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E I ö f i z e 1 é s i á r
Esi ész iviv 3 frt. Félévre 1 Irt 50 kr. — A gazd. link 

egylet tagjainak: égés/, évre 2  frt, félévre I frt 
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz 
intézendők.

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

A szerke Ízlésért felelős :
TAKÁCS U. ISTVÁN', e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyél) szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési díj : l hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél iO kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 6  kr. Bélyegdij 30 kr. 

N'jilttér petitsora 25 kr.

Leborul a magyar az ó nagyjainak emléke 
előtt.

Gyermektől unokára, (léd- és ősunokára száll 
a hagyomány, költő dalolja meg lantjain a hőst, 
a hazafit

Árpád apánk hazat szerzett veres harezok 
után, az ó utódai karddal kezükben vérzettek el 
apró csatározások közepet;e: emez oktalan ön- 
pusztitás alatt tapasztalta e nemzet, hogy „111 
m é g  a  n i i ig y u r o k  I s t e n e ! " ,  adott népünk
nek szelíd gondolkozása, a legködösebb jövőbe 
látó bölcs kormányzót, észre csodált államíértiut, 
aki hüvelyébe dugatta a kardot, félre tétette az 
ijjat és buzogányt, ekeszarvat adott a munkára 
termett kézbe, állandó otthont, családi örömtelt 
tűzhelyet teremtett a barangolóknak.

Belenyúlt irgalmatlan ke/.zei a darázsié- 
szekbe is.

Kivetkeztetto nemzetünket az örökös, czélta- 
lan harczvágyból, ledöntötte a pogány oltárokat, 
s a keresztfát, az isteni szeretet jelvényét állitá
helyébe

Megkeresztelkedett maga, hirdette a legszen
tebb vallás világra szóló tanait, felvilágosította a 
magyart az újjászületés elodázhatatlauságárol, ha
csak nem akar a hunok- s avarokként nyomtala
nul. dicstelenül eltűnni a föld színéről.

A magyarok Istene küldé nekünk lázt. Istvánt.
A nagy szellemeket sem testvérimre/ sem 

összeesküves sem a tőr meg nem állítja útjukban, 
ők haladnak czéljuk felé.

És szent Istvánnak igaza volt! A hittérites 
munkája mellett felosztotta az országot; szervezte 
a vármegyéket, a bíráskodást, a honvédelmet, 
ritka bölcs tapintotta! tevén egységessé a nemzeti

életet a hatalom központosítása áltál úgy hogy 
azt mégis megoszsza király és nemzet közt.

Es alapított hazát, a magyarnak: ezredévnek 
örökös hulláma csapkodja, majd-majd elborítja a 
szirtet, de a viharok elnyugohtak, a hullámok 
szelid ebként nyaldossák a szírt lábát es Hunnia 
ott áll az ellenséges, ádáz, gyűlölködő népfajok 
felett.

A mohi pusztából újra kelt föl, a mohácsi 
mezőn újra ebredett, Világos után isméi munká
hoz fogott a nemzet és

„Nyolca századoknak vérzivatarja közi 
Rongált budaiuk tornyai állanak,
Ámbár ezerszer vak liizedbeii 
Véreidet, magadat tiportad."

Ez is Szt. István szellemes müvének köszön
hető, a mint öve a dicsőség, hogy hajdan

„Magyar tenger vizében hunyt el 
Éjszak, kelet s dél hulló csillaga “

A hálás nemzet megértette vegre valahára a 
nagy idők nagy emberének évezredre kiható örök 
bölcs intézkedését es annyi félreértés, balmagya
rázat, kishitűség, Isten tudja miféle felekezeti 
féltékenykedés szerencsés leküzdésével 800 év 
után törvénybe iktatta, hogy vau nemzeti ünnepe 
a magyarnak is, augusztus --‘-ka, Szent István, 
első magyar király névünnepe, amikor is méltáu 
várjuk, hogy egy szívvel, egy leiekkel hangoztas
suk lelkesülten Kárpátoktól Adriáig :

„Isten áldd meg a magyart !

Térdelj le magyar! nézz fel az égre áhítattal 
s megemlékezve Kisfaludyval:
„Uj uap fényié le ránk, aouyi veszélyek után 
Éi magyar, áll Hala még! A mull csak p :ldu legyen most. 
8  égve honért biziou nézzen előre szemüuk."

és kérjük a szent nagynevű Királyt hogy ébres
szen fel minket, idejekorán, ha veszély fenyegeti az 
ő országát.

Ülje ki belőlünk a konkoly csiráját, az átkos 
visszavonás, a marakodó gyűlöltség magvát, hogy 
együtt és egyek legyünk a zöld asztalnál, s ha 
kell épen, . . .  a piros mezőn !

Kérjük ót, hogy vezéreljen el boldogan, sze
rencsésen az újabb ezredévhez, bizalommal és 
reménynyel elgondolván Petóiivel:

„így kérésziül éltünk hosszú ezer évet,
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, :i midőn már elértük a révet,
Az u'olsó habok wltem“ssenek ?“

T. E.

Nökepzés és nevelés.
(Országos nóképző-egylet.

A megoldásra váró társadalmi és nevelési 
| kérdések sorában h i őuevelés egyike a leg- 
| fontosabbiknak és legsürgősebbeknek. Reális 
I km uuk imp nap u .in mondhatni villámgvor- 

sasággal halad i lőre azon az utón, hogy a női 
I nemet évezredes ni tubusát ól megfoszsza, az 
í eszményiség, gyöngéd.-ég piedesztáljáról le

szállítsa s belevonja a mindennapi munkál- 
' kodás forrongó légkörébe.

Korunk szelleme és viszonyai úgyszólván 
kényszerítik a nőt, hogy kilépve a család 
szűk köréből, biztosítsa magának az önálló 
megélln tés lehetőségét minden eshetőséggel 
szemben, sőt a családi élet körén belül is 

1 megkívánja, hogy a kenyérkereset nehéz mun- 
k jiban, mely alatt az erős férfi is már-már 

' roskadozni kezd, résztvegyen 8 ő a gyenge, 
megfelezze azt az erőssel.

Kívül esnek e sorok czélján fejtegetni 
; azt. hogy e kényszer mennyiben hat vissza 
i i nőknek természettől nyert hivatása: a csa- 
! ládiasság rovására, annyival inkább, mert e 
■ baj orvoslása csakis önmagából kifejlődő liosz- 
| sz.bb társadalmi átalakulás utján várható

11a már a szűk családi körben úgyszólván 
| egyéni hivatás betöltésénél szükséges, hogy a 
5 nő nemcsak tudatával, hanem tudásával is 
j b i jón mindannak, ami női, hitvesi, anyai es 
i háziasszonyi kötelességének teljesítéséhez meg-

A doktornő.
-  Orosz rajz K a s c b t s c h « w s k i I.-tól 

Németből fordította: EBEUL RÓZA.
(Folytatás.;

Gyorsan felöltözött, befogatott és sietve haj
tatott Anna férjéhez, ki ugyanazon reggelen a 
következő levelet kapta :

„Uram !
Mi sohasem értettük egymást és sohasem 

f o g j u k  egymást megérteni! Az ön zsarnokságát 
U B .n  vagyok képes tovább elviselni. Az emberiség 
legnagyobb kincsét, a szabadságot megakarom 
magamnak őrizni, azért távozom örökre innen. 
Utánam tudakozódni hasztalan volna. Talán fog 
egykor hallani a gyógyászat tudoruőjéről. Al- 
kowvzka Annáról. Ha hirem azonban esetleg nem 
jutna odáig hogy ön is hallaná, az lényegtelen. 
Ismétlem azonban még egyszer azt, hogy semmi 
sem képes engem arra birui, hogy határozott 
szándékomtól elalljak. .

Alkowí/.ki a levelet nyugodtan összehajta s 
azután átment nejének szobájába, átkutatván ott 
minden szekrényt, almáriumot, lezárta azokat s a 
kulcsokat meg a levelet pedig nevetve zsebebe 
dugta.

— Még csak fehérneműt sem vitt magaval 
a nugybölcseaégü gyógyászat tudoruöje ! uevetett 
e felfedezés által felvidítva.

E pillaua»bau rohant be Saboriua,

— Niuct itt Annácska ? kiállá lel, alig, hogy I 
a küszöböt átlépte. Talán ö tudja, bová ment 
N mám ?

— Tehát mind a kettő együtt szökött m< g,
folytatá Alkovszki uevetv-. Valős/.ioüieg mind a 
U.-tlö II luil'iliinjévé nkt.1 válni! . . .
Mily dicsőség, mar előre versenytárst szerezni 
magának !

— Oh a s/.breucsétleuck ! jajgatott ellenben 
S.tborioa, mit fognak kezdeni oltalom s pénz 
nélkül V! Hajtassunk azounal a rendőrséghez!

— Úgy au minek magunknak s a rendőrség-
nek hasztalan fáradságot szerezni!............Majd
maguktól jönnek meg s nemsokára itt is lesznek. 
Az éli nőmnek nincs útlevele, sem pénze, de még 
fehérneműje sem . . .

— Ninának uieg éppenséggel semmije sincs !
— Akkor legkésőbb holnapig meg lesz azon örö

münk, hogy viszont megölelhessük,sziveinkhez szo
ríthassuk őket. Őszintén megvallva csak örülök an
nak. hogy a dolog igy történt. Az éppen nem fog 
ártani nekik, habar talán kissé gyengédtelenül is, 
de fejük legalább a túlzott eszméktől megszaba
dul. Nem teljesen meggyőződve, de azért mégis 
uyugodtabban tért Saboriua haza. Egyelőre Al- 
kovszlu tanácsát követé s várt, vájjon a két szö
kevény saját önelhutarozásból tog-e visszatérni.

Megbeszélésük folytán a két barátnő a nyil
vános könyvtár közelében találkozott, honnan is 
csevegve s nevetve az egyetem felé haladtak. Az 
ajtónálló a két elegáns selyemruhás hölgynek 
tiszteletteljesen segité le bársony buudáit s sip
káját kezében tartva udvariasan luutitá meg a 

, hivatalhoz vezető ajtót. A tudoiuáuy e szép ta

nítványait mar itt várta az első csalódás. Midőn a 
hivatalnoknak, ki őket előzékenyen dolgozó szó- 
bajába vezeté, kívánságaikat előadták, az őket 
előbb a teljesítendő formalitásokkal megismer
tető, mely szerint az igazgatósághoz egy folyamod
ványt kell benyújtaniuk,mit időveszteségük daczára 
iné*/ helybenhagytak volna, a többi föltétellel azon
ban sehogyan sem tudtak kibékülni. Először kí
vántak tőlük bizonyítványt tanulmányaikról, ennek 
hiányában pedig kötelesek magukat szigorú fel
vételi vizsgának alávetni, s tekintettel arra, hogy 
még nem nagykorúik, tartozuak atyjuk, esetleg 
gyámjuk írásbeli beleegyezését is beadni.

A szökevényeknek, kik a dolgok valódi állás
pontját bevallani nem akarták, nem maradt egyéb 
hátra, mint látszólag a legjobb arezot mutatni, a 
kellemetlen fordulathoz. A nyájas hivatalnoknak 
a nyert fólvilágositásokat megköszönvén, azon 
ígérettel távoztak, hogy a kiváut okmányokat 
megszerzik.

Valóbau a nők törekvéseinek csak mindenhol 
akadályokat gördítenek útjába, monda Anna Feo- 
dorovua kedvetlenül, midőn ismét az utczán vol
tak. Ez azonban ne riaszszon vissza bennünket. 
Földrajzt, történelmet, számtant a nevelőnőinktól 
tanultunk, most a fő a latin- és görög. yelv. kü
lönben ez sem fog nekünk nehézségeket tenni, 
majd könyveket veszünk maguuknak s a világuak 
megmutatjuk, mire képesek a nők.

— Vau neked pénzed ?
— Egy kópékéul sincs, férjemtől nem aki r-

tam elvinni semmit, én pedig nem rendelkezem 
pénzzel. Ebben a tekintetbeu rád számítottam 
Niiia ! (Vége köv.j



kívántatik, mennyivel inkább szükséges az oly 
nőnek, kit helyzete már eleve arra utal. hogy 
exisztencziája biztosítása végett oda álljon a 
munka mezején a férfiak sorába s ugyanazon 
teendőknek helyt álljon, hogy az ily nő bírjon 
is ama feltételekkel, azokkal az ismeretekkel, 
a tudományoknak, a gyakorlatnak és testi 
erőnek azon fegyvereivel, melyek a nem neki 
szánt pályán számára győzelmet biztosítsanak.

A leányok nevelése és tanítása, mely ezelőtt 
a fiukéval karöltve haladt, s egy darabon s 
aztán elválva tisztán a házi teendők elsajá
títására szorítkozott, ma a kora gyermek
években különválva, önállóan indul és halad 
tovább, átvevőn az általános ismeretek köré
ből mindazt, ami nem áll ellentétben a nő 
hivatásával s fokozatosan és rendszeresen 
képezi és képesíti a leánygyermeket arra, 
hogy a szükséges ismeretek birtokában ön
erejéből is megélhessen.

De vájjon elég-e, ha a nőnevelő intézetek 
lehetővé teszik leányainknak a jelzett isme
retek elsajátítását s azon műveltségi fok meg
szerzését, mely őket sok tekintetben a férfiak
kal egyenjogúságba helyezi?

Nem-e kell, hogy főként első sorban te
kintse hivatásának a nők nevelésére hivatott 
intézet, hogy a gondjaira bízott leányokban 
nemök gyöngéd tulajdonságait: a nőiességet, 
a családiasságot, háziasságot, gyengédséget, 
szelídséget, nyájasságot ébressze fel és fokozza, 
hogy megismertesse hivatásának fenkölt és ma
gasztos czéljával, hogy az ismeretek elsajátí
tásával ne tegye a nőt tudásában elbizako
dott, száraz professzorrá, hanem azok nyomán 
rávezesse ama lelki tulajdonságai felismerésére 
s szellemi tehetségei érvényesítésére, melyek
kel az édes otthont, a boldog családi kört 
valóságos földi paradicsommá varázsolhatja.

Valóban ez az igazi nőnevelés czéija s csak 
e kettőnek helyes összekapcsolásával nevelhe
tünk a hazának és a társadalomnak h ivatá
suknak megfelelő derék müveit magyar nőket.

E gondolatok foglalkoztattak bennünket, 
midőn egy ismert kitűnő leánynevelő-intézet: 
az országos nöképzo egylet által fen tarto tt fő
városi zöldfa-utczai tanintézetnek idei évzáró 
ünnepélyén megjelentünk.

M ert ami eddig mint homályos vágy és 
sejtelem élt lelkűnkben a nők igazi hivatásá
ról, a helyes nőnevelésről, azt i t t  szemtől- 
szemben megtestesülve láttuk. Láttuk fokról 
fokra mint egy pyramis lépcső-fokait, a pi- 
czíke csöpp kis leánykától, akit sírva hoztak 
ide édesanyja vagy a kisdedóvónő megszokott 
köréből, a felserdült, kifejlett, világba lépni 
készülő leányig, aki immár képesítve van, hogy 
maga vegye át azou újabb leánynemzedék 
vezetését és nevelését, mely most oda jut, a 
hol ő néhány év előtt kezdette.

Felesleges dolog volna ehelyenazorsz.no- 
képző-egylet kitűnő tanintézetének úgy is jól 
ismert szervezetével foglalkoznunk. Hivatását, 
czélját és rövid történetét azonban legyen 
szabad az intézetet fentartó egyesület ez évi 
közgyűlésén Veress Pálné szül. Beuiczky ller- 
min elnöknő megnyitó beszéde alapján a kö
vetkezőkben ismertetni:

„A GO-as évek végén, a nőnevelés előmozdí
tása érdekében, jelentékeny mozgalom jött 'étre. 
A kezdeményezést e téren a uőképzó-egylet indí
totta meg, mely czélul tűzte ki, hogy a nők ér
telmi kiképeztetése magasabb fokra emeltessék.

A „Nőképző-egylet* czéija elérésére három 
irányban tevékenykedik; egyik eszközéül válasz
totta azt, hogy 1809-ben egy kérvényt nyújtott 
be a képviselöhá/.hoz felsőbb leányiskolák felál
lítása érdekében, 9000 nő aláírásával támogatva. 
E kérvényt Deák Ferencz tette le a ház asztalára, 
mely a közoktatásügyi miniszternek lett. kiadva 
„intézkedés végett.* Ezen kérvény alapján, mely
ben az előadandó tantárgyak voltak kijelölve, léte
sültek hazánkban a felsőbb leányiskolák.

Másik eszközül — ezt megelőzőleg 1867-ben 
— egy leánynevftlő-tanintézetet létesített az egylet, 
melyben elveinek megvalósítására úgy állította 
össze a tentervet, hogy a növendékeknek, ha a 
közép-tanfolyamot befejezték, hol máris szép is
meretkört szerezhettek s mar elérték 14—15. éves 
korukat, a lélektan, gondolkodás, egészség, nevelés 
és módszertan, az eszthetika, magyar irodalom- 
történet, chemia adassék elő a három legfelső 
Otftálybau. Ürömmel tekiuthetüuk ez lutézetüukre,

mely neme ak hazánkban, de külföldön is ritkítja 
párját.

Egyletünknek még harmadik feladata is van 
melyet szem előtt kell tartania; ez pedig az, hogy 
a nőnevelés terén minden mozzanatot eber ngye- 
lemmel ki'érjen. úgy hazánkban, mint a külföldön 
is; kövesse és létesítse mindazt, a mi jó, a ferde 
irányt pedig törekedjék niegczáfolni, hogy az e 
téren nehezen kivívott eredmény ködfátyol képen | 
el ne tűnjék, hanem fejlődjék tovább és haladjon.*

Ezek után u nagyérdemű elnöknő azon 
többek által hangoztatott nézet ellen kelt 
sikra, hogy a nevelés-, lélek- és gondolkodáb- 
tau oly szaktudományok, melyeket csak a ne
velői pályára lépőknek kell unitiatok. Hogy 
ez nem igy van s hogy minden nőnek, min
den anyának mennyire szüksége van e tudo
mányok ismeretére, azt a nagy tudományit és 
széles ísmeretkörü elnöknő fényes, szónoki 
lendületű beszédben bizonyította.

A beszédnek e kiválóan fontos részletét 
a következőképen ismertetjük :

„A nőnek, mint anyának, legfőbb hivatása, 
hogy a saját gyermekét öntudatosan, kívánt si
kerrel tudja nevelni. Ebből következik, hogy a 
nevelőnek s az anyának egy és ugyanaz a feladata, 
egy irányban, ugyanegy czél felé kell közremű
ködniük, vagyis egymást kiegészíteniük, tehát ha
sonló szellemi és értelmi képzettségre van szük
ségük. Megengedhető, sőt kívánatos, hogy a neve- 
lőiiő több technikai ügyességgel bírjon, jobb m 
tudjon zongorázni, rajzolni, ékesebben idegen nyel
veket beszélni, szebb kézimunkát készíteni, mert 
ó foglalkoztatja a növendékeket, de lelki műveltségre 
ne álljon az anya alantabb a nevclönönél.

A lélektan az emberi szellem tehetségeit is
merteti; útmutatást nyújt: miképen juthatunk em
ber- és önismerethez és erkölcsi szabad akarathoz, 
az ember e legkiválóbb méltóságához. A logika, 
vagy gondolkozastauuak azon nagy becse van, 
hogy bennünk a gondolkodás törvényéit világos 
tudatta emeli, megtanít, hogy kerüljük a tévedé
seket, megmutatja, mikéül lehet a helytelent és 
hamisat felismerni, az igazságot keresni és meg
szeretni, a luduivágyat a világossághoz vezetni. 
Az esztétika arra tanít, hogy a szépben eltalálhat
juk az eszmét, a nemest, az ideált! A nevelés
tudomány útmutatást nyújt arra nézve, hogyan 
kell a gyermek testi és lelki erőit czéliráuyosan 
kifejleszteni, kedélyét és jellemét képezni.

Nem baszuosuak-e, sőt uélkiilözhetlenek ezen 
ismeretek az anyára nézve? Ezeu tanulmányokat 
miuden müveit család leányának végeznie kellene.

Mi nők, kik legközvetlenebbül érezhetjük, 
minő irányban kellene a nőnevelést vezetni, min
denekelőtt hangoztassuk, hogy a nők teljesen 
szellemi kiképeztetésére okvetlen szükséges a lé
lektan, jól megmagyarázott, könnyen érthető mo
dorú, inkább idealisztikus irányban. Minden anya 
törekedjék leányának módot nyújtani e tudomá
nyok elsajátítására.*

íme, ily magasztos, ily nemes, ily nagy
szerű eszmék vezetik az oraz. nőkép/ő-egylet 
intézőit a leáuynevelés terén. Iiy körülmények 
közt nem lehet csodálkoznunk az intézetnek 
évrői-évre fokozodo sikerei és előlialadása fe
lett s örömünknek adliatu k kifejezést, hogy 
ily intézet hazánkban fennáll és virágzik.

Kétségtelen, hogy az érdem és dicséret 
főként az intézet kitűnő és lelkes vezetőit il
leti meg. Az egyesület élén álló őzv. V eres  
Pálné. özv. gróf T e le k i Sándorné, M a jth é n y i  
Alajosné és J iu d i ta y  Józsefné azok, kik az in 
tézet szellemi vezetését lelkes buzgósággal, 
nagy tudosnánynyal és sok gyakorlati tapasz
talattal irányítják, de ki kell emelnünk, hogy 
a munka és igy a siker nagy része is a tan
intézet tényleges vezetőiét ö/.v. J a a is c h  Jó 
zsefué igazgatónőt és V á m o ssy  Mihály igaz
gatót illeti meg, a kik teljes odaadással, való 
bán páratlan buzgósággal szentelik tehetsé
güket az intézet helyes vezetése és felvirágoz
tatásának.

Szinte megzavarná ez őszinte sorok össz
hangját, ha mindezek után a sab'onszerü vég
szóval fejeznék be isin rtetésiluket. hogy ajánl
juk e derék, jóravaló intézetet olvasóink 
figyelmébe.

Oly intézetnek, mely a hazának és társa
dalomnak tett szolgálatok terén ily kiváló 
eredményeket mutat fel, nincs szüksége mások 
ajánlatára, az önmaga ajánlja magát, a falai 
közül kikerült jeles magyar honleányok által.

M. F.

feh--ve 
Ki

Jegyzőkönyv
Muraszombatban, 1891. au-. 10-án a muraszombat- 
mafalvai vasúti érdekeltség alakuló üléséről.

J ion vaunak : Kovács Károly, mint a vasúti 
ötös bizottság alelnökének elnöklete alatt : Pintér 
Géza ügyvéd, Pollák Pongrácz főszolgabíró, Agus- 
tich Pongrácz járasbiró, Saáry József aljbiró, Er- 
niHzt Gyula jb. aljegyző, di. Czipott Zoltán j. 
orvos, Horvi ít h György ügy véti. Olajos Sándor 
ügyvéd, Csorna Jenő szolgabtró, Smkovich Kál
mán takptári pénztárnok, Krausz Miksa adópénz
tárnok, Koltay Győző telekkönyvvezető. Bölcs Béla 
gyógyszerész. Faschinger Győző tptári könyvelő, Ár
vái Bernáf, Árvái Henrik, Neuman Adolf, Neiiman 
Vilmos. Ambrus Sándor. Fiirst Albert, Hartner Ká
roly. Meixuer Mátyás kereskedők, Skerlák József
körjegyző ViijeczGyörgy városbiró, M<-tzker Mátyás 
szám tartó, Győi Ily Béla hivatalnok, Bácz János bir
tokos, Rntknhl Mihály építőmester, Puhán József 
tanító. Iteif Zsigmoud hivatalunk, Somén János bir
tokos. Kovách Mátyás, Tompa Lajos, Ooál Mihály, 
Frankó János,Keresztury Kálmán,Bors Mihály,C-ap- 
lovics Ferencz és Szeredy Lajos körjegyzők, dr. Da- 
bránszky Péter földbirtokos.Voglor György vendég
lős, Kölni L:pót kereskedő. Mezővár, Kislak. Mártou- 
liely, Sz.-Benedek,Battyánd, Márkusháza.l’rosznyák* 
községek képviselőtestülete, Kühár József. Horváth 
József postamester. Skruhán Iván. Skrilecz István, 
Skrilecz Mihály, Nemcsics József, Kühár János, 
Horváth József, ív midi la István, Buzetty Jáuos, 
Krzsaukó József, Beiicsecz István, Sziávicz József, 
Beukó József, Czipotb Miklós, Bankó Viktor, Bük- 
vic-i József, Kühár István, Vérén József, Christ 
Antal, Clnist Ferenc/ Siukécz János, Kühár Ist
ván Jakab, Horváth Áilám. Martinecz István. Jó
nás Jáno->, Sostarécz József. Benkovics János ta
nító, Sebőnkéit Lipót, Mayer Sándor kereskedők, 
Grüubaum Márk nyomdász, Kirbisch Ferenc/ 
kereskedő. Bakó János tanító, Dívjak János, 
III is ebi Jakali kereskedők, Tótth Miklós végre- 
bajtó, Divjik József. Wilfinger Károly s. tanító, 
Csárics József lelkész, Horváth Sándor, dr. Varga 
Gábor ügyvéd, Molnár Gyula körjegyző, Roseuberg 
Gyula kereskedő, Láng Alajos községbiró, Takács 
R. István titkár és többen.

1) A muraszombati gazd. fiók-egylet által 
kiküldött vH>ut-eiőkészitő bizottság részéről Ko
vács Károly, mint ama bizottságnak ab-lnöke el
foglalván az elnöki széket, Grf Batthyány Zsigmoud 
mint ugyanazon bizottság elnöke részéről hozzá 
intézett levél felolvasása mellett sajnálattal kon
statálja, miszerint, az elnök kénytelen volt a mai 
napon családi ügyekben elutazni s előadót kérte 
fel a jelen ülésben leendő képviseletére, egyúttal 
örömét nyilvánítja afelett, hogy az érdekeltség a 
fenforgó fontos kérdés tárgyalására oly impozáns 
számban jelent meg, kifejezi arra vonatkozó re

gényét, hogy az érdeklődés ily fokú nyíl vaníliása
mellett a már megkezdett tervet lehetetlen dia
dalra nem juttatnunk, végül felkéri az érdekelt
séget, hogy az elnök Öméltósága által előadott 
indokokat tudomásul venni s előadót a helyette
sítéssel megbízni szíveskedjék.

Az érdekeltség sajnálattal veszi tudomásul, 
hogy gróf Batthyány Zsigmoud Öméltóságát, mint 
a vasút-előkészítő bizottság általánosan ismert 
ügybuzgó elnökét körében neiu üdvözölheti s fel
kéri az alelnököt, hogy az előkészítő-bizottságnak 
az eddig történtekre vonatkozó jelentését ter
jessze elő.

2) Alelnök a vasut-elökészítő bizottságnak a 
.Muraszombat és Vidéke* uug. 16-iki szamában 
már közzétett elnöki jelentést egész terjedelmében 
felolvasván,

az érdekeltlég a jelentést jóváhagyólag tu
domásul veszi s egyúttal úgy annak elnöke gro'f 
Batthyány Zsigmoud, mint unnak tagjai ügy buzgó 
működéséért szívélyes köszönetét mond és elisme
rést szavaz.

3) Iuditváuyozza az alelnök, hogy az érde
keltség a jelen ülés vezetésére egy elnököt és egy 
jegyzőt válasszon.

Az érdekeltség megválasztja a mai ülés ve
zetésére elnökül Kovács Károlyt, és jegyzőül Ta
kács R. Istvánt, minek következtében elnök a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Pintér Géza és Horváth 
György urakat kéri fel.

4) Alelnök indítványba hozza, hogy az érde
keltség mondja ki, miszerint, a Gyanafalva—mu
raszombati vasúti érdekeltség azen értekezleten 
megalakul, valamint annak képviseletére és ügyei
nek vezetésére elnököt, alelnököt, titkárt, pénztár
nokot s egv nagyobb és szűk' bb körű úgynevezett 
végrehajtó bizottságot választ. — Emtéu Pollák 
Pongrácz főszolgai.iró indítványba hozza, hogy az 
érdektltség elnökéül válassza meg grót Szápáry 
Géza önagy méltóságát, mint a k> az eddigi moz
galmuk iránt szívélyes figyelme-, úgy vagyoni-, 
mint társadalmi súlyánál fogva a mozgalomnak 
továbbra is kétségtelen sikert biztosit. Az érde
keltség kitörő lelkes'déssel fogadja az indítványt, 
kész ez iráuybau azt azonnal egyhangú határozatta 
emelni, 0  uagyméltóságát e határozatáról küldőt I- 
s égi lég értesíteni, illetőleg öt e bizalmi állás szi
ves elfogadására felkérni. Miután azonban az elnök 
tudomására hoz/# az értekezletuck, hogy ő nagy



méltósága azon indoknál fogta, meri Muraszom
batban, illetőleg az. érdekeltség körében csak az, 
évnek igen csekély részéi töltheti s Így H/ iltry„K- 
nek a helyzet, fontosságával arányban álhfoda
adással leendő V"/.-lésébe be nem folyhat, biztosit ja 
azonban az érdek- ltséget arról, mi*/. rint bármikor 
lordul az hozza úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
szívesen latba veti ott támogatását, ahol s amikor 
kell. hogy ;i járásnak eme létérdekeit, érintő moz
galom sikerre vezessen s konstatálja eszerint 
hogy őiiagyméltósága határozott kijelentése, mi
szerint az érdekelt-ég elnöki tisztét el nem fogadja, 
telkén az érdekeltséget, hogy a tisztikarra vo
natkozólag más irányban hutáinzzon.

Az, érdekeltség sajnálattal vesz fudomást ar
ról, hogy őnagyméltóságát e fontos mozgalom 
élére megnyerni nem sikerült, de nem remény
telenül, amennyiben hálájának és köszönetének ki
jelentése mellett, tudja meg az, előterjesztésből, 
miszerint onugyméltőságát, habár nem is az. intéző 
tisztikarral szerves kontaktusban, de mégis mint 
az ügyuek lelkes támogatóját üdvözölheti és feu- 
turtja magának a szerencsét, hogy óuugyméltósá- 
gahoz ügyeinek támogatása czéljából bi/.alouiiual 
fordulhasson ; ezt mint kérelmet ezen jegyzőkönyv 
küldöttségileg léc ndő átadására! őnagyniéltósaga 
elé terjeszteni határozza.

Megválasztja egyúttal elnökéül Fóliák Fong- 
ri.cz tószolgabirót, alelnökéül Horváth György 
ügyvédet, titkárául Takács R. láván áll. tani Lót es 
p<Miztáruokáiil Siukovicli Kálmán tak. péuztái őst ; 
•' uagybizottság tagjaiul : Pollák Pongrác/, elnök, 
Horváth György alelnük, Takács R. István titkár,
S.nkovicb Kálmán péuztáruok, továbbá : Pintér 
G ;za, Mel/.ker Mátyás, Kovács Károly, dr. C/.ipott 
Zoltán, Agusticb Pongrác/., Gáspár Ferenc/, Krausz 
Miksa, Cikóriák József, Árvái Bornál, Meixuer 
Mátyás, llartner Karoly, NVumaii Adóit, Vratarics 
Iván a imiruszombati körjegyzőségből; S/.eredy 
liijos és Völgyi Ferenc/, a csendlaki körjegyzőség
ből ; Vogler György, Obál Mihály éa Borovuyák 
•lóy.sef a vashidegkuti körjegyzőségből : líatkovich 
Vendel, Kovácb Mátyás, R .f íl János, Kobleiiczcr 
Adolf a vi/.leudvai körjegyzőségből; gröl Széchényi 
Tivadar, Saniarus latvau és Zseniül* István a 
felső-leudvai kör j gy /őségből ; íSzinic/, La jós, Franko 
János és Bakó Janó* a bodóbegyi körjegyzőségből ; 
Berke János, dr. Dobrauszky Peler es Szeredy 
Győző a tótkereszturi körjegyzőségből ; Fodor Ka
roly és Tompa Lajos a péterhegyi körjegyzőség- 
ből; Bors Mihály és Mayer iSáitdor a proszuyakfai 
körjegyzőségből : B.igáry József, Keresztury Kál
mán, Skraban Iván, Kiiüar István a mártoubelyi 
körji gyző-égbői : (Jsaplovics Ferenc/., C/.ipott Rezső 
a battyándi körjegyzőségből ; Molnár Gjula, Li. j- 
senbeig Gyula, Láng Alajos Dobraról, l3r. Varga 
Gábor, Omiscbl ."Sándor, Neubauar Mate, Armulb 
Henrik, Unióim Mihály és Thomas Alajos Gyaua- 
falváról. — A végrehajtó-bizottság tagjaiul : Pol
lák Pongrác/, elnök. Horváth György alelnök, 
Takács li. István titkár és Cimkovieh Kálmán 
pénztárunkon kivüi Pintér Géza, Aletzker Mátyás, 
dr. C/.ipott Zoltán, Árvái B inat. Meixuer Mátyás, 
Neumaii Aduit és dr. Varga Gábor.

5) Einök felkéri az érdekeltséget, hogy a 
fenti pont szerint megválasztott nagyobb és ki
sebb vagyis végrehajtóbizottság hatáskörét tüze
tesen szabályozza, minek következtében határoza- 
tilag kimondja;

miszerint a megalakulástól kezdve aláveti 
magát a megválasztott bizottság minden a vasut- 
íigyre vonatkozó határozatának, igy a nagyobb, 
mint a kisebb, vagyis a végrehajtóbizottságot íz 
összesség képviseletére ezennel felhatalmazza. — 
Mindkét bizottság önálló rendelkezési joggal bir, 
s ez« n kívül a vegrebajtó-bizottsag végrehajtja a 
uagybizottság határozatait. A nagy bizottság a 
mennyiben a végrehajtó-bizottság bizonyos ese
tekben egyhangú megállapodásra jutni nem tud, 
s a kisebbség véleményéhez ragaszkodik, ennek 
előterjesztéséie jogosítva van a neheztelt meg
állapodást felül bírálni s ez esetben annak hatá
rozata lesz az összességre kötelező. A mennyiben 
a uagybizottság határozatában annak egyharmad 
része míg m m nyugodnék, úgy a kérdés az ősz- 
szes érdekeltség elé lesz terjesztendő. Érvényes 
határozathozatalra ugy az érdekeltségnél, mint a 
iiagybizoUságnal az összesség ' 3 része, a végre
hajtó bizottságnál az iluököu kívül 0 tagnak je
lenléte szükséges. Eredménytelenül megkísértett 
ülés után tartandó ujabbi ülésen a jelenlevők ha
tároznak. A meghívók kibocsájtására és az ülés 
határnapja közötti időtartamot az elnökség idő- 
iÓl-időre belátásához képest állapíthatja meg.

6) A nyomjelzési s általában az előmunkála
tok foganatos! tásahoz szükséges költségek beszer
zésére elnök a jelen voltakat határozathozatalra 
felkérvén, indítványba hozza egyúttal, hogy a ki
küldött bizottság felterjesztést iutézzeu a megye 
törvényhatóságához s abban egy oly határozat 
hozatalát szorgalmazza, mely szerint azon járás- 
beli községek, a melyek eddigelé a vasút építésé
be/. pénzbeli hozzájárulásukat megtagadták, az 
1884. 4. tcz. s a megyei háztartásról szóló törvény 
idevoualkozó rendeltezései alajtjáu megbatározott 
százalékban hozzájárulásra köteleztessenek.

Ennek folyt,au az érdekeltség kimondja, hogy

a nyom jel zési munkálatok költségeinek f< de/.ésére 
az alsíirókra aláirt, összegeiknek 3%-tólit vet. ki 
annak beszedésével a végrehajtó-bizottságot, meg
bízta azzal a kijelentéssel azonban, Imgy 
dél ke/, és a községekül, a melyek mint ilycmk te|- 
jesil- ttek aláírásokat, m in Löl• l.->;.

Tekintettel továbbá art;., hogy a s.oins/éd 
vármegyékbe n számos példáját, találja annak, mi
dőn a törvényhatóság a megy,, területén lakó 
vasúti érdekeltséget kisehb-nagyobb száztóli e r e 
jéig az epités költségűihez, h emlő hozzájái ulásra 
határozatikig kötelezi, tekintie, hogy u törvény
hatóságnak ezen joga, a fent. h|> említett törvénv- 
c/.ikkelyek rendelkezésében gyökeredzik, ennél 
fogva megbízza a vegr. hajtó-bizottság, hogy Vas- 
varmegye törvényhatóságához j'y, M irányú kére
lemmel járuljon.

7) l’el vettetvén ama kérdés, vájjon az itt 
megalakult érdekeltség minő álláspontot foglal 
el a tervbevett Gyauuf.ilva - muraszombati vasút
nak esetleg Also-Lendva télé leendő kiépítése 
tárgyában, határozatba ment: a Gyanafalva— mu
raszombati vasút érdekeltsége őszinte örömmel 
üdvözöl minden oly mozgalmat, amelynek czélja 
Muraszombatot Alsó-Leudvával is összekötni; 
amidőn azonban egyelőre és első sorban a Gvana- 
falva muraszombati összeköt tétéit akarja biztosí
tani, ennélfogva ezen vasútvonal további folyta
tásai anyagilag csak akkor tartja tamogutliatónak, 
miután az adott körülmények között kétségtelenül 
meg lesz arról győződve, hogy a Gyanafalva -  mu
raszombati vasútvonal kiépítése elhárít hullán aka 
dalyokba nem ütközik. Ebből felyólag kimondja 
azt is, hogy az addig biztosítékul alairt. összegek 
csakis a Gyauafal vától Muraszombatig terjedő 
vasútvonal kiépítésére fognak telhasznaltalni.

Ö) Dr. Varga urábor szeiit-gotthárdi ügyvéd,
mint a gyauafalva-vidéki érdekeltség ....gbizottja
inditványként előterjeszti, li »gy ama körülményre 
tekintettel, mert a vasútvonalnak Vizleiidvárói 
Ku/.iuáil át vezetése uéptelen s termek-t h'ii vidé
keket érint, inig elle <b«n a hegys/.orosi völ</yön 
át Dobrán keresztül külöubö/.ö kereskedő Imi anya
gokban bővelkedő, termékeny vidéket erűit - a 
stájer határ kö/vitleu szomszédságában annak 
produktumát is inkább magához vonja, mondja 
ki ennél fogva az érdekeltség, hogy az építendő 
vasutat Vi/.lendvaiól néni Ku/maii át, hanem a 
hegys/.orosi völgyön keresztül kívánja irauyitani.

E/. indítvány folytán hut&ruatatik : az. érde
keltség egyelőre sem egyik, sem másik irányra 
lel tétlenül nem ragaszkodik, készséggel elismeri 
az indítványozó altul proponált iránynak az ellen- 
tette! szembeni előnyeit, miután azonban a talaj
viszonyokat nem ismerheti annyira, hogy arra 
határozatot alapíthasson, euuél fogva ezen kérdés 
vegelihinlesét a majd kiküldendő szakértő véle
ményétől és anyagi tekintetektől teszi függővé.

Ezekutáu elnök az érdekeltségnek szives meg
jelenéséért köszönetét mond s az ülést bezárja.

Kint'.
TAKÁCS it. ISTVÁN KOVÁCS KÁROLY

titkár. elnök.
Hitelesítjük :

PINTÉR GÉZI. HORVÁTH GYÖRGY.

Hírek és különfélék.
— .1 k i r á l y  s z ü le ié  A b ilc* é s

l-:gulkoLtuáuyosubb jő kiraiy születési ünnepét a 
szokott Uiiuepélyességgel ülte meg varosunk az 
idén is hálaistenitisztelettel a r. kát. templomban, 
a melyen a városi, megyei hatóságok, altatni hi
vatalok stb. voltak képviselve. — Az izr ima- 
hízbin is tartatott ugyanis e napja d. u 5 óra
kor fényes isteni tisztelet, számos vallaskülónbség 
nélküli billgato jelenlétében. Soliubir Lijos rab- 
bijelölt gyönyörű i szerkesztett hizaliis szellemű 
alkalmi szónoklatot tartott - ez iiuaba/.bin eló- 
S'.ör magyar uyslvou

- .Szent István  n ap ja . Az első uiigyar 
király emlékét ünnep jlr.o meg városkánk magyar 
érzelmű közönsége is : bár az idő délelőtt nagyon 
esős volt, mégis ünnepi szint öltött városunk, is
teni tiszteletre sietett kiki a r. k. temjdomb.i. a 
hol magyar isteni tisztelet tartatott, itt ott nem
zeti sziuü zászló lengett az épületekről; este pe
dig a fiatalság zenekarának közreműködésével a 
körünkben időző szilitársulat díszelőadást rende
zett. — Kegyelettel os hálával emlékezik meg min
den igaz magyar a nagy királyról, ki nemzetét a 
eivilisatió áldásai fele veze te s aki alkotmányos 
életünk alapvetője volt. Szent István király bölcs 
alkotásai ezredevei viharral daczoltak s inig a 
magyar mellett az évszázadok sorai több nemzet 
pusztult el a fold sziuéröl. amaz szilárdan áll ma 
is, ép jégben megova e só királyának hagyományát: 
a magyar szent koronát. Legyen áldott emléke.

— V a « u i i iü l t  ü g y e . A mull ü*tju Minit 
szép számban gyűltek a j tgy zések. — A láírtak; 
Küliár Fereacz liattyáni lo» irt, dr. D/brámsky főtér 
Mátyásdomb :iOJ írt, Vai-1>ábráról Ham lvároly SOO frt, 
Molnár Gyula 150 Irt. Uoseuberger Gyula 2 0 0  irt, Miller 
Fereacz 100 frt, Schueider Vilmos 40 frt, Latig Alajos 
G> frt, MeiU Ferenc/ 4 0 frt, Meitz József 2 0 frt, Saller 
Istváu 10J frt, Hetiül'er Fereacz 2 0  frt, Dobra község 
2 2 0 0  frt, Dobrarol Muud Alajos lo frt, Kollor József 1 0  
frt, Miksowszky Mihály 20 frt, Wagner Jakab 15 frt, 
Mül In«  Fereiwz 2 0  frt, Laug Alajos 4 0 frt, Gnnbocs Lu

kács 15 frt, Miksovszky Mihály újból 5 frt, Wagner Jakab 
újból o frt, Ilobausz Antal 30 frt, Goda János GO frt, 
Iteich József 100 frt, Hepp Adolf Jő  frt, Postl Adolf 25 
fit, Zieger Károly 25 frt, Hepp Ferencz 2 0  frt, Trautscb 
Károly 1 0 0  Irt, Láng József Üekató 2 0  frt, Kripszer Alá 
jós Neustift 50 frt, Horsonyák Ernáiméi Kalcb 25 frt. 
Wolf Pál liékató 30 írt, összesen 4280 frt,

hozzáadvu múlt heti 119 959 frtol, az eddigi 
jegyzések összege tesz l ‘-i l.tí.'íí* triót.

— T e k . * /,erlie*zio  n r !  Hétfő óta gon
dolkozom űrről, hogy mit Írjak a tűzoltók altul 
t. évi alig. lö-án rendezett nyári tánczniulatság 
eredményéről; mert ha azt tálaimon írni, hogy 
nagyszerű, n sikerült — bizonyosan b. iapja ha
sábjain c/.afolnanak meg, de luegczainltatnuni no*g 
akkor is, ha azt miaui, hogy nem sikerült nagy
szerűen, mit tegyek tehat, hogy a rendezőség se 
kapjon ki. meg mi is megmaradjak velők jó ba
rátságban r A bán, megvan, leírom az. egé
szet eleitől .végig, ugy amint volt. Nos tehát iuep- 
lünk luendegelüiuk. azaz hogy mentünk volna a 
s/.epeu, sok fáradság- ás költséggel feldíszített 
„plébánia-liget* felé, ha délután tel 4 órakor Va
lahonnan a borzasztó vihar miatt (mely vegpus. 
lulással fenyegetett minden élőt és nem éió*) egy- 
alfalán a házból kimenni s így az it boldog ha
landó a disz-légutazásnak merte volna magul ki
tenni. Lelki szemeimmel láttam a sok lm- are/.ot, 
i ittam az. ez alkalomra elkészített disz-öltözeleket 
(daczara a rendezőség figyelmeztetésének, hogy 
„csak egyszerűen kéretnek megjelenni"). — láttam 
mindent, mindent, csak azt nem, hogy a vihar 
elmúlt s hogy a s/.edógyerek halam illegett szó-
ii- kol. mondván, hogy Lek. szerk. ur izem, misze
rint szaladjak ki a helyszínére vagy bárhova de 
mindeuesetre szerezzek magamnak adatokat a mu
latság mibenlétéről s tapasztalataimról referáljak. 
Öldöklő pillantást vetve a szedőgyerekre hábori- 
lásoniért. vettem kalapom én ernyő— akarom 
moiidaui botomat es indultam ki a ligetbe. De 
mamiin, mit latok ott u délelőtt még oly szép, 
oly díszes lauczhelyiseg csupa sár, vihartört'* gá
lyákká! i 1 feneketlen es ulduiallan utazott lam- 
p.ouok (ezeket ellehetnek a télre jégpalyaverseuyre) 
és szomorú arezu, bánatos tekintetű rendezőség! 
, Ugyan kedves barátom, szólítottam meg egyikét, 
nem volna kegyes megmondani, hogy mi lesz a 
mai mulatsággal, illetve megtartjak-e és hol ? 
mert szerény nézetem szerint itt ma már umii le
hel." ,0 ii kerein — feleli — amiatt nem keli ag
gódni, inté/.k- dl link inat s minden renden van, 
csak tessék besétálni a Must-féle vendéglőbe, ott 
már szól u zene javába! Megfordítva szekerem 
r it .Íját (értem a botomat) bevagtattam a vendég- 
bibe, ah »1 mar szépszámú közönséget találtam.— 
i'auczhelyiségül a rendezőség Jeszenszky színigaz
gató ur színkörét alakította at, melyet szives volt 
díjtalanul átengedni s itt járta kicsinyje-uagyju, 
örege-ifja jó kedvvel kivilagos kmrradtig a ro
pogó csárdást. Vidékről is igen szép számmal je
lenlek meg, köztük az alsó-lendvai és siirüházi 
tűzoltók, kik megtéve a távoli utat, jól mulattak 
ugyan, de hiszem, hogy mégsem olyan jól, mint 
általános jókedv között künn a szabadban mulat
tak volna. - Ami a jövedelmet illeti, az magtól 
ért.-lóilik s így hallottam; bizony a múlt évben 
rendezett nyári mulatság jövedelméhez képest na
gyon silány. Ez voi.iá, tek. szerk. ur, tudósításom 
a lefolyt mulatságról s most kérek újra egy heti 
szabadsagot,mert a jövő hétegyik estén mint hallom 
az itthon levő tanuló ifjúság a sziuielőadás alatt 
zenél es előadás után taucziuulatság lesz, miről 
ismét tudósítást kell iruoill. Addig is ne tessék 
a tiszteletdijról megfeledkezni. Vipera.

-  A muraszombati tiizol ló-egylet által f. hó 10-án 
tartott nyári táuczmulatság számadása: iidépti dijakban 
befolyt 85 frt lo ár., I :lulli setés skben 42 frt GO kr., tom
bola-jegyekért ló frt 87 kr (összesen: 171 frt 57 kr. Ki
adás volt tu frt :J0  kr. Marad tiszta jövedelem 81 frt 27 
kr., mely osszegb il : , rész, azaz 28 frt y kr. a mégha 
táró sóit őzéin tk lelt juttatva Felültizettek a következők : 
5 irtot: l’álmai tiizolto egylet. 3 irtot: Horváth György ügy
véd és Uauhuer J izsef. 2 frtot: Gtnmuia Lajos (A.-Leadva) 
Török Ernő. 1 frtot. Uirtuar Károly, IIiry Ióp»t, Ititu- 
per J íz jel, Pintér G:zi, li irke Mihály, Oiah I lés, Kiiz- 
m cs István, Miutsek Gáspár 7ó krt Árinuth Lipót. 5ü krt 
Szako lyi Jsaí, Ktrjsstury Kiírnia, li öles li :1a, Dr. Csi- 
p itt Z illán, 8 iuk ívich Kálmán, iiilogh István, Csaplo/ics 
Fercu ;z, Molnár Gyű! i, Nuinmu Adolf, Tompa Lijos, 
Pun Jánosul, Árvái 11-úrik, Gabár János, Sifiár István, 
Eruuszt Gyu i. Koiossa Fereacz, Itosenberger Gyula, Ko- 
vách Mátyás, Vogier György, Szeredy Lijos, Mjzjí J ikib, 
Ambrus áiulor, Ftt*st tíls, ó.sbioh i'.iácz, Szalay János, 
Finjerhu' J ium, Gijrui J:n». Hdfnuri .Miuó, Meixuer 
Muyás, Dr Virgi Gtbor, Dr. Vajda N., Csérnél Győző, 
Takács 11 István. Soltár Fioriái. 2J krt: Horvit Lajos, 
Oitíl Mihály, II »rvá'.li Ktroly, It u jc  Miklós, Fat'iik Ká
roly, Árvái liiiog, Győrit1/ ii :Uu j, ll.zsi István, A itau :r 
Jtzsef. 10 krt: Verőin Jizsef. Fogidjtk az igen tiszteit 
fcliiliizdtök, a szives közreműködik ez utón is iiálás kö
szönet üiket. A  o d la  iZ h*  í n y .

— Ily  m é n .  Koítiy Fal felső -szolnoki kör- 
j egy zó jegyet váltott á ;uiic'. S'.idJjia kisasssouy- 
nyal, Siltlicz L ijx  bidíhigyt ev. lelkész kedves 
leányával. G atu aiuik!

— E ik iiu i .  "i min K iroly, beli itiucz. gyógy
szeres/., e hó l9*á i d. a. l í  órakor vezette oltár
hoz Csaosiuivits V itui kisisszonyt Kójzsgről. 
Fogadja íz aj p ár gratulátiónkat!

— L rauy  m iié .  K iúig niyer K ároly káno
nát és czirnzetes püspök a múlt napokban utazott 
Grog M tri i-Csellbi, li így ott N. B. Asszony nap
ján megtartsa arany miséjét. — Társisagabm uú«i 
tak újig Puly György ktao-iok pipái praslatus,



valamint Kőfalvy Vidor pr. Kan. rendű igazguló- 
tanar és még nébáiiyan, kik a szent mise alatt 
segédkeztek

— tozaliadtftgolA*. Pollák Pongrác/, járási 
fŐ8zolgabiránk s/.ept. 20-áig szabadságidőt elvez, 
mely idő alatt hivatalában Csorna Jenő s/olgibiró 
belyettesiti.

— Jlo g lii vá*i. A „Gyanafalva — J\ ín irt szom
bati vasút* érdekeltségének végrehajtó bizottsága 
f. év aug. hó 24-én délután 4 órakor a szolgabirói 
hivatal helyiségében gyűlést tart. melyre a in. t 
tag urak tisztelettel meghivafnak. Tárgy: I) A 
trassz-költség fedezése végett kivetett 3°. befize
tési módozatának megállapítása. 2) Gróf Szápáry 
Géza ur ö nagyniéltóságához küldendő bizottság 
megválasztása, melynek feladata lesz a nagygyűlés 
jegyzőkönyvi kivonatának átnyujtása. 3) Indítvá
nyok. Muraszombat, 1891. aug. 21.

Pollák Pongrácz, elnök.
— S z ínésze i ü lik .  Örömmel tapasztaljuk, 

hogy a közönség kezdi melegebben pártolni a vá
rosunkban időző sz'ntársillatot, mert inig a múlt 
hét üres házzal fogadta őket. e héten az is meg
történt, hogy zsúfolt ház előtt játszottak.— Aug. 
16—17-én Bellatinczon tartottak 2 előadást a 
„Nagymama" és a „Sabin nők elrablását*, külö
nösen előbbi darabban újból alkalom nyílt N. 
Szirmay Jozefinnek finom, megnyerő alakításait 
érvényre juttatni, ki első fellépésétől a közönség 
állandó kedvencze lett. Alakja, szép színpadi moz
dulatai s kellemes hangja inkább a szalondarabok 
hősnőjévé avatja őt fel s igy noha a „Betyár 
kendőjé*-ben mint Orzsi elég készültséggel ját
szott, mégis észrevehető volt, hogy ez nem az ö 
szerepköre; éppen igy volt „Sári néui“-vel is s 
épen ez volt oka, hogy ott sem találta bele ma
gát szerepébe, de aki látta őt a „Vasemberében, 
az nem fogja a mély fájdalmat, a lemondást, oly 
meghatóan festő alakítását feledni. — Aug. 19-én 
volt a csakugyan hiányt pótló énekesnő Erdei 
Berta fellépte a „Piros bugyelláris* -bán. Eleinte 
kissé fátyolozottan énekelt, de ez a zenei kiséret 
hiányának tudható be, sokkal jobban sikerültek 
énekszámai a „Tündérlak Magyarhonban*, hol né
hány kettőse Pénzes Bandival kitünően sikerült ; 
ez az eleven, jó torkú, örökös őrmester, ki már 
előbbi évekből is előnyösen ismert előttünk, még 
eddig minden szerepében derekasan megállta he
lyét. Terjedelmes hangja, különösen pianói igen 
kellemesek. Tehát egy kitfsé pianóbban még a ma
gasabb hangokat is! Jeszenszky Dezső s Németh 
János jó erők, s előbbi különösen a „Piros bu- 
gyelláris‘ -ban (Török Pál birő) igen jól alakított. 
Meg kell még emlékeznünk Szőllősy Herminről 
is, ki valódi megelevenitője a magyar nemes a s 
szonyoknak, ügyesen forog a színpadon. E héteu 
általában az előadások határozottan javultak, több 
élet, elevenség van a játékban, meglehet különben, 
hogy ebben a látogatók nagyobb érdeklődésének 
is részök vau, inig a „Tündérlak Magyarhoubau* 
már az ifjúsági zenekar is igyekezett egyrészt a 
néző közönségnek élvezetet szerezni összevágó, 
válogatott zeneszámaival, másrészt úgy felvilla
nyozta a szereplőket, hogy a 3-ik felvonás végén 
még Vámházi tábornok (Rózsa) is elfeledte, hogy 
ő tulajdouképen öreg s egy kedves bébével járta 
versenyt a sok összeházasítandó párral a csárdást. 
Egy körülményről nem szabad megfeledkeznünk, 
mely a vidéki színtársulatoknál csaknem unikum, 
hogy a szereplők meg is tanulják s tudják szere
pei két. Dicséretet érdemel az ifjúság is nemes fá
radozásáért, melylyel szép anyagi sikert biztosított 
a társulatnak.

— V asv á r m egye  törvényhatósága Mura
szombatban hordiíhitelesitő-hivatal felállítását en
gedélyezte.

— M eghívó. A muraszombati kisdedóvó 
egylet folyó 1891. évi aug. 30-án délután 2 óra
kor, az óvoda helyiségében közgyűlést tart., melyre 
a nagyérdemű egyleti tagok ezennel tisztelettel 
meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés az 
Óvoda folyó évi eseményeiről és állapotáról. 2. A 
folyó évi számadás és költségvetés tárgyalása és 
helybenhagyása. 3. Több tag tagsági dijának elen
gedése tárgyában az alapszabályok 6. §-ának 3-ik 
bekezdése szerinti intézkedés. 4. Az alapszabályok 
10, 11. és 12. szakaszainak a kisdedóvó törvény 
4. és 21. §§-al lehető helyettesítése tárgyábani in
tézkedés. 5. A jövő évi mindennapi szorgalmi ás 
szünidőnek a kisdedóvó törvény 10. §-a értelmé
ben történhető meghatározása. 6. Az alapszabályok 
17. §-áböl kifolyólag az egyluti tagok 7j része ál
tal a 24. §. 2-dik bekezdéséb-u foglaltak feletti 
intézkedés. 7. Indítványok tárgyalása. 8. Tisztvi
selők és választmányi tagok választása. Muraszom
bat, 1891. évi aug. 21-én. A választmány.

— K rdős F e ren c /, orsz. vi/épitészeti mér
nök a Mura parton szükséges véd munkálatok fel
vétele végett a múlt napokban Barkóczou időzött.

— Al»6-Leu<lvn és Hosszufalu iparosai 
közös ípartestületet alakítanak. Hát Muraszombat 
iparosai még most sem látják elérkezettnek az 
időt egy ipartestület alakítására V

*l?.l*?liiie*teté«. A muraszombati gazd. 
fiók-egylet figyelmébe hozza a t. tagoknak, mi
szerint a megrendelt csontliszt és gypsz m ír meg
érkezett es Ascher B. és fia czégnél kapható Tá- 
jekozas végett igen ajáulato* volna, az esetleges

szükségleteket már most a uevv/.utt czégnél eló- 
jegyeztetni. Takács R. István, e. titkár.

— Az lS4S-4!Mki szabadségharczi emlékek kiál
lítását megtekintve meggyőződtünk, hogy a szent ereklyé
ket — dicső múltunk immár csöndes tanúit — bárki is kiben 
hazafias szív dobog, nagy élvezettel fogja megtekinteni és 
sok tanul ágot belőlük levonhatni. Az egész kiállítás 7 
termet foglal magában Legérdekesebb tárgyait a rendkí
vül sok csataképek, arc/.k pék, vértanúink és nagyjaink 
ereklyéi képezik. A nagy teremből teljutunk a felső nagy 
terembe. Tiszteletteljes «lfoguitság érzete vesz itt tájiunk 
erőt, mert csakhamar é^zreveszszük, hogy itt minden Kos
suth. Látjuk ót családja körében, a nép között, az or
szággyűlésen, munkakörben stb. mint "ry ->U kép » mind
egyik más-más kiadvány. A nagy ;>i m folytatását a/, 
aradi szoba képezi. Itt vannak elbely ive a-, aradi vérta
nuk relief szoborul ntái, melyeket Za a György készített 
és minden pozsonyi, pesti stb. vértanuk olajfestett nagy 
képei. A bejárat mellett levő 3-ik nagy teremben van 
Hóna szabadságszobor mintája Itt van to-abbá Osztrovszky 
József kur. tanácselnök, 1848—l'J-ki aradi kormánybiztos 
remek filigrán faragványu tabcrnakulumja, melyet a josef 
stadti fogságban készített. Ki vaunak aiiitva Osztrovszky 
egyébb gyönyörű iaragványai is, melyek bármely képfa
ragó becsületére válnának. E teremben van elhelyezve HU 
olmützi magyar rab olajképe is, melyet Tóth Ágoston, 
szabadságharczunk derék bajuoka az olmützi börtönben 
festett. Képviselve vannak a szabadságharcz különféle 
fegyverei a primitív kaszától az ágyukig Húsz honv d 
fog a kiállításban őrködni, valamennyi 18/49-es honvéd- 
egyenruhában (lesz tüzér, vadász, 5-íele lovas stb ) felele
venítve előttünk a szép mozgalmas napok alakjait. Valóban 
nagy és nemes feladatot teljesített a kiállítás rendező
sége, midőn szabadságharczunk, eme dicjó emlékeit ily 
lehető legteljesebb egyilttességében és eredetiségében ipar
kodott a magyar közönségnek bemutatni.

— H ö sség iiév v á llo tta tá K o k . A b iügy- 
miuiszter megengedte, hogy a Zalavármegye terü
letén fekvő Kottori, Alsó-Ivralyovecz, Czirkovlyáu 
és GoriC'áu községek neve „Kotor,* „Mura-Király.* 
„Dráva-Egyház,* és illetve „ Mura Csany- * i a vál
toztassanak és emiek folytan a nev.zett községek 
ezentúl „Kotor,* „Mura-Király,* „Dráva-Egyház" 
és „Mura-Csány* néven neveztessenek.

— S iiih o  Istv á n  sxarvaslaki lakosnak 7 
éves József nevű fia f, hó 20-án a megáradt L -ndva 
patakba esett és belefult. A hatóság az orvos
rendőri vizsgálatot elrendelte.

— Islegeu  tu r is lá l i  a várm egye  te 
rü le tén . F. év szept. 6. 7. és 8-áu bécsi turis
ták jönnek nagyobb számban hozzánk. L'tjok kö
vetkező: Első napon Szombathely, Kőszeg. Második 
napon: Irottkő, Rohoncz, Felső Kör, Tartsa Har
madik napon: Borostyánkő, Gerinczhegy. Kirch- 
schlag, Edlitz, Bécs Kőszeg és Tárcsán este mu
latság lesz az. idegenek tiszteletére.

— Mai mellékletünk tartalma: Lendvavné. Képpel. 
— Fiatal óriások. Szatíra Gál Miklóstól. — Vasuö vona
tok fékezése. — Fürdői toilette. Kép. — Léua. Regény- 
folytatás. — Fejtő ó.

Vegyes rövid iiirek.
A  m e g y é b ő l .  Reiszig Ede ő méltósága f. 

hó 13-án Szombathelyre érkezett. Azonnal meg
látogatta Dr. Károlyi alispánt, s azután az összes 
tisztviselőket felkereste hivatalos helyiségeikben s 
a legnyájasabban búcsúzott el tőlük. — Afolnos 
Kálmán csendőrhadnagy, körmendi szakaszpa- 
rancsnok hasonló minőségben Sz.-Fehérvárra he
lyeztetett át. Helyét Neumayer Szilárd csendőr- 
tiszthelyettes fogja elfoglalni. — Honod hadgya
korlat lesz nemsokára Kőszegen. — A gyannfal
vai körorvosi állás üresedésben lévén, betöltése 
czéljából kiírták a pályázatot — Szentgyöryyi 
Rezső pinka-miskéi köriegyző julius 3-án oly ki
jelentéssel távozott el hazulról, hogy meg az nap 
este, vagy másnap bizonyosan hazatér, Kőnek da
czára a körjegyző még most sem tért vissza, s 
hollétéről sem tudnak semmit — liárdossy Jenő 
vármegyei főjegyző a nemesi pénztárnál viselt pénz- 
tárnoki s a vármegyénél viselt helyettes tiszti 
ügyészi állásáról lemondott. — Sánárott ipartes
tületet szándékoznak felállítani. Erre nézve az 
alapszabály tervezetét már el is készítették — 
A  hökhurut járványosán lépett fel Podgoria Báu- 
doly, Ú- és l ’j-IIodász, valamint Itumpúd közsé
gekben és erősen megkinozza a gyermekeket. — 
Pinkavölgyhől vesszük a szomorú hirt, hogy e hó 
16-án délután hét község határát teljesen elverte 
a jég.

A h a z á b ó l.  Zalamegye Csáktornyái és per
laki járásaiban aggasztó mérveket öltött a múlt 
hó folyamán a lépfene és sertésorbáncz. Turesis- 
cse, Alsó-IIrastyán és Goricsánban 20 darab 
szarvasmarha hullott el lépfene következtében. 
Goricsán, Perlak. Pusztakovecz, Pálinovecz. és 
Szoboticza községekben pedig 1G5 drb sertés ve
szett el orbanezban. Magától érthető, hogy a 
szomszédos területeken tartott vásárok látogatása 
teljességgel nem ajánlatos. — Turóczmegyében ki
vált Klicsin Bisztricska és Ruttka határában 
okoznak nagy kárt a medvék és a vaddisznók. A 
medvék a községbeliek marháit üldözik. Trebosztó 
közelében a minap öt maczkót lá ttak ; alig tudták 
a veszedelmes állatokat elriasztani. — Amerikai 
szőlővesszők hazánkban eddig 1747 községben 
alkalmazvák. — A kolozsvári Mátyásszoborra 54 
ezer Irt gyűlt össze. - Széli György, gr. Széche
nyi István magyarnyelv tanítója meghalt. — Pá
pán földmivesiskolát állítanak fel. — 1805-re 
ezredéves országos kiállítás van tervezve. Baross 
Gábor minister e terv létesítője, azon van, hogy 
e végett még ez évben törvényes intézkedés tör
ténjék.

t  k ü l f ö ld r ő l .  Bécsien mecsetet építtetett
a hadügyi kórmíny, hogy a bosnyák zászlóalj 
mohamedánhitü katonái végezhessék rituális hit- 
gyi'ko- lataikat. -  A zágrábi ki áll Hőst máig 22 
ezt. ember látogat a. \  mflkidllitásou a magyar 
művészet igen méltóan van képviselve és különö
sen feltűnést keltenek Agghá/y. Po-k<\ Pkutetzky, 
Spányi,Gyárid Greguss Tlián Kueinyi. Nrográcly. 
Brodszky Bihary es mások művei. ■> > <dmz- 
kiö.-.-khen jelenleg külön Idzoitság feglalkczik egy 
a l’ospoiuson építendő Ilid eszméjével. A hidat, 
mely Siambui és Scuftari között volna fektetendő, 
2000 ineter hosszúra tervezik. Oroszország meg
tiltotta a rozs. rozsliszt és korpa kivitelét, mivel 
a rozs aratás épen nem kielégítő. Olaszország 
jelentékeny lóvásárlásokat eszközöl Magyarország
ban és Angliában. — Borghese Pál hg. római 
képtára, melyet 7 millió lírára becsülnek, dobra 
kerül. — Florenzben nagy vizhiány uralg. — Az 
ifjú  szeri király felséges királyunk vendége volt 
Ischlben. — A monacói játékbarlang .,1892. ápril 
16-án beszüntettetik. — Báró Kulin vezérkari 
százados Bécsben agyonlőtte magát
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I n  i lazilitg tartalmánál, uagy tarjedelmóuél n t
X  fogva a legolcsóbb magyar lap az
X
X 
X  
X  
XXXX mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 

lépett. Ex a magyar olvasó közönség lapja.
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 

fYí gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
A\ változatossága, kitűnősége, a különböző olvas

mányok gazdag tárházatették az „Egyetértésit 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészictesebb s e mellett tárgyilagos hű 
tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközöuség 
nem szorul többé idegeunyelvii 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 tárczíjában, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap seiu.
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30 —40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagy&rságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, tízesseu elő az „Egyetértés"-re, 
melyuek előfizetési ára egy hóra 1 írt 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. 23-*)
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