
Hetedik évfolyam. 35. szám. Muraszombat, 1891. augusztus 30.

'*■ 41 * «  «  ss íí « é m i a r * a <8 a I m i  li e I i I a
------ JIIXIIFX VAN A lt X .41*.

I 1*

E l ő f i z e t é s i  A r  :
E*;sz övre 3 frt Félévre I frt 50 kr. — A gazd. fiők- 

egylet tabuinak: egőssc évre 2  frt, félévr« 1 frt 
Egyes szám ára 1 0  kr.

Előfizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz 
intézendők.

Szerkeszti és kiadja :
A 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 1 0  kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 6  kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

Az ipartörvény módosítása.
— Időszerű ismertetésül —

Iparosaink érdekében vélünk eljárni, mi 
dőn alábbiakban ismertetni kívánjuk azt a 
fölterjesztést, melyet a hazai ipartestületek 
központi bizottsága a kereskedelemügyi mi
niszterhez intézett.

Felette fontos ezen emlékirat, mert úgy
szólván mindazt felöleli, ami a hazai kézmű 
ip fosoknak régi óhajait képezi

A memorandum szerint az ipái testület 
tppen ipari központokat képező számos na
gyobb vidéki városban nem létesült, mely 
anomáliát helyesen annak lu’ajdonitják, hogy 
az ily testületek alakítása törvény által kö
telezőnek ki nem mondatván, némely vidékek 
ipirosai ré-zinl figyelmen kívül hagyják az 
örök tömörülésének horderejűt, részint pedig 
az ipartársulatokbin gyűjtött vagyonukat félt
vén, az ip.irtestületek fentartásával járó, va
lóban csekély költségektől is visszariadnak és 
a törvény jeles c/.élzatainak ez irányban 
való végrehajtásával szemben tagadó állást 
foglalnak el. Végre az illetékes hatóságok 
egy része nemcsak hogy kötel^sségszerüleg 
nem buzdítja az iparosságot a testület meg
alakulására, hanem, ez i n t é z  m é n y u y e l 
szemben nem is titkolt ellenszenvvel vi lel te - 
tik, annak hatósági jelleggel felruházott ön- 
kormányzati hatásköreben saját hatósági jog
körének csorbítását látva.

Valóban már az ipari adminisztráczió egy
formaság i szempontjából is abnormis állapotot 
kepez. hogy egészen jelentéktelen községekben, 
a csekélyszámu iparosok önkormányzatilag 
látnak el fontos iparliatósági teendőket, hol 
ott sok törvényhatósági joggal felruházott 
városokban a rendőrhatóság végzi ugyanazon 
funkeziókat. Mert csakugyan anomáliának

tűnhetik fel, hogy számos jelentékenyebb 
•pun népességgel bíró rendezett tanács vá
ltéban mindeddig nem alakult meg az ipar
testük .

A szerzett tapasztalaink következtében 
ma még kevésbbé van alapos ok arra, mint 
a törvény megalkotásakor, hogy a testületi 
intézmény általánosan kötelező rendszabályok 
által a kép esítéshez kölött mesterséggel fog
lalkozó iparosok egyetemére ki ne terjesztes
sék Még az álláspont is. mely annak ide
jén bizonyos jogosultsággal bírt, hogy t. i. az 
intézmény életrevalósága még kipróbálva nincs, 
ma már túl van haladva és az iparfejlesztés, 
az iparos-szakképzés es művelődés, vala 
mint az ipari közigazgatás fontos érde- 

I kei követelik a törvény idevágó határozatai
nak módosítását.

Az a czél, hogy lehetőleg minden kézinü- 
iparos valamely testület kötelékéhez tartoz
zék, csak úgy érhető el, lm elejtetik azon 
megszorítás, mely szerint csupán az ugyan
azon községben lakó iparosuk alakíthatnak 
ipartestületet.

A memorandum azon óhaj kapcsában, 
hogy az iparosságnak minél szélesebb körei 
vonassanak be a testületi kötelékbe, egyúttal 
életerős testületeket is kíván, amelyek képe
sek fontos feladatuknak minden irányban 
megfelelni.

Miután a kerületi ipartestületek alakulá
sáról, a felvételi és tagdijliátralékokból kelet
kező pénzügyi hátrányokról, az ipari admiuisz- 
tráczió visszásságairól, az ip irtestületi intéz
mény konszolidásáról beszél, végül még iparosa - 

I inkuak, különösen az ifjaknak haladására való 
! ösztönzése, a haladóknak az elmaradottaktól 
| való megkülönböztetése czéljából kívánatosnak 

tartja, hogy a testületi alapszabályok intéz

kedhessenek az iránt, miszerint e tagok az 
ipartestület kebelében alakított szakbizottság 
előtt önként szakvizsgát tehessenek és az 
erről nyert mesteri oklevélre ezégükön, szám
láikon és hirdetményeikben hivatkozhassanak

A tüzetes kifejtéshez képest javaslatait a 
következőkben foglalja össze:

Mondassék ki az ipartestületek alakítá
sának, illetőleg az azok kötelékébe való tar
tozásnak általános kötelezettsége minden tör
vényhatósági joggal felruházott és rendezett 
tanácsú városra nézve, valamint mindazon 
helyekre nézve, melyekben legalább száz, ké 
pesitésbez kötött mesterséggel foglalkozó 
iparos van; további, hogy ugyanazon ipái ha
tósági területen egymáshoz közel fekvő köz
ségek vagy közös ipartestületet alakíthassa 
imk, vagy pedig valamely már létező ipartes
teiéihez csatlakozhassanak.

Az ipartestületi kötelékbe vonassanak be 
mindazon ipartelepek, melyek főgyártási ága
ikban képesítéshez kötött mesterségbeli se
géd- munkásokat foglalkoztatnak.

Oly helyeken, hol ipartestület áll fenn, 
képesítéshez kölött mesterség önálló üzésére 
a hatósági igazolvány csak a befizetett tes
tületi bekebelezési díjról szóló hiteles elis
mervény bemutatása mellett adassék ki.

A testületi dijak a kamarai illetékek mód
jára a közadókkal együtt hajtassanak be és 
szolgáltassanak át évuegyedeukint az ipar- 
testületnek.

Legfontosabbnak tartja azonban az em
lékirat a képesítés szabályozását s e kérdés
sel nagyon is behatóan foglalkozik.

Így egyebek között a muukakönyv kiállí
tásáról és a képesítés kijátszásáról követke
zőket hozza fel:

A 101. §. d) pontja szerint a munka-

A doktornő.
— Orosz rajz K u sc h tsc h ew sk i I.-tól — 

Németitől fordította: EBERL RÓZA.
(Folytatás és vége.j

Atyáin nekem soha sem ad pénzt, mert min
den kívánságomat teljesiti s igy nálam a pénz 
feleslege*. Öli mit fogunk most tenni Annácskám?

— Az mindenesetre nagyon kellemetlen — 
jegy zé meg Anna Feodorovna kissé csüggedten 
de azért bátorságunkat még sem veszítsük el. 
Amint látom neked függőd és gyűrűid vannak, 
azért kapunk annyit, hogy egyelőre élhetünk ab
ból. Azalatt szerezhetünk magunknak fordítások 
és másolás által, mint sok más is, annyit, de ta
lán többet, mint a mennyire szükségünk lesz.

Most a zálogház felé ballagtak, hol az ösz- 
ezes ékszerért tiz rub"it kaptak ; e/után lakást 
keresni mentek. Élénkebb s elegánsabb városré
szekben nem mertek kérdezősködni, mert gyaní
tották, hogy a feltételek körülményeikhez nem 
felelnének meg. Végre egy félreeső utasában fe
deztek fel egy elég csinos külsejű ház kapuján la
kás-hirdetést. Már belépésüknél a toruácz s a 
lépcső fényűzéshez szokott hölgyeknek nem igen 
tetszett, de csakhamar töltették magukat azon, 
hisz legkedvesebb kívánságuk volt egy szerény 
magános szobácska tanulmányaik végzéséhez.

— Mit kér ön e szobáért? kérdé Anna Keo- 
dorovua a lakáaadóuőfól.

— Tíz rubelt, feleié amaz.
— Jól van, mi megtartjuk s csakhamar be 

is költözünk.
— Kérem a hölgyeket, szíveskedjenek előmu

tatni útleveleiket. A rendőrség igen szigorú, ne
hogy kellemetleusegeim legyenek, -  jegyző meg 
a háziasszony.

— Épen most érkeztünk Moszkvából ide. 
monda Anna Feodorovna egy rögtöni sugallat á l
tal segítve magán Podgyáfizuiik, valamint az 
abban becsomagolt útleveleink még a vasúton 
vannak.

— Nos arra meg ráérünk holnapig, de eii- 
gede!műkkel, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
a lakbért előlegein kell megfizetni.

Antia Feodorovna összes vagyonát adá a 
háziasszonynak lakbér fejében. Midőn egyedül 
maradtak, sokáig egy szót sem váltottak, mert 
mindegyikük elegendően el volt foglalva saját 
gondolatával. Jelen és jövő nem éppen a legvi- 
dáinahbau tekiute feléjük. Reményeikben csalódva 
érezték magukat s már-mar c*üggedés vesz raj
tok erőt.

-- Légy nyugodt, szól Anna Feodorovna. rövid 
szünet után a hallgatást megszakítva; e hely 
még igen cónossá s kellemessé válik. A pamla- 
got kissé az ajtó felé toljuk, hogy helyet nyi r- 
jüuk egy könyvszekrény számára. Ezen asztalt 
majd az ablakhoz állítjuk, hogy a munkánál elég 
világosságunk legyeu. A falakra pedig térképet 
fogunk uggatui, ez fogja majd a mi otthonunkat 
díszíteni, s megadja neki a valóságos tanulószoba 
jellegét. Nma felelni akart, de ueiu tudott, mert

érezte, hogy a beszéd első kísérleténél majd 
könyekre fakad.

Kifáradva a hosszú és szokatlan járástól, a 
kemény kövezeten a barátnők uiindeiiike a pam- 
lag egy-egy sarkába meghúzva, csakhamar elszuny- 
uyudtak. Mire fölébredtek, már koromsötét éj volt, 
esik az utczákon égő gázlámpák világa árasztott 
némi bágyadt fényt a szobában. Ehhez járult még, 
hogy a természet is jogait követelte s a szána
lomra méltó nőket az éhség gyötrelme kínozta. 
Szótlanul s leverve keresték fel nyughelyüket, de 
sokáig nem tudtak elaludni, csak reggel felé jött 
álom szemeikre, mert addig folytou egymás só
hajait s elfojtott zokogásukat hallhatták.

Másnap reggel Niua Nikolajevua volt az, ki 
cselekvésre határozta el m.agát. Édes Annám, 
szólt, az éjjel sokat goudolkoatam helyzetünk fe
lett, minden körülmények közt főként pénzre vau 
szükségünk s a következő eszme villant meg 
agyamban: Katalin komornám igen hü s enge
delmes hozzám. Neki van némi megtakarított va
gyona, s hiszem, nem fog gondolkodni, ha segít
ségünkre lehet. Hozzá sietek tehát s keresek utat- 
módot észrevétlenül vele érintkezhetni. Vissza
menőt betérek majd egy eleségárushoz s kenyeret 
és sódart veszek.

— Pompás, kedves Niuáiu. kiáltá örven
dezve Anna Feodorovna. Csak arra kérlek, 
hogy tervedet haladéktalanul érvényesítsd, mert 
őszintén megvallva már egészen rosszul érzem ma
gamat az éhségtől. Most a jókedv ismét helyre 
állt. A toilett hamar elvégezve, Nina gyorsan, 
amint csak lábai engedték elszaladt. Hazaérkezve 
a hátsó lépcsőkön felhaladva souipolygott be a



könyv kiállítandó mindenki részére, a ki élte 
15 jk évét betöltötte és igazolja azt, hogy 
iparosnál mint segéd dolgozik, megkülönböz
tetésül a gyárban való alkalmaztatástól. A 
mint az eddigi tapasztalat is igazolta, e ren 
delkezés csak arra vezet, hogy az iparban 
való gyakorlati szakképzés érdekében feltét
lenül szükséges taiionczkodás alól ki lehessen 
buini és a képesítés czéljának kijátszásával, 
a szolid iparűzés nagy hátrányára, könnyű 
szerrel iparjogositváuyhoz lehessen jutni. Már 
csak a törvénynek az ipari szakképzés elő
mozdítására irányuló üdvös intézkedéseinek, 
tehát a III. fej. uralkodó ezélzatainak érvé
nyesülése szempontjából is kívánatos e pont
nak elejtése.

Végül magának a 4. §-nak hézaga szin
tén jelentékenyen elősegíti a képesítés kiját
szását. Az ott megállapított igazolási módo
zatok nélkülözik a hitelesség garanciáit. A 
leggyakoribb esetek közé tartozik u. i. az, 
hogy szívességből, vagy éppen nem tisztessé
ges indokból kiállittatik a megkivántató 
muukabizonyitvány oly egyének számára, a 
kik szakbavágó műhelyben, vagy gyárban 
szakbavágó munkával egyáltalán nem, vagy 
csak igen rövid ideig foglalkoztak. Miután 
minden segédnek muukakönyvvel kell bunia, 
másfelől pedig, mivel az ipartestület legin
kább van abban a helyzetben, hogy ellen
őrizhesse, vájjon a kimutatandó törvényes 
kellékeknek a tan- és munkaviszony tekinte
tében egyes esetekben elég van e téve, a 
képesítés csak úgy juthat komoly érvényre, 
ha az iparhatóságok altul, képesítéshez kö
tött mesterségekre, az iparigazolvány csak 
az illetékes ipartestület meghallgatása mel
lett és annak vélemenyezésére adható ki.

A képesítés hatályosabbá tételére nézve 
a készítendő törvénynovellaba oly határoza
tokat óhajt felvenni, melyek szerint a képe
sítéshez kötött mesterségek önálló üzhetésére 
az igazolvány a Laiioncz-bizouyitványon kívül, 
csapán az előirt szakmabeli foglalkozást iga
zoló munkaköuyv bemutatása mellett és csupán 
az illetékes ipartestület meghallgatása után le
gyen kiadható; továbbá amaz általános felhatal
mazás vétetnék fel, mely szerint a II. fokú ipar
hatóságok feljogosittatnának, hogy különös tekin
tetbevételt érdemlő körülmények közt, az illetékes 
ipartesiület, illetőleg keresk. és iparkamara meg
hallgatása után, egyeseket a képesítési igazolás 
kötelezettsége alól esetröl-esetre felmenthessenek ; 
és hogy a kereskedelmi miniszter felhatalmazást 
nyerne arra., hogy egyes kézmüiparágak specziális 
viszonyaira való tekintettel, a készítmények tel
jes előállítására szükséges kiegészítő munkálatok 
egyesítésére nézve, rendeleti utón, kivételes intéz
kedéseket állapíthasson meg; s ha felvétetnék 
ama rendelkezés, mely szerint az iparos, tanou- 
ezot csak abban az iparágban tarthat, melyre 
nézve a törvényes képesítést kimutatta : végre a 
101. §. d) pontja teljesen hatályon kívül helyez
tetnék.

Ezekben ismertetjük rövid körvonalakban a 
a nagylontosságu emlékiratot, melynek, hogy si
kere és eredmenye legyen, iparosaink érdekében 
nagyon kívánatosnak tartjuk.

Sz.—s.

konyhába 3 itt kérte lehetőleg megváltoztatott 
hangon, hogy legyenek szívesek Katalint kihívni.

Ila Nina azt hitte, hogy a sűrű fátyol alatt 
ismeretlen marad, akkor nagyon csalatkozott. 
Portiri a komornyik, a helyett, hogy Katalinhoz 
ment volna, urának szobájába sietett, jelentve, 
hogy a kisasszony megjött. Az atya sietve fn lőtt 
elejbe, leányát karjaiba zárta s csókokkal hal
mozta el.

— Lillám, egyetlen gyermekem, kialta fel
ő, mi jutott eszedbe?! Hogyan tudtad üreg atyá
dat annyira megázoiuorilani! ............Ha tanulni
akarsz, akkor könyveket vásárlók s a legjobb ta
nárokat fogom melléd reudelni.

— Bocsánat atyám ! zokogott Nina.
— No csak ne sírjai gyermekem, jöjj velem 

szobádba s nyugodd ki magadat.
— Atyám, én éhes, vagyok vallolta be a leány, 

midón a konyha mellett elhaladtak.
Az öreg ur visszarohant s mindent feltálal

tatok, a mivel a pillanatban éppen rendelkeztek.
Midőn Niua most a jól terített asztalnál reg

gelizve, éppen egy jóizü falat pecsenyével igye
kezett éhségét csillapítani, hirtelenül miudkét 
karjat atyjának nyaka körül fonta, sugváu neki:

— Atyuskám én nem leszek doktornő, de 
meg a tanulást 13 abbahagyom.

Kimutatása
a Gyauafalva—Muraszombati vasút kiépítésére ez ideig 

te tt törzsrész*éuyjegyzésekuek.

Alsó-Csalogányról: A.-Csalogány község 1050 
írt, Biller Henrik, Werner Lajos és l'orján l-erencz 
100—100 frt, összesen 1350 írt.

Audorhegyról: Andorhegy község 200 frt, 
Gergorecz Iván 100 frt, összesen 300 írt.

Barkóczról: özv. Bertalan Petronella 50 Irtot, 
összeson 50 frt.

Battyándról: Banyáiul község 800 Irt, Kühár 
János 20U frt, íáostarécz Mátyás, Kuzmits Mátyás, 
Kühár Ferencz, Kolossá lvan Siern Rozália és 
Horváth Lajos egyeukint luu írt Kühár Mátyás, 
Pavlics István, Czipott Rezső es Sávéi János 
50—50 Irtot. Páinmer Rezső 30 Irt. Kühár István 
10 frt, összesen 1840 frt.

Békatóról; W'olf Pál 30 frt. Láng József 
20 frt, összesen 50 frt.

Benedekről: Benedek község 100 irt.
Bodóhegyról: Bodóhegy köz ég 500 Irt. Szi- 

nicz Lajos, Fiiszár János és Frankó János 
egyenkint 100—100 Irtot. Hansl Lipót 50 frt. 
Frankó Jánosné 10 frt, Fiiszár Teréz iu frt, ösz- 
szesen 870 frt.

Borházáról: Borháza község 100 frt-
Borostyánról: Borostyán község 100 Irt.
Buzahelyröl : Szapács Miklós 3u Irt.
Csendlakról: S'zeredy Lajos és Dr. Ivauőczy 

Ferencz luü frt. Völgyi Ferencz 50 frt, összesen 
250 Irt.

Dióslakról: Dióslak község 812 frt. Honosa 
Miklós loo frt, összesen 042 Irt.

Felső-Lendvárói: Gróf Széchényi Tódor őmltga 
20000 frt. Morgenstern Dávid 3Uu frt. Stáry Fe
rencz 200 frt. Zsemlics István 100 frt. Sauiarus 
István 100 frt. Samarusué B. Irma J00 frt. Bil
iéi- Adolf 100 írt Keresztury Vincze, Habetler Mi
hály és Trautmann Adolf egyenkint 25 irtot, 
összesen 2o,975 frt.

Fereuczfalvárói: Dobossy István 25 frt.
Gesztenyésről: Gesztenyés község iO0 frt.
Gödörhazáról: Gödörhaza község 150 frt.
Görhegyről: Görhegy község lüuo Irt.
Gyauafáról; Gyanala község loo frt.
Gyanafalvárói: Gyauafalva község 15000 frt,
Halmosról: Siftár József 100 frt. Kondor Fe

rencz 50 frt, összesen 150 frt.
Határfalvárói: Határfalva község 3)0 frt.
Hegyszorosról: Hegyszoros község öüO Irt.
Jegenyésröl: Jegenyés község 55y frt. Szapács 

János es liagola Mátyás 100 frt, összesen 750 frt.
Kalehról: Bosuyak Emauuel 2o frt.
Károlyfáról: Károlyfa ko/.ség 833 frt. Gom - 

bócz Ferencz lüü frt, összesen 033 írt.
Királyszékről: Királyszék község 324 frt. 

Benkó József 300 frt, összesen ti J 4 frt.
Kisfaluról: Kisfalu község 5o frt.
Kislakról: Neuisics József 15o frt. Kislak 

község 100 frt, összesen 250 frt.
Kisszombatról: Kisszombat község 400 frt. 

Vratarics Iván 200 irt. Szapács Miklós lüd frt, 
Kumiu Miklós 50 frt. összesen 75u frt.

Kökényesről: Kökényes község 100 frt.
Kölesvölgyéről: Kölesvölgye község 50 frt.
Máriahavasról: Bokán Mihály 50 irt.
Márkusházáról: Márkusháza község 800 Irt. 

Kühár István és Csaplovics Ferencz egyenkint 
200 frt, összesen 1200 Irt.

Mártonhelyről: Mártonhely község 500 frt. 
Bagáry József, Hoiínianu Ferencz es Skrabán 
Iván egyenkint 300 frt. Szlávié/ Miklós es Ke
resztury Kálmán egyenkint loo frt, Szlávicz József 
50 frt, összesen lööOíorint.

Mátyásdombról: dr. Dobránszky Péter 3)0 frt.
Mezővárról: Mezővár község 500 frt. Kühár 

István 300 frt. íSkrilecz István 50 frt, összesen 
850 frt.

Mig itt atya ód leány örültek a viszontlaUs- 
uak, azalatt hasonló jelenet jatd/.ódott le Alko/-z- 
kiuál is. Minthogy Anua Feodorovua végre a 
hosszas váradban kifáradt, ó is egy hősi elhatá
rozásra szánta magát s hazament, bajái szobáit 
zárva találva, nem maradt neki egyéb hatra 
mint férjének dolgozó szobijába lépni be.

Alkovs/.ki éppen íróasztala mellett ült s egy 
építészeti terven dolgozott. A ruha suhogásánál 
löitekint, kezét neje felé tartva, nevetve kiálta tel: 

— Isten hozta, doktornő asszony ! Már kész 
a tamjlmáuyuyal ?. . Valóban gyorsan ment ! egy 
magunkféle férfi nem képes ezt kivinni! A sze
gény asszonynak köuyek tolultak szemebe. Midőn 
Alkovszki ezt látta, uhui nevetett többé, a síró 
nőt nyüugédeu magához vonta s egy csókot nyo
mott homlokára.

Oh Wasja, monda Anna Fjodorovua a 
kőnyek közt mosolyogva, te mégis kedves, jó férj 
vagy, s nem zsarnok! fin nálad akarok maradni, 
s nem óhajtok máshol sz«renc>ét keresni. Dok
tornő lenni pedig soha többé nem kívánok.

Anna Feodorovua szavat megtartotta. Nina 
pedig ha nem is doktornő, de .doktoráé asszony* 
lett, mert nemsokára férjhez ment S'.t.-Petervar
nak egyik legügyesebb orvosához.

Murafüzesről: Martinecz Miklós oO frt.
Muraszentesről: Ruzsits János 100 frt
Muraszombatból: Gróf Szápáry Géza ouagy- 

méltósága 20 000 Irt, Muraszombat község 0.000 
Muraszombati takarékpénztár loOO Irt. Untér 
Géza es Neumann Adolf louu frt. Árvái Bernát 
C00 frt. Krausz Miksa, Most Rezső, Délvasmegyei 
takarékpénztár és Neuman Vilmos 500 frt. Mmt- 
sek Gáspár, Bölcs Béla es Horváth György 3uO 
forint. Árvái Henrik, Ambrus Sándor, ftchön- 
heit Lipót. Meixner Mátyás, Kirbisch Ferencz, 
dr. Czipott Zoltán, Berger József, Grál Leont. es 
társa, Fürst Albert, Kovács Károly és Hartner 
Károly 200 Irt, SkerláK József, Fóliák Pongrácz 
és Kolossá István 150 írt. Vüjecz György, llalbarth 
Henrik, Györffy Béla, Dívjak János, Faschinger 
Győző, Czipótli Miklós, Mezei testvérek, Frnuszt 
Gyula, Grüubaum Márk, Czelczer Antal, Pecsics 
József, 11 ir se hl Hermán, Török Frnóné. Török Ernő, 
Bácz János, Csorna Jenő, Agustich Pongrácz, S111- 
kovich Kálmán, Metzker Mátyás, Ratkohl Mihály, 
Gáspár Ferencz. Vüjecz József, Tótth Miklós, 
Puhán József Saáry József, Rosti János, Oláh Illés 
és Prugberger Vincze luu frt Moretzky Simon, 
Koltay Győző, Iieif Zsigmond, Takács R István, 
Olaszy Terka és Csárics József 5ü fit, összesen 
42.75o frt

N adói fáról: Nádorfa község 120 frt
Nemesiből: Öiukécz Mátyás lou írt.
Neustiltról: Krisper Alajos 50 frt.
Orfaluról: Császár Ferencz 50 frt.
Pálmafáról: Palmaía község 300 irt, Temiiu 

Iván, Siftár István es Vukáu János 50 frt, össze-

Perestóról: Perestó község 1100 frt. Honossá 
Iván Glaucz Ferencz,Bagáry János és Obál Józsel 
100 frt. Kollars Lipót es Kovács József 30 Irt. 
Barbarics Mihály lo frt, összesen 157u frt 

Petőidről: Petőid község loo frt. 
Péterhegyröl: Fodor Karoly és Tompa Lajos 

100 frt. Terplán Jenő 10 irt, összesen 2í0 Irt.
Prosznyákfáról: Pio*zuyákfa község és Mayer 

Sándor 200 Irt. Bors Mihály 100 frt. Bors Márton 
és Kercsmár Károly 2u frt, összesen 510 Irt.

Rétállásról: Bencze Mihály 2oOO frt. 
Rónaföről: Jónás István 100  frt. Jauzsa Já 

nos 40 Irt. összesen 140 frt.
Sánilorvölgyröl : Dreisziger Antaliié 50 frt. 
Seregházáról: Seregháza község Í5J0 frt. 

Weisz Adolf loo frt, összesen 1690 frt.
Sürüházáról: Sürüháza község 500 frt. Bakó 

János 100 frt, Bertalanics János 30 frt. Ouál Já
nos, Siftár Mátyás, Fuisz Mátyás, Vucsák János, 
Liilik József és Siftár István 20 frt Bácz József, 
Siftár Sándor es Vdecsics István 10 frt, összesen 
780 frt.

Szarvasiakról: Szarvasiak község 1022 frt. 
Raliéi János 1000 frt. Kobleuczer Adolf 500 frt. 
Braun Ignácz 200 Irt, összesen 2722 frt.

Szt. Annáról: Klumpuer Coustantin 100 frt.
Szent-Benodekröl: Szt.-Btíuedek község 200 

Koudila István 50 frt összesen 250 frt.
Szent-Biborról: Kohn Lipót 300 frt. özvegy 

Kercsmár Józsefné és Lnthár Gergely 100 frt, 
összesen 500 frt

Szerdahelyről: Szerdahely község 100 Irt.
Széchényfal váröl: Szécheuyfalva község 1632 

frt. Kocsár József Szerséu János és Jauk Mihály 
100 frt. Gsaliuk Iván 50 írt, összesen 1982 frt.

Széchénykutról: Vogler József louo frt.
Szombatidról: Szombatfa község 100 frt.
Szombathelyről: Reesch Júlia 200 frt.
Tótkereszturról: Tótkeresztur község 200 frt. 

Berke János, Berke Lajos és Szeredy Viktor 100 
frt, összesen 500 frt.

Tótmoráczról: Tótuiorácz község 300 frt. 
Vereu Józsel, Beucsecz István, Rituper Lajos és 
Krzsanko Mátyás 100 frt. Szép József 50 frt, 
összesen 750 Irt.

Tölgyesről: Bankó Viktor 50 Irt.
Urdoinbrúl: Urdomb község 200 frt. Grosz 

Móricz és Grosz Jakab 100 frt, összesen 400 írt.
Uriszékról. Uriszék község loo frt.
Vas-Dobráról: Vas-Dobra község 2200 frt. 

Hann Károly 300 frt. Ilosenberger Gyula 20) frt. 
Molnár Gyula 15o frt. Müller Ferencz, Saller Ist
ván, Iíeich Józsel és Trauscli Károly lüO Irt.. 
Láng Alajos és Goda János 60 frt. Schneider 
Vilmos, Maitz Ferencz es Láng Alajos 40 frt. 
llobausz Antal 3o fit. Miksowszky Mihály, Repp 
Adolf, Pesti Aduif es Zieger Károly 25 frt. Meitz 
Józsel, Hettlinger 1-erenez, Wagner József Múllner 
Ferencz és Hepp Ferencz 20 frt. Goinbócz Lukács 
15 frt. Muai Alajos es Koller József 10 frt, ösz- 
szeseu 4355 frt.

Vas-Hidegkutról. Vogler György 20 >0 frt. 
Vas-Ilidegkut község 1139 frt. Benko György _»0*> 
frt. Obál Mihály 3)0 frt. Borovnyak József 20Q 
fit Guitm&nn Iván, Ficzkó Miklós és Koloss?. 
Ferencz 100 Irt, összesen 3755 frt.

Vas-Korpádról: Vas-Korpái község 531 frt-
Vasiakról; Vasiak község ü')0 frt. Berke 

Mihály 100 frt. összesen 7o) frt.
Velemérről: Velenier község 150 frt.
Vidorlakról; Kölni Miksa 100 frt.
Vizlendváról: Vizlendva község 1197 frt Köb-



lenczer Ignácz 500 fit. Kovách Mátvás 300 fi t 
líatkovich Vendel, Czidly József és Behovcsics Já - 
nos egyenkint 150 frt. Horváth Károly 10o fit
összesen 254 7 frt.

Zoltánházáról : Spaias Mihály °.0 frt. Yukán 
János es Obál József 10 frt. összesen 50 frt.

Zsidahegyről : Chriszt Antal és Chnszt Fe- 
rencz 200 frt, összesen 420 frt.

Föö*í»*t-K > J IV1.

Hírek és különfélék.
Ó f e ls é g e  a I*irály a borosgödöri m»- 

lomhá/ai, sámfáival <-* csörötneki önkéntes fü/.oitó- 
egyletekuek 50 — 50 frtot, a szalóuaki tűzoltóknak 
80 frtot s végül a tokorcsi és senyeházai közsé
geknek oltószerek beszerzésére 1Ó0- 100 frtot 
adományozott.

— l« - l i i í \a s .  A gyanufalva— muraszombati 
helyi érdekű vasút érdekeltségi gyűlésének 1891. 
évi aug. lm l6-án hozott határozata alapján fel
kérjük az érdekelteket., miszerint a nyoiujel/.ési 
költségek fedezésére a jegyzett öss/.fgre eső 3 
százalékot folyt) évi szeptember hó 3ü-áig az ér
dekeltség péuztárnoka Smkovich Kálmán untál 
Muraszombatba befizetni szíveskedjenek. Egyúttal 
b esés tudomásra hozzuk, hogy ezen költség a 
jegyzett törzsrészvény cziméii beszámíttatni fog. 
Muraszombat, 1891. évi aug. 24-én.

A vtgrehajtó-bizo ttság.
— lllő lé p le té K . Kovács Károlyt, a győri 

kir. tábla tanacsjegyzőjét a király ő felsége a 
szombathelyi királyi törvényszékhez bírónak ne- 
v./.le ki. Őszintén gratulálunk, hisz közülünk való, 
Vidékünket lakóival együtt mindig szerette, de ők is 
szeretve említik s szívből örülnek előléptetésének.

— F i|f je lin ez le fé « i. A muraszombati gaz
da-ági fiók-egylet figyelmébe hozza a t,. tagoknak, 
miszerint a megrendelt, csontliszt és gypsz már 
megérkezett és Aschei B. és fia czégnél kapható. 
Tájékozás végett igen ajánlatos volna, az esetleges 
szükségletek) t már most a nevezett czégnél elő- 
j gyeztetni. Takács R látván, e titkár.

— S z ín é sz e i. A várositokban idö/.ő Jiszm- 
s/.ky - fele színtársulatot kezdi a közönség mind
inkább pártfogolni r ez már annyira hevítette a 
derék igazgatót, hogy szakadatlanul nap-nap után 
zóna. jutái.mijáték, zenekari kiséret, műkedvelők 
közreműködése élénkíti a repertoirt, úgy, hogy 
már-már kimerül ez a cseudes nyugalmából tel
zavart ki-városi publikum. Hát bizony jó volna a 
hérletszfiiietek között egy kis e|öadu.--szünet is, 
mert még im g öilénhelik. hogy nemsokára pihen"1 
és néxőpnblikumról lesz szó. De a társulat tagjai 
érdekében is nem ártana h>’t.eukint. néhány napi 
szünet, mert ily körülmények között, nem csodá- 
iaudó. ha egyik-másik szereplő játékán nagyon 
meglátszik a fáradtság. Mert lehetetlen még a 
legerősebb szervezetink is elbírnia, hogy például 
e-te 8 — 10—1 1-ig jatszszék ; másnapra szerepet 
tanuljon, próbákra menjen s este ismét fellépjen 
és természetes, naponta más és más darabokban.
— Ami az előadásokat illeti, e héten több jó 
darab k*-iült szilire s a szerepek is jó kezekben lévén, 
szépen sikerültek. A „Felhő Klari*-ban kitünően 
alakított X Sz.rmav Jozefin, ki csinos menyecske 
volt. Fátyol F. rkó (Pénzes Bandi) mint mindig, most 
is jól felfogta szerepét. Rózsáimra meg kell hagy
nunk, jól tudja a szerepét, de el is mond ja egy 
szusz alatt s még alig tud lélegzetet venni, csak 
kissé éRs a hangja. -  „A tót leány "-bán Erdei 
Berta (liauka) szépen énekelt, Kovács helyre kis 
tót legényke volt.— „A p.deskei nótárius" (zóna- 
előadás) teljesen megfelelt czimének az előadás 
is. csak Jeszenszky lói kell megemlékeznünk, ki a 
czim szerepben folytonos derült hangulatot tartott 
fenn. A mellékszereplők inkább az úgynevezett, 
karzati hátasokat keresték. Szép volt S/.irmay 
mint a sötétség királynője. Pénzes e darabban az 
egyszer nem volt pénzes, no de a jutalom játék....
— „A czigány* Pénzes Bandi jutaloinjátéka 
Nem volt. egészen helyes a választása, háladato- 
sabb szerepben kellett volna fellépnie, hogy ér
deme szerint megtapsolhassák, de :tt lehetetlen 
volt. a figyelem a darab természeténél fogva Ró
zsin (íázirmaj) összpoutosult, ki különösen az 
őriilési jelenetet művészien produkálta. Pénzes 
megjelenésekor koszorút kapott. A 2 felvonás 
közben uz ifjúsági zenekar szivet-lelket vidító 
dalai hangzottak s egy apró kis emberke, Pintér 
Miklós, talán elvégezhette már a harmadik nor
mált is. mert roppant bátran odaállt a czimba
lom hoz s játszott a zenekarral összhaugzóan. 
szépen, a közöu'ég általános meglepetése közt, 
hatalmas taps, éljenek jutalmaztak a bátor fiúcs
kát. Csak előre igy tovább! — .Szerencsésebb vá
lasztása volt a jutaloiujátékuál Németh Jánosnak, 
ki „Stern Lsük*-ball a czimszer.pben lépett tel. 
Kilépésekor virág-özöuuel fogadták a hölgyek, de 
ki is érdemelte az előlegezett figyelmet; kitünően 
mulatott a közönség. Némethiiek e darabban al
kalma nyilt bebizonyítani, hogy színész a szó 
szoros értelmében. Örökös humora, mozdulatai, 
arezjátéka meglepetést keltettek. Megállta helyet 
a darabban közreműködött ifjúság is • Agustich 
Győző, Skerlák Aladár és Kipterling István, 
utóbbinak különösen ügyes játékát megtapsolták.
— Pénteken #Falu rosszá"-val ismét zóna-előadás

volt, de távol sem oly tömeges látogatás mel 
b tt. Különben a/ előadás összevág)) volt Mint 
bulijuk', 3 > löadasra uj bérletet nyitottak, melynek 
lejátszásával a hét folyamán eltávoznak köiüukl.ö!

A 11111 r n «./.«►111 Im ii övod n -rg y o s  111 
uia t. h>> 30-au )l u 2 órakor közgyűlést tart 
amelyen. 1 fogja dönt. ni az -gylet fennállását s 
igy az óvoda sorsát: kérve figyelmeztetjük azért 
az egylet tagjait, hogy a gyűlésen 111. gj. lenjenek 
s e szép intézmény b lvirágzására közreműködjenek.

V asu l 1111 U ra Prngh-rg-r Vmc'.e kir. 
al;b |.. ur jegyzett 100 frtot L'puttk 33 szá-
n ,'b >1) közölt kiniutnta-ban Sltfti .bíz-. I )i-<luois|
lakos neve ...... si n F>t -ne/.-imk íratott,

4 liiili-g liiif i m a :h a k iá l l t t á *  hogy 
a gazdakö/önség fi^y.lmét valahogy ki ne kerülje, 
jónak latjuk újból tudtára adni, ho<*y a mura- 
s/.onibati gazd. fiók-egylet f. 1891 évi szeptember 
Ilii 5 én Vas Ilid) gkuton a vásáitéren díjazással 
egybekötött szarvasmaihi.- és báron.fi-kiállitást 
rendez Kiállíthatok es díjazva lesznek a piros- 
tarka h'gvi jellegű fájtához tallózó szarvasmar
hák )'s |)' ibg : t< beitek boi ;iival vagy anélkül,
üszők é-> bikák. lovábbá tiszta vérű baromfiak 
avagy azok sikerült keresztezései, melyekből leg
alább egy törzs és pedig 1 hiúi és 2 tojó állí
tandó ki, egyes példányok nem lesznek díjazva 
Nagyobb tenyésztők által bemutatott állatokra 
••Isö díj: díszoklevél, 2-dik dij: elismerő oklevél, 
Kisebb tenyésztők részére tehenekért 1 dil 10 frt.
2. dij 8 frt 3. dij 6 frt, 4. dij 4 frt. Üszőkért 
(1 évesek v. idősebbek) : 1. dij 10 frt, 2 dij 8 frt,
3. dij 6 frt, 4. dij 4 frt. Bikákért (1 évesek v. 
idősebbek) 1. dij l() fit 2. dij 6 frt, 3 dij 0 frt.
4. dij 4 frt. Tyúkokért 1. dij 4 frt. 2. dij
2 frt, 3 dij 1 frt Ladákért: 1. dij 3 frt,
2. dij 2 frt. Kacsákért, 1. dij 3 frt, 2. dij 1 frt. 
A dijak odaítélésére hivatott birálő-br/.ottság dél
előtt 10 órakor kezdi meg működését, miért is 
felkéretnek a kiállítók, hogy a kiállítani szándé
kolt állatokat a díjazás napján legkésőbb délelőtt 
9 órára a kiállítás terére elóvezessék. A bírálat 
befejeztével az. odaítélt dijak mindjárt a helyszí
nén kiosztatnak. Muraszombat, 1891. évi augusz
tus Ilii. Gróf Batthyány Zsiymond, a muraszom
bati gazd. fiók-egylet elnöke. Takács R. István, 
a muraszombati gazd. fiók-egylet titkára.

— F ö lh ív á s . A „Muraszombati gazd fiók- 
egylet* választmányának határozatából van sze
rencsénk mindazon járásbeli községeket fi Ilii vili, 
melyek vagy a folyó év őszén, vagy a jövő év 
tavaszán községük közös használatára tenyészbikát 
vagy tenyészkant az egyesület, utján vagy segé
ly, zése mellett óhajtanak beszerezni, li"gy eziránti 
kérvényüket az. egyesület elnökségéhez mielőbb 
benyújtsák, hogy a kívánt tenyészanyag beszerzése 
iránt, az egyesület anyagi erejéhez képest, még a 
folyó év őszén tehessen megfelelő intézkedést. 
Muraszombat. 1891. aug. hó 26-án.

A „ Muraszombati gazd. Jiókcgylet“ elnöksége. 
.ti íimIu/.oii I . '•/.illők és mesterek, kik 

tanköteleseiket a jövő tanévben az állami iskolába 
járatni akarják, ezennel felkéretnek, hogy tankö
teleseiket a jövő szeptember 1-től 3-ig az illető 
igazgató tanítónál beíratni szíveskedjenek. A ta
nítás a mindennapi tanulóknál szeptember 9-én, 
az ismétlésüknél 13 án, uz inasoknál pedig 15-én 
kezdődik. Muraszombat, 1891. augusztus 29-én.

Az igazgatóság. 
\ y i l \ a n o s  k ö s z ö n d .  Leobner Antal 

muraszombati szoba- és ezimfestő a helybeli ipa
ros-ifjúk öuképző- és segély-egylete részére ingyen 
egy 5 trt, értéket képviselő c/.imtáhlát volt szives 
készíteni, miért fogadja az egylet nevében ez utón 
is hálás köszön etemet. Grünbanm Márk,

id. elnök.
H o g y an  á l l o t tu n k  78 évvel ezelőtt 

népesedési tekintetben? Mura-Szombatban volt: 
56(5 r 1-., 11 ev., 13 zsidó, összesen 591, - ma vau 
1457 rk., 324 ev., 5 helv., 1 unit., 362 zsidó, ösz- 
szesen 2139, szaporulat 1548.

F nítIíc fogók  jártak augusztus 11 — 12- 
ike közti éjjelen Vidorlakon és Bokán Juliánná 
ottani lakódtól 6 db tyúkot eltolvajoltak.

T űz . Gesztenyésen aug. 15-én reggel 4 
órakor Novak János ottani lakos fából épült 
zsúppal fedett háza padlásán ismeretlen okb.il tűz 
támadt s reggeli 7 óráig a ház földig égett, a 
már behordott gabona és takarmány nyal együtt. 
Az összes kár 300 frt. Biztozitva volt.

-  A budai houvédszobor gipszmintáját Zala György 
már elkészítette. A ►zobor tóalakja egy sebesült honvéd, 
Budavár bevételénél megsebesülve, összezúzott ágyuk inel
lett, faltörnielékeken, törött ágyukerekekon, golyókon áll 
a haldokló harezos s utolsó erejével tartja a 3 színű zászlót 
magasra. Egy géniusz egyik kezével a zászlót segíti emelni, 
míg a uiasikkal koszorút tesz a győzelmes houvéd fejére.

Táii«*zko*zoi'ii<**ku. A muraszombati 
iparos-ifjak önképző- és segély-egylete - mint 
értesülünk — könyvtárának berendezésére jóté- 
konyczélu zártkörű tánczkoszorucskát szándékozik 
rendezni szeptember hó l9-én a C/.elc/.er-féle ven
déglőben, amelyre már ezúttal felhívjuk nemes- 
lelkű közönségünk figyelmét. r. I.

I 'á ly a z a l.  Haynau táborszernagy altul 
az 1848 49-ik évi magyar s/abadságharc/.ban rok
kanttá vált vagy megbénult magyar honvédek ja
vára létesített alapítványból 255 alapítványi hely 
közül jelenleg 127 hely üresedésben lévén és

pedig 8 hely napi 35 krral, 9 hely napi 24' , 
kr 110 hely napi 171 kr. napi segélydijjal, —
azok elnv. rh.-tésére pályázat nyittatott.

Magyarfaló káplán. Dráva vásárhelyen, a Mura
közben, ismét olyan eset merült fei, mely nagyon kiv.ína 
tussá tenné, ba a magyar kormány elvégre szakítana a 
magyarellenes izgatásokkal szemben tanúsított lanyha eljá
rásával és a legnagyobb szigorral sújtaná mindazokat, a 
kik a magyar haza területén a magyar ha/a terül, r n a 
magyar államiság és a nemzeti érzület elI n véteni e . g 
vakmerők. Az eset, melyiöl értesülünk, a következő: Diád 
József drávavásárhelyi tanító a király születésnapját oly- 
k. p akarta megünn. peltetui, hogy az ott lakó cs.iktonnái 

■ állami tanitóképezdei és polgári iskolai tanulókat magyar 
templomi énekekre és a kólcsey-fóle iiyniuuszra tanította 

! be. hogy a király születésnapján majd ezeket énekeljék. 
l'< hó 17-én este GIád E. tanító a boikiatott növendékekkel 
éuekfőprúhat tartott a lakásán, mire az odavaló kápláu 
megjelent a tanító lakása előtt, bezörgetett az ablakon és 
torkaszakadtab.il kiabálta, hogy ó nem engedi meg, hogy 
a templomban magyar énekeket énekeljenek. Aztán be
járva a helységet, a tanító ellen izgatta, mondván: „Ez 
íium Magyarország, hanem Horvátország, itt horvátul kell 
énekelni", egyszerűen letiltotta a tanítót a kórusról, ha 
magyarul mer énekelni. Glád, káplánja tiltakozására nem 
is merte a magyar éuekeket előadatni s a misét a király 
születésnapján csakugyan horvát nyelven tartották meg.
A községben nagy az izgatottság.

I ta lu l oii-F u ré tié t fél millió írtért gr. 
Nádasdy F •• Illőklete alatt, alakult részvénytársa- 
ság szándékozik megvásárolni. A tárgyalás Vas- 
sary Kolos és gr. Batthyányi Géza közt megkez
dődött. A b.-füredi szerstetházban szeptember
ben 10 ingyenes hely fog betöltetni. A 6—12 éves 
árvák felszerelt kérvényei főt. Kovács Ábel ig. t. 
elnökhöz küldendők.

S z ig o r í tá s .  A/, alsófoku ipariskolai bi
zottság legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a ta- 
nonc/.ok óramulas/.tását a jövő iskola évtől a leg- 
szigoruabban fogja ellenőriztetni, hogy a tanítás
nak a kellő eredmény.- meglegyen. Ezt azért em
lítjük fel különösen, hogy figyelmeztessük az ipa
rosokat, miszerint a fiuk ellenőrző könyvecskéit 
szinte szigorúan megvizsgálják, mert a törvény 
értelmében egyedül ők felelősek a mulasztásért.

— Az egyforintos bankók bevonása a forgalomból, 
bír szerint el Határozott dolog, a mivel a valutaügy elin
tézésének útját kívánják egyengetni. A magyar és osztrák 
peuzügyministerek úgy iutezkedtek, hogy a hivatalnokok 
fizetésének 2 u százalékát ezüst, forintosokban fizetik ki. 
Az állami hivatalnokok évi javadalmazása Magyarországon 
körülbelül 35 millió frt, Ausztriában millió forint és 
igy a kincstár egy év folyamán 2 0  millió frtot fog ezüst
ben kitizetni. Jelenleg 80 millió egyforintos állantjegy 
vau forgalomban s ez összeg egy év alatt mór a negyed
részével fog csökkenni, azaz 0 0  millió írtra száll alá, négy 
év alatt pedig egészen eltűnik a forgalomból Ha pedig a 
hadseregnél is úgy járnak el a kiűzetésekkel, akkor a pa- 
pivfoiiutosok uralma már harmadfél év alatt szüuik meg. 
A kormány ez intézkedését első lépésnek tekintik a va
luta szabályozására. Később az ötforintos bankjegyek ke
rülitek sorra. Ezekből kerek 27 millió darab, vagyis 135 
millió forint értékű államjegy van forgalomban.

— li lé i  le r i i ié * ü n k . Az eredmény közepes, 
hn/.a holdanként 8 —9 hektolitert adott, a rozs 
azonban már sokkal gyöngébben fizetett és csak
4 - 4  hektolitert. Minőség tekintetében — bár nem 
mindenütt szép piros a buza-zem, de súlyra nézve 
(hektoliterenként 74—78 kilogramm) kielégítő. 
Az őszi tirpa sokkal jobb termést hozott, mint 
a tavaszi, előbbiből 12 — 13 hektoliter, utóbbiból 
pedig csak 9 —10 hektoliter az eredmény holdan
ként; az esős időjárás ennek is elvette szép fehér 
sziliét és sárgás lett. súlya 68 — 70 kilogramm 
hektoliterenként. Zab holdanként 12 —13 hektoli
tert adott 42 kilogramm sulylyal, A tengeri és 
répa általában igen szépen fejlődnek.

.4 le g ré g ib b  m egye i h u s z á r .  Ama 
hitünkre, hogy a Dunán túl vau egy öreg huszár, 
aki már 61 év óta szolgálja a megyét, azzal vá
laszol most egy felsővidéki lap, hogy Sárosme- 
gyének van még egy tégibb hajdúja, a ki most 
101 éves és már négy év óta nyugalomba volt. 
Tomaskó J. a neve s 18 éves kora óta volt alkal
mazásban a megyénél. Az öreg hajdú 12 főispánt 
és 20 nál több alispánt szolgált.

— A M u ra  á ra d á s a .  Határszéli folyunk 
ismét nagyon megáradt, és ugyaucsak szabdalja 
a magyar partot. — A stájer községek majd
nem minden évben határszéli köveket süllyeszte
nek partjuk mentén a vízbe, mi által annak 
esése mi felénk tereitetik, s nem kis bajokat 
okoz a hatóságoknak és partbirtokosoknak. — 
Hasonlót hasonlóval kellene megtorolni.

— B ir to k  a d á s v é te l ,  b é r le t  é* Itül- 
e*öukö% vetité*. Löcherer Andor, a „Magyar 
Föld" czituii közgazdasági napilap felelős szer
kesztője (Budapest. IV., Grauátos-utcza 1. szám) 
több oldalról nyert felhívás folytán személyes ve
zetése és felelőssége mellett birtok vételek, eladá
sok, bérletek kötésére és közvetítésére, illetve 
bizomáttyképen való eszközlésére irodát nyitott, 
melynek c/.élja, hogy ezen birtok-forgalomnál az 
illetőknek oly központi szakközeg és támogatás 
áll jon rendelkezésre, hova bizalommal forduló út
nak, és ne legyenek ezen Üzleteknél Becsre vagy 
esetleg önző szenzálokra utalva. Az iroda szak
szerű, megbízható gazdai inforniácziót ad, a fe
leknek mindenben kezükre jár, ez által czéljaik 
elérésében hathatós támogatásukra leeud. Fenn
tartja az érintkezést úgy a hazai, valamint a kül
földi tőkepénzesekkel és birtokvásárlókkal, miáltal 
a birtokok kelendőségét és forgalmát éléukiteui 
törekszik. Az iroda annuitásokra szóló bankköl
csönöknek kieszközlését, esetleg konvertálását is 
üzletkörébe vouta.



— K e lle m e tle n  m eg lep e té s  érte Zriu 
Jáuoa kozmái lakost f. hó 16-an, midőn Felső* 
Lendváról a templomból hazajővén, szobájában 
volt ládáját álkulcscsal felnyitva s ott tartogatott 
80 frt pénzét — nem találta. Valami jó madár 
felhasználta az összes házbeliek templomban létét 
s könnyű módon pénzre tett szert. Mint halljuk, 
a lopás elkövetésével a károsultnak uuoka-öcscse 
gyanusittatik s le is tartóztatt itott.

— C sendőr csend őr e llen . Hogy „két 
dudás egy csárdában meg nem fér* ezt a régi 
közmondást szomorúan igazolta legújabban be a 
zalabéri csárdában mulató Szilágyi és Kiss ne
vezetű két csendőre a szent-gróthi őrsnek, kik 
azon furcsa állapoton, hogy „ketteu szerettek volna 
egynek szivéhez férni* összevesztek, illetőleg az 
egyik úgy összevissza verte, vagdalta, szurkálta a 
másikat, hogy e borzasztó tettének tudata s követ
kezményének józan átlátására jutván, menten 
fegyverét önmaga ellen fordítva öngyilkos lett, 
mig a raegszurkáit. összevert „bajtárs* élet-halál 
közt fekszik sebeiben 3 felgyógyulásához kevés 
reményt kötnek az orvosok.

— „ V a sá rn a p i czimü mai mellékletünk 
tartalma : Reményi Ede. Képpel. — Levelek a 
mennyországból. — Honvágy. Költemény Lévay 
Mihály tói. — Mikor doktor lesz. Ágai Bélától. 
— A könyvnyomtatás. Rácz Sándortól, — Hét
köznapok. Költemény, Lévay Mihálytól. — Léna. 
Regény, folytatás. Szőcs Gézától. — Fejtörő. 
Képtaláuy. Számrejtvány.

— A legmélyebb bánya. Valószínű, hogy a legmé
lyebb köszénbánya a St.-André du Poirierféle Francziaor- 
szágban. Két fóaknája közül az egyik 2952 láb, a másik 
30tí3 láb mélységű. Ezt az utóbbit még mélyesztik. A bá
nyában a hómérsék 75 Fahrenheit-foknál nagyobbra soha 
sem emelkedik, holott sok más bányánál fél ekkora mély
ségben csak mesterséges szellőzésekkel lehet a levegőt le
hűteni. A bányából éven kint mintegy 300000 tonna kősze
net aknázuak.

— Tréfás. Egy fösvény ezer forintot elvesztvén száz 
forintot tűzött ki jutalmul a becsületes megtalálónak. És 
csakugyan egy becsületes szegény ember a megtalált ezer 
frtot a törvényhez vitte, kérve a felajánlott száz forintot. 
Oh, válaszolt a fösvény, az erszényben ezerszáz frt volt és 
igy a visszahozott ezerből ő nem adhat semmit. Bíróság elé 
kerülvén a dolog, a biró igy itólt: mivel alperes azt ál
lítja, hogy ó ezerszáz frtot vesztett el és beigazoltatott, 
hogy felperes csak ezer forintot talált, a talált összeg al
peresé nem lehet. Visszaadatik tehát a felperesnek, hogy 
azt mindaddig tartsa meg, mig annak igazi tulajdonosa 
előkerül.

— KInő m agyar nyű göt! kŐNzéubá- 
nya-tárN iilat néven részvény-társulat van ala
kulóban, mely a jelenleg Schmidt Richard és Ma- 
rich Zsigmond urak tulajdonát képező 8 már négy 
év óta özemben levő ercsenyei, lipőtfalvi, schweiu- 
czi és krenachi kőszénbányákat vétel utján fogja 
megszerezni. Az uj társulat uj tárnákat is szán
dékozik nyitani, s ezeket valamint a már meglevő 
tárnákat a 6 kilométernyi távolra eső gyauafalvai 
vasúti állomással keskenyvágányu vasúttal össze- 
kötui. A nagyhorderejű vállalat méltatására legkö
zelebb visszatérünk, s ezúttal csak annyit jelzünk, 
hogy a részvényjegyzési felhívás legközelebb ki fog 
bocsáttatni.

Vegyes rövid hirek.
A m egyéből. Diszlakoma volt dr. Ká

rolyi Antal, Vasvármegye alispánjának tiszteletére 
e hó 29-én a „Hungária* fogadó nagytermében. 
-•  Istóczy Győző orsz- képviselő, miként S/.ent 
István király uapján Rumban, következő napon 
pedig Vasvárott tartotta beszámoló beszédét. A 
beszámoló beszédeket a választók osztatlan he
lyesléssel fogadták 8 a képviselőnek eddigi mű
ködéséért bizalmukat nyilvánították. — A vármegye 
főispánja Fodor Barnát okleveles állatorvost tör
vényhatósági állatorvossá nevezte ki, aki szolgá- 
1 áttétel re a muraszombati állomásra küldetett. — 

eghoffer János, Szombathely város egykori fő
orvosa, e hó 14-én 84 éves korában meghalt. — 
ozentgyörgyi Rezső pinka-miskei körjegyző, kinek 
eltűnéséről borzalmas hirek terjedtek el, megkerült. 
Állomását beteges kedély hangulata miatt elhagy
ván, Vedeuybe ment szüleihez s jelenleg is ott 
tartózkodik. — A honvéd lovasságnál vármegyénk 
szülötte nagy-unyomi Séuyi Géza hadapród-tiszt- 
belyettessó neveztetett ki. — A szombathelyi kir. 
pénzügyigazgatóság Vigh Ferencz VI. oszt. adó
tisztet a nagy-tapolcsányi kir. adóhivataltól a 
szt.-gotthárdi kir. adóhivatalhoz helyezte át ha- 
sonmiuőségben. — Rusa Lázár körmendi főszólga- 

ü” 21?tö1 kezdődő egy havi szabadságot 
kapott. Ezen idő alatt a főszolgabírót Jakab Bó
dog szolgabiró. az utóbbit pétiig Huszár Pál közig, 
gyakornok helyettesíti. — Kitűnő sportman-iink : 
Lhernel György tulajdonát képező „Ischl* szép 
diadalt aratott a budapesti lóversenyen. A.f.hó 18-áu 
tartott gátverseuyen ugyauis elsőnek érkezett be s 
elnyerte az ezer forintos dijat. A kik a derék ál
latra fogadtak, ugyan jól jártak, mert a totaliza- 
teur 5 frtra 80 frtot fizetett.

A b u s áb ó l. Zólyomváros nevezetességei közt 
érdekes egy óriási eke, mely egy századdal ezelőtt 
készült s 100 ökröt kellett eléje fogni, hogy a 
Laram medrét kikotorják vele. — Farkas Menü- 
htrt ellen a kúria Ítélete is marasztaló. Ez ítélet 
szerint Farkas Menyhért öt évi. Püspöky József 4 
Í V ™ - ’ S/-ob<>vit8 Károly 4 évi, Telkesiné más-
felevi börtönre vau Ítélve. -  A Dunán Futtáknál

este V*10 órakor szerencsétlenség lürtónt. A Duna- 
gőzhajózási társaság „Apostag* nevű csavargőzö- 
sének a kazáuja szétrobbant s robbanás következ
tében a hajó elsülyedt. A hajó kapitánya köny- 
nyen, a gépésze pedig súlyosan megsebesült. A 
hajó személyzetéből két matróz és egy fűtő meg
halt. — Vaupli József napszámos!, ki D-mtsch- 
lünder szatócsot meggyilkolta és tőlük G47 frtot 
rabolt, felakasztották Komáromban. A delicju-118 
elég nyugodtan viselkedett a g y ász o s < xcesMis 
véghezvitelekor. —  Vörösvár község  határában a 
czigányok egy huszárt meggyilkollak, hogy 60 
krját elrabolhassak; tettesek elfogattak — A ki
rály Csakugyan elhatározta niagat, ii**̂ y megláto
gatja a pragai kiállítást. — A királyi palotában 
nagy sietséggel dolgoznak jeleuleg a villamvilá- 
gitás-bereudezésekeu, miért is a palota termeit 
a közönség nem tekiuheti meg, hogy azok a ki
rályi család ideérkezésére teljesen készen legye
nek. — A királyi palotai Szeut-Zsigmoud kápol
nában őrzött szent-jobbot az idén is, mint min
den évben, száiuosau nézték meg. — A peronos
pora szólőpeué8Z a kővágó-örsi határban levő sző
lőket nagy mértékben megtámadta. — Nagy ün
nepélyességgel ment végbe a Mátyás templom nagy 
harangjának beszeutelése. f. hó 18-án. Az óriási 
harang 1 m. 70 cm. széles és 1 ni. 90 cm. ma
gas, súlya 32 intnázsa és 30 klgr. s igy valami
vel nehezebb és nagyobb a lipótvárosi bazilika 
harangjánál. A harang Hornig Karoly báró vesz
prémi püspök hatezer forintnyi adományából ké
szült Walser Ferencz gyárában. — Kossuth Lajos 
neveuapjáuak előestéjét mindeufelé partkülönbség 
uélkül megünnepelték az országban. — Tirgram 
és társa a filloxera kiirtására port ta’ált fel, sza
badalmat kér reá Európa államaitól.

A k ü l fö ld rő l .  A Mura vize a múlt héten 
a felső-stajcrországi nagy felhőszakadások követ
keztében Bruckbau 2*45 méternyire és Grác-ban 
két méternél magasabbra emelkedett a sempont 
fölött — Mint a „Salle Zeitung* jelenti, Bis- 
mark herczeguél két hónap óta a szellemi csök
kenés mutatkozik. Különösen emlékező tehetsége 
gyengült és gyakran álmatlanságban szenved. 
Újabban nagyon megöregedett. — A bajor hegy
ségben múlt vasáruapra virradó éjjel és vasárnap 
reggel havazott, úgy, hogy Scbliersee ésTegerusee, 
stb. egész környékén a hegycsúcsok, a mint va
sárnap reggel a köd eloszlott, friss hótól fehér
lettek. — A gleichenbergi fürdőben időző magya
rok ez évben is kegyelettel ünnepelték meg a 
Szent-István napját. — A kolera veszélye Egyp- 
tombau csökken. — Oroszországban szörnyű éh
ínség uralkodik. _________

Közgazdaság.
— Az üreN hordók kéuezéN c helyes

piuczekezeléa mellett a bordó kiürítése után 
azouual elrendelhető; de elengedhetetlen ez 
akkor i s , mielőtt mustot szűrnénk belé.
Kéuezés előtt a le fektetett bordót forró 
vizzel erősen öblítsük ki; — esetleg, ha 
hozzá férhetünk, czirókkefével tisztogattatok ki 
és azután tegyük ki napra, hogy kiszáradhasson. 
A mint a hordó kiszáradt, lehetőleg tiszta rud- 
kénnel kénezzük ki a hordót oly módon, hogy 
azt összetörve egy dróton álló kanálba tesszük, 
meggyűljük és a drótot a dugóval megerősítve a 
a hordót légmentesen elzárjuk. A kén a hordó
ban addig fog égui, mig benne légeny l*s/, erre 
a művelet véget ér és az átmelegedett levegő ki
terjedvén, a kénsavat is magával fogja ragadni a 
fa pórusaiba, honnét a bor megromlását «lőidéző 
szervezeteket kipusztitja. Arra, hogy az olvadó 
kén le ne cseppegjeu és a dugó jól be legyen 
verve, különösen figyelni kell, mert különben ezé- 
lunkafc el nem érjük. Némely bordóban a kén, -- 
ha a donga belső falán olyan mikroorgunizmu iok 
telepednek le. melyek a hordón lévő lég-nyt fel
használják : a kén nem akar égni. Ilyen e-elben 
nem tehetünk mást, mint a hordót szétütni és 
alaposan kicsutakoltatni és azután ismét össze- 
abroucsolva, kikéuuzni. Helyesen vezetett p in o r
gazdaságban az üres hordókat minden 3 - 3  hétben 
ki kell egyszer kénezni. Uj töltés élőt a dugót 
kivesszük és ha kénszagot érzünk rajta, a hordó 
alkalmas a must vagy a bor föltételére, csakhogy 
ez utóbbi esetbeu annak kiöblítéséről, is kell 
gondoskodnunk.

Irodalom.
— A* c in k e  k ö n y v e . Gióf Csáky Albin 

rendeletet bocsátott ki az összes tanfelügyelősé- 
gekliez, hogy utasítsa az alája rendelt tanító- és 
tauitónőképezdéket. továbbá a felsőbb leányisko
lákat, hogy az E. M. K. E.-nek most kiadott 
Erdélyről szóló könyvét okvetlenül szerezzék be 
és egyszersmind ennek beszerzését ajánlja a többi 
intézeteknek is. Mert mint a rendelet c/.élzato<an 
mondja: „Nemzeti, állami, kulturális és közgaz
dasági szempontból nagy előnynyel bir az ország 
erdélyi részeinek öntudatos megismerése.*

— J ó k a i  le g ú ja b b  re g é n y e . A Pesti 
Hírlap augusztus 20-iki s/ámábau vette kezdetét 
Jókai legújabban irt kétkötetes regénye; A fekete 
vér, melyre fölhívjuk a magyar regényirodalom 
barátainak figyelmét. A Pesti Hírlapra aug. 20-tól

kezdve is elő lehet fizetni, 1 hóra 1 frt 20 krral, 
uegj. dévre 3 frt 50 krral. Ugyancsak Jókai Mór
tól elbeszélést fog tartalmazni a Pesti Hírlap 
1892-iki nagy naptára is, melyet minden most 
belépő előfizető is díjtalanul fog megkapni, mint 
a Pesti Hírlap karácsom ajándékát.

— Tankönyv. Juliay Aulai fővárosi tauiló „A gyer
mek első tanítója" cziuien v<-zórkönyvef irt az e.emi nép s- 
kola első osztályában kötelezett összes tantárgyak (! ?) 
tanítására. Előfizetési ára 1 frt 50 k r , mely szerző nevére 
Bpest, Vili. Kerepesi-ut 71. sz. küldendő.

— „Magyar Széli-Újság** az összes széli- és fakeres- 
kedelcm sza . lapja Megjelenik mind-11 hó 1 -én 10-én és 
20 án. Felelős szerkesztő : Dr. Roder Ernő. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal IV. k. Granátos-mcza 8  sz. Ez nj szaklap, 
mely hézagot potol és ügyesen van szerkesztve, nagy honi- 
erejű ügy szolgálatában állva támogatást érdemel, amiért 
is az érdeklődők szives pártfogásába ajánljuk.

Kiadói posta.
Decz. 31-ig előfizettek: Noszlopy Miklós Győrből, 

Arvay Ernő Csókáról, Kituper József Muraszombatból éa 
Kondiia János Szent-Sebestyénról.

A nap és éj hossza. [ *<•»■* =
y .  1 Az üzlet szilárd, de

Sept.
A nap 4  h o ld az árak csökkenlek.

| kel ug- kel nyug Ma jegyeztetik:
szik szik Búza —

3 0 .
31.

5*15
5-17

6.45
6.43

0 41 
1.42

5-22 
5 58 Uj búza 9.60 10.—

1. 5-la 6 41 2.48 6-26 „ rozs 8-— 8.50
2. 519 6.39 3.55 6-49 Zab 5-— 5.503. 5.20 6 37 

6.35
5.02 7-08

4. 5 22 6.07 7 24 Köles 5.20 5.50
3 . 5.23 6.33, 7 13 7*39 Kukorica. 7.— —

— A reged éi g ab u a íirak  a következők : 
Búza 10.50 Rozs 9 25 Zab 5.80 Árpa 6.— 
Köles 6.— métermázsánként.

H I R D E T É S E K .
A  ( ■ r i in b a i i i i i - f 'é le

könyvnyomda
és

szeptem ber 1-jétől a iöutczan lévő

Fuisz-féle házban
(előbb I I I . —V I. leány isk . tan te

rem ) lesz.

.H elyik la p ra  fizeMNÜuk e lő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

|  Egyetértés
^  mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 

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

S* '  gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárházatették az „Egyetértésit 

X  népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü 

w  tudósítást egyedül a/. „Egyetértés* közöl. Gaz- 
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör- 

m  vend. A magyar kereskedő s gazdaközöuség 
m  uem szorul többé idegenuyelvü lapra, mert az 

„Egyetértés* kereskedelmi s tőzsdei tudó* 
sifásainak 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 tárczijábau, annyi

Íf regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. 
f 2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 

®v alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint erede- 
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 

M  jómagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér- 
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, fizesseu elő az „Egyetértés“-re 
melyuek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr. 
7« 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. 24-*)

^ o e o o o ó ő ö
Nyomatott Grttttbaum Márk gyorsaajtójáu Muraszombatban,
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