
K<*nd efy

Az. ismerős hangra a mi Kovács Gyurink oda 
kiáltott feleségének: „Anyjukon), nyisd ki a ka
put, nézd a mi nagyságos urunk, meg a paraucsnok

mindazon szabadságon, tartalékos és póttartalékos 
katonák és honvédeknek kell katonai okmányaik
kal megjelenniük, kik 1889. évben tényleg nem 
szolgáltak vagy gyakorlatot nem végeztek.

_Tanítói írj iiiés. A vastankerttleti tanítótestület mu
raszombati járásköre héttőn sze|)t. hó 10-án tartotta meg itt 
helyben 31-ik rendes gyűlését. Örömmel nézett körül az 
elnök Völgyi Ferencz. a szokatlan nagy számban megje
lent tagok és vendégek során s megnyitójában ki is fejezte 
e fölötti érzelmeit. Majd Koltay Pál tartott szépen -sike
rült gyakorlati előadást a testgyakorlat terén. Az elnöki 
jelentést a körgyíilés tudomásul vette. Ezután Eberl Póza 
k. a. olvasta föl e lapokban közzétett czikksorozatát „A 
munkáról általában, tekintettel a vidék helyi viszonyaira." 
A felolvasás kétszeres.örömmel töltötte ■ I a figyelmes hall
gatót, mert a czikk tapintatosan és találóan mutat e járás 
feltétlenül, hatóságilag is orvosolandó sebére: a járás 
munkabíró elemeinek Slavoniába évenkint történő leözün- 
lésére. Az a jobb sorsra érdemes vend sehonnan jó taná
csot, utbaigazitá.-t nem nyerve, Kánaán földjét keresi Slat 
voniában; hónapokra távozik, itlhonn gazdátlanul hagyja 
és elhanyagolja azon földjét, amelyen élnie-lialnia kell és 
szegényebben tér haza, mint távozott: az ő munkája má
sok erszényét duzzasztja.— A körgyülés meleg köszönete- 
szav&zott az írónak és felolvasónak. Ezen járási tanitói 
kör árvaházi alapjára vonatkozólag Takács R. István elő
adta, hogy a megye alispánja tudomást szerzett arról, 
hogy a kör gyűjtés folytan mintegy 800 frt felett rendel
kezik. melyet 10<>0 írtra kiegészíteni törekszik oly czél- 
ból, hogy Vasmegye árvaházában tanító árvája számára 
egy alapítványi helyet szerezhessen. Vasmegye alispánja 
uagylelküleg megigérle, hogy a áOOo fr <>s alapítványhoz 
a hiányzó '2‘)00 irtot a törvényhatóság utján megszerzi, mi 
lelkesen és meleg köszönettel vétetett tudomásul. A könyvtár
noki jelentésen és a számvizsgáló bizottság kiküldésén 
átesvén, Sinkovich Dénes indítványát egyhangúlag elfogadta 
a közgyűlés, t. i ha>.-on oda a központ, hogy 25 kr. beira- 
tási dijat a törvény alapján és a miniszteri rendelet elle
nében eddigi rendeltetési czéljaira. az iskolai könyvtár 
gyarapítására adja vissza a miniszter. A körgyülés többek 
hozzászólása után kimondotta, hogy a helyi lap tulajdoni 
és kiadói jogát a koczkáztatás miatt nem szerzi meg. A 
jövő körgvülés jövő évi május hóban Ivóiiidán lesz. A 
tisztviselőket a körgyülés felkiáltás utján állásukban ismét 
meghagyta. A szellemi munka után a Most-féle nagy ven
déglőben (osztókkal és képek mulatságos árverésével fű
szerezett kedélyes ebéd következett. Az árverés az árva
házi alapra szép jövedelmet hozott. C.

f l i i r á n d u l á s .  A szombathelyi gazdasági 
egyesület k.-rtészeti osztálya folyt) hó 12-én Hor- 
pnesrn rán.lulfc a gazdasági kert megtekintésére. 
Ezzel tökéi--tes meggyőződést szereztek arról, 
hogy a közönség köréh°n közmondássá vált mintá
kért. csakugyan megfelel nevének Különös szépnek 
találták faalakilványait szőlőtelepét ás a szőnyeg 
gruppokat. A gazd. egyesület értesítőjében Dr. 
Ajka* Károly k>r. ügyész ur behatóan ismerteti 
meg e kertet.

A  i » 6 f t a r t a l é k o l o k  b e llitá * »a . Az
uj védelmi törvény alapján 1889- évben sorozott 
póttartalékosokat október elsején be fogják hívni 
nyolcz hétre, katonai kiképzés czéljából. E behí
vással az uj védelmi törvény egyik legferhesebb 
intézkedése lép életbe. Az egész monarchiában 
körülbelül 50 ezer póttartalékost, fognak behívni 
nyolcz hétre.

— b /.o h a ü i /, .  Gróf Szápáry Géza ő nagy- 
méltóság.i muraszombati várának déli oldalát ké
pező üvegbázfit. mely télen ritka déli növényekkel 
berendezve gyönyörű „téli kertet" képez, a most 
újonnan készített m< nyesel (plafoud) kiszárítása 
cz<"• 1 j:iból befut,öt,lék : fűtés következtében azonban 
a fülőlyuk felett, a falhoz illesztett, üvegfalnak 
fa kerete, mely az üvegházat egy vendégsaloutól 
választja el, f. bi> lfi-én délután 1 órakor nieg- 
gynludt. A tüzet, a mit csakhamar észrevették, 
elég gyorsan s került eloltani. Borzasztó szeren
csétlenség történhetett volna, ha éjjel tör ki az.

A M u ra  fo lyótnak  Stájerországgal ha -

ur érkezett meg-, — s azzal ‘gvik kocsitól a má
sikhoz és onnan vissza szaladgált, majd örömében 
a lovak kautárszárát ragadta meg. nem használt 
semmi ellenkezés, bejáratta kedves utasait.

Ott bent aztán eloszlott az utolsó homály is 
Kendefy szemei elől; — 1849. év végén rájöttek, 
hogy Dombszöghy és Kendefy rejtőztek Kovács 
Gyurinál, s hogy ez őket álnéven kiállított útle
véllel külföldre szöktette, ezért börtönre Ítélték, 
s azt. épen egy hete töltötte ki, de akár még há
romszor itt. elülne ott az ő nagyuraiért . . . .

* **
„Késő ószszel száll a fecske messzire,
De tavaszkor visszatér ó fészkire.
Pár messze száll túl a völgyön és sikon,
Mégis mindig azt dalolja: jobb itthon."

Néhány év tiint le azóta. B . . . ben a Domb
szöghy- és Kendefy családot szeretet S bizalom
kö my ezé.

A nagyapa térdein apró unokák lovagoltak, 
egyik házi sapkáját tévé fejűbe, a másik öblös 
pipáját akará szívni a kandalló tüze kellemes, n 
meleget árasztott szét a Szobában, a szomszédból 
egy kis tij honpolgár nyersen nyöszörögve siró 
hangja hallatszott, át, nem érezték az ott bent 
levők a fagyos tél zord fergetegét.

Az ajtón kopogtattak s belépett egy mosolygó 
arczu féifin, szerencsés jó estét kívánva deres ba
jusza és /.nzmarás szakái.i közöl.

„Úgyis az Isten hozott — szaladt, Kendefy 
az érkező felé — I>len hozott legdrágább barát, 
Szentgyörgyi Elemér!* s beszólt a szomszéd szo
bába: — „a múltak emlékére Elemér lesz a ki
csikének neve, édes-kedves feleségem!* CATO.



táros magyar területét szeptember hó 5— 7-én *gy 
magyar-osztrák országos vegyes bizottság héjáitu 
és megvizsgálta, ezen alkalommal konstatálta, h«gv 
e szeszélyes folyású folyó part szaggatásaival U- 
tcnios károkat okozván, annak n ndszabályo/ására 
szükség van és ezt a bizottság az illetékes h-ly*u 
javasolta is. A Mura folyó Szécbénykuttól R*cz- 
K nizsáig a folyó jelenlegi medre szerint összesen 
27 kilométert t* sz ki, mely azonban a szabályo- 
/ :i -i terv  /et szerint 23 kilómétrrre redukálódik 
. > isfv igen termesz* tes, hogy a meder és követ
kezve ált r hossza-kiterjedése keve'-b 'dvéu a sza
bályozás területi haszonnal is járna. Megközelítő 
számítás szerint a szabályozás kilóm* terenként 
38,900 írtba kerül; Vas és Zala megyékb* u 13 
kilométei volna biztosítandó. Ezen rengeteg költ
ségbe kerülő szabályozás keresztül vitelét csak úgy 
reniénylhetjíik, ha azt országos kormányunk ál
lami intézkedéssel rendeli el. Stájerországban a 
szabályozási költségek * i„ részét, az o-ztrák állam- 
kincstár. ‘ io részét Stájerország, 110-dét az érdekelt 
járás és 1 io részét a közvetlenül érdek- It községek 
viselik; ezen teherviselési arány a mi érdek-ink- 
m-k is megfelelne — a mennyiben a szabályozás 
5 év alatt volna keresztül viendő és igy a teher 
évenkénti felosztással elviselhetőbbé tétetnék.

.1 k ö z i g a z g a t á s i  h ízo l t *ágnai U f. 
évi szepteiub-r hó 11 -én tartott ülésén a pénz- 
iiiryigazgatóság képviselője b--terjésztette a vár- 
imgye területén 1.889. évben kivetett és előirt 
egyenes adónak fő-összesítését. A reudkivüi ér
dekes összesítésből közöljük a következő adatokat : 
Az. 1889 évre vasvármegye területére kivethetett 
Földadó cz mén 838.244 fit 22 kr.. tehát 115 frt 
4" krral kevesebb, mint a múlt évben. Ezen ősz- 
szegből a muraszombati járásra 61.441 frt 76 kr. 
.-sík. Házbéradó: 85 918 frt 65 kr. Házos/.tály-adó 
74 190 frt 31 kr. 1. II. III. IV'. osztályú kereset- 
a 4 ó  összesen tőke-kamatok 65.432 frt 78 kr. 
Fegyver-adó 9.263 frt. A kivetett összes egyeues 
adók 1.778 986 frt 60 krra rúgnak megyénkben, 
tehát 7768 frt 53 krral többre, mint a múlt év- 
lj mi. Ebhez jön még a kivetett hadmentességi dij 
71.732 frt.

— Az u toza i világítás* Muraszombatban 
oly szégyen leni való állapotban t* ug, hogy nem 
találunk eléggé kemény dorgáló szót annak el
ítélésére. — Esti 8 — 9 óra közt már harapni lehet 
a sötétséget; vájjon megfelel-e az ily nyomorúság 
egy székváros méltóságának, arról gondolkozzanak 
a város bölcs atyái. — A tisztesség, a becsül* t 
a világosságot, keresi, es di a haramianép lesi az 
éj sötétét mások személyi és vagyoni biztonságá
nak kárára. — Remélni akarjuk, hogy e sötét 
vakoudpolit'kával elvégre is felhagy a járás szék
helye és feláiiitatja, sőt — hogy úgy mondjuk 
— mielőbb meg is gyujtatja a papiron elhatáro
zott 10 iij lámpát is. de nem akkor, ha az égbolt 
éji őre, a Imid, világit. Sapienti sat. C.

ül ura* zom  hal v á ro sá n a k  egyik te
vékeny rendőrét, Horváth Józsefet, f. hó 15-ikén 
éj félelőtt az éjjeli őrök bezúzott fejjel eszméletlen 
állapotbin találták fel a főulc/án. Ugyanis Hor
váth a nevezett éjjel a Czelezer-féle korcsmában 
mulatozó cselédeket. *s megtekintette s az ott há- 
/.'urtoskodó Ijegemcs Ferenc/, muraszombati legényt 
letartóztatta s a városházához akarta kisérni; el 
is vezette a nevezett helyiségből, de nem ért a 
városházához. — Minden gyanú arra euged kö
vetkeztetni, miszerint L-genics Ferenc/, egy jól 
irányzott csapással tette alkalmatlanná a rendőrt, 
hogy igy i^uét visszanyerje szabadságát. Ellene 
a bíróság a fővizsgálatot megindította és vizsgálati 
fogságba helyezte. Reméljük, hogy a bűnös meg 
lógja kapni méltó büntetését. — Mikor fogják 
már egyszer beszüntetni az illetékes bíróságok az 
ugyuevezett „Vi.hmarkt*-okát, az erkölcstelensé
gek biinfészkét! Hol van az megírva, hogy a 
Cs-dédsegiiek csaknem minden vasárnap mulatnia
^ell • lakarékosság- s józan ságra kell őket szok
tatni, hogy legyen vén Hajijaikra miből költekezni, 
lehat, betiltani « kicsapangó gyülekezést; elég, 
ha farsangkor egy-két nap engedtetik uekik az 
észnél k üli dőzsölésre. Mint értesülünk, a rendőr 
állupo'a már javul s nemsokára felgyógyul, r. 1.

- T»*|*inti-tes K z e r lie sz lö  l ’r !  Régi 
tapasztalat az. hogy a jó szomszédok élénk ér
deklődéssel szoktak viseltetni egymásnak ügyei 
'ránt; a Imi csak I-bet segédkezet nyújt egyik a 
másiknak, sőt az egymás iránt őszinte érzülettel 
viseltető szomszédok készséggel osztoznak egy
másnak örömei- és keserveiben. Mi bellatincziak 
közvetlen szomszédai lévén a muraszombatiaknak, 
elölialadásukat, anyagi- és szellemi jólétüket min
denkor szivünkön hordozzuk s nincs okunk kétel
kedni, hogy ők is hasonló érzülettel viseltetnek 
">i irányunkban. 8 ezen alapon bátor vagyok tek. 
szerkesztő ur kegyes engedőimével — b. lapjában 

“K.V reánk nézve örvendetes körülményről meg
emlékezni, biztos lévén, hogy mint jó szomszédok 
önök is részt vesznek örömünkben. Mielőtt a/.on- 
“en örömünk tulajdonképi tárgyát ismertetném, 
nera mulaszthatom el, hogy az ezt megelőző szo- 
'"oru eseményt is fel ue említsem. Folyó évi feb
ruár hó 24-én ugyanis váratlan csapás érte a 
Wimpffeu grófi családot, mint a bellatinczi uro- 
dalom birtokosát, amennyiben a nemeslelkü grófné

szül. bár<> Siua Anastasia ő méltósága rövid szen
vedés után jobb létre szeuderitlt, visszaadván lel
két Teren'tőjének. A grófi családdal gyászoltak 
urodalruainak tisztviselői és gyászoltak mindazok, 
kik a boldogultban legnagyobb jótevőjüket sirat
ták. Az elhunytnak nemes szivéről s vallásos buz- 
goságáról tanúskodnak a jótékonyc/.éln alapitvá- 
nyok, in lyeknek összege az ötven egeret. jóval 
meghaladja.Nyugodjék a nemes lélek békéb-n s fé- 
nyeskedjék neki az örök világosság! A drága anya 
elhunyta után a l>* llatinczi urodalom végreiidele- 
tileg l.-ányára Hedvigre térj. gróf Zichy Ágos
tonná ő excellentiájára szállott. És e rendelkezés 
úgy az urodalcmra, mint annak tisztjeire, nemkü
lönben az egp-z B llatinezra a legörvi nd* lesebbnek 
nevezhető. És méltán Mert az a meleg érdeklő
dés, melylyel gróf ur ő excellentiája a gazdaság 
minden ága iránt viseltetik; az a gyengéd előzé
kenység, melyet, tisztjei iránt tanúsít ; s az a jó 
benyomás. m-4yet reá Bellatincz és vidéke gya
korol egytől-egyig mind arra mutat, hogy az a 
szép bellatinczi modulom, mely birtokosai részé
ről hosszú időn át mostoha gyermekként tekin
tetett, most. nj urában szerető apát talált, minek 
sokoldalú előnyeit mindenki könnyen felfoghatja. 
Gróf ur ő excellentiája már negyedízben szeren
cséit* t te a bellatinczi utódaimat magas látoga
tásával s az u'óbbi alkalommal folyó Ilii 12-én az 
estéli órákban megérkezett kegyelmes grófilénk 
is. A mily váratlan volt az ö jötte, éj> oly kedves 
emlékeket hagyott ö is maga után körünkbe. O 
excellentiája bu/gó vallásosságának, a gyermeki 
szentet — s a szülői kegyelet legeklatánsabb 
bizonyítékának adott kifejezést, azzal, hogy ide 
jötte legelső alkalmával is az Ur hajléka képezte 
megtekintetésének mind* n« k* iötti tárgyát . Másnap 
ugyanis boldog emlékű anyjáért szt. misét szol
gáltatott, melyen kegyelmes urunk is fivére Sig- 
frid gróf kiséretében megjelent. () nngyméltósá- 
gának irántunk tanusitott, leereszkedő magatartása 
a legbensőid) rokonszenv* t. keltette fel mindnyájuu!- 
szivéb n; midőn pedig őt, correcl magyarsággal 
hallottuk beszélni, önkénytelenül is amaz óhaj 
fogamzott. meg keblünkben: hogy azt a nemes tö
rekvésű hölgyet, ki nemcsak maga sajátította el 
édes honi nyelvünket, hanem annak terjesztésére 
Fiumében kisdedóvodát is alapított,, hogy azt a 
nemes hölgyet az Kg áldása kisérje minden lép
teiben. Bellatiiic/.on, 1889. s/.ept. 18-án. TL.

(■iyiila » g y e rm e k e k .  M.zövárott 
Kiszilák János szalniakazala mellett e hó 16-án 
d. u. 2 óra tájban két gyermek játszott úgynevezett 
pattogó gyufával, melynek kénes fejét levévén, a 
kés nyelének felső végén levő vágásába helyezték, 
aztán a pengét egy hátrállak való gyors rántással 
úgy reá szorították, hogy az a dörzsölés és nyomás 
következtében meggyűlt és erőset durrant. Ekként 
„lövöldöztek.* A gyermekek ezen mulatsága azon
ban szomorúan végződött, mert a meggyűlt gyufa- 
fejecske egyszer csak belerepült a kazalba és 
felgyújtotta azt. Az égő kazaltól csakhamar tüzet 
fogott egyfelől a már nevezett Kiszilák János 
pajtája, másfelől pedig a szomszéd Rituper Miklós 
gazdasági épülete és lakbáza. Amaz a benne volt 
gabonával teljesen leégett, emennek csak a tető
zete ugyan, de szinte az összes takarmány és 
gabonakészlettel együtt. A kár jelentékeny ; biz
tosítva semmi seui volt Hogy a tűz a nagy szél- 
fuvás daczára tovább nem terjedt., köszönhető a 
helybeli fecskendő használata mellett a szomszédos 
bugouyaiaknak is, akik szinte megjelenvén, a tűz 
helyszínén saját fecskendőjükkel, derekasan segí
tettek az oltárnál. Ezért méltó elismerés és a 
mezőváriak szives köszöneté legyen fáradságuk 
jutalma. — Gyermek nieu helyek Ind vagytok a 
sötét távolban, nektek kellene az ily bajokon 
segíteni! r. 1.

T a n í tó i  Itö/.gy lile**. A vasvárul* gyei 
általános t a ni tótest (i let J. hó lö-an falta évi ren
des közgyűlését a szombathelyi |>olg. fiúiskola egyik 
tantermében. A terjedelmes elnöki jelentés világos 
képét, nyujtá a körök zsibbadt állapotának s- kö
zömbösségnek, mely ez idő szerint a tantestületi t 
jellemzi. A tárgysorozat, bevégezte után követke
zett. a tisztujitás. Elnökül választatott. Németh 
Ferenc/., alelnökiül Steierlem Gábor, főjegyzőül 
Marton Józs' f, (Gerüts nem fogadta *4, pedig két 
ízben is megválasztották), jegyzőül Cseesinovits 
Bálint és Balogh Gábriellé, pénztárosul Horváth 
János, ellenőrül Bíró Pál és szerk* sztőül Kreitz Ede.

— A iiuira*;ftoiiil»»ljái‘»*i ta n ilá - l iö r  
árvaház-alapja részér** befolyt adományok : „Iro
dalom* 2 frt 29 kr.. Neumann Vilmos s Árvái 
Bernát 51 kr., Kolossá Ferenc/, 0» 20 kr., Zvér 
Mátyás 1 frt „Zóna* 16 kr.. és az őszi körgyii- 
léskor befolyt adakozások 6 frt 26 kr. — Fogad
ják a kör nevében hálás köszöneteinet

Völgyi Ferencz, a kör elnöke.
— Ö .sz c l — té li  id ő já rá s . Vasárnap óta 

valóságos deczemberi időjárás uralkodik s a hév- 
mérő jól aláesett.. Az emberek bizony kénytelenek 
elővenni a téli kabátot, nu-rt a felöltő nem igen 
véd meg bennünket a deczemberbe is beillő csí
pős hidegtől.

— V é sz é it e b  barangolt a múlt héten Bé
kán és Gyöugyösiőn. Lékán megmarta Steasel 
Farkast. Gyöngyösfőn pedig Simon Józsefet. —

Vasvárott megmart egy veszett eb két gyermeket, 
uévszerint Kustos Mari 6 évest és Nemet Györ
gyöt 5 évest. -  Pinka-Miskén is fordult meg 
ugyan e napokban egy veszett eb, mely egy te
henet mart meg.

— K ir a b o l t  s z é k e se g y h á z . Nagy tem
plom-rablás történt Olaszországban. A c-itaruai 
székesegyházat e hó 7-én éjjel kirabolták ; a sek
restye összes szekrényeit f* Itörték és ; I niplom 
drágaságait, elvitték. Az ellopott táróink összes 
értéke háron)százezer líránál nagyi bb. A t- inploin- 
szolgák a t let art,ózta ttá k.

4\«>da s /.o lö tö . Fel-ó-Murakö/bi-n Or
mos (Vrhovljiin) m-vü faluban Babics Imre föld - 
mivelő házánál egy 5 éves szőlőtőkét jár csodálni 
a szomszéd községekből a nép. A szőlőtő számtalan, 
több ezerre menő fürtöt tartalmaz. Ismert szőlős
gazdák állítása szerint e szőlőtőke 6 — 7 aki) bort 
fog adni. A csodutőkéiiek a perennspera — noha 
a viliék tele van vele — semmit, sem ártott, a 
levele a legszebb pompájában zöldéi.

— A g.ver in  o lto k  fo g á s ijá ró l érdek* s 
telni vasast tartott a napokban Bókay János dr., 
a Stefánia-kórház igazgatnia. Budapesten a kis
dednevelési kiállításban. Részletesen tárgyalta a 
húsz tejfognak kifejlődését a foghuson s ezzel 
együttesen megemlékezett ama rendellenességek
ről, amelyek különböző körülmények között a 
tejfogak jelentkezésénél nyilvánulnak. Szóit ama 
Jelekről, melyekkel a fogak kifejlődése jár s bí
rálat alá vette a „nehéz fogzás* és „fog/.ási be
tegségeket.* — Szerinte nehéz fogzás és fog/.ási 
betegségek tulajdonképpen nincsenek s épp azért 
uagyfontosságunak tartja azt, hogy a fogzásban 
levő gyermek bármely betegség fellépésénél azon
nal gyógyiltassék. Tajiasztalásból mondhatja, hogy 
sok ártatlan gyermek esik áldozatul szülői ama 
vétkes könnyelműségének, hogy gyermekét c-ak 
akkor viszi orvoshoz, amikor a képzelt fog/.ási 
betegség, bélgyulladás, tüdőbajok és más nyava
lyák a gyermeket teljesen tönkretették.

— Körmendről Párisim vasparipán. IJdvary Feri 
és Jenő urak szeptemb. 3-án indultak Ibiden Radonból és 
Straszburgou át szept. l  én értek a franczia határra és 
s-án délután fél G órakor érkeztek utazásuk czélpontjába 
Parisba. Hazafelé ló-én indultak és szándékuk — napon
ként átlag 150 kilométert, téve 14 nap alatt itthon 
lenni. Párisról és a kiállításról röviden, de elragadtatás
sal Írnak ; de nem úgy a népről. Az egész utat odáig 17 
nap alatt tették meg.

V adgC K zIniyél Ii iu t s  m c g v é le lr e
egy gráczi Czég. s ** végett a vasin gazd. egye
sület titkári hivatalához fordult. — kijelentvén, 
hogy kész bármily mennyiséget átvenni. A gesz
tenyének métermázsájáért szombathelyi állomáson 
átvéve kész 1 frt 75 krt, 5009 kilogrammon fe
lüli mennyiségben pedig 2 frtot fizetni. A kinek 
tehát módjában áll vadgesztenyét gyűjteni, ue 
restellje a fáradságot, a mai pénzsziik időben egy 
nem remélt, ba még oly csekély jövedelem is 
figyelmet érdemel. Arra különösen vigyázni kell, 
hogy az összegyűjtött gesztenye penészt ne kap
jon, mert ilyent nem vesznek meg, e czélból leg- 
ajánlatcsabb az összeszedett gesztenyét az átvétel 
idejéig védett száraz helyen tenni el. Az egyesü
let titkára készséggel nyújt segédkezet a gesztenye 
értékesítésénél s hogy az átadás együttesen és 
egy időben eszközölhető legyen, időközönként be
jelentendő az összeszedett mennyiség, minek alap
ján az egyesület tájékozza a vevőt s egy közösen 
megállapítandó napon azután az átvétel megej- 
tése czéljából Szombathelyre hívja. — A kitűzött 
napra az egyesek behozzák készletüket s az az
után a vevő által ki fog fizettetni.

A d o m á n y .  Gróf Szápáry Géza ő nagy
méltósága a muraszombati tűzoltóknak a f. bó
19-én volt tűzesetnél kifejtett ténykedésükért 20 
Irtot adományozott.

Az utolsó v ilágk iá llítá si kirándulás. A in.-á.-v.
menetjegy-irodája — tekintettel a rendkívüli érdeklődésre, 
melylyel az eddigi bárom párisi kirándulás találkozott és 
különösen arra, hogy kereskedőink, iparosaink, gyárosaink 
leginkább a bekövetkezett őszi évadot tartják magukra 
nézve a legalkalmasabbnak arra, hogy l ’árisba utazzanak, 
a jövő hónapban, október hó 10-én rendez még egy 8 ez
úttal utolsó kirándulást l ’árisba. E kirándulásra ép úgy 
mint az elsőkre, lehet jegyet váltani teljes ellátással 8 
napra, vagy a nélkül, megjegyezvén, hogy az ellátás módja 
akként van szervezve, hogy a tourista választhat Parisnak 
mintegy húsz külömböző pontokon fekvő vendéglője között 
s igy nem kell az étkezés miatt abba a fogadóba vissza
térni, ahol lakik. Több ilyen vendéglő magán a kiállítás 
területén is van. A kirándulás jegyei 30 napra érvényesek. 
A íésztvevés árai, valamint egyéb részletek felől készség
gel nyújt felvilágosítást a menetjegy-iroda (Budapest, Hun- 
gária-sz&lloda) mely kívánatra bárkinek megküldi a ki
rándulás részletes programmját is.

— A/, üzlet irányzata 
caeudes s a hangulat majdnem kedvetlen. A fő 
gabnauemekböl erős bb a hozatal, de gyengült 
az üzérkedés részvétele az üzletben, ami termé
szetesen nyomást gyakorol az ár állására. A inel- 
lékczikkek aránylag elég szilárdak, de csak addig, 
mig a kínálat, nem erősebb a keresletnél. Egész
ben véve a forgalom korlátolt.

Ambrus Sándor, Ascher II. és fia 
ezégtársa.

Vegyes rövid hirek,
— A m egy  ö ltő l. A laktanya építkezések 

befejezésükbe/, kö/.eleduek. Az épületek ezen impo-



zans telepe ruár teljes nagyszeiőségében tárul föl 
a számos látogató előtt. Most a vízvezeték gőz
gépének elhelyezésén, valamint a iökut elkészí
tésén fáradoznak. — Az igazságQgyminiszteriuin 
köréből érkezett tudósítás folytán a szombathelyi 
igazságügyi palota megnyitási ünnepélye f. évi 
október hó 2-ikára tűzetett ki. 0  extiája az íguz- 
ságügyminiszter az ünnepélyen meg fog jelenni.
— Sárvár község 5000 frt kölcsönt vesz fel a 
pozsony-sárvári vasút törzsrészvényei jegyzésére.
— Viszák és Rába-Kovácsi községekben a szarvas- 
marhák közt a száj- és körömfájás, Peczölben 
pedig a sertések közt az orbánez ütött ki. — 
Körmenden Bíikhely JánoR majorjában f. hó 9-én 
este tűz ütött ki, mikor körülbelül 800 métermá/sa 
gabona égett le. Biztosítva volt. — Súlyos testi 
sértés miatt vádolt Bratkovics István barkóczi lakos 
elleni végtárgyalás szept. 24-én lesz. — I Horváth 
István körmendi szolgabirósági dijnok. oki jegyző, 
Szentgotthárd nagyközség jegyzőjévé választatott.
— Ben kő Károly győrvári szolga legény e hó 10-én 
az agyaggödörben dolgozott, mikor is a kivájt 
föld felülete lezuhant s a szegéuyt agyonnyomta.

— A h a z á b ó l.  Az 1889. évi államköltség
vetés összeállítása most van folyamatban. Az elő
irányzat a múlt évinek keretében fog maradni, 
dehczit valószínűleg nem fog mutatkozni, daczára 
annak, hogy a bevételek kevésbé kedvezőknek 
várhatók. — Budapesten megnyílik a harmadik 
villamos vasút. Fővárosunk különlegessége, mely- 
lyel e téren egy nagy város sem versenyezhet 
vele. — A „Csáktornyái Dalárda* fennállásénak 
húsz éves jubileumi ünnepélyét folyó hó 21-én 
ülte meg a „Hattyú" nagytermében, hol esti 7 
órakor diszülés volt s ezt társasvacsora követte.— 
Pozsonyban e hó 16-án erős földrengést észleltek.
— A székesfehérvári szinház-egyesület f. hó 10-én 
elhatározta, hogy Szombathelyen az előadások 
sorát október hó 1-én kezdi meg. — A vasúti 
mérnökök Mura-Szerdahelyre már megérkeztek, s 
a Murán építendő vasúti hid előmunkálatait a 
napokban megkezdették. — Keszthely város terü
letén a ragályos száj- és körömfájás járványsze- 
rüleg fellépvén, ennek következtében a járvány 
tartamára Keszthelyről és Keszthelyre a szarvas- 
marhák, juhok, kecskék és sertések hajtása betil
tatott. — Modorban erősen havazott. Az egész 
modori erdőt hó borította. — Bátorít Lajos, a 
„Zalai Közlöny" szerkesztőjét a bécsi „Tegt tthetf* 
veterán egylet disztagjává választotta.

— A k ü l f ö ld r ő l .  Az orosz czár szeptem
ber hó 2(i-áu Kielbe s még az nap Potsdamba 
érkezik. 27-ére Berlinbe várják. — F.-Ausztriában 
nagy havazások voltak az utóbbi napokban Steyer 
környékén, valamint a Traunsee mellett hó bo
rította a hegyeket, Linzben pedig háromszor is

jég esett. A hatását ennek az abuormis időjárás
nak megérezték Becsben is, ahol egész nap téli 
hideg uralkodott. — Kréta szigetén a török ka
tonaság megszállottá a fölkelők területét anélkül, 
hogy ellentállásra talált volna. — Nagy-Boldog- 
asszony napján Jeruzsálemben is hangzott magyar 
szó. Az ottani osztr.-iuagyar hospiniumban ugyan
is o nap tették le a magyar „Miatyánk-táblát", 
melyet Yizfolapszky Károly szemerédi plébános 
ügybuzgalma folytán készítettek. Most már az 
olajfák hegyén épült templom falán, — ott ahol 
az Üdvözítő az apostolokat a Miatyánkra tanította, 
32 nyelven van bevésve az úri ima. — A bécsi cs. 
krr. gazd. egylet 1890. .május hó 15-től 1890 évi 
október 15-ig terjedő időközben B :Cobeu a Rotum- 
dában, a cs. kir. Praterban általános gazdasági 
és erdészeti kiállítás megtartását határozta el. -- 
A telefon Becs és Prága között már megnyílt s 
a beszélgetés is zavartalanul folyt. A beszéd a 300 
kilométernyi távolságból oly tisztán hallatszott, 
mintha a szomszéd szobából beszéltek volna.

Irodalom.
(Az e rovat alatt ismertetett könyvek, folyó

iratok stb. niegrend- lhetők Grünhanm Márk könyv- 
kereskedése által Muraszombatban.)

— L'j lap. A „Budapesti Újság** czimtl 48-as füg
getlenségi párti közlöny előfizetési felhívást bocsát ki, 
melv szerint az folyó év október elsejétől kezdve Hintái- 
ler Lajos országgyűlési képviselő sz- illesztése mellett je 
lenik meg. A lap jelszava: Küzdeni Magyarország függet
lenségéért! Előfizetési feltételek: Hada pesten egész évre 
10 frt, fél évre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Egy hóra 
85 kr. Vidéken: egész évre 12 fit. fél évre ti frt, negyed 
évre 3 frt, egy hóra 1 frt. Egyes szám ára Budapesten 
3 kr., vidéken 4 kr. Melegen ajánljuk !

— „Kis Pillangók.** Följegyeztük eredeti, kissé ame- 
rikaias ötletét egy tiaial kecskeméti poétának : Somogyi 
Jánosnak. Folyóiratot indított a saját népdalai számára 
„Kis pillangók" czim alatt. Ilaronkint megír 5 - ü  népdal- 
szerű verset, hozzá szerez valami kis monologot vagy 
duettet a vidéki színpadok számára s kiadja egy füzetké
ben. Hozzánk kettőt küldött be, mellékelvén hangjegyeket 
is. melyeket Szabados Géza szerzett. Egy évi cziklus ára 
2 frt. A zenemellékleté külön 50 kr.

— A „Budapesti II irlap**-ot, m- ly üuik&ssi József 
és Rákosi Jenő kiadó-tulajdonosok szerkesztése alatt ki- 
lenczedik esztendejét éli, Magyarország legkedveltebb és 
legelterjedtebb lapjává avatta a közönség pártfogása. Pá
ratlannak tetsző elterjedését a hazai olvasó-közönség óriási 
megszaporodásán kívül a lap olcsósága is teszi. A legsze
gényebb ember is adhat naponként egy számért 4 kraj- 
czárt, hogy tájékozást szerezzen a politikai, társadalmi és 
művészeti események felöl. A „Budapesti Ilirlap", mely 
naponkint 28—30.000 példányban forog közkézen, oktatva 
szórakoztat, mi alatt bű értesítéssel szolgál a világnak 
minden nevezetesebb eseményéről. De előmozdította a lap 
teljes politikai függetlensége is. mely lehetővé teszi, hogy 
minden kérdésben a részrehajlatlan tiszta igazság szem
pontjából Ítéljen s úgy a pártokat, mint a kormányt sza 
hadon bírálja. De a „Budapesti Hírlap" nemcsak politikai, 
hanem irodalmi és művészeti kérdésekben is megőjzi tel

jes függetlenségét. A hírek gyors és hiteles közlése is so
kat lendített a „Budapesti H iilap“-on, mely csak távira
tokra annyit költ, amennyi barmincz évvel ezelőtt egy-egy 
magyar lapnak egész évi költsége volt. A tudósítóknak 
jól szervezett kara résen áll az ország minden pontján, 
hogy ellássa hírekkel a „Budapesti Ilirlap“-ot. Európában 
seholsem történhetik nevezetesebb dolog, melyről másnap 
már kimerítő jelentéssel ne szolgálna a „Budap>sti ][jr. 
lap." A külföld világvárosaiban rendes leveb zói vamiak s 
ahová szükséges, oda küb'n tudósilókul küí l i  el szerkesz
tőségi tagjait. A „Budapesti Hírlap" napról napra arra tö
rekszik, hogy minél szorosabb kapocs támadjon közte és 
olvasói közölt. Bekopogtat mindennap a mairvar családokhoz 
dicsér vagy dorgál, óv vagy figyelmeztet, de mindig őszinte 
szóval, ahogy egy tiz éves jó baráthoz illik A szera-sztő 
ségnek tizennégy belső tagja áliiija össze naponkint a 
„Budapesti Hírlap" különböző rovatait s a külnmnkatán-ak 
díszes csoportja segíti a lapot sokoldalú föladatának si
keres megoldásában. Szakkérdésekben első rangú szakem
berek mondják el véleményüket a „Budapesti Hírlap" ha
sábjain s az eszmék tisztázása végett téri enged a szerk. 
az övétől eltérő nézeteknek is. A „Budapesti Hírlap" rendes 
czikkirói Kaas Ivor báró. Rákosi Jenő és Balogh Pál s a 
magyar politikai élet kitűnőségei közül is többen szólnak 
e lap revén a közönséghez. A vezérczikkek irányeszméje 
a magyar nemzeti politika, a magyar nemzeti állam s en
nek mindent alárendel a „Budapesti Hírlap," de ezt nem 
rendeli alája semminek. A tárczamvatban, mely szintén 
egyik erőssége a lapnak, a belső tárczairókon kívül Her
mán Ottó é ' Eötvös Károly is igen sokszor gyönyörködteti 
a „ B u d a p e s t i  H í r l a p "  közönségét.' A ' helvi ro
vatok szakavatott kezekben vannak s híven tükrözik 'vissza 
ezüiféle változataiban a fővárosi éleiét Regénycsartiokábau 
az idén két magyar, két angol és egv orosz regényt kö
zölt a „Bu ’apesti IIrlap" s legújabban megszerezte jelen- 
teko iy áldozatok árán > hm t Györgynek, a most lognép- 
-zerüi.b franczia regém irónak'j.to lsó  szerelem" czimü 
regeny. t, melynek közlését szeptember 25-én kezdi meg. 
E regény tele van érdek feszitó fordulatokkal s méltó társa 
a kitűnő iró korábbi hires alkotásainak. Srr"e l’aninenak 
fi. ? VasTjároiiiak Az la] ok közül a „Budaiipsti
Hu lap közli legelőbb. A franczia eredeti is csak karácson 
lapui jelenik meg a párisi könyvpiaczon. — Az ország- 
gyűlés megnyitása elé fokozott érdeklődéssel néz a közön
ség s a „Budapesti Hírlap" nagy gondot fordít arra. hogy 
a kepviselóháznak úgy nagy vitáit, mint kisebb epizódjait 
biven adják elő tudósításai s a nyilvános jelenetek mellett 
a íolyo.ók titkairól is bőven referáljanak.— Különben is 
minden rovata jeles olvasmányokat, gondosan megirt, ma
gyar zamatu közleményeket kínál, nem pedig léha plety
kákat melyek meginérgezik a kedélyt és üressé teszik 'a 
sziv.-t. Az előfizetés föltételei : Egész évre 14 forint, 
téb vív 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy bóra 1 frt, 

i 20 kr Az előfizetések l-gczélszerübben post'aiitalványnval 
I i'szközö Iliét ők következő czim alatt: A „Budapesti llír - 
; lap** kiadóhivatalának. IV. kerület, kalap-uteza 10. sz.

-  Előfizetési felhívás ily czimü műre: „Történeti 
| egyveleg Also-l.-mlva s tága.,b vidéke történetéből, úgy 
| egyes tört. alakok életrajzához stb hiteles források alap- 

J 1,1 ö-szegyíljté E. Dervarics Kálmán, kir. aljáráshiró. A 
mii körülbelül 15 Ívre fog terjedni ; kiállítása díszes alakú 
loond u; hetükkel s egy-egv példánynak ára I frt 50 kr.

A müvet érdekessé teendi Alsó-Lendva mezővárosnak 
s várának fénykép utáni látképe. Az előfizetési pénzek 
beküldi sí ideje f. é november 1-ig tűzetik ki. mindazok 
tehát, akik a fenti hiteles történelmi adatokat bírni óhajt
ják, felkér etilek, hogy az előfizetési pénz-knek beküldését 
mielőbb eszközölni szíveskedjenek, hogy a nyomatandó 
példányok mennyisége iránt tájékozhassuk magunkat. Az 
előfizetési pénzek Farkas János kiadóhoz Alsó-Lendvára

HIRDETÉSEK.
Egyes jobb munkák, valamint egész 

könyvtárak készpénzen megvétetnek. 
Ajánlatok DolDrowsky Ágost könyvke
reskedőnek, Budapest. IV. kér., egyetem- 
utcza 2. küldendők.

■i,tt Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság. mint. telekkönyvi hatóság közhírré 

tesz., hogy a szentgotthárdi takarékpénztár végről,ajtntónak Schádl Fereucz 
es busa végrehajtást szói, v* <16 illeni 340 f>t. tök. követelés és járulékai iránti

k'r. törvényszék (a murasiombati kir. 
a kö/.-égln n fekvő a 25. 75. 77. 89. sz.

ziimol niegállapitott

végrehajtási ügyében a szombathely 
jáiá-birósáir) t-lületén lévő Halárfn 
tjkvb'ii ( lv'tt ingatlanokra pz :ipv
kikiáltási árban elrendelte. és li<*ov

!■ /. árv .-ré -t 582 fribm
' lu»gy a fenm l,I) nngj-lölt ingatlan a/. 1HS9. 

e k lé b e r  l i - i l .  HMpjftn dél-IStt 10 dr»k.r H .tárf.l.a . * Mlirighirii 
.ül iiii i/tüi tHi.il,; nyilvános nrvor.'s. ii n ni.-^.illnpitolt kikiáltási áron .

fog alól

Ar
|58 frt 20 kit 
lyimmial számit 
■liszten rendelet 

Ikezéhez l« tenni, : 
iek a bíróságnál 
tszolgál tat ni.

Kelt a muri 
nlius hó 15-én.

•/..md -kozók tartoznak az ing illan becsárának l0*,-át vagyis 
é'Z|i a/ben vagy az 1881 LX t. ez. 42 §-ában jel/.Ht árfo- 
tl ", az 1881. nnv. lió 1-en 3333. sz. a. kelt Igazságügymi- 
8 §-aban kijelölt- rívadékképes értékpapírban a kiküldött 
avaey az 1881. LX. be* . 17". §-a ért. Imében a bánatpénz- 

löh-ges elhelyezéséről kiállított, szabályszerű elismervényt

n bati mint tkkvi hatóságnál 
KOV̂ ÁCtS, kir.

Mána-czelli gyomorcseppek,

Birtok- és tölgyfa-eladási hirdetmény.
A muraszombati uradalomhoz tartozó, alább felsorolandó apróbb 

birtoktestek és tölgyfa-erdő f évi szeptember hó 28- 
és 27-én zárt ajánlati verseny, illetve önkéntes árverés
utján eladatni fognak, és pedig: ___________  - —

a) a lekoméri uradalmi korcsma-épület a hozzá;
tartozó udvar, kert és szántóföldekkel ajánlati verseny utján 
szeptember hó 26-án d. e. 9 órakor a lobomén uradalmi majorban.;®

b) a lobomén uradalmi korcsma mellett fekvő s a liliomén 19 ®
sz. tjkvben foglal! 4 0  kát. hold szántóföld 1 és 2 holdas ®  
parczellákban, árverés utján szeptember 26-án d. e. 10 órakor ®  
a lelioméri uradalmi majorban; ®

c) a nemsóc/.i 56. sz. tjkvben foglalt 17 kát. hold földön lévő ®  
körülbelül 280 darab teljesen kifejlődött tölgyből álló ®  
erdő a talaj nélkül, zárt ajánlati verseny utján szeptember 27 én ®  
d. e. 9 órakor a muraszombati majorban, a számtartói irodában. ^

A lepecsételt Írásbeli zárt ajánlatok a fennti határidők előtt®  
alólirottnál, vagy Muraszombatban Metzker Mátyis uradalmi szám-® 
lató urnái is benyújt hatók. ®

Egyébként a leteendő bánatpénz nagysága, a fizetési feltételek® 
stb. tekintetében a részletes feltételek nyújtanak tájékozást, amelyek ®  
a muraszombati számtartóságnál megszerezhetők, de azok kiváln i-,, ®  
postán meg is küldetnek ®

Budapesten, 1889. szept 9 Dl\ GoSZthony Mihály, •
(446. 2 *) uradalmi ügyész, ®  valamint az ország mindén gyógyszertárában.

Budapest, IV. kér., Hatvani utcza 1*>. A  ̂  A  ^  ~  ~  —

1889. évi
aljbiró.

:
s

jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
ta 1 műi ellen és felül múlliatlun az étvágyhiáuyj 
gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, s á - |  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor-^— 
eges. hugykó-képzödés. túlságos nyál ka-képződés.Z 
sárgaság, undor és hányas, l'öfájás (ha az a gyo- 5  
m*"böl ered), gyomorgörcs, székszorulat, a g y o -®  

'Ú ‘"Oniak túlterheltsége étel és ital síitái, g iliszta.®  
p- és májb-tegség, úgyszintén arany-eres bán-(A

tál mák elb n. S
Egy üvegcse ára használati uta- 

sitással együtt 40 kr.
Központi s/é-küldési raktár nagyban és kicsinyben-

BRADY KAROLY
}  álhoz** ezimzett gyógyszertárában Bi m n/.ierl»«*ii,

Morvaországban. 2

•  Kapható MuraszoiiibaU.au: BÖLCS BÉLA gyógy tárában a „Magyar Koronához," W  
_  valamint az ország minden gyógyszertárában (45 . 52—10)
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Nyomatott Grünbaum Márk gvorssnjtóján Muraszombatban,
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