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E l ő f i z e t é s i  á r :
K? *sz évre 3 frt. Félévre I frt 50 kr. — A gazd. fiók- » 

egylet tagjainak: egész évre •» frt, félévre 1 frt A
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclainutiók a kiadóhivatalhoz 
intézendők.

Szerkeszti és kiadja :
m uraszom bati gazd. fiókegylet.

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

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 6  kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

Vasut-ügyünk.
A muraszoinb i'i gazdasági fiók egylet ke

beléből kiküldött vasúti ötös bizottságnak el
nöki jelentése :

Igen t. Érdekeltség!
Méltó/, tátik emlékezni ama a múlt évi 

őszön felszínre kerüli szerény mozgalomra, 
amelyet a muraszombati gazdasági fiók-egylet 
választmánya egy Muraszombatban létesítendő 
Virut ép lése tárgyában kezdeményezett ama 
határozatával, amidőn elnökletem alatt egy 
előkészítő bizottságot tervezett, a melynek 
feladata legyen keresni a módokat, megtalálni 
az irányt s megtestesíteni a lehetőséget, a 
melyek segélyével végre-valahára járásunk az 
elszigeteltség homályából kibontakozzék.

A kiküldött bizottság tevékeny és odaadó 
működése ered meny ezé, hogy a kisded csira 
ma már terebélyes fává nőtte ki magát és 
hogy vadulunk előállításának kérdése ma mint 
a járás elsőrangú gazdaság; kérdésé foglal
koztatja annak minden egyes polgárát.

Ismeretes ugyan a t. érdekeltség előtt 
a bizottság működése tnindeu legkisebb rész
letéig. — a mennyiben arról a helyi lapban 
minden egyes alkalommal számot adott, mé
gis szükségesnek tanom azonban, hogy arra 
ez alkalommal visszatekintve, ama működést 
Önök előtt álta'ános körvonalaiban össze
gezzem

A bizottság élénk tudatával birt ama ne
hézségeknek, amelyek feladata elé gördültek 
s igy gyengesége érzetében mindenekelőtt a 
in. kormányunk és a megye törvényhatóságá
nak jóakaratát és támogatását iparkodott 
biztosítani.

Még a múlt évi október hóban egy a 
kereskedelmi minisztériumhoz intézett felter

jesztésben, a gróf Szápáry Géza Öméltóságá
nál megtartott szükebbkörü értekezlet meg
bízásából az előmunkálatoknak kezdeményez- 
hetése c/.őljából a kereskedelmi minisztériumtól 
engedélyt kért és a vármegye alisp injához 
intézett emlékiratban egy Muraszombatból 
Alsó-Lendva , — esetleg Uegede vagy pedig 
Gyanafalvu felé irányuló vasút szükségét úgy 
magyar nemzeti-, mint általános gazdászati 
szempontokból meggyőző indokokkal fejtegető.

A bizottság különösen a kérelmére Mura
szombatban megjelent Tolnay Lajos országgy. 
képviselő és va.'-uti szakértő Öméltósága ki
fejtett szakvéleményének behatása alatt első 
sorban az alsó-lendva—muraszombati vasut- 
irányt jelölte meg mint olyat, amely az épí
tési tőke csekélységére tekintettel viszonyaink 
között legkönnyebben volna létesíthető s en
nek legközelebb Muraszombatból Uegede felé 
leendő fejlesztését proponálta; miután azon
ban Vasvármegye alispánja áltál Muraszom
batban 1890 decz. 14-én megtartott értekez
leten nemcsak a vármegye képviselője részéről, 
de a járás érdekeltségének jelentékeny há
nyadáról is azt tapasztalta, liogy ezek álta
lános érdekekből a Muraszomb it—Gyanafalvai 
irány kiépítését véleményezik a legszükség sebb 
és legczélszerübbnek — amennyiben ezen kap
csolat Vasvárai. nyugoti szélét Muraszombatból 
Gyanafalváig egész hosszában egy termékeny 
és közvetlen a határszéllel szomszédos vidé
ken szeli át és üzemkörébe felveheti nemcsak 
az egész muraszombati járás, hanem Stájer- 
országnak a magyar-nyugoli — ma már ál
lam vasút — osztrák vonala által érintett 
azon részéi is, mely természeti akadályokkal 
a Magyarország felé nehézkedésben határo
zottan korlátozva nincsen és mert ezen irány 
az államvasutak gvőr-szomb ithelyi vonalát

A doktornő,
— Orosz r:jz Ku s c h t s c h e ws k i  I. tói 

Néniéiből fordította: EBKlíL ltÓZA.
Nina Nikolajewnát a föld Ugőigylés. érnél • 

több teremtményének lehetett volna tartani. Atyja 
nemcsak magas hivatalt viselt, de gazdag is volt. 
Azonfelül a leány még szép is volt. mindenki 
szerette, s mindennek dac/.ára Niua Ntkolajewna 
boldog még sem volt.

Hiányzott nála egy magasabb életczél, mit 
Bein a kínálkozó élvezetek, sem az őt környező 
imádóinak léha hódolatai kárpótolni képesek nem 
voltak. Csak egy igazi jó barátnője volt, unoka- 
nővére, Anna Feodorowua. De mióta az férjhez 
ment, ritkán lattik egymást s igy Nina egyedül 
élt. A házban csak egy lény volt, kihez tán bi
zalmasan fordulhatott volna. Górd kisasszony, tíz 
éves bugának uevelőnője.

Górd Mari kisasszony még fiatal s csinos 
volt de azért mégis nagyon visszavonultan élt, s 
azon órákon kívül, melyekben a kis Lidit taní
totta, alig volt látható, mert reggelijét, ebédjét, 
sót vacsoráját is szobájában költé el.

Mély gondolatokba merülve ült Nina Niko- 
lajcwna gyönyörűen bútorozott boudoirjábau.

— Istenéin, moudá mintegy önmagához, 
mindenki körülöttem foglalkozik, atyám hivata
lában dolgozik, Lidi feladványait tanulja meg, 
vagy babájával játszik, sőt a házmester, ki csak

a padlót sepri. még az is boldogr és el ,.g,.dett,
csak én, .egyedül esitk én sorvadok e1, kiolt ha-
tat lan váÜJÜÍ"! szuot hajtó inunkássi•g után
eped ve, a:zou lesújtó érzelemben, hogy az e naberi
társadaloi■inak felesileges tagja vagjok . D nnegis
csak szeretném Inda i, mit tehet :az a GOld kis-
asszony, 1vájjon nem emészti-e fel öt is az un a-
lom, minit engem ! 1(óra reggeltől késő h.g szó-
bájába leinni zárva. az csalt nem leli. t iinulatsá-
g , » !  N miJ lenne-e jiií neki ajánlatot ten ni , 1.épjen
szövetségire velem a, gonosz ellen ség, az unalom
ellen ?

Niua, erélyes tormészutU vol t, rö;jjtÖ ni 1katá-
ro/.atát azonnal végre is bajtá. Midőn Mari kis
asszony szobájába lépett, azt Íróasztalánál találta 
tollal kezében s egy terjedelmes könyv volt előtte.

— Engedőimet kérek, ba talán zavarom, szólt 
Nina, miközben helyet foglalt — amint látom, 
olvasással vau elfoglalva.

— Nem éppen az/al, valaszola az angol nő, 
csak jegyzeteket csinálok egy szótárból, oly ke
véssé bírom még az orosz nyelvet.

— Hogyan?! . . . Hisz ön nyelvünket igeu 
folyékonyan és helyesen beszéli, jegyző meg Nina 
bámulva.

— A mindennapi élet kívánalmaihoz mérten 
mindenesetre elegendő az, de engem ki nem elé
gít. A mit az ember tanul, azt alaposan kell 
tudnia s ismernie és soha sem szabad fele utou 
megállapodni, li-ám nézve szükséges dolog isme
reteimet naponkint, sőt úráukiut szaporítani és 
szilárdítani, mert szegény vagyok s dolgoznom 
kell. Ön, kisasszony persze, alig lesz képes fogal-

Fiiiiiiéval a legközvetlenebbül hozza kapcso
latba és talán már a közel jövőben stratégiai 
szempontból is számbivehető connexiót biz
tosit; miután továbbá Muraszombatnak He
gedével leendő összekapcsolása tárgyában az 
osztrák kereskedelmi minisztériumhoz imézett 
f< lterjesztése mindez ideig is kedvező c.inté
zést nem nyerhetett: ennélfogva nehogy az 
érdekelt közönség figyelmének megosztó > s és 
az erők szét forgácsolása által a vasút jövő .t 
általában koc-ckáztassa, folyó évi áprii iő-.u: 
tartott ülésén elállóit eredeti tervétől és k - 
mondotta, miszerint első sorban a muraszom
bat—gyanafalvai irányt fogja minden telhető 
erővel az érdekelteknek figyelmébe ajaniani 
és annak létesítését elősegíteni.

E határozat eredménye lön az aláirási 
iveknek kibocsájtása s azon nem várt ered
mény, amelyre ma már az érdekeltség minden 
egyes tagja nemes büszkeséggel tekinthet 
vissza, — elmondhatjuk Uraim, hogy a járás 
legnagyobb része egyesült erővel szállott so
rompóba s kiki meghozta mind az áldozatot, 
Hiwíf az adott körülmények között megtérni’’ 
képes volt, igy történhetett csak, hogy ma 
már e czélra 120 ezer forint van biztosítva.

A kiküldött vasúti ötös bizottság az alsó- 
leudvai érdekeltséggel is értekezett a zala- 
megyei vasútvonal kiépítése érdekében. A mai 
érdekeltségi közgyűlések kellend majd ez 
ügyben is intézkedni. A bizottság azt véle
ményezi, hogy küldjön ki kebeléből az érde
keltség egy külön bizottságot, mely a Gya- 
nafalva—Muraszombat— Alsó-Lendvai vasut- 
irány kiépítését illetőleg a zalamegyei bízott 
sággal együttesen működjék, főfeladata lévén 
oda hátúi, hogy ezen vasútvonalnak a kellő 
érdekeltséget megszerezze, illetőleg annak 
kiépítését lehetővé tegye

mát. alkot ni arról, hogy unt jeleut a letért való 
barcz.

— Engedjen meg egy kérdést, Górd kis
asszony . . . .  Neiu unatkozik ön soha?

— Unatkozni ?! kiáltó fel a nevelónÖ bámu
lattal, mintha e szót először hallaná, s kénytelen 
b-nne annak jelentőségét előbb a szótárban keresni. 
Unatkozni?! Kinek a tudomáuy gazdag forrása s 
a tanulmányok magasztos élvezetei megnyitottak, 
arra nézve az idó szárnyakkal bir s annak az 
ugyancsak birteleüül elrepül!

Bocsánat mégegyszer az alkalmatlanko
dásomért, moudá Nina. ki előbbi tervét, az angol 
növel szövetségre lépni, az ő reá nézve uem lé
tező ellenség ellen, most egészen elejtette.

— Semmi ok rá. Viszontlátásra, moudá az 
angol nő, látogatóját az ajtóig elkísérve. Niua 
most boudoirjába tért vissza bő anyaggal a gon
dolkodásra. Tanulmány tehát volna az igazi or- 
voss/.er . . . De mit tanuljon ő? Ha csak tudna 
valamit kigondolni, amivel valami foutos tárgy, 
egy nagy czél lenne összekötve.

E pillanatban valami selyem ruha suhogását 
ballá maga mögött. Megfordult s egy örömkiál- 
tásaal sietett az érkező felé.

— Ab Anna, drága Auuám ! . . . Mily ked
ves tőled, hogy végre rólam is megemlékeztél ! 
De mi bajod vau, szólt birteleüül, te oly halváuy 
vagy?

Uuokanövére szemei köuyesek lettek.
— Oh Niuáiu, zokogott amaz egy karszékbe 

dőlve, éu végtelenül szerencsétlen vagyok. Sobse 
menj férjhez galambom, ba miuden boldogságról, 
minden életörömről örökre leiuoudaui nem akarsz 1



Ezen együttes működés azonban ne hát
ráltassa és a további fej'ődést ne akaszsza 
meg az eddigi jegyzésekkel biztosított gyana
falva— muraszombati vasútvonal kiépítésének 
ügyét, mely az eddigi alapon függetlenül to
vább fejlesztendő és kiépitése iránt minden 
kitelhető intézkedés megteendő Mihelyt Zala- 
vármegye részéről is kellő mértékben a 
jegyzések megtélettek, a dolog természetes 
következménye, hogy a vasvármegyei érde
keltség is, ha addig vonalának kiépítését 
nem biztosította, készséggel hozzájárul a hoz, 
hogy az egész vonal esetleg egy vállalat 
utján, közös működéssel kiépíttessék.

Ezeknek előrebocsájlása után még szük
ségesnek tartom felemlíteni, hogy a már meg
levő nyomjelzési munkálatoknak a vizlendvai 
leágazás czéljából történendő kiegészítése 
szakértői vélemény szerint 2050 írt költséget 
fog igényelni, amelynek miként leendő beszer
zése fogja az alakulandó érdekeltségnek legiiö- 
lebbi teendőjét képezni.

Úgy hiszem, ma már a kérdés odáig fej
lődött, miszerint elérkezettnek kell látni az 
időt, hogy a további teendőket egy a járás 
összes érdekeltségéből alakított legalább 20 
tagú nagybizottság vegyi kezébe, ezúttal tehát 
úgy az eddig működött előkészítő-bizottság 
mint a járás érdeklődést nyilvánító tagjainak 
szives támogatását megköszönve, edd'gi viselt 
megbízatásomról társaimmal együtt tisztelet
tel lemondok, — kérem a jelenlevő érdekelt
séget, hogy további teendők tekintetében be
látásához képest határozzon. Kívánok további 
lépéseinkhez kitartást és sikert!

A valuta rendezéséről.
Napirenden vau a valuta rendezésének sür

getése. A valuta rendezésének szüksége mindenki 
által elismert dolog, csak a rendezés módja és mi
nősége iránt eltérők a vélemények.

Sokan nem tudják, mi az a valuta ? Hosszas 
fejtegetés nélkül, röviden azt mondjuk, hogy a 
valuta a pénz. Tehát a pénz, pénz-rendszer vagyis 
u fizetési eszközök rendezéséről vau szó.

A pénz olyan fizetési eszköz, melyet mindenki 
a vásárban vagy követelésében — névértékben el
fogadni kénytelen. Vau pedig aranypénz, ezüst- 
pénz, váltóérczpéuz és papirospéuz.

A kereskedő világban szokás mondani, hogy 
a váltó is pénz, de azt fizetésbe elfogadni senki 
sem köteles, mert attól függ, hogy az, aki a váltót 
kiállította és elfogadta, fizetésképea-e ? szilárd 
hitelű ember-e?

A bankó vagy papírpénz: hitelpénz. Nekünk 
kétféle papírpénzünk van. Állam-bankó és az osztr. 
raagy. bank pénzjegyei. Mind a kettő kényszer for
galmú, vagyis jóllehet csak hitelpénz, az állam- 
bankot és bankjegyet Ausztria-Magyarországon fize
tésül. névértékben elfogadni mindenki köteles. Ki
vételt képez csak az állam maga, a mennyiben az, 
aki külföldi áruért vámot akar fizetni, arany ágiót 
kénytelen a bankókra ráfizetni s azután az is ki

vétel, hogy az osztr. magy. báni: az ő bankjegyeit 
ezüntpéuzzt 1 beváltani nem tartozik, jóllehet azok 
ezüstpénzre szólnak, s ez teszi kényszerforgalmukat.

Határozott névértékű aranypénzünk csak a 20 
és 10 frankos vagyis 8 és 4 forintos aranyaink 
volnának, de ezekért agiót követelnek a kínálók, 
ha ezüstpéuzt vagy bunkót akarnak értök adni. A 
körmöczi aranyaknak éppen nincsen névértékűk és 
vásár alku tárgyai voltak mindig, most is azok.

E/.üstpéiiziink az egy forintosok lennének, a 
45 láb (450—500 gramm) szerint vagyis egy kilo
gramm ezü'tfOrintosbau (811 * drb.) van 900 gram 
tiszta ezüstfém. Ezek megfelelnének egy bankó 
forintnak, vagyis 100 krajczárnak, de ezekre is 
arany ágiót követelünk a külföldi hitelezők, kik
nek arany va'ufcájok van — a pap io-on. mint ezt 
kitejtendjük, ha valaki ezüst pénzükkel fizetni 
akarna.

Ezekkel az egyforintosokkal »»•/. a bajunk, hogy 
sok (100 kr.) váltópénz kell hozzájuk. Már most 
annyira tisztultak a nézetek, hogy nekünk kisebb 
péuzegység c-akugyan kell. Legtöbben a frank 
rendszert óhajtják, vagyis a mostani 40 krajczáros 
pénzegységet, mely a régi váltó forinttal egyenlő 
lenne, a mostaninak két ötödét, tenné, és igy az 
átszámításban m bészség nem lénn*-. A vélemények 
eles külömbsége még most is csak az, vájjon az 
új frankos ezüst forint, teljes értékű 4's gramm 
ezüst finom tartalmi! vagy pedig léha tartalmú 
legyen, mint a német ezüst márka ?

Az arany valutások a léha e/.üslpénzt és azt 
kívánják, hogy azzal csak bizonyos összeget leli** — 
sen fizetni. — az új arany forint pedig dupla frank 
vagy 80 krajczáros legyen.

Van azon fémpénzünkön kívül 25, 20 és 40 
krajczáros váltópénzünk, léha ezüst tartalommal, 
vagyis hogy ezek a pénzeink névértékűknél keve
sebbet. érnek az egy ezüst forintosok tiszta fém 
tartalmához mérve.

Továbbá vaunak 4 krajc/árn-aink. egy kraj- 
C'.árosaiuk és félkrajczárosamk ré/.féniből.

Ha a frank pénzrendszert elfogadunk, nem 
volna egyelőre szükségünk más váltópénzre, mint 
10 és 1 krajczárósokra. Ez tehát, nagyon egysze
rűsítené pénzrendszerünket és 10*111 volna szükség 
annyi váltópénzre, mint most a 100 krajczáros 
vagy 80 krajczáros forintnál. Állami tekintetből 
ez is előny lenne, mert a léha váltópénz veretese 
sok költségbe kerül és csak a monarchia határán 
belül fizetési eszköz, külföldön c-ak olyannak te
kintetnék, mintha bankó vagy pleb'-c-ke lenne.

D* ha az egy frankosokat 4'» gramm finom 
ezüstből veretnők, azok a külföldön is kapósak 
lennének és nem kellene félni e/üstpéuz őzömtől, 
amit ezüstinfiatióuuk neveznek s az állami kincs
tár csak nyerne vele, ha ki is vinnék, mert a ve- 
retési költség bőven megtérülne.

Így veszik Londonban a rúpiákat és unxikoi 
dollárokat, font vagy kiló számra ezüst tartalmuk 
szerint és a mi Mária Terézia talléraink Ázsiában 
és Afrikában csakis azért szolgálnak pénzül, mert 
uem léhák, hanem tudvalevő ezüstfém tartalmúak, 
az ezüstnek pedig az egész világon jó ára van.

A bankárok és bankok, melyeknek bankó ki
bocsátására állami szibadalmuk van, u-111 szeretik, 
hogy sok forgalmi érezpénz legyen valiimly or
szágban, — ők a fémpénzt összegyűjtik, elzárják 
s ezáltal a népet és kereskedőket arra kényszeri- 
lik, hogy náluk hitelezzenek papírpénzt és ban
kóikat hozzák forgalomba. — E* a hitelkényszer, 
m<ly a pénz szűkéből ered.

Mily sors egy férjhez lánc/olvu lenni, ki semmi
féle érzékkel nem bir a nők nemesebb s maga
sabb hivatásuk iráut. A nő-emuuczipacziót, mely 
egyedül képes csak bennünket a férfivel egyenlő 
magaslatra helyezni, ő dőreségnek, bárgyuságnak 
nyilvánítja! O azért vau itt, hogy rólunk gon
doskodjék, vagy mint még póriasukban monda, 
hogy pénzt szerezzen, én 111 **g. hogy a házat 
rendben tartsam ! Ezeket monda nekem épen teg
nap este. De ezen zsarnokságot többet tűrni nem 
togom, el vagyok határozva e szörnyet elhagyni. 
11a gondolja talán s engem az által vé! magahoz 
bilincselni, hogy szeszélyeinek játékszerévé tesz, 
mert az én vagyonúm csekély, akkor nagyon csa
latkozik. Bebizonyítom neki, hogy egy nő nem
csak önállóan exi-talni tud, hanem, bogy tekin
télyessé s nevezetessé is valhatik. Keltett szándé
kom . . . éu doktornő leszek !

Uh te édes kedves Annácskám ! ujjongott 
Nina, unokanőveiét megölelve, mily pompás gon
dolat ! . . . . Néhány perc/.czel ezelőtt még azon 
törtem a fejemet, mifélj tanulmányt válaszszák, 
hogy azzal valami fontosabb czél is össze 1. gyen 
kötve, s íme te hozod nekem most annak meg
fejtését. Ez csak a sors ujja lehet, ezt nem sza
lasztóm el. i tt a kezem rá . . . .  É11 is doktornő 
leszek !

 ̂ Az nem oly könnyű édesem, monda Anna
Feodorowua némi gondolkodás után. Az ismeretek 
utáni törekvéssel, szükséges, hogy a cselekvés 
szabadsága is kapcsolatban legyen. Minden kény
szer, legyen az akár a hitvestől, akár az atyától 
gyakorolva, csak gátlólag hathat u sz-llem 'sza
bad emelkedésére. Miut mondám, éu Wasját el

hagyom s bilincsektől menten ezentúl csak ma
gasztos hivatásomnak óhajtok élni!

— S én veled megyek Anna ! kiáltó fel Nilia 
lelkesedéssel. E faiak, e fényűzés engi m elnyom
nak. A tudományt egész odaadással sípolni, csak 
egyszerű szerény hajlékban lehet.

M u ‘ ;ii n kel barátuő a szükséges készülő
dést megbeszélt*, elbúcsúztak egymástól.

Két uapp ii ez után, midőn Nina Nt L<>Ia— 
j'Wna komoruaja Katalin, reggel a szobába lépett, 
ez úrnője ágyát üreseu találta az asztalon meg 
egy lepecsételt levél feküdt, mely Saboriua urnák, 
azaz Nina atyjának volt czimezve. Midőn Katalin 
siraukozva a levelet neki átnyújtó, az öreg út
közei volt az ájuláshoz. Remegő kézzel bontó fel 
a levelet s olvasni kezdé:

„Drága Atyám !
Bocsáss meg nekem. Hosszas és komoly meg

fontolás után végre felismertem az igazi hivatá
somat. A tudomány s a fölvilágosodás. nemkülön
ben a szenvedő emberiség érdekében, melynek 
minden t*hétvégémét szentelni szándékozom kény
telen vagyok az atyai házat itt hagyni s tőled 
elválni Ne kisértsd meg tartózkodási helyem-1 
lölt.-ile/.ni, mindaddig, inig S.'boriim Nma urvos- 
ludornöről hallani nem fogsz. Feltett «záudé!iOiu- 
ról semmi szili alatt le uem mondok. Csókollak s 
minden vett jóért köszönetemet fejezem ki.

Leányod Saboriua Nina.*
— Hová mehetett c-ak az a szerencsétlen 

gyermek ! kiálta kétségbeesetten az öreg ember, 
fiatal, tapasztalatlan s pénz nélkül. Egyedül tá
vozóit volna tán?! C-ak néhány nappal ezelőtt 
látogatta meg ót Anna Feodorowua. (Folyt, köv.)

Miután pedig a bankjegy-szabadalom rentfe
s . ,, úgy szól. hogy az ilyen bank nemes fám kesz- 
I re háromszor annyi bankjegyet kibocsáthat: az 
a bank papírpénzéért háromszoros kamatot is buz- 
,,»t, ha fém alapja teljesen vétetik igénybe, teliát 
az a bank azért is húz kamatot, a mije nincsen 
vagyis a hitelét is fizetteti magának, inig az meg
van, de ha hitele csökken és a bankbirtokosok 
beváltásáért megrohanják, kész a veszedelem. Ez 
történt sok bankkal és bankárral.

Mi az arany valuta? Milyen kételyek, aggá
lyok forognak fen ellene és hogyan akarják ná
lunk létrehozni? Egyik közelebbi ezekünkben 
fejtegetendjük KACZIÁNYI NÁNDOR.

Hírek és különfélék.
— A liii-ál.v iNzAlHéünapjn. I. Ferenc/. 

József e hó l8-án tölti be életének 61. évét. Szü
letése napját, mint minden évben, az idén is ke
gyel etesen megOiineplik.

f

Gróf Esz terházy Józsefné.

Elköltözött közülünk a nemesszivü agg úrnő 
gróf Kszterházy Józsefné, született Bézobrazotf 
Ilona, ki valódi őrangyala volt családjának és a 
vidéknek Született 18ul. szeptember 15-én és 
meghalt 1891. aug hó 12-én éjjeli 11 óra 45 
perczkor végelgyengülésben Temetésén, mely teg
nap, augusztus 15-én délelőtt 11 órakor Batt- 
hyányfalván . a grófi család sírboltjánál ment 
végbe, jelen voltak: gróf Batthyány Árthur, uno
kái St- Julién Georgina grófnő és férje, déduno
kái Fünfkirchen Ilona grófnő és férje, 8t. Julién 
grófnő gyermekei: Albert és Helén s a többi 
rokonok Apraxin Nina grófnő, ennek 2 leánya 
Hein Olga bárónő férjével s annak nővére Bren- 
ner bárónő, Della Grazia herczeg és herczegnő, 
Szápáry Ge/a gróf és grófnő, Wickeuburg gróf, 
Batthyány Zsigmond, Zichy Gusztáv s Wimpífen 
Siegfrieil grófok és Gervai ügyvéd ur, úgy a vidék 
intelligentiája. A szertartást egy Becsből ide hivott 
gór. n. »* pópa végezte.A/, ünnepélyt emelte még köz
reműködésével a muraszombati dalárda.

— V a s u t u n k  ü g y e .  F o n to s  n a p r a  
virradtunk ma dűl el, vájjon k é p ese k  v a  
gyünk-e önerőnkből valamire. M a  ta r tja  m eg  
a nagy érdekeltség d. u 3 árakor Ö sszülését s 
hogy e l ne felejtsük annak fo n to s  tá r g y a it, 
ide iktatom • ÍJ A  v a s ú t i  ötös b izo ttsá g  J(hűtése. 
2 ) A z  e lnök  m ellé a z  érdekeltség  köréből 2 0  — 2 5  
ta g it n a g y -  és 7 ta g ú  szükebb k ö rű  b izo ttsá g  m ea- 
v á la s z tá s a . 3 )  2 5 5 0  f r t  b e já rá s  és n yo m je lzé s i  
kö ltség  beszerzése- va g y  k iv e tésén e k  m e g h a tá ro 
zá sa . 4 j  A  g y a n a fa lv a  —m u r a s z o m b a ti  v a s ú tn a k  
A ls ó -L e n d v á ig  való fo ly ta tá s a  tá rg y á b a n  teendő 
in tézke d ések  m egá t,h íg ítá sa . T e h á t ki a  k ü z d té r r e  
mindenkinek, győzzön a  jo b b , m e r t  i t t  az id ő ,
m o s t  V a g y  soha !  I j a b b a n  j e g y e z t e k  : M u r a s z o m b a t b ó l  F o s  t i  
J á n o s  IOO f r t ,  . J á n o s  100 f r t ,  < ’scndlakról dr Itxmócxg 
F c r e n c z  IOO f r t ,  H a lm o s r ó l  K o n d o r  F e r e n c z  öO  f r t  é s  S i f t á r  
f e r e n c z  100 f r t  - igy addig összesem 119,959 f r t  jegyeztetett.

iPr. K a ro ly  i A u la i a li* |» au  az alabhi 
körlevélben tudatta a vármegye tisztikarával, hogy 
a közigazgatás v-zetését átvette. A vármegye te
kintetes Tisztikarához! A tekintetes törvényható
sági bízott-ág folyó hó 3-áu tartott rendes köz- 
gyülé .*b<*n a vármegye alispánjává meg választat
ván. *- minőségemben a törvényhatósági közigaz
gatás vezetését átvettem. A mily hálára kötelez a 
kitüntető bizalom, mely engem ezen díszes állásba, 
helyezett, ép oly mértékben érzem a felelősség sú- 
lyát,niely az alispánt szék elfoglalása által rám nehe
zedik. Közigazgatá-i, közművelődési s közgazdaság/ 
tekintetben egyaránt fontos feladatok megoldása 
várakozik reám s a viszonyok fejlődése újabb kö- 
v -telmenyeket támi.szt, melyekkel szemben köz
igazgatásunk állapotát azon magaslaton fentartani,. 
melyre azt kitűnő elődeim, a tisztikar közreműkö
désével emelték legszentebb törekvésem tárgyát 
képezi. E nagy és nehéz feladat tudatában telje* 
bizalommal fordulok Vasvármegye tisztikarához, 
azon férfiakhoz, kik mint a közigazgatás kipróbált 
harezosai hosszú évek során át hű munkatársaim 
voltak, miszerint alispán; működésemben támogatni 
szíveskedjenek. Hogy közigazgatásunk állapotában 
hanyatlás vagy visszaesés nu következzék be, hanem 
az mai színvonalán faunt.irtassák, sőt a viszonyok
hoz képest fejles/.tessék, ahhoz U' incsak szigorú 
felügyelet Hí erélyes vezetés, hanem vall vetett és 
odaadó közreműködése szükséges mindazoknak, kik 
a közigazgatás m< uetóre befolyást gyakorolni ál
lásuknál fogva hivatva vaunak. Részemről teljes 
mértékben igyekszem betölteni azon hatáskört, 
melyet nekem, miut a közigazgatás vezetőjének a 
törvények és szabályrendeletek kijelölnek. A köte
lesség teljesítésének utján haladva, osztályrészt 
követelek a munkából azon reményben, hogv e 
téren a tisztikar minden tagja lelkesen fog kö
vetni. Mindenkor készséggel elismerem a munka 
érdemét, s hízva azon példás magatartásban és 
hazafias .szellemben, mely e varmegye tiszti
karának eddig uliaiueréet és tiszteletet szer-s



yett, azon reményben vagyok, hogy a tisztikar tag
jai jövőben sem fognak buzgalmukban lankadni, 
* kötelességeik pontos teljesítés** és odaadó haza
fias munkásságuk által Vasvármegye közigazgatá- 
s-íi-ak eddigi jó hírnevét jövőben is fen tartani igye
keznek és hazafias támogatásuk által lehetővé te- 
szik azon nagy f. ladat megoldását, melyre vállal
koztam. s melyet Isten segítségével és a tekintetes 
tisztik".'r buzgó közr. működésével megoldani aka
ró .  Szombatin ly 1891. aug. 4-én. Károlyi Antal
Vasvármegye alispánja.

— l í r .  I .ah y  K r is tó f ,  kir. kamarás és
szombathelyi kir. tvszéki elnök ő méltósága fclyó 
hó S 12. kö ött teljesített köriiukben, az itteni 
kir. járásbíróság működésére vonatkozó hivatalos 
vizsgálatot. Örömmel volt szerencsénk tapasztalni, 
hogy ő méltóságának ngy hivatalos, mint magán 
fellépte a vele érintkezőkben feltétlen bizalmat és 
szeretetet k*lt*tt. A helyin li ügyvédi kar testüle
tileg tisztelgett nála, amidőn ó méltósága lelkes 
szavakban utalt arra a természetes kapcsolatra, a 
nn ly az igazságszolgáltatás érdekeinek szempont
jából az ügyvédi és birói kar mint az igazság* 
szolgáltatás ugyai azon irányú tényezői között kell 
hogy fennforogjon ! — A hivatalos vizsgálat ered
ménye a bíróság vezetője s az egész tisztikar 
munkássága és ügybir/galma iránti feltétlen elis
merés kijelentése volt. Ó méltósága tiszteletére f. 
hó ll-éu Gróf Szápáry Géza őnagyméltó-ága 
fényes ebédet rendezett, amely- n a város értel
mes-égének 14 tagja szintén hivatalos tolt. A 
menü következő fogásokból állott: Potage. Tortu- 
;i la Franoaise. Coíombilli'S de fője gras. Fiiét, de 
R ént n la Portngn.iise. Dindonneaux á la Caréme. 
Cailles a la Médicis. Rein de chevreuil lóti S9e. 
Venaibon. Saladé de légnmes. Bőmbe Montp»nsier. 
Gáteau Génois. — Az ebéd végeztével Gróf Szá
páry Pál ur gyakorlott ügyes czimbalom-játéka 
ragadta el a jelenvoltakat ugyannyira, hogy azok 
mindegyike a felejthetleu nap emlékével távozott 
az ős urilak és szives házigazda nagyrahecűlt 
köréből. r. I.

P o l lá l i  F o n g r á c z  járási főszolgabiró 
augusztus hó 12 en tartotta Felső-L-ndván a 
körorvos választó közgyűlését, mely alkalommal 
körorvosul Dr Grünfeld Salamon c/inkota: lakos 
orvos lön megválasztva, daczára annak, hogy a 
községek a választáshoz hozzája) ülni nem akar
tak. Kívánatos, hogy a körorvos állását el is 
foglalja és általa alkalom nyujtassék a hatóság
nak a szentesített törvény iránti tiszteletnek ér
vényt szerezni r. I

— (« r6 f M zéclieuyi T ó d o r  a kerület 
köztiszteletben álló képviselőjénél dr. Laky Kris
tóf cs. és kir. kamarás, törvényszéki elnök ur 
Öméltósága, aki kedves és lekötelező megjelenésé
vel a muraszombatiak köztiszteletét annyira le
bilincselte: e hó 12-én látogatást tett Felső* 
Leadván, •ahol ezen alkalommal gróf Erdődv Ist
ván in. kir. fólovászmesfer ur ő excellentiája is 
tartózkodott.

— „A Im-IIh I iiio/.i lííi '* a* k ö r“  választ
mánya által rendezett társas ö>zejövetel várako
záson felül sikerült. A vendégseregben nemcsak 
B'llatincz minden intelligens elemét láttuk ott 
egybegyülve, hanem dicsérőleg legyen mondva, 
szép szambán volt képviselve az alsó-leudvui Tár
saskör is, főt mi több, helyben nyaraló magas 
grófi család egyik sarja, mélt. gróf Wirapff-n 
Siegfried is megtisztelte becses látogatásával sze
rény körünket. A fiatalság csakhamar a táuczhoz 
latoU, de nen. is volt se vége, se hossza a „hogy 
volt*-nak, csak kora hajnali órában oszlott szét 
a vendégsereg, mindenki egy kedélyesen eltöltött 
éj emlékét vivén saját otthonába. Ez utón dicsé
rőleg kell megemlékeznem Tek. Balcz Alfréd 
he|yb- li urodalmi ellenőr úrról, kinek fáradságot 
nem ismerő munkássága, kitartása s a rendezés 
körül tanúsított ügyessége lendkivüli módon t lö- 
segitette az ö-szejövetel sikerült-égét.

Egy előfizető.
— il lü iu v e g é ly .  A muraszombati kisdedóvó 

részére 150 frtnyi államsegély utalványoztatott.
— F . h ó  IS -áu  d. u. 5 órakor Felséges 

királyunk születésnapja alkalmából az izr. ima- 
házban magyar bitszónoklattal egybekötött ünne
pélyes isteni tisztelet tarlatik, melyre hitrokonaiuk 
és t polgártársaink tisztelettel meghivatnak. A 
magyar bitszónoklat tartásával a helybeli alkántor 
fia Scheiber Lajos rabbijelölt ur tiszteltetett meg.

A muraszombati izr. hitközség elnöksége.
SziiiéM zet. Jeszenszky Dezső szintar.su- 

lala szombaton 8-án tartá első előadását a „Nagy
mama* Csiky kitűnő darabjában. Jól oldotta meg 
feladatát Jeszeu.-zkyné a uagymaiua kitűnő alaki- 
tásával, finom játékával mindvégig leköté a kö
zönség figyelmét. Szirmay Jozefin (Márta) kellemes 
hanggal bir a társalgó előadásra. Kovács Sándor 
(tanár) jó tehetségnek bizonyult. — Vasárnap a 
„Sári néni* került színre. Népszínműnek lett Írva, 
pedig mégsem az volt. A darab a polgári életből 
vau merítve s a közönség jó ideig nem tudta ma
gát tájékozni előadáskor, miért volt F. Kövessy 
Ilona (Mari) parasztruhában, inig Szirmai Jozefin 
(Sári néni) fekete atlaszban? Pénzes Bandit (Pali), 
a jó népszinmü-alakot kellemes énekéért kihívták 
és megtapsolták.—Kedden „A férjek javító iskolája* 
ez. darab adatott, A közönség nagyobb számmal

ieleut meg, a színészek is jobb kedvvel játszottak. 
Kovács Sándor (Chatupiguac), Szirmay Jozefin (Ca- 
milla) jól játszottak, a közönség mindvégig derült 
hangulatban volt. — „A vasember* szerdán i. m 
nagy közönség elölt került -zinr-. pedig az elő
adás semmi kívánnivalót nem hagyott hatra. A 
szereplők valóban átélték és ni-geb-vunitetlék sze
repük hőseit. — Csütörtökön „A sabin nők elrab
lása* czimü bohózatban igazán a köiuiye/ésig ne
vetett a közönség. Németh János (s/.iiiigazgató) 
kiváló elemében volt; Jeszen-zkyné (Boibala), F. 
Kövessy né Ilona (Etelka). Sórmay J (,/« fin (Irma) 
ma kiválóan eltalálták a hangulat emeltyűjét. 
Kovács Sándor (dr. Szilvás-y) bemutatta újra ma
gasabb hivatottságát. Az egesz hét folyamán kü
lönben is a főbb szereplők mindegyike megállta 
helyét. -  Ma (vasárnap) és holnap nem lesz elő
adás, mivel a társulat e napokon Bellatiuczou 
gróf Zichy Ágoston üvegházában fog sziuielőadá- 
sokat tartani. — A muraszombati intelligenczia 
megteszi kötelességét, eléggé pártolja a színé
szetet, azonban az iparos és kereskedő osztály 
közül alig látható egy-kettő a színházban, pedig 
a napi fáradság után ily nemes szellemi órako- 
zásra szívesen áldozhatnának időt és valami pénzt, 
de másrészt hazafiul kötelességüket is becsülettel 
lerónák. Jövőre mondhassunk, írhassunk részökre 
is elismerést. y

— Itaross Gábor kereskedelemügyi m. kir. miuiszter 
a napokban rendeletet iutézett az összes vezetése alatt 
álló hivatalokhoz, melyben felszólítja a tisztviselőket, hogy 
hivatalos helyiségeikben mindig csak a magyar nyelvet hasz
nálják és hivatalon kivlll is lehetőség szerint mindig ma
gyarul beszéljenek ; igen helyesen azon felfogásból indulva 
ki, hogy a köztisztviselő nemcsak a hivatalban az és hogy 
a hivatalon kívül az életben is inkább kötelessége, mint 
bárki másnak, a nemzeti érdekeket lehetőleg szolgálni.

— H ová  m e n j b u li m a ?  Hová menjünk 
máshova, mint a muraszombati ölik. tűzoltó-egylet 
nyári mulatságára V Tehát ki a szabadba!

— A zugirászat ellen erélyes intézkedés van készü
lőben Dr. Laky Kristóf cs. és kir kamarás, a szombathelyi 
kir. törvényszék elnöke, a napokban oda nyilatkozott, hogy 
legközelebb szigorú rendeletet fog kibocsátani a törvény
szék területén létező összes kir. járásbiióságokhoz, hogy a 
zugirászok üzdmeit éber figyelemmel kisérjék s ellenük 
kíméletlenül eljárjanak, — különösen pedig a zugirászkodó 
hivatalnokot vagy olyant, ki a zugirászatot előmozdítja, a 
legcsekélyebb kísérletezésnél is azonnal hivataluktól fel- 
függesztek, s ellenük a feuyitó eljárást haladéktalanul 
megindítsák. Ezen és hasonló szigorú intézkedések meg
tétele által ö méltósága biztos kilátásba helyező eme tör
vényellenes visszaélések gyökeres kiirtását.

— T íiz . F. hó 11-én esti 10 ónt tájban 
Széchénykutou Vogler József forrástulajdouosiiál 
tűz volt. Elégett a pajta a benne elhelyezett szé
nakészlet, kocsi s több aprólék. — A tűz gyorsan 
lokaliziiItatván, egyéb kár nem történt.

Agyontánczolta magát. Veszett módra járta a ko
pogóst egy fölöstömi pcklcgéuy a radafalvai korcsmában. 
Egyszer csak táucsközben összeesett és meghalt. Gutaütés 
érte. A vendégsereg kiszállította a szerencsétlent az ud
varra, s azutáu folytatta a tánezot, rniutha csak légy hul
lott volna le a fairót. Az ember!

— U tle v é lf ig j. Ila tettleges, tartalékos, 
a nyugállományba tartozó, vagy szolgalaton kí
vüli viszonyban levő katonatiszt vagy katonai hi
vatalnok kQ1 töldi útlevelet nyer, erről a hatóság 
az illető badtestparaucspokságot értesíteni köteles.

— Itankó veszedelem. Úgy hírlik, hogy az uj egy 
forintos bankjegyeket be fogják vonni, hogy a valuta ügy 
könnyebben rendeztethi ssék. A tisztviselők lizetésük 20 
százalékát ezüstben fogják kapni.

— 4  g y á i i ip é n z tá r i  l a r l a l é k n la p  va
gyonának az arvaház javára leendő elkülönítése 
tárgyában a köztör vény hatóság határozatot hozott 
s azt tudomásvétel végett felküldte a belügymi
niszterhez. A miniszter hatályon kívül hely-zte a 
jelzett határozatot, kijelentvén, hogy ilyen intéz
kedés a törvényhozás hatásköréhez tartozik. A 
közgyűlés azzal vette tudomásul a miniszteri le
iratot, hogy határozatának jogszerűségéről annak 
daczára meg vau győződve.

A pozsonyi m. kir. bábaképzó intézetnél a leg
közelebbi okt. hó. 1-éa kezdődő magyai-német tanfolyamon 
12 tanuló részére egyoukint 40 frtnyi állami ösztöndíj van 
rendszeresítve. A kik azt elnyerni óhajtják, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz intézendő keresztevéllel, 
esketési levéllel, erkölcsi, szegénységi és lehetőleg iskolai 
bizonyitváuynyal is felszerelt bélyegteleti folyamodványukat 
augusztus bő 31-ig nyújtsák be dr. Vetíts igazgatóhoz, 
Pozsonyban.

— iXéniel k i á l l í t á s  l.on< lonhuii. A
horgony-épitő-sxakréuyek által oly nagy hírre ver
gődött F. Ad. Ricliter és társa Becsben a londoni 
német kiállításon kiállított „ horgony-kő-épitő- 
szekréuyei* a legnagyobb kitüntetést, az I. oszt. 
díszoklevelet nyerték el.

— liO p ám k . Mező var ott augusztus 9 — 10- 
közti éjjeleu Gáspár Mihály ottani tölduiiveg ka
maráját ismeretlen tettesek feltörték és onnan 
1 rézkatlant. 2 drb fejszét, 6 drb zsákot és külön
féle ruhaneműnket összesen 21 frt értékben elto- 
vajoltak. — Ugyanazon éjjelen Skrilecz István 
mezővári községi bíró pinezéjébe is behatoltak az 
ismeretlen tettesek s onnan 24 frt 60 kr. értékű 
élelmi szereket és ruhanemüeket távolítottak el. 
Mindkét rendbeli lopást valószínűleg czigáuyok 
követték el.

— F e lh ív á s  a muraszombati gazd. fiók- 
egylet in. t. levelező- s az ügyért lelkesedő tag
jaihoz! A gazdasági fiók-egyht elnöke gróf Batt
hyány Zsigmoud ur ó méltóságának f. év február 
hó 22-éu tartott közgyűlésünkön felhívta az egy
let figyelmét járás mik jelenlegi házi-iparára. Kö

rülményesen kifejtette, hogy a fiók-egyletnek a 
közgazdászat e részét is fel kelleue ügykörébe
venni. „Hosszabb eszmecsere után a közgyűlés el
határozta, hogy hivassanak fel e|«A sorban a fiók
egylet levelező tagjai, ngy a főt. blkész- és kür- 
jegyző urak is, miszerint kutassák ki vidékünkön 
a házi-iparnak mely ága virágz.k leginkább; buz
dítsák az illetőket, kik házi-iparczikkek előállítá
sával foglalkoznak, minél nagyobb szorgalomra 
és vásárolják meg az egylet számára a használ
hatóbb készítményeket s küldjék b« az egylet tit
kárához. Az igy összegyűlt és járásunk teiülclén 
készült iparczikkbü! azután az egyesület alkalom- 
adtán kiállítást rendezzen, hogy igy megismerje 
járásunk közönsége az itthon készült háziipar- 
czikkeket, megtudja azok beszerzési forrását és 
árát, és viszont az illető előállítók ismertté tehe
tik készítményeiket, illetve készítményeik számára 
ez utón piaczot nyernének.* Ezen határozat értel
mében felkérem a t. levelező tag-, főt. lelkész és 
körjegyző urakat, hogy 1) szíveskedjenek kipuha
tolni, mily házi-iparczikkek előállításával foglal
koznak a környéken lakó földmivesek ? 2) ha fog
lalkoznak, ngy vegyenek minden készítményből 
néhány példányt s küldjék hozzám, a vételárt 
azonnal kifizetem. 3) de egyúttal tudassák velem, 
mily készlet áll minden egyes czikkböl rendelke
zésre. vagy pedig volnának-e az illetők nagyobb 
mennyiség előállítására hajlandók ? Bármely ez 
érdemben tett felvilágosító sorokat köszönettel 
veszek. Maradtam hazafiul üdvözlettel Muraszom
bat. 1891. aug 12. Takács R. István,

e. titkár.
B izony  la t .  Az „Első magyar gazdasági 

gépgyár részvény társulat* tek. Igazgatóságának 
Budapesten külső váczi-ut 7. Hozzám intézett so
rait kezemhez véve, válaszolva értesítem, hogy 
miután egy 0 lóerejii „C. D.“ gőzcséplőkésxletet 
szalmáimén kazánnal, de önműködő szaliuafütő 
készülék nélkül vásároltam az első magyar gaz
dasági gépgyárból és nyilatkozatomat adhatom, 
hogy nagyon kitűnő, jó, tiszta gabonát c-épel és 
jó szerkezetű. Eu magam is nagyon megvagyok 
elégedve, mert a gyáramban a gőzerő még pontos 
kitartó erőt fejt. Sepsi-S/.t.-György, 1891. márc/.ius 
hó 7-éu. Alázatos tisztelettel lieke András s. k.

Vegyes rövid hírek.
A m eg y éb ő l. Halász Ferencz, Vasvármegye 

kii. tanfelügyelője f. hó 4-éu megkezdte 6 hétre 
terjedő szabadságát.— Doupona József in ur aszó ni— 
háti járásbeli illetőségű egyéu aziránt folyamodott, 
hogy a magyar állam kötelékéből elbocsájtassék.

A dunántúli ág hitv. ev. egyházkerület évi 
közgyűlését Papán e hó 12- és 13-án tartá Karsay 
Sándor püspök és R.dó Kálmán felügyelő elnök
lete alatt. — Wolf János malomgüdöri lakos f. 
hó 1-éu gabnával megrakott szekeréről leesett és 
szörnyet halt. — A Vasvármegye, törvényhatósága 
áltál rendszeresített utbiztosi állásra, melyre csak 
igazulváuynyal biró altisztek pályázhatnak, f. évi 
ang. 20-ig terjedő határidővel pályázat hirdette- 
tett. — Mózer Ferencz, a szombathelyi magyar 
királyi adóhivatal adótárnoka meghalt. — A gya- 
nafalvai vasúti utón levő 4. sz. Ribahid helyre, 
állítása elrendeltetett s a munkálatok teljesítésére 
Beüti Ferencz vállalkozott. — A szombathelyi da
los-egyesület f. hó 2-án tartotta szokásos nyári 
mulatságát, mely anyagilag a borús és esős idő 
miatt nem volt kielégítő. — Rajzoktatást kiváu 
életbeléptetui a közoktatásügyi kormány az ipa
rossegédek részére Szombathelyen.— A , dunántúli 
közművelődési egyesület* czéljaira Dénesfán sike
rült nyári tánczvigalmat rendeztek, mely 72 frt 
tiszta jövedelmet eredményezett. — A dunántúli 
javító-intézet, melyre Szombathely is aspirált, Szé
kesfehérvárott fog felállittatni.

A h a z á b ó l. Buslakon (Zalamegye) uj für
dőt nyitott meg Petrich Lajos. A fürdő Gelse 
mellett van s már eddig 52 vendég látogatta. — 
A váczi gazdasági kiállítás ideje alatt, szeptem
berben, az országos uőképzóegyesület és a vá
czi uőegyesület nagyobbszerü üuuepélyeket fog 
rendezni műkedvelői előadással, élőképekkel, tom
bolával, táuczczal. Ez alkalomra külön villamos- 
világitást rendeznek be Váczott az ünnepek he
ly éu. — A magyar államvasutak esztergom-ba- 
lassa-gyarmati vonalának ipolyság-balassagyar- 
mati szakasza e hó 15-én adatott át a nyilvános 
forgalomnak s e vonalon a zóna-tarifa szintén 
életbe lépett.— A zágrábi kiállítást e hó 15-én a 
bán nyitotta meg. — Az idei nagy hadgyakorla
tok az ország külömböxó vidékein részben már 
folyamatban vaunak, részben e hő folyamán tar
tatnak meg. A most folyó hadgyakorlatok közül 
a legnevezetesebb a komáromi vár ostroma, 
mely Albrecht és Vilmos lierczegek jelenlétében 
ment végbe. — Kiérkeztek azok az augusztusi 
éjszakák, a melyek különösen gazdagok szoktak 
lenni csillaghullásokban. A csillagászok szerint ez 
idén még u rendesnél is több csillaghullás lesz 
augusztus és szeptember havában. — Az országos 
méhészegyesület Temesvárott méhé.szkougreszszust 
tartott. — Zólyomvármegye Péteri községében a 
kálvária-hegy lejtőjén érdekes Cseppkő-barlangot 
fedettek tel. A barlang három, egymásba nyíló



terjedelmes teremből áll. melvelr t«1« vannak ft 
leg,*ze«y.élyesebb cseppkő-képződményekkel. — A 
felvidéki magyar közművelődési egyesület, ez. évi 
kö/^ylilé.-ét Ró’/.s>*ke,»y**ii txrtia.

i  li ii I lö ld  ró  Ausztráliában julins 13- a 
borzasztó nrvi/ pn .lit.ntt.ak — l Uniós ném-t 
c-ászár betege-dik . — Nicaraguában or.Miyme- 
zőt fede/.t.-k t i m-Iv v..ló'ásíOs arany-lá/.t idé
zett elő Közép Amur taban. Az arnuylermő ii* ly 
Plllizalpu C iball Ü'I b'*l 6 — U1 fontos aranyila- 
ra bokát ta la Inak. E_<v k nn» bukkant véletlenül 
H> első 18 tonlns aranydarabra. — E  hó 7 éli 
Hernclea niell-fi lóriik rablók •iiégtainedtak eg_\ 
franczia államp-difirt. RiiymOiid bérlőt és szolga
lat, Ruffi **t ugyanazon hely közelében, a h"l 
nemrégiben az • xpress-vonatot tartóztatták volt. 
f„|, és Hlhurc'.olt.ak őket. Ruffiet rövid idd múlva 
in ni ét. .-ib-C-at-Ulak, hogy kézbesítse Montebellu 
i/rof francia nagy követnek Ravmond levelét. 
im-l\b n az UöOüO frank váltságdíjat kér. — A 
szerb kormány szeptemberre nagy prőbamozgös*-
t.is Ó h.idgy ■> korlatokat rendelt el. A hadgyu- 
i ii,; « a bolgár határ mentén fognak nugtör- 
ten ii és negyvenezer főnyi katonaság vesz ben
nük részt.

Közgazdaság.
— .4 ro li ile - ro f  ( rő t  lihiiic), a s*ő- 

1 ö ite li fa k ó -  (feh é r) r»tlia«lft«a. Megemlé
keztünk arról, hogy szóleuik egy uj gombabeteg- 
sé<_'ét fedezte fel a „Borászati Lapok” szerkesztő
sége, mely uj b- t-gseg okozójának Mezey Gyula, 
a magyar-ó vari gazdasági akadémia botanikai se- 
gédtanara a Coniothyrinm diplodiella sacc. gom
bát. ismerte fel. Ugyancsak a fenti lap legköze
lebbi számában Mezey Gyula tollából megjelent 
részletes leírásból közöljük az uj és veszedelmes 
betegséget, illetőleg a következőket ; A rot-blanc 
Franczia-. Olaszország és Svájczban már nagy ká
rokat idézett elő és igen sokan még a szakfér
fiúk köz.iil is black-rot-tai tévesztik össze. — A 
szőlő bogyóját teszi tönkre s mint uálnuk még 
ismeretlen bajnál nem tudhatni, nem fog-e kü
lönösen az idei nedve9 időjárásnál nagyobb mér
veket ölteni. A betegséget a fürt elszáradása 
jelzi. A megtámadott fürt bogyóján kis fakó fol
tok jelentkeznek, melyek uemsokára a bogyó 
egész szövetét belepik. Ezzel egyidejűleg a bo
gyók felületén számos apró szemcse mutatkozik, 
melyek a Coniothyrinm gomba szaporodó szervei. 
Erre a bogyók megkeményednek, kiszáradnak, 
midőn is chagrin-bórszerüen néznek ki, mi onnan 
ered. hogy a héj alatt, levő szemcsék körvonalai 
tűnnek fel. E változások uemcsak a bogyókon, 
hanem a fürtnyélen is észlelhetők, sőt sok eset
ben itt előbb, mint a bogyókon. A fürtuyélen és 
a bogyók kocsánain mutatkozó foltok barnák, 
többé vagy kevésbé sötétek. — A fürtnyélen ke
letkezett eme sérülés néha elegendő arra, hogy a 
fürt leessen a tőkéről. A bugyiik a betegség kez
detekor fakó, később sárgás-barna szint öltenek, 
ekkor a szemcsék is hanmszinüek lesznek s az 
egész bogyó úgy néz ki mint ha földdel volna 
behintve. Később a héj, valamint a szemcsék is 
sötétednek, ezzel együtt a bogyó héja egyre job
ban ránczosodik s tartalma összeszárad. A baj a 
szőlölevelet npm támadja meg, csak a bogyót, 
a iflrtnyelet, é* néha a gyenge hajtásokat. Elbme 
ajánlatos a szőlők rézgáliczc/al eszközölt per
metezése. úgy mint a peronospora ellen, csakhogy 
erősebb t. i. 5—6%-os oldattal.

— G o m b o k  h u rg o n y  Ahöl. A legtöbb 
gombot ma már burgonyából készítik. A krumplit, 
ugyanis bizonyom savak ho/záadá-a és kellő pré
selés után oly anyaggá lehet változtatni, mely 
nagyon hasonlít a csonthoz sőt az elefántcsont
hoz is. Ez anyagnak a kémia segélyével megadják 
a kellő keménységet is, úgy, hogy az abból gyár
tott gombokat, melyeket külömböző szilire feste
nek, csak nagyon avatott szakértők tudják a csont- 
gomboktól megkülömböztetni. Mivel azonban a 
dolog természeténél fogva a krumpligombok sok
kal olcsóbbak, mint a csontgombok, csuk hamar 
az egész világon elterjedtek s maholnap a valódi 
esonigombokat egészen ki fogják szorítani. — A 
krumpliból e fölfedezés lévén most különben a 
legszebb ele fant CMUit-utánzatokat is készítik.

— L enyeli és  ro v a ro k  e lle n . Hogy 
mennyire bos/aiitó a nyári idény alatt a legyek 
és más rovarok tolakodása, azt csak a későbbi 
meleg időben fogjuk ismét tapasztalni. Idényszerü 
lesz tehát, felemlíteni, hogy egy franczia botani
kus azt Írja. hogy egy szobájában elhelyezett ri- 
c nus-uövény által megszabadult a legyektől. A 
növény levelei alatt számos néhai legyet talált 
s így arra a no-ggyőzödésre jutott, hogy e nö
vényben olyan alkatrészek vaunak, melyek főleg 
a I-gyekre és más rovarokra nézve ártalmasak. 
A dolog nemrég történt s a kísérletek, tudomá
nyos kutnta-ok most még folyamatban vannak. 
Riók nézve e hir azért érdekes, mert alig 1 — 2 
évvel ezelőtt nálunk nagy és eredményes mozga
lom indult meg a ricinus-növény nagyobb arányú 
termeiébe érdekében, sőt nemsokára több olyan 
gyárunk is lesz, mely e növénynek nálunk kitü
nően tenyésző bogyóit olajjá feldolgozza.

Irodalom.
„P á te r  H ilá riu sz.44

Az egri érseki lyceum könyvnyomdájában egy 288 
oldalra terjedő kötet jelent meg Balok József egri egy
házul. áld'-zár- •>.> tanítóképző tanártól. Cziine: „Páter Ili- 
lóriim “ Tartalma pedig niiölnietozetf, elmés és mindenek 
felett nagyon mulattató papi adomák, ötletek és jellemvo
nások gyűjteménye

Közel fél ezer ily mosolyra geij-sztö kis apróság 
van benne, mely csak ízelítő akar lenni egy ésó 'bi kö
tethez, mely rFrái r JukundufZ" czimet fogja viselni.

Az első kötet s ó! pápák, bibonn kok, érsekek és 
püspökök, prépostok, kanonokok, apó-ok. e p rések és 
plébánosokról feljegyzett és a s/.ájbag.omin>okról fenn
maradt mulattató epizód és esene-oyeki<U.

A könyvui k ára 1 frt 50 kr, kötve 2 frt. Melegen 
ajánljuk az olvasóközönség ügyeimébe.

Néhány kis anekdotát mutatványul ide iktatuuk :

Minden beveendő kispaptól megkívánta a püspök, 
hogy valamely hangszeren játszani tudj-n. A többi közt 
egyszer bárom lévai tiu jelentkezett nála fölvételre. A püs
pök sorba kérdő őket:

— Miféle hangszert tudsz?
— En harangozni tudok, mondja az első.
— Hát te másik ?
— Eii meg orgonaszijat húzni.
— És te harmadik mit tudsz?
— Fütyülni.
— Nagyon jól van, mondja a pü pök, titeket is jól 

tudlak használni s éppen a bevallott tudomány knál fogva 
beveszlek benneteket a gyöngyösi szemináriumba (azaz a 
gyöngyösi barátokhoz kolduló fráternek;.

Persze mind a három visszament Lévára

Gödöllőn utazván keresztül, tirassalkovich herczeg 
tudni akarta, ki utazik Gödöllőn kei észtül négylovas hin
tóbán huszárral. Végre is czigány ken gyei futóját utáua 
szalasztó, kérdené meg, ki ül a kocsiban.

A czigány nagyuehezeu utolérte a hiutót s lihegve 
kérdi:

— Ki vau a kocsiban ?
— Episcopus Agrieusis, felel röviden a püspök.
Mikorra azonban a czigány haza ért, elfeledte a mon

dást s az üzenetet így jelenté be :
— A bizsun, eb is, kopó is, agár is.

Komoly és hallgatag ember volt Szenczy Ferencz, a 
tudós szombathelyi püspök; bán -m ha megszólalt, akkor 
fejeu találta a szöget.

1854-ben, szokása ellenére, egyszer névnapján táblát 
adott, melyre a többi közt az akkori Bach-huszárok egyi
két, Haha kinevezett törvényszéki elnököt is ineghitta.

Midőn sz étkezés és a bor javában folyt, Szenczy 
egyszerre csak llahnhoz fordul és a legkomolyabb arczczal 
kérdi tőle:

— Wie viel Kinder habén Sie, Iliim ?
— Keines.
— Nuu da siud Sie sehr eiu schlechter Ilahn !'

Kopácsy József, volt veszprémi püspök, Sümegül tar
tózkodván, egyik sétája alkalmával egy vén czigány kért 
tőle alamizsnát, ki, mig tehette muzsikával kereste kenyerét.

— Hogy hinak ? kérdé a főpap.
— Szelepcsényinek, volt a felelet
— Szelepesén)'i: csudálkozik Kopicsy — hisz az 

egykor híres prímás volt I
Ázs, ázs, áz8 — vág nagy örömmel az öreg a főpap 

szavába — ázs én voltam, lám még a pispek is hallotta 
híremet!

Rudnyánszky beszterczebányai püspöknek egy alka
lommal előkelő vendége volt. Midón a bojtos ebédnél a 
halat felszolgálták, egy szálka a vendég torkán akadt s 
elkezdett fuldokolni.

— Udii Janó (üsd Jancsi), kiált megijedve a püspök 
tót inasának.

Ez sem rest, jól nyakon üti a vendéget, s a szálka 
kiugrik.

Történt, hogy néhány hét múlva más vendege volt a 
püspöknek, akinek latinnyclven elbeszélte a fentebbi esetet 
neki. Midőn elbeszélés közben e szavakat ismételte: IJdri 
Janó, az inas azt hívón, hogy ismét veszély forog fenn, 
ugrik s a mit sem sejtó vendéget, a ki éppen töl lőtt ká
posztát evett, jól nyakon teremti.

Ilyen figyelmes inas volt Janó.

A nap és éj hossza.

Julins
4 nap 4 h o ld

Ul “!"* szik “  ,2H
1G. 4 .5 5  7 .1 0 5 .2 9  0- 8
17. 4 .5 6  7 . 9 6 .1 6  1. 7
1*. 4 5 8  7 . 7 6 .5 8  2 i2 0
III. 4 5 9  7 . 5 7 3 1  3 .4 2

2 0 . 5 . 0 7 .  4 7 .5 8  5 .1 0
SÍ. 5. 2 7 . 2 8 .2 0  6 3 8
SS. 5 . 4 7 . 0 8 4 1 .  8 .  3

I M a cz i  á r a k  :
Az üzlet a múlt na

pokban, élénk kereslet 
mellett szilárd volt — 
Tegnap óta azonban 
lanyhább hangulatról 
értesít a táviró.
Búza —.— .—
Uj bu/.a 9 50 9.10 

„ rozs 8-— 8 50 
Zab 5.20 • —
Köles —.— .—
Kukorica 7.— .—

H I R D E T É S E K .

Hirdetmény.
A vármegyei árvaházban üresedés

ben levő muraszombati járás tanitoköre i

1-szÖr vagyontalan; 2-szor, hogy 6-ik 
é! tévét betöltötte, <le 12 évnél még 
■Hm idősebb; 3-szor ragályos betegség
ben, szellemi vagy testi fogyatkozásban 
in ni szenved s védliimlőoltási bizonvit. 
vány nyal bir.

Vak vagy süketnéma szülök az el
haltakkal ugyanazon tekintet alá esnek.

Folyamodok szabályszerűen felsze
relt kérvényeiket a muraszombati já
rási tanítókor elnökségéhez czimezve 
aug. 25-ig adják be.

Csendlak, 1891. aug. 15.
VÖLGYI FERENCZ

a kör elnöke.

X  M elyik  lap ra  fize«ísííuk e lő ?
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Gazdag tartalminál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

jÜ‘H‘I(T|(‘S
O  tJ

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 különbözó olvas
mányuk gazdag tárházatették az „Egyetértésit 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos bü 
tudósítást egyedül a/. „Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazilaközöuség 
nem szorul többé idegennyelvtt lapra, mart 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 vau. 
Változatosan szerkesztett tározíjaban, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. 
2 — 8  regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 80- 40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jóinagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, tízessel elő az „Egyetértés"-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., 
1 4 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. 22-*)

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Braun Ignác/, 
végrehajtatónak, — Horváth János végrehajtást 
szenvedő elleui 46 frt 08 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombat
helyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járás
bíróság) területén levő Vasvecsés községben fekvő 
a vasvecsési Dl. sz. tjkvben felvett A f  6ö2. hr. 
sz., 71. há/.sz. birtokra az árverést 528 frtbau 
e/.euuel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a feunebb megjelölt ingatlanok az lM!>ít« 
év i a u g  un* lu *  lió 2 1 -ik  n a p já n  d. e. 10 
tirakor Vasvecsés községben a biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladalui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla- 
nők becsárának lü százalékát készpénzben vagy 
a z 1881. LX. i. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyam mull 
számított és az 1881. évi novemb r hó 1-én 333$.

alapítványi helyére pályázat nyittatik.
Az alapítványi helyre felvétetik 

első sorban azon árva, avagy félárva, 
kinek atyja muraszombat-járási tanító; 
ilyennek hiányában Vasvármegye bár
mely tanítójának árvája valláskülönb- 
ség nélkül, ha hitelesen igazolja, hogy

szám alatt kelt jgazságügymiiiiszteri rendelet 8-ik 
g űbiin kijelölt óviidékképes értékpapírban n ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tcz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elő leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el- 
i- mervényt átszolgáltatui.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
Muraszombatban 1891. május hó 25-éu.

SAÁRY J„ k;r. aljárásbiró.

Nyomatott Gr&.ibaura Márk gyorssá]tóján Muraszombatban.
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