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1.
A hagyomány!
Mikor azon indokok lesznek szakavatottan j 

mérlegelve, amelyek az ember tetteinek rugói
ként működnek, a lélekbúvárok ;t legerősebb 
indokok egyikének a nemes hagyományhoz 
való i őr hetet len ragaszkodást nevezik meg.
\ a|„ j a nemes hagyomány iránt érzett hű 
ragaszkodás eredményezi nemcsak a véres 
háborúban nyilvánuló katonai erények leg
többjét. hanem a békés munka ölén viruló 
polgári erenyek számosát is. A katona még- 
,,;y nagy veszélylyel is daczol; mert zászló
sinak hűséget esküdött; már pedig e zászló j 
védelme hagyományként követeli derék hívei
től a „vérünket, életünket!“ A szorgalmas 
polgár pedig hagyományul köti gyermekei j 
lelkére, hogy — ha atyjok mesterségét, foglal- | 
kozását űzik — a „czég“ jó hírnevére szemök | 
fényénél is jobban vigyázzanak.

A nemes hagyomány azonban a legkivá
lóbb szerepet az uralkodó-{lázaknál tölti be, 
mert azok tagjainál a nemes hagyomány tet
teik legtöbbjénél mint erkölc i rugó mű
ködik közre.

Láthatjuk ezt a felejthetetlen József nádor 
köztiszteletnek örvendő családjánál is; mert a 
minő honszeretet táplált a nemzetéhez sirig 
hű atya. époly lángoló hazaszeretetei bizonyít 
be minden alkalomkor fia; még pedig azért, 
mivel magyarnak született s magyarnak ne
veltetett, magyarnak érzi s vallja magát, 
hanem azért is: mert hagyományul örökölte 
dicső atyjától a honszerelmet. Ez az oka, hogy 
az országban igen számos derék hazafi nagy 
figyelemmel kiséri József k rályi magyar her-

czeg s osztrák cs és kir. fölierczeg minden 
tettét, ameíyv*ri "Mfc/íigy javára szolgál. Ezen 
működés egyik legfontosabb s legáldásosabb 
részét, azon fáradhatatlan, nemes buzgalom 
képezi, amelyet József királyi magyar berczeg 
a tűzoltóság megalapítása, terjesztése, javítása, 
népszerűsítése nagy érdekéi) *n kifejt.

Mióta az országszerte rokonszenves volt 
belűgyér, Tele RT Géza gróf, erélyesen látott 
a leghazafiasabb munkák egyikéhez: általá
nosítani, fejleszteni a tűzoltó-intézményt, az
óta József királyi magyar berczeg vonatkozott 
ügybuzgalma fokozott mérvben gyarapodott 
jelentőségében

Akik kellő figyelemmel kisérik az ural
kodóba/ ezen kitűnő tagjának közhasznú mű
ködését, most is nagy örömmel tapasztalták, 
hogy ö még a laekeui beiga királyi kastély 
kigyuladását és porig égését is, amely nővé
rének, Ilenrika belga királynénak rendkívül 
számos inűgyüj töményét. is elhamvasztotta, 
a honi tűzoltó-egyletek okulására törekszik 
fordítani.

Tehát igen számos jeles honfi, élükön 
József királyi magyar 1 _ "czoggel, szóvá! s 
tettel, jó példával és biztatással buzdít nálunk 
a tűzoltó-intézmény általánosítására, fejlesz
tésére, amelynek mostanig szerfölötti hátrá
nyára szolgált, hogy hiányzott oly nagysza
bású, a kor kívánalmainak megfelelőleg be
rendezett tűzfecskendő-gyár, mely az ország 
szükségletét, különösen minőség és megbizha 
tóság tekintetében, képes kielégíteni. Innét 
van. hogy községeink nagyrésze nomzetgazdá- 
szatunk kiszámíthatatlan kárára, mindeddig 
külföldről hozatta gépeit; mivel azon néhány 
község, amely a hazai gyártmány minőségé
ben csalódott, annyira megingatta a hazai 
gyártmány iránti bizalmat, hogy inkább vásá-

A közmondások eredete és 
fejlődése.

Minden vidéknek, mimből tá jék n ak  s c sak 
nem m inden fa l in a k  voltak  és vannak oly okos 
emberei, kiknek m ondásuk — m egtetszvén  a nép
nek — közm ondásokká vnltak és válnak.

A nagyapa előszóval á tad ja  azo k at u nokájá
nak s ezekhez ta rtja  m ag át a közem ber, .sőt néha 
a m űveltebb osztály is takaróz ik  voliik, m ivel a 
közmondások képezik a nép e rkö lcsi rendszerét 
és száz könyvnél is jobban képviselik  az észt.

Mint ism eretlen kéz csodái, a/, e lm ú llak  ho
nából baugzaiiak felelik, de sem születési helyük, 
sem koruk nem tudható . N épről népre , nem zedék
ről uemzedékre, ap á ró l tiur.i szállnak  szellem i 
örökségképen. A m últ á ta d ta  az o k a t a  je len n ek  s 
a jelen, — bővítve, esetleg  uj ru h áb a  ö ltöztetve 

á tad ja  azokat a jövőnek.
11a valaki egy vagy m ás alk a lo m m al a világ 

színpadján, vagy a család i körben, könyvben vagy 
a szószéken bizonyos dolgot, röviden m egjelöl ;

Mutatvány Sirisaka Andor pécsi tanítónak legkö
zelebb sajtó alól kikerült „Közmondások könyve" cziinU 
gyűjteményes müvéből. A könyv nagy nyolczadrélbeu van 
nyomtatva, IS ivre terjed és kellemes szórakozást nyújt 
az abban lapozgatóuak humoros magyarázatai- s elbeszé
léseivel, nemcsak, de a közmondások gyűjtése tekintetében 
is nagy figyelem- és kitartó szorgalomról tesz a „Köz
mondások könyve" tanúságot, miért is nem eléggé ajánl
hatjuk azt t, olvasóinknak t íisork.

vagy bizonyos nézetet fejez ki, haso n la to t m ond: 
vagy vélem ényt ny ilván ít, a mely íté le te  és fo r
m ája szerint, a k á r  helyesen, ak á r  lie ly t-len íil mások 
tetszésével is talá lk o zv án , ism é te lte ik  és végre 
szá jró l-szá jra  jár s igy m aradandó m ondás vagy 
beszédként tö n ta r ta t ik :  m ikor egy-egy tap asz ta lá st 
Újra meg ú jra beigazolt az é le t ;  m ikor m ár ozereu 
lá tták , gondo lták  és érezték  ugyanazt, — a  közös 
érzés szavakba ö ltözött, é le tig azság  le tt, az elmés 
szó fe lk a p a to tt  s a jó ö tle t e lte r je d t:  m egszüle
te tt  a közmondás. Ls épeu azért, — m ert m in t
egy közm egegyezés szerin t m eg á llap íto tt és e lfo 
g a d o tt a lak b an  jelennek m eg m ind ig  — nem 
közönséges é rték k e l b írn ak  az é letben.

Azonban — mint liillagi Írja — vannak 
másfele eredetű közmondások is. A régi világban 
tudomány és bölcseség nem volt úgy uton-utféleu 
elszórva, mint a mai időkben, hol könyvek és 
szaklapok segítségével ezredek lapasztalatait és a 
vilagkerekség minden ismereteit szobánk négy 
fala közt kitanulhatjuk. Az őskor emberei más
kép voltak: ők sokat tettek, de keveset okoskod
tak. Csak testi erejükből végkép kifogyott vének, 
cselekvésükben leforgott életük tapasztalataira 
visszatekintve, es ritka ihletű egyes Isten avatott
jai jós pillantásokat vetve a jövendőbe, szólallak 
föl tunácsadólag, nitőleg az ifjabb nemzedék előtt; 
ez pedig áhítattal hallgatott az apak bölcseségére, 
a/, ihletett dalnok s a tölavalobt bölcs szavára, 
mely törvény gyanánt él szentségképeu szállt az 
utóvilágra. De a bölcs ismerte is hivatását. Inté
seit és tanításait rövidre szabta és oly dolgokkal 
hozta kapcsolatba, hogy vagy tárgyilag felötlők, 
vagy alapjukual fogva szembetűnök legyeuok.

roltak k ü lfö ld ö n  drágábban, mint itthon 
olcsóbban. Ezen bizalmatlanság leküzdése fogja 
főfeladatat és főuehézségét képezni az uj 
gyárnak

Hát bizony még csak néhány évtized előtt 
is nálunk ha keresett nem talált volna valaki 
olyan korszerű fecskendőt, melyet itthon készí
tettek, hanem a magyar ember kénytelen volt 
verejtéken gyűjtött garasait Prágába, Becsbe, 
Graczba, Brünnbe küldeni, ha szüksége volt 
olyan tüzfecskendőre, amely csak némileg is 
megfelelt a korszerű követelményeknek. Csak 
szerfölött lassan rendezkedett be nálunk né
hány jelentékenyebb műhely (távolról sem 
versenyképes gyár) a tüzfecskendő-készitésre. 
Mikor is azon, igen furcsa működést kellett 
látnunk, hogy, például, harangöntő-niühelyek- 
ben mint nagyon is alárendelt s vajmi kez
detlegesen űzött mellékfoglalkozás tengődött 
a tüzfecskendő-készités. Gyártásról, mely a 
műhelyekben történő készítés fölött vajmi 
számos eiönynyel bir, persze! hallani sem 
lehetett. Nem vállalkozott arra sem tőke, 
sem szakértő!

Ugyanis, a gyártású;, k, inelylyel a kor- 
szerüleg fölszerelt gyárak foglalkoznak, a 
műhelyekben történő készítés fölött két fő
előnye van: 1-ször, ily gyártmány jobbminő- 
ségü árut képvisel; 2-szór, ily gyártmány 
nemcsak jutányosabb, de olcsóbb is a még
oly ügyesen, szorgalommal vezetett műhelyek 
készítményeinél. Hogy ez igy áll és ennek 
igy kell állania, az minden gondolkodó előtt 
világos. Napjainkban a tőkepénz nagy főlényt 
gyakorol minden irányban; mert az mindennél 
hamarabb teremt olcsó hitelt és szakértelmet: 
már pedig neinzetgazdászatunk minden ágá
nál a virulás legelső kelléke az olcsó hitel 
és a szakértelem.

Ív. ;i szorosan vett közmondások keletkezé
sének történetit.

Korra nézve legtöbbjeik azon ősidőkből valók, 
mikor az ember már elevenebben szemlélődni és 
tapasztalni kezdett s eszmél kedésének eredméuyét 
szavakba foglalni is képes vala. És hogy mire 
képes az emberi szellem fejlődésének már ily zsenge 
korában, mi som tünteti föl inkább, mint épen 
közmondásainak tartalma, melyben a bölcsesség 
s eszélynek, a házi, nyilvános, erkölcsi és vallá
sos élet igazságainak oly kincsét találjuk, mely 
soha el nem avul, sőt minden fejben és minden 
szívben a hányszor megfordul, mindannyiszor meg- 
ujul s egyedüli az emberi elme müvek között, 
melyet félteni nem lehet.

A közmondások — mint minden idők és 
állapotok szülöttjei — Szvorényi szerint — épeu 
oly közel állanak a mai naphoz, mint a homályos 
őskorhoz, és oly közel minden idők bölcseihez, 
mint a nép együgyű gyermekeihez. Születtek s 
születnek, hely és uépfaj vagy néposztály különb
sége nélkül minden arra való alkalommal; de 
mikor, hol és kiről? — csak ezt ne kérdezzük 
tőlük. T. i. mert csakis nagy ritkán válaszolnak 
rája. Ktdetkezésiik korához, helyéhez és kivált 
szerzőjéhez, — mmt már mondottuk — ha csak 
tájékozolag is, alig egy pár út-mód szolgálhat 
kezünkre. Egyik, az egyenes vonatkozás bennük. 
Így melyekben uyílhuzásról, íjról: ha madárra 
tárgyalsz, ijadat ne pengesd; király választásról: 
házasság, hadverés, király választás Isten dolga; 
— török-, tatár-, kuruez s labanczról stb. fordul 
emlékezés elő. Gyakran csak tagadólagos eliga
zodást nyújtanak, pl. ez: „Viozkáudozik, tuiuA



vat küldött és pedig 3 drb ménlovat., 4 drb kan- 
czát és 2 drb 3 hónapos csikót.

A lovak berakodás! helye a regedei vasat 
volt. Mivel a kiállítási igazolványok elkésetten 
érkeztek hozzánk, a lovak csak a kiállítás meg
nyitása előtti napon indíttathattak útnak és gyors
szál Ütmánykép kellett azokat feladui, hogy rendes 
időben oda érhessenek; a lovak 4 vasúti kocsiba 
lettek berakva.

Juuius 5-én Becsbe a déli vasúthoz érve, a 
lovakat etetes és tisztogatás végett ■ gy matz- 
leiusdorfi istállóba helyeztem el, minek megtör
ténte után útnak indulva, délután 3 lírakor ér
keztünk a kiállítási helyre, hol mind u ló rendes 
helyét elfoglalván, a kiállítás egész tartama alatt 
azon maradt.

Június ti-án reggel !) lírakor kezdődött a 
IV, sorsz. magyar kisbirtokosok lókiállitása, mely 
esőzés miatt e napon csak igen gyéren volt lá
togatva.

Június hó 7-éu 15,000 látogatója volt a ki
állításnak. és különösen Lukács János és Lukács 
József kanczái csikóval együtt részesültek általá
nos tetszésben. E nap látogatói közül megemlítem 
(Stefánia föherczegnót, ki lovainkat behatóan te
kintette meg, továbbá Ranior és Albrecht Stlva- 
tor főherczegeket, Nusszati «s l’iilöji iierczog-t, 
Maria es Koburg Luiza töhortíze.gnőkei, Kielmuiis- 
egg grófot stb. — Minden nap delu'an 4 Órától 
(i-ig a lovak a/, úgynevezett nagy körben időztek, 
hol a könnyebbek kettős és négyes kocubp lettek 
fogva, a mi lovaink pedig a körben háromszor 
leltek körül vezetve, ltl időzött a kiállítási bizott
ság is, és itt volt a tulajdon képein kiállítás vagy 
megszemlélésnek színhelye, hol a néző közönség 
szilie-java gyűlt egybe.

Juuius 8-án délelőtt 0 órakor minden egyes 
ló a bizottság tagjai áltál biliilóaii megvizsgál
tatván, e napon a dijak meg lettek állapítva, a 
kiosztás pedig juuius ll-éu törtéül meg. A dijak 
a következők voltak: 1-só d«| : a lualllla.-i okle
vél, 2-ik díj: ezüst érem, a 3-ik d íj; lironz erem 
és végre allauii dijak, melyek ezüst pénzben let
tek kifizetve.

Tudvalevőleg a hírlapok is dicsérőleg emlé
keztek meg a vasmegyei, kollekcziőrol, mely a 
bronz-érmet nyerte el. — Hogy e/.e.i eredmény 
oroszlánrésze a muraszombati járást illeti, k'lümk 
azon körülményből, h»gy — a csikókat nem rzá- 
initva — a vasmegyei Kollekc/.ió csap m 11 lóból 
állott, mely számhoz a muraszombati járás maga
7-el járult. E fölött dicséretre méltó a muraszom
bati gazdasági fiók-egylet áldozatkészségé, mely 
a vasmegyei gazdasági egyesülettől e czelra csti- 
páu 350 triót kapván, a hiányzó költségét saját
jából fedezte.

Külön jutalmat “nyertek a mura szombat i já
rásból: Lukács János 5 éves kauezája csikóval 
együtt 80 frtot és Lukács József kanczája csikó
val együtt 60 frtot ezüst pénzb m.

Mondhatom, hogy a Muraszombat járás beli 
uóri lovak altalabiu a legjobb benyomást tették, 
mi azon körülményből is kitűnik, hogy sokan 
kértek cziműnket azon c/.ólra es ígérőt kapcsán,

hogy szükséges lovaikat ezentúl nálunk fogják 
1 beszerezni. Találkoztak vevők is, kik kitűnő ára- 
I kát ígértek lovainkért : így például Lukács Ja- 
i nosnak 650 frtot. Ernisa Ivánnak 550 frtot, Ho- 

doscseknek 450 frtot, meg Császár és Sainbtnak 
egyen kint 400 frtot.

Miután lovaink általános tetszést arattak és 
ilyformáu megismertettek, czélszerü volna a járás 
székhelyén lóvásárokról gondoskodni. Szerény vé
leményem szerint ezek létrehozására czélszerü 
volna Muraszombat város elöljáróságát megkeresni 
aziránt, hogy engedje el egy évig a lovak utáni 
helypénzt; a liók-egylet pedig buzdításul di|azza 
az első két,-barom vásárrá hajtott legjobb lovat 
és hirdesse hírlapok- és falragaszok utján ezen 
intézkedését. Ily formán meglelné a fiók-egylet 
fóir adózásáért jutalmát, a járásnak pedig egy uj 
jövedelmi forrása nyílnék.

Ezek után térjünk vissza a kiállítás színhe
lyére. Mi után a 1V. sorsz. magyar kisbirtokosok 
lókiállitásának vege lévén, újra vasúti kocsikról 
gondoskodtam, a mi ezúttal nagyon könnyű volt, 
minthogy a magyar kiállítási bizottság gondos- 
kod.>it róla, hogy a lovak a kiállítás helyszínén 
legyenek b rakva, így lehat a lovakat 3 vasúti 
kocsiban most mint telierszallitiuáuyt indítottam 
ul.ii.ir.. a un állni körülbelül 5ü Irt. ielt részünk
ről megtakarítva. Lovaink ily uiódou szállíttatván,
|iin us iio ifi-au minden baj nélkül érkeztek vissza 
R g-drb ■ Megjegyzem, hogy lovaink a hosszú 
ul uradalmaitól nem romoltak és könnyen szál
líttattak.

Muraszombat, I8l)0. június hó Lü-an.
ÁRVÁI ERNŐ, oki. gazdasz,

Hírek és különfélék.
— E lő f i ze té s re  f e lh í vás .  A  hatodik

évfolyam második / elére ezennel előfizetést 
nyitunk és tiszteletteljesen felkérjük lapunk 
i t. pártolóit, miszerint az előfizetést mielőbb 
megújítani és lapunkat becses körükben ter
jeszteni szívesek lennének A  kik pedig még 
előfizetési díjjal hátralékban vannak, ne ter
heltessenek azt kiadóhivatalunkhoz beküldeni. 
Lapunk előfizetési á ra :

Egész évre . . 3 f r t  — kr.
Fél évre . . 1 „ 50 v
Negyed, évre . . .  7ő „

A  vMuraszombat és vidékeu 
szerk kiadóhivatala.

A yilv . k ö s z ö n e t .  A muraszombati all. 
e|. néptanoda III. Vl-ik fiosztalya zarvi/.sgá jau 
Tekintetes 'f iiök Ernő kir. közjegyző ur az alábbi 
levél kíséretében küldött 50 példányt Arany Já 
nosnak „Toldy*-|ából : „Ürömmel ragadom meg 
a mai nap alkalmat arra. hogy az iskola iránti 
meleg érdeklődésemet és edes hazai nyelvünk 
terjesztése körüli kötelességérzetemet ez utón is 
tanúsítsam. Tisztelettel ide csatolok 50 példányt 
Arany Jánosnak „Toldi“-jából oly kérelemmel,

Tekintsük, például, a  kézmüiparost, aki 
műhelylyel bir, és a gyárost, aki gyár fölött 
rendelkezik. Az első nem bírván olyan olcsó 
hitellel, mint az utóbbi, kénytelen a nyers
anyagot drágábban fizetni meg, mint az utóbbi; 
ennek azután az a következménye, hogy 
k é sz ítm é n y é t  d r á g á b b a n  á ru lja , 
mint a gyáros gyártmányát, még pedig azért 
Is, mert az utóbbi nemcsak olcsóbb in és jobb 
minőségben beszerzett nyersanyagot dolgoztat 
föl, mint az előbbi, hanem kisebb költségen 
is állítja elő gyártmányát, — a tömeges 
munka folytán, mint a műhelylyel bíró iparos 
készítményét. Ámde a gyáros nemcsak jutá
nyosabb és olcsóbb, hanem jobb iparterméket 
bir a vevőknek uyujtani, semmint a műhely 
ben dolgozó iparos; mert a gyári munkának 
azon rendkívül nagy előnye is van a műhely
munka fölött, hogy a gyárban dolgozó munkás 
folyton ugyanazon részét állitván elő a gyárt
mányoknak, szerfölött nagy ügyességre tesz 
szert szakmája illető ágába; s így az ily 
tökéletes részekből összeállított gyártmány 
sokkal jobb, mint a műhelyek készítménye, 
amelynek uiindenik részét egy munkás kény
telen készíteni, akár ügyes az illető, akár 
nem. Ez a inuukafelosztás előnye, amely euró- 
paszerte csodákat müvei.

Budapest a szó legszorosabb értelmében 
uj uagyváros. Nincs Európában egyetlenegy 
más nagyváros, mely oly rendkívül gyorsan 
fejlődött azzá, ami — a magyar fővároson 
kívül. Széchényi István gróf látnoki szellemű 
Budapest gyors fejlődési irányát Újpest felé 
jósolta; s ez valóban bekövetkezett: az új
pesti országút két oldalán több és fontosabb 
gyárteleppel bir a főváros, mint bárhol másutt, 
gőzmalmaitól eltekintve. Ha olyan külföldi ös- 
merőst kalauzolok Budapesten, aki gyáripa
runk iránt érdeklődik, a gőzmalmok megmu
tatása után rögtön kocsizom ki vele az új
pesti országúton, melyre csaknem szakadat
lanul sorban jelentékeny gyártelepek dőlnek 
ki. Ezen gyártelepek között a legkiválóbbak 
egyike Tarnóczy Gusztáv országgyűlési kép
viselő tüzfecskendő gyára, melyre méltán illik 
a derék vidéki tűzoltók jelzője: „a legelső 
magyar tüzfecskendö-gyár. “

Értesítés"
az 1800, évi juuius liú <i-tól 11-ig tartott bécsi általános 

gazdasági és erdészeti kiállításról.
A muraszombati gazdakör e kiállításra 7 lo-
* Múlt számunkra elkésve érkezett. Szerk.

poltrás malac/, a garasos kötélen," — magától 
é tetik : a B polt urat és „garast" maga a közmon
dás korra nem előzhette meg. Hasonlóan: „ki 
a krajezart nem becsüli, a forintot sem érdemli*
— bizonyára abban az időben született, a mikor 
a „krajezar* és „forint" forgalomban volt mar.
— Szerzőjükhöz még kevesebbnek lehet hozza 
férni. Valamint a népdalok, úgy a közmondások 
szerzőit sem lehet kikutatni. A bibliaeredetüekhez 
aránylag még legkönnyebben juthatni, milyenek: 
A ki másnak vermet as, maga esik bele. (Zsolt. 
VII. 16.) Vak vezet világtalant. (Evang.) — Még 
bővebben találkozhatik a nyelvtudós az ó-klaszikai 
korból számlázottakkal.

Abból, mi a közmondások fogalmáról elő
adatott, kitetszik azok ó régisége is. Mert egy- 
idejüek az értelmessé lett nyelvvel. Miud a mellett 
mint irodalmi tárgy, az ó szövetségi bölcs király: 
Salamon által emeltettek ama fokra, hogy a 
szent-könyvek egyik tartalmas részét a „Példa
beszédek" teszik, melyek már annyiban is külön
böznek a közmondás mai fogalmától, mert azokat 
ő maga szerzé. Legalább meg vagyon Írva: „szerző 
3 ezer példabeszédeket." (1 kir. 4: 32.) Mi pedig
— mint az eddig mondottakból is kiviláglik — a
közéletből szeretjük fölfogni és elfogadni azokat....

(Ilyenek néhány inagvasabbját Sirisaka vas
kos „Közmondások könyvéből* kikapva, kóstoló 
gyanánt nyújtjuk t. olvasóinknak.)

Bekukkantott, mint Bolond Istók Debreczenbi .
Léván élt hajdan egy Istók nevű bolond, ki

nek bolondsága különösen abból állott, hogy esz- 
tendőukiut elmeut Debreczeut megnézni; azonban 
a városba sohasem lépett be, hanem a vámkorlát
nál bekukkantván, ismét vissza ballagott Léva felé.

Belül a haja, mint az oláh kecskének.
Az oláh kecskének szőre egészen elment ha

jastul; mikor aztáu áruba bocsátotta az oláh, 
azt hazudta, hogy kecskéjének szőre mind belül 
▼agyon télen, mint a bundának : most így jobban 
m egtartja a meleget.

Borban van az igazság.
Egy lármás veiidegsagbert egy jelenlevő 11 :'-e- 

zeteS tudós inagaba vonulva hallgatag ott ült az 
asztalnál. Egyik szomszédja, hogy fel vidítsa, ’össze- 
koczczautja a poharat vele s „igyunk" — u gy - 
mond — „ni vnto veritas." Uram! tel.de a tudós, 
tartsa meg ezt a példabeszédet azok számara, kik 
józan létükben hazudni szoktak.

Csőri csukának nincs mája.
A csőri (Nograd m.) tógádéban megszállt 

egyszer Mátyás király és csuka-májat akart enni 
csupa tréfából, mert jól tuda, hogy azt a szakácsáé 
igen szereti. Ez feleié: nincs maja a csőri csu
kának. Mire a király; „de ha agy, akkor a pa
lotai pálczának sem lesz száma." A csukamáj 
természetesen az asztalon termett.

Drága a haj vár. de meg is éri.
tSzabadkáu egy gazda többek közt balikrával 

traktalta vendéget, ki ebhez csakhamar becsüle
tesen hozzá is látott, minden más olcsóbb ételt 
mellőzve; i gazda ezt egy kissé niegsokalta s hogy 
káviárjából keveset megmenthesse!), azt inoudo- 
gatá: „a hajvar igen draga." Az elrettentbetetlen 
vendég pedig egyre csak azt válaszolta: „drága, 
drága, de meg is éri * E mondást a bácskaiak a 
potyakedveiőki'e szokták alkalmazni.

Eben gubát cserél.
Egy gubás kocsis ebet akart lopni. Hogy 

könnyebben megfoghassa, ledobta gubáját, s a 
kutyának morgalódasai közt ott is felejtette. Haza
jővén a kutya ura, ebét ugyan nem, de a gubát 
a kocsi mellett lelte. A gazda vis>zajöttét messzi
ről látta a tolvaj, nem mert visszamenni gubájáért. 
Midőn másnap kérdezték tőle pajtusai, hova tette 
a gubáját? Az igazat megvaHam s/.égyelvén, azt 
felelte, hogy az éjjel az ebet cserélte gubájáért.

Eszeveszett vár meg gének bolond az ispánja.
Egy helység számára — meséli Ballagi 

vizi pti'kut csináltatott, a vármegye. L)o minthogy 
aztán soká tűz nem támadt, úgy megrozsdasodott, 
hogy később hirtelen tűz ütvén ki, a vizi puská- 
nak semmi hasznát venni nem lehetett. A vesze

delem után a helysét; ejoi a dolgot a vic .ispánnak 
bejelentvén, ez azt javasolta, hogy máskor a tűz 
előtt bírom nappal mindig a vízi puskát meg 
kell próbálni. Hazatérvén e helység elei, midőn a 
javaslatot foganatba venni akartak, a parancs osto
baságát beláttuk, n akkor mondtak: eszeveszett 
vármegyének bolond az ispánja.

Hadd vegyüljön, mint a katona éneke.
Egy katona jó kedvvel menő a templomba, 

— Írja Erdélyi — s éneklés helyett dalolni ke/.de. 
Katona uram, monda szomszédja, nem ének az, 
hanem nóta. Mindegy, feleié a vitéz, hadd ve
gyüljön a többivel.

Ilátra van még a fekete leves.
Hátra van még a nehezebb része. Tököli Imré

vel történt, ki 1685 ben ebéden lévén a nagyvá
radi török basánál, amint a sült után fel akart, 
kelni az aszialtól, e szavakkal marasztalták : 
„hátra van még a fekete leves* (vagyis kávé). 
Mert úgy volt mar előre kicsinálva, hogy kávéivás 
illan azonnal fogassák el Tökölyi, a mi meg is 
történvén, rabul vitetett Unuápolyba.

Kapkod, min1 Iléniát a me.nnykuhöz.
Egy Beruát ue\ü német — így meséli Bal- 

laifi — mikor megharagudott, mindig zsebeihez 
kapkodott, ha nem talalhatua-e valamelyikben 
mcniiykövet, hogy annak kire megharagudott, 
fejéhez csapja.

Ki korán kel, aranyat lel.
Egy apa azzal serkentette tiat. a korán ke

lésre, hogy a szomszéd fia. korán künn jáiván, 
aranyat talált; mire a fin nagyot ásítva — 
o<al< azt válaszolta, hogy még korábban kelt fel 
az, aki az aranyat elvesztette, s ezzel megfordult 
és tovább aludt.

Kutya baja, mint a szentesi halottnak.
Kísért-- a gyaszfelekezet a halottat, útközben 

n -gy záporeső ért-* s a oyaszmeuet bevonult egv 
házba a zaporeső elöl. Valaki kérdezte: „hát a 
halott mit csinál?" Mire egy másik azt felelte: 
„Kutya baja! betoltuk a kocsit a halottal együtt 
u félsz* r ala!" ___.. ,



Iio"v belátása ■zcriul a növendékek közt kiosztani 
szíveskedjék ; hadd emelkedjek a vizsga ünnepé
nek hatásossága s legyen a kis gyermekeknek a 
szünidő alatt is kedvenc/ olvasmánya, melyben a 
gyermeki szeretet a szülő iránt felpezsdül, a lé- 
”'k nemeshiil s mely által a magyar dicsősége 
ni;tld> tért téglái es elragad.* Fogadja e nemes 
jniiin|,vért a jutalmazott tanulóim hálás szívből 
;.a:ió kő'/önetet. Adjon az ég .-ok ily taniígy- 
. ,  i ni i - - 1 ó t> t-ljesitó isknláinknak !

.Muraszombat, 1890. juillii* 25.
Takács R. István, tanító.

I i » möiirl* i»yiIvániIá«.  T.k. Tőrök
|.‘iiui kir. közjegy'it ur folyó hó 26-án délelőtt 
./ allauii elemi í-kola II1. — VI leányosztályában 
, .rtntt évi zárvizsga alkalmával két jómagavise- 
i |ü szorgalmas lánykának 2 - 2  eziistforintos 
„taliuat adott, úgy óo darab kis könyvet oszta- 
,o!l ki a tanuló-lánykáknak, Arany János „Toldy" 
«-/.imii kitűnő müvét. Czélja ezen könyvek által 

tanulókat a szünidőben is hasznos olvasásra 
.•rkeuleui megismertetni a magyar kitűnő írók

nak olcsón megszerezhető munkáit és megkedvel
té,ii közvetve a szülőkkel s igy a magyarosítás 
szent ügyének szolgálatot tenir. Továbbá tek. 
Ii. [.'iiredi Sándor bellatiuczi orvos ur szintén 2 
forgalmas tanuló-lánykát pénzbeli jutalommal 
tüntetett ki. Fogadják ueiuesszi vii adományukért 
a fenti taiiiigybarátok részemről, mint a megju- 
t:tini»z>ittak tanilóniójétől hálás köszöneteinet.

özv. Andalíts Gyuláné, tanítónő.
Itiiszöm'l n y i l v á n i l á s .  Méltóságon 

gróf Széchényi Tivadar országgyűlési képviselő 
urunk, mint iiiinden évben, tigy az idén is kegyes 
volt a kőhidai állami népiskola legszorgalmasabb 
tanulóinak jutalmazására tíz (10) forintot ado
mányozni. — Valóban szerencsések e határszéli 
iskolások, hogy ily magas pártfogásban részesül
nek. és szorgalmuk- s j<í maguk viseletéért szel
lemi haszon mellett anyagit is húznak. E nemes 
áldozatok a tanító működését is megkönnyítették. 
He, evi fáradozás és áldozatok folytan nincs <; 
határszélei) több ellensége a magyar nyelvűek. 
Most már elismeri örege-apraja, hogy mily nagy 
kincs anyanyelv mellett a hazai nyelv. — Es 
mindezen eredmények kivívásában nagy érdeme 
van ö Méltóságának, mely kegyességéért fogadja 
ö Méltósága e téren is úgy a gondnokság-, mint 
az éu és tauitványaim mely tisztelettel páiosult 
alázatos köszönetét. — Isten éltesse ő Méltóságát 
viruló egészségben és boldogságban a haza s il
letve járásunk javára még igen sokáig!

Hunyadi Nándor, 
néptanító, goudn. jegyző.

— K öw zöjiel ny il vániláM . A kőhidai ál
lami népiskolában e hó 23 án megtartott zárvizsga 
alkalmával főtisztelendő dr. Ivancczy Ferenc/, 
csendlaki plébános ur, a hittant magyar nyelven 
Kgszorgal masabban tanuló r. kát. növendékeknek 
öt (5) forintot ajándékozni kegyeskedett. Fogadja 
0  Fótiszteleudősége ez utón is tanítványaim ne
vében hálás köszön etemet.

Hunyadi Nándor, uéptauitó.
K örjegyző-V alit* /.! á s . Luthár Gergely 

niártonbelyi körjegyző ez .állasáról lemondván, 
nyugdíjba lépett s az így megüresedett körjegyzői 
állásra pályázat hirdettetett. — A tegnapi napra 
kitűzött választás niegejtetvéu. ez alkalommal 
Bellecz Ede stridői aljegyző lett Ficzkó János 
ellenében egyhangúlag a niártonbelyi körjegyzői 
állomásra körjegyzővé megválasztva. Gratulálunk 
a fi ital embernek és sok Szerencset kívánunk 
neki uj állomása betöltésében !

— Folyó hó 24-iki ors/.agos  v á s á r u n k  
egyike a legsilányabbaknak mondható, mert nem 
csak vevőkben, de eladókban is volt ezúttal nagy 
hiány. Azonban miként minden roszuak megvan 
a maga jó oldala, most is: — holmi vásári tol- 
vajlásokról semmit sem hallottunk.

J o ló k o iiy  ság . A muraszumbali tauilo- 
kör árvahá/.-alapja részére adakoztak: V uc-ják 
•Sándor 2" 0 1 frt GO kr. s a muraszombati áll. 
iiéptuuoda Ml. —VI. liosztaly tanulok összegyűj
tött filléreikből 2 forintot. Fogadjak halas kö
szönetét a körnek a szives adakozók ! különösen 
a zsenge gyeriocksereg, mert a mit ti adtok, 
szívből és szívvel adjátok, de maradjon is ezen 
adakozástok emléke szivetekben örökké bevésve 
S jegyezzelek meg: amit ide s e czélra adtatok, 
azt szegény arva gyermektárstok nevelésére 
nyújtotta jótékony kezetek!

Muraszombat, 1890. ju t. 25.
Takács K. István, 

az árvahaz-alap főgyűjtője.
— ^ ig y e liu ez le ié .* . Közeledik az idő,

hogy szőlősgazdáink második védfecskeiidezést 
alkalmazzák a , peronospora viticola* uevii szöló- 
levélbetegség ellen. -  Szabály az. hogy az első 
fecskeudezés után 1 hónapra a második fecsken- 
dezést kell alkalmazni. Vegyék ezt szőlősgazdáink 
«zives tudomásul. Takács R. István,

gk. titkár.
'IViit|»loni-i*al»lá*. A muraszombati 

izraelita templomba a f. hó 25—26-iku közötti 
*ÍÍel ismeretlen gazemberek az ablakon át belia- 
f°ltak és az abban elhelyezett pörsölyt feltörve, 
tartalmát eltulajdonították, ii vr a tettesek ezúttal 
lárado/.asukat ,érdem szerint luegjutalmazottuak*

nem látták, a pörsölyben ezúttal — mint értesü
lünk — 1 írtnál kevesebb rézpénz lévéu csak 
benne, a hitközség mégis nagy mulasztást követ 
el azáltal, hogy a templomnak legalább alsó ab
lakait Viisrácso/.attal nem láttatja el ; mert eset
leg megtörténhetik, mikép nemcsak hogy a por* 
söly máskor gazdagabb tartalom lesz, de meges- 
hetik ilyenkor az is, hogy a szeutségtörő fi/yelme 
más, a templomban őrzött ereklyére irányul, mi
kor aztán a hitközség kára jóval nagyobb lesz. mint 
a mennyit ablakrácsozat cziméu eiég helytelenül 
megtakarít.

-  í /.lel lirly i s é g - v á l lo / lu l á * .  M-xner 
Mátyás helybeli vaskereskedő és köztiszteletben 
álló városbiránk az évek óta a Simon-féle ház
ban volt üzlethelyiségét a fóutc/.án levő előbb Né
meth Jőzsef-féle, most a muraszombati ag. ev. 
hiifelfke/. t tulajdonát képező épületbe helyezte át.

H al f ü r ö d jü n k  ?  Ez az égető napi 
kérdés most Muraszombatban. Igazán érthetetlen, 
hogy egy járásnak székhelyén micsoda véghetet- 
leu közömbösségnek kellett eddigelé uralkodnia, 
hogy az egészség fentartásának elengedhetetlen 
tényezőjéről, a fürdőről megfeledkeztek. Sem té
len, sem nyáron nincs hol fürödni! Bizony ideje 
volna, itt a 12-ik óra, hogy a szomszédos ura
dalmik és értelmiség — h í . mindjárt részvények 
aláírása mellett is — f ü r d ő t állítanának a 
Leadva patakon. Magán vállalkozó a fürdődijak 
mellett szép nyereségre tehetne szert. Talán egy 
kis értekezletet is sikerrel lehetne tartani ? Vi- 
deant consules!

T ü/.eve lek .  Tollak ->n. június 11 -én éjjel 
12 órakor Tailiáu János ottani lakós pinezéjének 
teteje ismeretlen okból kigyuiadt. és a 150 forint 
értéket képviselő pincze a szomszédok által nyúj
tott rögtöni segély daczára teljesen leégett. Biz
tosítva nem volt. — Június 20-áii.este 10 órakor 
Kisfaluban Kolossá Mihály ottani lakos istállójá
nak teteje ismeretlen okból kigyuiadt s az egész 
fából épült és zsúppal fedett gazdasági épület s 
a laklláz teteje leégett. A községbe!i lakosság 
erélyes közreműködésének köszönhető, hogy a tűz 
reggeli 4 óra tájban elfojtathatott é* így nagyobb 
szerencsétlenségnek eleje lett véve. Az okozott 
kár 400 frt s biztosítva 230 frt erejéig volt.

- I jr a  f igye lm e/ . Ir t ju k  t. olvasóinkat, 
hogy a régi egyforintosok július 1-jétől fogva 
már nem érvényesek és ezentúl 1893. évi juuius 
30-ig mar csak a ni. kir. központi állampénztár
nál Budapesten s a cs. és kir. központi állam
pénztárnál kérvény mellett válthatók he.

-  K i i h ű l ik  vavanyu  vizet  ?  A mele
gebb évszak beálltával ma már a legtöbb ember 
borura-derüre issza a suvanyiivizet. Nem is kép
zelhető nagyobb ebéd vagy másféle lakoma sava- 
uyuviz nélkül. Igaz, hogy a savanyuvizuek meg 
vau a maga jogosultsága egészségi szempontból 
is, különösen renyhe, rósz emésztéssel biró egyé
neknél, gyomorbél és hólyagbajokuál, ueiukütöubeii 
a gége, légcső hurutos hajainál, a gyermekek né
mely csouthetegségeiuél és számos más esetben, 
amidőn a savanyuviz jó sikerrel élvezhető.— Ta
gadhatatlan azonban, hogy vannak esetek, a mi
dőn a savauyuviz ivasa határozottan ártalmas, 
sőt életveszélyes is lehet a benne lévő SZéugáz 
következtében, mert az izgatólag hat; nevezetesen 
-ziv betegségekben. agyvértódulasban. vérköpésben, 
ideges izgatottságban. lázban, álmatlanságban, 
szembetegségben stb. Minthogy tehát a savauyu
viz egy itáuybau jó, de más irányban rósz hatás
sal vau, magatói értendő, hogy a szenvedő közön
ség ezt figyelembe véve, csak egészségének tesz 
szolgálatot, hogyha ez iránt előbb kikéri orvo
sának tanácsát. II. K.

- C se léd ek  i l l e lő s é g e  tá rg y á b a n  a 
belügyminisztérium egy legutóbb kiadott rende
letében következőket jelenté ki: „Gazdái hatalom 
alatt álló cseléd a helyette gazdája által befizetett 
cselédadö, illetve ennek megfelelő községi pótadó 
czimoii csak akkor szerezhet az 1886. XXII. tcz. 
10. 5j-a értelmében újabb illetőséget, ha az udö- 
la|slrumokbaii uévszcriut meg vau nevezve s ezen 
alapult az idézett töl vény 9. ij-ában felsorolt ki
fogásolva/. ilietó cseléd ellen nem érvényesítettek.'*

Vegyes rövid hírek.
.1 m eg y éb ő l .  A szombathelyi papnövelde 

theologiai tanfolyamát lliz.y János. íliling József, 
Keresztury Viucze, Mikies Gáza és Wiuhoffer 
Dezső, valamint 1*. D irá/.s Ji'.set kőszegi árva- 
házi 11. gondnok Kivégezvén, m. püspök ur mga 
által f. Ilii 27-én áldo/.árokká szenteltettek. -• 
Keiuenes-Hőgyósz község határát a sáskák annyira 
ellepték, hogy rendszeres pusztításukat a hatóság
nak kellett elrendelnie. Varmegyénk!) mi a sáskák 
ilyetén szaporodása a ritkaságok közé tartozik.— 
Varró Fal végzett jogás/, a szoiub itli dyi kir. tör
vényszékhez joggyakoruokka, 11 Midé Ferenc/, pénz
ügyi gyakoruokjelölt díjtalan gyakornokká nevez
tetett ki. — Felső-Lín egy dalárda-egylet újra 
megalakult. Muraszombatban — . . . ? — Ham bek 
Lajos cs. és kir. nyug. százados neje, szül. Berger 
Melanie élte 4 1. évében S'.t.-Gottílárdon elhuuyt. 
— A „Dunántúlu szerkesztője dr. Kólesvölgyi ur 
(ha jól értesülünk) visszalép a szerkesztéstől s he
lyét a ,üala“ ez. uagy-kauizsai lap segéd-szer- 

1

kesztője Seress Imre foglalja el. — Dr. Eisen- 
stadter Adolf pornói körorvos ezen állasáról 
lemondott. — Genur József szentgotthárdi mészá
ros-inas e hó 14-éu a Kábán hajókázott, miközben 
a vízbe bukott és benfult.

.! h a z á b ó l .  Kossuth Lajos nővére, Ruttkay- 
né-Kossuth Lujza Budapesten fényes ünneplések 
tárgya volt. — Novábau az iparosok közt moz
galom indult meg ipartestület alakítana iránt, 
melynek hatásköre az egész szolgabirói janisban 
levő iparosokra kiterjesztenék. — A deli vasút 
zóna-tarifája, melynek holuapután kellett volua 
életbelépuie, bizonytalan időre elhalasztatott. —
A vidéki kir. táblák helyiségeinek megvizsgálása 
végett Lis/.kay Jenő igazságügyim], osztálytaná
csos körútra indult. — A pozsonyi diuaiuitgyár- 
uak szürke puskaport készítő osztályában néhány 
nap előtt robbanás történt, mely a helyiséget 
erősen megrongálta s egy munkás kezén könnyű 
égési sebeket okozott. — Nyitramegye főispánjává 
Szalovszky Gyula helyére Thuróczy Vilmos uyit- 
ramegyei törvényszéki elnök lett kiuevezve. — 
Margit királyi li«rezeguő, József föherczeg leá
nyának esküvője, miut jól értesült körökben be
szélik, nem mint tervezve volt: szeptember végén, 
hanem már julius 15-en lesz a budai vartemp- 
louibau és szűk családi körbeu, teljes csöndbeu 
tartják meg. — Mattyasecz Vmcze alsó-leudvai 
takarékpénztári pénztáros a napokban vezette oi- 
tarlioz özvegy Angyal Béládé úrnőt, Koller Fe
renc/. tanító pedig Murkovich János ottani kántor 
Mariska leányát. — A budapesti Pasteur-intézetbe 
az első 2 hónapban Zalavartuegyéből is 2 meg- 
mart egyén vétetett fel, kiknek miudegyikénél 
sikerült az ojtás. — Folyó hó 23-an Budapesten 
a királyi palota előtt tartotta először a honvéd
ség a közös hadsereggel felváltva az őrséget, mi 
felséges királyunk iránt egész ovácztóvá fajult. 
— A kis lutri eltörlésével a pénzügymimsteriumbau 
újabban seréuyen foglalkoznak. — Czirdk sop- 
rouuiegyei község egy f. hó 26-áu dühöngött tűz
vész következtében majdnem vegkep elpusztult.
A kár 00,000 frfcra rúg. A lakosság legnagyobb 
része koldusbotra jutott. — Balaton-Fúred fürdő- 
vendégeiiick egyike, ív.edlacsik E idre, ki a Lo
sonc/. melletti K ip községnek volt közszeretetben 
álló plébánosa, a napokban öngyilkossá lett.

A k ü l lő id r ő l .  A kharkowi haraugöiitőbeu 
most fejeztek be egy hatalmas harangot, melyet 
a székesegyház szamara a borki-i katasztrófa em
lékére 275 kiló sziiiezüsluól öntöttek. — íSzera- 
jevo ian a „Falu rossza" ez. színdarabot „S'.eoska 
lola* czim alatt nagy sikerrel hoztak színre. — 
S'.ó fiiról írjak, hogy a sem un tó szék harmadfél 
órai tanácskozás utau a bolgár ösazjesküvési per
ben Pauicz.a őrnagy és tarsa'ra a haditörvényszék 
által kiszabott büntetést helybenhagyta. — Spa
nyolországban a kolera nem múlt még el; folytou 
konstatálnak kolera-esteket, melyek háláltál vég
ződnek. — Berlinben telefon utján a közelmúlt 
uapokbau nagy csalást vitt végbe/, egy tiatal em
ber, ki egy bankártól más nevere 15,000 márkát 
kért kölcsön, ez összeg felvétele végett hordárt 
küldött oda, kitől a pénzt átvevéu, eltűnt. — 
Saint-Jeaubau, Ürest mellett t. hó 25-én a kikötő 
híd az utasok nagy tömege alatt leszakadt Kö
rülbelül 50 ember a tengerin esett. Masnap reg
gel hét holttestet találtak meg.

Közgazdaság.
— A lo já v l é rm é ié *  e lő m o z d í tá s a .  A

végből, hogy a tyúkok szapora tojástermelésre ösz- 
töuöztessenek, elegendő fészekről kell már jó eleve 
gondoskodnunk. Minden tenyésztő vagy baromfi- 
kedvelő azon legyen, hogy tyúkóljába inkább né
hány teszek kel többet rendezzen be, mintsem keve
set. Mikor a tyuk tojni akar s egy-két tojóhelyet 
luas-más tyúkok elfoglaltak, kényszerítve vau vá
rakozni, inig a fészekből ez utóbbiak valamelyike 
eltávozott. Ahol kevés a fészek, latul lehet, hogy 
némelykor egy-egy fészket 4 —6 tyuk is ostromol, 
hogy tojásától szabadulhasson. Ilyetén aztán a 
tyúkok sokszor kényszerülnek tojásaikat az istál
lóban, csüibeu, vagy szabad kijárásuál a kertben 
tojni, a mi még rosszabb, s a mit az állat, ha 
egyszer megtelt, szokássá vesz fel, s a mitől aztáu 
bajos ismét elszoktatui. 11a a tyuk az ól puszta 
talajára tojik, akkor a tojás igen könnyen eltörik, 
a többi iyúkok az eltört tojásra rohauuak, felfal
ják. luiiuu vau aztán a tyukokuál a tojásevési 
s/.okas, mely némelykor egész csoportra elliara- 
pódzik. Szükséges lesz miiuleu fészekbe 2 —3 db 
fészektojást teuni. Erre legjobbaknak bizonyultak 
a porczelláu-fészektojások és pedig olyanok, me
lyeknek tompább végén lyuk van, hogy azon át 
a baromfi kínzói, a tetvek, poudrök stb. a tojás 
üregébe beiueujeuek, ahol meleg helyen tanyáznak. 
A tenyésztő ez áltál megszabadítja tyukja.it a 
férgektől ; a porczelláutojást időnkéül kiveszi, forró 
vízbe dobja, miáltal inindeu féreg-tenyészetet be
lőle egyszerre kiolt. E í okból minden más té- 
szuktojás, gypszböl, fából, üvegből stb. mellőzendő. 
Legjobb a porczclláu, úgynevezett prima-fészek- 
tojas. A gypsztojás nehéz és a fészekbe igen le- 
sülyedve a szalmában elvesz, mig a természetes 
tojás, melyet az említett czélca. sok tenyésztő



használ, csakhamar el/.ápul s igy teljesen kárba 
megy, könnyen összetörik s nemsokára » tyukólat 
pestises bűzzel tölti el.

— A magyar-franczia biztosító részvénytársaság 
Beniczky Ferencz ur ö nagyméiiobága elnöklete alatt f. 
évi juuius 21-én tartotta 10-ik évi rendes közgyűlését. A 
jeleutes konstatálja, hogy az intézet minden ágazatában 
nagy. egészséges s kiterjedt alapokon nyugvó üzlet lelett 
rendelkezik A társaság uz elemi és baleset-ágazatban 
5*2 millió forintnyi, az élet-osztályban 0-9 millió fo
rintnyi díjbevétel m ellett, egy rendos lefolyásában hasz- 
notbajtó iizlet-évról szántói, mely csakis az átvett koczká- 
zatok lebonyolítása s az átvett vagyon-allag lelkiismeretes 
értékelése es a múlt évben még felette magas költség-ál
lag következtében eredményezte az ösmert veszteség' t. A 
fennjelzett vésztbozo koczkázatok immár teljesen lebonyo- 
litvák, úgy hogy hasonló veszteségek a jövőben ki vannak 
zárva. Az igazgatóság a folyó évre a kezelési költségeket 
jelentékenyen leszállította s továboi megtakarításokat he
lyez kilátásba. Az igazgatóság teljes megnyugvással tekint 
immár a társaság üzletének zavartalan fejlődése elé, mely 
9 millió forintnyi tüzdij-kötelezvény-állag és 20 millió 
forintnyi életbiztosítási tárezn egészséges alapjait, az 
erőteljes fejlődés minden tényezőjét hordja magában. Az 
igazgatóság programmja egészen rövid : nynyodt, szolid  * 
takarékos üzletvezetes, technikai reform ok utáni komoly t'ó- 
rek té s , m elyek a kiilszolyiUatol hathatósakba s ez állaI ke- 
rcsbbé köllséyetsé teszik és pontos, előzékeny és lelkiismereti.s 
Icái rendezés. Az igazgatóság áltál ajánlott határozatok el
fogadása folytán a vesztesegek leírása czéljából lebélyeg
zett részvénytőke uj részvények kibocsátása által a B) 
sorozatú részvénytöke eredeti magasságára 1.599,000 Írtra 
kiegészíttetik s ez által a társaság biztosítéki alapjai 
részvénytőkében 1.500,000 —, tőketartalékban lói,ti,-,7 f«7, 
kártartalékban 1 oj l,‘>:í0-14, díjtartalékokban 3,970.229'14, 
összesen 6,666.847-15 krra rúgnak, melyek túlnyomó rész
ben pupillaris értékekben és bazaltban vannak ellielyezve. 
Az nj kibocsátású részvényekből 5000 darab 500,000 írt
tal már el is van helyezve. -  A felügyelő-bizottság fel- 
olyasás alá került jelentése hangsúlyozza, hogy az 18s9 
évi számadási zárlatban eszktizolt leírások es tarialekola- 
so ; a legfokozottabb elövigyázat követelményeinek felelnek 
meg s az elfogadási a ajánlott igazgatosagi előterjesztések 
kapcsán a társaság viszonyai teljesen cousolidáltaknak 
mutatják. Az intézetnek reális s teljesen eges/segea alapon 
nyugvó további fennállása a mai közgyűlés allai elhatá
roztatott s biztosíttatott. Nagy megnyugvással Üdvözöljük 
e határozatot a bizlosito közönség erdeaébeu, melynek e 
társaság 10 éves fennállása óta a biztosíték kóriil tetemes 
könnyítéseket s olcsóbb díjtételeket nyújtott. Nemzetgaz
dasági szempontból az intézetnek nyújtott szerep fontos
sága mellett bizonyít a kártérítések czinién kilizetett 
tekintélyes összeg, mely a 10 Cziettvben 46,236.359 írt  
87 k rra  rúgott.

— Uj ré«zv4‘i iy lá r* ii lu l .  ív iusav műtrágya 
és vegyi ipar részveuytársulat alakult a főváros
ban 3 millió forint tőkével.

— A m a g y a r  fe g y v e rg y á r  részvényei 
e héten 8 forintjává! estek darabonként.

— A b a ro m f ia k  h a s m e n é s é n e k  e g y 
sze rű  o rv o s lá s a .  V baroiutiik hasúién í-m ellen, 
mely gyakran az altatok elhullásával végződik, 
legegyszerűbb gyógyszer a vasasviz, mely követ
kezőkép állittatik elő: 1 kiló vasvitriol 1U liter 
vízben feloldatik. Ez oldatot ismét 10 liter vízzel 
elvegyüljük s ebből aduik időnként a baromfiak
nak inni. Az ekként készíteti oldat sárgás színű, 
s szájösszehuzó ize van. Ez természetesen csal.is 
a benntartott — betegnek vélt — barom baknak 
adandó, mig a többi a szabadban magának friss 
vizet keres. Az allut ürüléke ez oldattól már pír 
Óra múlva fekete es csakliaiu.tr ismét tömör lesz.

— Szőlészetünk, a mely eddig Magyarország gazda
sági bevételednek egyik Kiforrását képezte, az ujjonan fel
merült philloxera es peronospora vitieola ellenségei által 
a végveszélylyel vau fenyegetve, ilazatias kötelessége tehát 
nemcsak a kormánynak, hanem a magános termelőnek i>, 
minden erejével oda hatni, hogy a meglevő szólók fen- 
tartv a, az elpusztultak helyébe pedig újak legyenek tele
pítve. A kormány százezreiig segélyezi már most is éven
ként a szőlőbirtokosokat, de hogy a munka eredményes 
legyen, maguknak a birtokosoknak kell arra törekedni, 
hogy az uj mivelési módokban a kellő szakértelmet és 
jártasságot megszerezzék és hogy a védekezés minden 
ágában folytonosan tájékozva legyenek. Ez indította a 
belügyminisztériumot arra, hogy lő 568 s/.amu, a kultur- 
miniszieriumot pedig, hogy Ibit), számú rendeletével hazánk 
egyedüli és már eddig is elterjedt szaklapját a „Borászati 
Lapokat* a községi es megyei törvényhatóságoknak ajánlja. 
A lap. mely Baross Károly az orsz. m. gazd. egyesület 
titkáráuak szerkesztése és kiadásában jelenik meg, munka
társául bírja az összes hazai szakértőket és alaposan, 
gyorsan válaszol minden hozzaintézett szakkérdésre. T ár
gyalja a szénkénegezés, amerikai fajok ültetése és a 
homoki szólók telepítésének minden részletét, és a 
folyó nyár folyamán különös súlyt fektet a peronospora 
vitieola nevű, rohamosan terjedő szóló penész-gomba es 
az ellene való védekezés ismertetésére. Tudósításaiban 
130 szőlőtermelő és kereskedő tájékoztatja olvasóit a 
szőlők és borkereskedelem állásáról. Klöllzclési ára  i évre 
5 frt, félévre 2 f rt  50 kr. Mutatványszámokat kívánatra 
küld a „Borászati Lapok* kiadóhivatala Budapest (Köz
telek.)

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazdasági ti ók-egylet választmá

nyának 1890. év juuius -hó zl-én tartott ülésén.
Jelenlevők: gróf Batthyány Zsiga elnöklése alatt 

Kovács Károly aleluök, Dr. lvanóczy Ferencz, Pollák 
Pongrácz, Fisoher Miksa, Barharits József választói, tagok, 
Árvái Ernő, Hunyadi Nándor, Ivirbisch Ferencz e. tagok, 
továbbá Lukács József, Lukács János, Horváth Miklós, 
Császár Ferencz, Hodoscsek Mátyás, Szamát István, Ernisa 
Iván a bécsi lókiáliitáson résztveit lovasgazdák, végül 
Takács R. István, titkár.

Elnök a tanácskozást megnyitja e. sajnálattal látja, 
hogy a választmányi tagok nem jelentek meg teljes száin- 
m.il a mai fontos ülésen, felkéri a jelenlevőket, hogy tár
gyilagos higgadtsággal szóljanak a letárgyalandó tételekhez.

1) I>r. lvanóczy Ferencz választmányi tag rövid sza
vakban körvoualozza indítványát, mely szerint mondja ki 
a választmány, hogy az egylet magáévá te>zi a muraszom
bati vasút létesítéseitek eszméjét és élére áii egy oly iránt u 
uiozgalomuak, a melynek ezéija a létesítés előkészítése.

A választmány beható eszmecsere után határozatilag 
kimondja, hogy magáévá teszi indítványozó eszméjét s

élére áll oly mozgalomnak, mely egy muraszombati vasút
létesítésén fáradozik.

Továbbá elhatározza, hogy egy szükebb körű bizott
ságot küld ki. a melynek hatáskörébe tartozik, megszerezni 
a concret adatokat a vasút létesítéséhez, továbbá megtudni: 
mik volnának a teendők ezen kérdés létesítése érdekében. 
Ha ezen adatok együtt lesznek, úgy a választmány az ér
tekezletre fogja felhívni, s ezen gyűjtött adatok lógják a 
tanácskozás alapját képezni.

A szükebbkörü bizottságba beválasztja gróf Batthyány 
Zsiga elnöklete alatt Dr. lvanóczy Ferencz, Kovács Károly, 
Pollák Pongrácz és Takács II. István vál. tagokat.

2) Árvái Ernő, e. tag jelentését olvasta fel a bécsi 
lókiállitasra küldött uórifaju lovaink elért sikeréről, továbbá 
beterjeszti számadását.

A j lentésl köszönettel tudomásul veszi a választmány 
s annak a helyi lapban való közzétételét rendeli el. A 
muraszombati lóvásár ügyében pedig csak akkor fog hatá
rozatot hozni, ha a kellő adatok birtokában lesz.

A benyújtott számadásra nézve pedig kimondja, hogy 
azt titkár tanulmányozza át s állítsa össze abból statisti- 
kailag, nieunyibe került az egyletnek egy lokiállitása s 
tegyen erről a jövő vál. ülésen jelentést. — A számadás
ban kitüntetett löbbht-kiadást u. m. vegyesekre 15 trt 
29 kr. s Lukacs által előlegezett 27 frt 2G krt kiutalja; 
Lukács József es Lukacs Jánosuak együtteseit 5 irtot, 
Horváth t.iklós. Császár Fereucz, Hodoscsek Mátyás, 
bzainbt István és Ernisa Ivánnak egyenkint 5 -5  frtot 
utal ki segélyképen, mert hét nap helyett 12 napig vol
tak utón.

Lukács József és János együtt 140 frt díjazásban is 
részesültek; ennek fele egyletünket illetvén, mint hevén I 
könyvelendő el. Chernél György, a lúteiiyész-bizousng tagja 
pedig kéressék fel, hogy a meg hátralevő segély-összeget 
egyletünk pénztárába szolgáltassa be.

Mivel az idő már nagyon előrehaladt, alólunk ki 
az elnök eltávozása után vezeti a tanácskozást — az 
ülést bezárja. Kmf. TAKÁCS R ISTVÁN,

e. titkár.

irodalom.
A legkellemesebb szórakoztató
kély G írtért megszerezheti minden csalad, üa megrendeli 
a „Képes C>a!adi Lapoz* czimü szépirodalmi és ismeret
terjesztő lapot, mely nemcsak hasznosan mulattató, — 
értelem-, erzolom- és ízlést nemesi tó olvasmányokat 
nyújt olvasóinak , hanem „ N o  a h á z b a  nu 
cziuiU mellékletével hu tanácsadója a család minden tag
jának s gyönyörű, csan kiváló művészektől eredő kepei
vel a szeji érzőket is fejleszti. Hogy tutguszios czelj tiiak 
a „Kepes Családi Lapok" mennyire moglelel: azt legjob
ban bizonyltja ama közkedveltség, amelyben részesül, s 
előfizetőinek évről évre szaporodó sz'nna. — A „Képes 
Családi Lapok" előfizetési ara egesz évre ü frt, ieievre 
3 frt, negyedévre 1 frt 5d kr. s a kiadóhivatal (Budapes
ten, nagy-korona utcza 2). sz., melyü.-z az előfizetések 
legczéis/.erülihou postautalványon inté/.endok, kívánatra 
bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámukkal.

Kiauley „A lt‘{'vvlc lcbh A fr i
kában** c/.iiuü nagyszabású miivé a legközelebb 
■utilt napokban hagyta el a sajtót és küldetett 
szét K..Ü1 Mór, mint Magyarországra egyedül jo
gosított kiadó áltál az oiszag minden részére. A 
mü, mely linóm veim papírra vau uyomva és fü
zetenként diszesoii kiállított 2 —2 ívre terjed, 
Muraszombatban is kapható (jrrünbuum Mark 
könyvkereskedésében es ara egy-egy füzetnek
3ü kr.

A „Magyar Szemle** második évfolyamának minden 
u'abb száma egyre tartalmasabb es kitttuóbb. K folyóirat 
valósággal rohamosan fejlődik az uj nemzedék hatalmas 
szellemű képviselőjévé. Rövid idő alatt tekintélyt szerzett 
szavának és érdeklődést tudott kelteni a legszelesebb kö
rökben szépirodalmi s társadalmi czikkei nant- Mindezt 
pedig közleményeinek zseniális összeállításával és kriti
kájának igazságos erejével, valamint teljes őszinteségével 
vívta ki. Bátran ajaiiiüarjua tehat a .Magyar Özem" --t, 
mint egyik legkitűnőbb szepirooalmi folyóiratunkat, mely
ből mutatványul egy hónapig folyo tiszteletpéldanyt a 
kiadóhivatal (Budapest, VI. Kér. uj-uteza 14) inindeiikiuek 
küld, a ki ezerl hozzáfordul.

H u m o r .
— V iz ^ á i i .  Tmit,ó: M ni 11 ni *g, Mtyer, 

hogy éleztek maguk it a zsidók, mi u aii nz I-L-u 
kegyelme ki szabadi bolti ókét az egyptomi rabság
ból ? — .VI i v r  : Köszönöm kérdését, jó l!

D .á g a  liiig y sn ák . Egy angol m itróz 
egykor egy hollandi kertész ültetvényébe érke
zett, kinek az egész vidéken legdrágább hagymái 
voltak. A matróz ott látja a különféle hagymákat 
egy edényben s - minthogy az angol matróznak 
nincs kedvesebb eledele a nyers vöröshagymánál 
— egész kényelemmel egy comió hagymát elfo
gyasztott. A kertész, ki csak később érkezett oda. 
nagy ijedelemmel látja, mennyi kárt okozott in ki 
a tudatlan matróz. Az Isten szerelinéér! ! kiáltja 
tel megrémültén, a „Nagy Studor*, a „Marlbo- 
rmigb li rczeg* s a „Wellington bercz<*g* muni 
eltűnt-ok, maga tett: ókét, tönkre! — 1): hogyan ? 
E n ? . . .  — Igen e drága tulipánh így inakat
maga ette meg s engem 500 gililieával megká- 
rositott! . . . Tableaux.

Szerkesztői üzenetek.
Tek Kajdos Károly urnák Bellatinc/.on. A f. év II. 

felére szóló elöli /.ütést. kő züllöttel vettük. T. „Casiuö** 
Bellatiuczon. t.S9) ik év III. negyed •re köszönettel elője
gyeztük.— MUyásilonihi. Olvasó mzóuségilnk irinodora 
szerint átdolgozva és a személyek neveinek magvas ma
gyarra való átalakítás után készséggel. E őzéiből legkö
zelebb magánlevél kíséretében visszaszármaztatjuk. Elő
fizetőiek nagyobb részé a n é p  zene képezvén, nekünk 
azok nyelven keli b .‘széniünk.

A nap á s  é j h o s s z a . | P iac i-á rak .

A un |> A ho lil | Búza mm. 7.80 8.—
Ju l. ! iti,/., . 7.20 7.30

i! kel nyug- kel nyug- Z-b.  . 7.80 8. -szikIfi 4. 5 8. 1 4 35 i-30 : Köles 4.80 5.—
« » . 4. e « i 5 57 2- 1 Bükköii v __

l. 4- 0 8. 1 7.14 2.3b : Lóher - __
2. 4. 7 8. u 8.23 3.30* Kukorica, — 5 80
:s. 4. 8 8. (1 9.20 4.35
l. 1. 8 B. 0 10. 3 5.51, , Lenmag -

»>. 4. 9 8. (• 1 1 38 7.14! Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Regedéből Spielföldnek

indul reggel 4 óra 30 pereskor és odaér G óra 14 perczk 
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 „

Spi«lf«IdróI Regedébe
indul reggel 7 óra 30 pereskor és ideér 9 óra 12 perczk

délután 2 „ .3 „ „ „ 3 „ 35 „
este 6 „ 45 „ „ „ 8 „ 37 „

__________ HIRDETÉSEK.___________
Árverési hirdetményi kivonat.

A imir.iszoni b it i kir. járásbíróság mint. te- 
Irkküuyvi hatóság kö/hirre teszi, hogy Weisz 
Zsigáimul seregbazai végrehajtatnunk - tíklcdár 
Ivüzmits Juliánná úgy luottani lakói végrehajtást 
szenvedő elleni 42 írt 34 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a muraszom
bati kir. járásbíróság terüh-téu lévő S-regbáza 
községben f. kvö a 19, 139, 140 , 144.. 169. s/.. 
t|kvl>-u felvett ingatlanakból egy hatod részre az 
árverést 430 írtban ezennel megállapított kikiál
tási árban • Ireiidelte és hogy a feiiliebb megjelölt 
ingatlan /. ISlíO. é v i jllSiilH h ó  ő* ik  n a p 
já n  délelőtt 10 órakor S regbázan a községbiró 
házánál m>g( >i tandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlau 
bedarállak 10 százalékát készpénzben vagy az 
1881. LX. t. c/. 42. §-abau jelzett áríolyainiual 
számított és az 1881. évi november hó i-én 3333. 
sz. a. kelt igaz-ágűgyminiszteri rendelői 8. § óban 
kip bili óv.tdekképes értékpapírban a kiküldött 
kezeli' /, letenni avagy az 1881. EX t. ez. 170-ik 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő
legen elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt a tszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. marcziiis 28-án.

KOVÁCS, kir. aljbiró.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
A  legk ed ve lteb b  Ó3 l e g e l t e r j e d 

tebb fővá ros i napilap.

Szerkesztők és lapMilajdonosok : 4>.uk:issi .lózM'f és 
l l á k o s i  J«*i i ö .

Előfizetési árak : Kgy hónapra 1 frt 2 0  kr. 
Egv negyedre 3 írt 50 kr. Félévre 7 frt.

J l é g  j a n i i n *  l i ó  f o l y a m á n
megjelenik a „Budap -sti llirlap*-han S ta n le y  k S n y v e  

a legújabb afrikai utazásáról:

A LEGSÖTÉTEBB AFRIKÁBAN
melyet az egész műveli magyar közönség nagy érdeklő
déssel vár. Az érdekes mű az összes jogosított könyvki
adásokkal (Köztük a magyar jogosított könyvkiadás isi 
egyidejűleg fog megindulni.

A ju lius elsejével belépő uj előlizctök STANLEY 
KÖNYVÉNEK addig megjeleni részét INGYEN kap
ják  meg.

A „Budapesti Hírlap'* az egész fürdő-évad a la tt  
előfizetőinek kívánságára a laput bárhová utánuk küldi 
még akkor is, ha a nyáron á t többször változtatnak 
tartózkodási helyet.

Az előfizetési összeg legczelszeriihben postautalvá
nyon küldhető következő cziinen. 511. 3—3

Budapesti Hírlap kiadóhivatala Buda
pesten, kalap-utcza 16. sz.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
N yom atott OrflnHs*uiu Mark g y o r s í t ó j á n  M uraszom bat.
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