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A tavasz.
Verőfényes napok, a fakadó élet illa tárja , 

a term észet újjászületése összivéve jelentik 
az évnek azt a bűbájos szakát, melyet ezzel 
az egyszerű szóval kifejeznek: tavasz! Benne 
vagyunk és élvezzük má móri tó szépségeit, 
mert minden, ami kíséretében megjelen, isteni 
és dicső.

Nem csak a szem és a s z ív  évadja ez. 
banem a tér- intő kezeké is. Időszaka a leg
nemesebb munka kifejtésének. A tavaszi 
munkák alapvető m ozzanatát képezik mező- 
gazdasági életünk egész sorsának és jobbára 
ezek jól vagy rosszul ellá tásátó l függ a te r
més sikere.

A télen át. tétlen nyugalomban levő kar 
az ekét igazítja a szántóföldek messze sík
jain és reményektől duzzadó kebellel vetik 
el a magot, mely az anyafőid lilékében csodás 
varázslattal megkoszorúzza az áldást.

A magyar embernek a mellett, hogy dol
gozik, még egy kötelességet kell teljesítenie. 
Egy kötelességet, melylyel a soha ki nem 
fárasztliató föld iránt tartozik , melyet szent | 
ililetséggel hazának nevezünk — é rtjü k é  köte
lesség a la tt az összetartozandóság érzetének 
liü ápolását, mert csak ez utón te lje sítheti 
a magyar nemzet a z t a inissiót. melyet a 
nép k c-aládjában neki szán a Gondviselés

A hazát f !Ívir.!gozt.:itni. a nemzet. állandó 
jólétéről gondoskodni mindnyájunk első és 
legszentebb kötelessége, mely abból a bála- 
érzetből folyik, amivel páratlan  földünk irán t 
tartozunk.

És mi az. ami egy nemzetet boldoggá, 
a hazát virágzóvá teh e ti?  Nem más, gyer
mekeinek anyagi és erkölcsi jóléténél. Csak 
az a  nemzet épül föl erős erkölcsi alapon,

melyben meg van az a függetlenség, melynek 
egyik legfőbb biztosítéka az anyagi jólet 
állandósága.

Az a nemzet, melynek fiai az anyagi 
helyzet in ostobaságaival kénytelenek megküz
deni, elvesztik maguk alatt azt a talapzato t 

i mely nélkül nincs fejlődés, nincs virágzás 
j Most a tavaszi munkák küszöbén kettőt 
| kell szem e lő tt ta rtan i a magyar gazdának. 

Az. egyik, hogy munkája k ita rtó  és gyümöl
csöző legyen és hogy a legvégsőbb követel
ményeiben is el legyen lá»va ama komoly
sággal. mely a nemes műnk 1 eg\ik  elválhat lan 
kelléke 1) ■ másrészt a munkának nemzeti 
nek. hazafiasunk is kell lennie. Nemzetinek 

i és hazafiasnak iinyiban, hogy elő keli moz
dítani amaz érdekeket is, melyek nemzeti 

, létünk feltételeivel összeforrnak
Az ily érdek a magyar ipar fejlődése, 

i melynek irányát sok tekt u e 'b -n  a magyar 
1 gazda szabiiul ja meg azzal, hogy mezőgazda

sági munkáihoz Inni gyártm ányokat aD al- 
melyek >•>•> má*’ hát' kelnek versenyre 

a világpiac/, bármely gyártm ányaival.
A tavaszi munkák, melyeket a nemzeti 

és magán rdekek ily harmonikus összejátszása 
í mellett végeznek, meghozzák a dús a ra tást 
j kétségtelenül

A hazai iparnak nyújtandó 
állami kedvezmények.

Nemcsak az iparos köröket, de mindazo
kat, kik a közügyek irán t érdeklődéssel visel- 

i telnek, élénkén f glalkoztatá az a törvény- 
javaslat. a melyet az elmúlt héten a kép 
viselőház ritkán nyilvánuld egyértelműséggel 
fogadott, el

Nem lehet hivatásunk, hogy e javaslat

Hogy lett az én Feri öcsém titkár?
— Eredeti tárcza. —

Nem Írom le, hogy a kérdéses napon milyen 
felhők úszkáltak az égen, mert nem czélom no
vellát írni ahráudo/.ó olvasók számára, liánéin el 
akarom mondani, hogy az én Feri öciém milyen 
utón jutott titkári állásához, hogy okuljanak rajta 
azok a hívatlan pesszimisták, kik azt hiszik, hogy 
proiekczió nélkül már nem lehet valamire való 
állásba jutni Magyarországon.

Bizony az ugy történt, hogy a múlt őszszel 
levelet kaptam Cibakházáról az én kedves Dani 
bátyám aláírásával.

A levél nagyúri rövidséggel ekkép szólott:
„Édes öcséin! Ellenzéki hírlapíró létedre be

folyásod bizonyára egész a miniszteri bársony
székig is elbalol, kérd meg tehát valamelyik 
minisztert, hogy tegye állasba Feri fiamat, miután 
a fic/.kónak itthon semmi hasznát sem vehetem.

Ölel bátyád
Tiuóháti Tiuóssy Nagy Dániel.*

Hm! morogtam, kelletlenül összehajtva a le
velet; az öreg ugyan jó helyre fordult. De aztán 
meggondoltam a dolgot és egy pillanatra felül
kerekedett bennem a hiúság démona, mely elsi
mítva homlokomról a türődés redőit, pajkos in- 
gerkedéssel suttogta :

— No lám, milyen nagy férfiúnak tartanak 
téged Czibakházán. Befolyásod utat tör magának

egész a bársonyszékig! 11- j ha sikeiülne megerő
sítened ezt a bal hiedelmet ?! Ma-ho!nnp uj kép
viselő-választás . . . Dani bátyánk hala)inas kor- 
f.esszolgá . . . .  Ki tudja?! . . .

Nem folytattam a kouibiuáczióf, ii éri újra 
erőt vett rajtam az ejleuzéki puritanizmus szel
leme és mintegy megriadva igyekeztem menekülni 
a csábos kilátások bűvköréből, ahol már-már U- 
rajznlódtak a képviselői mandátum igéző kör
vonalai.

— Nem teszem — mondám a szilárd elha
tározás hangján — nem protezsálok senkit, igaz 
hogy nem is volna hatása, de az mindegy.

N-ines felbuzdulásomban azouual tollat ra
gadtam a következő válasz megírására;

.Kedves bátyám uram! A kormány — mint 
a lapokból értesül beleli — legközelebb törvény- 
javaslatot készül benyújtani a kötelező polgári 
házasságról. Miután én ezt a törvényjavaslatot 
u hazára és az emberiségre nézve egyaránt ká
rosnak, hogy ne mondjam : veszedelmesnek tar
tom kénytelen leszek toliam egész erejével és 
szent, meggyőződésem egész súlyával küzdeni el
lene s igy ez idő szerint — fájdalom — nem 
leszek abban a helyzetben, hogy Feri érdekében 
a minisztériumban érvényesíthessem befolyásomat. 
A veszedelmes törvényjavaslat legyűrése után 
azonban szívesen járok el majd szeretve tisztelt 
öcsém ügyében, kit addig is meleg kézszorilással 
üdvözölve maradtam kedves bátyám uramnak ro
koni tisztelettel : M'klós.*

Mielőtt a levelet postára tettem, újra elol
vastam és megvallom, hogy retteneteseu büszke

értékét általános, vagy esik  ipar- pulinkat 
szempontból is hiiálgaüMik. m in egyrészről 
már csak azért. is. mert politikával lapunk 
nem foglalkozik, nem m ásrészt és irgfóhb- 
kepeii azért, mert e javaslat, a képviseli ház 
tárgyalásán immár átesvén, arról kritikát 
mondani most már legalább is idejét múlta

De mikor ezt cIőivIm c átélik, nem hallgat
hatjuk el. hogy a knrmii.y e javaslata, m iit 
azt minden pártról a képviseloli-i/lnn i> 
hangoztatták, c-ak eb ő  iepe-ie k tekintendő; 
n meihctö h *gy a kormány fe ln i/d ili va azon 
egyértelmű támogaiá-mi. ir<-!\'\e! javaslata 
fogadtatott, nem fog késni ;« ;< v. lrn  lépések 
megtételével sem

Magyarországnu ipart u ég ;• reuiJeni ki II, 
s a teremtés nagy munkáját íei-r. ndv/.. b ivek
k e l  elvégezni nem lehet. A keid - I m i i  Imgó 
javaslat magában véve pi d g még r ak fri- 
rendszabálv nak sím monoba io

Nem akarunk mi odáig menni, hogy az 
ipar iiKgteivm tesém k sím* qna non-jáui az 
önálló vámtei íí'etet hirdessük, p>dg ha ezt 
tennők, még akkor sem volnánk az igazta- 
lanság vádjával ilIetlndők.

Jól van, tegyük fel, hogy az önálló vám
te rü le t az adott viszonyok között nem léte
síthető. M iért? ez nem a mi dolgunk, erre 
feleljenek inig. ha tudnak a politikumok. De 
hogy az adott kereten belül, a vámközösség 
mellett is iparunk érdekében még sokat lehet, 
még sokat kell tennünk, az kétségtelen

M ert illusio azt hinni,hogy azzal a néhány 
millióval, melylyel a kedvezményezett bankok 
rendelkezni fognak, az ipar mindjárt meg
terem thető Ez csak. mint már mondottuk, 
első lépés, de ezt az első lépést is bizonyára 
meg kell tennünk, hogy meglehessük a máso 
dikat. a harmadikat, s a továbbiakat.

voltam ujságil'0: leleményességem eme ravasz 
styl-gyak oriatáru.

Mert igy okoskodtam: B folyásom hat ható
ságát D.mi bátyánk előtt !■ tagadni a legnagyobb 
taktikai Inba lenne, mert egyél ti-linü az ellenzéki 
zsurnalisztika tehetetlenségének nyill bevallásá
val. E/.t. pedig párisz.empontbő! tennem nem sza
bad, annál kevésbbé, mert azzal csak csórhat, 
ejtenék az ellenzéki politika tekintélyén. Ennél
fogva nem marad egyéb hátra, mint, hogy pro- 
tekeziómat olyan feltételhez kössem, melynek tel
jesülése ebben a században alig remélhető.

Az én Dani bátyáin azonban más vélemé
nyen volt.

Egy újságíró, aki akkora súlyt fektet az el
vekre, annak szava bizonyára sokat nyomhat a 
iát ball. Deuiipie nem tágított és felküldte hozzám 
magát Feri öcsémet azzal a szigorú meghagyás
sal, hogy ha máskép h betétien volna, ugy igye
kezzék eng-m a rokoni kötelékek szent, nevében 
eltántorítani a politikai elvek rideg álláspont
jától.

Mi volt mit tennem?!
Egv gyönge pillanatban bizony megígértem 

neki, hogy hát ’iszen majd meglátjuk . . . szóval, 
hogy elkövetek mindent, ami tőlem kitellik . . . 
Miutáu pedig nem telhetett tőlem semmi, Ígé
retemnek csak aféle theoretikus értéke volt és 
mikor Feri öcsém később azzal az örvendetes 
hírrel lepett meg, hogy egy megüresedett főispánt 
titkári állásra pályázott, én azzal a titokzatos 
mosolylyal fogadtam, melyet többnyire a magas 
pártfogás biztosítása gyanánt szoktunk varázsolni 
zárt ajkainkra bizonyos hivatalvadászokkal szemben



E téren neui szabad elfeledkeznünk Ma
gyarország speczialis viszonyairól, nem szabad 
elfeledkeznünk, hogy első sorban töldmivelö 
állam vagyunk, s hogy a magyar ember ter
mészeténél, hajlamainál fogva előszeretettel 
foglalkozik a földmiveléssel.

Oda kell tehát hatni, hogy az a főldmi- 
velő, a ki a földmivelés mellett részben nyers 
terményei feldolgozása czéljából. részben a 
földmiveléssel párhuzamosan, mintegy annak 
kiegészitéseképen iparral foglalkozik, áliami- 
akár direct, akár indirect támogatásban ré
szesüljön.

Az a nagybirtokos, a ki waggon-számra 
küldi el búzáját a piaczra s azt a búzát, 
lisztté őrölteti, kettős haszonnal fog dol
gozni; de ne feledjük azért, hogy arra, mik íp 
gőzmalmot állítson ahelyett, hogy birtokát 
szaporítsa: bizony-bizony nehezen fogja magát 
elhatározni.

Oda kell hatni tehát, hogy kétszeresnél 
is nagyobb haszna legyen, s akkor majd köny- 
nyebben határozza el magát.

Ha pedig a népesség alsóbb rétegei is, 
k’k eddig kizárólagosan földmiveléssel foglal
koztak, a földmivelésből fenmaradt idejüket 
17. ipar terén hasznosítani fogják, az iparnak 
e téren való fejlődése is várható, jelentkezzék 
az akár a házi-ipar terén, akár más egyebütt.

L)e hogy ezek az alsó rétegek erre a tu
datra jussanak, előbb módot kell nyújtani 
nekik, hogy az ekként kínálkozó hasznot fel
ismerhessék, erre őket vezetni kell. E téren 
az állam sokat téliét. SZEMCZY.

Hírek és különfélék.
— E lőfizetés i fe lh ívás. Lapunk 

je len  száma ez évnegyedben az 
utolsó lévén, b iza lom m al k érjü k  
igon  t is z te lt  o lvasó inkat szives 
m egú jításra , h á tra lékosa inkat pe
d ig  t is z te le tte l fe lh ív ju k , h ogy  a 
hátra lékos előfizetési d ija it  hoz
zánk m ielőbb bekü lden i szíves
kedjenek.

Muraszombat, 1890. m árcz. 23.

A „Muraszombat és vidéke"
szerk. es kiadóhivatala.

— l l o r t á l l i  F e re n c z  (művészi nevén lie- 
penta János) sokoldalú fiatal művész és szombat- 
helyi kir. törvényszéki jegyző, szeretve tisztelt 
járásbiránk Agusticb Pougrácz betegeskedése miatt 
ideigl. minőségben Muraszombatba helyeztetett át.

— .\y ilváno*í k ö s z ö n e t.  Árvái Ernöné 
úrnő a. neki a muraszombati kir. járásbíróság ál
tal megítélt 2 frt tanúdijat a muraszombati kis- 
dedővodáuak ajándékozni szives volt, miért is 
fogadja a választmány nevében hálás köszön, temet.

Faschinger Győző, pénztáros.
— F e lh ív á s .  A muraszombati gazdasági 

Jiókegylet m. t. tayjai Jelhivatnak, hogy az egylet 
titkáránál jelentsék he. abbeli óhajukat: vájjon 
kivánnak-e a próbára megrendelt johbfaju mala- 
czok avagy a jobb fajú tyúktojások kiosztásánál 
tekintetbe vétetni; megjegyzendő, hogy e tárgyak 
átvállalásával a választmány által kikötött köte-

Igy állt az ügy egész a farsangig, midőn az 
emlékezetes pestmegyei bál hirtelen fordulatot 
adott a dolognak.

A bál után való reggel az én Feri öcsém 
diadalmas áhrázattal nyit be szobámba és be se 
várva, hogy bámuló szememből az álmot kidör
zsöljem, megragadta mind a két kezemet s öröm
től reszkető hangon felkiált:

— Barátom, te a legboldogabb emberré ii*t* 
tél ! Valiiban nem tudom mint háláljam meg ön- 
íelaldo/ó fáradságodat! A napokban ki fognak 
nevezni. Maga a miniszter mondta nekem. Igen 
komám, a te Feri öcséd ma-holnap főispánt tit
kár lesz. És mindezt neked, a te baráti utánjá
rásodnak köszönhetem.

Zavarba jöttem. N-m indtam hamarjában mit 
mondjak. A hálaérzet áradó ömlengéseinek ez 
ünnepélyes pillanatában nem akartam bevallani, 
hogy én teljesen ártatlan vagyok a dologban és 
igyekeztem egy pár szerény kedd szólamba fojtaui 
zavaromat.

— Oh kérlek — mondám hebegve — szót 
sem érdemel az egész; csak egyszerű rokoni kö
telesség . . . . !

Feri azonban nem engedte befejezni mondó- 
kámat, hanem nyakamba borult s ösaze-vissza
csókolt.

lezettségeknek is meg kell majd felelni. Az 1890. 
márczius -■> m tartott közgyűlésünkből:

Takács 11. István, Gr. Batthyány Zsigmond, 
titkár. elnök.

— K é re le m . A muraszombati gazd. fo k -  
egylet mi. t levelező-tagjai felkéretnek, hogy mi
előbb tudassák az egylet titkárával: vájjon köz
ségeik beültették-e már az utak széleit, gyümölcs
fákkal s ha nem, mennyi s milyen minőségű 
gyümölcsfákra volna szüksége az egyes községeknek, 
mert az egylet, legutóbbi határozata értelmében, 
olcsó és jó fajú gyümölcsfákról akar gondoskodni, 
illetve ezen ügyben a közvetítést bárki részére bár
mikor még anyagi áldozatok árán is hajlandó 
magára vállalni. Az 1890. márczius 25-én tartott 
k özgyiilés ünkböl :

Takács R. István, Gr. Batthyány Zsigmond. 
titkár. elnök.

— ll j  »anIVIügy«*lö. A „V. L.“ szerint 
vármegyénknek már közelebb uj tanfelügyelője 
lesz. Ül 11 tanfelügyelő még e napokban meg fogja 
kapni a dispozieziót. Hogy ez váljon egyszerű 
áthelyezés vagy más hivatalra való alkalmazás 
lesz-e, az még nem bizonyos, de valószínű az 
utóbbi.

- -  H ir d e tm é n y .  A nmgn m. kir. pénz
ügy ministernek 1889. évi okt. hó 26-án 66.881 
sz. alatt kelt rendelet C. 4. pont c) alatti bekez
dése értelmében ezennel közhírré teszem, miszerint 
a IV. oszt. kér. adóról s a töke-kaniat és járadek- 
adóről, valamint az ezen adók után kivetett ált. 
jöv. pótadóról szerkesztett lajstromok folyó évi 
máic/ius hó 20-átol ápril hó 7-ig a körjegyzői 
hivatalban közszemlére kitetettek a hol a teríti 
határidő alatt hivatalos órákban netaláni felszó
lamlások tekintetéből megtekinthetők. Megjegy
zem, hogy felszólamlásaikat azon adózók, kik az 
illető kivetési lajstromban foglalt adónemmel már 
a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitéte
lének napját, azon adózók pedig, Kik a kivetés 
évében első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését követő 
15 nap alatt a kir. pénzügyigazgatóságnál be
nyújthatják. Kelt Muraszombat, 1890 márczius 
hó 30-án. Kolossá Ferencz, körjegyő-segéd.

— T ű z . M ult szerdán folyó hó 26-án a déli 
órákban özvegy Tciulin Ivánué barkúczi lakos 
házánál egy a ház körül játszadozó gyermek paj- 
kosságáhól tűz ütött ki, mely alkalommal a lakó
háznak csak falazata maradt meg, istállója és 
pajtája pedig egészben a lángok martaléka lett. 
A kárt 400 írtra becsülik. Biztosítva nem volt. 
— Nem mulaszthatjuk el ezúttal emlékezetébe 
hozni a szülőknek, hogy a családfő kötelességei 
közé a gyermekre „való felügyelet is; tartozik és 
hogy az ebbeli mulasztás égbekiáltó bűn, mi — 
mint a jelen esetben is — a legszomornbb követ
kezményeket vonhatja maga után. A tűz ugyanis 
Temliu Ivánnét mindenétől megfosztotta, miéit 
felkérné lapunk utján t. olvasóinkat, mikép őtet 
és árva leánygyermekét akar pénzsegélyben, akár 
ruhaneműnknek kegyes adományozásában részesí
teni szíveskednének, Szives adakozások szerkesztő
ségünk által is közvetittetuek.

A C s á k to rn y á i posta- én távirdahiva- 
tal vezetésével Tóth Lajos pécsi posta- és távirdai 
tiszt bízatott meg.

Y a su tíig y . Az, ukk-csáktornyai vasút
vonalon serényen dolgoznak. Alsó Lendva mellett 
már az indóház alapjat is lerakták s előrelátha
tólag az egész épületet nemsokára ké-zen fogjuk 
láthatni. — Ha jól értesülünk, az egész vonalat 
augusztusban, ő felsége ueveuapján akarják a köz
forgalomnak átadni.

— B etöri**, lo p á s .  F. hó 21- és 22-ike 
közti éjjel özv. Omár Józsefné feienczfalvi lakos 
kamaráját ismeretlen lettesek feltörték s onnan 
különféle élelmi szereket tolvajoltak el. Ugyanezen

— Eh hagyjuk ezt a férfiatlan nyalukodast. 
— szóltam, gyengéden védekezve Feri öcsém 
ezuppanó hálálkodása ellen ; — inkább mondd 
el, hogy is történt hát a dolog?

— Mindjárt, de előbb nézz rám és valld be 
igazán, hogy az a vármegye csakugyan büszke 
lehet uj főispán i titkárjára! Hahaha ! nos, ugy-e 
jól festek ?

Végig néztem rajta. Feri még abban a ru
hában volt. melyben a tegnapi bált végigtanczolla.

— Csinos tiu vagy, már az tagadhatatlan és 
az a rendjelszalag frakkod gomblyukában igazán 
ellenállbutlauná teszi megjelenésed.

Feri arczaeszavakn.il hirtelen hosszúra nyúlt.
— Ejnye, ezt a szalagot észre se vettem.
Aztán csakhamar kitört belőle a pajzán jó

kedv és elbeszélte, hogy mikép jutott a titokza
tos reiidjelszalag birtokába.

— C-ütöitököu — úgymond — nagy p< chem 
volt a klubban Pénzemet, amit báli költségre 
küldtek, mind elúsztatták a ti rblin. Kénytelen 
voltam tehát „uraságoktól l> vi teti* frakkot köl
csön venni a szabótól, aki a frakk régi gazdá
jának rendjelszalagját ott felejtette.

All, — mondám meglepetve, — ez igen 
érdekes kis história! Érdekes, mert ez a kis tör
ténet földerítette előttem a megmagyarázhatta!) 
uiiuiüzten előzékenység titkos rugóit.

éjjel Halmoson is egy asszouytől mintegy 40 db 
tyúkot elloptak. A tyuktolvajlás ugylátszik napi
rend' n van. Különösen Ferenczfalva és lváufalva 
községekben történtek legutóbb nagyobb mérvű 
tyúklopások. Nem ártana, ha az illetékes közegek 
a szárnyas-állatok összevásárlásával foglalkozó 
úgynevezett „puttonyosok“ üzelmeit figyelemmel 
kísérnék, mert valószínű, hogy ezek révén jutnak 
a lopott szárnyasok a tyukászok ketn czeibe. — 
De még a tyukásznknak is meg kellene tiltani 
az é|jel való vásárlást, és rakodást! r. I.

— Y:igtV hallom ás a B a la to n o n . Pár
ját ritkító óriási halfogást tettek az Akaii község 
halászai a Balaton jegén. Gold Móricz halász
mester emberei egyetlen egy hálóval 150 méter- 
mázsa kész. ghalat fogtak s betartott 3 napig, 
m g a ieniéntel n mennyiségű halat mind kiltid- 
ták szedni a hálóból s óriási garmadákba hányták 
ki a jégre.

— T iizcncI c Ií . Az.elmúlt héten ismét több
lÜZHS'tről érkezett jelentés. Így Kri/sán Tamás 
korongi lakos 38. szán u házának padlásán isine- 
reíI• n okból tűz keletkezett s a zsúppal fedett 
háztető, a padláson volt takarmány- és gaboná
in r< (lekkel eyyütt a lángok martaléka l< tt. Az 
okozott kár 401 írtra van becsülve. B ztosiha 
nem veit. — Szombatfán márczius 24-én r. ggel 
3 órakor C-e.ke Péter ottani lakos gazdasági épü
lete gyuladt ki ismeretlen okból s az égett fából 
készült, zsúppal fedett épület leégett a benne el
helyezve volt takarmány, boros hordók és egyéb 
gazdasági eszközökkel együtt. A felbecsült kár 
368 frtra rúg. Biztosítva volt. — Folyó hói 2(i-án 
pedig — mint ezt lapunk más helyén is jelezzük 
— délután I órakor Birkóc/on volt fűz. Szedonya 
Ferencz istállója gyuladt ki s a gyorsan terjedő 
lángok csakhamar a gazdasági épületet és lakó
házat. valamint özvegy Temliu Ivánné szomszédos 
lakházának tetejét, úgy mindkét háznál levő ta
karmányt és élelmi szert megsemmisítették. Az 
összes kár 800 frt. Biztosítva semmi sem volt. A 
tűz itt állítólag gondatlan-ágból akként támadt, 
hogy P. rkits János 9 éves József nevű fia Sze
donya Ferencz színjében tüzet rakva burgonyát 
sütött. r. I.

— K o ra i  jég e ső . Balaton-A Imádiban f.
hó 21-én este (i óiako r mennydörgés kíséretében
ni adu rtojás nagyságú jég esett oly t•rővel. hogy
a gyümölcsfák rügyét i- sok helyen tönkretette.

Hz i *  | H > i i l i U a i  K i h á g á s ?  A 10 év
óta fennálló gráczi magyar olvasókört folyó hó 
24-én a rendőrség feloszlatta, mert az olvasókör 
márcz'us 15-én üdvözlő táviratot akart küldeni 
Kossuth Lajosnak Turinba.

I . c l jg r f  f  N z e s z j jy í i r .  A nagykőt fi 11 ő-
megyei Bonvlián nem régiben felállított szesz
gyár, mely Bethlen Árpád gr. tulajdona, a napok
ban, eddig ismeretlen okból, kigyuladt és teljesen 
leégett. A kár 30 — 40 ezer forint.

Szí*tr o l » l » a i i t » f l a  m a g á t .  Esztergom
ban borzalmas módon vetett, véget, életének egy 
Topler AgO'ton nevű bányamunkás. Szájába vett 
egy dinamittöltést és no ggyujtotta. A felrobbanó 
dinamit azéthordta egész fejét s foszlányokra tépte 
felső t<*.-tét. A kétségb«*i a- t t  öngyilkos térde közé 
is szorított így dinamittöltést, de ennek meggyuj- 
• ására már s-- ideje, se szüksége nem volt.

- F i i k m i  á l o m n á l  emlékszik meg az 
»UgOc«a“ ez. lap. Azt írja ugyanis, hogy a n-igy- 
szóllősi vasúti állomásra ezelőtt mintegy három 
héttel egy utas érkezett, ki már a vasúton rosv.ul 
érezte magát s kiszállt, mert utazását gyengesége 
miatt, nem folytathatta. A kórházba vitték a be
teget, hol csakhamar mély álomba merült s 17 
napon át folytonosan aludt. E hó 20-án végre 
hosszas ébresztés után magához tért, de csak kis 
időre, azután ismét, folytatta álmát, — Táu még 
most is alszik?

Mikor ugyanis néhány nap múlva a hivata
los közlöny a kinevezést tényleg közölte is, az 
én Feri öcsém ősi disz,magyarba öltözött és úgy 
sietett a miniszterhez, megköszönni magas párt
fogását.

Az uj főispáni titkár ki akarván tenni ma
gáért, érdekes beszédet magolt be, melyet nem 
minden páthosz nélkül, kifogástalanul el is sza
valt az exczellencziás ur előtt.

— Fiatal barátom, — nioudá, kezét Feri 
vállára téve, — ön fontos állást készül elfoglalni 
a magyar közigazgatás terén. Az a kitüntetés, 
melynek szalagja »/. ön léifias mellét diszité, 
feljogosítja, hogy önben a ,.S/.ent sir lovag*-ját 
tiszteljük és ez elég garancz.ia arra né/.ve. hogy 
ön teljes életében a kormány iutenczióinak szol
nál jón. Én tehát ez alkalommal mindössze csak 
üdvözölhetem önt, sok szerencsét kívánva uj ál
lasához.

Feri ezen a beszéden elcsudálko/ott ugyan 
eey kicsit de nem szólt, mert az illem ilyen 
ünnepélyes pillanatokban hallgatást parancsol.

Később is jobbnak látta nem beszélni az 
esetről, és csak nekem mondta el ezt a kis epi
zódot, mely ngyhiszem nem szorul bővebb ma
gyarázatra. B. M.



— A/. a ssz o n y  l i / i t a n n ic N o la l  ja . Egy
amerikai lap ezeket a következőkben foglalja 
össze: 1. Óvakodjál az el ő összezördüléstől; de 
liü nem kerülheted el, bátran barc/olj; nagyon 
fontos hogy győztes maradj. 2 N** feledd el,
liogy ember a férjed és néni Isten, hogy tökélet
lenségei meg ne lepjenek. 3 Ne zaklasd mindig 
pénzért, hanem igyekezzél a meghatározott heti 
p n/.y.el kijönni. 4. Ha férjednek nem volna szive, 
ii,/.onyosan van gyomra; jól teszed, ha jól fő/öft 
, t,l k által igyekezel kegyét megnyerni. 5. Néha- 
néha — in* igen gyakran — engedd neki az 
utolsó szót; örömet, szerez neki s rád nézve nem 
veszteség. 6. A születési-, eljegyzési- és halálo
zási híreken kívül olvasd a lapoknak többi tar
talmát is, s légy jól értesülve különféle dolgok- 
r,,| . mik hasznodra válhatnak ; igy férjed otthon 
ii szórakozást találhat, anélkül, hogy vendéglőbe 
kellene mennie. 7. Légy mindig — vállalkozás 
közben is — udvarias iiánla. Emlékezzél vissza, 
h gy mikor vőlegény-d volt, fölnéztél r-á, most 
nem kell lenézin-d. S. Időköz',nkint eng*dd hog\ 
ö többet tudjon mint te, az föntartja önérzetét, 
s neked előnyödre válik, ha egyszei nu-geug- ded, 
l,Ogy nem vagy egészen csalhatatlan. 9. Légy fér
jednek barátnője, ha okos ember; ha nem az, 
igyekezzél őt barátoddá föl- n rln i; emeld ót föl. 
de ne süljed) le hozzá. 10. Tiszteld férjed roko
nait. különösen anyját, a ki sokkal előbb szerette 
őt. mint te !

— Legú jabb. M int a „B. U “ -ból é r
tesülünk, Felséges k irályunk sürgős óhajára 
Tisza Kálmán kész elfogadni a közös pénz
ügyminiszteri tárcsát. Kálliiy közös pénzügy
miniszter ez esetre a berlini nagyköveti ál
lásra van kijelölve.

Vegyes rövid hírek.
— A m e g y é b ő l. Husvét, vasárnap délután 

a bécsi turisták, azok közt hölgyek is, Aspang- 
lnil Z'íheru, Gschaidt községen és a hármashatárou 
át Felső-Lövőre és Tárcsára jönnek. — Dr, Beze- 
rédy István kámi nagybirtokos, vármegyénk t. 
aljegyzőj**, közelebb jegyezte el a bájos Putheány 
baronesse-t, özv. báró Putheány Ödönné ö méltó
ságának kedves leányát. — A szombathelyi szt.- 
feren ezren (Ili konventnek egyik közbecsiilésben 
állott derék tagja, Székeli Szalé/, atya. h. ház
főnök és ünnepi hitszónok f. hó 19-én esti 6 líra
kor, néhány napi betegeskedés után 46 éves korá-. 
hall szélhüdés következtében meghalt. — A szom
bathelyi laktanya legközelebb fog a forgalomnak 
átadatni. —Tnc/.entaller Laj.mérnök Szombathelyen 
az. uj városrész felmérésével és beosztásával már 
elkészült és tervezetét is beadta. — Vasvárott 
a r. katli. templom tornyáról egy ács, ki ott javí
tásokat végzett, leesett, és szörnyet halt.

— A h a z á b ó l.  <) Felsége a király Buda
pest szegényeinek 4 ezer frtot adott kiosztásra.
— F. hó 15-én virradóra betörtek a homok komá
romi templomba és onnan 390 frt értékű tárgyat 
loptak el. — Az aggteleki barlang áttörése sike- 
• ült. — Tavaly 4 898.270 frt értékű magyar arany 
s ezüst pénz veretett. — Jókai hosszabb keleti 
útra készül. — Királyné Ö Felsége Budapest sze
gényeinek 500 frtot adott elutazásakor. Nagy- 
Atádon (Somogy) vörheny ütött, ki miért az, isko
lákat 2 hétre bezárták. — A Csáktornyái asztal- 
társaság „Szobrauye az óvodának" felirattal el
látott pörsölyt állított fel. — Muraszerdahelyeu 
az uj vasút vonalán a Murán át ideigl. hidat épí
tenek; jelenleg a cz.ölöpöket verik he a viz közepén.
— Az orsz. zene- és színművészeti iskola f. hó
26-án ünnepelte meg 25 éves jubileumát. — 17 j- 
fehértón tizp«bnnkó-hamisitást fedeztek fel. — 
Szabadkán Jankovich Kázmér városi főügyész 
"gJOnlőtte magát. Mint onnan Írják, gerinc/,baja 
késztette e végzetes tettre. — N a g y-AI a j t e n y 
községében (Szatmárm.) folyií hó 20-án nagy t,iiz 
volt, mely 9 lakóházat, l l  csűrt és több mellék- 
épületet hamvasztott el ; Tömörd sopronm egyei 
kÖ2RP(/ pedig „égy hál híjával egészen a lángok 
martaléka lett. — Beregszászon egy hétszeres 
háziúr lett letartóztatva orgazdaság miatt. — A 
kir. tábla a sikkasztó Kókán János elleni bűn
ügyben a törvényszéki Ítéletet, melyszeriut az négy 
és fel évi fegyházbüntetésre lett Ítélve, hét évi 
fegyházra változtatta meg.

— A k ü l f ö ld r ö l .  13i smarck április 1-én 
lesz 7j eves. — Londonban nők számára hírlap
író tanfolyam nyittatott. — Palesztinán vasutat, 
építenek,mely Jeruzsálemet, Jerichót. Naznrethet és 
Damascust is érinteni fogja. — Bordeaux város- 
ián ez év április és május hónapjaiban élelmi 
czikkek kiállításával összekötött szakács-kiállítást 
rendeznek, melyen a külföldiek is részt vehetnek.

nemzetközi szakács-kiállitáson valószínűleg 
i agyarország is képviselve lesz. — Báni Síréit, 

ecsi országos főtörvényszék elnöke, meghalt. — 
i w  "“Ky portugál afrikai expedíciót, két tiszttel 

, f®hér és 300 fekete emberrel — mint Kon- 
goiól jelentik — a nyasszák országában lemészá- 
ro — Hofer András tiroli szabadsághős déd
unokája, nemes Hofer Anna kisasszony, ki mint 
a franczia nytlv tanitóuője a bécsi polgári isko
lában működött, hosszas szenvedés után folyó hó

20-án 32 éves korában elhunyt. — A brombergi 
városi színház t. hó 24-éu d. n. leégett. — Az 
Egyvült-Államok Geneva nevű városában Brooks 
Csillagász egy uj üstököst fedezett fel. márc ius 
19 «‘||. — A Kaukázuson túli va«ut B'"lográd 
nevű állomása melhtt egy petrol- um-szállító 
vonat meggyuladt. A vonat 38 kocsija egymásután 
borult lángba s a vonatot kísérő személyzet, is 
odaveszett a borzasztó tűzben.

Közgazdaság.
Hogyan le lt egy öreg almafa termőképes. Egy

jó barátom udvarában áll egy almafa, mely legkevesebb 
4U-5Ü éves. A talaj viz átbocsátó középjó' homok; a fa 
tekvése északról és nyugatiéi magas épületek által védve 
vau, inig keleti és déli fekvése nyílt. A fa erós koronával 
és fölülte egészséges törzszsel bir. Különös ápolásban 
nem igen része.-.alt, miről a rendetlen metszés állal elha
nyagolt korona és mohhal takart törzs eléggé tanúskodik. 
Az előbbi tulajdonos azt állítja, hogy a leggondosabb ápo
lás mellett sem hozott gyümölcsöt. Valószínűen azonban, 
hogy mit az illető a legjobb ápolásnak hitt, elég gyarló 
volt. Néhány ágastuskó n utatta, hogy a metszés igeu alant 
történt, amellett a jó ember látszólag trágyázta is a fát, 
de bizony — mint azt ma is sokan teszik — nem a ko
rona kerületében, ahol a hajszál és szívd gyökerek van
nak, hanem csak a fa tövében. Az illető bizton — hogy 
a jóból ne tegyen -évesét — egy házi állatot (kutya vagy 
macska) ásott a fa tövébe. Ez a sajnos módja a trágyá
zásnak nn-g most is sok helyen dívik és igy nem csuda, 
ha a fa terméketlen maradt. — Minthogy öt év előtt ez a 
nevezetes fa a barátom birtokába került, s ó az udvar 
azon részét, ahol a fa állott, favágó-helynek rendezte be,
— a fát, miután meglehetősen útban volt, ki akarta vá
gatni, azonban a munkások iránti kíméletből, kik a fa 
árnyában dolgozhattak, meghagyta a fát. És ini történt? 
A második évben az eddig terméketlen fa egy virág-ten
gerben díszelgett s a következő ös/.szcl mintegy 80 kilo
gramm szép piros „őszi kulvilla-t hozott. Hogyan történt 
e csoda? gondola magában barátom U; csodálkozása 
mindjárt megszűnt, midőn rájött, hogy a fürészpor nyúj
totta a szívó gyökereknek az igazi tápot. -— Ezentúl a fa 
gondosabb ápolásban részesült. A törzs és az ágak faké- 
reg-tisztitóvai levakartattak és inesztejjel keltettek be, 
melyhez kormot és kénvirágot kevertetett, a koronát 
mogritkitották és az öreg fa az előbbi évben alkalmazott 
eljárások folytán nem kevesebb mint 140 kilogramm szép 
almát, termett. — Tehát trágyázzuk meg fáinkat fűrész- 
porral! V. E,, kertész.

A/. c h ő  itiaK yar á l l .  
iárva<<;Í!;. hazánkban egyedül magyarnak nevez
hető ezen biztosító intézet, a múlt évi üzletered- 
ményét 758 009 frt C0 kr. ny-reségg-I zárta le. 
Osztalékul mindet) egyes részvény után folyó hó 
2(i-tól kezdve 160 frt fizettetik ki. A társaság 
dij-tartalékai az idén is teli-iuesen emelkedtek.
Az éh-tbiztositási díjtartalék : 14.466.696 frt 20 
kr , a nyereménytartiilék : 2.378,633 frt; tűz- és 
szallitmáiiy-dijtartalék : 1.791,702 frt; árfoiyant- 
külöubö/.-ti tartalék: 330,000 frt. Az igazgatóság, 
mint inind- u évben, az idén is jelentékeny ösz- 
szeget fordított közhasznú és jótékouyezélokra. 
Az adakozó sok jegyzéke 5800 Jrtot tüntet ki.

— A m a g y a r  l e s z á m íto ló  és |»énz- 
v á ltó - l i i iu li  az idén fokozottabb működést fejt
vén ki, kedvezőbb pénzügyi eredményt ért el, 
mint az előző években. — Az idei mérleg szerint 
tiszta jövedelme 858 334 frt 69 kr., illetőleg a 
múlt évi maradványnyal: 924 505 fit 25 kr. Az 
igazgatóság javaslata szerint a tartalék-alaphoz
100,000 frt fog Cjaloltatni, mely igv eléri a 350
ezer forintot. Az igazgatóságnak 10%-os jutalék 
fejében 35 833 frt 4G kr., a hivatalnokok nyugdíj 
alapjának 15.000 frt fog ki fizeti<1 ni. Javasoliatott 
továbbá az igazgatóság részéről, hogy 2°/0 felül- 
osztalékul részvényeukint 2 írtjával 200 ezer frt 
kiosztassek s a még mutatkozó maradvány az 
1890. év számlájára vitessék át. A közgyűlés el
határozta, hogy az 1890. évi április hó 1-éu ese
dékes szelvény 7 írtjával váltatik be.

H u m o r .
A f é r j  I r á n i  i b iz a lo m . F-l-ség: 

Ejnye, kedves törjem, megint ily későn jösz haza?
— Férj: Hogyan, hiszen csak lél tíz van? — 
Feleség: Csak nézd meg az, órát. három óra el- 
mult. — Férj: De öreg! a férjednek csak többet 
hiszel, mint az órának?

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazdasági fiók-egylet márczius hó 
25-én délután 3 órakor Muraszombat városházában tartott 

ülésén.
Jelenvoltak Gróf Bitthyány Zsiga elnöklete 

ala tt: Kovács Karoly aleluök. Horváth Pál, Vu- 
csák Sándor, Koltai Pál, Árvái Ernő, Fischer 
Miksa, Bácz János. Viijecz György, Barbarics 
József egyleti tagok és Takács R. l'tván e. titkár.

1. Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat-, 
az ülést megnyitja és a felveendő jegyzőkönyv 
hitelesítésére Árvái Ernő és Bácz János tngtár- 
sakat kéri fel.

2. Kovács Károly titkári előterjesztést tesz 
az egyesület ügyeinek állásától, nevezetesen fel
említi, hogy a pangás és zsibbadt egyesületi elet, 
a mai kor szomorú jelensége, egyesületünk mű
ködésén is erőt akart venni ti lefolyt 1889. év
ben : mindazonáltal iparkodott, egyesületünk ez 
ijesztő alakban mutatkozott lethargia daczára is 
megfelelni rendeltetésének, mely abból áll, hogy 
járásunk gazdaközöuségébeu az észszerű gazdál

kodást kedvolttá tegye; iparkodott pedig megfe
lelni azáltal, hogy ti politika? hatóság rendeleté 
folytán 17 község állal beszerezi i rendelt, tenyész
bikák vételárának fedezéke ezé íjából az érdekelt 
községek* t több mint 800 frt ka matnélkfili köl
csönnel segélyezte s ez által n imnliaállomnny 
czélbav< tt nemesitését a község, k anyagi meg
erőltetése nélkül elősegítette -  Nagyold) szabású 
munkálatokra is vállalkozott egyesületünk azzal, 
hogy n tagok részére T ilntá-ha helyezte, misze
rint n S onibs.thelyen 1 S89-ik év ő<zén tervezett 
ii'lnt- és lermé' ykiállitáinni részvétel czéljából a 
központi; I magát összekötteté.-lie hozta s az ösz- 
sxes kiállítási költségek megtérítésének biztosítása 
mellett iparkodott ezen fontos horderejű gazda
sági mozgalom iránti érdeklődésének alakot adni: 
azonban a marha-állományban országszerte fellé- 
P ' t t  ragályos betegség és az erre kibocsájtott 
miniszteri intézkedés folytán a tervbevett kiállí
tás meg nem tartatván ezen élőintézkedéseit, be
szüntetni volt kénytelen. Végül azon reményének 
ad k 'fje /ést. hogy az egyesület az igazgató-vá
lasztmány álfa] előterjesztendő módon pgv fizeté
ses tisztviselő alkalmazásút szintén üdvösnek 
fogja találni, nielv i n t é z k e d é s  nézete s/eiint az 
eddigi jelenségeken gyökeresen fogna változtatni, 
mert a pénztári kezelés, úgy az. Írásbeli teendők 
mindenesetre igényelnek annyi időt és munkát, 
hogy a némi honoráriummal való ellátás az il
lető részére bizonyára kiérdemelt dij lesz fára
dalmainak, és másrészt az egyesületet azon hely- 
z-tho. hozza, hogy díjazott tisztviselőjétől a fizikai 
munkát é« az időt igénylő teendők teljesítését 
inkább megvárhatja. Ezzel a közgyűlésnek ajánlja, 
hogy titkári és ezzel kapcsolatban a pénztárosi 
ti'/.t<-t fizetéses tisztviselővel töltse be s egyúttal 
mint. az egyesület eddigi titkára megköszöni az 
eddigi belehelyezett bizodalmát, tisztét a közgyű
lés kezébe ezennel leteszi

A közgyűlés titkár jelenlétét tudomásul veszi, 
eddigi fáradozásaiért köszönetét, szavazva, lemon
dását, elfogadja és őt az egyesület alelnökévé,— 
folyó 1.-90. évre pedig Takács R. I-tváu levtlező 
tagot 100 forint tiszteletdij mellett titkárrá vá
lasztja meg.

3. Az. 1890 évre a közgyűlés a titkár elé
tet jesztése alapján a következő költségelőirány
zatot állapítja meg: 1890-dik évi jövedelemként 
mutatkozik összesen 2440 frt 51 kr.. mely a kö
vetkező czimeki n folyik be: 1Ő89 évi pénztár
maradvány 968 frt 51 kr., folyó évi tag-ági di
jak 468 frt. a tőkék kamataiból 30 frt. az 1889. 
évi tagdíj-hátralékok 585 frt. még künn levő 
bikavásárlási dijakból 389 frt. Ezzel szemben a 
következő szükségleti c/intek állapíttattak meg : 
Segédtitkár fizetése 1890. évre 100 frt, .Mura
szombat, és vidéke* évi subventiója 20 frt, nyom
tatványokra. u. m. ismeretterjesztő füzetek, kör
levelek, intésekre stb. 20 frt, póstadijakra 20 frt, 
irodaszerekre 15 frt, felszerelésekre 10 frt, kísér
leti magvakra 20 frt,, utazásra 20 frt, próbaesz- 
kö/.ök beszerzésére 60 frt, gyümölcsízét előmoz- 
ditá-ára 50 frt, lótenyésztésünk fejlesztésére 100 
frt, bika-vásárlásokra 300 frt, jobb sertésfajok 
meghonosítására 80 frt. baromfi-tojásokra 10 frt. 
állandó tőke gyarapítására és nagyobb kivit* lü 
eszmék előmozdítására 1197 frt, 5l k r. a köz
pontnak fizetendő jutalék, a pártoló- és rendes 
tagok után 68 frt. előre nem látott kiadásokra,
u. m. leírandó tagdijhát.ralékokra »lb. 300 frt, 
igy a szükséglet összesen 2440 frt 51 krt tesz ki.

4. Az igazgató-választmányba a közgyűlés 
az elnök-, aleluök- és titkáron kívül — Horváth 
Pál, Gáspár Ferenc/., Pollák Pongrác/., Mintsek 
Gáspár, Berke Mihály. Bácz. János, Vratarits 
Iván, Bagáry József, Vucsák Sándor, dr. lvanóczy 
Ferenc/., Metzker Mátyás, Fischer Miksa, Kondor 
Ferenc/., Koltay Pál és Barharits József tagtár
sakat választja meg.

5. Olvastatik Chernél György ur, a lótenyész
tési bizottság elnökének levele, melyben tudatja, 
hogy ápril hó 27-éu a nehezebb, azaz nóri fajta 
lovainkat, illetve az. egész vidék lóanyagát sze
retné megismerni, hogy esetleg abból az idén 
Bécsheu tartandó lókiállitás részére egy-két, pél
dányt kijelölhessen.

A közgyűlés örömmel vesz. tudomást a fent- 
e mii tett levél tartalmáról és elhatározza, hogy f. 
évi ápril hó 27-én délutáni 2 órára a muraszom
bati vásártéren dijosztással egybekapcsolt lókiál- 
1 itást rend* z melyen csakis járásunk lóauvaga 
vehet részt. Tizenegy d»jat tlíz ki e czélra és pe
dig: hármat 1 1 aranynyal, hármat 5 — 5 ezüst
forinttal és öt. 2 ezüst-fitos dijat. Egyúttal el
határozza, hogy a közpon'hoz kérelmet fog be
terjeszteni, miszerint, néhány díjjal járulna hozzá. 
A bíráló bizottságba pedig beválasztja gróf Batt
hyány Z-lga elnöklete alatt Horváth Pál, Miutsek 
Gáspár, Árvái Ernő és Ftsch«-r Miksa tagtárs 
urakat. Végül megbízza a titkárt, hogy a kiállí
tási hely átengedése ügyében forduljon a főszolga
bírói hivatalhoz.

6. A közgyűlés megbízza Metzker Mátyás. 
Bácz János Barharits József és Fischer Miksa 
tagtársakat, hogy a legközelebbi batthyáuyfalvi, 
esetleg turnischai vásárokon 2 vagy 3 szépen ki
fejlett bikát vásároljanak.



7. Szőlőhagyeinfeben már több helyen kon
statálták, hogy a „peronospora vitieula“ nevtt 
betegség szőlőinket is ellepte és a termést bizony
talanná teszi, miért Í9 a közgyűlés elhatározza, 
hogy a központ utján 2 — 3 db Vermorel-íele 
permetező-gépet fog beszerezni, úgy az ahhoz 
szükséges anyagot is ; — egyúttal kérni fogja a 
központot, hogy ebbeli szándékunkat közbenjárá
sával 8 esetleges pénzbeli segélyével is támogassa. 
A beszerzett gépeket az egyletnek minden tagja 
ingyen használhatja, — a gépért való felelősséget 
természetesen az illető viseli; a gépek a titkár
nál lesznek elhelyezve, ki bárkinek ntbaigazitás- 
sal fog szolgálni.

8. Hogy a község* knek az ntszélek befásitása 
körül segédkezet nyújthasson gazda-egyletünk, 
•■Ihatározza a közgyűlés, hogy szívesen szerez a 
hozzá forduló községek részére jó-fajú és olcsó 
gyümölcsfákat; a levelező-tagokat pedig felkéri, 
hogy puhatolják ki, melyik községnek mennyi és 
mily gyümölcsfákra van szüksége, egyúttal hogy 
adjanak az illető községeknek ez ügyben kimerítő 
felvilágosítást..

9. A közgyűlés elhatározza, hogy a központ
ban megállapított és még az 1889. évből hátra
lékban levő GO frtuyi tagdij-téritméuy torié ét és 
a pénztára javára leendő átengedését a központ
nál kérelmezni fogja.

10. A sertések nemesítése czéljából m* gr< n- 
delt 4 pár jobb-fajú malac/, elhelyezését, úgy a 
tyúktojások kiosztását a közgyűlés a választmány 
körültekintő belátására bízza és a folyó évben a 
sorsolástól eltekint. Egyúttal elhatározza, hogy a 
helyi lap utján kéressenek fel a tagok, miszerint 
jelentkezzenek az egylet tisztségénél, ha a felnit 
említett kiosztásokban rés/.tvenni óhajtanak.

Elnök, miután több indítvány nem tétetett, 
a tagok szives részvételét megköszönve, az ülést 
bezárja. Kmf. Jegyezte:

TAKÁCS R. ISTVÁN,
e. titkár.

Irodalom.
—  I l lő f i z e t é s r c  v a l ó  fV l l i i v á * t  vettünk 

a következő cziiuü műre: „A franczia-uémet 
kereskedelmi levelezés kézikönyve.* Szerkesztette 
Gondos (Grünbaum) Miksa oki. tanár, a Ganz- 
gyár levelezője. A mű, mely még sajtó alatt van, j 
két részből áll. Az I. rész tartalmazza az általá- i 
nos leveleket, minők m in d e n  üzletben napon
ként előfordulnak, ilyenek pl. körlevelek, tnda- ' 
kozó, pénzküldesre és folyó számlákra vonatkozó 
levelek stb .; tartalmazza továbbá a táviratozás 
mindennemű fajait, a II. rész pedig felkarolja a 
kereskedelmi ügyekben felmerülhető s adásvevésre 
vonatkozó egyéb levél fajokat. Ajánlatos, sőt nél
külözhetetlen a főnököknek, a levelezőknek s egy
általán minden kereskedőnek, ki magát a franczia 
vagy német levelezésben tökéletesíteni akarja. 
Ajánlatos a mii továbbá kezdőknek, kik a leve
lezést alaposan elsajátítani akarják. Valamely ke- j 
reskedői háznak tekintélyére mindenesetre nagy 
befolyással van annak levelezése, és ha igaz, hogy 
valakit megismerünk egy kezünkbe került levelé- j 
hői, úgy áll az is, hogy valamely kereskedői ház
ból kikerült levél határozott tükrét mutatja az I 
illető ház viszonyainak. Miért is remélhető, hogy !

a fentebbi mii nem fog hiányozni a kereskedők 
házi kön v .naG.i. Az első rész ára: 1 frt 60 kr , j 
a ma.-.üd lé.-z I frt 20 kr. .Szives megrendelések j 
legczélszeriibb' ii levelező-lapon eszközölli' tők a j  
következő V  un alatt; Gondos Miksa, Budapest, j 
II. zárdi-u'iv.a 24. sz. A megrendelőknek a/, első 
Tesz máicziu- havában, a második rész április 
havában fog utánvét mellett megkfildetni.

- A „ l í é p e s  C s a lá d i Lapok,** folyó [ 
évi április hó l-en tizenkettedik évfolyamának . 
második negyedébe lép. E lap nemesitő irányát 
a jövőben i- m> gtartani, tartalmi élénkségét 8 I 
képeinek szépségét még fokozni Ígéri. Regény- i 
mellékletén már az áprilisi negyedben Tolnai j 

1 Lajosnak „Egy szép hyena* CZ.imti eredeti regé
nyével kedveskedik t. olvasóinak. A „Képes Csa
ládi Lapok* előfizetési ára a „Hölgyek Lapjáéval 
és a regény melléklettel együtt egész évre; 6 fit, 
félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.. mely összeg 
postautalványon a kiadóhivatalba (Budapest V., 
Nagykorona-uteza 20. sz.) küldendő.

— „ L e  P ro ifi'é* 44 czimen indított s a 
franczia nyelvben kezdőknek szánt franczia hír
lapra felhívjuk azok figyelmét, kik a franczia ( 
nyelv elsajátításában gyorsaságra törekednek. Ez | 
a hírlap rendkívül könnyű stílusban van Írva s J 
magyar értelmezésekkel kisérve. Előfizetési összege | 
félévre 3 trt, negyedévre 1 frt 50 kr. S/.erkesz- I 
tőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. gyar-uteza ' 
3-ik szám.

A „Budapesti Hírlap* újévvel pályafutása tize- | 
dik évébe lépett. Az elmúlt évek óriási haladás korszakát j 
alkotják a magyar zsurnalisztika történ •t'ben és a „Buda
pesti Hírlap” talán elfogultság nélkül mondhatja magáról, ! 
hogy övé az elsőség e korszak megindítását) in, mely a 
Magyar sajtót a legmodernebb és iegkiti intőbb európa 
sajtó magaslatára emelte. A „Budapesti Hírlap*-.>t ebbeli : 
törekvésében hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, 
szakadatlanul nagy arányokban növekedve, támogatta Ma
gyarország intelligcncziája: a világ legfogékonyabb, lég- ! 
méltányosabb és ragaszkodásban leghűbb közönsége. A | 
deczenniun küszöbén elmondhatjuk, hogy a ..Budapesti 
Hírlap* a müveit magyar újságolvasó ko-ónség mamlata- 
riusa. E megbízatás óriási erkölcsi súlyával veszünk részt ! 
a vélemények barczában és a közdolgok intézésében. Hogy \ 
milyen sikerrel, arról az elmúlt és a jelen viszonyok lég- ' 
ékesebben tanúskodhatnak. A védelmi vita alatt, az alkot- j 
mány- és nemzetellenes kísérletekkel vívott elszánt küz- j 
delmünkben, valamint a ferde pártviszonyokból eredt fonák [ 
helyzetek kritikájában, melyek okai és forrása a jelenlegi 
válság, a „Budapesti Hírlap* minden egyes száma a nem
zeti jogok és aspirációk diadalmas bőseként szállott síkra.
A közönség érezte, hogy lapunkban a lógó szintékben, leg
bátrabban és Jugeiszáutubbau nyilatkozott meg a közér-tű
iét szava Es a mikor a közönség napról-napra lavinaként 
növekedő tömegével segítségünkre és támogatásunkra j ö t t : 
a „Budapesti Hírlap* döntő erővel működő11 közre a : 
vitás kérdések megostromlásábaii, a politikai fordulat és j 
az uj események előkészítésében. A pártoktól független, 
csakis a közérdek által vezérelt és saját becsületes meg- I 
gyózódósüaktől diktált működésűnk akkor érte el legszebb 1 
jutalmát, a mikor minden igaz magyar ember a „Buda
pesti H írlap ib an  kereste és találta a nemzeti ügyek leg- 
fáradhatatlanabb, legszívósabb és legvehemeusebh védelmét. 
Legbuzgóbb iparkodásunk, hogy a „Budapesti Hírlap* a 1 
jövőben is az maradjon, a mi volt, a minek indult, a mely i 
irányban hatalommá növekedett, a miben az elsőséget nem i 
engedheti át soha senkinek: a legmagyarabb újság, tar- j 
tatomban, lélekben, szóban egyformán. A legm&gyarabb 
újság és mint ilyen a nemzeti érzület leghűbb tolmácsa, 
ébresztője, izgatója és ha kell lángba boritója. A legtisztább 
tudatossággal hirdetjük és valljuk, hogy olyan időkben, a 
mikor a inemzet eszme fajfentartú és államalkotó erővel 
érvényesíti magát mindenütt, hogy ugyanakkor nemcsak 
jog, hanem kötelesség nekünk magyaroknak a sovinizmus 
lelkesedésével, sőt türelmetlenségével szolgálni a nemzeti

irám* mindenben és mindenkor. Ez a mi program műnk. 
!•; j>t. :iatomunkkal nekünk adott igazat a magyar küzüu- 
ség. mely semmiről sem irtózik inkább, mint a színtelen 
es lelketlen kozmopolituságtól, a hamisságokra és az 
elmék megtévesztésére alkalmas czifra jelszavaktól: nekünk 
adott igazat, midőn lapunkat szinte hihetetlen mértékb-n 
felkarolta és egyre jobban terjeszti. E programmal folytatjuk 
a jövőben is mindeunapi munkánkat a közügyek szolgála
túban. Folytatjuk erősen fegyverkezve a nagy tusákra, a 
melyek a közeljövőben a nyilvános élet minden munkására 
várnak. A nemzeti munkából részt kérünk és részt fogunk 
benne venni legjobb tehetségünk szerint, pártolva és tá
mogatva mindent, a mi szükséges, életképes, derék és jó; 
ostromolva, üldözve mindent, a mi czéltalau. félszeg és 
becstelen. Ebbeli szándékunkban nem fog bennünket kor
látozni semmiféle személyi tekintet, párt-és hatalmi erdek 
és nincs az a politikai fordulat, melynek kedvéért és érde
kében pártatlanságunkat és elfogulatlanságunkat csak egv 
pillanatra is feladnék. A szigorú objektivitás útját fogjuk 
követni a zsuriialistika minden egyéb ágában Az irodalom 
és művészet kérdéseiben mint eddig, úgy ezentúl is szigo- 
iuan mellőzni fogjuk a pajtáskodást és klikk-szellemet. 
A mi megfelel a szép és nemes izlé.siiok, az mindig elfo
gulatlan méltatásra fog találni lapunkban. Mi magunk is 
azzal vélünk legjobb szolgálatot tenni az irodalomnak, 
hogy egy sor se jelenjek meg lapunkban, a m.-ly az iro
dalmi mértéket meg nem üti. Közleményeink irodalmi szín
vonalának előkelősége kezdettől fogva legfőbb gondunkat 
képezte El is értük vele azt, hogy a „Budapesti Hírlap* 
a lég ki fogásta la nabb m .gyarsággal irt újság es minden, k- 
föiöit vozérezikkei és tárczái ír dalmi érték dolgában ver
seny nélkül állanak. Tudósítások és birek dolgában a leg
gazdagabb és legmegbízhatóbb forrásokkal rendelkezünk. 
E nemű közleményeink megválogatásánál mindig szemelőtt 
tartjuk, hogy a legműveltebb és legkényesebb ízlésű közön
séget szolgáljuk. A valóságot, igazságot és ildomosságot 
sohasem áldozzuk fel a szeuzácziónak Az erkölcsi tiszta
ság. a jó és nemes érzés tiszteletbeli tartásával a „Buda
pesti Hírlap* bű, szolgálatkész és lelkiismeretes házi- 
barátja óhajt lenni minden magyar mi háznak. — Az 
előfizetés feltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, né
gy, d vre 8 f r t  őt) kr., egy bóra 1 f r t  20 kr. Az előfize
tések vidékről legczélszeriibbeu postautalványnyal eszkö- 
zölh-tók következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap* 
kiadó-hivatalának, IV. kér., kalap-utcza 10. sz. Az egész 
fütdö ivad alatt előfizetőink kívánságára a lapot bárhová 
utánuk küldjük, még akkor is, ha a nyáron át többször 
változtatnak tartózkodási helyet. A „Budapesti Hírlap* 
jelenleg rendkívül érdekes két kötetes angol regényt közöl: 
„DOKTOR KUPI 1)0* irta Brougtlion Khoda E regénynek 
április h.í I-éjéig a lapban megjelent részét (20 folytatás! 
az uj előfizetők külön lenyomatban ingyen megkapják.

A nap és  éj hossza. P iac i-á rak .
Muraszombat márc.30. 
Búza mm. 7 80 8.— 
Rozs . 6.50 7 — 
Zal, . . 6 80 7 . -  
llaj.liua 6.30 6.6') 
Köles . 4. — 4.30
Bükköny ------
L-'lier —.— —.— 
Kukorica, 5.30

„ száraz  5 60
Leniniig —.------ .—

Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Hegedéből SpiclTőidnek

indul reggel 1 óra 30 pcrczkor és odaér 6 óra 14 perczk.
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 „

'vpielfeldröl Hegedébe
indul reggel 7 óra 30 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk.

délután g „ 3  „ „ „ 3 „ 35 „
este tí „ 45 „ „ „ 8 ,  37

Mai 
| Á p 1

A n a  p i  h o l d

kel nyug
szik kel nyug

szik
5.45 6.26 1. 3 3.2*2

:si. 5 43 <; 27 e-f.i) 3.591
i . 5 4 1 6 28 2. 7 4 ao

2 . 5.39; 6.30 3. i 4 4 86 j
a . 5 39 6 31 4.23 5.! (i
i . 5 34 6 32 5.33 5.36

5.32| 6.34 6 43 5 57j

HIRDETÉSEK.

f e t
A la p i t  l a t o i t  IS . »7 -Im‘ i ».

e i n s c h n e i d e r  J a k a b j j
I. cs. és k ir. szab. ágynem ű-gyáros,

Zongora Egy rövid szá rnyú  e l a d ó ,  
i  ts e  n j  a k a r l» a n 1 e v o

Z O N G O R A  - 1 * !•X i í A f e *
ajánltatik eladásra felette jutányos áron.

Zj “ B ővebbet m egtu dh a tn i e la - j “
Z o n g o r a  k iadóh iva ta lában . 6 I 3  U 0 .*

cs. és kir. fensége Klolild fdlie rezeg nő udvari szállítója,

f  számos kitüntetések és szabadalmak tulajdonosa, jK f*"
r  ------------------------------------------------------------------------ ** {
f  B U D A P E S T ,
r  K i r á l . y - i i t e z a  7 ! ) ,  K a já t  l i á / . á b u u ,  3

r  bátorkodik a tisztelt, közönség figyelmébe ajánlani dii-.au felszerelt raktárát az ú v 
Lnemii szakmába vágó összes czikkekben, mint közönséges, linnin és l.igfinnmabb 
l paplanok, ágybetétek, lóször és tengerfű m atrnrzok, szalmazsákok, pokröczok 
?és takarók, tollak és pelybek, vasbutorok, továbbá szőnyegek és függönyök, .
^  nemkülönben diván és asztal takarók, stb. * #

r  A kitűnő lúrb  ü ; lló

l % \  i :  l i  i g  l i  i :  í s  é  k  i i  i  i i  i  íh
; fehérnemű én kelengye-f/yár budapesti raktára.

L Minden fajtájú feliérneiniick, különöse pedig teljes ki házast tási felszerelések 
u legmérsékeltebb árakon.

f R a jzok  és á r jegy zék ek  bérm entve és ingyen

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán
fáin n . llcii és felitlmulhallan az étvágyhiáuy, 
gyomorgyeng.'ség. rósz s./ngu lehellet, szelek, sa-

f-lböfögés, kólika. gyomorhurut, gyomor- 
hugykő-kép/.ődes. túlságos nyal ka-képződés, 

'iga-ág, midor és hányás, lóin jós (ha az a gyo- 
.ir!iri| írnál), gyomorgörcs, s/idvszorulat, a gyo- 
ornak túlterheltsége étel és ital ált-I, giliszta, 

és májbetegség, úgyszintén arany-eres báu-
t a I l i i n k  e l é n .

E gy  üvegcse á ra  h aszn á la ti u ta 
sítássa l e g y ü tt  4:0 k r.

Központi szét.küldési raktár nagyhalt és k csínyben ;

B R A D Y  K A R O L Y
.,»< é ra iig y  n lt io z 4* .v.imzett gyógyszertárában E4 re  ni z í<t !m‘i i , 

Morvaországban.

i á t n H H i N i
Nyomatott örftobaum Márk gyorssajtóján Muraszombat.
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