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E l ő f i z e t é s i  A r s
Égés* évre S frt.. Félévre 1 frt 50 kr — A gazd. fiók

egylet tagjainak : egész évre 2 frt, félévre 1 frt. 
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz
_____  ___iu té zeadök.

Szerkeszti és kiadja :
A m uraszom bati gazd. fiók -egy le t.

_ A szerkesztésért felelős:
TAKÁCS R. ISTVÁN, e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési d ij: 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 0 kr. liélyegdij 30 kr. 

Nyi l t té r  petitsora ‘25 kr.

Programm és előfizetési felhívás!
A „Muraszombati gazdasági fiók- 

egylet* f. évi február hó 4-ikén tartott 
választmányi ülésén elhatározta, hogy 
„Muraszombat és Vidéké“-t saját szer
kesztőse es kiadásába veszi s engem, 
mint az egylet titkárát, hízott meg a 
felelős szerkesztéssel.

E lapok szerkesztése körül teljesített 
szerény működésem eléggé ismeretes 
s igy a tisztelt olvasóközönség előtt 
magamat bemutatni felesleges; de nem 
mulaszthatom el ez alkalmat felhasz
nálva, azon elveket felújítani, me
lyek e lapot életre keltették, melyek 
mindenkor szemünk előtt lebegtek s 
melyek szerint ma is haladok, a mikor 
ismét e lapok szerkesztését kezembe 
veszem!

Lapunk kitűzött czélja: megértetni 
a néppel, hogy, ha anyanyelve mellé a 
magyart is megtanulja, ez oly szellemi 
tökét képez, mely kamatok gyanánt 
számára a könnyebb megélhetést bizto
sítja; czélunk továbbá a m a g y a r 
s z e l l e m ű  közmivelődést M u r a 
s z o m b a t  és v i d é k é n ,  Magyar- 
ország h a t á r s z é l é n  tovább fej
leszteni. Közleményeink egyszersmind 
helyi viszonyainknak — füldmivelésünk, 
iparunk, kereskedelmünk s ezek felté
telét képező forgalmi és közlekedési 
állapotain is teljes, hű tükrét fog

ják nynjtani. A gazdasági egyesület 
e lapok utján fog tagjaival szorosabb 
összeköttetésbe lépni, ezek utján veszik 
tudomásul annak tagjai a gazdálkodás 
újabb vívmányait.

Arra törekszünk tehát, hogy a Ilo
nunkban elért eredmények minél na
gyobb részét polgártársaink tudomására 
hozzuk, —- másrészt, hogy magunkat, 
helyi viszonyainkat minél szélesb kör
ben (ismertté tegyük.

Ks e szent czélt mi utón érjük el ? 
Egye dü l  c s a k i s  a ma g y a r  nem
zet i  műve l ődé s  ál t al .

Ezen czélra való törekvés képezi 
egyszersmind lapunk létjogosultságát is.

De hogy czélunkat elérhessük: pol
gártársaink úgy szellemi, mint anyagi 
támogatására feltétlenül számítanunk 
kell. A fiók-egylet által kiküldött szer
kesztő-bizottság mellett az egész járás
ban számtalan értelmes és munkabíró 
embert ismerek, kik velem a kitűzött 
czél elérhetésében egyformán éreznek és 
gondolkodnak; a kik tehát nehéz, de 
eredménynyel biztató munkámban tá
mogatni fognak, — s hogy erre számít
hatok is, biztat a jó s közhasznú czélt 
méltán megillető reménység.

Lapunk ezentúl is heten kint egy 
ívnyi tartalommal, minden vasárnap 
jelenik meg. A muraszombati gazdasági

A muraszombati gazdasági 
fiók-egylet.

üdvözlet a muraszombati gazdasági fiókegy-
l-tuek! +

A minap hallottam, hogy az egylet, melynek 
jelen nyilvános üdvözletemet küldöm, a .Mura
szombat és Vidéke“ tulajdon- s szerkesztési jogát 
magához váltotta.

Különösen e magasztos, s alapjában eléggé 
nem méltányolható tette az egyletnek indított 
leginkább arra, hogy mindennapi dolgom egy fél
órára félretéve, üdvözölhessem a szép jelenuek s 
még szebb jövőnek örvendő egylet ez életrevaló 
intézkedését.

S ugyan minő czéljáuak kell leiiui a „Mura
szombat és Vidékéinek s általában minden lap
nak, hogy rendeltetését hazafias s emberbaráti 
szempontból méltóan betöltse? 0 ’szeegyeztethető-e 
e lapok tulajdonképeni czélja a muraszombati 
gazd. iiókegylet speciális czéljával olyannyira, 
hogy az egylet uem csekély áldozatok áron annak 
feutartására határozta el magát?

*

Évekkel ezelőtt, ha uem csalódom 1885-ben 
▼olt járásunk székhelyén valaki, kinek az jutott 
eszébe, hogy a központi) m s a  közel vidéken lakó 
értelmiségnek valami módon eszközt kell adni ke
zébe, egyrészről hogy a sokfelé szétforgácsolt erők,

tehetségek egy központban találkozva, népünk ha
zafias irányoau való vezetésére annál képesebbekké 
váljanak, másrészről, hogy a helyes irányban mű
ködő népnevelő intézetek magyarosító szép mun
kájánál a tért tisztítsa, minden irányban szószó
lója ügyen ama eszmének, mely népünk magyarrá 
való nevelését tűzé ki Czéljául.

K< ez eszme volt e lapok alapításának rugója, 
ez volt az egyik fő czél, melyet hat év óta híven 
szolgált.

S Íme! a muraszombati gazd. fiók-egylet ez 
eszme terjesztésének s ápolásának egyik őrévé 
szegődik most, módot nyújtván arra, hogy a köz
ponti s vidéki értelmiség — it hazafiság szolgá
latára — egymással kezet foghasson e téren.

A muraszombati gazd. fiók-egylethez méltó 
Cseb-kedet-e ez?  Szabad-e saját hatáskörében niég 
a legkisebb mesterlegény-társulatuak i* a hazafiság 
eszméjét ápolni, azt nemcsak tagjai között, de 
szélesebb körben is terjeszteni?

Oh édes atyámfia! hajtsuk meg térdűiket a 
magyarok Istene előtt aiua könyörgésünkkel: en- 
(ÍHdje inog kegjcnen, hogy Bilos magyar hajukban 
a legfényesebb egylettől a legkisebb társaságig 
ez eszmét teljes életében mindenki szivén hordozza. 
Úgy bátran hajthatjuk fejünket majdan örök nyu
galomra, mert Magyarorszag a második milleuiu- 
mot is meg fogja ünnepelni . . .

L)e vájjon összeegyeztethető-e e lapok tulaj- 
donképtui czélja a muraszombati gazd. fiókegylet 
speciális czéljával, tekintve a valódi humanizmus 
szempontját ?

Éu azt hiszem, hogy nem létezhetik lap (a 
H&ftklapokat is ide számítva), melynek az ernberi-

egyesület tagjai havonkint ingyen kap
ják a központi „Értesítő* helyett.

Lapunk előfizetési á ra : a gazdasági 
fiók-egylet tagjainak és a községeknek, 
mint testületeknek évente 2 frt, nem 
tagoknak 3 frt. Egyúttal tudathatjuk, 
hogy a választmány határozata értel
mében c s a k i s  f é l -  vagy e g é s z  
évr e  l e he t  e l őf i zet ni .

Végül meg kell említenünk, hogy 
csakis a kitűzött czélunk megvalósításá
ért küzdünk, azért fáradunk.

Isten velünk I
Takács R . István ,

felelős szerkesztő.

Legyen világosság!
Az emberek egy jókora része manapság 

folyton ajkán hordja a „felvilágosultságot.“ 
Felvilágosult ember, felvilágosult család, fel
világosult társadalom, felvilágosult nemzet: 
ezek manapság azok a jelszavak, melyekkel 
sok helyen szemkápráztató mutatványokat 
rögtönöznek ügyes társadalmi komédiások a 
jóhiszemű nagy közönség szórakoztatására. 
Legtöbben e nagy közönségből szájrátva bá
mulják a komédiákat, tapsolnak a kóklerek
nek mint egykor az a jó magyar falusi ember, 
ki a csepürágó s tüzetokádó németet túlvi
lág lénynek nézte. Csakhogy e józan eszű 
ember mire a produktio véget ért, bizony 
mégis rájött, hogy a bámulatos művész mégis 
csak — egy német. Vájjon a mai társadalom 
bámulatba esett népe mikor jön rá, hogy 
megbámult alakjai ha nem is németek, mégis

Hég művelődésének, jólétének egyik vagy másik 
irányban való előmozdítása nem képezhetné egyik 
fo feladatát. 8 valamint jóravaló egylet sem áll
hat fenn, mely az elismert közjó elhanyagolásával 
c-takis eszköz legyen egyesek kezében, úgy olyan 
laptól is luegvoiiuám a létezési jogot, melynek 
nem az összeség boldogítana képezné egyik fő 
feladatát.

Megfelel-e a lap ez eszmének akkor, midőn 
ismeretterjesztő, közgazdasági, helyi és vidéki vi
szonyokat ismertető, napi eseményeket tárgyaló, 
a vallásérzelem s közerkölcsiség ápolását czél/ó 
czikkei vei, közleményeivel az olvasók asztalára 
kerül, ezt (igyhiszein fölösleges bővebben fejte
getnem.

S a valódi humanizmus eszméjét szolgálja-e 
a gazd. fiók-egylet is akkor, midőn intézményei
vel, közvetítéseivel anyagilag, tanácskozmányai- s 
útmutatásaival alakilag arra törekszik, hogy tag
jait egyeuk'ut s összesógükben » mondhatnám : az 
egész vidéket közgazdaságilag minél magasabb 
invóra emelje, — úgy vélem: ezt sem szükséges 
tovább bizonyítanom.

8 ha most a muraszombati gazd. fiók-egylet, 
e lapok útján véli mindinkább terjeszteni s erős
íte n i egyrészről a hazafiság eszméjét s másrészről 
ha e lapok segélyével akarja emberbaráti czélját 
minél előbb elérni s rendeltetését eképeu mind 
szélesebb körben s mind teljesebben betölteni, a 
muraszombati gazd. fiók-egyletnek nem magasztos 
tette-e ez? 8

S ezért mondom még egyszer; „Üdvözlet a 
muraszombati gazd. fiók-egyletnek !‘



egy jó részben kóklerek, eszméik nem egye
bek mint üres szólamok?

Bizonyos az, * hogy a felvilágosodás volt 
czélja az ember egész szellemi törekvésének 
az emberi nem történelmének egész múltjában 
ép úgy mint leeud a jövőben mindig és min
denütt. Hiszen ez természetünk követelménye, 
mely a Teremtő által belénk oltva, velünk 
születik. Világosságra van szüksége a szel 
lemnek ép úgy mint az anyagi természetnek; 
8 valamint ez világosság nélkül csak ideig- 
óráig lehet: úgy a szellemi világban is fel
tétlenül kell hogy ne a tévely borongós éjjé, 
de az igazság melegítő napja legyen ez élet
nek és működésünknek irányitója. Ma pedig 
az a baj, hogy igen sokan e borongós éj ho
mályos ködében botorkálnak; tapogatóznak 
jobbra-balra, s mivel szemük lassan hozzá 
szokik a sötétséghez, csakhamar oda jutnak, 
ahol a sz. János bogárka fényét is vakító 
napnak vélik. Ha a szellemvilág e gyarló fé
nyénél azután élesen többé semmi sem dom
borodik ki; ha ekkor már csak a látszat 
lesz az irányadó: az természetes folyománya 
a szomorú helyzetnek. Joggal kiálthatjuk te
hát fel a mai társadalom érdekében: „Legyen 
világosság" !

Igen, legyen világosság az elmékben épp 
úgy, mint a szivekben, amott igazság, itt 
pedig az igazságon alapuló tiszta szeretet. 
E kettőnek elvítázhatlan egyesülése a lélek
ben képezi a felvilágosult embert s mondjon 
is valaki bármit, igazság és szeretet nélkül 
csak frázis lesz a felvilágosultság.

Az igazságnak mindig és mindenütt fel
tétlen létjoga van, mig a tévely vele szemben 
csak a pillanatnyi, ideig tartó léteire számít
hat, mert a napot a felhők elfődhetik ugyan, 
de elsötétítni, legyenek még oly vastagok is, 
nem képesek soha. Az igazság azonkívül soha 
sem barátkozhatik a tévelylyel, mert e kettő 
között nincs az érintkezésnek legkisebb lehe
tősége s az igazság épen mert igazság, ön
magát meg nem tagadhatja.

Sajnos, hogy napjainkban igen kevés azon 
egyének száma, akik az igazságnak ezen fel
tétlen uralmát elismerni tudnák s evvel a 
valódi felvilágosultságnak első alapját vetnék 
meg önmagukban. Látunk ma embereket, akik 
fordulnak mint a tornyon lévő szélkakas a 
szerint ahonnan fúj a szél; látunk embereket, 
akik önmagukban jobb pillanataikban látják 
az igazságot, de nyilvánosságra hozni nem 
tartják időszerűnek; látunk embereket, akik

Most pedig a t. Szerkesztő úrhoz fordulok. 
Megvallom őszintén, hogy nagyon in elhajítottam 
magamtól a sulykot, midőn holmi kedélyes tárc/.a 
helyett amolyan vezérczikk-irnj fejtegetésekkel pa
zarolom a nyomdafestéket.

Bocsánatot kérek, de már nem tehetek róla. 
Vége rövidke soraimnak csak nem lehet ellenke
zője az elejének. Aztán becsületemre mondom! 
teljes életemben soha sem állhattam ki a szélka
kas szerepét.

Becses engedelmével tehát tárgyamnál mara
dok s elárulom a t. olvasóknak, hogy a mura- 
szombati gazd. fiók-egyletet arra a gondolatra 
bizouy csakis jókora adag önzés vezethette, hogy 
a Muraszombat és vidékét magához kaparitsa.

Bizony önzés!
Csak olvassák el, kérem Szépen, figyelemmel 

a lapot s mindjárt meglátják, hogy mi a t. egy
let szándéka? Magának minél több tagot gyűjteni! 
Mert ugyan ki ne akarna a gazd. fiók-egylet tag
jává b-nni akkor, ha a „Muraszombat és vidéké“-re 
potom két írtért fizethet elő! ügy bizony!

Persze, ha ilyetén módon az egylet tagjai 
aztán megkétszereződnek (én attól tartok, hogy 
nieghároiuszorosodnak), — a fent említett nemes 
c/.élokra hoz-e a t. egylet akkor legcsekélyebb 
áldozatot is ? Persze, hogy nem! Még nyer is 
azok révén!

Hát nem vastag önzés-e ez ?
No de megállj csak t,. gazd. fiók-egylet! Meg- 

boszuljuk magunkat rajtad! Én legalább meg!
Mindjárt holnap b-'allok egyleti tagnak. Az 

igaz, hogy egy forint tagsági dijat fizetek, de in
gyen kapom az Egyesületi Értesítőt, a „Mura
szombat. és Vidéke*-t meg potom áron. Aztán 
biztosíttatom tűz- meg jégkár ellen minden iugö- 
bingó vagyonomat, s ott aztán én nyerek, nem 
más valaki.

így boszulom meg magam !
Tegyenek önök is úgy !

Andor hegyi Tibor.

másról sem beszélnek mint az igazságról: de 
nem látunk embereket, akik az igazságot 
megtestesítenék, akik az igazságot amint kell 
mindenütt feltétlenül elébe helyeznék a té- 
velynek; akiknek minden működését kizárólag 
az igazság vezérelné. Legyen igazság az egye* 
dekben s a bomladozó társadalom újra meg
szilárdul, mert az igazságot nyomban követi 
az a szeretet, amely „nem keresi a magáét," 
amely „nem önző," a mely egyedül képes 
összekapcsolni az emberek sziveit. De soha 
se felejtsük, hogy a szeretet egyetlen és fel
tétlen alapja az igazságnak minden téren 
való uralma.

Az újabb kor egyik nagyon fontos kultu
rális társadalmi tényezője a sajtó. A sajtó a 
társadalom lelki ismerete, természetesen értem 
a tisztességes sajtót. A sajtónak különösen a 
hírlapok által a társadalomra gyakorolt be
folyása kiszáinithatlan különösen a mai világ
ban, amikor alapos tudomány hiányában ma
gas fokig szenvedő publikum innen meríti 
mindazt, amivel tudásvágyát kielégíteni véli. 
Ha a sajtó nemes feladatának meg akar felelni 
s nem akar az utcza sarával bepiszkolódni: 
feltétlen kötelessége, hogy kizárólagosan csakis 
az igazságot szolgálja.

A becsületes lelkiismeret csalhatatlauul 
nyilatkozik minden becsületes emberben s 
egyformán Ítéli meg az embernek ténykedését, 
legyen ez bárki: a becsületes sajtó mint tár
sadalmi lelkiismeret szintén egyformán Ítél 
mindenkit s Ítéletének mérlegében az igaz
ságon túl egy szemernyire sem fog szerepelni 
semmi más. Ha a sajtó igy teljesiti köteles
ségét, akkor világosságot terjeszt a társada
lomban s mert társadalmi bomladások és 
botlások csak a sötétség szülöttei, tömöríti, 
egyesíti a társadalmat a közczélokra való 
nemes küzdelmében. Nagy, feltétlen szüksé
günk vau az egyesítésre épen itt e járásban, 
iia csak legvitalisabb érdekeink teljesülésének 
mindenkorra útját nem akarjuk szegni. Legyen 
tehát világosság köztünk mindenben és min
denütt; derüljön fel a tiszta igazság napja 
társadalmunk egén s mindnyájunk lelkében. 
Hogy ezl minél előbb megérjük, legyen jel
szavunk: „Több világosságot!"

Dr. Ivanóczy Ferenci.

Gazdák, számoljatok magatok
nak saját vagyontokrói!

„Szegény Faragó András!* — Iry  sóhajtott 
fal önkéntelenül rövid hallgatás után Számító Pé
ter hegyaljai lakos, ki karácsony előestéjén komá
jával. Kiváncsi Jánossal jóiziin beszélgetett a világ 
folyásáról s a napi eseményekről.

Komája, ki nem abb »u a községben lakott, 
de Faragó Andrást nemcsak a I gbecsiiletesebb 
embernek, hanem jómódú gazdának is ismerte, 
kiváncsi sietséggel kérdezte, hogy hát mi tör- 
téllt velő ?

Bizony rósz karácsonya lesz szegényeknek ! 
— szólt sajnálkozással Számító Péter, — tegnap 
elárverezték a birtokát. Nincs faltjukban egy lélek 
se, ki szivéből ne sajnálná. Igaz lelkiismeretből 
állíthatom, hogy községünkben mindig a legbe
csületesebb ember volt. Évekig állt a község élén 
mint biró s nem egyszer, hogy a községet a vég
rehajtástól megkímélje, helyette előlegképpen be
fizette a sürgős fizetni valókat, ha mindjárt köl
csön kellet.t is kérnie. Jósága miatt azonban nem 
ment volna tönkre, mert elvégre is a község meg
térítette neki azt. mit helyette többször fizetett. 
Pazarló se volt; részegen soha senki se látta. 
Egyedüli hibája az volt. hogy nem sokat adott 
a „ketszer-kettö"-re, azaz hogy neru számított.

Egyszer sürgős szüksége volt ueki 200 írtra 
s ahelyett, hogy mint jóbitelii ember a takarék- 
pénztárhoz fordult volna, uzsorásokhoz ment, kik 
vallóra adtak nelu s hízelgő modoruk által úgy 
behálózták szegényt, hogy jóval nagyobb összegről 
és súlyos feltételek melleit irt ala váltót. Az a 
200 frt két év leforgása alatt 1400 írtra nőtt s 
jó Faragó Andrásunknak egész vagyonát elnyelte.

Hej, de sok ember adta meg már az arát 
annak, hogy a számokkal nem akart megbarát
kozni! Lássa, édes komám uram, nekem tevés a 
birtokom, de ha csak véletlen csapás nem ni\ a t
tól nem félek, hogy egészen tönkre jussak. Sokért 
nem adnám, hogy számítani megtauultaiu. Legtöbb 
gazda a világért sem tudná megmondani, hosszas 
gondolkodás után sem, — vagyonának értékét. 
Sokau vaunak, — kivált a nagyobb közbirtokosok 
között, kik észre sem veszik, hogy vagyon bukás

szélén állnak, mert sohasem jut eszükbe vagyonuk 
értékét összehasonlítani esetleges adósságukkal.

Én bármikor majdnem egy krajezárig meg 
tudom mondani vagyonon) értékét, mert évről-évre 
naplót vezetek róla. Valóságos tükre az gazdál
kodásomnak. Meglátom benne mindig, gyarapszik 
avagy fogy-e vagyonon). Sok tanulságot, buzdítást, 
intést nyerek tőle. A gyarapodás még nagyobb 
tevékenységre, a fogyatkozás takarékosságra int.

Kedves komám, — szólt közbe Kiváncsi János, 
— oly érdekesen beszél, hogy sziulén kedvet érzek 
beállui hozzá tanítványnak. Írni, olvasni s kissé 
számítani is tudok, de azért még sem lennék ké
pes azt a naplót megcsinálni. — Ila megengedi, 
többször is eljövök s bármit kérjen tőlem, szívesen 
megfizetem, ha megtanít rája.

Nem kérek én azért semmit, — felelt Számító 
Péter, -- sőt a legnagyobb örömmel teszem, mert 
szivein mélyéből óhajtom, hogy minden gazdatár
sam tanulja meg és vegye hasznát. Szívesen látom 
komám uramat bármikor, de azért bizony szük
ségtelent lesz máskor ide fáradnia, mert oly egy
szerű az egész dolog, hogy egy negyed óra alatt 
megtanulhatja; nincs benne bos/.uikáuyság. Ha 
nem untatom vele, miudjárt elő is vesssük, annyi
val is inkább, mivel most múlt el az újév, ami
lyenkor azt a naplót uieg szokás csinálni s igy 
komám urain is megcsinálhatja a magáét.

Minden magyarázatnál — ugyhiszem — vi
lágosabban i«.egérti, ha múlt évi naplómat muta
tom meg. melyet mindig az év utolsó uapjáu 
készítek el. Íme itt vau:

V á g y ó  i i - l e l t á r
Számító Péter hegyaljai lakos összes vagyonáról 
______  189U. decz. 31-én.

|  j. T á r g y
CŐ

É é “ 1

frt
nt

ií frt kr.
I. A földbirtok értéke.

1 18. házNzaniu házam, belső-
|| együtt.................... 2000 -

2; 5 hold szántóföld az „Irtás*
nevű dűlőben á 120 frt 600 _

3j 7 hold szántóföld a Hosszú-
mezó dűlőben á 150 frt . 1050 _

4j| 6 hold rét az Egres nevű tag-
|i lián á 2^0 frt. . . . 1200 _

öl 5 hold erdő a Nyíren nevű
tagban á 140 frt 700 _

61 '/, hold szó lő . . . . 150 -
7j 3 hold legelő a Nyires alatt

á 80 frt 240 —5940 —
II. A marhaállomány értéke

1 Egy pár gazdasági ló. . . 400 -
2Í 4 db tehén átlag 70 írtjával . 280 _
3 2 db kétéves tulok . 120 _
dj 3 dl) borjú, átlag 20 írtjával . G0
5 6 db. disznó . . . . 120 — 980 —

/// .  K'elmi én magtárt készletek
értéke.

1| L i - z t ................................... 60 _
21 G duma................................... 120 —
3| Zsir és h ú s ......................... 100 —
4 Főzelék és burgonya . 45 _
5 Bor é s 'p á lin k a .................... 120 — 445 —

IV. Takarmány-, alom-és trá-
gya-készlet értéke.

L Széna, körülbelül lOOmmázsa 180 —
2 Síulnm. . 200 120 —
3i Trágya „ 60 szekérrel r*o - 360 -

V. Tüzelő fa  értéke . 160 _
VI. Vetés-készletek értéke . 400 _

VII. Gazdasági eszközök értéke
1 1 db szecskavgép 40frt. 2uagy

teherh. szekér 120 frt sth.
2ji Pinczeeszközök (-gyenkint és

3j Éléskamrái eszközök (e. és ö.) 1000 —
4 Konyha „ (c. és ö.)
5 Szobabútorok stb. stb.
1 Vili. Takarékpénztári és egyéb

tőkék.
1| 1 db takarékpénztári részvény 400 —

j 2 Fekete Pál adóslevele. . . 300 - 700 -
Vagyouösszeg ; 9985 —

Teher.
j 1;| A szombathelyi árvapénztári). 800 —
1 2i Bolti a d ó s s á g .................... 120 — 920

Tisztavagyon : 9065 -
1889 ik év végén volt . . . L 8740

1 II 1890-ik óvi vagyon-szaporulat !l 325 —i
Lisxa, kedves komám, hamar áttekintettük. 

Én ezt. miml'-n évben pontosan megcsinálom s 
belőle nemcsak az a hasznom, hogy látom, gya- 
rapodik-e, avagy fogy-e vagyonúm, hanem ilyen
kor minden, a legapróbb gazdasági eszközömet is 
megnézem, megvizsgálom s külön naplóban is 
mennyiség szerint összeírom, a rosszabbakat télen 
át kijavíttatom, hogy tavaszszal, mikor elő kell 
vonni, ne kelljen uie-oda kapkodni. Kötelességévé 
teszem egyszersmind cselédeimnek, hogy mindent 
rendbeli tartsanak s minden darabért ueketu bár
mikor számot adui tudjanak.



Ha igy tett volna szegény Farag.'. András is. 
uem jutott volna oly szánalmas sorsra !

A leltár összeállításához, illetőleg az érték 
számításhoz csak azt kt 11 megj-gyezueni. hogy az 
épületeket s gazdasági eszközök* t minden évben 
2 százalékkal, vagyis minden forintnál 2 krral 
olcsóbban kell számítani, mert amennyit kopnak, 
annyival kevesebbet érnek. Azt egyébként minden 
gondolkodni tudó gazda könnyen megbírálhatja, 
hog.v egyik-másik földje s gazdasági eszköze 
mennyit ér.

Érti-e már most komáin uram ? Tökéletesen 
— teleié Kiváncsi János — s szentül fogadé, hogy 
ezentúl Ó is évrfil-évre megcsinálja a vagyon-leltárt.

Vucsák Sándor.

Hirek és különfélék,
— A k ir á ly  12-én délelőtt 10 órakor ál

talános kihallgatást adott. A kihallgatásra meg
jelent a többek között: g r ó f  >4/.á|iárt> 4«é/.a 
rőii<lv»rni«w (er i i r  ő uagyméltó-mga is.

— G ró f Széchényi T iv a d a r  ur 
orsz képviselőnk 100 írttal a „Dunántúli 
közművelődési egyesület" alapitő tagjai közé 
lépett.

— K ö szö n e tn y ílv iin itá s . A „Muraszom
bati Takarékpénztár* az 1890. évi tiszta jövedel
méből a muraszombati Kisdedóvodának 50 irtot 
volt szives adományozni, mely uemesszívü adomá
nyért hálás köszönetét mond a választmány.

— M egh ívás. A muraszombati gazd. fiók- 
egylet 1891. évi február 22-éu délután 4 órakor 
a muraszombati Casino helyiségében évi közgyű
lését tartja, amelyre az egyesület tagjai tisztelettel 
meghivatnak Tárgy : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári 
jelentés az 1890. évi működéséről. 3. Az 1890. 
évi zárszámadás felülvizsgálására kiküldött bizott
ság jelentése és az 1891. évi költségelőirányzat 
megállapítása. 4. A vasúti ötös-bizottság jelentése.
5. Indítványok. Muraszombat, 1891. február 12.

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

— M eg h ív ás . Tisztelettel felkéretuek a mura
szombati dal- és zeneegyb-t tagjai, hogy a f. évi febr.
15-én d. u. 4 órakor a Casino-egylet helyiségeiben 
tartandó évi rendes közgyűlésen megjelenni szíves
kedjenek. — Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés az 
egylet évi működéséről. 2. Tisztikar és a választ- 
tnáuyi tagok újból leendő megválasztása. 3. Szám
adások felülvizsgálatára kiküldött bizottság jelen
tésének tárgyalása. 4. Netáui indítványok tárgya
lása. Muraszombat, 1891. február hó 8-áu.

Kovács Károly, egyl. elnök.
Koltay Győző, egyl. titkár.

— M int m agyarosod  Ili M u raszom 
bat k ö zség e . Muraszombat község a legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint 2139 lelket számlál, 
melyek közül anyanyelvre nézve vau 549 magyar. 
1320 vend. 248 német, 14 cseh, 5 horvát. 1 tót,
1 morva és 1 siketiiéma; auyanyelvén kívül be
szél magyarul 538, németül 783. vendül 490, tej
től 11. horvátul 8, olaszul 3, oldhul 2, francziául 2, 
lengyelül 1 és szerbül 1, ezek szerint beszéli a 
magyar uyelvet 1087, tehát a lakosság telénél 
nagyobb része. 1881-beu volt: magyar anyanyelvű 
231. német 362, horvát 2, vend 1112, külföldi 12 
s beszélni uem tudó 67 s igy jelenleg 318 egyén- 
uel több vallotta magát magyar auyanyelvünek, 
imut 10 évvel ezelőtt. Örvendetes tanujele a ma
gyarosodás terjedésének. Adatgyűjtő.

— V asvárm egye  k ö z tö r v é u y h a tá sá 
gának / .  hó 3-án s folytatva tartott, közgyűlésén 
helyettes árvaszéki elnökké: Ritter József ülnök, 
helyettes tiszti ügyészszé dr. Rhorer Miklós egy
hangúlag meg választ attak. Az elhalt Mesterházy 
Gyula helyébe Ernuszt Kelemen választatott titkos 
szavazás utján közigazgatási bizottsági taggá. A 
törvényhatóság Reiszig Ede alispán indítványára 
egyhangú lelkesedéssel elhatározza, hogy 1000 f o 
rinttal a D. K. E. örökös tagjainak sorába lép. 
Elhatározza a törvényhatóság, hogy tekintettel a 
premontrei kanonokrend nemes buzgalmára és ál
dozatkészségére, a fögymnázium épületének költsé
geihez 25000 frtta l járul, minek ellenében a lyceum 
epület fenntartási terheitől okiratilag felmentendő 
lesz, másrészről az igazgató kineveztetésére való 
befolyása d  törvényhatóság részére biztosítva lesz. 
A 25000 fr t  pótadó utján fog fedeztetni. — A 
mura szombati helyiérdekű vasút ügyében az alispán 
ynegbizatik, h'/gy ezen vasút támogatása tárgy íban 
minden ! ' töt megtegyen. — A muraszombati kór- 
bűz építésének ügye a tervek átdolgozásától s az 
építési költségek redukálása,tói tétetik függővé. — 
Nincs kifogása a törvényhatóságnak, ha az alap 
jövedelmeiből egy bérházban ideiglenes kórház sze
reltetik föl

— A b e á lló it  b ö jti n a p o k  alkalmával 
már csak legfeljebb a lezajlott balok felett elmél
kedhetünk. Volt mindenfelé elég bál, a kinek nem 
volt elegendő a „loco,* annak nyújtott alkalmat 
a .vidék.* — Mire való is az a sok jótékony 
egyesület? Ha a fiatalságnak kedve kerekedik 
egyet mulatui. előrántanak valami egyletet s 
mulatnak annak a javára, ha mindjárt deficzittel

Mert bizony nehéz is a közönség ízlését elta

lálni ; az egyik hölgyecske jelmezben szerelné 
magát, bemutatni, a másik az „elegáns-bál* után 
vágyódik, a harmadik az „egyszerűség* mellett 
harczol. S igy aztán megtörténik, hogy a bál
terem kong az ürességtől a rendezők bosszúsá
gára. De mit beszélek én itt a rosszul sikerült 
bálokról, hát nem sikerült-e kitünően a szent
gotthárdi „álarcz,os-bál“, a körmendi „paraszt-bál* 
s a szombathelyi „jelmez-bál* melyen a négyest 
00 jelmezbe öltözött pár táoczolta. — vagy a 
szomszéd Beiiutilicz és Alsó Letolva „elegáns* 
báljai. S a mit legelőbb kellett volna említenem, 
a muraszombati „Calico-bál*, a mely nagyszerűen 
beillett menyecske báluak. Rövid farsangunk volt. 
de annál zajosabb, vidámabb. 8 mert már vége, 
elcsendesültek a báltermek, s inig a papák és fér
jek sebzett, tárczáik felett elmélkednek . addig 
egy-egy leányka sebzett szivével van elfoglalva s 
kedves ábrándozásából csak a böjti mulatság él>- 
reszti fel. — De addig is szép emlékeik fel
újítására szolgáljon e néhány báli tudósítás:
— M i i r u K Z o m h u l i  C a s i n o - l > á l  — C 'a l le o -  
h á l .  N-*m tudom melyik szebb: az álom, avagy 
az, édes emlékezés; de azt tudom, hogy álmodni 
és emlékezni azon kedves estéről, melynek órái 
oly gyorsan elrepültek, egyaránt kedves lesz azok
nak, kiket hamisítatlan jókedvre hangolt ez a 
páratlan kedvességül kis mulatság. — Álmodjunk 
tehát róla és emlékezzünk, hiszen Muraszombat
ban mindkettő olyan jól esik ; egyiket sem za
varja meg semmi, — még a vasul dübörgése sem.
— Ha ebbe a csendéletbe, itt a világ végén bele- 
vegyül is néha valami gyönge harczkiáltásféle, 
még ezt is olyan jól esik hullanunk ! Hiszen ez 
is csak arról tesz bizonyságot, hogy kiáltván, ke
ressük egymást, hogy mindnyájan minél többször 
lehessünk együtt olyan villám jókedvben, mint 
ezen a legközelebb múlt estén. Mikor én ezeket a 
sorokat Írom, magam sem tudom, hogy álmodom-e 
vagy emlékezem, avagy az volt alom, a miről 
irok ? De azt tudom, hogy velem együtt soknak 
kedves az a visszhang, mely ezen igénytelen so
rokban nyilatkozni kíván. Ebben a visszhangban 
soriján csendülnek meg annak a kedves összhang
nak egyes accordjai, melyet hallani nekünk oly 
jól esett. — De hát az avató elemeken kezdem. 
Szólok egy pár szót a kedves emlékezetű mulat
ság színhelyéről : a Korona-vendéglőnek nemes 
Ízléssel feldíszített nagyterméről. Igazán becsüle
tére vált az ügybuzgó és — tegyük hozzá — ügyes 
rendező-bizottságnak az a keresetlen egyszerűség, 
mely bennünket mindjárt a belépésnél fogadott s 
insutegy ránk kényszeritette. hogy azonnal otthon 
érezzük magunkat. Ez volna rövid, oda vetett 
vonásokban a keret. De mit szóljak magáról a 
képről ? A kép annyira beszédes volt a maga 
idején, hogy a mit az beszélt, az ón toliam azt 
leírni gyönge. Hidd mondjak hát csak annyit, 
hogy ott voltunk s jókedvünkből sem hagytunk 
otthon semmit; ott voltunk egészeu és mulattunk 
szívesen kakaskukoritásig. Mert hiába ! csak szebb 
is az, mikor uem a ruha tánczol, hanem az, aki 
benne vau ! Ha tudnák a jeleuvolt hölgyek, milyen 
kedvesek voltak abban az izlósteljes, nemes egy
szerűségben melyben egymást múlták felül, — 
talán el is bíznák magukat s ezután is abban 
kelnének nemes versenyre, hogy nem a ruhák 
pompája, hanem szeretetreméltóság, szellemesség 
s őszinte kedélyességben múlják egymást felül. 
Jól mulatott mindenki, tánczolt mindenki, a ki 
mozogui birt és akart. Az erkölcsi siker teljes, az 
anyagi sikerről pedig uem beszélek, m űt az csa
ládi titok ; annyit azonban elárulhatok, hogy a 
pénztáros ajkain lebegő elégedett mosoly, jelentett 
legalább is annyit, hogy nála is rendben van a 
széna. — Nem zárhatom be ezen fogyatékos tudó
sítást a uélkül, hogy újra örömömnek adváu ki
fejezést, el ne mondjam még azt is, hogy a kép, 
melyet ezen az estén szemléltünk, úgy hatott ránk, 
mint egy jelenet abból a nemes versenyből, mely
ben kéz kezet fogva s egymást támogatva, közös 
erővel igyekezünk itt, a világ végén a magyar
ságnak olyan melegágyat vetni, melyben a haza- 
szeretet s a szent eszmékért hevülni tudó honfiúi 
lelkesedés ueiues virágai nagyra növekedjenek s a 
békességes egyetértés melegének hatása alatt bő
séges gyümölcsöt teremjenek. — Álmodja ik a 
jövőről s megMiulékezve a múltról s azokról, kik 
előttünk futottak, igyekezzünk megvalósítani a 
jövő álmait. Muraszombat, 1891. febr. 2. Valaki
— A iiiiira iz in iilia t i izi*. iiö eg y le i altat 
rendezett bál, mint mindig, úgy ez idén is meg- 
t lelt a várakozásnak. A nagyszámban megjelent 
mulatni vágyók mulathattak kedvükre. A négye
seket 4n pár tánczolta s a jól sikerült estélynek 
csak a késő hajnal vetett véget. Az anyagi sikert 
illetőleg az erről szóló kimutatás világosán beszél.

Al«tó-I.cii(l v u  fi utat ságu által f. évi f.-br. 
-én rendezett mulatság, daczara a közbejött vé

letlennek, a mely sok családot o'.rh ni maradni 
kényszerítőt!, s a helybeli közöuség részvétlnn- 
ségének - a melyet már majdnem megszoktunk
— nagyon, de nagyon jól sikerült, a mely siker
ből mindenesetre a vidéki közönségnek jut az 
oroszlánrész. — Az első négyest 24 pár táoczolta.
— A kitartó jókedv reggeli 6 óráig a táncztsr.unbeu 
tartotta az egész közönséget! Jeleuvoltak.: Asszo- 
uyuk ; EhrenreicU Nándoruó (Mura-Szerdahely),

Glavina Kárólvné (Gelse). K. Hajós Mihályné, 
Horváth Antalné (Mura Szerdahely), Kajdos Ivá- 
rolyné (Bellatincz). dr. 1\ irály Mónié. Mátyásovszky 
\  inezéné. dr. Mmtsek Gáspárné (Muraszombat), 
Petrik Gyuiaué. Piatsek Károlyué (Vörceök), Ilosás 
Jaiíosné, Smudis \ iktorné, .Somogyi Elekné (Páka), 
Torsa ns/ky Gyuláné (Perlak), Töpler Knrolyne 
(Lenti), Üjlakv Lászlóm-. Leányok: Ehreureieb 
Jolán (Mura .Szerdahelyi, Faisztl Anna, Glavina 
Miczi (Gelse), Horváth Lujza (Mura-Szombat), 
Horváth Irma és Blanka (Mura-Szerdahelyi Kajdos 
Janka (Beilatincz), Markó Margit (Vörösök), Mint
sek KI ma (Muraszombat). Petrik Ilma. Ráth Ok- 
tavie, Roth Fáuni (Páka), Tóth Jolán (Perlak).

„H. K.“
A yilváu o*  szá m a d á s a muraszombati 

kasino-egyesület által 1891. február 9-éu tartott 
tartott calico-bál bevétele- és kiadásairól. Bevétel 
73 frt. 20 kr.. kiadás ü2 frt 20 kr., tiszta jövede
lem 11 frt. Felülfizettek Horváth György, Sinko- 
vicb Kálmán, Gáspár Fereucz, Ernuszt Gyula, Berke 
Mihály, Czipott Zoltán, Kovács Károly, Halbarth 
Henrik -gyenkint 1 frt. Vüjecz György 60 kr.. 
Bölcs Béla 50 kr., Bors Mihály 40 kr. Belépti 
jegyeiket megváltották Török Ernő 3 frt., Sohár 
Flórián 1 frt 20 kr., Pollák P ongrácz és Takács 
István 1 — 1 frttal. A teljesített fel ül fizetések, úgy 
Most Rudolf vendéglős urnák a terem ingyen át
engedéséért köszönetét, mond A rendezőség.

— F e lh ív á s  já r á su n k  ni. i .  n/.óIö-
h ir lo lio w u ilio z ! A muraszombati gazdasági 
fiók-egylet in. év november hó 24-ikéu tartott 
választmányi ülésén elhatározta, hogy tótsági 
borainkat a központban be fogja mutatni s ez 
utón a nagy közönségg-1 jobban megismertetni, 
röviden szólva piaczot akar boraink számára te
remtem. — A miért kérem mélyen tisztelt szőlő
birtokosainkat., bocsásson rendelkezésünkre, ha 
ingyen nem, úgy kellő át mellett: 1. Uj vagy ó 
borából egy 7 deiv.iliter-.- üveggel ; 2. jelelje meg 
borának termő helyét ; 3. írja meg borkészletét s 
annak árát is. Járásunk s hazánk érdeke kívánja, 
hogy ez ügyben tegyünk meg mind-u tőlünk tel
het ot. Muraszombat, 1891. febr. 8. Kiváló tiszte
lettel Takács R. István, -gyl. titkár.

— Já rá sit tik m . i .  ta n ító in a k  fig y e l
m é b e ! A muraszombati gazd. fiőkegylet éles- 
örömest fogadja kebelébe járásunk tanítóit, mert 
meg vau győződve, hogy belépésükkel csakis 
használnak ügyének. A tanító hivatása a tanítás; 
de nemcsak a tanteremben, hanem mindenhol, 
mindenkor oktatva teszi csak magát érdemessé 
arra, hogy néptanítónak nevezzék. Gazdasági egy
letünknek főfeladata a népünket okszerű gazdál
kodásra szoktatva, megélhetését megkönnyíteni. 
Nem a néptanító hivatása-e ez is ? s igy bátran 
fordul a gazd. fi íkegylet a t tauitó-urakhoz, kérve, 
hogy ezen ügy szolgálatába lépni szíveskedjenek. 
A levelezőtag főfeladata az általa kijelelt közsé
gek és a fi ík-egylet közt a közv ititést teljesíteni, 
ugyanis: 1. Beszedi a tagdíjakat ('Helyekről a
titkár rendes kimutatást ad rendelkezésére) s azokat 
a postadij levonásával a titkárhoz beküld', eset
leg bejelenti, ha községei!)m egyik-másik tag meg
halt, elköltözött, kilép st.b egyszóval nyilvántartja 
ott a gazd. tagokat. 2. Uj tagokat gyújt ; miért 
is egy aláírási iv lesz nála, a hova a jelentkezők 
nevét bejegyzi s tőlük az első évi dijat (párt. tag 
1 frt, reudes tag 3 frt) azonnal beszedi s azt, ha 
az iv betelt, azzal egyetemi)m a titkárnak beküldi. 
3. A tagokkal lassankmt megismerteti a gazd. 
fiók-egylet üdvösségét, egyszóval a levelező-tag 
lesz az egylet intézőköre s a községeiből levő 
tagok közt az összekötő-kapocs. 4. „Muraszombat 
és Yridéke* most már hivatalos értesítőnk számára 
megküldi a vidéken történt, nevezetes!) eseményeket.

Takács R. István, 
a muraszombati gazd. fiók-egylet titkára.

— Az iij M iigyurors/.ág. Gyarapodnak 
és megerősödünk, m i r t  a magyar birodalom né
pessége a lefolyt évtizedben erős I0no-al szapo
rodott, a mi azt jelenti, hogy a szent István ko
rona alatti országok polgári népessége a legújabb 
népszámlálás ad itai szerint meghaladta a 17 mil
liót. Ha pedig hozzátesszük a tényleg-.- ogaUt- 
ban volt, 9139G cs. és kir. katonát. 1 G')74 in. 
kir. honvédet és 639G m. kir. csendőrt, a téuyleges 
szám 17.440.795 re eitulkedik, vagyis kerek szá n 
ban 18-adfél milliót tesz.

— I s  o r sz á g g y ű lé s i képviselő válasz
tók 1891, évi névjegyzékei a központi választan íny- 
nak múlt évi deczember hó 20-áu tartott ülésében 
végleg összeallittatván, a törvényben megaevezett 
h dóságoknak megküldettek: a választók sz;ima 
kerületenkint a kivetkező: Szombathelyi kerület 
3U4. Kőszegi kerül-0, 26fi‘>. Sírván kerület 2415. 
K's-Czelli kerület 254 i. Rumi kerület 2603. K ör 
meudi kerület 57.55. Muraszomb iti kerület 3575. 
Szent-G >tthírdi kerület 2054. Német-U jvári 2659. 
Felső Eirt körűié*. 3164 Díszesen 28.673

— P c iG P il i  i> 11 - K i «i k ii ii vá r m eg j e 
lakossága, mint közöltük, 1.187.217 lélek. A mi- 
gyár birodalom hatalmas központi megyéje e sze
rint népesebb, mint B tszuia és H irczegoviaa 
együttvéve, minthogy az okkupílt tartományok 
összes lakosainak számi 1,183,652 Jóval népesebb 
mint Dilmác'.ia, valamint népesebb, miut tiz 
osztrák örökös tartomány, m:ut Feiiö-Ausztria



(759.620 lakos), Salzburg (163.570), Karinlhia 
(348730). Krajna (481243), Trie&t és vidéke (144844). 
Görzés Gradiska (211.084), Isztria (292.006). Tirol 
és Vorálberg (912.579), Szilézia (565,475). Buko
vina (574,671). Ezenfelül niegemlitb-tjük, hogy 
Pestvármegye lakosainak száma megközelíti Stájer- 
ország népességét.

— Ti* év  nzáiiil.'i.iu. A közönség előtt 
fekvő népszámlálási adatok, bár még feldolgozva 
nincsenek, lehetővé teszik, hogy áttekintsük Vas
vármegye fejlődési viszonyait, összehasonlítva a 
szomszédos tőivóuyhatóságok állapotával. A f. évi 
népszámlálás ugyanis Vasvármegyébeu 390.746 je
lenlevő lakost mutatott ki. 1880-ban 360.311 volt 
a lakosok száma, tehát a 10 éves szaporodás 30 ezer 
435 lélek. 1870-ben a vármegye összes lakossága 
324.687 főre rúgott, s igy 20 év óta a népesség 
66059 lélekkel szaporodott. A szaporodás legje
lentékenyebb Szombathely városban, hol a lakos
ság száma 10.805-ről 17.062-re emelkedett, tehát 
a 10 éves szaporulat: 6257. Sorrendben következik 
a szent-gotthárdi járás, hol a 48.574 lakos 53.281- 
r« emelkedett, tehát a 10 éves szaporulat: 4707. 
A muraszombati járás népessége 41.100-ról 45.018- 
ra növekedett, s igy a ;0 éves szaporodás: 39l8. 
A vasvári járás lakossága 27 232-ről 30.856-ra 
emelkedett, tehát a 10 éves szaporodás: 3324. A 
német-újvári járás népessége 10 év alatt 31.033- 
ról 34329-re nőtt, minélfogva a szaporodás 3296. 
A sárvári járás lakossága 30.305-ről 22 994-re 
emelkedett, tehát a 10 éves szaporodás: 2689. A 
körmendi járás lakóinak száma 26.879-ről 29.350- 
re szaporodott, s igy 10 év alatt 2471-*-| növeke
di it. A felbő-eőri járás népessége 43.364-röJ 
4ő.l85-re emelkedett, minélfogva a 10 éves sza
porodás: 1821. — A kis-czelli járás lakossága 
31.679-ről 36.441-re növekedett, tehát a 10 éves 
szaporodás; 1762. — A kőszegi járás népessége 
24 994 volt 1880-ban, most pedig 25.056 s igy a 
szaporodás 112. Legcsekélyebb a szaporodás a szoru
ltat helyi járásban, hol a 34.063 főnyi lakosság 10 
év alatt 34.097-re emelkedett, tehat 10 éves sza
porodás csak 34 lélek. Ez utóbbi járás lassú sza
porodásának nyitja Szombathely város gyors növek
vése, mely a járási lakosságnak jelentékeny részét 
vonja magához. Vasvármegye lakosságából 193.052 
férti, 187.094 pedig nő. — A vármegye területén 
összesen 57.197 lakház létezik.— Ezen adatokkal 
szemben Zala-vármegyének van 403.062 lakosa, 
holott 1880-ltau 359.984 volt, s igy a szaporodás 
10 év alatt 43.078. Zalamegye lehat, melynek tíz 
év előtt 33ő-el kevesebb lakosa volt, mint Vas- 
megyének, most 12.316 lakossal többet számit. 
Ellenben Veszprém-vármegyóben alig észlelhető 
valami szaporodás.

— B ik a v iz tg A la t .  A muraszombati szolga- 
biróság a bikavizsgálatokra nézve a következő 
határidőket tűzte ki, és pedig : Péterhegyen 16-án 
reggel 9 órakor, T.-Keresztur 16-án d. u. 2 ó., 
Csendlakon 21-én reggel 8 ó., Muraszombatban 
21-éu d. u. 2 ó., Víziéiül vau 24-én reggel 9 ó., 
V.-Hidegkuton 24-én d. u. 2 ó., Márfouhelyen 25-én 
reggel 8 ó., Márkusházáu 25-eu d. u. 2 ó., Prosz- 
nyákfán 26-áu reggel 9 ó., F.-Lendvau 28-au reggel 
8 ó., Bodóhegyen 28-áu d. u. 2 órakor.

— I le k l íh le t e l l .Tekintetes szerkesztő nr 
Szörnyű perelni való kedvem vau. Nem tudom 
azonban, hogy keresetemmel hová és ki ellen for
duljak. Azon hiszembeu vagyok, hogy hasonló tárgyú 
pert jelenleg többeu is forgatnak agyukban, azért 
nemcsak a magam, de azok érdekében is t. szerk. 
úrhoz fordulok felvilágosításért.A kormauy,a megye, 
a gazdasági egyesületek, valamint egyes gyümöl
csének dicséretre méltó ügylm/gilomiu.il terjesztik 
es népszerűsítik a gyümölcsfateuyésztést s íme e 
rettentő tél több kart okozott a gyümölcsészetben, 
mint amennyit ezen elősorolt testületek es egyéuek 
10 évi fáradozás után képesek voltak elérni Szám
talan java erőbeu levő termő gyümölcsfa pusztí
tatott le tulajdonosa által azon okból, mivel a 
nagy hó miatt tűzi fáért erdőbe menni lehetetlen 
volt: de ennél is több kár követtetett el a fiatal 
fákban a uyulak által. S rz perem tulajdon képen i 
tárgya! A uyulakat beperelni ugyan nincs szán
dékom, de úgy hallottam, hogy a vadászterület 
tulajdonosa köteles a uyulak áltál okozott kárt 
megtéríteni. Erre nézve kérek én felvilágosítást 
akar megcsillagozott észrevételképeu, akár pedig 
szerkesztői üzenetekben.* Nem tehetem le azonban 
toliamat anélkül, hogy a uyulak által megsértett 
fák orvoslásáról és további megvédéséről egyet- 
inást el ne mondjak. Ha egy éves oltoványok ra
gattak meg, nincs egyéb teendőnk, mint az olto- 
ványt a megsértett helyen alul egy riigy felett 
rézsut elvágni, minek folytán az annál erősebb 
hajtást fejleszt. így tanulják meg az oltoványok 
szükséges nyesését azok is. kik azt eddig nem 
gyakorolták s elóuyéról még meg nem győződ
hettek. Ha azonban egy évnél idősebb oltoványok. 
kivált koronával biró fák sértettek meg, ezeknél 
a rágiebeket éles késsel simára kell metélni, az
után agyag-, marhatrágya és hamu összekeveré-

• Kártérítés * nyíllak állal okozott kiírókért nem kő- 
i■•telhető; irányadók e tekintetben az 1883. XX. t. rz. 11. fe- 
jtzel i. és 8. Jjtj-ui ; kártérítés követelhető a föoatlalc (szarvas, 
dámvad) által a vetésekben, ültetvényekben, vayy más </«*- 
dálkodási es erdészeti dyakban okozott károkért, de eyi/éh- 
ként semmi esetre sem. Szerk.

séből késziteft fatapaszszal bekenni. Nem árt ily 
kenőcscsel, melyhez egy kis homokot is jó keverni, 
a még meg uem sértett fiatal fa kát is bekenni s 
így a nyíllak ellen uiegvedi-ni.

E g y  gyilmólcskedveiü.
— Nyilvános számadás. A muraszombati izr nóegilet 

állal f. évi február hó 7-éu rendezett táuczvigalom alkal
mával befolyt szemelyjegyekért 18 írt 40 kr., család,jegy ekén 
36 frt, tombolából 55 frt 10 kr., a Casino által átvett dísz
letért 5 frt — és felUltizetésekböl 57 fn 20 kr., összesen 
171 frt 70 kr. — K i a d á s :  48 frt 54 kr ; marad tiszta 
jövedelem: 123 fit lu kr. — FelUitizettek : l’ollák G.ula 
(Bellatiucz) 3 fr t  50 krt, Ambrus Tivadar ' B os) 3 fr t  20 
krt, Árvái Beruát 2 fr t  20 krt, Brrger József, dr Czipott 
Zoltán, Koblenczer llermiu, fi. Ni., Pintér Gé/a ügyvéd és 
Török Eruő kir. közjegyző 2—2 frtot, — Árvái Heurik, 
Ebeuspanger Lipót, Gráf József, Ilirschi Adói, egyenkint 
1 fr t  50 krt, — Neurnau Henrik (Grácz), l  fr t  20 krt, — 
Árvái Géza (Becs), Bácz János, Bölcs Béla, Easchiuger 
Viktor, Horváth Pál ügyvéd, Heuberger Simon, Hirschl 
Simon, Kaufmau Adolf (Bellatincz), Meixner Maiyás, Neu- 
man Márkus (Zágráb), Neurnau Mór (Regede), Ötierrcicker 
Nietti (Métnyek), Postl János, Ruzsics Mátyás (Ferencz- 
falva), Ritoper József, Sinkovicb Kálmán, Schünheit Lipói, 
Schvartz Bernát (Kebele) 1—1 frtot, — Ambrus Sándor, 
Biller Henrik, Fucber Miksa, Horváth György ügyvéd, 
Hirscbl Hermán, Mezei lguácz, Neunian Adolf, Neurnau 
Vilmos, Porges Adolf, Preis Simon, Reif Zsigmond, Rosen- 
berger Hermán (Regede), Steril Gyula (Batcyánd) es Spitzer 
Ede (Fereuczfalvaj 50—50 krt, - Neumau Zsigmond 40 krt, 
— Sommer Mór 30 krt, — Armuiii Lipót, B irs Márton, 
Ebeuspauger Sándor, Fürst Ede, Grüuwald Odón, ilirschi 
Béla, Hirschl Salamon, lleiiner Mór, Ilafuer Ede, Kob- 
leuczer Ede, Kühár János, Mezei Jakab, Spitzer Róza 
(Bellatiucz), Sebőnkéit Salamon, Schlesinger Lajos, Sciirei- 
ber Sándor, Szarvasi Henrik 20 —20 krt. — Fogadjak a 
mulatságon megjelentek, valamint a kegyes féiüllizetók 
szives adományukért a muraszombati izr. nóegylet nevében 
nyilvánított ösziute kószónetüuket. Arcai Maliid elnök, 
Neunian Anna pénztáritok, Reif Zsiymond titkár.

— Felhívás az 1891. évi augusztus hó 1-tól szept. 
hó 1-ig tartandó „Komárom városi és megyei ipar- és 
gazdasági k iállítás" erdekebeu. — A Komárom városi 
ipartestuiet felbuzdulva az utóbbi évekbeu az ország vidé
kén rendezett ipar- és gazdasági kiállítások sikerén, a 
„Komáromuiegyei gazdasági egyesület" es a „Tata-Tóvárosi 
ipartestület" közreműködése, valamim Komárom vármegye 
es Komarom szab. kir. város törvényhatóságának támogatása 
mellett — egy „Komárom városi es megyei ipar- és gazda
sági kiállítás- rendezését határozta el. És bar e kiállítás 
első sorbau Komárom város és megye ipari es gazdasági 
haladását, fejlettseget kívánja is bemutatni, sziveseu fogad 
a kiállít, bizotts. az ország bármely részéből is kisebbfajta 
gazdasági gépeket, a gazdaság, szőlőművelés, kertészet és 
kisipar könnyebb és czélszerübb üzésére alkalmas eszkö
zöket, szerszamokat és kézi erővel működő kisebb gépeket, 
s tóleg oly gyári es kézműipari készítményeket, melyek 
városunk es megyeuk területen uem ailitlaUak eló. Nem 
zárja ki a bizotts. az iparossegédek es tanouezok mun
kálatait sem, s külöuos ügyeimet lordit a női kézimunkára, 
háztartási czikkekre és a házi iparnak a megye területén 
müveit összes agaira. Midőn pedig a kiállít, bizotts. e ki
állítás megtartását elhatározta, tette ezt azon meggyőző
désben, hogy úgy Komarom városa, mint a megye érdekelt 
közönségé lelkesedéssel fogadja ez eszmét és buzgalmá
val, jóiudulatával lehetővé teszi anuak kivitelét, lehetővé 
teszi a sikert, mely jumaguuk, Komárom város és megye 
javara, becsületére szolgálaud. Ép e végből a legnagyobb 
tisztelettel és bizalommal fordul a kiállít, bizotts. Komá
rom város és megye t. iparosaihoz, mezőgazdáihoz, vala
mim mindazokhoz, kik uói kézimunkával, háztartási czik- 
kék előállításával, avagy házi iparral foglalkoznak, hogy a 
„szervezeti szabályzat" ertelmeben e kiállitásou részt- 
vegyenek, s kiállított terményeik, ügyes izleses és gyakor
lati munkálataik által a magyar ipar és mezőgazdaság 
haladását is tauusitva, e kiállítás sikerei előmozdítsak, 
biztosítsák. Komárom, 1891. jauuár 3. Nánheyyeseli Zúber 
József, főispán, tiszt, elnök. Szombathely <iyózó, kir. taná
csos, alispau, uagybizotts. elnök. Tátray József, polgármester, 
nagybizolts. eluo t. Tuba János, varost főjegyző, kiállít, bi
zotts. elnök. Jfj. Kálmán Rudolf, megyei főjegyző, kiállít, 
bizotts. társelnök. Viszolajszky István, tatai iparhat. liiztos, 
kiállít, bizotts. alelnók. Toloni Lajos, ipartestületi eluök, 
kiállít, bizotts. aleluök. llittrich József, kőzs. s ipariskolai 
tanító, kiállítási titkár.

— A családi életben sokszor merülnek föl olyan 
kérdések, melyek csak hosszú uiaukerdezősködes után ol
datnak meg. Éiim-k elejét veendő, utalunk olyan jeles iro
dalmi vállalatra, mely a családi nevelés, egészségügy, ház
tartás és gazdálkodás kóréból egy-egy éven át szakemberek 
tollából eredő czikkekbau s száz meg száz apró közlemény
ben — receptekben -  irányi és tanácsot ad, melyeknek 
bárki is jo hasznai veheti, s nem lesz kénytelen egyik- 
másik kérdésben ide-oda kapkodni. Ez a speciális irodalmi 
vállalat, a rövid idő alatt közkedveltségnek örvendő „Házi 
Közlöny", melyet a IV. évfolyam alkalmából ismételten 
minden háztartással es gazdálkodással biró családapának, 
de főleg családanyának a legmelegebben ajánlunk, mert a 
mit e kitűnő lapban olvasnak, annak a háztartás körében 
gyakorlati értéke és becse vau. Ez valódi házi barát, kit 
sziveseu kellene fogadni minden családban. Megjelenik 
Aradon, Zárai Ödön avatott szerkesztöségébeu s előfizetési 
ára egy évre 3 frt. — Aki e közhasznú füzetes folyóirat 
iránt érdeklődik, kérjeu mutatványszámot, melyből bővebb 
tájékozást nyerhet.

Vegyes rövid hírek.
.4 m e g y é b ő l. A priiuási szék. betöltésére, 

mint értesülünk, 6 jelölt van, kö/.tük ő mtsga : 
Hulassy C írnél szombathelyi püspök ur is. — 
Horváth János uagy-rákosi reform, esperes-lelkész 
hirtelen agyvérömlés következtében meghalt. — 
Körmenden Völgyiné színtársulata tartja vidám 
hangulatban a közönsége! s néhány ottani mű
kedvelő közreműködésével kellemes estéket s/erez 
a publikumnak. — A vasmegyei gazdasági egye
sület a közeledő filloxera ellen, szőlőiskolák léte
sítése által akar védekezni. — Mamii Jauos far- 
kastalvi lakost a rendőrség orv vadászat miatt 
letartóztatta.

4  h a z á b ó l.  Komoron. Zilam megye, egy 
parasztnak kis fia megbetegedett 8 a távollevő dr. 
lián «nert dr. Maulvurf helyeitesité, ki agybártya- 
gyuladást koustatált, mely ellen kálóméit és auti- 
pirint rendelt. Másnap reggel az egész család meg 
volt halva. A falubeliek az orvosokat gyanúsítot

ták s nvudaddig nem csillapodtak a kedélyek, 
inig egyike előttük az autipirint be nem vette. 
Később kisült, hogy széugőz-mérgezés okozta a 
|>njL — A szigorú tél a vadállománynak minden
fele nagyon sokat ártott. Nemcsak a hideg pusz
tított el sokat, hanem a keményre fagyott hó 
folytán a szegény vad még kórót sem lelt. — 
Udvary Ferenc/. orsz. képviselő urat kellemetlen
ség érte e hó 4-én reggel, midőn Budapestre ér
kezett. A lóvonatou ment a Pannóniába s az utón 
kicserélték útitáskáját, melyben a saját értékes 
holmija helyett egy szegény vándorló legény útra- 
valóját találta. Mint hírlik, uiár megkerült a táska. 
-  A devecseri gazdasági egyesület keményítő
gyár felállításán fáradozik. — Csáky Albiu gróf, 
közoktatásügyi miniszter az iskolai év végen a 
középiskolai és egyetemi fiatalság számára torna
versenyeket szándékozik rendezni. — Sopronban 
uemrégeu egy Misek Antal nevű cstudőr egy 
gyermeket, a saját élete veszélyeztetésével kimen
tett a tüzből. Ezért most a király az ezüst érdem- 
keresztet adományozta neki. — A m. kir. posta
takarékpénztárban a takarék forgalom januárban 
volt: betétben 551.143 frt 44 kr., visszafizettetett 
371-669 fit 94 kr. A betétátlag ennélfogva e hó
ban 179 766 frt 50 krral szaporodott. Az összfor
galom 1891. j ntiár bavábau 923.10(» frt 38 krt 
tett ki. — A Csáktornyái állami tanitóképez- 
denél Belányi Tivadar rendes tanárnak Pozsonyba 
történt áthelyezése folytán, helyére Feiméryálbert 
kis-kún-félegyhazai állami tanitőképez.dei segéd
tanárt. rendes tanárra nevezte ki. — A képviselő
in/. megkezdte az ipari és gyári alkalmazottak 
betegsegélyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyú- 
lesét.. Javítani akarván a munkások helyzetén s 
megóvni ókét. a nyomor és betegség sanyargatá
saitól. — A Csáktornyái iparhatóság megalakult, 
elnöke Morunditii Bálint, építész. — Budafokon 
szólóojtási ingyenes tanfolyam nyittatott. — A 
temesvári kiállításra Baross miniszter 5000 frt 
államsegélyt utalványozott. — A magyar árudij- 
szabás kedvezményes díjtételeit, a mint a lapok 
Írják, kiterjesztik az osztrák árukra és viszont, az 
osztrák kivételes díjtételek kedvezményét kiter
jesztik a magyar árukra.

4  k ü lfö ld r ő l. A királyné márczius 15-én 
indul keleti utjara s hir s/.erinl Jeruzsálemet is 
meglátogatja. — Ni kit,a montenegrói fejedelem 
tegnap Velenczéből Tri szt.be érkezett. — Olasz 
országnak iij kormánya van, Rudim minisztérium 
lesz a neve. — Óriási sikkasztás történt Parisban. 
Mace bankár 21 millió franknyi pussiva hátra
hagyásával megszökött. — C.itauiábau Szt.-Ágotha 
sírját feltörték s ékszereit kirabolták. — A belő
vén kir. tábla kötél általi halaira Ítélte Tili'Csiuac 
papgazdasszonyt. ki gazdáját, a 80 éves Popr.ivak 
lelkészt megfojtotta s bűntettének nyomait petro- 
lt unitnál leöntve felgyújtotta.

Szerkesztői üzenetek.
-  l)r. I. F. Hiszem, nem hagysz cserbeu. — B. J. 

plébános urnák. Szives tudósítását örömmel fogadtuk, a 
gazd. egyesület mind az ötféle borát szívesen ismerteti, 
hisz a feladata, terményeinket minél szélesebb körben 
ismertté tenni. Mihelyt a többi bortermelőktől megkapjuk 
a választ, azonnal tudatjuk az elküldés határnapját, hogy 
igy a szállítás egyszerre történjék. — B. J . lelkes/, uruak. 
Szives s készséges közreműködését már előre köszönöm.

V. S. Örülök, hogy régi munkatársam már az első 
szambán megmutatja, hogy régi. ismert hévvel küzd a ki
tűzött zászló alatt. A felelet is megvan. Ezen szám 609 
példányban lett nyomva. Audorhegyi Tibor. Köszönet. 
He az ígéret, melyet tettél, ne maradjon csak ígéret. Fel 
tehat munkára! A szombathelyi hir már idejét múlta, de 
örülni fogok, ha a választ velem tudatod R. K. Szom
bathely. Az ígért szives támogatást előre is köszönöm. -- 
K. bátya. Most én egyszer bátran mondhatom: Bátya' 
tele a tárcza! Csevegésed is jönni fog. Kérek folytatást.

KIADÓI POSTA. Méltóságos gróf Batthyány Zsig- 
mond urnák Csendlak. A folyó év végéig előjegyeztük. — 
T. Tratarics Iván urnák Kis-Szombat, Szlávié/ József 
urnák Mártonhely. Félévi előfizetésüket előjegyeztük. — 
T. Czelezer Antal uruak Muraszombat. Egész évi előfize
tését bejegyeztük.

Nyilttér.+
T á jék ozta tá su l!

Rövid válaszom van a „Vasvármegye" czimü hetilap
nak 0. számában „Napihirek- rovata alatt hozott, művelt 
és engem ismerő úriembert méltán felháborító, kicsinyes
sége és szánalomra méltósága mellett engem sérteni akaró 
közleményre. A közmondás tartja, hogy az elefánt nem 
veszi észre a szuuyogcsipést. És ez igaz.

Nem is ebből a szempontból, de a közmorál és a 
hírlapírói tisztesség szempontjából „Hátrább az agarakkal."

Gyerek tanuld meg :
l-ször: A családi szentély tisztességét sérteni nem 

szabad; - 2-szor : Az életben előforduló cselekedeteknek 
sokszor igen szomorú a háttere és van titkos rugójuk, mi 
nem a piaczra való s Deákként: „Hazudni uem szabad," 
pedig az első közlemény hazugság volt juuius hó végén, 
mivel az áttérés ténye csak november hó lü-én következett 
be ; — 3-szor : A ki már maga itt is, ott is átvedlett, ne 
mondja bagolyként a verébnek : „Jaj de nagy a fejed !“ — 
•t-szer: Ne légy hálátlan, mert beütöd a fejed s a hálát
lanság csuuya dolog. Ezt talán megértjük ? 1

No nagyon jellemző! Különben is ki várhat varjútól 
fülemüle hangokat ?!

Ennyit egyszersmindenkorra! Mi végeztünk.
Muraszombat, 1891. február lü-én.

Török Ernő, kir. közjegyző.
* E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 

a szerk.

Nyomatúit Grüubauni Márk gyorssá]tóján Muraszonab athaii,
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