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Szerkeszti és kiadja :
A  m uraszom bati gazd. fiókegylet.

A szerkesztésért felelős :
TAKÁCS K. ISTVÁN’, e. titkár.

J
Kéziratok, levelek s egyéh szerkesztőségi közlemények 

a szerkesztőséghez küldendők.
Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 

többszöri hirdetésnél soroukint t> kr. Bélyegdij 30 kr. 
Xyilttór petitsora 25 kr.

A falusi iskolákról.
Ha az ember a falusi iskolák állását a 

leien helyzetben vizsgálja s összehasonlítja a 
városi Iskolákkal, szomorúan fogja tapasztalni, 
hogy mi falusiak, részint saját hibáink és 
•lőnünk, részint a sajátságos társadalmi vi
szonyok folytán az általános haladás és kul- 
mra tekintetében a városiaktól csakugyan 
messze elmaradunk.

S ennek lényeges oka kétségkívül iskolá
ink rendezetlenségében keresendő.

Azok az üdvös és helyes törvények, ren- 
deletek, intézkedések, melyeket a hivatott 
intéző körök a tanügy érdekében meghoznak, 
eljutnak ugyan mi hozzánk is, de jóllehet 
azok, kiknek lelkiismeretére a felelősség sú
lya nehezedik — értem a lelkészeket és ta 
nítókat. — önzetlenül törekesznek is ezen 
törvényeket, rendeleteket érvényre juttatni,— 
részint a helyi viszonyok, részint a polgári 
közigazgatás ferdeségeiu e törekvések hajó
törést szenvednek.

Pedig a közigazgatásnak joga és oka 
ran. sőt kötelessége beleavatkozni az iskola 
ügyeibe, kötelessége a lelkészeket és tanítókat 
támogatni a törvények és miniszteri rendele
tek végrehajtásában. S mit látunk ? mindent, 
csak azt nem hogy a községi elöljáróság 
szivén viselné e nemű kötelességét.

Hogy a concret alakban beszéljek, az 
1868. t. ez. 38. §-a értelmében azon szülők, 
kiknek gyermeket több iskolai órát elmulasz
tanak, vagy ok nélkül elmaradnak, pénzbír
sággal büntetendők Ez magában véve üdvös 
es dicséretes dolog. S e törvény természete
sen kiterjed úgy a falusi, mint a városi is
kolákra.

Ámde mit látunk a falusi iskoláknál ?

Mihelyt a tavasz kiderül, — vagy néha még 
előbb is, — a szülők ezer meg ezer okot 
találnak arra, hogy gyermekeiket az iskolából 
önhatalmúlag kifogják ; nevezetesen : a bar
mok, libák legeltetését, a kis gyermekekre s 
a házra való felügyeletet, munkások után az 
ebédhordást legczél- és okszerűbbnek tartják 
arra az iskolás gyermekre bízni, ki szerintük 
erre már elég okos és ügyes, míg egyéb do
logra még nem alkalmas. Sőt vannak szegé
nyebb sorsú szülők, kik a napszámra is reá 
fogják, — s igy nagyon természetesen, mi
helyt a hó elolvadt, a külső munka kezdetét 
veszi: gyermeket a falusi iskolában látni nem 
lehet.

Már most kérem, ezeknek a szülőknek 
beszélhet maga szent Pál apostol, — annál 
kevésbé fogja velük megértetni az a lelkész, 
vagy tanító, hogy úgy szellemileg, erkölcsi
leg, mint anyagilag sokkal több hasznuk le- 
end abbó’, ha gyermekeikben jól iskolázott, 
becsületes, értelmes polgárokat adnak a ha
zának, mint ha igy elhagyják őket kallódni 
a barmok között, — szavára hallgatni uein 
fognak.

így történik aztán meg, hogy egy isko
lában, melyhez 100 tauköteles gyermek ta r
tozik, márcziustól fogva a tanító 20—30-nak 
prédikál naponta, inig 70—80 barmokat 
vagy libákat őriz.

Itt csak az a kérdés, vájjon elfogadható 
okok-e ezek az iskolamulasztásra vagy nem?

Ha a 68-iki törvény, mely elrendeli a 
falusi iskolákban a 8 havi iskola-idő betar
tását, — elfogadható okoknak tartja, s a 
gyakorlatban ily könnyű szerrel ad felmentvé
nyeket a törvény alól, úgy tovább a tárgy
hoz nekünk egy szavunk siucs. De minthogy 
ily, a törvény szellemével ellenkező magya

rázatot nem erőszakolhatunk a törvényre, s 
szerény véleményem szerint ama törvény ilyen 
okok miatt nem adhat oly általános értelein* 
ben fel raeutvény eket, mint azt a gyakorlat
ban látjuk, — szerintünk ez nem más, mint 
visszaélés, a törvény negligálása, mely bün
tetendő cselekményt képez.

Törvény tehát van, de nincs közeg, mely 
azt végrehajtsa; és épeu ebben rejlik köz
igazgatásunk egyik sarkalatos gyarlósága.

A tanítókat e tekintetben nem lehet ha
nyagsággal vádolni ; ők beadják szorgalmasan 
a mulasztók névlajstroinát, az iskolaszéki el
nök hitelesíti, kérnek, rimánkodnak az apák 
megbüntetéséért, — de hasztalan. A jelentés 
bevándorol a jegyzői hivatalba, s ott, vagy 
legtöbbször a bíró ládájában megfeneklik. Ha 
a plébános vagy tanító sürgetik az ügy elin
tézését, „hivatalos tisztelettel" bevallják, 
hogy a lajstrom eltévedt, „kérjük még egy 
példányban beterjeszteni." S ha ezek elég 
lelkiismeretesek azt újra beterjeszteni, akkor 
jön a második „hivatalos tisztelettel" való 
jelentés, hogy ezek és ezek teljesen vagyon
talanok. a büntetés náluk behajthatlan, — és 
ezzel quitt.

Sőt még az is megtörtént egy községben, 
hogy a bíró a tani tó hoz ment, s kérte, hogy 
„iif* adja be a jelentést, úgy sem lehet be
hajtani, különben is tanító úrtól függ, hogy 
egy mulasztót se mutasson ki“, természete
seit lelkiisineretének és kötelességérzetének 
sutbadobásával.

Szomorú, de való! Hja! de van köztük 
egy jó koma, sógor, testvér, azokat csak 
mégsem büntethetik meg! ezeknek révén pe
dig legyen a többinek is pardon. Leltet to
vábbá köztük egy roszhirü ember is, ki merne 
vele kikötni? Az elöljáróknak van házuk,

Mindennapi történet.
Elbeszélés. — Irta : BALOGH ISTVÁN. 

Verebeseknél vígan füstöl a ház kéménye ; a 
BoJri jókedvűé,. csóválja farkát « p.Uar .jtobau; 
csiklandozza tinóin érzékét az eleinek Illeni s <'g ■ 
Van a háznál lótás-lutas, malacz nvas cs.be r - 
billió Fel vau fordulva minden, mindenkinek ar
cán  lázas iznatüttság látható. Vendeget varnak 
a lányos karhoz, ki kell tenni a becsületért ma. 
Jönnek a háztiiznézók. Csak a Szegd Palin. « J>« 
keoyeiem-kosztoaáu nem látszik semmi változás .

•>? i „ „ a megszokott bamba mosoly-
“nüsaT üldöiréT » körtefa alatt az udvaron. 
Néha néha füttyre c.ucsoritja száját, aztán ran- 
yutjá'u vállát hozzá, közbe n a g y o t  legj.ut az udvar
büszkesége, a “ elhullatott kenyér-
iniisa.li csipegeti a *

4  felett ülő r  ^ J b V ’e s T ." '  ártatlan 
Vigyorogva tel"S ' . lelkeszakadtában ki a szé
ni adarat. Fut-fnt irtana, Memei elől, de o
rüs kertbe. A r r n h  re g  röhögéssel kiáltja:
csak űzi -  üldöz, kísérteties » a „ ent 1.1- 
„N,! » szent lelek. « ^ jfi[ lli„  üldözésben,
két! Ilo, elebe! Míg vég ..ytáu elalszik cseil- 
leken,pered,k a kazal toveben aJ-Un 
doa.u VaIli.oa órjnngesbeu szeuve

Hangzik mar az ostor-pattogás, a kocsizör
gés, megélénkül a sürgés-forgás künn az udvaron 
és berni a házban. A Juczi poszton ka eszeveszet
tül szalad be a lányasszonyhoz, hogy hát hála 
Isteu itt vaunak ! #

Csakugyan itt vannak ! Két tüzes magyar csikó 
röpíti be a köuuyü alföldi kocsit a kavicsos ud
varra. Verebes uram teljes ornátusban, pauyókára 
vetett mentében, ünnepélyes torokköszörülések 
között várja a kedves vendégeket. A lányasszony 
is ott leskelödik az udvarra nyíló félablak füg
gönye mögött. Hja, Sárbogárd legvagyonosabb, ne
mes legényének érkezését jelezte a nagy diófán 
csörgő szarka.

Nyalka, rámás, szölke legény ugrik le köny
vedén az érkéz-tt kocsiról s peczkesen lépeget a 
fogadására siető nomzetes uram a nerazetes asszo
nyom felé és elkezdődik a végit érni nem akaró 
bálaistenkedés.

A Balázs bácsi, a legény apja is elokeszülódik 
nagyuekuzeu a hátulsó ülésből s ékes nyelvvel 
traktrálja a segítségére siető János kocsist, ki 
minden vigyázat daczára sem volt elég kíméletes 
a köszvényes lába iránt.

„Haj! a ki árgyilusa vau annak a göcsei útnak, 
de megviselte az éu öreg testemet, hogy a kánya 
vigye el az úrhatnám szolgabiráját, hát miért fize
tek én porcziót, közmunka váltságot s tudja ma- 
gasságos jó Isten mi mindenféle adót. Persze csak 
a végrehajtóval fenyeget, hanem azt nem bánja, 
ha küllőig jár a szekér a sárba, a ki ragyogása 
vau a semmiből felcseper* dett urának !‘

Ez volt a jónap, hanem következett is a 
Verebes szomszédtól olyan fogadj Isten, hogy a

nemzetes asszonynak minden kajaszála az égnek 
állott a szöruyüködéstől.

Hiába, ha egyszer a férfi nemzedék, kivált az 
öregebbje belekeveredik a politizálásba, hát tágul- 
jou koréból a gyöngébb idegzetű, mert hall ott 
olyan ékes nyelven kikacskariugózott jó kívánsá
gokat, hogy borsózik bele a háta. Mert hát ebben 
áll a falusi politika: szidni mindent a mi újítás, 
aztáu elkeseregui szépen a múlt idők emlékeim A 
két öreg is teljesen elemében volt, csak úgy ra- 
gyogott mindkettőjüknek a szeme a belsó indulat
tól s olyan jól esett a szivüknek, hogy amúgy 
istenigazában kigoudolkodkatlák magukat.

Mikor aztáu csendes quaterkázás között min
den ügyes-bajos dolgaikat sorra szedték, megeredt 
szájukon az az egészséges tréfálkozás, mely a ma
gyar embert jellemzi, ha iszik, meg ha busul.

„Hej! édes komám, kelmetek csak szerencsé
sek itt Vas megyében, hallom, itt még a kutyának 
is nagyobb becsülete van, mint nálunk, még az is 
adót fizet."

„Az ám, eb az inge a fő-fő minisztránsnak, 
a ki ilyen csúfságot is meg hagy esni a becsüle
tes emberen. Dejszen el is visszük őket a válasz
tásra ; ha már egyszer adót fizetnek, szavazzanak 
is ebadta férgei."

Ennek aztán jót nevetnek mind a kelten s 
borba fojtják a keserűséget.

A fiatalok ez idő alatt ott a kemeuezepadkán 
ismerkednek egymással. Nem látták egymást soha 
az életben, csak a házasságszerzó néuémasszonyok 
közvetítésével ismerik egymást „hírből." ügy lát
szik, meg vanuak egymással elégedve, mert ke-



gazdagságuk, épületeik, szellőjük stb., —  ki 
áll érte jót, nem teszi-e őket egy reggelre 
koldussá a tűz?  .

S e lanyha eljárásnak a következménye, 
hogy 100 gyermek közül 70— 80 barmokat 
s libákat őriz tavaszszal, s 20— 30 iskolába 
já r . . .

Tessék a polgári administratiónak a lel
készt és tani tót hathatósabban támogatni a 
törvények és miniszteri rendeletek betartásá
ban, akkor majd lehet remény arra, hogy a 
falusi iskolák is befogják tölteni teljesen ren
deltetésüket. S. GY.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati g&zd. liók-egylet junius hó fi án 

tartott választmányi üléséről.
Jelen vannak gróf Batthyány Zsigáimul el

nöklete alatt: dr. Ivanóc/.y Ferenc/, Gáspár Fe
renc/, Mintsek Gáspár, Kondor Ferenc/ és Fiscli- r 
Miksa választmányi tagok, továbbá Ambrus >Sm lor 
és Kirbisch Ferenc/ egyl. tagok és Takács It. Ist
ván egyl. titkár.

Elnök sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
mostani fontos választmányi üléseinken oly keve
sen jelennek meg; kéri a válaszltn. tagokat, hogy 
ezentúl szorgalmasabban látogassanak el választ
mányi üléseinkre, továbbá jelenti, hogy Kollay 
Pál vál. tag járásunkból távozván, tisztségéről le
köszön.

I. A vasúti ötös bizottság nevében jelenti el
nök ó méltósága, hogy a tervbe vett Gyanafalva- 
Szeut-György—Vashidegkut— Muraszombat—Alsó- 
Leudvai vasút-irányra soha nem várt összegek 
jegyeztetnek.

Az ötös bizottság bízik a tervnek létesülésé- 
ben, ha mindenki így meghozza az áldozatot. — 
Jelenti továbbá, miszerint lépések tétettek, hogy 
ha a szükség úgy kívánná, nagyméltóságii Baross 
Gábor kereskedelmi miniszter úrhoz egy küldött
ség menesztetnék, mely ő nagyméltóságánál a 
vasútépítéseknél szokásos állami 10%-ot és kegyes 
pártfogását fogja kérelmezni.

Nem hagyhatja említés nélkül Pollák Pongrác?, 
főszolgabíró urnák vasutügyünk érdekében kifej
tett ernyedetlen buzgalmát s kéri a választmányt, 
hogy főszolgabíró urnák ezen tevékenységéért 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavazzon; továbbá je
lenti, hogy a meglevő vasúti trassztől eltérőleg a 
vizlendvai völgynek tervezett irányra az előmun
kálati engedélyért az illetékes helyen be fogja 
terjeszteni folyamodását, úgy a vasúti ötös bizott
ság felkért egy vasúti mérnököt, hogy a meglevő 
trasszot még egyszer áttanulmányozvau, arról mi
előbb jelentést tegyen. — Végül meg kell emlí
tenie a „Grazer Tagespost*-bau hozott ama köz
leményt, mely szerint a regedet összekapcsolást 
most kértük volna; ezeu elferdített közleményre 
vonatkozó feleletét azonnal felolvassa s kéri azt 
megnyugtató tudomásul venni.

A választmány a vasúti ötös bizottság jelen
tését örömmel veszi tudomásul s annak minden 
intézkedését határozattá emeli.

II. Titkár a gazd. egyesület tulajdonát képező 
„Muraszombat és Vidéke* lap jövedelme- és ki
adásairól vezetett naplóját terjeszti be, melyszeriul 
a jövedelem fedezi a lap kiadásait A pénztári 
napló bevételi 108. és kiadási G3. uaplóczikkéig 
az helybenhagyólag átvizsgáltatott. Ezzel egyetem
ben a választói, elhatározta, hogy julius hó 1-jé- 
től az e lő fize tő k  „Vasárnap* czim alatt képes 
irodalmi mellékletet kapjanak, — a „Nép kerté
sze* czimü gazd. lap a kertészkedés és fatenyész
téssel foglalkozó előfizetőknek 50 kruyi dij utólagos

délyeseu beszélgetnek s már jövendő boldogsá
gukról suttognak édes szerelmesen.

Mégis csak jól ki fund ál ta ezt a Balázs bácsi. 
Megmondta ő azt már otthon, hogy nincs a falu
nak oly szép leánya, kinek szeme az ő fián meg 
ne akadna. No meg aztán az a pár hold se kutya 
ám, a mit ő a fiára örökségképen hágy.

Beszédközben oda-oda banzsalit a kemencze- 
badka felé s önelégült mosolylyal böki oldalba a 
Verebes szomszédot. A Verebes uram is passaut 
egyet arra felé s tetsző fejbólintással jelenti, hogy : 
jól vau !

Aztán ok is elkezdenek csöndesebben, majd
nem suttogva beszélgetni. Verebes uram az auy- 
jukot is beszólitj» a konyháról, aztán mindhár
man összedugják a fejüket s suttognak tovább 
Alkusznak! Úja. mert manapság a szép lány csak 
olyan, mint a szép paripa, adják-veszik, Hezitál
nák rá, anélkül, hogy megkérdeznék : hát a szive 
mit szól hozzá? Minek is? Hogy szeretik egymást? 
Mellékes. Majd összetörőduek, összebarátkozuak, 
aztán csak megéldegélnek szépen, lesz hozzá va
gyon elég. Mi kell több a boldogsághoz?

»De hát hiába, az apám is a kézfogó napján 
látta először az anyámat, s mégis összeszoktak, 
megéltek, megőszültek békességben, tisztességben! 
Csak legyen mit aprítani a tejbe, a többi niai/á- 
t(íl Jö!“ (Folyt, köv.)

lefizetése mellett mellékeltessék ; továbbá a gazd. 
egyl. tagoknak „Ingyen hirdetési* rovat bocsáj- 
tutik rendelkezésükre úgy, hogy minden tag hir
detését 2-szer egymásután közöltetheti s ez<:; t 
semmi dijt sem fizet.

III. Titkár jelenti, hogy a központ igazgató- 
választmánya a múlt évi elszámolás alapján az 
anyaegyesületet megillető 85 frtot kivételesen a 
gazdakörnek átengedi azon megjegyzéssel, hogy 
jövőre az anyaegyesületet illető tagdíj a gazda
körnek esetleg nyújtandó segély czimén lesz betudva.

A közigazgatási bizottság 722 91. sz. a. felel 
a vámok felállítása ügyében a törvényhatósági 
bizottsághoz intézett beadványra, melyszerint azt 
csak akkor és ott lesz ideje beterjeszteni, amidőn 
a vámok ügyében hozott Iratain. ,t a törvény ér
telmében közhírré tétetni fog. A központ két mé
termázsa műtrágyát küldött kísérletezés végett; 
e műtrágyából 50 kgr. Thomas-sullakot Horváth 
György egyl. tagnak. 150 kgr pedig Kirbisch 
Ferenc/, ás Metzker Mátyás tagoknak adott ki, 
hogy azok kísérletet tegyenek s annak eredmé
nyéről kimerítő jelentést terjeszszenek be. — A je
lentkező egyesületi tagok közt 9.3 darab fujtynk- 
tojást osztott ki. — Tudatja, hogy a központban 
a Glauber-só kisebb csomagokba i és olcsóbb áron 
kapható, mint előbb. — A „Borászati Lapok* ki
adásában megjelent szőlészeti s borászati évkönyv 
első évfolyamában a zala-vas-soproui borvidék 
községei közül sok oly Község neve hiányzik, mely
nek határában a már régtől fogva híres tótsági 
bor terem. Kéri ezen kimutatás helyreigazítását. 
— A tagok sorából kilépésüket bejelentet lék Don
ban Péter Zsidahegyről, Kobleuczer Adolf Szar
vasiakról, továbbá Batkovicb Vendel tag beküldött, 
nyugtákkal igazolja, miszerint tagság: d í j j á  hát
ralékban sohasem volt, azt pontosan a központban 
kifizette. Titkár ezeu tévesen felszámított 1 frí hát
ralékunk törlését. A választmány a titkári jelentést 
tudomásul véve, a központnak 85 t'rtuyi ajándé
káért köszönetét mond ; a vamok Malii tusa ügyében 
annak ide)en ismét beterjeszti felszóllalását. Á mű
trágyával tett kísérletekről az illető tagokkal an
nak idején kimerítő jelentést kér. A fajt yuktojások 
kiosztásai ! ' Jomásul veszi. Meghízza titkárt, hogy 
G mm. Glauber-sót rendeljen meg a központban, 
hogy a tagoknak könnyebb szerrel lehessen azt 
gazdasagukba bevezetni. A szőlészeti és borászati 
évkönyvben telvett Zala, Vas és soproni borvidék 
községei közé a következőket ajánlja, mint a „Ló- 
sági borvidéket* felvenni : Bodóhegy, Salamon,Vas
iak, Völgyes, Bokrács, Kislak, Kökényes, Szent- 
J{ uedek, Benedek, Musznya, Gombaija, F.-L-ndva, 
Urdomb, Andorbegy, Sz.-Bibor, Szárazhegy, Úrfalu, 
V idorlak.

IV. Az egyesületi pénztár folyó évi kiadásai 
s bevetelei junius hó elsejéig rendben találtattak, 
egyúttal pénztáritok utasittatik, hogy a jövő hóban 
a levelező tagok utján a tagsági dijakat szedje 
be s szeptember végével tegyen a tagdijhátralek- 
ról kimerítő jelentést.

V. Több oldalról nyert értesülés szerint az 
egyesületi tagok a tűz- és jégkárbiztositásoknál 
számukra biztosított dij-engedméuyektől, járatlan
ságuk folytán elesnek, sőt nemtagok még ezen 
biztosítási engedményt élvezik ; ezért a választmány 
telkéri a biztositó ügynököket, hogy csak azokuak 
számítsák le az illető engedményeket, kik a tag- 
dijnyugtakat előmutatni képesek.

VI Elnök ur hosszabb eszmecsere után ki
mondja. hogy e nyár folyamán, ha lehet Vizlend- 
ván vagy Vasbidegkuton, urnáit a helyi körülmé
nyek engedik, szarvasmarha- és fajtyuk-kiállítást 
tart a fiók egyesület. Díjazásokra 50 frtot szavaz 
meg. Egyúttal elhatározza, hogy a központi igaz
gató-választmányt is fel fogja kérni ugyanannyi 
díjösszeg kiutalására; — titkárt pedig megbízza, 
hogy Rátkovicb Vendel ez. kanonok urh . , úgy a 
vizlendvai én vashid-gkuti körjegyzfiségb••/, tegyen 
kérdést, hogy az ottani viszonyok tekint tb 
telével mily időben és hol volna
a tervezett dijosztást megtartani.

VII Elnök felszólítása folytán kéri a választ
mány az anyaogyesttlet igazgató-választmányát, 
hogy a szokásos bikaárverések közöl ezentúl évente 
egyet Muraszombatban tartasson iueg.

Vili. Ancber B. és fii ezég azon ajánlatára, 
hogy hajlandó műtrágyákat, c outli ztet, gipszet 
raktáron tartani, bármily mennyiségben és azt a 
legkisebb adagokban és beszerzési árak mellett 
1 — 2 kr. kezelési költséget számítva, a gazd. egye
sületi tagoknak kiszolgálni : folhivatik az ajánlatot 
tevő ezég, hogy ezt a legközelebbi ülésre Írásban 
adja be.

IX. Láng Iguácz levelező lag Miuvatik, hogy 
az egyesület részére kiszolgálandó egy pár fajma- 
luczo* Kondor Ferenc/ hulmo-i tanítónak adja ki.

X. Elnök indítványozza, hogy az alelnöki 
tisztség aduig, inig Kovács Károly arról vagy 
szóval vagy írásban le nem mond, ne töltessék be. 
A választmány elnök nézetét osztva, az alelnök- 
választást napirendről leveszi.

XI. A szarvasmarha és egyél) házi-állatok In - 
tegségeinek felismerése- és annak házilag való 
gyógyításáról a keszthelyi gazdasági intézet uép- 
s/.. rii nyelven irt ismertetést adott ki, mely mnu- 
kát a választmány Mintsek Gáspár és Smkovich 
Kálmán tagoknak azon kérelemmé! adja ki, hogy

azt áttanulmányozva, jelentést tegyenek, nem 
volna-e c?éiszerü ezen ismertetést lapunk ni**llék- 
letképeu a gazd. egyl. tagoknak megküldeni.

Kmf. TAKÁCS It. ISTVÁN,
egyl. titkár.

Hírek és különfélék.
— V aK iitiiu li ügye szépen halad a megva

lósulás felé. Már 70 ezer forintot meghalad azon 
Összeg, melyet eddig járásunk jegyezett, s még a 
gyűjtés egyre eredményesen folyiK ; birtokosaink, 
kereskedőink, iparosaink s intelligentiánk most az 
egyszer vállvetve, egyesült erővel működnek közre, 
hogy járásunknak ez elsőrendű életszükségletét, 
biztosítsak. A vármegye törvényhatósága, a magas 
kormány jóindulata figyelemmel kisérik mozgal
munkat. — csupán községeink uénn lyikéhen mű
ködnek egyes izgatok, kik — bizonyára nem a

kében, hanem saját k esi nyes önérdekük
ben — legtöbbször magukat is csalva, akaratlan 
eszközeivé válnak egy jirá-unk érdeke ellen ope
ráló politikának. Tudjuk mi, honnan fú a szél, 
tudjuk, hogy azon oldalról erednek ezek az infor- 
niatiők, a mely oldal csak veszíthet akkor, amikor 
mi nyelünk, a mely oldalnak hanyatlást jelent a 
un emelkedésünk, elbukást a mi feltámadásunk. 
•Szerencse, hogy józan belátással megáldott népünk 
c-ak ritkán ül fel az ámilőK c-elfogasainak s így 
ügyünk ha lassan is, de Mturtóztnthatlanul halad 
előre, előre a megtestesülés felé! ( —a)

A m últ héten a következő jegyzések té te tte k :  
aj községek részérél : borháza 100 fri. Gyanafa 100 írt. 
Nádorfa 120 frt. Tótkeresztur 200 frt Uriszék 100 frt. 
Kökényes t 'ii frt. Benedek |00 frt Petófa 100 frt. Gesz
tenyés 100 frt. Perestó 1100 frt. Hegyszoros 500 frt. Ha 
tártaivá 300 frt. Mi rii háza 500 frt. Kölesvölgye 50 frt. 
b) E g y e se k  részéről : Péterhegyről Fodor Károly 100 frt. 
Terpláu Jenő 10 frt. Tompa Lajos 100 frt. Sándorvölgy- 
röl Dreissige.r An fainé 50 frt. Tótkereszturról Berke János 
100 frt. Berke Lajos 100 frt. Szeredy Viktor 100 frt. 
Szarvasiakról Braun Iguácz 200 frt. Perestóról Donossa 
Lán 100 frt. Glanc/ Fcrencz 100 frt. Bagáry János 100 Irt. 
Máriaharasról Bokán Mihály 50 frt. Siiriiházáról Bakii Já 
nos 100 frt. Ohái János 20 frt. Bertalanics János 30 frt. 
Siftár Mátyás 2> frt. Fuisz Mátyás 20 frt. Bácz József in 
frt Vrecs'cs István 10 frt. Buzahelyről Szajiács Miklós 
30 frt. Pálmafáról Teinliu Iván 50 frt. Bodóhegyról 
Szinicz Lajos 100 frt. Fiis/.ár János 100 frt. Frankó János 
100 frt. Frankó Jánosáé lo frt. Fiiszár Teréz 10 frt. Hanzl 
Lipót 50 fit. Battyáudról Kolossá Iván 100 frt. Zoitánhá- 
záról Sparas Mihály 30 frt. Vukán János 10 frt. Obál Jó 
zsef 10 frt. Összesen 5390 frt.

hozzáadva a múlt számban kimutatott 68489 
Irtot, eddig összesen aláíratott 7 3 .8 7 0  frt.

— S zem é ly i l i i r .  A m. püspök ur ő inga 
múlt C'iUöi tököu esti G órakor egy kis rekedtsé
get, leszámítva, jó egészségben tért haza hosszas 
és fárasztó bérmálási kőrútjából. Közel két heti 
apostoli lénykedése alatt 22 község hívei közül 
6978-at részesített a bérmálás szentségében.

- G ró f  B a ü h já i iy  A rt h ú r  ö méltósága 
és csaladja múlt szombaton f. hó G-áu érkeztek 
nyári tarturkodási helyfikr-, Batthyányfalvára.

— A j á r á s i  fu-ozolgiihiróí i i i \a la l  
szigorúan intézkedett a községi utak kikavicsoz- 
tatása érdekében s külön községi biztosokat ne
vezett ki a felügyelet foganatosítására.

A d u n á n tú li közművelődési egyesület 
igazgató választmánya a jövő hó elején ülést tart ; 
határozni fog a perselygyüjtés megkezdése iránt s 
tárgyalás alá veszi az eddig beérkezett kérvénye
ket. Anyagi segélyezéseket egyelőre az egyesület 
nem adhat, mig anyagilag maga is meg nem eiő- 
Södött: de kulturális működését már megkezdi s 
legutóbbi igazgatóval,i'/.tmányi ülésén szóba került, 
hogy a dunántúli fürdőhelyek forgalmának emelé
sére már ez évadban minő intézkedéseket lehetne 
tenni s a Dunántúl egyes vidékeinek és kulturális 
iutézeteim-k Í8nierteté>ér<-.

P ósiaü g^  iíftli. Műit héten Ascher B. és 
fii cz.eg A S. beit g a által a jel.-nl.-gi Kedvezőtlen 
póstaj, iratokra vonatkozó és körülbelül 40 alá- 
irássa! ellátott, a pécsi postaigazgatósághoz inté
zi tt 1 uiy.imodványra a következő válasz érkezett 
be: 16253 II. sz. Tekintetes Ascher B. és fia 
uraknak Muraszombat. Folyó hó 6-án kelt be
adván} ukra érdektársaiknak képviseletében érte
sítem, miszerint már előzőleg, most pedig újólag 
intézkedtem az iránt, hogy a fővárosból kora reg
gel elindított s a Muraszombat és vidékére szóló 
budapesti posta azoti körülménynél fogva, mint
hogy a hudapest — prag. rh"fi 203. sz. vonathoz a 
Csáktornya — bobai 1-411. szánni csatlakozását el
veszítette, az ugyanezen irányú 1413. számit vo
nat pedig a 203 számúnak beérkezte előtt. 4 órá
val korábban indul Csáktornyáról: ne Csáktor
nyán, hanem Nagy-Kanizsa és Zala-Egerszegen 
át az Als))-Lei;dvára esti 8 óra 58 perczkor be
futó 1114 s/ámu vonattal továhhittassanak. mely 
esetben azt .an a fővárosi posta, már másnap reg
gel 8 óra 50 perczkor Muraszombatra beérkezve 
kevéssel 9 óra után kézbesítés alá is keriilcnd. 
Megjegyzem, hogy a vasúti vonatoknak jelenlegi 
menetrendje mellett ennél kedvezőbb postai össze
köttetést Muraszombat és vidéke részére ez idő 
szerint nem biztosit hatok ; de tekintettel Mura
szombatnak, a fővárostól való nagy távolságára, 
valamint a vasút,: vonalaktól exponált fekvésére, 
annál előnyösebb összeköttetés nem is kívánható, 
mint, hogy a budapesti posta már m á s n a p  
r e g g e l  M u r a s z o m b a t o n  k é z b e s í t é s  alá



ottan. ; előre is me«rietV/..m . ° g "'«g«'Kli 
násodik járatunk b ir e ^ .é s e  éld^ébln^c T

r 7 o . ; T n , ‘r ; d“- f: ul,l,h  i,eijre i»v..i.t*cb
: . ..S í T ' , a. »‘<a' i» k..i.vimlok..lv» lerml. Végül tud 
helyen e.oterjesztóst tettem „ 
jerországba szóló muraszomb.

érdekében csukó 
, ba 

ak
kellően

f'.íim, hogy illőiét,,
"•unt, b ő g j , s t » -

, logyeu. 1 eo.,, 1S»1.jumus hó ll-i
’P"*, ra k. posta* ás táTirdaigaagatö

i.Af , ,U u e v «* Sobrziir letoltok 
f ’ k»rd<-*t. vájjon jogosítva van-e a római 
latit hltvallaion maradt nő, a kinek volt térié 
„jbó^niognó,ült, volt férje „evét továbbra i ,7 .  
S"1". L/O" Oly Ige,, egys/ei iieli és termés,, de, 
megoldható kérdés múltkoriban a vallá 
oktatásügyi miniszter elé került, a ki 

a ha " ‘
i fé

és köz-
i — *»i kimondotta

hogy a ba /assag ,  kötelék végérvényes l „ |bo „ tá ,á
....... “ férj elultbi házasságot .eninii tekintetben

t“.rt0z.,k t"beit nevét sem tartozik
volt nőjével megosztani A második feleség az 6 
ingáit nem tartozik megosztani az első feleséig,.| 
ennek ellenkezőjére a második nőt kötelezni jogi 

hetetleuség. A közrend tekintetébe es az által i- 
jogérzetbe ütköznék

setieg több
azon viszonynak megen

gedése, hogy egy térfiuuak két, “ .....
viselhetné

I sk o la i zá i v is sg á k . Muraszombatban 
i r. k. iskolában az évi zárvizsgák junius 18-án 
délelőtt, lesznek megtartva, -  az állami elemi 
iskolában az izr. és ev hittanból 20-án délelőtt 
1 lírától, a rendes tantárgyakban : jnnius 22-én 

•lélelőtt az I —II. fiusztalyb.ui, délután az 1—II. 
leányosztálvban ; 23-án délelőtt a I l i -V I . leány- 
ön ti u a 111 \ I. fioszfályban. Az iparos-taD ouez-
iskolákban ju i 25-án délután 5 órától az előké
szítő- é-> I. oszt. iparos-tanonc/.oknak, 2G-án dél- 
ntáu <> órától a  11—111. oszt. ipurostauouczokuak 
b‘s'/. vizsgája. A/, iparo.stauonczok inuukakiállitása 
pedig folyó hó 28-án délután fog megtartatni. — 
A vaskurpádi all. iskulaban juu. 17-én délelőtt, a 
mezővári all. iskolában jun. 21-én délután, a felsö- 
lendvai rom. k. iskolában junius 20-án lesznek 
a/, évi zárvizsgák megtartva. -  A csendlaki kath. 
iskolában a zár vizsgál ltok junius 18-án nem dél- 
u'án tartatnak, liánéin délelőtt kezdődnek s eset
leg délutánra is átterjednek.

— F o ly ó  I i6  Ü -áü d. e. 10 óra tájbau a 
izéekéiiykuti határban egy nagymérvű feloszlás
nak indult hulla találtatott a Mura folyóban. A 
hulla valószínűleg messzebbről úszott le a Murán 
s már legalább is három hétig a vízben volt. 
Daczára a nagymérvű feloszlásnak, a holttest két 
telje* napig, vagyis a megtalálás idejétől junius 
8 délutáni 4 óráig a széchéuykuti főút melletti 
halottas kumaraban feküdt. Vájjon az arra járók 
'/.aglisi érzékeinek kipróbálása, vagy p<?dig a 
közegészség emelése volt-e czélja .e két napi liulla- 
zárlatuak : azon sokan törik eszüket. Valósziuüleg 
mindkét czél el van érve: az első positive, a má
sodik negative! f  f

— A m iii'as/.o inb al i ö lik . t íizo ilö -  
e g y le l f. hó 7-en tartott közgyűlésén a tőlünk 
eltávozott Kovács Károly helyébe Horváth György 
helybeli ügyvédet elnökké, Faschinger Viktor ta
karékpénztári könyvelőt pedig pénztárnokká vá
lasztotta meg.

— A Szolii«U -l»«l*»kiiiiit*gyébe igaz- 
gató-ta ni tóvá kinevezett Graífits Imre helyett, 
mint értesülünk, Szíjártó György felsó-szöluöki és 
volt. csendlaki tanító neveztetett ki.

Az első uj szerkezetű pedálon czimbnlom Mura- 
szombatban. A kire* budapesti hangszergyáros SchundaV. 
/.-tol érkezett e napokban eyy ép oly cd nos kiállítású, mint 

kiiiinö szerkeze'ii pedatos czim'-alom Muraszombatba, llanyja 
Utópistáiul! tiszta és nagyon kellemes. Felhívjuk ezen álla- 
’ánosun kedvelt magyar hangszerre zenekedvelőink figyelmet. 
A czivibaloin Ambrus Sándor ur tulajdonai képezi, ki igen 
szivatn mutatja meg az érdeklődőknek.

_ V k é z im u n k a - k i á l  l i la *  Szombathe-
i bezáratott. A jelentős erkölcsi 

eredmény is koronázta a lel- 
k iá Ili tás tiszta

lyen ni. bó 26-áu I 
sikerou kívül anyagi < 
kés hölgyek fáradozását, mert 
jövedelmeként 200 frt jutott a ü. Ív. E. pénztárának*

- V matryar nyelv alapítvány nagy jutalmainak 
odaítélése ózdijából az illető bizottság küldöttei : 5>«»veg-
: irtó János elnök, Dr. Steginüller Karoly apat-kanonok, 
j)r Károlyi Antal főjegyző, Kőfalvi Vidor togyinn. igazgató 
é / l l í l ls z  Fen ncz kir. ú,.felügyelő megvizsgálva,, az összes 
pályázó iskolákat, 200 frtos első jutalmat nem adtak k, 
15,1 frtos jutalmat nyert a esem, tanító •M ~ oO Irtot sí 
szent-oéterfai 1 és II. oszt. tanítója, a uemet-ujvári l. es 
II. őszi. tanítója, s a nt.-ujvári izr. iskola tanítója

-  S a iü á l a t i a l  értesültünk, miszerint bchle- 
.. X, ,,I. helybeli izr. hitk. kantor nagymerv-

1 3 , tort idagbaja a.iatl állásáról l-moudott és 
Muraszombatból eltávozott. — Az b tkozaeg

j s s e  r M t . k t . u a M. « .  « • » «  ~
gedi meg. Öli-S/.eiit-

dühöngött, a milyenre a logoieB

| emlékeznek. Eoppant égiháboni én zóporesó volt s 
I » 'Illatú bárom helyen ütött I*. _  Szt.-Gottháril 

kornyékén junius hú 5-én a jég mind elverte a 
'elmeket.— Sámfáivá,, jun. 3-áu volt ,,„gv ziv.,lar. 
A 'illám egy házba leütött a azt elhamvasztotta] 

Zala-Eger.,z-gen junius J-éi, délután 3 órakor 
nagy felhoazakadas, meg jégeső volt. Az eső anv- 
nyira összeg,ülen,lett, hogy egy „ e g y e d  óráig járni 
sen, lehetett az ultatákon. A főtéren az alao.nnyai, 
• k,„ üzletekből lapátokkal hányták ki a vizet. 

Legyen ez minden körültekintő gazda figy. Imez- 
tetője hogy mezőjét, szőlejét mielőbb jégverések 
ellen biztosítsa.

— P eroiioM zpora a  szo lé  v i r á g já b a n .
Az olaszországi földmivelési miniszter valamennyi 
gazdasági egyesület, társulat és iskola figyelmét 
körrendeletben hivja fel azon körülményre, hogy 
a peronoszpora nemcsak a szólőleveleket és a ter
mest taiuudja meg, hanem mint a tavalyi római 
tudományos kísérletek kétségtelenné tették, ma
gul a szőlő virágját is tönkre teszi; ép azért 
szükségesnek tartja, hogy ezen körülményre a 
szőlőtermelők figyelme rátereltessék és egyúttal 
azon tanácsosul szolgál, hogy a védekezést már 
akkor megkezdjék, ha czélt érni akarnak, midőn 
a szőlő hajtásai alig egy pár czeutiméteresek. 
Védekezési anyagul mint a legjobbat, u rézgálicz 
mészoldatot ajánlja miijei gyakrabban alkalmazva, 
u«Ji hogy a védekezés a szölőuövény tavaszi roha- 
mos fejlődésével lépést tartson, úgy, hogy a mint 
a szölőuövény kifejlődött, egyszersmind a védő
oldattal be is fecskendeztessék.

— T ö b b  z iv a ta r  lesz . Az időjósok dili- 
tusa szerint ebben az évben sok zivatar lesz. A 
jós tervez, Isten végez, bajos a felhő tórájának 
szándékait földi halandónak kiismerni.

— - Iti/.o u j la t .  Az „Első magy. gazd. gépgyár 
részvénytársulat* t. Igazgatóságának Bpesteu, külső 
váczi-ut 7. Gyiid község részéről tanusitjuk, hogy 
azon gőzcséplőgép, mely 1889. évben az „Első 
magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat*-tói 
Budapesten vétetett és mely 18!)0. évbeli első Ízben 
használtatott, az itteni gazdaközöuség teljes meg
elégedésére működött s mind munkaképessége, 
mind kitűnő szerkezete közelismerésben részesült, 
ugyanazért ezen bizonyítványunkat a nevezett tár
saság részére készséggel kiadjuk, s ajánlatunkkal 
kibóvitjük. A gőzeséplögép 3", lóerejü s tisztitó 
Szerkezettel bir. Gyiid, 1891. márczius hó 10-én. 
Nyári János s. k., jegyző. Vizeli Béni s. k., biró. 
Taros Jáuos s. k , esküdt.

Vegyes rövid lnrek.
A megy éb ő l. József föherczey közbejött 

akadályok miatt Kőszegre tervezett útját elhalasz
totta. — A szombathelyi kir. törvényszék elnöke 
Zsitvay Leó, a budapesti kir. tvszék alt Imikévé 
történt kinevbztetése folytán Szombathelyt f. hó
9-én hagyta el. Szárnyaló hírek szerint kir. tör
vényszékünk uj elünkéül Laky Kristóf cs. és kir. 
kamarás, a veszprémi kir. tszék uj elnöke fog ide 
áthelyeztetni. - -  A pozsony-szombathelyi vasútvo
nal építése nagy erővel folyik s valószínű, hogy 
e vonal folyó évi november havában akadalytala- 
nul megnyílik. — Koblitc, a szentgotthárdi czisz- 
tercziták volt erdésze, ki mint a budapesti „katli. 
fogyasztási egylet* ugyanottani fiókjának képvi
selője a tagoktól beszedett mintegy 2000 frtnyi 
dijat elsikkasztott s e miatt üldözőbe vétetett, f. 
hó 4-éu revolverrel agyonlőtte magát, — Peczól 
kózséyben május 29-én Dávid Jáuos ottani lakos 
7 éves gyermekét veszett eb marta meg. — Fő
ispánunk ö méltósága Forgács Fereucz budapesti 
lakost nyug. századost utbiztossá nevezte ki.

A lu izú b ö l. Az osztrák magyar államvasut- 
lársaság magyar vonalainak államosítása most 
már befejezett tény s ezzel oly nagyfontosságu 
esemény fejeztetik be, mely a magyarországi köz
lekedési ügyek történetében kimagasló helyet fog
lal el úgy a művelet nagysága, mint hordereje 
következtében. Az állam átveszi a társaság összes 
magyar vonalait az összes forgalmi eszközökkel s 
berendezésekkel együtt és mindezért fizet 1965-ig 
évi 9,000.000 frt járadékot papírban.— A Mária 
Terézia császárnő és királynő nevét viselő 32-ik 
gyalogezred 150 éves fenállásáuak emlékére junius
7- én Budapest főváros szép üiim-pet rendezett. — 
Debreczenben az István-gőzmalom raktára 23.000 
méteriuázsa búzával leégett. A kár körülbelül ki- 
te-z egy negyedmillió frtot. — A Jézus szent szi
véről elnevezett Budapost-Mária-ulczai uj-teinplom- 
bau e hó 6-áu reggel 8 lírakor szentelték fel az 
ideiglenesen elhelyezett oltárt. A felszentelésen 
ott volt a Szápáry-, Zichy-, Károlyi-. Széchenyi
én CLekouics grófi családok számos tagja. — A 
győri kir. tábla fölszerelését és bútorait a város 
tegnap adta át a tábla elnökének. — Pécsett a 
restaurált székesegyházat e hó 22-éu szentelik be 
ő felsége jelenlétében.

.4 K ü llő id rő l. Manluában és vidékén juu.
8- ikán reggel rendkívüli erős földrengést éreztek.
_ A vasúti rablók ellen a török kormány most,
hogy a foglyok már biztonságban vanuak, a leg
nagyobb erélylyel szándékozik eljárni. A rablók 
ellen 500ü főnyi gyalog és lovas katonaságot 
küldtek ki. — A Vezúv valósziuüleg hevesen fog 
kitörni. ----------

Jegyzőkönyv
felvétetett a „VastankerUleti tanítótestület muraszombati 
járásköre* által 1891. évi május hó 14-én Csendlakon ta r

tott XXXIV. rendes g. üléséről.
(Folytatás.)

Ezan elnöki jelentés alapján, a bemutatott iratok 
felolvasása után a; az elhuuyt Csapli Irnm volt urdooibi 
ta utónönek, mint körünk tagjának emléke jegyzőkönyvi 
lég megörökitendőnek moedatik k i ; b) a központi elnökség 
panaszára adott válasz helyeseltetik, oly megjegyzéssel 
mégis, miszerint körünknek egyáltalában uem feltett 
czélja a tantestülettől való szakadás, mint ezt panasztó 
hinni látszik; c) az uj tagok névjegyzékbe vetele s a ki 
lépetteknek onnan való törlése ezennel elrendeltetik; d) a 
tisztikar, mint köri bizottság, inegbizaiiK, hogy a kor 
tulajdonát képező árvaházi alapítványi helyre vasmegyei 
tanítói árvák tészére a lapokban pályázatot hirdessen, a 
beérkezendő kérvényeket Ilubenikével együtt tárgyalja s a 
helyet a legnyomasztóbb viszonyokat igazolni tudó árvá
val annak idején betöltse, eljárásáról pedig a jövő kür- 
gyülésen tegyen jelentést; e) fialogh-féle varmegyei törté
netből a körgyülés mintegy 50 darabot helyez kilátásba 
körünkben eladnatóuak. Kgyébb részeiben a* jelentés tu
domásul vétetett.

IN. lakács It. István, mint a számvizsgáló bizottság 
elnöke terjeszti be jelentését. Jelentése szerint a bizott
ság Sávéi János volt köri péuztáruok múlt évi számadását 
124 frt 35 kr. bevétellel, 102 frt 9G kr. kiadással, 21 frt 
39 kr. pénzmaradvány nyal és 20 frt cselekvő hátralék- 
j*ab továbbá Kondor Fereucz méhész-gazda számadását 
12 írt bevétellel, 9 frt üo kr. kiadással és a kör dologi 
kiadásaira fordított 2 frt 35 kr. tiszta jövedelemmel, -  
mégis Vucsak Sándor Eötvós-alap gyűjtőnek naplóját 12 
tag után beszedett 1—1 Irt évi dij bevételével s ez ösz- 
szegnek Budapestre igazolt beküldésével, — végre Takács 
István árvaházi alap főgyűjtőnek számadását adományok 
es kamatokból jött 53 frt 49 kr. bevétellel, 45 frt kól- 
csőutörlesztéses kiadassa! és a kamattal együtt 8 frt 98 
krt tevő készpeuzmaradványuyal helyesnek, az összes 
tisztség ügykezelései kilogástalannak, az irat- és leltárt 
pedig rendben levőnek találta. Az összes számadóknak a 
szokásos telmentvéuyt megadaiidóuak véleményezi, számadá
saikat pedig, valamint a körnek évi költségvetését 99 Irt 39 
kr. fedezet, 40 frt 50 kr. szükséglet és a kür által terem
tendő magánalap vagyon gyarapítására fordítandó 58 frt 
89 kr. felesleg előirányzásával jóváhagyás végett beter
jeszti. Jelentése kapcsán jelzi, hogy a köri méhest, melybe 
ót törzs volt botelelve, a muraszombati gazd. liokegylet 
uem hajlandó átvenni, hanem e helyett a kórt a méktör- 
zsek szaporítására inkább 20 25 frt segélyben részesí
teni ; tudatja továbbá, hogy a központ a jegyző és a szám
vizsgáló bizottság illetményeit törültetni akarja, mégis, 
hogy a bizottság a múlt gyűléstől nyert megbízás folytán 
a kör könyvtára számára megrendelte „E e 1 m é r y 
„Neveléstanáét, Koltay Pál tagtárs pedig Stanieynek a 
„Sötét Afrikában* ez. müvével szaporította azt ajándéko
zás által. Végül indítványozza, hogy a gyűlés az ttrvaházi 
főgyűjtő és a köri pénztáruok múlt évi számadásainál mu
tatkozó készpéuz-maradváuynyal vesse meg alapját egy 
egyelőre ki nem jelölt czélu köri inagáu-vagyonuak s e 
czinien kezeltesse takarékpénztárilag az ezután mutatkozó 
évi jövedelmi felességeket és uetáui adományokat; mégis, 
hogy a könyvtári leltár a mai gyűlésen felolvastassék vagy 
legalább közszemlére bocsájtassék, hogy a tagok magukat 
a meglevő müvek minőségei iránt kellőkép tájékozhassák 
s a rendelkezésükre álló könyvtárt gyakrabban használva 
jobban kiaknázhassák stb. (Vége köv.)

Irodalom.
— Vasivá rm egyei T an úgy VII. évf. 9. 

számának tartalma: A tanuló ifjúság testi neve
lése; néhány szó az iskolai színi előadásokról, 
Spitzer Lajostól. Paedagogiai levél, Gyulaitól. Iro
dalom, vegyes rovat.

Kiadói posta.
Előfizetett augusztus 31-ig: Szedouya István Sala

monról, — egész decz. 31-kéig Szlávicz József Márton- 
helyről, Szép József Tótmoráczról.

A nap és éj hossza.

T ! A nap A h o ld

: k e l nyug
szik ! k e l UJUg’ KU sz ik

14. 4 .  1 7 .5 8 1 1 3 6  0 - 3 5
lő . 4 . 1 7 .5 9 e s t e  0 . 5 1
16. 4 .  1 7 .5 9 - 1 .4 8  I .  7
17. 4 .  1 7 .  0 2 . 5 5  1 .2 3
IS. 1 4 .  1 7 .  0 4 .  6  1 . 4 0
19. 4 .  1 7 .  0 5 . 1 9  2 .  1

20 . 4 .  1 7 . 1 6 . 3 4  2 . 2 7

P ia c i  á r a k  :
Az üzlet változatlan 
lauyha, gyenge kí

nálat mellett.
Ma jegyezteti k :

Búza 9.—
Jtozs 7.20 7.40 
Zab 6.50 
Hajdina —.— .—
Köles —.— .—
Lóhei —.— .—
Kukorica 6.40 6.60

H I R D E T É S E K .

Meghívás.
A „Délvasmegyei Takarékpénztár Rész

vénytársaság* Muraszombatban 1891. évi 
junius hA 21-án d. u. S Ó ra k o r
az intézeti helyiségben

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t, részvényesek tisztelettel j 
meghivatnak.

T á r g y :
A tervezett Alsó-Lendva—Muraszombat— j 

Gyanafalvai helyi érdekű vasút törzsrészvé- j 
nyeire történendő aláírás.

A t. részvényeseket figyelmeztetjük, hogy  ̂
a közgyűlésre részvényeiket magukkal hozzák. < 

Muraszombatban, 1891. május hó 30- án.  ̂
Az igazgatóság. >



Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a muraszom
bati takarékpénztár végrehajtatónak, Guitmann 
Anna végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) területén lévő Mura-Csermely 
községben fekvő, a mnra-csermelyi község 20. sz. 
tjkvben A t  22|t.|2 hr. sz., 14. bázszámu ingat
lanra az árverést 757 frtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1M9I. évi ju n lli*  hó  
2 0 . n a p já n  délelőtt 9 órakor a mura-csermely] 
községbiró bázáuál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 75 frt (0 krt kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-éu 3333. sz. a. kelt ig. min. rendelet 8. §- 
ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.. czikk 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elő leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekk. hatóság Mura
szombatban, 1891. évi február hó 18-án.

KOVÁCS, kir. aljárásbiró.
1644/1891. sz.

Pályázati hirdetmény.
Vasvármegye tek. törvényhatóságának 

18874jl888. számú határozatával 400—400 
frt évi fizetéssel rendszeresített és megálla
pított látogatási díjakkal összekötött
tőtkereszturi és felső-lendvai kör

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

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

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

főszolgabíró.

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

Kapható Regedében: Mnhr Józsefnél, i’ettau- 
: Jurza A. és tini kereskedésében, Ciliiben: l’elle I'. 
!/.: A. Mázolli, Lellmch : B iic n llin i,  Marburgban : 
Rausch. (-'*> 10 *)

V/l

>1 oly ii. lap ra  lir.»**iM'ink e lő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasó közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárházatették az „E 'yetértés“-t 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű 
tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazda közönség 
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 tárcsájában, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. 
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, résziut erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagyarsága fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hiteleseit akar 
értesülni, űzessen elő az „Egyetértésire, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., 
% 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—13)

Árverési hirdetményi kivonat.
l.'JÍ

A UHUaszóiulLati kir. járás bíróság ni int te-
lek!•önyvi hatóság kö/Jiirré t*■szí, hogy Honossá
Mik ló, ví* 

lakos
lellttjta 
végr. h

tón a
ajhL

k Erény
• t, szenvedi

ez János n 
V elleni 90

egys/.u-
frt tő

keli.Í3 Vetélés és jar i ién ti végr.■hajtási iigjdében a
libái llel' töri•énV-/.ék (niuru-zomb • ti kir.

járá.-birósésf) terű léténi lövő Heg;ys/.oros kö:/.-.égben
fék i 
feli

a begy sz. 
élt, ingatlanok r í

208. és
íz árverést

210. S'. tj1 
G<>2 f'tba

< vekben 
ti .•zen

liei megáll:apitott kik iá Hasi ár bin .Ir.u.l eit-. és
hoz v a f. i m gj-bill ingátion az ISIM.
é l  * in  II i II* hó ■ ik  nap i án  >1. 9 lírakor
Hegrysz-.r .sOH a községb-ró l.i /.áltál mentártandó
nyíl 1'Verése11 il m.-gállapi tolt. kikiált:asi áron
alul

Árver*
latlll i 
■zni sz;Indékozok tart óznak az iugat lan

bee:Sárának 10%-:it k.̂ sz. pénz be 11 vagy az 1881. LX.
t. ez. 42. § b m jelzett, árfolyam inai számított és 
az 1881. évi nov. hő 1-én 3333. az. a. kelt igas- 
^Agügyminiszteri rend. 8. §-ában kijelölt ovadék- 
kep s értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
szolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1891- évi márczius 14-én.

KOVÁCS, kir. aljbiró.

Hirdetmény.
A  S z o m b a th e ly i T a k a r é k p é n z tá r  h á z - és 

fö ld b ir to k r a  kö lc sö n ö ke t á d  és p e d ig ;

1) /(I vagy 20 éves törlesztésre olyképen, hogy 
u töke 10-, illetőleg 20 év alatt, egyenlő éves rész
letekben törlesztetik s a nem törlesztett tőkerész
let után évi 6"'0-os kamat fizettetik.

2) Ad törlesztéses kölcsönöket, melyeknél a töke 
és kamat állandó százalékkal törlesztetik, éspedig:

aj 23 éves kölcsönöknél évi 8" o ka i; 
b) 32 éves kölcsönöknél évi 7° o kai;

E z e n  turlesztéses kö lc sö n ö k n é l a  h á tra lé ko s  

tő k erész le t v issza fize té se , e g y n e g y e d  é v i  f e l m o n 

d á s  m e lle tt  a d ó s  f é l  r é s zé re  is  b iz to s ítta tik .

A  je le n le g  j e n á l lá  in té z e t i  k ö lc sö n - ta r to zá -  

sok e zen  h ir d e tm é n y b e n  fo g la l t  kö lcsö n  ü z le 

te kké  s z in te  á ta la k íth a to k .

S zo m b a th e ly . 1891. j u n i u s  3 .

Szabó László s. k.,
igazgató.

A„BUDAPESTI HIRLAP“előfizetési felMsa. Főszerkesztő: R ákos i Jenő.
Fel. szerkesztő: C sajthay Ferencz.

Dolgozótársak: Balogh Pál, Balázs Ignácz, 
Baksay Sándor, Béla Henrik Berényi László 
Barna Izidor, Csajthay Ferencz. Csapodi István 
dr., Flammarion Kamill. Herczeg Ferenc//, E Illés 
Károly Kaas Ivor báró Osvald Sándor. Chzi Kor
nél, Pro/Sándor br., Rákosi Jenő, Rákosi Viktor, 
Solder Hugó, Teleki Sándor gróf, Tóth Béla, Vasskó 
Elemér.

A kiadóhivatal feje: Zilahi Simon.
A Ilin la  pewti H ír la p  jun. ló-én tölti be 

fennállása tiz e d ik  évét. Ez évek alatt a magyar 
közönség legnépszerűbb, legelterjedtebb lapja lett 
és a mai időszaki sajtó kellékeivel a magyar hír
lapirodalom elsőrangú tagjává küzdötte föl magát.

A n em zeti irán y  merész és elszánt kul
tusza úgy a politikában, mint az irodalomban, a 
művészetekben és a társadalomban biztosították 
neki a hirlapolvasó közönség rokonszenvét és tö
megeit.

Alig volt rá eset Magyarországon, mióta az 
alkotmány helyreállt, de ritkán külföldön is. hogy 
hírlap oly vezérlő szerepet játszék egyes kérdések 
sorsa megalakításában, minőre a Budapesti Hírlap 
aránylag nem hosszú fennállása óta ismételve 
adott példát: nem kell csak a véderő vitára em
lékeztetnünk, a melyben két hónapon keresztül 
azt lehet mondani a KndapcwM H ír la p  táp
lálta a vitát, a közérdeklődést, a közszellemet. 
Újabban pedig a közigazgatási javaslat első és 
döntő bírálata e lap hasábjairól indult ki, hogy az 
elméket megtermékenyítse.

Ily sikerekhez pedig kettő szükséges: elsőbben 
is az értelmi tőke párosulva az irói tehetséggel; 
másodszor az abszolút függetlenség minden párttól 
és hatalmasságtól. Ezek nélkül lehetetlen azt az 
erkölcsi erőt felszabadítani s munkássá tenni a 
közérdek javára, a minő a tisztességes sajtóban 
és munkájában rejlik. Ila pedig valaki e helyen, 
a hol az újság kénytelen magáról beszélni, ezt di
csekvésnek venné, annak megengesztelésőre kész- 

A  „Budapesti H ir la

seggel tesszük a vallomást, hogy távolról sem 
tartjuk magunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy 
minden vigyázat és megfontolás mellett is botlunk 
mi is. De botlásunk is csak szabad meggyőződé
sünkből ered, nem egy harmadiknak, akár egyén 
nek, akár társaságnak, akár pártnak, akár tele- 
kezetnek, akár osztálynak sugalinazásábói vagy 
egyoldalii érdekéből

Bízvást tehetjük hát olvasóinknak azt az Ígé
retet. hogy úgy mint eddig, újságírói kötelessé
geinken, és lelkiismeretűnkön kívül más urat ma
gunk felett el nem ismerünk.

A p o li t ik a i  v e ze té s t, a vezérczikkek ro
vatát Balogh Pál. Kaas Ivor báró és Rákosi Jenő 
látják el rendesen. Jogi Szakczikkeinket, általában 
jogi szakkérdések fejtegetését, rovathoz nem kötve 
Edvi Illés Károly kitűnő tollából veszik e lapok 
olvasói. Orvosi s természettudományi kérdésekben 
írónk és tanácsadónk Csapodi István doktor, a jeles 
fővárosi orvos és szakiró. A többi rovatok megosz
lanak kipróbált s nagyobb részt már évek óta a 
Budapesti Hírlap közönségét szolgáló több dolgozó
társaink közt

Iro d a lo m  és lárc/.arova í a in k  a mel
lett hogy a lap keretén kívül levő irúk közremű
ködését is sűrűén igénybe veszik, sót a közönség 
köréből is a tehetségeket magához vonni iparko
dik, oly erőkre vannak állandóan bízva, mint T e
le k i Sándor ezredes, T ótli Béla, ICáko*i 
Viktor (Sipulusz), H erczeg  Ferencz, ISaliway 
Sándor, íté l a Henrik és főszerkesztő (—ö.), vé
gül a világraszóló hirt élvező F iam  m arion  
Kamill, a ki szintén állandó szerződéses viszony
ban van a I tu d ap csti H irlap -p a l.

.1 regény csa rn o k  számára iparkodásunk, 
hogy a külföldről s a hazai erőktől is a javát sze
rezhessük meg a H m la p esli H ír la p b a n ,  
4;«ik,v Gergely kitűnő regény- és drámaírónkat 
a hírneves franczia: O lm et György váltja fel. 
Egy olasz regény S a lv a lo re  F a r in a  tollából 
“  k iadóh ivata lának, IV . kerü let,

szintén birtokunkban van. Hogy nagy áldozatok
tól sem rettenünk vissza e rovat érdekében, meg
mutattuk azzal, hogy tavaly megszereztük és kö
zöltük S ia n le j  legújabb müvét afrikai expeditió- 
járól. Angol regényeink, a melyekből évenként 
kettót-hármat szoktunk közölni, kitűnő kedvessé
get élveznek.

A mi e lapok többi tartalmát, u. m. a köz
gazdaságot, újdonságokat, az értesüléseket, helyi, 
vidéki és külföldi tudósításokat ille ti: mindez rég- 

. óta úgy el van látva a Budapesti Hírlap-bán,
; mint bármely elsőrendű európai lapban Dolgozó

társainkat méltán nevezhetjük kipróbált és lelkes 
gárdának, a mely becsvágyát helyezi lapja kor- 

! rekt és kitűnő kiszolgálásába. Minden jelentéke
nyebb magyar városban van tudósi tónk, Bécsben 
egész kis tiúkszerkesztóség szolgál ki bennünket 
telegráf és telefon utján ; az európai nagy váro
sokban saját tudósítóink óvják közönségünk érde
keit és mindenüvé a haza határain belül és kívül, 
bárhol valami rendkívüli dolog készül vagy ha 
csak véletlenül megesik: külön kiküldött tudósí
tóink ott vannak, vagy ott teremnek, mint a ma
gyar olvasóközönség érdekeinek katonái.

A K n d a p c s l i  H í r l a p  iránya az elmúlt 
decennium alatt kiállotta képességi tüzpróbáját. 
Ebben a változatlan irányban fogja ezentúl is tel
jesíteni feladatát és kiszolgálni olvasóit.

Julius 1-én fogjuk megkezdeni O lm et 
I G y ö rg y  .4 gyülölség adója czimíi uj regényének 
■ a közlését, mely a Budapesti Hírlap kizárólagos 
! tulajdona.
i Az előfizetés feltételei helyben házhoz hordva, 
j vidéken postával: Egész évre 14 f r t ,  félévre 7 frt, 
; negyedévre 3 f rt  ŐO kr., egy hóra 1 frt 20 kr. A fövá- 
| róni nyaralókban lapunk kora reggel kézbesítIétik, az 
| egész fiirilö-éoad a la tt pedig előfizetőink kívánságára a 
, lapot bárhová uUniik küldjük, még akkor is, ha a nyáron 
I át. lühhszür változtatnak tartózkodási helyet. Az elő

fizetések vidékről leguzélszerübheu postautalványnyal 
eszközölhetek következő vziui a la t t  :

kalap-utcza 16. szám.

N y o m a to t t  G r ü u b a u m  M á r k  g y o r s s a j t ó j á n  M u r a s z o m b a tb a ! ! .
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