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lehessen. Ez a törvény hiányzott még, 
hogy a népnevelésügy a maga valójá
ban fel legyen karolva, hogy mondhas
suk : gondoskodtunk nemzedékünk ér
telmi színvonalénak emeléséről nemcsak 
ott és azon a fokon, a midőn a kor már 
annyira megérlelte a gyermeket, hogy 
az ismeretek befogadására elég fogé
konysággal bírjon, hanem igyekezünk 
a gyermeket gondozás alá venni már 
zsenge korában, midőn t a n í t a n i  még 
nem lehet ,  de  l e h e t  neve lni ,  a 
midőn a hajlékony, gyenge test és lé
lek oly érzékeny mindenféle benyomá
sok iránt !

Mily nagy segítségére lehetünk a 
szülőknek, ha a kisdedeket tapinta
tos, gondos vezető ke/.ébe adjuk, ki 
jellemének alapját veti meg azáltal, 
hogy a jé és nemes iránt fogékonnyá 
teszi a zsenge kis szivet !

Játszva foglalkozás áltál hozzászok
nak a munkához, értelemfejlesztő, test- 
iigyesitő vidám játékaik által képesí
tettnek arra, hogy otthon töltött idejüket 
is unalom nélkül töltsék el.

Sőt faluhelyen a reggel munkába 
menő szülők beviszik gyermekeiket a 
menhelybe s ott hagyják estig. Délben 
a nienhely vezetője kiosztja velők ho
zott ebédjüket s este hazatérve ismét, 
magukkal viszik gyermekeiket. Tehát 
a kicsinyek egész nap védve vannak 
minden bajtól.

De eleje lesz véve ezáltal annak is, 
liogv a gyermeken betegség törjön ki 
anélkül, hogy bejelentetnék, vagy a 
gyermek gyógykezelése el hanyagolta t- 
nék, mert az intézet orvosa legalább 

. egyszer hetenkint tartozik az óvóinté- 
; /.etet, meglátogatni.

Alig tehát első sorban az említett 
tekintetekből vált szükségessé a tör
vényjavaslat benyújtása, másrészt a 
nemzetnek nyelvben való erősödésére 
is nyújt segédkezet. S őszintén kell 
elismernünk, hogy jobb módot erre nem 
lehetett volna találni.

A kisdedóvásnak kötelezettsége mel
lett a magyar nyelv, mint társalgási 
nyelv a legalkalmasabb eszköz arra, 
hogy a különböző nemzetiségek a ma
gyarságba beleolvasztassanak.

S ki veheti rósz néven a magyar 
nemzetnek, hogy terjeszkedni akar : 
Hiszen ez természetes törekvése min
den nemzetnek, s a magyar nemzet 
bátran hivatkozhatik rá a nemzetek 
előtt, hogy midőn a magyarságot akarja 
itt. megerősíteni, néni tesz egyebet, 
mint megakarja erősíteni azt az ele
met, mely ezen országot alkotta, 1000 
éven át fentartotta, s mely hivatva van 

\ arra, hogy továbbra is fentartsa s a 
magyar bélyeget rányomja.

Más nemzetekhez viszonyítva kis 
nemzet vagyunk, de bírunk a nemzeti 
erények mindenikével ; a bátorság és

A kisdedóvásrói.
Nem csekély fontossága azon, már 

In*. KÖtvös által czélba vett eszmemegva
lósítása, melyet, a képviselőház a mait hét 
folyamán tárgyalt s lényegében el is 
fogadott. Csaknem egynegyed évszázad 
limit el az iskolakötelezettség törvény- 
nyé emelése óta, s nem találkozott egyén, 
kinek elég bátorsága lett volna a kis
dedóvásról is törvényjavaslatot nyúj
tani be.

Tudtuk, éreztük mindannyian, hogy 
csak ez egyedüli mód akadályozhatja 
meg a rendkívüli gyermek hálán dóságot 
s ezáltal lehetne elejét venni az egy
mást érő szerencsétlenségeknek, melyek 
a magukra hagyott, gyermekek által 
követtetnek el, s még sem segíthettünk 
a bajon, mert a hol lett volna elegendő 
erély, akarat, kitartás, ott hiányzott a 
hatalom, befolyás s viszont. Másrészt 
minden újítástól idegenkedő népünk is 
háttérbe szorította az igyekezetét, mig 
most, midőn az iskolakötelezettség na
gyobb általános műveltséget eredménye
zett s midőn népünk a folytonos újabb 
találmányok s újításokat már megszokta, 
sokkal könnyebb lesz annak kivitele.

De éppen ezen törvényjavaslat, he
lyes kivitellel, van hivatva, a népokta
tás ügyének alapját rakni le, azt az 
egészséges alapot, melyre hazánk ifjú
ságának nevelését s képzését építeni

Dorogi bácsi szerelme.
Irta: B.VLOtiíI ISTVÁN.

(Folytatás.)
A mint igv önelégülten pipázhatva szemlél- 

getué a bodor füstkarikákat. az a szépen kékelö 
tiii-t egyszerre csak ablkot kezd ölteni és belőle 
egy bájos női aicz mosolyog a Dorogi ur szeme

„Ejnye 512 »im n*, kutya tueg a lába. De hát 
bogy is tudtam kihagyni a számításból, hogy nem 
jutott eszeinb“ az a gyönyörű teremtés?*

Szegény Dorogi bácsi ugy elmélázott azon 
a gyönyörű teremtésen, hogy még a makra is 
kialudt a szájában, akkor aztán megállt az ő esze 
is. I jra töltött, újra mozgásnak indult az esze 
kereke:

„Ej. ej. édes Istenem! miért nem vagyok 
legalább csak harminc/, eszteudós. A leány fiatal 
i**, s/ép is ; az igaz. hogy bizony belekötheti egy 
lejkendőbe hozományát, mert hát biz a kántor 
uram nem igen ért. rá félre rakicsgálni a számára 
nyolc/, gyerek között . . • No bizony ilyen körül
mények között nem igen válogathat a leány a 
kérőben, ha még oly szép is. Dolog alá nem való, 
mert kényes, kapatos ember pedig nem igen ta
padja érette a kántorék há’/atáját.*

„Oh remélj Pista, remélj!“
A bölcs philosophálás e kedvező eredményén 

aztán bölcsen megnyugodott a jó Dorogi bácsi és

rögtön t>*11é érlelődött benne a nagy határozat. 
Öltözködni kezdett. Előkereste a százados almári
umból az ünneplő kaputjút s végig nyalva tenye
res, gyöngéden végig simogatta annak drága szőr
zetét s a falba sározott tükör előtt magára iMegette, 
azután nagy szívdobogással elindult a boldogság 
utján. Szegény Dorogi bácsi nem is gondolta mi
lyen göcsörlös ez az út !

Útközben nagy bölcsen kifundálta, hogy fog 
legényeden bependeredui az ajtóu, hogy fog kö
szönni és pislautaui, hogy már ebből is kiokos- 
kodják jövetele czélját. Szépen összekeritette 
azokat a frázisokat, a kik még a Szt.-Genovéva 
történetéből a fejében maradtak s igy felszerelve 
daliás léptekkel lejtett a paradicsom kert felé ró
zsát szakítani.

Előre örült már s alig várta, hogy odaérjen 
a boldogsága színhelyére, hogy megláthassa a szive 
választottját.

„Hátha belesülsz, hátba el sem mered mon
dani a jöveteled czél|át. hátba kinevet a becsüle
tes szándékodért a leány. Eh! mit törődöm vele; 
legalább megpróbálom, valahogyan csak lesz, s«- 
hngyaii még soh’ se vót* — nyugtatta in-g két— 
kető lelkét nagy bölcsen.

Ily kínos kétségek s erős szívdobogások 
között odaért végre a kántorék házához s az 
utczH-ajtóban nagy figyelemmel mégegyszer körül - 
nézegette magát, a csizmájáról szépen leverte a 
port a kapálja szárnyával, aztán meghu/.ta a mad
zag kilincsel, egyet emelt, egyet löí-Ött az ajtón 
s az felnyílván, mint ki hidegvízbe ugrik nagy 
elszántsággal bependeredett rajta.

A kanturéknal épen ebéd utáu voltak s a

kántor ur a pitvarban rejtőzött, önelégülten szíva 
ősöktől örökölt öblös tajt-pipáját. A cziliuder 
ékesen oda volt bigygyesztve a teje-bubjára, jelez
vén, hogy egy nyolc/. gyermekkel megáldott csa
ládapának is vaunak pillanatai, a mikor felül
emelkedve a prózai világon, boldognak érzi magát.

„Isten jó nap, kedves komám uram !* —
szól a szerelmes jegyző nyájasan.

„Fogadj Isten komáin uram, hát mi a kánya 
hozta erre? Ugyancsak ritkán látogat el hozzánk! 
azt luttiik már meg is balt. azóta, mióta nem 
láttuk.*

„Nem oda indultam — szólt a jegyző, mele* 
gén szorongatván a kántor ur markát — nem 
szeretném még félre tenni az evőkanalat.*

„Dejszen ne is tegye komám uram, vau mit 
kanalazni vele.*

„Hat hiszen — levést iszen csak vóua, min
dig is vót annak, a ki meg nem itta.*

„Bizugy édes komáin uram. Hej! de csak sze
rencsés ember is kigyelnmd, legény fejjel élheti 
világát, nem zaklathatja senki a uiindeuuapi ke
nyér ért.*

„Hát ’szen élni csak élne az ember valahogy, 
ha már muszáj, hanem tudja komám uram mégis 
csak jobbizü az a falat, a mit megoszthat az em
ber azokkal, a kiket szerűt.

„De édes komám uram. keserű az a minden
napi kenyér, a melyikből nyolc/.gyerek kér enni !*

„Az Isten áldása édes komául uram, csakhogy 
nem az ajtó elé rakta; izzadva kell biz utána 
járni.'*

„Édes a munka annak, a ki a családjáért 
dolgozik; aztan tueg ilyeu kedves szép gyermeke*



hazaszeretetnek szép példái talán sehol 
sem oly gyakoriak, mint éjien édes ha
zánkban. Vagy kell-e a honleányi hűség
ről szebb kép, mint az aradi vagy egri 
nők hősies lelkesiiltsége? Ragadjunk 
uieg tehát minden alkalmat, hogy ezen 
deli, szép ősi erényekkel biró nemze
tet minél jobban megerősítsük s ősi 
nyelvével, mint a legbiztosabb kapocs
csal szorosabbá fűzzük a különböző 
nyelvű, de hazafias érzelmű elemeket. 
Távolitsunk el minden bajt, veszélyt, 
mely a nemzet élőtökéjét fogyaszthatja.

Nagy horderejét az uj törvénynek 
egyelőre megbecsülni nem vagyunk 
ke'pesek ; eredményét s üdvösségét a 
következmények mutatják majd meg. 
De hogy járásunk vend ajkú népére 
mily megmérbetlen fontosságú már csak 
a fentebb említett okoknál fogva is, bi
zonyításra nem szorul, arról fogalmat 
alkothatunk azok után, miket e téren 
nálunk a járás székhelyén elérhettünk.

A muraszombati gazdasági 
fiókegylet

1891. évi február hó 22-én tartott közgyűlésén 
az alábbi titkári jelentés lett felolvasva:

„Mélyen tisz telt közgyűlés !
A múlt évi közgyűlésen beterjesztett és 

az 1889. évi működésről szóló titkári je len
tés igy kezdődik: „Lehetetlen be nem ismer- ; 
nűnk, hogy az 1889. évi működés általában 
a pangás, a zsibbadt egyesületi élet jelen
ségeit hordja magán."

Annál nagyobb örömmel tudatom tehát, 
hogy az idei s 1890. évre szóló jelentésben, 
nem lehet eléggé kifejezést adnom azon lázas 
tevékenységnek, mely egyleti működésünkben 
a gazdasági érdekeket felölelő, minden téren 
nyilatkozott; mintha csak az elmúlt év mu 
lasztását akarta  volna pótolni. — Különben 
a részletes kimutatás fog e dologban legvi
lágosabban beszélni s élénk bizonyítékot nyuj-

kért érdemes is. De hol is vaunak a kisasz- 
szouykák ?•

„Zongoráznak* — feleli nagy bölcsen a kán
tor, befelé bökve a pipaszárral a konyha-ajtón.

Csakugyan a belső szobából lehetett is bizo- 
nyos gyanús hangokat hallani, melyek a kántor 
ur szavait igazolni látszottak.

„De hát tessék belül kerülni* — mond a 
kántor nagy szívesen.

Szivdobogva lépte át a küszöböt a jó Dorogi 
bácsi.

„No Pista most összeszedd ára a talentumo
dat, nagy szükség lesz itt az észre ma !*

Benyitottak a belső szobába, a zongorázó kis
asszonyok közé. Felséges látvány tárult eléjük. Az 
egyik kisasszony egész odaadással billegette az 
ócska hangszert, melynek csak minden harmadik 
billentyűje adott valami kínkeserves hangot; a 
másik kisasszony extempore énekelt hozzá valami 
keserves halotti búcsúztató forma nótát; a két 
legkisebb fiú a hangszer tetejére ülve, verte hozzá 
hasábfával a taktust . . . .  Naturalisták voltak 
mindnyájan s a szerelmes jegyző annyira meg 
volt hatva a bájos zenétől, hogy szinte elfelejtette 
a dikczióját. A nagy buzgóságbau senki sem vette 
észre az érkezőket; hanem bezzeg lett nagy riada
lom, a mint a kántoruram oda uyujtott a meggyfa- 
pipaszárral a gyerekek közé. Igyekezett kiki biz
tonságba helyezni magát az ágy alatt. Mikor 
aztán elcsendesedtek, következett a formális üd
vözlés. Oh mint dobogott a szive a jó Dorogi 
bácsinak, a mint az ő imádott Juliskájával kezet 
szorított! Szebbnek találta, mint eddig, lija, eddig 
csak a keresztlányát látta benne, hanem most . . 
Oh lsteuem, hiszen kit ne hódítottak volna meg 
azok az ábrándos szemek, melyek olyan ártatlanul 
s szendén mosolyogtak elő a piros pipi-kendő 
alól. Dorogi bácsi szédült a boldogságtól, midőn 
puha kacsóját öblös markában érezé ; alig akarta 
elbocsátani azt a puha kezet . . . .  A kántor ur 
nagysokára a gyerekeket is előcsalogatta az ágy 
alól, kit Ígérettel, kit fenyegetéssel; a kik aztán 
sorba nagy szégyenkezve kezet csókoltak a jó 
Dorogi bácsinak, a ki mindegyiknek barátságosan 
inegcsippentette a bazsarózsa arczát.

(Folytatása következik.)

tani a rra  nézve, hogy minden egyes tényke
désében ezen főelv vezette: Já rá su n k  köz- 
gazdasági színvonalát emelni

Egy év leforgása után kell, hogy számot 
adjunk az egylet tevékenységéről s az általa 
felkarolt minden igyes tárgyról, mert a köz
gyűlésnek jogában van az egyleti működés 
helyességét megbírálni, s minden egyes intéz
kedéséről megítélni, hogy az beleiIlik-e az 
egyesület, előre megállapított munkakörébe.

Mielőtt évi működésünket, közelebbről 
részletezném, engedje meg a m. t. közgyűlés, 
hogy a tagok változásairól is röviden meg 
emlékezzem. Volt ugyanis a gazd. fiókegylet- 
nek 1890. év elején: 3 alapitó, 3 i rendes, 
369 pártoló, 12 levelező és igy összesen 
415 tagja. Ezek az év végéig 446-ra szapo 
rodtak és igy volt az év végén: 3 alapító. 
33 rendes, 385 pártoló és 25 levelező tagja. 
A tagok szaporodása egy egyletben mindig 
életképességének hőmérője szokott lenni s 
igy bátran mondhatjuk: a gazd. fiókegylet 
erősbödését járásunk közönsége szivén hordja 
és tőle a közgazdászat terén még sokat, vár.

Különös súly helyeztetett az állattei yesztés 
istápolására. A rendelkezésre álló pénzerőt 
leginkább a bécsi collectiv lókiá Ili lás vette 
igénybe, a mely a Muraszombatban előzete
sen ta rto tt lókiállitással együtt 376 fit 54 
krba került. E fáradozást siker is koronázta, 
mert nónfaju lovaink feltűnést keli ve, az egész 
collectiv kiállítás bronczérmet nyert, inig 
Lukács József és János együtt 140 forintnyi 
pénzjutalomban is részesültek Ezen elért 
eredmény arra  indította a választmányt, hogy 
Muraszombatban minél általánosabban ismertté 
teendő lóvásárt létesítsen, miért is ezen eszme 
kivitelét egy szükebbkörű bizottságra ruházta.

Bikavásárlásra 119 ír  tót fordított. Ezen 
igen fontos gazd. ág előmozdítására eg)úttal 
elhatározta, hogy külön bikaalapot fog léte
síteni.

Jobb sertésfajok meghonosítása végett a 
sárvári uradalomból 3 pár angolfi ju malaczot 
hozatott 101 írt 76 kr. költséggel es azokat 
a jelentkezett gazd. tagok között osztotta ki 
azon feltétellel, hogy ugyanannyi inalaczot 
egy év múlva az egyletnek visszajuttatnak 
és a kant fedezésre ingyen engedik á t e 
faj terjesztése czéljából.

A kiválóbb baromfi fajok terjesztésére az 
egyesület a központtól 100 drb. tojást, mélt., 
grf. Batthyány Zsigm. elnök úrtól szintén 
100-at kapott ajándékba, ebhez az egyesület 
még hat frt hatvannégy k r-ér t vásárolt tojá
sokat s a jelentkező gazd. tagoknak azon 
kikötéssel osztotta szét, hogy annyi tojást 
kötelesek visszaadni, a hány csibe a tojások
ból kikelt; egyúttal felkérte őket, hogy csakis 
tisztafaju tyúkokat tenyészszenek ezentúl.

Próbaeszközök beszerzésére 43 frt 5 1 kr. 
fordittatott. u. i. beszereztetett a Vermorell 
permetező-gép 2 példányban és ezek a gazd. 
egyl. tagoknak ingyen bocsájLátták rendelke
zésre, hogy igy a szőlőlevél penész terjedése 
meggátoltassék és a nép között ezen véde
kezési mód ismertté legyen. A választ, nagyon 
fontosnak találta szőlőinkben a pbyllox-ra 
elleni védekezése szempontjából amerikai 
szőlővessző iskolát felállítani; egyúttal tervbe 
vette ezen szőlő-iskolával egy vinc/ellér-is- 
kol’a létesítését , a miért egy bizottságot 
küldött ki, melynek feladata ezen eszme élet
revalóságát tanulmányozva, annak keresztül 
viteléről a í. 1891. évben jelentést tenni.

Az utszéli gyümölcsfák kiültetése és gon
dozása tárgyában is te tt lépéseket a választ
mány, mind a közigazgatási bizottságnál, 
mind pedig a szolgabiróságnál. Végre azon 
megállapodásra jutott, hogy az útszakaszo
kon k iáltott gyümölcsfák felügyeletével egye
sületi tagokat bízzon meg. G if B itthyány 
Zsigmond ur ő méltósága szives volt faisko
lájából 100 drb. nemesebb fajú gyümölcsfát 
ajándékozni a választmányi tagoknak, hogy 
a nemes faj vidékünkön terjedjen.

Elénk mozgalmat indított a választmány 
a muraszombati vasutügy érdekében. Egy 
5-ös bizottságot küldött ki s ennek feladata

I az élő i Linkálatokat megtenni, adatokat gyűj
teni és azokat az egyesület utján a nagy 
érdekeltségnek közrebocsátani.

A központnak jutalek cziméu az egyesület 
1890 ben 60 írttal tartozott, melyet az ajáu- 
dékképen elengedni volt szives. Itl egyúttal 
megemlítem, hogy Skrabán Iván 4 frt 72 krt 
ajándékozott, Lukács János és József pedig 
70 irtot fizettek be, mint a bécsi lókiállitá- 
son nyert díjnak az egylet részére eső ösz- 
^ eg e t.

A bécsi lókiállitás költségeinek fedezésére 
a varmegye lótenyésztési bizottsága — az 
egyesület kiadásain kívül — 315 frtot adott.

A múlt évben az előirányzott tagdíjak
ból 63 frtot taláit törlendőnek a választmány.

Ezekben véltem röviden körvonalozni az 
egyesület 1890. évi működését s jelentésem 
azon óhajjal zárom be, hogy azon lelkesedés, 
mely egyesületünk minden tagját oly igazi hév
vel vezeti, — faradságot nem kiméivé csak 
közgazdásza*unk minél magasabb színvonalra 
emelésén buzgólkodik, ne is lankadjon s ha 
néha egy kis pangás áll is be. ez is csak 
arra szolgáljon, hogy az ala tt uj erőt gyűjtve 
kitűzött czélunkat annál biztosabban elér
jük. mert, hisz saját jól felfogott érdekünk is 
világosan magyarázza, hogy jólét csak rende
zett gazdasági viszonyok között lehet. Adjon 
az ég folyó évi működésűnkre is minél na
gyobb sikert.

Muraszombat, 1891. február 22.
TAKÁCS 11. ISTVÁN

titkár.

Hírek és különfélék.
— T i s z t e l t  o l v a s ó i n k h o z .  A mura-

szombati gazd fiókegylet tőle telhetöleg min 
dent megtett, és meg fog 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
ják  a központi „Értesítő“ helyett. Előfizetési 
óira pedig a gazd fiókegylet tagjainak s a 
községeknek, mint testületeknek é v e n t e  2  
f 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 vayy egész évre lehet előfizetni. 
Előfizetéseket elfogad Takács R  István gazd. 
egyl titkár naponként 1 1—12 óra között.— 
Egyes számokat darabonkint 10 krjával Ascher 
B  és fia  ezéy üzletében kaphatni minden nap.

l i l o l i l d  fő iig  nő  K z á iiá r j U éza  
g ró fn ő n é l .  KlotiM főiig nő 5 fensége, mint érte
lmiünk. múlt vasárnap <1. u. *,«5 órakor magas 
látogatásával tüntette ki S-ápáry Géza grófné, 
s/.iil. Győry Mária grófnő őnméltságát O fensége 
leányával, Mária Dorottya föbgnő, József Ágost 
főiig és Stáray Irma grófnő ud varbölgygvel csak
nem egy teljes órát. töltött a grófnő ő exciájánál.

— I 'ig y c ln ie / .le lé d . Járásunk begybéli
községeinek figyelmébe ajánljuk, hogy Muraszom
batban Ptesies József, Kis-Barkóezon Knész Iván. 
Muraszeulesen Bodánecz István és Neiuesdeti Hor
váth József földbirtokosoknál lehet jóféle bikákat 
vásárolni. Az egyesület.

— A in a i  s zá m o l mint értesítőt ingyen 
kapják az.egyleti tagok.

— .Villa, g r ó f  S /.áp áry  I,;i\/, 16 ur két 
hónapig tartó szabadsága után ismét visszauta
zott Londonba a nagykövetséghez.

A m iiras£O inl»itt i ali. el. néptanoda
III. és VI. tantermére és tanítói lakásokra vonat
kozó bérletek m. hó 27-én tek. Terplán Kornél és 
Fuisz Miklós bérbeadó háztulajdonos uraknak, a 
jövő szeptember 1-jép-, az iskola gondnoksága 
áltál felmomlattak : így tehát az iskolák összpou- 
tositása bizonyos.

H u sz o n n é g y  l é r í l é h ü  u d v a r i  é liéd
volt f hő 24-én d. u 5 órakor a királyi párnál, 
melyen Gróf Szápáry Géza fóudvarmester és neje 
szül. Gróf Győry Maria ó nagy méltóságaik is részt
vettek.

F é l l i iv a t i t a l t  a faiskolák ke/.elői, hogy 
f. évi uiúrczius hó 15-ikéig a muraszombati gazd. 
fiók-egyl-t titkáránál bejelenteni szívesek legyenek, 
hogy hány darab kiültetendő olt,ovány nyal rendel
keznek s mennyi árban kaphatná meg azt az egye
sület, lm nagyobb mennyiséget vásárol.

Elnökség.
— A ,,l>un áiil u li U ö/.m űi é lő d év i égy  é- 

*ület*‘ tagjai sorába beléptek, Horváth György 
ügyvéd gyűjtő ivén: 1. Rmdes tagok 10 éven át. 
évenkinb fizetendő 2 írttal : Bölcs Béla gyógy



szerész. Török Ernő kir. közjegyző, Neumnn Vil
mos kereskedő, Fae eh inger Győző tptári könyvelő, 
Smkovich Kálmán tptári pénztárunk. Himsmjj Fe- 
r-ncz adótiszt. Ernnszt Gyula aljegyző. Győiffy 
B la telelik, tisztviselő, Mintsek Gáspár ■ rvos, 
Hunyady Sándor őrsvezető, Vüjecz József jbirósági 
tisztviselő, Neumann Adolf kereskedő, Meixuer 
Mátyás kereskedő, Metzker Mátyás gazdatiszt,
B rke Mihály földbirtokos, Koltay Győző t.-lek-
l.ouyv vezető, Gáspár Ferenc/, plébános. Véni>s 
< ri illa postamester, Horváth György muraszombati 
iakósok és Koltay Pál állami tanító zsidahegyi 
lakos. 2. Gyániolitó tagok 10 éven át évenkiut 
1 írttal; Vüjecz György földbirtokos, Krausz 
Miksa adópénztárnok és egyszersmiudenkorra 2 
írttal Ratkobl Tivadar építész muraszombati la
kósok. 3. Pártoló tag 5 éven át évenkiut 10 írt
tal Ascher B. és fia czég Muraszombatban, vagy
is 20 rendes, 3 gyániolitó és 1 páitoló-tag — 
Kovács Károly kir. aljárásbiió ivén : 1. Rendes 
tagokul : Pintér Géza ügyvéd, Saáry József kir. 
aljárásbirö. Kovács Károly k r. aljárásbiró. Dr. 
Ivaiióczv Ferencz csendlaki picbános, Takács R
I-tván tanító. B.logli 1 -tváll ev. lelkész. Maradits
1-tván adóliiv. ellenőr, Kirbisch Ferencz gyáros.

— K é re le m . A korcsolyaegylet azon tagjai, 
kik tagdíjaikkal hátralékban vannak, felkéretnek, 
hogy azt a pénztárunknál befizetni szíveskedjenek.

— T i* /.la  fa jli  ly n l i l ú j a to k a t  darabon- 
ki nt 5 krjával vásárol a gazd. egyesület.

— l'ig y e ln ie z IH é v . A muraszombati gazd. 
fiókegylet valaszfmánya legutóbb tartott ülésében 
elhatározta. |mgy a korábbi évekről fennálló la g -  
di j l iá l r a lé k o l i  az egyesület ügyésze által p e r  
i i ljá n  l»eM/.eileK«eiieli : figyelmeztetjük ennél- 
tngva mindazon t. tagtársakat, kik korábbi évek
ről tartozásban vannak, hogy az ügyészi felszóli- 
la«t be nem várva, a tagdijliátralekot az egyesület 
pénztárába mielőbb befizetni szivesk* djeu* k.

Az elnökség.
A W/.OHI b a l he ly  i k i s ip a r o to k  kö

zött. — Varasdy Károly orsz. képviselő kezdemé- 
nve/.é-e folytan — előlegezési és raktározási szö
vetkezet van alakulóban. A szövetkezet tagjait 
t"„-os pénzsegélyben részesíti, jövedelme a raktá- 
n./asi dijak volnának. (Egy ily szövetkezet nálunk 
is nagyon elkelne, s azt. ne csak a kis-ipárosok, 
biliéin a kisbirtokosok számára i * hozzáférhetőkké 
kellene tenni. Szerk )

F á t i t á * .  Muraszombat városa 1 — 2 éve 
nagy lelkesedéssel kezdte nn g az u’c-.ák befási- 
tasat, reméljük, hogy a/ idén is falytutui fogja a 
f i i - itás körüli tevékenységét s végig ülteti a 
L e írd  vii-ute/.át akáczfákkal, a csemetéket, pedig 
makkal cseréli ki. Óhajunkat a város ni. t. kép- 
\ i-• lő-testiilelének figyelmébe ajánljuk.

H e ly  r r i g a / i l á * .  A Mártoiilielyen f. 
ini 2-án az ott. megalakult öuk. tűzoltó-egylet 
ja vára rendezett tánczimilatság alkalmával még 
feliilfizetti-k : C/.ipótli János és Soós Laj-s 1--1 
fr-ot, H 'iváth Iván 1 trt 20 krt. és Persa Má
tyás -10 krt.

— I ta d ó . Vasvármegyében 8° o bán van 
n gállapitva ezen újabb adó. csak a kézimiuimá-
li-lak fizetnek 1 frt 20 krt. tekintet nélkül egyéb 
adójukra, azonban ha adójuk több község határá
hoz tartozik, — akkor az annyiszor 1 frt 20 kr., 
a hány község határához tartozik.

— Síéin jó a  fe g y v e r re l  j á t s z a n i .  
Palhegyen történt múlt héten, hogy lakodalom 
alkalmával, szokás szerint pisztolyokkal lövöldöz
lek. Egy fiatal ember közülök. a kinek állítólag 
még fegyver soha nem volt a kezében, kíváncsi
ságból elkérte pajtásától a pisztolyt, azt mondváu, 
ő is akarna egyszer lőni és a már megtöltött 
pisztolynak végét, a balkezével tartja és a jobb 
kezével a kakast fel akarja huzni, az hirtelen 
visszacsattant, a pisztoly elsül, a lövés a balkézen 
levő három ujját, különösen a mutatóujját úgy 
összeroncsolta, hogy azt amputálni kellett ; ma 
már a sérülés szépen gyógyulófélben van.

— ip a g y  i lU o ssá g . Rábakereszturou Péter- 
nianii József uz apját. Pétermann Mihályt, vadál
lati kegyetlenséggel gyilkolta meg. Az embertelen 
fin egy doronggal addig ütötte az öreg ember fejét, 
inig a dorong több darabra törött s a szerencsétlen 
ember koponyája teljesen szét volt roucsolva. A 
gyilkos mar a börtönben várja büntetését.

— .4 z ó n a t a r i f a  e re d m é n y e .  Az első 
zcinás évnek eredménye: a zónaévben 7.771,500 
emberrel több utazott s személyjegyek után 1815 400 
írttal, podgyasz után pedig 212,800 írttal, összesen 
tehát 2.028.200 írttal több folyt be mint a 
zónaelőtti éviién.

— tJy i im ó lr s f á k  l i r rn y  ó /.ásn . Nemcsak 
a múlt évben volt sok hernyófészek a gyümölcs
fákon, hanem az idén is telidestele vaunak velők. 
A ki azt hiszi, a bernyótészkek lakóit a kemény 
tel hidege megvette, keserűen fog csalódni azon 
tapasztalásán, hogy a tavasz nyiltával a faláuk 
hernyócskák életre ébredve lekoppasztják majd a 
zöldelésuek induló fákat, mint ezt a hanyag vagy 
tudatlan kertbirtnkosok sajnosán tapasztalhatták 
a múlt években s ezzel a gyümölcstermés lehetősége 
meghiúsul. Tanácsunk tehát az, hogy a gyümölcs
fa-birtokosok fáikat, nevezetesen az alma-, szilva-, 
kajszinbaraczki'áikat stb. a bernyótészkektől minél 
előbb megtisztítani siessenek.

— X a p o iila  é rk e z n e k  az ország minden
részéből hírek a farkasok garázdálkodásairól. Te
mesváron h vadállományban az idén rendkívüli 
károkat okoznak, kivált az őzök és vaddisznóik kö
zül naponta 5 —10 drbot pusztítanak el. A bródi 
hatarerdőségekben annyira elszaporodtak a farka
rok, hogy a haj»óvada*zatok általi védekezés erul- 
tuénylelrDuek bizonyul vau, strichiriinel mérgezik 
a főne vadakat. Kula és WibásZ közölt pedig mi
dőn a szent-tamási gör. katli. lelkész egy haldokló 
hoz ment gyóntatni, útközben farkasokkal talál
kozott, a lovak megvadultak, s a szerencsétlen lel
kész kifordulván a szánból, az éhes Vadak mar
talékává lett. Ezalatt a kocsis megmenekült s 
visszatértekor már csak az egyik megmaradt lábat 
és a fejét találtak az áldozatnak.

— U a k é n y e s e i i  február hó 17-én éjjeli 
10 órakor Szrejs Francziska ottani lakos tulajdonát 
képezett lakház ismeretlen okból kigynladt s 2 
(íra alatt a tetőzet teljesen leégett. — A kár 400 
frt. Biztosítva volt.

— l lu i i s v i l l e  északamerikai kószénbányá- 
ban m. hó 4-én gázrobbanás volt, moly igen sok 
magyar ki vándorlót Inak okozta halálát, 20 nap 
múlva 4 élőembert, (egy lengyel s 3 magyar), ástak 
ki a föld alól egy oly szűk helyről, hol csak 
guggolni tudtak. — R-ttenetes dolgokat mesélnek 
az ott. kiállott kiuokról; éhségük csillapítására 
még a bányalampák olaját is megitták s ajkukat 
a nedves falra tapasztva, a csurgó nedvességgel 
oltották Szöuljukat. Ez is elég intő példa volna 
a magyaroknak, hogy felhagyva az Amerikához 
kötött vérmes reményekkel, a melyekkel a szállító 
ezégek kecsegtetik s melyek soha be uem telje
sednek, itthon keressék a boldogságot. — Leve- 
rőeu hat reánk ama hir, mely szerint Dunántúl 
számos községéből készülnek A merikába vándorolni.

— .4 cm ui11iNzt I t i l l in ó  ( r á g j a  gyü
mölcsfák és bogyós gyümölcsű cserjék trágyázására. 
Hatása igen tartós, úgy hogy a trágyázást nem 
kell vele sokszor ismételni. Ila tekintetbe vesszük, 
hogy ezt a kereskedésben meglehetősen borsos áru 
trágyát minden gyümölcstermesztő igen olcsón 
maga készítheti, csakugyan csodálkoznunk kell 
azon. hogy oly kevesen alkalmazzák. Egyebet, sem 
kell tenni, mint a csontokat összegyűjteni, össze
törni, öreg bordóba hányni s marómészszel és 
hamuval olyképen összekeverni, hogy egy réteg 
apróra tört csontra egy réteg mes/.et és hamut 
teszünk, erre ismét csontot s úgy tovább mig a bordó 
meg nem telik. Néhány hónap miilva a csontliszt 
készen vau. megtrágyázhatjuk vele a fákat.

— A míehm a r i i  n in i*  e g y le t  k ü ld ő t  I- 
NÓge n li ir f t ly iiá l  járt hétfőn és az ált. ki
hallgatás után fogadtatott. A küldöttség gr. 
Szápáry Gézáné az. Győry Mária grófné, egyleti 
elnökuő vezetése alatt a következő urakból állt: 
dr. Müller Kálmán sz. Rókus-kórházi igazgató, 
dr. Böke Gyula, dr. Bókái János. dr. Jauny Gyula, 
dr. Stiller Bertalan egyetemi tanárok és dr. Ludvig 
Endre sz. János kórházi igazgatók. A király meg
szólította dr. Müller Kálmán igazgatót és megkér
dezte tőle, mióta áll fenn a szamaritánus egylet, 
mire Müller felelete az volt, hogy bárom év óta. 
Ezután a király Szápáry grófnőhöz fordult, s az 
egylet czélja felől tudakozódott. A grófnő elmondta, 
hogy az egyesület czélja az elszegényedett betegeket 
támogatni és őket istápolói. O felsége megelége
déssel nyilatkozott azon c/.él nemessége felől, 
melyet követni az egylet, feladatává tett. „Hát a 
fővárosban megbetegedrtt vidéki szegények haza
utazásán ik költségeiről ki gondoskodik ?“ kér
dezősködött tovább a felség. „Szintén az egylet* 
válaszolt az elnök. A király ezután a küldöttség 
tagjaitól e szavakkal búcsúzott el : „Czéljajkkal 
meg vagyok elégedve s egyleteket lehetőleg pár- 
tolui és segélyezni fogom.*

— l la z a f ia s  c z é lu  s e g é ly d ij .  Köztudo
mású dolog hogy Vasvármegye köztörvéuyhatósági 
bizottságának múlt 1890. évi decz. 17-én tartott 
közgyűlésén Ernuszt Kelemen ur ő mga, közéle
tünk kittiiiő előbarc/.osa, a lángbuzgaliuu hazafi 
azt az indítványt tette, hogy a vármegye az aradi 
vértanuk emlékezete iránt, való kegyeletének méltó 
bizonyságául, a magyar s/.abadságharczuak még 
életben levő vitéz harezosai közül kettőnek, kik 
arra rászorulnak, évi segélydijat nyújtson. A köz
gyűlés az indítványt lelkesülten elfogadta s az 
elvérzett, hősök vitéz bajtársai közül kettőnek, a 
franczia sarc/.alapból élethossziglani élvezetre 100 
irtot szavazott meg. E segélydijra pályázat liir- 
dettetvén, azt Hauser Ferencz felső-rőnöki és 
Illés Antal pálfai lakósok, mint veterán 1848-as 
honvédek nyerték el.

Vegyes rövid hírek.
A in e g jé b ö l .  Reményi Ede márczius 15-én 

Szombathelyen a S/.abária dísztermében hangver
senyt rendez. — Königmayer Károly vál. tribüuiczi 
püspök, szombathelyi kanonok édes anyja, özvegy 
Königmayer Jánosné szül. Donászi Juliánná f. é. 
február 19-én, 93-ik évében végelgyengülés foly
tán meghalt. — Düh Miklós horházi legény, ki 
gyújtogatás vádja alatt áll, mint közveszélyes el
mebeteg a lipótmezói tébolydába szállíttatott. — 
Jauk András ináriahavasi lakos múlt hó Uj-éa

saját pajtájában felakasztotta magát. — Reisziy 
Ede Vasvármegye alispánja a „Dunántúli Közmű
velődési Egyesület* javára f. hó 7-én Vasvármegye 
tisztikara által rendezett tánczvigalom eredményé
ről nyilvánosan beszámol s egyúttal Vasvármegye 
lelkes közönségének, úgy a rendező-bizottságnak 
köszönetét mond. — Schei-Aroker Teréz engedélyt 
nyert, Szent- Gotthárdon magániskola nyitására.—
A város-szálánaki kisdedóvó-intézet 150 forint ál
lamsegélyben részesült.

A li a /.állói. Gróf Szápáry Géza fond var- 
mester ő nagyméitóságáuál ni. bő 25-én este 7 óra
kor ebéd volt. — A Vaskapunál a Dunába benyúló 
grebeni hegyóriá'iiak egy részét a 400 kilogram- 
nyí robbantó anyaggal megtöltött óriás akna a 
legnagyobb pontossággal rombolta szét. — A bu
dai királyi palotát villamos világítással fogják 
ellátni. A munkához az udvar elutazása után azon
nal hozzáfognak. — A tartós tél meg az ezzel 
járó keresethiány folytán nagy most a uyomor 
Csallóközben. — A szabadság ünnepét, a testvér- 
egyetemek ifjúsága az idén is lulkeseu készül 
megünnepelni. Az üuuep a központi egyetem előtt 
s a Petőfi téren folyik le. — A tífuszjárvány 
Pécsett ismét terjed a lanyhább idő beálltával.— 
Budapesten Jézus szent szivének templomát, mely 
a főváros egyik legszebb épülete, a nyár folyamán 
ingják felszentelni. — Csáky Albin gróf vallás- 
és közoktatási miniszter az esztergomi érseki és 
primási széknek Esztergomból Budapestre leendő 
áthelyezése ügyében az országhá/.ban kinyilatkoz
tatta, hogy azt már tanulmányozása tárgyává tette, 
mi módou lehetne az áthelyezést eszközölni. — 
Az uj országház üléstermét az összes létező és a 
már megszűnt törvényhatóságok czimerei fogják 
díszíteni. — A nagy-kanizsai casino ez évi már- 
czius 21 -én saját, helyiségeiben a „Dunántúli Köz
művelődési Egyesület,* javara műkedvelői sziui- 
előadást rendez. — Hetes községben egy anya 3 
gyermeket szült, mind egészségesek. — Petöji-es- 
télyt. tartanak márcz. 15-én Zala-Egerszegen. —
4 évi szünet után ni. hő 26-áu nyíltak meg elő
ször az udvar szertartás termei az előkelő közön
ség számára, mely alkalommal 45 fiatal hölgy 
lett a királynénak bemutatva.

A lilái fo ld  i'ÓI. Az idei kemény tél még a 
Szaharán is szokatlan időjárást okozott; január
ban 20 napig fagyott, az álló vizek egy czeutiméter 
vastagságú jégpánczéllal voltak borítva. — Szer
biában egy uj kabinet vette át a kormányt, mi
niszterelnöke Pacsics. — Bismarck herczeyet katonai 
becsületbirőság elé állítják. — Amerikában egy 
bányarobbanas alkalmával 79 kivándorolt magyar 
halt meg. — Frigyes német császár özvegye Pa
risban meglátogatta Munkácsy Mihály híres festő 
hazánkfiát. — Gráczbati Fleischmaun Ágoston az 
„első stájer önsegélyző szövetkezet* igazgatója 
főbe lőtte magát, mert 33 ezer foriutot sikkasz
tott el. — A belga trónörökös haláláról az ottani 
nép között a legkalandosabb hírek keriugeuek, 
mintha az uem természetes balállal múlt volna 
ki, mig orvosa Bommelhaese tanár esküvel is 
bizonyítja, hogy a fiatal herezeg halála rendes 
körülmények között történt.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd. fiók-egyesület 1891. február 

22-én a muraszombati casiuo helyiségében tartott köz
gyűléséről.

Gróf Batthyány Zsigiuond elnöklete alatt je
len vaunak : Kovács Károly aleluök. Árvái Ber- 
nát. Árvái Henrik, Bácz János, Barbarics József, 
Dr. C/ipott Zoltán, Csorna Jenő. Fischer Miksa, 
Horváth Pál, Horváth György, Dr. Ivanóczy Fe
renc/., Kot.sis Tamás, Koltay Pál. Kirbisch Ferencz, 
Kocsvara István. Mintsek Gáspár. Metzker Mátyás. 
Saáry József, Sinkovich Kálmán, Sömeu Jáuos és 
Vüjecz György egyesületi tagok és Takács R. Ist
ván egyl. titkár.

I. Elnök a gyűlést megnyitván, örömmel con- 
sta tálja, hogy az egylet működése az előző évek
hez képest nagy haladást mutat; különösen meg
említi a lótenyésztés emelése körül kifejtett buz
galmat, melynek egyik főpontját képezi a helyben 
rendezett lókiállitás, valamint a bécsi kollektív 
lókiállitás. Úgyszintén helyesnek találja, hogy a 
gazd. fiók-egylet a „Muraszombat és Vidéke* ez. 
hetilapot saját hatáskörébe vette át.

Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. 
Czipott, Zoltán és Metzker Mátyás tagokat.

II. Titkár az 1890. évről szóló részletes jelen
tését bemutatva, ecsetelte azon lázas tevékenységet, 
mely a/ egylet működésében ez évben nyilatkozott, 
egyúttal azon óhajának adott kifejezést, hogy ezen 
buzgalom és lelkesedés ue csökkenjen, hanem ki
tartó munkálkodás által az egylet felvirágzását 
minél inkább előmozdítsa.

Közgyűlés a jelentést figyelemmel kisérve, tu
domásul veszi s egyúttal elhatározza, hogy az az 
egylet lapjában közöltessék.

III. A kiküldött számvizsgáló bizottság az 
egyesület 1890. évi számadását a kapcsolatos nap
lókkal együtt felülvizsgálta és azt a következő 
alakban elfogadásra ajánlja:

B e v é t e l :  1889. évi pénzmaradvány 968 frt 
51 kr. Folyó évi és hátralékos tagdíjakból 583 frt. 
A központ ajándéka elengedett központi jutalék-



bán 60 frt. Skrahán Iván ajándéka 1 írt 72 kr. 
Lakács József és Lukács Jáuos nyert jutnlomdiji»' 
nak felerésze 70 frt. A lótenyésztési bizottságtól 
költség fejében a bécsi lókiállitásra 315 frt. A ta
karékpénztárban elhelyezett összeg évi kamata 
48 fit 23 kr. Velemér községnek visszafizetett 
bikaára 104 frt. Összesen 2148 frt 46 kr. K i 
a d á s ;  Titkári tiiateletdijra 100 frt. „Muraszom
bat és Vidéke' évi subv ■ntió|a 20 fi t. Nyomtat
ványokra 1 frt 50 kr. Póstadijakra 43 frt 9< kr. 
Irodaszerekre és másolásokra 14 frt 68 kr. Ie |- 
szerelésekre 7 trt 80 kr. l’róhaeszközók b-szerzé
sére 43 frt 51 kr. A gyiimölcsé'Z.et i-lómo/ditnsara 
50 kr. Lótenyésztésünk előmozdítására 70 Irt. 10 
kr. Bika vásárlásokra Ilit frt. Jobb sertésfajok 
meghonosítására 101 frt 70 kr. Kiválóbb baromfi 
fajok meghonosítására ti frt 64 kr. A bécsi Ióki— 
aflitás költségeinek fedezésére 621 frt 44 kr. A 
mura-zombati vasutiigy előmozd'tásara 17 frt 07 kr 
A központnak jutalék cziinéii 6ö frt. Vegyesekre 
70 kr. Egyenleg 920 frt 29 kr. összesen 214tí 
fit 46 kr.

Továbbá jelenti, bogy az év végén mutatkozó 
430 frt t.agdijhatraleknak beszedésére az egyesület, 
a legszigorúbb eljárá-t ajanlja. Megemlíti, bogy 
a tagok névjegyzékében legalább is 80 oly tagot 
talált, kik 50 írtnál több adót fizetnek s igy a 
rendes tagok sorába volnának felveendők. \  égül 
kén a pénztárunk részére a szokásos felmentvényt.

A közgyűlés a számadást teljességében elfo
gad)* és pénztárnok részére felmentvényt, megadia.

IV. A választmány által kiküldött hármas 
bizottság jelenti, hogy a még künn levő album 
tenyészbika-vételárból már csak Bodóhegy község
136 fittal és Tiborfa község 112 írttal tartoznak, 
amely adóslevelek mélt. gróf Batthyány Z-igmond 
elnök iir áltál beváltattak. Ajánlja a közgyűlésnek, 
hogy Retállás adóslevele szolgáltassák ki. mert az 
tartozását mar lefizette. Musznya, Bokráért.Völgyes 
köz'égek a péuztáruapiő szerint még 1 frt. tőkével 
és az erre eső kamattal tartoznak. A bizottság 
ezen tartozás elengedését hozza javaslatba. Végül 
•nditváiiyozza, hogy Bodóhegy és Tiborfa községek 
a mai napig csak 2 évi kamatot fizessenek.

A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul 
véve, határozattá emeli és a titkár által beterjesz
tett költség-előirányzatot a következőleg álla
pítja meg:

F e d e z e t :  1890. évi pénztármaradvány 920 
frt 29 kr. Tagsági dijakban 26 rendes tag után 
7b frt. 395 pártoló tag után 395 frt. 1891. évi 
tagdijhátralékok 430 frt. Még künn levó bika vá
sárlási dijak 248 frt. Tőkék kamataiból 29 frt 76 
kr. és 30 frt. „Muraszombat és vidéke* subveti- 
liója 200 frt. Összesen 23.31, frt 05 kr — Sz.fi l<- 
s é g  l e t :  Segédtitkár fizetése 200 írt. „Mura
szombat és Vidéke* évi subventiója 250 frt. 
Nyomtatványokra (u. m. ismeretterjesztő füzetek, 
körlevelek, intések stb. nyomása s ilyenek máso
lása 50 frt. Póstadijakra 40 frt. Irodaszerekre 15 frt. 
Felszerelések (naplók stb ) 10 frt. Utazásokra 50 
frt. Kísérleti magvakra 25 Irt. Próbaeszközök be
szerzésére 60 trt. Gyűmölcsészét előmozdítására 
50 frt. Lótenyésztésünk fejlesztésére 100 frt. Bika- 
vásárlásokra 550 frt. Jobb sertésfajok meghonosí
tására 40 frt. B iromfi tojásokra 10 frt. Az állandó 
tőke. gyarapítására vagy nagyobbtnérvü eszmék 
kivitelére 472 frt 05 kr. Amerikai szőlővessző- 
tel'p felállítására s a szőlőmivelés előmozdítására 
100 frt. A méhészet terjesztésére 20 frt. A köz
pontnak fizetendő 1890. évi jutalek b9 Irt. Előre 
nem látott kiadásokra, n. in. leírandó tagdijbatra- 
lekok, központi járulékok stb. 200 frt. Összesen
2331 frt 05 kr.

V. A vasúti 5-ös bizottság jelenti, hogy meg
állapította azon jegyzőkönyvi mintát, mely a köz
ségek részéről a vasút felépítésére adandó segély
összeg megszavazása alkalmával veendő tel. Ezen 
mintát Vasvármegye alispánjához terjesztette tel, 
ha onnét visszaküldetik, azonnal megkezdi a se- 
gélygyüjtést. A közgyűlés a jelentést tudomásul 
veszi.

VI. Kovács Károly alelnök járásunk hegyvi
dékére hívja fel a közgyűlés figyelmét, ahol szint
úgy fizetik az 1 frtnyi kutyaadót az ottani gazdák, 
mint akár az összeépült községek lakói, pedig jól 
tudjuk, hogy olt a házak szétszórtan állanak és 
bátran majorszamha jöhetnének, mely esetben csak 
50 kruyi évi kiityaadónak fizetésére volnának kö
telezhetők. Kéri a közgyűlést, hogy e tárgyban 
illetékes helyen lépést tenni szíveskedjék.

A közgyűlés a felszóllalást méltányosnak ta
lálva. elhatározza, hogy ez érdemben a központ 
utján Vasvármegye alispánjához felterjesztést t«*>z; 
egyúttal Kovács Károly alelnököt bízza meg a 
feItérjesztért szerkesztéséve 1.

\ II. Kirbisch Ferenc/, egyesületi tag arra 
hívja fel az egyesület figyelmét, hogy Muraszom
batban, járásunk székhelyén, nagyon iHő-z.ei ii volna, 
ha az egy mértékhitelesítő intézet felállítása ügyé
ben indítana mozgalmat s egyúttal Ígéri, ha ezen 
mértékhitelesítő intézet felulllttatnék és Muraszom
bat községe kellő területet biztosítana számára: 
•így ő ezzel egyetemben egy hídmérleget állítana 
fel saját költségen.

Közgyűlés a mértékhitelesítő intézet ügyében 
a központ utján Vasvármegye alispánjához kérel
met fog intézni, Kirbbch Ferenc/, tag a hídmérleg

ügyében tett ajánlatát köszönettel és helyeslőiig 
tudomásul veszi.

V ili Elnök ur ő méltósága rövid-n ismerteti 
a földmivelésügyi miniszternek az 1 888 . évi \ l l .  
t. ez. 5. §-a alapján valamennyi törvényhatósághoz 
kibocsájtott körrendeletét, a mely a szerb marha- 
in-hozatal korlátozásáról szól. különösen hangsú
lyozza annak el-ó pontját, a melyben kimoudatik. 
hogy Szerbiából csak oly kérődzők (szarvasmarha, 
juhok, kecskék és sertések) bocsájtamlók he az 
országba a belépő állomásokon át. amelyek a tá
guló* száj- és köröm fájástól teljesen ment köz
ségből származnak és a melyeknek marhalevelein 
az állatok származási helyének községi elöljárósága 
ezen körülményt igazolja. Mi ly ismert lés után 
azon óhajának ád kifejezést, harcsak Stájerország 
is ily módon járna el a mi marhukivitt iiink kor
látozása körül.

A közgyűlés szintén osztja ő méltó-ága né
zetét s elhatározza, hogy ez érdemben a központ, 
utján Vasvármegye alispánjához felterjesztést tog 
tenni, kérve, hogy akármi utón, mielőbb, a marha- 
zár meg.szüntetését vagy legalább enyhítését ihá- 
jerors/.ág helytartóságánál kieszközölni kegyes
kedjék.

IX Fischer Miksa egyleti tag b -terji‘~zt,i azon 
bikatulajdonosok névjegyzékét, a kik l»;i tokában 
a hegyvidék igényeiuek megfelelő apaállatok van
nak. Elhatároztunk, hogy e/.*n jegy/é* a lapb.u 
közzé tétessék s egyuttaí a hegyvidék községei 
arra figyelmessé tetessenek.

X. Horváth György egyi. tag felemlít , hogy 
a vármegye törv -nyhatósága uj litvántól akar tel - 
állítani, mely — amint a tervezet mutatja — ránk 
nézve terhes leeud. Indítványozza azért, hogy a 
folyamodjék a közgyűlés Vasvármegye törvényha
tóságához. hogy ezen utvám életbelépte! ését ejtené 
el vagy ha az mégis felállittatnék, úgy annak a 
járásunk területén befolyó tiszta jöv* d- íme járásunk 
h szakbeli kiadásainak fedezésére tonlilln-sék.

A közgyűlés elhatározza, hogy a közpout ut
ján a törvényhatósághoz ez érdemben felterjesz
tést teSZ.

XI Elnök ur ő méltó-ága indítványozza, hogy 
a fiókegylet ezentúl az állatdijazasait nemcsak a 
járás székhelyén Muraszombatban, hanem felváltva 
a járás más községeiben js tartana meg.

A közgyűlés elvben elfogadja az indítványt.
XII. Továbbá felhívja a közgyűlés figyelmet 

járásunk jelenlegi háziiparára; körülményesen ki 
fejti, hogy a fiók. gylelnek a közgazdaázat « részét 
is fel kellene ügykörébe venni.

Hosszabb eszmecsere után kimondja a köz
gyűlés, hogy hivassanak fel a fiókegylet lov -lezö 
tagjai, miszerint kutassák ki. hogy vidékükön a 
háziiparnak mely aga virágzik leginkább. Buzdít
sák az illetőket, kik hazilpur czikkek eiöállitasa- 
sávul foglalkoznak, minél nagyobb szorgalomra, 
és vásárolják meg az egylet szamara a használ
hatóbb készítményeket; ezeket azután küldjék be 
az egyesület titkárához. Az igy összegyűlt * járá
sunk területén készült iparczikkekból azután az 
egyesület alkalomudtau kiállítást rendezzen hogy 
ig.Y megismerje járásunk közönsége az itthon ké
szült házi iparczikkeket, megtudja azok  ̂he-zerze-i 
forrását és árát, es viszont az illető előállítok is
mertté tehetik készítményeiket, illetve azok sza
mára piaczot nyernek.

XIII. Horváth Pál egyl. tag néhány gazda 
abbeli panaszát terjeszti he, hogy a hikavizsgá- 
lattal .iiiegbwott bizottság a fiatal bikákat, melyek 
tán a tavasz beálltával mar teuyészkepesek. egészen 
figyelmen kivül hagytak, pedig igen szép és a 
czélnak megfelelő állatok.

Hogy a közgyűlés az illető tényálladékról 
bizonyságot szerezhessen, kiküldi Elnök ur ö mél
tóságát és Siukovich Kálmán tag urat, vizsgálnák 
meg az illető állatokat s legyenek jelentést az 
egyl. választmányának, mely ez ügyben azután 
hivatva lesz a kellő lépéseket megtenni.

XIV. Az uj útadó az egész járásban pana
szokra szolgáltát okot, különösen sújtja azon gaz
dákat. kiknek birtoka esetleg több község hatá
rában terül <1. Miután a közgyűlés ez érdemben 
precise adatokkal nem rendelkezik ; csak megfi
gyelő állásba teszi magát, hogy adandó alkalomkor 
illetékes helyen azonnal benyújthassa kérvényéit 
orvoslásért.

XV. Titkár bemutatja a „Muraszombat és 
Vidéke* ez. hetilap átvétele ügyében Gáinbaum 
Márk helybeli uyomdatulajdouossal kötött szerző
dését. Tudomásul vétetik.

Kuif. TAKÁCS R ISTVÁN,
e. titkár.

Irodalom.
Kétezer éves képek vaunak ez időszerint a fő

városi mű csarnokban kiállítva, melyek Egyptomból a 
mai F ujjúmból származnak s a müveit világ közbámula
tának képezik a tárgyát K képekről kitűnő tanulmányt 
irt Ür. Nyári Sándor, a régészeti irodalomnak e kiváló mű
velője a „Képes Családi Lapok* legutóbbi számában, a 
melyben e tanulmányon kiviil Jókai Mór, Tábory Róbert, 
Tolstoi, Ür. Várady Antal, Báró Horváth Miklós, Palágyi 
Lajos müveiben gyönyör Ködhetik az olvasó Ür. Nyári Sán
dor ismertető ezikkore olvasóink ügyeimét ezennel felhívjuk.

„Szőlészeti és borászati évkönyv* czim alatt 
dr. Lóhijan Fr.renrz fóld-niiv. min fogalmazó szerkesztésé
ben egy hézagpótló munka hagyta el a sajtót. A 204 lapra 
terjedő könyv érdekelni fogja a kereskedőt, a vendéglőst,

a szólőtenr dót épugy mint közgazdasági életünk összes 
férüait, 1.ti; őstermelésünk eme végveszéllyel fenyegetett 
fontos ág :a súlyt helyeznek. A könyv magában foglalj, e 
tárgyról az összes tudnivalókat. Adja a bor, szólő, seprő, 
co; \  boikó és pezsgőtermelés statisztikáját úgy ha ink. 
mini .íz egész Európából. Tárgyalja a borforgalmat, ter
melést eK ruozditó es gátló körülményeket, ir a bon-,; „ól 
ról az egész világon, mely része könyvének külön sen 
ma actuális. Ismerteti az összes borászatot, italméie-t. 
regálét, dézsmát és az idevágó adózási törvényeket, phil- 
loxera elleni védekezés és a bortermelés emelése czél|áhoi 
hozott szabályokat es rendelt leket, allami iii'ézmények-t 
és azok igénybevé'i lct, közöl egy pbilloxera ellen véde
kező községi szövetkezet részére miutaalapszabáiyt, végre 

dióhéjban a szőlészet és borászat, a tilloxera és a 
a szőlő egyéb ellenségei ellen való védekezésnek általá
nos tudni valóit. — A munka telTát nagy anyagot, de vi
lágos könnyen felfogható alakban ölel fel és mint hasznos 
kézi könyv mindenkinek ajánlható. — Á-a 1 frt. .Megren
delhető a „Borászati Lapok* kiadóhivatalánál Budapest, 
(Köztelek.

Szerkesztői üzenetek.
— B. Bpest. Köszönöm soraidat, teszünk a mit te

hetünk. R. L. Bpesl. Alkalomadtán felhasználjuk. — 
Egy volt baka. Mi ott a gyorsaság viszonylagosságát 
akartuk csak feli (Intetni ; különben szellemes megjegyzését 
elküldtük az illetékes helyre.

KIAIMH POSTA: Üecz. Ül-éig előfizettek : Kladziwa 
József nagy birtokos Szécliétiyktitról, Horváth P ál ügyvéd, 
dr. Czipott /o lt  ni járasor• os, P in té r Géza ügyvéd, Széli 
Mihály iiv iig. százados, Berke Miliőt) nagybirt kos. Ár
vái Beruát es Meixner Mátyás kereskedők. Postl János 
órás, lla ibarth  Henrik vendéglős, Muraszombuliól Sláry 
Eereucz mérnök Felső Lendváról és Vlassics Nándor 
tiszttartó Bellatinc'.ioi: Június hó :>0-áig: kuzinlts
Mátyás vend glös Hátáváitdrul. Preisz S inon vendéglős 
tszomba;Iáról. Agiislieli Pongrác/, kir. járasbiró. Tölök 
Ernő kir. közjegyző. F.isehinger József pékmester, Ko
lossá István szolgait, hivatalnok. Böles Béla gyógyszerész. 
Viijecz György városbirri, Kntkohl Mihály ipitősz, Czl- 
poili Miklós czipész, Kolossá József szabó, Ueuberger S. 
íuészáios és Barbaries J . lóldb. Muraszombatból-

A nap és éj hossza. l*io«-/.i A rak  :
A galmn*-fiaiéi irányzata a n ült liéteu is szilárd maradt. A kínálatok önnél fog-

tó-ak Toltak. — A különféle gahnaneim-k a követke- 
árak mellett vétettek pia- rzunkliol :

Febr
i  n a p

kd "!U? szik

f h o ld
1 i UJUg- kd -szik

1. 6 44 5 42 11.48 9. 1 Rozs 7,->0 6.80
6 42 5.44 Üli- 9.24 Zab 6.70 6 80

:í . 6 4<i 5.45 0.591 9 52 llaidii.a 6.60 6.80
i . 6 38 5.47 2 12 10.28 Köi-s 6.80 7.—

6 36 5 49 8.2 1 11.17 Lóh -i 40 - 44. -
6 35 5.5- 1.28 .•-te Kukorica 6.60 6.70
6.32 5 51 5.14 1 3V ; L-nmug 11.50 12. —

HIRDETÉSEK.
Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati Kir. járásbíróság mint Ikvt 
hatóság kö/.hirré tesz-, hogy Nagy Jenő tiszti 
ügyész végrehajt utónak. Grali György és társa 
végrehajtást szenvedő elleni 124 Irt 67 kr. tőke- 
kövt teles és j i rlilék ai iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) felületén lévő Vaskorpud köz
ségben, a 46 sz. tjkvboii A f  1 —2. sorsz. 26-ik 
ház*/, ingatlanokra az árverést 3ő0 fitban ezennel 
ni< g iltapitnLt kikiáltási árhall . Ii. nd*dt*, és hogy 
a tVnuehl) megjelölt ingatlan az 1891. év i m ár- 
c z iiis  hó  Üti c iap já ii délelölt 1Ü órakor Va»- 
korpadon a községbuó házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállap'tott kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
h-csárának 10 százalékút készpénzben vagy az 
l88l- LX. t. C'. 42 §-áhan jelzett árfolyammal 
számi tett és az. 1881 évi nOvenibtr hó 1 -én 3333. 
SZ. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. Jo
liban kijelölt óvad'k képes értékpapír bán a kikül
dött kezéhez letenni avagy az lb8l. LX t. czikk 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlege* elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt át'/.olgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. évi deczember 24-én.

KOVÁCS, kir. aljbiró.

A batthyányfalvi uradalom tulajdonát, ké
pező batthyányfalvi évi öt országos állatva* 
sáron a h-lypénzszedési jog £. é . m á r c z i u s  
h ó  I á .  n a p j á n  d é l u t á n  2  ó r a k o r  az
uradalmi tiszttartói irodában 3 évi időtar
tam ra nyilvános szóbeli árlejtés utján bérbe- 
ad a tik ; miről a bérleni szándékozók azon 
hozzáadással értesittetnek, hogy a feltételek 
ii'.u’iiottnál, úgy P i n t é r  Géza muraszombati 
ügyvédnél betekint Intők,  hogy bérlő által az 
‘j4 évi bérösszeg bán it.pénzül előlegesen lefi
zetendő, s hogy az iirodalom fent art ja magá
nak a/.on jogot, miszerint az árlejtési ajánlatok 
közül — az összegre való tekintet nélkül 
tetszése szerin t bármelyiket elfogadhassa, 
vagy azokat mind visszautasíthassa.

Kelt Batt.yányfalváu, 1891- évi febr 2 1 én.
KIRCHLECHNKR GYŐZŐ

urodalmi tis/ttaitó.

Nyomatott Gtüubaum Márk gyorssajtóján Muraszombalbjku.
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