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Az államosításról.
Lázas mozgalomban élőnk és a század 

végén egyszerre két századot ingunk elő
lépni : ha az eszme, mely hivatalos köreinket 
oly mérvben foglalkoztatja, egyszerre tény
ként fog az életben érvényesülni.

Mindenkit megcsapott az államosítás fu
vallata e szép hazában, és ha csak akkorka 
lapot olvas is, mint a tenyerem, mégis tud 
beszé’ni felőle, aszerint, amint vagy munici- 
pálista, vagy az uj eszméknek hódolva, az 
államosítás embere. — Én iskoláink államo
sításáról akarok szólani.

Igen szerény, de mély meggyőződésem, 
miszerint hazánkban a népet kell nevelni, 
hogy ez arra a színvonalra helyezkedhessek, 
ahol nem lehet holmi idegen nemzetiségi 
vagy általában a haza érdekein kívül eső 
más eszméknek tért hódítani, akár véresszáju 
népgyűlések, akár közönséges izgatások által 
s akkor jöhet az államosítás is.

Járásunk északkeleti része (prosznyákfai 
körjegyzőség) hegyes-vőlgyes, de közepesen 
termékeny, és nem mondható rósz vidéknek, 
azonban szaporaságára nézve nem bizonyít 
kedvezően a magyar faj mellett. Egy család
ban nagy ritkán fordul elő 5—6 gyermek, 
többnyire 1 — 2 vagy egy sem; tehát tekintve 
a területet, az iskolás gyermekek száma 
393-ban nem sok. Ha most már tanügyi vi
szonyainkat nézzük, ezen 3‘J3 tankötelesnek 
v a n  1 ta n í tó ja  ! minő elei hetién számok 
ezek ? és hisszük-e, hogy népnevelésünk ilye
tén haladása mellett népünk valaha megérti 
a rövid idő alatt megtörténő nemzeti átala
kulást, a jövőjében még teljesen ismeretlen 
államosítást/ (Melegében meg kell jegyez
nem, hogy ez a mostoha tanügyi állapot hitem 
szerint csak ehelyütt van igy.)

Kn, ki a nép között éltem napjaimat és 
neki hol tanácsadója, hol pedig ügyes-bajos 
ügyeih» n elöljárója valói;, ki annak viszonyait 
teljesen ismerem, nagyon félek, hogy— nem. 
Akkor pedig a gyönyörű eszme és a kivitel
ben oly szépen kecsegtető államosítás czélját 
tévesztve, csak Isten tidja, hogy következ
ményeiben mi iesz . . . .- ! Tehát ha az iskolák 
mindenekelőtt államosítva, ott a nemzeti ér
dekeket teljesen átértő és értelmes honpol
gárok neveltetnének, az állami közigazgatás 
nemcsak hogy termő talajra találna, hanem 
ez a magyar tanulékonysághoz művelődne; 
és ugyhiszem egészen magától, poiitonkínt, 
községenkint avagy városonként, illetve vár
megyénként alakulna át

A jelenben ha egy falusi bíró elölt fakad 
akárhány, ki írni-olvasni sím tud) a közigaz
gatásról beszelek, ezt csak úgy érti meg, ha 
aztívfi ralom, hogy az is . közigazgatási szakba 
vág, midőn vicinális utat csinálunk avagy 
ennek költségét hajtjuk be; tehát csak a leg
elemibb részét ismeri földmi velőink egy része 
a közigazgatásnak, kun. tolt ismeretkörükhöz 
képest rendszerint muiiic pális alakban. Hogy 
az igazsággal az is megegyezzék, hogy nekik 
a főispán egy hírét kinevezzen: az absurduni!

Tárgyam a népnevelés akart ugyan lenni, 
de mivel ezt párhuzamba akartam helyezni a 
közigazgatás államosításával, kénytelen voltam 
ezt is fejtegetni.

Még csak egy pár szót, szorosan ezen 
vidékre vonatkozólag. Itt van mindjárt 12 — 
14 község, melyben — ugyan nem épen sok 
a tanköteles, s tán 6 — 7 százat alig haladná 
nog — sem tanító, sem iskola nem létezik 
és a szomszédos iskolákat látogatni a gyerme
kek rósz idő, vagy távolság miatt képtelenek: 
ez olyan hátramaradt és veszedelmes népne

velési akf zió, hogy a reakezió a legmélyeb
ben elszomorító és orvoslást vár.

De ezeken a bajokon a felekezetek sok 
félesége miatt csakis a magyar állam, a ma
gas kormány segíthet : állami iskolák felál
lításával.

11a nincsenek a törvényt megértő hon
polgáraink, akik az államosítást nemcsak 
azért szeretnék és akarnák megérteni, mert. 
az törvény és annak nem hódolni : kihágás, 
hanem mert egy hatalmi ténye az annak az 
országnak, melynek édes szülöttjei vagyunk, 
és a törve nynek hódolni annyit tesz. mint 
jó honpolgárnak, de hasznos társadalmi lé
ny zőnek is lenni, mondom: nemcsak azért, 
mert ke ll, hanem mivel vegelemeib n •/. i 
természet rendje. J1 i ezt megérteni nem tud 
juk, akkor az uj aura csak ártalmunkra lesz.

Nagyobb községek szép közös telek sőt 
külön tanítói birtokkal is rendelkeznek, ezek 
jövedelme szépen clszámoltatik a papíron..

Es micsoda jövedelem! Az érték egyne
gyed része . . .

Természetesen nincs azután pénz, a fele- 
kezet szegény stb síb, iskolát építeni avagy 
tanítót fogadni nem lehet. A gyermekek 
csorda-őrzéssel töltik a nyarat, télen pedig 
lehetetlen iskolába járásra kötelezni a távol
ság, rósz ut, ruhátlanság és ily végnélküli- 
ségeli szerencsétlen lánczolata miatt.

Igazán — egy nagy államférfi szójárása
ként — szent meggyőződésem, hogy a magas 
kincstár nem tenne és nem tehetne üdvösebb 
ilulgut és mogfi zethetlen magas százalékot 
hozna neki a befektetendő tőke, ha magas 
figyelmét iskoláinkra fordítaná és az álla
mosítást ezen kezdené.

— s —y.

Leány-hűség.
Este hat órakor jött. a paraucsolat. Félóra 

múlva már útban volt ezred i'uik, hogy Sa maciiéi 
átkelve a Száván, reggelre Bicska ala érjen. Ar. 
eső szakadt, átued vési tette a bornyut, megtöltő a 
rövid szám csizmákat, melyekben csak úgy kotyo
gott a baka lába.

Csendben masíroztunk. De hát kinek is volna 
kedve ilyen ezudar időben beszélni ? Még az örökké 
jókedvű czigánvdobos is busán horgászta le fejét 
s köpönyege csücskével igyekezett az instrumen
tumára húzott kutyabőrt az eső ellen védeni.

Századunk élén én és K. hadnagy voltunk ; 
gondolatokba merülten lépkedve a lábaink által 
megszokott ütemben. K . ., ki egyike volt a b g- 
vigabb fiuknak, ma levelet kapott a tábori postával, 
no de kapott ő ilv levelet mindennap, kapott 
néha kettőt is, mi már ezt megszoktuk-

Tudta az egész ezred tisztikara, hogy K. a 
legszebb leány jegyese, kit valaha V. megye ter
mett. Szerették egymást ■ már ... eug d< [y »  meg 
volt a fél kaucióval való iiósülésre, midőn , moz
gósították “ az ezredet. Isten veled, edos druga
u n a lo m , l.í » ha**, llü' '“Á"1 éu . ,"“ “l
hozzád. Gouilolj roám, mórt az e" gondolatin 
mindig nálud leszünk, szerelmed megóv a golyótól, 
az ellenség kardjától._ au leszek örökre, minden gondolatom

a tied lészen, esküszöm boldogságomra, szerel
münkre.

Végre ütött a válás Órája, a leány egy kis 
arany medaillont adott K.-nak, arczképe volt 
benne és egy fürt abból a szép szőke hajból, 
melyre annyi csókot nyomott s annyi könnyet 
hullatott.

Az utolsó csengetés elhangzott, még egy öle
lés, egy hosszú, hosszú csók s a leány aléltan ro
gyott siró anyja karjaiba.

K. az egész utón szomorú volt, gyakran lep
tük meg, hogy a szivén hordott medaillont csó
kolgatta, s szép férfias arczán egy köny folyt végig.

— Ugyan hajtárs, verd ki fejedből a bús 
gondolatokat, légy félti. Hiszen majd visszajövünk 
ide nem sokára, aztán meg a kiért oly két szem 
künyezik, mint j-gyesedé es oly angyali lélek 
imádkozik, mint ő, azt kikerüli a golyó!

Hiába volt biztatásunk, hiába mókáink, k. 
Csak szomorú maradt.

Minden ái o l ásou level vál t lv.-ra. Lóvéiéi 
tele forró szerelemmel s ó lassunkiut felvidult, 
ismét a régi jókedvű czimbora lett.

A levelek mindennap jöttek, s ő válaszolt 
azokra azonnal, néha u dohon irta, néha egy fa
liak oldalán, du irt. Ha ily levelet kapott,
azonnal vigabb lett, ha a posta késett, akkor iz
gatottsága a legnagyobb fokra hágott, órákat el
gondolkodott egyedül, kérdéseinket felelet nélkül 
hagyta, s nem törődött semmivel a világon

Indulásunk előtt alig lél órával osztották ki 
a leveleket, k. megkapta ismét a magáét, azért is 
csodálkoztam, hogy oly hallgatag.

— Alávaló idó, kezdtem meg a társalgást

— Parancsolsz? li-j hol kószálhat ennek a fiúnak 
az esze. Már bánni kezdtem, hogy megzavartam ; 
meglehet, hogy lelke ott volt a nagy akáczfa alatt 
az ó kertjükben, hol mindennap együtt ültek, kéz 
kézben, hol annyiszor elmondották egymásnak 
Szeretlek . . . szeretlek !

Egy jó órai mars után -  a Száva mar fel
tűnt -  hallottuk a megáradt folyam zúgását. X-m 
sokára csendesen át is keltünk a hajóhídon, me
lyet az utászok előre készítettek.

Midőn a boszniai oldalra értünk, hozzám for
dult az eddig szótlan k. és azt a megjegyzést tette, 
hogy ,miiu hiszem én, hogy visszajöjjünk innen.*

— Ejnye, de szomorú hangulatban vagy paj 
tás, pedig leveledet is megkaptad.

K. mormogott valamit, mit. nem értett-i ■ 
meg, mert „ lla lf-o t vezényeltek

Reggel :t óra lehetett, midőn egy cseriestül 
fedett helyen tábort ütöttünk. A szakácsok hozzá
láttak az ebéd kés /. i I éshsz. Ebéd, reggel n a iv  •• 
Hja, Isten tudja hol ebéd-l ma sok ember, azért 
jó les/, azt előre megenni.

Nagy tüzet nem raktunk, csak hevenyéin- 
gyújtottak a legények egy kis rö/.sét hogy n ieg - 
melegithes.M'k a linóin „gulyás-konzerv-t*, mely
nek pléhdobozát szuronynyal vágták körül.

Volt borunk is, úgy hozták miudeuiküiikuek 
egy „tálkában.“ Igaz, hogy hála a liferáns jó 
lelkének, oly vastag volt, hogy akár harapni le
hetett, ha pedig az ember az ujját beleütötte, hát 
után nyúlt, mint. u guiumi arahicum. de hát ki 
Ügyelne most eire. Pár perez és elkezdődik, amit 
még nem próbáltunk.

Igou vigau volUuik, a tálkák öaszecsörreutek.



A szombathelyi m. kir. erdö- 
felügyelöség

folyó évi 497/91. szám alatt az erdőtörvény 37. 
§-ában foglalt rendelkezéseknek végrehajtása ügyé
ben tett előterjesztésére hozott albizottság' hatá

rozatból a következőket hozzuk :
„A szombathelyi kir erdőfelügyelőségnek

az 1879. évi 31. t. ez, 37. §-ának e) pontjában 
foglalt rendelkezéseknek végrehajtása ügyében be
nyújtott azon előterjesztése, mely szerint az állam 
felügyelete alá tartozó kisebb, közös erdotiszt tar
tása czéljából Szövetkezett erdóbiztosok tulajdonát 

erdőknek szakértő erdőorök áltál való óriz- 
'* A^Jlt^ífe czéljából Vasvármegyében XVI védkerfibt 

szervezési* javasoltatok, ezen albizottság részéről 
elfogadtatok, 8 ezen javaslatához képest a követ
kezők hataroztatuak :

Tekintettel arra. hogy a szóban levő erdők 
oly csekély kitérjedésiiek, hogy ezeknek birtoko
sai önállóan szak vizsgázott erdőéit nem alkalmaz
hatnak. — tekintettel továbbá arra. hogy legtöbb 
esetben ezen csekély kiterjedésű erdők egymástól 
oly távol fekszenek, hogy a birtokosok szövet
kezve sem képesek erdejüknek szak vizsgázott 
erdőőr által való közvetlen őrzéséről gondoskodni, 
az erdészeti albizottság, hogy ezen birtokosoknak 
mégis mód nyujtassék az erdőtörvény fent idézett 
rendelkezéseinek megfelelni : az erdőtörvény 22. 
§-a alapján ezennel megengedi :

1. hogy többen szövetkezve, közös erdőőr 
tartása czéljából csoportosulhassanak,

2. hogy a kisebb, egymással össze nem függő 
erdők birtokosai erdejüket jövőben is az eddigi 
nníd szerint, de egy szak vizsgázott erdőőr fel
ügyelete és ellenőrzése mellett őriztessék, mely 
esetben a szak vizsgázott erdőőr tartásához erdejük 
kiterjedéséhez mérten az alábbiakban részletezett 
összeggel hozzájárulni köteleztetnek. Ide vonat
kozólag megjegyeztetik, hogy az egyes védkerii- 
ietekbe csoportosított birtokosok az itt, kimuta
tott összeget községi elöljárók ut ján félévi részle
tekben a megye házipénztárába kötelesek beszol
gáltatni, s liogy az illető erdőőrök fizetésüket, 
havi lakbér- és egyéb illetményüket negyedévi 
részletekben szabályszerűen bélyegezett nyugta 
ellenében ezen házipénztárból kapják.

Megjegyeztetik továbbá, miszerint. ezen szer
vezendő erdőőrök a zalaegerszegi in. kir. erdő- 
hivatal javaslata alapján az érd. albizottság által 
fognak esetröl-esetre kineveztotni, kik az erdő
őrzés és felügyeletet a járási erdőtisztek utasítása 
szerint, valamint a később megállapítandó szol
gálati utasítás értelmében végzendik ; önként ér
tetik, hogy azon erdőőrök, kik szakvizsgával bír
nak, jelen állásukban továbbra is meghagyatnak.

Ezekre, valamint a nagyin, földmivelésügyi 
m. kir. minisztériumnak 1890. évi löOfíO. az. kör
rendeletében foglaltakra nézve bennünket közelebb 
érintő következő véd kerület szervezése határozta
tok el :

XVI. védkerület Tót-Kereszturon.
(Személyzet: 1 szakvizsgázott erdőőr.)

Járandóságai : 300 frt évi fizetés.
40 frt lakbér,

100 fit pótlék.
Összesen 44() frt.

Felügyelete és ellenőrzése alá helyeztetnek : 
Kercza, Szomorócz, Velemér, kerczai r. k. plé
bánia 29-42 hold. Benedek, Tótlak szent-benedeki 
r. Ív. pléh. 65.77 h. Mártonhely r. k. pléh. 20-34
h. Bajánháza község volt úrbéresei 40 00 h. Béka- 
falu község volt úrbéresei 37 50 h. Bonisdorf 
iskola és jegyző 13 50 h. Dávidba/,a község 12 23 
h. Dobra község volt úrbéresei 29-15 b. Dobra r.
k. plébánia 16 95 h. Domonkosfa község 5*88 h. 
Domoukosta kerczai r. k. templom 8 30 h. Hodos 
község 5'Oíl h. Küldi község volt úrbéresei 42 50 
h. K*--rkás-Kápolna község volt úrbéresei 47-81 i;. 
Dávidháza Kotormány község 17 85 h. Matyasócz 
körjegyzőség 8"35 h. Matyasócz I n r / i n a i  iskola-alap
6- 13 b. Tótlak r. k. iskola 4*3< b Tótlak község 
3-94 b. Tótlak körjegyzőség 6-75 h. Malomgödör 
község 3-00 h. Sál körjegyzőség 26-65 h. Sál r. 
k. iskola 27 33 b. Sál cv. iskola 26,43 h. Senye- 
háza község volt „úrbéresei 50 00 h. Őri Szt.- Pof v 
község 21*21 h. Ori-S/t Péter r. k
li. Őri-Szeut-Péter r. k. plébánia 36’H b. FeBó- 
Strázsa község 14'40 b. Felsó-Sl.rázsa körjegyző
ség 7-50 b. Felső-S/.ölnök körjegyzőség 5 65 b, 
Felső-Szölnök r. kath. iskola 5*62 b. Felső-Szöl- 
uök r. kath. plébánia 56 59 h. Felső-Szölnök r. 
k. templom 8 95 h. Tauka község 5 59 b. fan ka 
iskola 2 17 b. Türke állami iskola 11*20 h. Tiirke 
körjegyzőség 11-20 b. Andorhegy község 9 41 1) 
Urdomb község volt úrbéresei 68 21 h. Gedőudvar 
község volt úrbéresei 60-00 h. lí-nedek község 
86-47 b. Völgyköz község 2 19 b. Völgyköz kör
jegyzőség 10-65 b. Völgyköz iskola 10‘«>Ö b. Ká- 
rolyfa község 2-19 h. Gesztenyés község 130'0 ’ 
h. Kozma Állami iskola 3 75 h. Kuzma volt űr
béliek  2 29 h. Málnás mártonhelyi r. k. pl-bánia 
3 75 h. Málnás battyándi ev. lelkész 1*50 h. Tót- 
MorAcz volt úrbéresek 110-70 h. Proszuyákfa ev. 
iskola 9*92 b. Proszuyákfa ev. lelkész 5.89 h. 
Rátkalak község 77*17 b. Tót,-S/.erdahe|y község
7- i 3 h. Tiborfa község 6 92 b. Tót-Keresztur 
6*91 h. Tót-Keresztur ev. gyülekezet 23"55 h. 
Mátyásdomb ev. gyülekezet 3348 h. Tótlak köz
ség 9192 h. Velemér község 29*15 h. Zsidahegy 
község 8936 h. Mezővár község volt úrbéresei 
117-74 h. Mezővár Szárazhegy v. úrbéresei 35-67 
b. Tölgyes község volt úrbéresei 121-51 b. Víz- 
Leudva r b. plébánia 6-88 h. Viz-Lendva r. U 
iskola é* rvaslak r. k. iskola 4 77 li. Audor- 
báza Péter n egy i r. k. plébánia 20*21 h. Szent 
Sebestyén k. plébánia 52-20 h. Mottolyád, 
Felső-Leinlv.i r. k. plébánia 48*71 b. Vidorlak 
f.-lendvai r. k. templom 3"77 b. Összesen 2093-41 
hold, kik a közös erdőőr tartásához évenként és 
holdanként 21 krral járulnak.

Azon erdőbirtokosok, hol az erdő őrizetét a 
szakvi/.sgázott erdőőr közvetlenül gyakorolja, kü
lön erdőszolgát nem fognak tartani, csakis azok. 
kikuek erdeje felügyelet és ellenőrzés czéljából 
helyeztetett a szak vizsgázott erdőőr alá — tar
toznak a jövőben erdőszolgát tartani, kik az őr-

»**, Pgvíbb teendőket a u ikliagM O tl erdaor 
utasításai szcrinl végzendik, ez óbból az utóbbi 
birtokosok a szakvizsgázott ordoor tartásához 
aránytalanul csekélyebb összeggel fognak hozza-

ÍarUlMÍuthogy gróf Kesteticli Andor Nagy-Ölbo és 
Alsó-Szeleste községek határában levő erdeje el
szigetelt fekvésénél fogva egy védkerülethez sem 
volt czélszerüen beosztható és mert valószínű, hogy 
megnevezett birtokos erdejének szakszerű őrzésé
ről maga óbajt gondoskodni, ezen említett két 
község határában levő erdők a tervezetbe nem 
vétettek be, mégis ezen kérdés tisztába hozatala 
czéljából gróf Festettel! Andor felbivatik, misze
rint arra vonatkozó szándékát ezen albizottsággal 
mielőbb közölje, — esetleg erdejének szakszerű 
megőrzéséről az erdőtörvény 37. g-ának c.) pont
jában foglaltaknak megfelelő módon mielőbb gon
doskodjék.

Vép község voit úrbéreseinél a mennyiben
h* . vá >sa em volna hajlandó meg**n- 

gfdui, hogy erdöőrje bavoukint egyszer ezen er
dőt megszemléljf, valamint. Vátb községnél ezen 
erdők elszigetelt fekvésénél fogva egyelőre a járás? 
erdotiszt felügyelete és ellenőrzése alá he
lyeztetnek.

Egyházas és Vár-Kesző község m it úrbére
seinek erdejére vonatkozólag — miután ezek sem 
voltak egy védkerületh-z is csatolhatok, felkere- 
tik a győri püspökség, miszerint megengedni mél- 
t'i/.tassék, liogv ugyanez, n községben alkalmazott 
szakvi/.sgázott erdöőrje a megnevezett két birto
kosnál az ellenőrzést és felügyeletet évenként 
fizetendő *2() frt fejében elvállalhassa.

Felkéretik továbbá a szombathelyi káptalan, 
miszerint megengedni szives legyen, hogy a 
I .. terel :i. 6. zkán és Szent-Mihályfalván al
kalmazott szak vizsgázott, erdőőrjei, az iliető he
lyen felsorolt birtokosok erdeiben, az ugyanott, 
kimutatott költségek megtérítése mellett — köz
vetlen őrzést — valamint a felügyeletet és ellen
őrzést gyakorolhassák, végül hasonló czélból meg- 
keresMik Szombathely városa is, hogy szak- 
vizsgá/.ott erdőőrjének engedje meg. hogy az 1. 
pont alatt említett birtokosok tulajdonához tar
tozó erdőkben az őrizetet vagy közvetlenül gya
korolhass, vagy legalább a felügyeletet és ellen
őrzést végezhesse.

A nagyméltóságu földmiveléaügyi m. kir. 
miuisterium midőn a múlt évi 18960. szánni kör
rendeleté folytán az erdővédelemnek itt részlete
zett szervezéséről jelen határozat kapcsán fel- 
terjesztésileg értesittetik, egyúttal felkéretik, mi
szerint jelen határozatban foglaltakhoz hozzájá
rulni méltóztassélc.

Közöltetik jelen határozat még az összes 
érdekelt birtokosokkal vevény mellett oly felhí
vással, — hogy netalani észrevételeiket, jelen 
határozat kézhez vételétől számítandó 3 hét alatt 
ezen albizottsághoz beterjesszék.

Miről a nagyméltóságu földiuivelésügyi in. 
kir. miuisterium felterjesztésileg, szombathelyi kir. 
erdő fel ügy el őség. zala-egerszegi in. kir. erdóhiva- 
tai, szombati-.elyi, körmendi és szent-gotthárdi m.

Éljen .Szent Péter*, moudá egyik fiatal tiszthe
lyettes — éljen! K. szintén koczintott s fenékig 
kiitta borát. Azután jött a második s harmadik.

— Vigyázz pajtás, sok lesz! intem őt,.
— Ej ki tudja mikor iszunk, éljen Szent Péter, 

az öreg! — majd elmondom neki, hogy az egész
ségére ittunk. Azzal újra kihajtotta volua pléh 
poharát, de a „Vergatterung* fele utjáu megza
varta.

Sorakoztunk. — Mikor már az pgész ezred 
rendben állott, egyetlen bosszú arezvoualba, elő
lovagolt öreg ezredesünk és .eskühöz* vezényelt.

Soha ünnepélyesebb pillanatot át nem éltem. 
A zene rá zenditi a „Vater ich rufe Dich* gyö
nyörű e&kühimnnszt és 4000 ember esküdött újra 
hűségei a zászlónak.

Sok öreg rezervistának esett ki szeméből a 
köny ebben az ünnepélyes pillanatban, seuki se 
gondolt haza, az otthon hagyott bű feleségre, a 
kis gyermekekre — a magyar szív érzékeny az 
ily benyomások iránt. A szemekben ott csillogott 
a láng, mely azt inondá: vezess bennünket, mi 
készen vagyunk.

K. mellettem állott . . . arcza sápadt voll.
Az első ágyúgolyó, mely Brcskából üdvözletül 

jött. egy a betegápolók sorában álló lovászt talált, 
ki B őrnagy lovát tartotta. A gránát éppen de- 
rékbeu kapta el. Jobb keze azonban, melylyel a 
lovat erősen tartotta —- ott maradt, görcsö
sen szorítva a szárát, azzal azután elszaladt a 
szürke. Az első lövést követte azután száz meg 
száz. A golyó hullott, mint az eső, aprója-nagyja, 
de mind u tejünk felett. A cserje recsegett mögöt
tünk, de a tüzvonalbau álló csapatok közül alig 
esett el valaki — a tartalékot azonban megtize
delte.

Én századommal egy az ellenség arczvouaIá
val egy irányba futó árokban voltam meghúzódva, 
közvetlen közelembe volt K. . . . hadnagy szaka
szával egy szénaboglya mögött.

Előttünk mintegy 200 lépésre előre tolt fö!d- 
üáuczok (Kedouten) bontakoztak ki a reggel ködé

ből — mi még ellenséget sem láttunk, a jobb szár
nyon azonban heves tüzelés folyt.

A mint a köd elhúzódott, elötünedeztek a 
aáncz tetején a piros gombák. Embert nem láttunk, 
csak a számtalan piros fez teleje látszott ki a 
sáncából.

Mintha csak szivaroztak volna — csakhogy a 
szivarjuk még nem füstölt. De hát erre se sokáig 
kellett várnunk. Alig tettük az első lövést az alig 
látható fejekre, eldördült az első sort fi/, a sáncz- 
ból s azután ropogott folyton, mint a nagypénteki 
kereplő. A golyók fejünk felett süvöltöttek, ki vasta
gon, ki vékonyan, bizony nem talált azokból csak egy 
is. A baka, ki az első lövésre még az orrát is a 
sárba dugta, kezdett bizalmas lenni. Neli í egy- 
egy gránátot, mely felettünk búgott «1, meg is 
éljeneztek. Hát ez a háború? No c-ak várjatok!

Körülbelül egy óra hosszáig vesztegeltünk az 
árokban s pusztítottuk a puskaport hiába, niidőu 
megszólalt a kürtjei: előre !

Hiszen mennénk mi, de hova? Előttünk 200 
lépésre egy sáucz, oldalt szintén egy másik, a 
terep tér olyan, mint a rajztábla, még csak egy 
gödör vagy más takaróbely sem volt.

Bosnyák barátaink meg csak arra vártak, 
hogy a biztos takaró-helyet elhagyjuk.

Végre azonban mégis csak meg kellett tör
ténni. Az előnyomulást K. hadnagy kezdte m< g 
a szénaboglya mögül. Mintha most is látnám a 
magas délezeg alakot, szép fekete bajuszával, áb
rándos szemeivel. Szakasza felé fordult s beszélt 
nekik magyarul. Mint csillogott szeme, mint pi
rult urcza a láztól; most egy sortüz a sánczből 
és még mielőtt ennek füstje eloszlott volua, K . 
kiugrott a boglya mögül s hangos „utánam!“- 
kiáltással mintegy 15—20 lépést előre rohant..

Emberei közül pedig egy sem ment utána, 
azok ott maradtak a boglya mögött.

K. . . nem hallván háta mögött zajt, vissza
tekintett s egy pillanatra megállt —

Egy sortiiz — és K ......... szivéhez kapott s
arezra bukott.

A másik pillanatban feledve a gyilkos sóu- 
ezot, feledve századomat, mellette voltam. Uj snr- 
tüz dördült — körülöttünk felvágták a golyók a 
földet, 5 emberem halva maradt, 18 megsebesült, 
de a század utánam jött, magával ragadta szegény 
K. . . . szakaszát is.

Este 6 órakor Brcska a mienk volt. Ismét ott 
ültünk a tűz mellett, csak K . . . hiányzott.

illetve ő is ott volt — ott feküdt 3 puskám 
köpönyegével leteritve pár lépésre tőlünk.

Az ezredorvos jött és engem keresett. Egy 
csomó levelet adott át — és egy medaillout.

A levelek mindegyikén lyuk volt
Tehát még e levelek — a bennük levő sze

relem sem tartották vissza a golyót, mely a leg
nemesebb szivet fúrta á t: Vagy nem volt jó ta
lizmán ?

Egy levél hozzám volt czimezve — remegő 
kézzel boutottam fel.

Csak ennyi volt benne :
Kedves barátom! Érzem, hogy elesem — 

kérlek add át e leveleket és a medaillout neki s 
mondd meg, hogy nevével haltam meg. — —

Másnap reggel eltemettük elesett bajtáreuukat 
egy fiatal hars tövében, hagyatékát én őriztem meg.

Jegyesének nem Írtam. Majd elmondom neki 
szóval, a levelek átadásánál majd megvigasztalom, 
gondoltam magamban. — Hat hónap múlva ismét 
otthon voltunk, sietve kerestem fel K . . . jegye
sét. — Épp u jókor érkeztem, hogy lássam, mint 
ülnek fel a négyes fogatra N . . szolgabiróval, 
kinek egy hét óta neje volt. — — — —

Leány-hűség csillaghullás. Én persze sarkon 
fordultam és a leveleket a medaillounal együtt 
megtartottam. — Meg vannak ma is s ha kezembe 
kerülnek, elgondolom, hogy talán jobb szegény 
barátomnak ott a bosnyák földön, egy méter föld 
alatt! — — — —

*F. U.*



b:r»t,:,r: ,,ór t ; ,k8ág' a, om.baUlely. káptalan, győri pii.pökség és az összes 
kosos e r d íW  taitdsa coljából csatlakozott erdő- 
lilztosok, az utóbbiak vevény mellett az illetékes 
járási foeznlgabirák utján értesittctnek.

veit Vasvármegye ardírendészeti albizottsá
gának fe/.ombatbelyen, 1891. évimárczius bö 13-án 
tartott illésében.*

A dalárda.
A dal, az emberiség jó szellemeinek ez a 

kedves ajándéka, ősidőktől fogva legközvetlenebb 
■■s legtisztább megnyilatkozása az emberi kedély 
belső világának s közös kincse, elidegenitbetlen 
talizmánja szegénynek és gazdagnak, műveltnek 
és műveletlennek.

Mikor a boldogság és túlcsapongn öröm fehér 
galambja m&r nem fér meg az emberi szív szűk 
kalitjában. vidám dal fürge szárnyain röppen ki 
az ajkak piros kapuján at a szabadba s viszont 
ka a bánat és szomorúság néma angyala holló- 
szárnyának egy csapásával felforgatja az emberi 
kedély boldog nyugalmát, a betöltetlen vágyak, a 
tőit remények mélán olvad ózó dalban törnek ma
guknak illat komor siraloniházukból, ahol már 
nincsen többé számukra hely !

Az ember, á dal édesen csengő nyelvén szól 
Istenéhez es á természet láthatatlan szellemeihez. 
A dalárdának feladata első sorban az, hogy a 
nemzeti érzés talajából fakadó virágokat össze
gyűjtse. ápolja és drága kincsként megőrizze, s a 
tarsas életnek is jelentékenyen számottevő ténye
zője. Alkotója ama szellemi kapocsnak, ama lát
hatatlan erőnek, moly az intelligentia tagjait 
többé-kevésbé összefűzi s időnként összegyűjti. 
Kételyeket, összejöveteleket rendez, Ünnepélyek 
alkalmával közreműködik, az öröm napjait dalai
val megédesíti s a gyász külső uyil váuulását al
kalomadtán impozánsabbá teszi, szóval hathatós 
előmozdítója az emberek érintkezésének.

Ha valahol, úgy nálunk sürgős szükség van 
a nemzeti szellem és közérzés ébrentartására, ápo
lásara és fejlesztésére s nézetem szerint ez a da
lárdának volna legszebb hivatása és legszentebb 
kötelessége. De sajnos, daczára a nemes czéliiak, 
melynek a dalárda előmozdítója, sok dalárda az 
érdeklődés hiánya miatt nem eléggé életképes. A 
működő tagok elegendőnek vélik azt a fáradságot, 
ha elmennek a rendes heti találkozóra mulatni, 
d<* a próbákon alig található 2 — 3 tag. olyan he
lyen. hol a működő tagok száma : lő — 20.

Sőt az is megtörténik, hogy egy dalestélyeu 
olyanok állnak a pódiumra, akik talán egyetlen 
egy próbán sem voltak jelen, de a babérkoszorú
ból mégis szeretnének egy levélkét, ha mindjárt 
hervadtat is.

Nekünk is van dalárdánk s tagadhatlau, hogy 
sok kellemes órában részesített fennállása óta, 
de sajnos — itt is megvan a tagok egyik-mási
kában, hogy a próbák pontos betartása nem tar
tozik erényeik közé.

Most, midőn a „ Muraszombati dal- és zene- 
egylet* az eltávozott tevékeny eluöke helyét ujjal 
töl főtte be. kérjük az egylet m. t. működő tag
jaikat, ne tévesszék szem elől, hogy kis városunk
ban az egyletnek fontos szerepe vau s igy meg
érdemli a czél, hogy szabad időnkből néhány (írát 
áldozzunk, hisz a siker, embertársaink elismerése, 
dús kamat a fáradozásért. J P-

Hírek és különfélék.
— H a lá sz  F eren c*  V asvárm egye «m»*

fe lü g y e lő je  f. hó 3-áu járásunkba érkezett s 
f, hó 4-ikén az urdombi, zsidakegyi, mezővári, 
barkóczi állami s a mártouhelyi r. kát. fel. isko
lát látogatta meg, ü-ikén a halniOdi, kőbidn s 
vaskorpádi állami- s a csendlaki és hidegkúti r. 
k. fel. iskolákat, 6-án a muraszombati tel. s áll. 
iskolákat s ovodát, úgy a musznyai községi és 
magasfoki- s kuzmai állami iskolákat. Tapinta
tos fellépése, megnyerő modora, mindenütt lekö
telezte a közönséget. Jskolaügyünk egészséges fej
lődése igy biztosítva van. Nagyon tetszett a 
tanfelügyelő urnák azon buzgóság, melylyel a 
magyarosítás eszméje felkaroltatik s ápoltatik es 
azon reményének adott kifejezést, hogy a jövő 
tauévre, ha a magyarjutalomosztő bizottsággal 
újból hozzánk iő: a jutalmak teljes számmal ki
oszthatók lesznek. Tehát uépnovelés napszámosai 
fel a munkára! mutassák meg, hogy a mura- 
szombati járás tauitókara méltó a jutalomra s 
nem bitorolja jó hírnevét. Fanuggbarat.

-  V a tta i-ü g y ü n k . A .Grazer iage.sposl 
egyik legközelebbi számában a regedei vasút meg- 
hoLabbitisiíról lévén S/.U, un is megemlíti- t'k. 
m in th a  Uróf Baithjáuy Zsigmonü ur «
kilati engedély tulajdonosa, az iránt kcleeU volna 
meg a l-egedei városi hatóságot, váljon nem-e 
volna hajlandó a Heged.-Mnraszu.nhat, osaeehnt- 
tetést kiépítem a mely esetben a gyauatalvai 
összeköttetés elesnek. K-.en előadás tévedésen a a- 
pul, mert ezen .miilet. megkeresel « »  ■»« 
téut, hanem sokka. előbb, iránvról
az Alsu-Í.endva— Muraszombat —Hegedt J
volt szó; de azóta, midia az erd.kei ek többség 
a gyauatalvai irány mellett csoportosult, a régedé.

községi hatóság emliUtt irányú megkeresést, gróf 
Batthyány Zsigmond úrtól nem kapott. — Meg
említjük még, hogy a „Gr. T.“ említett csikkében 
a Muraszombat—Vizlendva— Gyauafalvai vasutat 
már a legközelebbi időben kiépithetőnek jelzi; 
am legyen igy. s valójában úgy is lesz, még csak 
egy kis kitartás az aláírások gyűjtése körül s ál
dozatkészség azok részéről, kik még eddig vissza
tartották magukat, mert erős a reményünk, hogy 
ki eddig késett, még el nem maradt. — A múlt 
bét folyamán a következő jegyzések tétettek

Andor hegy község 200 fit. AÍsó- Csalogány lu5ü frt 
Borostyán 100 frt. IMóslak 812 frt. Göihegv 1000 frt! 
Vas-Uidegkui 1420 frt. Jegenyés 559 frt. Károlyfa 83B frt. 
Király szék ó24 frt. Kislak 100 írt, Kis-Szombat 400 frt. 
Martonliely 500 frt. Mezővár 500 frt. Seregbáza 1590 frt 
Szarvasiak 1022 frt. Szent-Benedek 200 frt. Sz-chényfalva 
VJ? rt 20?, ú t  Vas-Korpád 5B1 frt. Vizlendva

n  o Irt. /.sídabegyról: (.briszt Antal 200 frt. Chriszt Fe- 
renez Nü frt. Czigüth János 20 frt. Mirtonhelyról Ba- 
íüry Jőzsef 300 frt. Uoffmann Ferenc* 100 irt. Skrab&n 
Iván 300 frt. Keresztuiy Kálmán 100 frt. Szlávicz József 
50 frt. Andor hegy ról : (iorgorecz Iván 100 fn. Kislakról: 
Nemsics József 150 frt. Mezővárról: Kiihár István Bot) frt 
Skrilecz István 50 frt. Tót-Moráczról Beocsecz István 
I"0 trt . Rituper Lajos 100 frt. Krzsankó Mátyás 100 frt 
Oióslakról Honosa Miklós 100 frt. Seregházáról: Weisz 
Adolf MO frt. l ’elsó-Lendváról . Zsemlics István 100 frt 
Stáry Ferenc* 200 frt. Keresztury Vincin 25 frt. Habetler 
Mihály 2 ) frt Sainarus István 100 frt. Morgenstern Jiárid 
3.00 irt. Alsó-Csalogányból Bilim lljnrik 100 frt. Werner 
Alajos l()o frt. Kiráiyszékrf.l Ben kő József 300 frt. Szé- 
cbőnyfalváról : Kocsár József MO frt. bzersén János 100 
frt. Jank Mihály MO frt. Károlyfáról: Gombóc* Ferenc* 
100 frt. Hidegkutról: Borovnyák József 200 frt. Kolossá 
Ferenc* 100 frt. Ficzkó Miklós 100 frt, Jegeuyésről Ba- 
gola Mátyás 100 frt. Tölgyesről: Bankó Viktor 50 frt. 
Mura--.'Szentesről : líuzsits János 100 frt Barkóczról : ozv. 
Bertalan Petronella > frt. Siukécz Mátyás Nemesi! 100 frt. 
Összesen 19.239 frt.

amit a már előbb kimutatott 49.350 írthoz hoz
záadva, az eddigi aláírások összege (iH .489 frt.

lg ii« lic h  l’o iig rácz  kir. járásbiró ur 
üdülés végett folyó hó 1 -ón horvátországi Huniba 
(Rnhics mellett) utazott. Szívből óhajtjuk, hogy 
teljes egészségben térjen ismét vissza !

K gyliáx iiiegyéiikbö l. A Vérén István 
plébános elhunyta által megürült perestói plébá
niát Bagáry János muraszombati káplán nyerte 
el. Adjon neki az Ég erőt, kitartást az egyház és 
hazáért küzdeni !

I s k o la i  z á rv iz ig á k . Barkóczon az 
áll, iskolában jnu. 13-áii, a vaskorpádi áll. isko
lában jun. 17-én délután, a csendlaki kath. fele
kezeti iskolában jun. 18-án délután, Halmoson jun. 
20-án délután lesznek a zárvizsgák megtartva.

.tle ré iij le t a lói* |t;ü i e lle n . Békés- 
megye uj főispánja, Beiszig Ede, jelenleg körutat 
tesz a megyében, hogy a uuiukásmozgulmak okai
ról a helyszínén szerezzen magának tájékozást. 
Amidőn Oláh megyei főügyésznél kocsin Csorvásra 
utazott s onnan vasúton Gyulára ment, a sötét 
éjszakában Csorvás alatt rálőttek, de nem találták. 
Hir szerint a golyó valószínűleg nem Oláhnak 
volt szánva, hanem a főispáuuak.

— IC eiiiéayi Kde A I«6*Leiidváii. F. 
évi június hó 12-én, pénteken a „Casiuó* termé
ben világhírű hazáukfia Reményi Ede cs. kir. ud
vari kamaraimivész hangversenyt tart Bidó Ala
jos közreműködésével Jegyek kaphatók Bo/.zay 
Pdl szállodásnál, Alsó-Lendváii. 1. rendű hely 
2 frt, II. hely 1 frt, III. hely 60 kr.

— Torpláu Cornél szontgotihárdi kir. járásbiró sági 
aljegyző kőszegi kir uljárásblróvá lett kinevezve.

— (Bekiildetett.) A m i ( tu tiu l k ö z le k e 
d é s ü n k .  Most mikor Muraszombat s az egész 
járás értelmisége és érdekellsége a vasút áldásos 
liaszua iránt érdeklődik s annak létesítésén anyagi 
áldozatok árán is fáradozik, lepett meg bennünket 
az uj postai menetrend. Folyó* június hó 2-áu ama 
szomorú tapasztalatról győződtünk meg, hogy az 
eddig is czélszerütlen és késedelmes posta-közle
kedés, a mostanihoz képest valódi villámgyorsa- 
ságu volt, mert mig az alíólendvai vasat nem 
létesült, a budapesti leveleket és lapokat másnap 
reggel megkaptuk, euuek ellenében most, mióta 
a jelzett vasút megnyílott, az uj bárén lezés foly
tán épeu 24 órával későbben, —■ t e h á t  a 
h a r m a d i k  n a p o n — részesülhetünk ama 
szerencsében, hogy Budapestről jövő levél vagy 
lap kezeinkhez juthasson. Mikor tehát iuí teljes 
anyagi erőnkkel és vagyonúnkkal küzdünk — ed
digi elzárkózottságunkbói kibontakozva -  a nagy
világgal közelebbi összeköttetésbe lépni, addig a 
most életbeléptetett rendszabály határozott ellen
irányt mutat ; nem hogy közelebb hozná hozzánk 
a mindnyájunk altul iiön óhajtott előnyös közle
kedést. hanem az eddigi előnyöktől is — ha ugyan 
ilyenről szólni lehet — elütve vagyunk. L'. uj 
rendszabálynak minő horderő tulajdonítható leg
inkább azokkal szemben, kik a postát naponkint 
és nagy mértékben veszik igénybe, különösen a 
kereskedő világ, — azt azok az illetők tudják 
leginkább megítélni; úgy látszik az elégedetlen- 
aég minden irányban mutatkozik, azért is készül, 
mint hallani lehet, egy tágabb körben i. megbe
szélt kérelem, hogy amennyiben a réginél előnyö
sebb és gyorsabb postaközlekedés létesíthető nem 
volna, legalább ideiglenesen a juuius 1-je előtt 
fennállott gyakorlat állíttassák vissza. (Amint 
tudjuk, a fenti kérvény körülbdül 19 aláírással 
már eí lett küldve a pécsi postaigazgatósághoz s 
a lapok czél szerű rovatolasa végett már f. bó
2-ikáu A. S- *gv muraszombati kereskedő ezóg

beltagja Budapesten megtette az intézkedést s 
tényleg a budapesti újságok reudesen érkeznek 
kezeinkhez. Szerk.)

— A fo lyó  évi léosztályozáN  a követ
kező sorrendben fog járásunkban megtartatni: Június 
10-én reggel 7 órakor Vi/.lendván, a vizlendvai, 
felső-lendvai és hidegkúti körjegyzőségek közsé
geire nézve- Június 11-én: Muraszombatban a 
muraszombati és csendlaki körjegyzőségek köz
ségeire nézve. Juuius 13-án Batlhyándon a bodó- 
hegyi, batthyándi es páter hegyi kör|egyzó*-egek 
községei és junius 15-én Mártouheiyen a márton- 
helyi, prosznyáktai es tótkereszturi körjegyzőségek 
községeire nézve. Figyelmeztetjük a lóbirtokoso
kat, hogy lovaikat a szemlére pontosan elővehes
sek annyival is inkább, mert miuden elő nem 
vezetett ló után 15 frt pénzbüntetéssel fenyithe- 
tők az illető tulajdonosok

M u g ja r  vagy n e m e i — m e ly ik  
h e ly e seb b  ? Muraszombatban és a járásban a ma
gyarosodás már eddig is igen szép eredményeket 
mutat fel ; Muraszombatban ma már vajmi keve
sen vannak, kik a magyar nyelvet szóval és írás
ban neiu értenék ; érti azt Heuberger Simon hely
beli mészáros is; épen azért kell megbotránkozui 
azon, hogy a megnevezett legújabban sörraktárt 
rendezett be, a sör Grnczból való ; ez ellen kifo
gást a mi helyi viszonyainknál fogva nem lehet 
ugyan tenni, de azt már bárki is joggal kifogás 
alá veheti, hogy ezt ékes német nyelvű czimtábla 
hirdeti. Ha a német sört meg is isszuk, de azt 
talán a magyar pénzért elvárhatunk, hogy ma
gyarul kínálják. Lám a régi német feliratok miért 
lettük magyarral felcserélve? vagy erről Heuberger 
nem bírna tudomással ? az esetben vegye tudo
másul most. JLI. Gy.

— A muraszombati dal- és zeneegylet május 31-ki 
közgyűlésen köriiukból távozott Kovács Károly elnökét 
tiszti*, tagnak, helyébe Ctorna Jenőt elnökké és Metskei 
Málnáit alelnökké választotta meg.

— Henri k i t  u li m egyei kö zg y ű lés. 
Vasvármegye törvényhatósági bizottsága áltál Rei- 
szig Ede alispán urnák lemondása és ennek folytán 
szükséges intézkedések targyábau folyó évi június
8-áu délelőtt 10 órakor a vármegyei székház nagy
termében rendkívüli közgyűlés fog tartatni.

Vegyes rövid hírek.
A m egyébő l. József föherczeg csütörtökön, 

jun. 3-áu érkezett Kőszegre, hol nagy pompával 
fogadták. - A tárcsái fürdőben ez évadban a 
fürdöbiztosi tisztet Szabó Elek felső-eőri szolga- 
bíró gyakorolja. — Kőszegen az idegen forgalom 
nagyon élénkülni kezd. — A vasvármegyei gazd. 
egyesület alapszabályain tett czélszerü módosítá
sok már megerősítést is nyertek. — Frideczky 
Kálmán kiváló képzettségű mérnököt, a szombat
helyi állainépitészeti hivatalnak 12 éven át volt 
derek, szeretett tágját a közlekedési miniszter 
Székesfehérvárra helyezte át. — A báró Mikos 
tulajdonát képezett mikosdi birtokot a napokban 
vásárolta meg Ziehror bécsi bankár.

A liilláb ó l. Ferencz Ferdinánd föherczeg 
B lesben kanyaróban megbetegedett, azonban álla
pota semminemű aggodalomra nem ád okot. — 
Veszprémi Jenő, a zombori sziuház igazgatója, 32 
tagból álló operetté színtársulatával Csáktornyán 
10 válogatott előadást tart. — Nagy-Kikindát a 
belügyminiszter rendezett tanácsú városnak nyil
vánította. — Szentkirályi Albert orsz. képviselő 
jun. 2-án meghalt. — Az uj országház épitkezé- 
zésó'iél a felügyelő vigyázatlansága következté
ben egy állvány leszakadt s 6 szegéuy munkáé 
14 méternyi mélységbe zuhaut le és egy 10 méter
mázsás kő reájuk esett. 4 azonnal, 2 pedig néhány 
óra múlva halt meg. — Balatonfiireden villany- 
világítás létesittetik. — Alsó-Muraközben négy 
község folyamodott uévmagyarositási engedélyért, 
és pedig Kottori — Kotor, Oirkovlyáu—Dráva-Egy- 
ház, Alsó-Kraljevecz-Mura-Király és Gmcsáu — 
Muracsáuyra. — A Sümeyh vidéki gazdasági egye
sület köre őszkor Sümegben eke-verseuyt és ter- 
méuy-magkiállitást fog rendezni.

A k ü lfö ld rő l.  Turin környékén óriási vi
har volt jun. 4-én. Az orkán következtéből több 
ház bedőlt, 9 ember meghalt. — Egy görög rabló
banda Konstantinápolyból jövő keleti exp^eisvo- 
nat utasai közül többet s köztük egy magyart 
elfogtak s csak 200 ezer frank váltságdíj mellett 
hajlandók szabadon ereszteui. — Moszkvából 
12,500 izraelitát akarnak kiutasítani. — London 
bán hivatalos kimutatás szerint 31 ember halt 
meg éhínség következtében. — Norzsics horvát
országi faluban ismeretlen tettesek éjnek idején 
a templomba betörtek és az Ur testét szeutség- 
törö kezekkel, a szentségtartóból ellopták.

Jegyzőkönyv
felvétetett a „Vast&ukerttleti tauitótestttlei muraszombati 
járásköre" áltai 13)1. évi inijus h í ll-éu Cseudlakou tar

tott XXXIV. rendes gyűlésétől.
Jelen volt 23 rendes tag, továbbá Kammermayer 

Gizella k. a ,  mégis dr. Ivauóczy Ferencz, Uiutó Istváu, 
Dobossy István és Koczuváu János urak mint vendégek.

Kimaradtak: Eberl Róza, Girgorecz Sándor, Gr&ftits 
Imre és Pammer Rezső.

Eluok rövid visszapillautást tévén a körnek legutóbbi 
8 éves működésére, örömet fejezi ki az elért anyagi és



szellemi eredmények felett; buzdítva a további egyetértő 
és lelkes munkálkodásra, üdvözli a sróp számban megje
lent köri tagokat és vendégeket s a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítván, a felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére Ritu- 
per Lajos és Sávéi János tagtárs urakat kéri fel.

I. Olvastatott a múlt őszi körgyülésról felvett jegyző
könyv és minden észrevétel nélkül tudomásul vétetett.

II. Simko Mari halmosi tanítónő gyakorlati előadást 
tartott a helybeli iskola V. oszt. növendékeinek a termé
szetrajzból, részletesen ismertetvén a tehenet mint szelíd 
háziállatot, testrészei, tápláléka, gyoinoralkőtára, színe, 
haszna szerint; kiegészítvén azt a feltűnőbb tulajdonsa- 
gaik felemlitése mellett egyéb úgy a mérsékelt éghajlatú, 
mint nemkülönben a hideg és meleg tartományokban is 
tartózkodó kérődző állatok elősorolásával, kifejtve ékként 
esek .rendijének fogalmát; végül utalva arra, hogy az 
Isten mindent bölcsen teremtett, ismétlésképen röviden 
egybefoglaltatta növendékeivel a tanultakat.

A gyermekek elbocsájtása után előadónak, senki ál
tal ki nem fogásolt, talpraesett tanításáért elismerő kö
szönet szavaztatott.

III. Elnök terjesztő elő a kör legutóbbi feléves álla
potáról szóló jelentését, mely szerint : a) a múlt őszi kör- 
gyülésből kiküldött számvizsgáló bizottság megbízatásában 
1890. évi október hó 25-én Halmoson eljárt és mindent 
rendben talált, b) Gróf Széchényi Tódor kerületi orszgy. 
képviselő ur óméltóságához a IV. egyetemes tanítói gyűlés 
végrehajtó-bizottsága által az országgyűléshez beterjesztett 
memorandum pártolása czéljából kérvény intéztetett; c) 
a kerületi méhészeti vándor-tanár felsőbb intézkedés foly
tán a körgyülés helye és ideje felöl értesítendő; d) a mai 
körgyülés illetékes helyeken bejelentetett; e) a központi 
elnökség által kérdés tétetett az iránt, hogy a Balogh 
Gyula által irt s a tantestület által kinyomatni szándékolt 
„Vasmegye története* ez. műből hány példány kelhetne 
el körünkben ? 0  Terenta János és Kollárs István a me
gyéből történt eltávozásuk folytán a körből való ki-, el
lenben Olaszy Terka muraszombati és Steindl Hermin 
ordombi állami tanítónők a körbe leendő belépésüket je
lentették be. g) Csapli Irma volt urdombi tanítónőt a ha
lál elragadta tagjaink közül, kiknek száma jelenleg 4 tisz
teleti, 9 pártoló és 27 rendes. Jelentése kapcsán bemutatja: 
1) a , vármegye tettes törvényhatósági bizottságának 
27093/890. sx. határozatát, melylyel a megyei árvaház 
pénztárába körünk által befizetett 1000 frtnak a legköze
lebbi árvapénztári tiszta nyereményből egy alapítványi 
összeggé (3000 frtra) leendő kiegészítése kegyesen meg
engedtetik 8 az alapítólevél kiállítása elrendeltetik; 2) 
az ezen rendelkezés alapján alispán ur őnagysága által 
33986/890. sz. a. kiállított alapítólevelet; 3) Bubeuik Já
nos magyarlaki (szent-gotthárdi járás) községi tanítónak 
arra vonatkozó kérvényét, hogy Ödön nevű, anyátlan 10 
éves fia a szombathelyi árvaházba leendő felvételre ajául- 
tassék és végül 4) a központi elnökség által körünk ellen 
a tek. vármegyei kir. tanfelügyelősóghez beterjesztett pa
naszát és az ez utóbbinak 2752 890. sz. felhívására a kör 
utólagos hozzájárulása reményében azzal szemben általa 
tett fölvilágosító jelentést stb. (Folyt, köv.)

A nap és éj hossza.
Az irány változat
lan lanyha. Az árak 
10 — 20 krajczárral 

engedtek;
Jun.

A nap A bolti

kel nyug
szik kel nyug

szik
7. 4. 3 7.65 4.23 9 7 Búza 9.— .—
H. 4. 3 7.54 5.11 10. 4 Rozs 7.50 7,80
9 . 4. 2 7.56 6. 8 10 49 Zab 6 50 6.70

10. 4. 2 7.56 7.11 11.25 Hajdina —.— .—
11. 4. 2 7.56 8.17 11.53 Köles — .—
12. 4. 2 7.58 925 regg- Lőhet —.— .—
13. 4. 2 7.58 1031 0-16 Kukorica 6.50 6.80

P ia c i ára k  :

K öh ögés, rek ed tség  és e ln já lk á -  
so d ás  ellen legjobban ajánlható D áv id

Kapható miuden jónevü gyógyszertárban, füszer- 
és csemege-kereskedésben.

Kapható Regedében: Mukr Józsefnél, l’e ltan 
ban : Jurza A. és fiai keieskedésébeii, Ciliiben: Téllé 1'. 
Gürcz: A. Mazolli, Leibach : Bucollini, Mnrburgban : 
Ed. Rausch. (2&. 9—*)

M elyik  lap ra  fiieewsü n k  e lé ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 

fogva a legolcsóbb magyar lap az

0144/1891. sz.

Pályázati hirdetmény.
Vasvármegye tek. törvényhatöságin.k 

1887411888. számú hatarozataval 400— 400 
frt évi fizetéssel rendszeresített es megálla
pított látogatási díjakkal összekötött

tótkereszturi és felső-lendvai kör
orvosi állásokra

ezennel pályázat nyittatik ; fell.ivali.ak a 
pályázni kivánók, miszerint az 1883. évi I. 
t ez 9. §-a értelmében felszerelt kérvényei- 
két e hivatalnál 1891. ju liu s  11-ig ad- 
ják be, midőn is a választás megejtése iránt 
fog intézkedés tétetni.

A tótkereszturi körhöz 43, a felső-lend
vai körhöz 41 község csoportosíttatott.

Muraszombat, 1891. május 29.
(45 3 - 2 )  POLLÁK PONGRÁCZ

főszolga bíró.

mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasd közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárházatették az „Egyetértésit 
néps7 ívé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a le • zletesebb s e mellett tárgyilagos kü 
tudósítást egyedül az „Egyetértés* közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközönség 
nem szorul többé idegennyelvü lapra, mert az 
„Egyetértés* kereskedelmi s tőzsdei tudó
sításainak bőségével s alaposságával ma már 
nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt 
az „Egyetértés*-ben, a mire szüksége van. 
Változatosan szerkesztett tárezíjábau, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap sem.
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasui valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, fizesseu elő az „Egyetértés*-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., 
*/t évre 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési 
pénzek az „Egyetértés* kiadóhivatalába kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívá
natra egy hétig ingyen és bérmentve küld.

(10. 14-12)

Megrendelési czim :
A  D r e h e r  A n ta l-fé le

k iv i t e l i  pa laczksör

D ie tric h  és G ottsch lig
B U D A P E S T

v a g y  II  r  e  l i  e  r  A u l a i  K ő b á n y u .
Csakis teljesen leüllepedett, tehát tükörtiszta 

kiviteli sör szétküldése folyton friss üvegtöltésben, 
a minőség hamisitlan volta mellett kezesség vál
laltaik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny ár
engedmény.

Á rjeg y zék ek  m i n d c u l V l é  i n g y e n  é s  
b é r m e n t v e .

F i l í j e  I m e z t  e l éwü I.
M i u t á n  g y a k r a n  m e g t ö r t é n i k ,  h o g y  id e g e it  

k é s z  í t m é n y  ü  é s  g y ö n g é b b  m i n ő s é g ű  s ö r ö k  „ I h e 
h e  r  A n t a l  k i v i t e l i  s ö r “ c z i m  a l a t t  f o r g a l o m b a  
h o z a t n a k ,  a  t .  e z .  D r e l i e r - f é l e  k i v i t e l i  s ö r  f o 
g y a s z t ó k n a k  a  h a t ó s á g i l a g  o l t a l m a z o t t  ü v e g e z ő n 
k é t ,  m e l y e n  a  D I E T R I C H  c s  G O T T S C H L I G  
n é v  o k v e t l e n  k e l l  h o g y  r a j t a  l e g y e n ,  k i v á l ó  
f i g y e l m ü k b e  a j á n l j u k .  (35. 6—6)

l i

Az építkezési idényre ^ 0% 1 *  f
háztulajdonosok és épiteni szándékozók figyelmébe ajánljuk raktárunkban lévő

E R E D E T I

Judendorli-, Porlland- cs Roiiian-c/cincnlcl
a legjutányosabb árak mellett.

Nagyobb mennyiségekre rcflcctálók árkedvezményben részesülnek.
Azonkívül tai-tunk

E R E D E T I  C A  R B 0 L I N E II M 0 T
|  a iának korhadás, gomba, penész, férgek s rovarok ellen való megóvására.

Úgyszintén kapható nálunk a jó hírnévnek örvendő

W  l s c h l  n - f  é l e  t i s z t a  m é h v l a s z k o t  t a r t a l m a z ó

P A D L Ó - F É N Y M Á Z
|;  6-féle színben. — Egy doboz elegendő egy középnagyságú szobára.

Kiváló tisztelettel
Á ra  8 0  k r .

36 6 - 6
A N tT IE ll Ifi. é s  F IA

Muraszombatban.

Nyomatott Grüubaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatbau
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