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már nincsenek kiváltságos kegyeltjei, 
és ha a/.t mondjuk, hogy ez vagy amaz 
szerencsés, ez — ha valóban a dolgok 
mélyéig akarunk hatolni — csak azt 
jelenti, hogy a szerencsés nagyobb 
ügyességgel, több szorgalommal, észszel 
és körültekintéssel rendezte be dolgait. 
Más szóval, kiki maga szerencséjének 
kovácsa.

Csaknem mindenütt egyenlő körül
mények forognak fenn arra nézve, hogy 
az iparos pályára lépő tiatal ember 
legkésőbb 17 —18 éves korában se
géddé lesz ; önálló iparűzéshez pedig, 
aki azt elérheti, rendesen csak 28—RO 
éves korában jut. Tehát általánosság
ban 10 évet tölt mint segéd.

Knnyi idő még a legszerényebb kö
rülmények között is elegendő oly kis 
töke gyűjtésére, mely első alapját ké
pezze az önálló iparűzésnek.

Világos dolog, hogy ez a czél csak 
akkor érhető el, ha a tőkegyűjtés a 
10 év alatt megszakítás nélkül folyik.

De hogy ilynemű tőkegyűjtésre — 
önerejéből és magánszántából, az élet
nek éppen ebben a szakában igen ke
vés ember képes, azt bizonyítani feles
leges. A kiforratlan lélek tiatal kedélye 
még azt sem engedi meg, hogy a tiatal 
ember a holnapra gondoljon, nem hogy 
az egész életre szóló jövőt szem előtt 
tartaná. Es éppen ezért kellene le nem

alkudható kötelességévé tenni az ipa
ros segédnek ezt a jövőre való gon
doskodást.

Mondassák ki, hogy csak oly fölté
tel mellett fogad föl ezentúl minden 
mester segédet, ha ez beleegyezik, hogy 
keresményének, tegyük föl 10 százaléka 
visszatartassék, ami azután megfelelő mó
don p. o. az ipartestületnél kamatoztassák.

Ez esetben például 10 frt hetikere
set. mellett a fiz évi megtakaritás ka
mat nélkül 500 írtnak felelne meg, a 
mihez a segéd még kölcsönt is kap
hatna, midőn önálló üzletbe kezd. Kis
iparosnak a kezdetnél csak 1000 frtI
is oly alap, mely a legszebb jövőre 

i nyit kilátást.
j Ajánljuk ezt az eszmét a helybeli 

iparosok figyelmébe.

; Mikép kezeljük és hozzuk helyre 
régibb és elhanyagolt gyümöl

cseinket ?
Ilcgibb s tőnkre jutott gyümölcsösök, va- 

j lamint egyes fiatalabb rosszul ápolt gyümölcs
fák csaknem mindenütt, találhatok; a/, teliét 

i a tulajdotiképeni kérdés: váljon az ilyen el- 
; hanyagolt egyes fák vagy gyümölcsös kertek, 

melyeknek termése tetemesen csökkent, hely
rehozhatok-e? s miként kelilietók a fák uj 
termékenységre ?

Hogy ezen kérdésre határozott választ ad
hassunk , mindenek előtt a gyümölcsöskei t ha
nyatló állapotának okát kell kifürkésznünk,

Iparos segéd és iparosmester.
A kormánynak és a társadalom ki

válóbb fértiainak régóta nagy gondját 
képezi ama kérdés, mi módon lehetne 
a hajdan erős, de mindinkább pusztuló 
ip.'ii'ososztály helyzetét türhetőbbé tenni 
s megélhetését s némi jólétét is biz
tosítani. *

Nálunk Magyarországon tulajdon
képen nincsen , munkáskérdés “, mint 
más országokban, a hol a gyáriipar 
teljesen uralkodik a kézmii ipar felett. 
Nekünk alig vannak gyáraink, ezért 
nincs .munkáskérdésünk" sem. Déván 
iparos kérdésünk, melyet elöbb-utóbb 
megoldásra kell vezetnünk. Már pedig 
mindaddig, mig a „ szabad verseny ‘ elve 
föntartatik, az államtól alig lehet, egye
bet várni, mint a szabadság megóvását 
és biztosítását. Következőleg az iparos- 
osztály anyagi helyzetének javulása 
egyedül magától az iparostól, ezen osz
tálytól függ és abbéi is kell annak 
kiindulni. |

Tagadhatatlan bizonyítékát szolgál
tatja ennek az élet is. Hisz számos 
iparossal találkozunk, kik nagyszámú 
iparos társaik közül egymagák tudtak 
kiemelkedni, virágzó üzlettel és igy jó 
móddal is bírnak.

Miért van ez ? Ok is ugyanazon 
törvények és viszonyok között élnek. 
A szerencse istenasszonyának manapság

Dorogi bácsi szerelme.
Irta : BALOGH ISTVÁN.

Iliris ember volt a maga falujában, de még 
a vidéken is a Dorogi bácsi. Keresztelőre, lako
dalomra ő készítette az alkalmi verseket, az ő 
híres kortes nótái voltak a legntérgesehbek. Az 
igaz, hogy a verseibe csak úgy lehetett egy kis 
értelm«t iteb magyarázni, ha maga declamálta el 
és magyarázatokkal kisérte : de hisz azért jó volt 
az az ö publikumának, tudott rajta sírni, nevetni, 
meg lelkesülni, a hogy magával hozta a sorja. 
Aztán ngy megdicsérték, úgy összeölelgették érte 
a jó Dorogi bácsit, hogy majd abba fuladt el a 
szegény. Különben meg a hivatalával is vele járt 
a tisztesség, lévén a nemes községnek érdemes 
jegyzője. Még azon boldogabb időkből maradt a 
falu nyakán, mikor elég volt, a jegyzőréghez az 
írás-tudás (szükebb értelemben). Hát bizony az ő 
feje nem a tudományok miatt őszült meg, mert 
csak huj véletlenül cseppent be hivatalába.

Még diuruista korában ismerkedett meg a 
szolgabiróék s/.obaczic/usával s az ismeretség idő
vel gyöngéd szerelmi viszonynyá fejlődött, mely
nek komoly házassági frigy lett volna következ
ménye, ha a Böske lelkem időközben bele nem 
bolondul a szolgabirő ur nyalka kocsisába, a kivel 
aztán boldog házasságban élnek mind e mai uapig.

Szomorú sz vvel vette ezt tudomásul annak 
idején a jó Dorogi bácsi, de aztán csak megvi
gasztalta a szerelmes szivét valahogy :

„Gombház, ha leszakad lesz más — gon* 
dolta magában. Nagy a világ elég leány vau 
benne, lelke rajta, ha elhagyott.4

No. hanem a Böskével való gyengéd isme
retségnek meg volt legalább az a jó oldala, hogy 
a Böske lelkem addig dicsé rget te a régi szeretője 
kitűnő tulajdonait, hogy végre a szolgabirő ur 
beles/erelmeskedett a legénybe s nagy rábeszélés
sel oda lágyította a jó Pista szivét, hogy
az végre is elfogadta a döbrögi jegyzóséget. 
a mely hivatalra kötéllel sem tudott embert fogni 
a szolgabirő ur. Hiába ineutegetőzölf a jó Dorogi 
Pista, hogy nem tanulta ő ezt a mesterséget, nem 
neki való az ilyen magas hivatal, nem tudta a 
szolgabirő urat kapaczitálni. Majd bele jösz Pista 
öcsém — vigasztalta jóakarólag — majd megta
nít mindenre a praxis.

A jó Pista végre engedve a sok rábeszélés
nek, beadta a derekát s elfoglalta a döbrögi jegy- 
zőséget; kapába s/.org ilniasan a káposztás kertjét, 
a többit meg bizta a jó Istenre: majd megtanít 
a praxis — vigasztalta magát — megjön az 
magától.

így Iassau-las8an beleélte magát a hivatalába, 
vezette a község ügyeit szorgalmasan, meg is 
őszült a hivatalába becsülettel. Szerették a falu
beliek nagyon a jó Dorogi bácsit, mert kedvére 
tudott tenni mindenkinek.

Boldog is volt, megelégedett, is volt, sokra 
nem vágyott, megélt szerényen a hivatalából, meg 
a káposztás-kert jövedelméből. Csak az az egy 
gondolat piszkálta néha a szive tájékát, hogy mi
lyen jó volna, lia ennek az ügyes-bajos világnak 
terheit meg lehetne osztani valakivel, a ki elsi-

mogatná szépeu az arcza redőit, a ki felvidítaná 
az ügyes-bajos dolgokban az elkomorodott szivet; 
bosszú téli estéken enyelegue az emberrel, meg
töltené szépen a pipáját; aztán odaülne melléj*, 
a keblére simulna és beszélgetnének kettecskéii a 
közös bánatukról, közös boldogságukról s tervez
getnének a jövőről. Oh milyen boldog volna ő 
akkor ! — —

„Oh Böske, Böske — sóhajtott fel ilyenkor 
— de megcsaltad a szivemet !“ — — „Eh ! bú
sul a kánya — gondolta utána — ha nincs, még 
lehet.*

Hanem ennél a gondolatnál mégis megtapo
gatta a fejebubját, a honnan bizony kigyomlálta 
a maga részét az 58 év, a mit még meghagyott, 
annak a színét is megváltoztatta.

Oda állt a tükör elé, iMegette magát, hátra 
szegte daliásán a derekát, csípőre tette a balkezét 
s oda kacsintott amúgy hamiskásan a tükör 
f e lé -------

„Ej. hiszen nem vagy te még olyan vén, 
tudsz t.e még kacsintani, szeretetreméltóan moso
lyogni ; aztán iing a bajuszod még nem is deres! 
istenem, hát hiszen példa bizonyítja, hogy ilyen 
embernek is akad párja. Aztán meg se részeges, 
se kártyás nem vagy — — bizony Pista szógáui 
szemrevaló gyerek vagy te még most is.* — En
nél a gondolatnál összt ütötte a fejelés csizmába 
bujtatott lábszárát és elkezdett vígan fütyörés/ni.

El tud még ó egy igazi csárdást járni azzal 
a hajadonual. a kit a kezével boldogít!

Erre a felfedezésre aztán odajárult ihletett 
arczczal a pipatóriumhoz s meggyujtott egy kén 
gyufát s kéjelegvo szemlélte, mint éjj* az el kü-



a mi -csak beható vizsgálat után történhe
tik meg.

A hányát lás oka rejlőd’ietik először is a 
talajban, ha ez t. i. tápszegény, sovány és 
kimerült, vagy az altalaj mocsáros, avagy 
végre kőréteget tartalmaz; másrészt a roszul 
megválaszlott fajokban, melyek a talaj és 
égp.lji viszonyoknak meg nem felelnek, nem 
alkalmasak, s fajukat megérielni nem képe
sek, vagy végre a talaj nedvességi foka ter
mészetellenesen hat a megválasztott fajokra. 
— Ily esetekben az illető fajok újra ojfásá
val segíthetünk a bajon; ugyanis a régi fa
jokat. más, uj, s a talaj és éghajlati viszo
nyoknak megfelelő fajokkal kell lielyettesi- 
tenük, vagy beojtauunk, feltéve, hogy fáink ezen 
műtét kiviteléhez még elég fiatalok ; — el
lenkező esetben, ha t. i. az ágak oly erősek, 
hogy az ojtás rajtok nem eszközölhető, e ba
jon csak a korona megifjitása által segíthe
tünk, úgy a megvénült ágakat megcsonkítjuk 
s csak miután erőteljes uj hajtások képződtek 
rajtuk, foganatosítható ezeken az ujra-ojtás 
a reá következő évben. — Ha azonban a 
czélba vett megifjitás sikertelennek bizonyul
na s nem képződnének erőteljes uj hajtások, 
akkor az ujra-ojtás sem vezetne czélhoz s ez 
esetben tanácsosabb volna az egész fát el- 
távolitani.

De a fák tönkrejutásának oka sokszor 
magában a hiányos ápolásban és gondozásban 
is fejlődhetik, abban t. i. hogy vagy észszerüt- 
lenül neveltük fáinkat s ezért uj helyeikben 
nem fejlődhettek kellőleg, vagy mélyen ültet
tük, avagy koronáikat természetellenesen, ok
szerűtlent nyestük és később hiányosan rit
kítottuk, vagy hogy az elhalt kéreg épen nem, 
vagy ellenkezőleg túlságos mérvben távolit- 
tatott el, s a nagy ágak lefűrészelése alkal
mával, vagy erőszakosan (pl. viharok által) 
előidézett sebek bekenése elhanyagoltatok, 
minek folytán a fák korhadásnak indultak.

Másrészt a fák életereje az ismételt és 
tulcsigázott termések következtében is ki
merülhet, a minek azután meddőség, termé
ketlenség természetes következménye.

Régente általános volt az a nézet, (mely 
téves felfogásnak és tannak különben ma is 
akadnak álapostolai), hogy a fák üde tényé 
szetének egyik fő kelléke, miszerint lehetőleg 
sovány talajú faiskolákból szerezzük be fia
tal gyümölcsfa szükségletünket, azt tartván,

römfogytáig — — Elégett! — — most követke
zik a döntő pillanat: a merre a gyufának szene
seden vége dőlni fog, arra dől az ő sorsa is, arra 
kell keresni a szive választottját. A gyufának 
parázs-tü/.e lassan elhamvadt s irae a szenesedett 
rész észak felé dőlt el — — arra kell hát lenni 
az ó földi angyalának.

Elkezdett gondolkodni — — ki lakik a falu 
északi részén, kinek vau eladó leánya, melyik 
volna hozzá való?

Beleizzadt az üstöké a gondolkozásba s le
dobta magáról a bekecset, megeresztette a nad
rág szíját 8 újra gondolkodni kezdett------ semmi,
s«uki. Cserbebagyta az emlékező tehetsége, nem 
jutott eszébe senki.

Csendes rezignatióval kezdett a sárpadozatu 
szobában fel és alá járni, néha-néha homlokára 
ütve. mintha megtalálta volna, a nut keres. Hiába 
minden erőlködés — — nincs — — nincs !

Egyszerre tompa koppanás rázta fel mélázá- 
sából a házasságon vajúdó Dorogi urat. Hátra 
tekint a bekecse felé. hát a pipa indignálódott a 
mellőztetésért s kifordult a bekecs zsebéből. Do
rogi ur elmosolyodott s homlokára ütve fejét 
csóválta :

.Persze, persze: hát. hiszen hogy is legyen 
az embernek okos goudolatja, mikor nem pipá
zik “ — absurdnm ez ó nála. Előkaparta hát a 
bekecs zsebéből a macskabőr dohány-zacskót s a 
markába zsugorított abból a kukoricza között ter
mett falnakugrasztdból s müértőleg gyömöszölte 
bele a háromkrajczáros makra pipába, azután ké
nyelmesen végig nyújtózkodott, a szalmadivánon s 
önelégülten szemlélte a serczegő dohány kékes 
füstjét. (Az egyik szemét elővigyázatból mindig 
behunyva tartotta, mert a jó kapadohány folyto
nosan szétrobbanással fenyegette a faluvégi vá
lyogvetők gyenge alkotmányát; a macska pedig 
ki léven téve a füstmérgezés veszélyeinek, ille
delmesen elkotródott az ablaknak azon fiókján, a 
melyik nem volt beragasztva kalendárium levéllel.)

(Folytatása következik,;

• hogy az ilyen tataion nevelt, fák mindenütt 
! jól tenyésznek tov. bb; a tapasztalat azonban 

it-g meghazudtolta e tant s sok gyümölcsfa- 
tenyésztő, a ki ezen az alapon indult, saj
nosán s önnön kárán okulva győződhetett meg 
ennek ellenkezőjéről, mert az ilyen fák nem 
gyüjt.hettek magukba elég tartaléknedvet és 
táperőt arra, hogy az uj talajhoz káros utó- 
következmények nélkül hozzászokhassanak s 
rendesen elaszn.k, sorvadásnak indulnak s 
csak a tüzelő anyagot szaporítják és újakkal 
kell pótoltatniuk, a mikor már pénzünk és 
a gondozásukra fordított időnk kárba veszett. 
Azért tehát a fák beszerzésénél kiilöuös te
kintettel legyünk a jó, süni gyökérzetre és 
erőteljes fejlettségre, a mi sovány talajon ne
velt fáknál sohasem lesz feltalálható.

A mély ültetés következtében a legegész
ségesebb és legerőteljesebb fa is sinlŐdni fog 
és terméketlenné válik, a mit csak sikérebb 
(azaz magasabb) ujraültetés, vagy (ha ez eset
leg kivételesen keresztülvihető) a fölösleges 
föld eltávolítása által lehet helyrehozni

Az ujonan ültetett lágymagu gyümölcsfák 
(alma és körte) koronáinak az első években 
elmulasztott visszanyesése nemcsak a korona 
hiányos képződését vonja ty-iga után, Inneni 
a fák korai, illetve időelotli termését, s en
nek következtében legtöbbnyire szabályszerű 
és rendes kifejlődésük rovására későbbi termé
ketlenségüket is.

Az ágak hiányos, vagy egészen elmulasz
tott ritkítása a fák korai elvénülésének és 
terméketlenségének, inig a helyesen és ész
szerűen ritkított fák. kivált, ha e ritkítás ősz
szel (szeptember-októberben) végeztetik, újó
lag erőteljes hajtásokat hoznak s igy folyto
nosan niegifjodnak. Ez a ritkás a legczél- 
szeríibb módja a fa és gyiimölcsriigy képződés 
közötti helyes ár ny és egyensúly elérésére 
és fentartására. Az olyan fa, melynek koronája 
bensőjében tömve van gyümölcstermő rflgy- 
gyel és gyenge, erőtlen hajtásokkal, gondos 
ritkítás által uj életre kelthető, és erőteljes 
növésének egyensúlya a nyári ritkítás által 
hozható helyre.

A tökéletesen elhalt fakéreg el nem tá
volítása, a mennyiben az a fára nézve nélkü
lözhető, minden esetben káros; a nélkülözhető 
elhalt kérgétől megtisztított fa egészen más, 
a szemnek is tetszetősebb külsőt mutat, mint 
az olyan, melyen a felrepedezett, elhal! kéreg- 
pikkelyek meghagyattak; mert ezek petéinek 
menedékül szolgálnak; a kéreg ieháncsolást 
azonban nem szabad túlhajtanunk, mert eiir 
nek túlságos és kíméletlen levakarása ismét 
fölötte káros és nem egy Ízben a fák vég
pusztulását vonja maga után, minthogy ez 
által a fakéreg rostjai megsérülvén, elszárad
nak, minek következtében a nedvkeringésben 
zavarok állanak be, t. i a lefelé szivárgó nedv 
akadályozva van a fa tövére és gyökerére való 
lehatásában, (a rendes keringésben) minek 
folytán kénytelen a felső részekbe vissza
szorulni, s egyszeri bővebb termést eredmé
nyezhet. ugyan, de ez által a fa annyira ki
merül, begy okvetlenül el kell pusztulnia.

A nagyobb sebek és sérülések be nem 
tapasztása a legkárosabb következményekkel 
bir a gyümölcsfákra nézve, pedig mily sokan 
mulasztják el e csekély fáradsággal járó kis 
munkát! — Minden régibb vagy újonnan ke
letkezett sebet legjobb kis mennyiségű finom 
szitált, homok, hamu vagy palakő liszttel sű
rített fa kátrány nyal melegen ecset segélyével 
bekenni, s igen ajánlatos ezen bekenése a 
következő évben mindaddig ismételni, inig a 
seb tökéletesen be nem forradt. — Igen bő, 
idő előtti, vagy többszőr egymásután ismét
lődő termések felettébb gyengítik a gyümölcs
fákat,. s könnyen terméketlenséget vonhatnak 
maga után ; ily esetekben csak rf fák fentebb 
említett megifjitása (erős visszanyesése) által 
bánthatjuk el a bajt. — Nagyon sok bőter
mő gyümölcsfaj van, mint például az arany- 
parmai, a császár- és borízű körte (Izarabert), 
a beszterczei szilva, stb melyeknél a gya
kori visszanyesést nem szabad elmulaszta
nunk, mert különben a fák termékenységét, 
a szép formás gyümölcsöt koczkáztatnók.

A k‘merült gyümölcsösök, vagy egyes fák 
azonban mindenkor csak a talaj javítása által 
hozhatok helyre és pedig az altalaj trágyá
zása által, mely czélra legalkalmasabbak az 
úgynevezett földfurók ; ezekkel 35—40 czen- 
timéternyi mélységű lyukakat fúrunk a fa 
koronája alatt ennek kiterjedése mentén kü
lönböző irányban s nem nagy távolságban, ott 
hol a fák hajszálgyökereit sejtjük, tehát kö
rülbelül a korona terjedelmének mintegy két
harmadán belül. Trágyául legajánlatosabb a 
trágyalé, vagy pedig az űrgödrök híg leve, 
melyeknek csekély káli tartalmát valamelyes 
fahamu vagy csontliszt hozzá keverésével 
fokozhatjuk. — A trágyázás kivitelére — a 
mennyiben a faképződést czélozzuk elérni 
legkedvezőbb a november-márczius közötti 
időszak. Ha megifjitandó gyümölcsösünk gye
pes területen fekszik, legczélszerübben akként 
cselekszünk, ha a fasorok közötti földterüle
ten felásatjuk, vagy óvatosan — gyökerek 
megsértése nélkül — felszálltátjuk. Ezen te
rületet néhány egymásután következő éven át 
gazdagon megtrágyázzuk s azután nem sok 
táperőt felemésztő kapásnövénynyel elvetjük, 
hogy később ismét gyeppé átalakítva fűmag
gal vethessük be.

Ha a fentebb leirt talajjavítással egy
idejűleg az első ványodott, kimerült és meg
vénült gyümölcsfák koronáit is jól megritkit- 
juk és visszavágjuk, akkor ezen egyszerű 
eljárással pusztulásnak indult gyümölcsösein
ket ismét tökéletesen megifjithatjuk és jó 
karba helyezhetjük. M K.

Hirek és különfélék.
— T is z te lt  olvasóinkhoz. A mura

szombati gazd. fiók egylet tőle telhetbleg m in
dent, megtett, és meg Jog tenni o, jövőben is, 
hogy ezen lap életrevalóságát emelje, most már 
a mélyen t. olvasóközönségen múlik hogy az 
kellő anyagi támogatásban is részesüljön, a 
a miért újból tudomásul hozzuk hogy a gazd. 
egyesület tagjai e lapot havonként ingyen kap
já k  a központi „Értesítő“ helyett. Előfizetési 
ára pedig a gazd Jiókegylet tagjainak s a 
községeknek, mint testületeknek évente 2  
í r t , n em  t a g o k n a k  3 f r t  Egyúttal tudat
hatjuk, hogy a választmány határozata értel
mében csakis fél vagy egész évre lehet előfizetni. 
Előfizetéseket elfogad Takács R  István gazd. 
egyl. titkár naponként 11—12 ára között.— 
Egyes számokat darabonkint 10 krjával Ascher 
B. és fia  ezéy üzletében kaphatni minden nap.

— t i  a r c a i n *  l * 5 - c i i c k  megünneplése al
kalmából a c.ímíiiu és dalegyesület kebeléből ala
kult, vegyes rendező-bizottság folyó hó 15-én ülést 
tartván, elhatározta, hogy a/, ünnepély az előbbi 
megállapodástól eltéróleg Most Rudolf vendéglő- 
helyiségeiben fog a megállapított es annak idején 
közlendő változatos műsor mellett belépti dij nél
kül imegtartatni; továbbá, hogy az ünnepélyen a 
két egylet tagjain kívül a/, ezek által bevezetendő 
vendégek is szívesen hittatnak s a tagokkal egyenlő 
jogokban részesülnek. Helybeli tagok hírlap- és 
körözvéuy utján, vidéki tagok levelező-lapon fog
nak az ünnepély megtartásáról hivatalosan érte- 
sittetni. Megbízásból közli:

Költ a y  Győző, r. b. tag.
A m u r a  s z ó  in  c a s i i i o  által ren

dezett c a lic o -b a l  költségeinek fedezéséhez Ki.hisz 
Miksa és Skerlák József urak egy-egy írttal vol
tak szívest k hozzájárulni,

Macadics István, pénztárnok.
Oin*»x,v T e ré z  tanítónő folyó hó 17-én 

vette át a muraszombati állami iskola III — Vl-ik 
leányosztálya vezetését. Kívánunk sok kitartást 
fáradságos kötelmeinek teljesitésébeu.

A in  ii r .>*/.<»i i i l t a i i  g a z d a s á g i  l i o k -  
c g j l c t  ma délután 4 órakor a c.tsino helyiségé
ben tartja évi közgyűlését, melyre a mélyen tisztelt 
tagok figyelmét újból felhívni bátrak vagyunk már 
e-iik azért H, mert. annak tárgysorozata is meg
kívánja, hogy minél több tag jelenjék meg a 
közgyűlésen.

— S c ly e n ip e tc  in g y e n . A íöldinivelési 
miniszter már szétküldötte a felhívást az ország ■ 
minden részébe, hogy a kik ingyen selyempetét 
akarnak kapni az államtól, jelentkezzenek ható
ságuk fejénél. Egyetlen kötelezettségük az leeud, 
hogy az iugyenpelekbdl terme.lt gubókat csak az 
államnak szabad eladniuk, mert különben meg
büntetik őket.

— T i s z t a  f a j ii l y u  k  t o j á s o k a t  darnbou- 
kiut 5 krjával vásárol a gazd. egyesület.



P ó r u l  j á r t  o rvv iu láK zok . Folyó évi 
január 19-én Regedében a n udörség Szever Ferenc/ 
szeiit-sebestyéni lakost, rajt ért*’, midőn nevezett 
olt 8 drl> foglyot árult, « a városi halósághoz 
bekísérte, ott Szever azt állította, hogy ő « fog
lyokat Ivamíc/v József szent-sebestyéni plébános 
mint vadászat tulajdonos megbízásából árulta, de 
a hatóság nem Iliit neki, hanem az esetei a mura- 
szombati s/olgabirói hivatallal átiratban tudatta 
hová panaszáult. Iijegidéztetvén, elismerte, hogy a 
foglyokat a szent-sebestyéni határban kézzel fog- 
do/ta öss/e, s azt a fent nevezett plébános ur 
vadászatbérlö tudta és beleegyezése nélkül vitte 
Hegedébe eladui; miért is idegen területen való 
vadászatért 30 írt. tiltott időbeni vadászatért 30 
frt. és hasznos vadnak tiltott időbeni árulásáért 
24 fit. összegen 84 frt pénzbüntetésre és 6 frt 
eljárási költség megfizetésére ítéltetett. Ugyancsak 
a muraszombati szolgabirói hivatalnál drót bur
kukkal nvulfogás miatt Poldauf Audrás a|só- 
csalogányi lakos is UO frt pénzbüntetésre ítéltetett, 
A példás büntetésekből megtanulhatják az orv- 
vjuiáazok a törvényliszteletet.

— I jo n c z o z á s . Az idei fősorozás márczius 
hó 0 , 10, 11, 12, és 13 -ik napján lesz Muraszom
batban megtartva, melyre az 1868, 1869. 1870-ik 
évben született védköfelesek tartoznak megjelenni.

- X yilváiiow  szá m a d á s. Mártonholyen 
lét sitendő önkéntes tűzoltó egylet pénztára javára 
f"lyő évi február hó 2-án tartott tánczvigalom 
alkalmával befolyt összesen 52 frt 75 kr. kiadás 
27 frt 92 kr. marad tiszta jövedelem 24 frt 83 
kr. Felülfizettek: Kiihár István 1 frt 20 kr, Kü-

István 1 frt 20 kr, B *rke Lajos 1 fit 20 kr. 
\i \ner Mátyás 60 kr. Bácz János 60 kr, Vucsák 
8mdor 60 kr, Hima Sándor 60 kr, Horváth János 
-0 kr, Tury Pál, Sándor Zsigmond, Zvér Mátyás, 
Kercsmárné. Lufhár Gergely. S/.lávicz János, Fa- 
'ni|{ Jánosné, Obál Mihály, Skrabán István, Mihr 
Antal. Mezei testvérek. Siukécz Mátyás. Czipóth 
.Miklós és Holtai Pál egyenkint 20 kr, Kiihár Ist- 
Vi'ii és Kercsrnár Mátyás egyenkiut 10 kr. Bekül
detett : Skrabán Iván, Kobn Lipót. Gráf Lajos,
\ ratarits Iván és Kuzmics egyenként 1 frt. Veres 
Jó z se f  50 kr, Gergorecz Miklós, Gergorecz Iván 

• Kardos Iván egyenkint 40 kr. Skriiecz István 
Irt. fogadjak a mulatságon megjelentek, vala

mid a kegyes felülfizetők szives adományukért 
hálás köszönetiinket, A rendező-bizottság.

— Xóiiureiiri.M zerii személy- és podgyász 
di|s/.abás életbe léptetése a boba-j.::ioh-.z.»-süniHgi 
b-lyiérdektt vasúton. F. évi márczius hó  1-ével a 
lioba-jánosbáza-sümegi b. é. vasúton is a zónn- 
i ndszeríi szemelj- és podgyászdijszabás fog életbe 
lépni, minek következtében az ezen vasút mentén 
fekíó községek egymásközti érintkezése nagy mérv- 
bői megkönnyittetik, a mennyiben az uj meneldijak 
az * (Idigieknél sokkal olcsóbbak. Az uj díjszabás, 
Villa mint a hozzátartozó „általauos határoziuáiiyok* 
üz egyes állomásokon megtekinthetők, esetleg 
ugyanazokon s a m. kir. áll imvasutak igazgató
ságánál 20 krért megvehetők.

— Á lla m i iié n z ííg y e iiik  örvendetes és 
rohamos javulásáról tesznek bizonyságot a pénz
ügyminiszter által közzétett pénztárkezelés) kimu- 
ta.ások. Ezen adatokból kitűnik, hogy az 1890-ik 
évi zárszámadásuk az előirányzott néhány ezer
nyi többlet helyett legalább 20 milliónyi fölösleg
gel fognak záródni.

•Á k ir á ly i tá b la . A győri kir. tábla 
zeiuélyzete. Elnök: Erdély Sándor. Tanácselnökök : 
V‘K* *^ór. Zoltán Gé/.a. Bírák: Braidsver József, 
Iblyarik Gedeon. Horváth Kálmán, Schmied Géza. 
Sz.-gho István. Hollerung Alfréd, Kiss Gábor, 
^ ill>ó György. Mészöly Lijos, Tóth László, Tbirriug. 
l aj i-í. Fogalmazó: Már József. Irodatisztek ' 
Szic ben liszt Díván Szilágyi István. Írnokok : Szüts 
Kaios. Józsa Gyula. Területéhez tartozik. Tvszék : 
f' v r . Jl». központ. Magyar-Ovar. Nezsider, Szent- 
Mi lton, Tóth. Tvszék: Komárom. J l» központ, 
L-ztergom, Mu/.sla, X.Igmánd, Perbete-Ó Gyalla, 
Fóa. ívsz; Sopron. Jb. központ. Csepreg, Csorna 
f.-Pulya. Kapuvár. Kis Márton. N.-Márton. Tvsz: 
■'ízombatlndy. Jb. központ. F.-Eőr, Kis-Cze!l. Kör- 
íiml. Kőszeg, Mura-Szombat, Német-Újvár. Sárvár. 

Szt.-Gottb írd, Vasvár. Tvsz: Veszprém. Jb. köz- 
; óit. B.-Fiired, Devecser, Eiying. Pápa, Zircz. 
Ív'/.: Zala-Egerszeg. Jb. központ. A.-Lendva, Síi- 
ni**g, Tapolcza.

— Ö röm m el é r le s i í l í in k ,  hogy Vaskor- 
padon a közel jövőben iskolát építtet az állam s 
ez építkezés költségeinek fedezésére 9500 forintot 
utalványozott a miniszter, a községeknek p*'dig 
1441 ingyen napszám kiszolgáltatását tette köte
lességévé. Az árlejtés már meg is történt Szom
bathelyen. Ideje is volt már, hogy a csaknem 
tűrhetetlenné vált állapoton segítve legyen.

— (b u g y iik o ss á g . Jauk András 58 éves 
nniriahavasi lakos jómódú földmives folyó hó 
15-én délelőtt 10 óra felé pajtájában felakasztotta 
magát. Az öngyilkos állítólag már több mint egy 
eve időszakos elmezavarban szenvedett és folyton 
főfájásról panaszkodott.

— Je g y z ő  v á la s z tá s .  Felső-Lendván a 
körjegyző - választás folyó hó 14-én ojtetett meg. 
A* állásra 4 pályázó jelentkezett, u. ni. Samarus 
István jelenlegi helyettes-jegyző, Bényei József 
horvát-uádallyai. Tompa Lajos budapesti, és Koltay

Pál zsidahegyi lakosok mindnyájan okleveles 
jegyzők. A pályázók közül Samarus István lett 
egyhangúlag körjegyzőnek megválasztva.

— A m a g y a r  g a z d a t i s z te k  és e rd é 
sze k  országos segély egyesületének választmánya 
a több oldalról nyilvánult óhajtásoknak megfele
lő ig , egy magyar gazdatiszti cougressus meg
tartását határozta el. Czélja ezen congressusnnk a 
gazdatisztek erkölcsi és anyagi helyzetének bizto
si fása, a gazdatiszti nyugdíj-intézet életbeléptetése 
valamint egyéb úgy a gazdatisztek, mint a föld- 
birtokosok érdekeit érintő nagy fontosságú kér
déseknek alapos megvilágítása és megvitatása, ezen 
kérdések megoldásának előkészitéso a szüksége
seknek mutatkozó határozatoknak hozatala által.
A gazdatiszti cougressus f. é. május hó 6 — 8 
napjain Budapesten a „Köztelken* (Üllőuít 25. sz.) 
fog megtartatni. A cougressus ülései mindig 
délelőtt 10 ódakor kezdődnek. E/.eu congressuson 
minden magyar földbirtokos és gazdatiszt részt 
vehet, a ki ebbeli szándékát a cougressus rendező- 
bizottságnak legkésőbb f. évi ápril hó 20-ig be
jelenti és az 1 írtban megállapított részvételi 
dijat előre beküldi. A cougressus érdekében való 
minden közlemény vagy megkeresés a magyar 
gazdatiszti cougressus rendező-bizottságához Buda
pest. „Köztelek* c/.iiu alá küldendő.

— I ti ic s i is /o .  Mindazon igen tisztelt ismerő- I 
seim- és jóakaróimnak, kiktől személyesen búcsút ' 
nem vehettem, ezúton mondok „Isten hozzád“-ot! 
Tartsanak meg továbbra is szives emlékezetükben ! 
Muraszombat, 1891. február 19-én

Scheiber Gizella férj. Gostl Albertné.
— H e n s z le r  Ignác*né- született Kam- 

mermayer Helén megtört szívvel jelenti férjének 
Henszler Ignác/, nyug. fővárosi hivatalfőuökuek 
t. hó 18-án történt elhunytat. Nyugodjék békével

K i i1 1 u r-eg y le tiiu k . A „Dnnáululi köz
művelődési egyesület* tagsági bejelentési iveit már 
szétküldötte. Aki a tagsági bejelentő ivet aláírja, 
ezzel belép a „Dunántúli közművelődési egylet* 
tagjainak sorába. Az aláírással, esetleg aláírások
kal ellátott iv a következő cziinre küldendő vissza:
A „Dunántúli közművelődési egyesület* Budapes
ten. A „D. K. E.* tagja lehet Magyarország min
den térti- és nő-lakosa vagy olyan birtokosa is, 
kinek állandó lakhelye az ország határán kiviil 
van. A „D. K. E.“-ben a tagok kötelezettségei a 
következők : a) az örökös tag legalább egy ezer 
frtos alapítványt lesz s ezt legfeljebb 5 év alatt 
befizeti : b) az alapitő tag legalább száz forint 
alapítványt tesz s ezt legfeljebb 5 év alatt be
fizeti ; c) a pártoló tag legalább 5 egymásután 
kővetkező évre évenkint tiz-tiz frt fizetésre köte
lezi magát; d) a rendes tag legalább tiz egymás
után következő évre évenkiut 2 forint fizetésre 
kötelezi magát.; e) a gyámolitó tag az. aki a leg
utóbbi pont (d) alatt említett tagsági díjnál kisebb 
összeggel vagy egyéb adománynyal járul az egy
let czéljaihoz. Beksics Gusztáv orsz. képviselő a 
„D. K. E .“ javára tartandó felolvasási cziklusát 
folyt) bő 7-én K a p o s v á r o t t  kezdette meg, 
ahol „A nőkről* tartott felolvasást igen nagy 
számú közönség előtt. A felolvasásokat a Dunád
ul nagyobb városaiban fogja folytatni.

— H ír la p -* ! a t ÍM / t ik á t  állított össze Dr. 
Szinynyei József; e szerint a f. év első napján 
megjelent Magyarországban összesen 834 hírlap 
és folyóirat. A magyar lapok száma 645, a uémet 
lapoké 132, szláv 37. romáu 15, olasz 2, franczia 
2. A fővárosban 209 magyar lap jelenik meg. Az 
első magyar hírlap 1780. január l-én jelent meg 
Pozsonyban „Magyar-Hirmondó* név alatt. Buda
pesten 1788-ban indult meg az első magyar rendes 
hírlap „Magynr-M jrkurins* czim alatt, mely 
hetenként 2-szer járt. Nálunk 9558 magyarul 
beszélőre esik egy magyar hírlap és 16.441 főre 
egy lap; az amerikai egyesült államokban 3081 
egyénre esik egy lap.

— H o g y a n  á l l u n k  u m a g y a r o s o d á s  
*al nőliáu.v I*ö/.ségbeu ?  A most megejtett 
népszámlálás szerint Halmoson van 327 lélek, eb
ből magyarul tud 117, — tehát 35V* százalék. 
Faludon van 284 lélek, ebből magyarul tud 67,
— tehát 23' * százalék. Borbidán vau 239 lélek, 
ebből magyarul tud 66, — tehát 27'* százalék. 
Ez eredmény kétségkívül az iskola érdeme. E 
számokból egyszersmind az is kiviláglik, hogy a 
3 iskolailag egyesített község közöl melyik hasz
nálta föl legjobban az iskola által nyújtott elő
nyöket. Adatgyűjtő.

— ÁJj In / ,o lló -e g y le t .  Zimbony Győző 
körjegyző buzgói kodása folytán Sóskutou tűzöl tó- 
egylet alakult. Neki köszönhetik a német-szent- 
grótb: és újtelepi tűzoltó-egyletek is létezésüket.

— I ly  m én . Gostl Albert krapinai keres
kedő uőiil vette Scheiber Lipót muraszombati izr. 
hitközségi alkántor leányát. Gizellát.

— T a n ü g y i  M lativ /tiU u . Halász Ferenc/, 
kir. tanfelügyelő a f. bő 11 -én tartott közigazga
tási bizottság ülésén beterjesztett havi rendes je
lentéséből a következő, megyénk tauügyére nézve 
fontos adatokat vettük á t : A vármegye 620 köz
ségében â  mindennapi tankötelesek száma 53 213, 
az ismétlő tanköteleseké 19.702, összesen 72,915, 
ami a lakosság számának (1880 oki népszámlálás 
szeriut 360,590), 20'2".-át teszi ki. Ezek közül 
elemi iskolába járt 50,580, ismétlőbe 16.906, pol

gári és felső népiskolába 609, középiskolába 515, 
összesen 68,970 vagyis a tankötelesek összes szá
mának 94*17 százaléka. Iskolába uem járt 2045 
fiú és 2200 leány, összesen 4245 tanköteles s 
ezeknek legnagyobb része az ismétlő iskolásokra 
esik. Az iskolába járók vallás szerint következőleg 
oszlanak meg: 51,919 r. katolikus, 13.280 ágostai, 
1745 izraelita, 1721 helvét, 3 görögkeleti és 2 
unitárius. Anyanyelv szerint 35.928 magyar. 21.792 
német, 6906 vend, 4039 horvát és 5 szerb. Leg
alább 8 hónapon át járt iskolába 55,132; tan
könyvvel birt 65,648. Félnapi mulasztás fordult 
«lő 855.060 s ebből felmentetett 734.272, büutet- 
tetett 120,788. Birság czimén befolyt 692 frt G5 
kr. Az iskolák összes száma 488, melyek közül 
saját házában van elhelyezve 475, bérházban 18, 
s a tautermek összes száma 676. Jelleg szerint 
állami 21, községi 34, r. katolikus felekezeti 304,
ag. evang. 102, helvét 14, izraelita 10, magán-is
kola 10. A tannyelv 286-ban magyar, 105-ben 
német-magyar, 18-ban vend-magyar, 11-ben hor- 
yát-uiagyar. A 488 iskolánál működött 658 tanító 
és pedig 626 képesített és 32 nem képesített. Ezek 
közül a magyar nyelvet tanítási képességgel bírja 
589, valamit 66, semmitsem Ind magyarul 3. Az is
kolák fenntartására fordittatott 373,780 frt, mely 
összegből a tanítói fizetések 295,17(1 frtot vettek 
igénybe, tőkésítésre 18 799 frt s a többi az isko
lák dologi kiadásaira fordittatott. A tanítói fize
tések átlaga 448 és fél frt s egy-egy tanuló ok
tatása átlag 6 és tél írtba került. A közigazga
tási bizottság a kir. tanfelügyelőnek jelentését és 
munkálatát örvendetes tudomásul veszi s egyszers
mind utasítja a kir. tanfelügyelőt, hogy tegyen 
jelentést azon községekről, melyekben nincs iskola 
s azon tanítókról, kik magyar nyelven tanítani 
nem képesek.

— A* e z r e d ü l  év . Magyarország fenál- 
lásáuak ezredik évfordulója megünneplésévei már 
a magyar minisztertanács is foglalkozott. Hiteles 
értesülésünk szerint ugyanis a minisztertanács 
elvben elhatározta, hogy az ezredéves ünnepélyt 
1895-ben vagy 1896-ban tartják meg, de semmi- 
esetre sem korábban. Az ünnepélyes program meg
állapítására, valamint az állam részvételének meg
határozása czéljából gról Szapáry Gyula minisz
terelnök, YVekerle pénzügyi. C*áky gr. kultur- 
és Baross kereskedelmi miniszterből álló előké
szítő és végrehajtó bizottságot küldött ki saját 
kebeléből a minisztertanács.

A v a d a k  gjorM aM óga. Vadász körök
ben tölötte eltérők a vélemények arra nézve, 
hogy a különböző vadak futás közben minő sebes
séggel haladnak. A sebesség meghatározására sok 
körülméuy van befolyással. Az Ítélet leglényegesebb 
föltétele az, hogy a ki a sebességet meg akarja 
határozni, az elfogulatlan legyen. Már pedig tud
valevő, hogy aki leginkább hivatott a sebesség 
meghatározására, — a vadász — rendszerint a 
legelfogultabb. Valaki mindamellett fáradságot vett 
magáuak arra, hogy saját megfigyelése alapján 
legalább megközelítő számítást, tegyen. Egy tisz
táson, melyet hó borított, nagy előszeretettel ta
nyázott szarvas, őz és nyúl. Ez a figyelő, mikor 
a vegyes társaság zavartulauul és mi rosszat sem 
Sejtve, együtt volt a tisztáson, elsütötte fegyverét. 
A vadak egytől-egyig a lövéssel ellenkező irányba, 
a szomszédos erdőbe futottak. Emberünk megfi
gyelte. hogy melyik vad mennyi idő alatt ér az 
erdőbe s miután tudta a kiindulási pont és az erdő 
közt lévő távolságot, meghatározta, hogy egy perez 
alatt a nyúl gyorsasága 30 méter, az őzé 40 méter, 
a szarvasé pedig 60 méter.

Vegyes rövid hírek.
A m e g y éb ő l. Körmend város élénk moz

galmat indított egy felállítandó női ipariskola 
érdekében. — Po/.vég Teréz tuukai hajadon újszü
lött gyermekét élve elásta a pinezében. A gyana- 
falvai csendőrség nyomára jött a dolognak 8 a 
szentgotthárdi járásbíróság elé kisérte a bűnöst. 
— A vármegye főispánja az ujonnau rendszeresí
tett alszámvevői állásra Payer Géza somogymegyei 
alszámvevót nevezte ki. — Körmendről Völgyiné 
sziutársulata Szunt-Gotthárdra ment. — A vasme
gyei közművelődési bál féuyeseu sikerült s mint
egy 1500 frt tiszta jövedelmet eredményezett. — 
Mayer Henrik szentgotthárdi kereskedő fizetés
képtelen lett.— Dr. Mezihradszky Kálmáu megyei 
főorvos indítványára a közigazgatási bizottság 
elhatározta, hogy egy bábaképző-intézetuek Szom
bathelyen leendő felállítása érdeiuébeu felterjesz
tést ir a belügyminisztériumhoz. — A répczelaki 
izr. zug-iskolát vármegyénk kir. tanfelügyelője 
bezáratta.

.4 h a zá b ó l. Székesfehérváron Pollák Ernő 
2 1 éves beteges fiatalember annyit tánezoit egy 
bálban, hogy ros/.ul lett s meghalt. — A Táncsics- 
bizottság márczius 15-éu ünnepélyt rendez a fő
városi vigadóban. A rendezésre száztagú férfi- és 
48 tagú bölgybizottság alakult. -  Huuyadmegyé- 
ben ismét járváuyosan lépett fel a diphteritisz és 
himlő. — A Csáktornyán székelő „Muraközi ta 
karékpénztár* e hó 7-én ünnepelte fennállásának 
tiz éves jubileumát. — Csutor Imre földbirtokos, 
Zilavármegye volt alispánja, e hó 7-én Salomvárott 
7b éves korábau elhunyt* — A földuiivelési uai-



niszter megbízta Francziaországban időző dr. Druck- 
ker Jenőt, hogy a szőlőbetegségekre. különösen 
Black-rot-ra terjessze ki figyelmét, győződjék meg 
az ellene használt védekezési módok alkalmazásá
nak eredményéről. — Nagy-Szebeuben éjente far
kasok járnak, pár nappal elébb a városban lőttek 
is egyet. — Győrött a teherpályaudvarban vonat
kisiklás történt, midőn három kocsi a hódnc/.oknak 
meiivén, felfordult. A szénrakoinányt kiszedve, csak
hamar minden baj nélkül felállították. — A mi
nisztertanács a közigazgatási reformra vonatkozó 
törvény szövegezésével foglalkozott.— A magyar- 
országi cisterca-rend apátja Supka Jeromos f. hó
17-én Zirczen meghalt. — Reményi hírneves he
gedűművész 16 évi távoliét után Budapestre érke
zett. — A király ő felsége Budapestről délutá
non kint kirándul Gödöllőre és környékére vadászni.
— A királyné ö Felsége márcziusban Jeruzsálembe 
utazik. — Tkallacz István őrnagy a Körmenden 
állomásozó houvédzászlóalj parancsnoka hasonló 
minőségben Belovárra helyeztetett át, helyébe pedig 
nagyváradi Baranyai Imre százados törzstisztjelölt 
helyeztetett Körmendre. — A temesvári ügyvédi 
kamara a kötelező polgári házasság behozatalát 
sürgeti. — Budapest 1891. évi költségvetésében 
a bevételek és kiadások 11,524,987 forintban let
tek megállapítva. — Dr. Bartha Gyula alsó-leud- 
vai polgári-iskolai igazgató ugyauily minőségben 
Nagy-Kauizsára helyeztetett át, helyébe Kis Déues 
zala-egerszegi polgári- és kereskedelmi iskolai 
tanító jön. — A magyar katolikus egyháznak is
mét nagy gyásza vau: az ország herczegpriiuása 
után Mihálovics József kardinális, Zágráb bíboros 
érseke meghall.

A k ü l f ö ld r ő l .  St.-Georgen községben Grácz 
niellett Hadler Ferencz piuczéjébeu petroleumfor- 
rást fedeztek fel. — Marianovics Péter hírhedt 
szerb rablóvezért, aki az Alduna vidékén is szám
talan rablást követett el, folyó hó 13-án Pozare- 
vac közelében egy rabló-merénylet közbeu szerb 
csendőrök agyoulőtték. — Az influenza egy idő 
óta ismét nagy mértékben járváuyos Münchenben.
— Natália szerb királynét ki akarják utasítani 
Szerbiából- — A Koch-féle tüdővész elleni szer 
hivatalosan a „tuberkulin" nevet kapta. — Hugó 
Viktor hírneves költő leányának házassága kizá
rólag polgári utón létesült, mely fölött a párisi 
lapok visszatetszésüknek adtak kifejezést.— Egyik 
párisi baukbau 21 milliós sikkasztás követtetett 
el a banktulajdonos Mace Berneau által, ki Lon
donba szökött. — Cordovábau, az argentinjai köz
társaság egyik községében, éjuek idején a csatorna- 
gát szakadása következtében óriási víztömeg tódult 
a városba; 150 ember fuladt a vízbe, a kár három 
millió dollár.

Jegyzőkönyv,
felvéve a muraszombati „Dal- és zene-egylet" 1891. évi 
február hó 15-én tartott Vl-ik évi rendes közgyűlése al

kalmával.
Jelenvoltak: Kovács Károly elnök; Csorna 

Jenő alelnök; Koltay Győző titkár; — Takács
R. István e. karmester; Horváth György ügyész, 
Krausz Miksa péuztáruok, Győrffy Béla szertár
unk ; Árvái Beruát, Bölcs Béla, Dr. Czipott Zol
tán, Faschinger Győző, Hartmann Béla, Hegedűs 
József, Ueiszig Fereqcz, Horváth Jenő, Kirbisch 
Ferencz, Maradits Istváu, Meixner Mátyás, Mint
sek Gáspár, Ratkohl Tivadar, Saáry József, Sin- 
kovich Kálmán, Véuis Gyula egyleti tagok.

I. Egyleti elnök az alapszabályok értelmében 
a gyűlés határozatképességét megállapítván, azt 
megnyitottnak kijelenti, egyúttal elnök beszámoló 
jelentése folyamán röviden körvonalozza az egye
sület tényleges működését, annak a társas össze
tartozás fejlesztésére, szív és lélek nemesítésre irá
nyuló törekvéseit; végül utal Metzker Mátyás 
egyleti tagtársat — nejének a lefolyt év fo
lyamán történt elhalta folytán ért súlyos pótol - 
hatlau veszteségre; felhívja egyúttal a közgyűlést 
hogy a boldogult iránt, ki mint a zenének hiva
tott művelője az egyesülettel több alkalommal 
tényleg közreműködött — táplált őszinte rokon- 
szeuvéuek kifejezést adva, részvétét jegyzőkönyvi
leg nyilvánítsa.

A közgyűlés elnök ur jelentését tudomásul 
vevén, egyhangnlag elhatározza, hogy a boldo
gult Metzker Mátyásué úrnő részéről az egyesület 
irányában mindenkor tanúsított önzetlen jóindulat 
viszonzásául, elhunyta folytán táplált fájdalma és 
részvétének jegyzőkönyvileg is kifejezés adassék.

II. Előterjeszti az egyleti elnök, hogy úgy a 
tisztikar, valamint a választmány küldetése lejár
ván, annak újból leeudő megválasztása a közgyű
lés tárgysorozatát képezi. Felhívja a megjelent 
tagokat, miszerint az alapszabályok értelmében a 
választást titkos szavazat utján megejtsék.

Közgyűlés a titkos szavazás igénybevételét

mellőzve a régi tisztikar, úgy a választmánynak 
előbbi tagjait közfelkiáltással újra megválasztja, 
kik is a bennük helyezett osztatlan bizalmat meg
köszönvén, megválasztásukat elfogadják.

III. Felolvastatik a múlt évi számadások fe
lülvizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, mely 
szerint az egyesület 97 frt 50 kr. bevétele és 72 
frt 18 kr. kiadósával szemben 25 frt 32 kr. pénz
tári maradvány mutatkozik, továbbá, hogy az 
egyesület leltáriing kezelt vagyonának tényleges 
értéke 152 frt 95 krt képvisel.

Közgyűlés a bizottság jelentését és a vagyon
kimutatást ellenmondás nélkül tudomásul veszi s 
az egyleti pénztárnok urnák — szokásos fenntar
tással — a felmentvényt megadja.

Egyleti segédkarmester indítványként előter
jeszti, hogy Kotsis Tamás, Mayerhofer Ede, Neu
mann Miksa, Hirschl Hermáim, Fiiszár János, 
Simon József — részint mert kilépésüket ideje
korán bejelentették, részint mivel tagdijaikat be 
nem fizették, illetve Muraszombatból eltávoztak, 
a tagok sorából töröltessenek.

A közgyűlés a karmesteri előterjesztést ma
gáévá teszi és a fönnevezetteket az egylet tagjai
nak sorából törlendőknek határozza.

Egyébb indítvány senki által nem tétetvén, 
egyleti elnök a közgyűlést berekeszti s a jkönyv 
hitelesítését dr. Czipott Zoltán, Sinkovich Kálmán 
tagokra bízza. Kmft.

KOLTAY GYŐZŐ KOVÁCS KÁROLY
agyi. titkár. egyl. elnök.

Hitelesítjük :
Dr. CZIPOTT ZOLTÁN,
SINKOVICH KÁLMÁN.

Az orr.
— C s e v e g é s .  —

A mi az orr alakját illeti, tudjuk, hogy van
nak úgynevezett családi-, nemzeti-, pisze-, sas-, 
római-, görög-, ugorka-orrok s ezek a különböző 
néptörzseknél nagyon különfélék.

Azt mondják, hogy valamennyi kornak kiváló 
férfiai bosszú orral bírtak. I. Napóleon azt állitá, 
hogy a hosszú orrú egyének okosak és szel lem- 
dúsak.

Már a legrégibb szobrok és képek alakjai is 
többnyire hosszú orral ékeskednek.

Nem lehetett holmi inindennapias orra Habs- 
burgi Rudolfnak sem, aki midőn egy szűk ösvé
nyen találkozott volna egy földmi véssél, várta, 
hogy az előle ki fog térni. „Hogyan térhetnék 
ki — szólt gorombán a földmives — hisz orrod 
elfogja előlem az utat.® Miksa császárnál pedig 
sokat alkalmatlankodván a festők és művészek, e 
miatt sokszor panaszkodott. „A kinek — úgy
mond — nagy orr mintájára van szüksége, az 
mind engem keres fel.®

Az orr ulkutából az ember sajátságaira, sőt 
természetére is következtetnek ném- lyek,

Ezek szerint a kis orrlyukak majdnem rende
sen gyönge észbeli tehetséget árulnak el ; a hosz- 
szas és széles orrlyukakkal előkelő, nemes vér jár 
karöltve. A pisze orrú egyén kevésbé értelmes, a 
sasorru akaraterós, a húsos, vastag orrú pedig 
az érzékiség uralma alatt áll.

A régi zsidóknál a kicsiny, horgas — vagy 
igen nagy orrúnak nem volt szabad áldozatot be
mutatni a templomban.

*
Az orr hajdan a nyers és vad népek között 

nagyon rósz elbánásban részesült és részesül még 
ma is.

A 1< győzött ellenség számát a lemetszett or
rok után állapították meg. Az araboknál és a 
régi egyptomiaknál a házasságtörő asszonynak 
leharapták az orrát, hogy azon tagját veszítse el, 
mely az ábrázatot legjobban ékesíti

Egy régi angol törvény arra, ki másnak or
rát lemetszette, büntetést nem szabott. Az orr le
vágás nem testcsonkitásnak, hanem szépséghiány
nak volt minősítve.

Hogy az arcz szépségét nagyban emeli az 
orr szabályos alkata, az kétséget nem szenved, 
ha meggondoljuk, hogy mily vissza!aszitó azon 
szerencsétlenek kinézése, akikuek arczárói hiány
zik. Az ilyen arezot szomorú kinézésű pusztaság
nak lehetne nevezni, a hol a láthatárt nem élén
kít k távoli begyek ormai.

Bacbus és Veuus tisztelőit orrukról fel lehet 
ismerni, mert az orr oly talaj, melyben kiválóau 
díszük a borvirág. Legújabb felfedezés szerint a 
rezes orrot villanyossággal, kétlem azonban hogy 
sikeresen, gyógyítják.

Hogy az orr az embernek mily fontos szol
gálatot tevő érzéke, bizonyítja ama feladat hű 
teljesítése, melylyel tulajdonosát azon anyagok jó 
va-.'v rósz tulajdonságairól értesíti, melyekkel éh
séget, vagy szomjúságát csillapítani akarja.

C'cero szerint, mint gondterhelt őr áll a száj 
felett; már messziről felismeri a veszélyt, mely
nek kikerülbetésére idejekorán jelentést tesz.

Tekintve az orr fontosságát nem csuda, hogy 
a régiek, mint Cicero, Seneca, Horatius és mások 
sokat foglalkoztak vele és Írtak felóle.

Euuek nyomára azon számos közmondás ve
zet, a melyek az orrról nyelvünkben is fenmaradtak.

Jó orra vau annak, ki jókor feltalálja magát 
és a szerint cselekszik, akárcsak, mintha a törté- 
nendóket, előre megszagolta volna A kiváncsi em
ber mindenbe bele üti az orrát. A félkegyelmű, 
együgyű egyéneket orruknál fogva vezetik. A ki 
a neki tett szolgálatokat a jövóre való tekintet 
nélkül semmibe sem veszi, az nem lát tovább az 
orránál. A tapasztalatlan orra után indul. A hen- 
czegő, tolakodó frátereknek nem ritkán orruk 
előtt teszik be az ajtót. A hanyag alattvaló f< lebb- 
valójától rendesen orrot kap. A ki szeret mindent 
ki fecsegni, annak nem kötnek titkot az orrára. A 
kudarezot vallott gavallér hosszú orral áll odább. 
A kényes, szeszélyes hölgyek mindent orrainak.

A keleti nők, hogy arezukat ékesítsék, átfúr
ják orrukat, és a mint ízlésük magával hozza, ka
rikákat. vagy más egyébb csecsebecséket viselnek 
abban. Innen eredhet a régi zsidó közmondás : 
„Disznó orrán arany perecz a szép és bolond 
asszony.“

Afrika némely vad törzseinek az a bevett 
köszöntési módja, hogy ismerőseiknek, ha velők 
találkoznak, megczibálják az orrát. Ezeknél a 
déli szigetek benszülöttjei sokkal udvariasabbak, 
mert ha egymást köszöntik, gyengéden érintik 
össze orraikat.

LÁNG IGNÁCZ.

Irodalom.
— A „Fém-ipar* czimü szaklap, a budapesti fém-

ipartestUietek hiratalos közlönye — m lilák ötösök, kovácsok, 
bádogosok és vnskereskediik figyelmébe ajánlunk — a mai 
naptól Kezdve teljesen Fekete A. tulajdonába ment át. A 
lap feltűnő gonddal és figyelemmel szerkesztőnk és csinos 
ábrákkal van ellátva. A „Fémipar" legutolsó és hozzánk 
beküldött számában szép fémöntvénymetszettel ellátott le
írását találjuk egy kézi tüzfecskendónek, mely egyszerit 
szerkezeténél fogva igen ügyes találmány és arra szolgál, 
hogy a hirtelen keletkező tüzet, a többek közt a szobatüzet 
pillanat alatt eloltsa. Egy ilyen fecskendő Magyarországon 
kizárólag a Geittner és Ran<ch kudapesti czégnél kap
ható. A „Fémipar" előfizetési ára egész évre 0 frt, fél 
évre 3 frt.

— Közgazdaság, 1 „ Pannónia* gőzmalom részvény
társaság Budapesten ni. héten tartotta meg éri közgyűlését. A 
múlt évi üzleti eredmény 175,576 fr t  tiszta nyereséget tüntet 
ki. A régi igazgatóságot egyhangúlag újból megválasztották és 
a felnientvényeket megadták.

Szerkesztői üzenetek.
Bors Mihály urnák Prosznyákfa Az előfizetőket 

átvette a gazd. egyesület s ezentúl rendesen meg fogja kapni 
a példányokat, de az újévtől fogva megjelent számo
kat is megküldeni, nem kötelezzük magunkat. — V. F. 
Csendlak. Hivatalos stylusban irt soraidat vettem, nagyon 
örülök, hogy munkásságodat felajánlod a közügyeknek. 
Várok - K. 1,. urnák Budapesten. Kérek reálisabb ér
tékű közleményt. Levelének tárgya igen messze esik tő
lünk. — K. F. Halmos. K. F. Mezővár. Isten hozott ben
netek ! — S. D. Vaskorpád. Besoroztam Önt is a gárdába. 
Levél megy..

KIADÓI POSTA : Egész évre fizettek elő : Bácz János, 
Horváth György ügyvéd, Mintsek Gáspár orvos. Mura
szombatból, Fiiszár János tauitó, Bodólicgyröl. Félévre: 
Küliár Mi tyás Battyáudról.

A nap és éi hossza. P iac i-á rak .
_______ r  • Az üzlet szilárdabb

A nap .4 l i o l « l
irányzata
forgalma

és élénkebb 
mellett pia-

nyug kel nyug- árak érhetők el:
szik Búza u j 7.70 7 80

»>»> 6 57 5 32 1. 5 6.48 Rozs uj 7 50 6.80
2 3 . 6 55 5.33 5. 9 7.14 Zab tlj 6.70 6 80
2 1 . 6 53 5.35 6.14 7.34 Hajdina 6.60 6 80
2 5 . 6 52, 5.36 7.19 7-52 Köles 6 80 7.—
2 6 . 6.50 5 38 8.24 8. 9 Lőhet 40.— 414. -
27 . 6.48 5.39, 9-30 8 26 Kukorica 6 60 6.7ü
2  H. 6.46 5.41 1037 8.43 | Len mag 11.50 112.—

Vasúti menetrend.
Regedéből Spielfeldnek

indul reggel 4 óra 39 perczkor és odaér 6 óra 14 perczk 
délelőtt 10 „ 2 5  „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 . 1 5  „ „ „ 6 „ 3 „

Spielfeldröl Regedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk 

délután 2 ,  03 „ „ „ 3 „ 53 „
este ö „ 45 „ „ „ 8 „ 37 „

A Iső-Lend v áró l Za I a- Eger szeg re 
indul reggel 0 44 perczkor és odaér reggel 9.38 perczkor 

este 0.61 „ „ „ 9.01 „
Alsó-Leiül várói Csáktornyára 

indul reggel 9.59 perczkor és odaér délelőtt 11 órakor
este 9 08 „ „ éjjel 10.05 pkor

Zala-Égerszögről Alsó-Leiül vára 
indul reggel 0 58 perczkor és ideér reggel 9 59 perczkor 

este 0.14 „ „ este 9.08 „
Csáktornyáról Alső-Leudvára 

indul reggel 5.33 perczkor és ideér reggel 6.44 perczkor 
délután 4.55 „ „ „ 0 0 1  „

Nyomatott (jrrűubaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatban.
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