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Iparkamaráink a népszerűség 
utján.

Kerületi kereskedelmi és iparkamaráink 
feladatainak egyik legfőbbikét, a kereskedelmi 
és iparéidekek megóvása képezi.

Az iparkamarák azért jöttek létre, hogy 
azok mindazt folytonos figyelemmel kísérjék, 
ami az iparra s annak fejlesztésére nézve 
fontossággal b ir; feladata különösen és lég- 
kivált az, hogy az illető kerületet figyelmére 
méltatva, tanítsa ki a kerület iparosait mind
arra, ami az iparos-érdekekre előnyös, vágy- 
ezekre nézve káros hatású.

S elmondhatni, hogy az egyes iparkama
rák feladataikat pontosan teljesitik

A kereskedelmi és iparkamarák tekinté
ly' úgy fönt, mint alant, az utóbbi években, 
jelentékenyen emelkedett.

Emelkedett pedig kivált az által, hogy 
az ipari és kereskedelmi érdekeket előmoz- I 
ditó gyakorlati javaslataikat az illetékes he- ' 
Iveken kezdették figyelembe venni, s hogy a 
kamarák, mint szaktestületek véleménye, nem 
‘W  ügyben döntő befolyással bírt a kormány 
elhatározásaira.

S midőn felfelé a kamarák tekintélye 
szemlátomást nőtt, ugyanazon arányban növe
kedett az lefelé is

Kereskedőink s iparosaink felvilágosítás 
czéljábő! most már rendszerint a kamarákhoz 
fordulnak; s viszont a kamarák is most már 
gyakrnhbau keresik az alkalmat, hogy keres
kedőink és iparosainkkal érintkezhessenek.

Az iparkamarákra újabban egy nagyon 
fontos szerep vár. És pedig a gyakorlati ipar
oktatás terén.

Az országos ipartanáé; egyik közelebbi 
ü'éséből tudjuk, hogy e tárgyban a kereske-

Hazajáró lelkek.
— Elbeszélés. Irta: VÁRA Dl ANTAL. —

(Folytatás) „K. Cs. L .“ után
Klára asszony aztán egyideig győzte nap

számmal, mosással, meg kölcsönkéregetéssel, mely- 
lyel néha-néha szomszédja, a Szikla György segi- 
t'tte meg. E'. a durva, keményszívű ember külö
nös gyönyörűségét találta abban, ha a vallásos, 
ájtaios szegény asszonyt olyan alkalmakkor, mi
dőn kölcsönkérni jött hozzá, jól megszégyeníthette
a vallásos volta miatt.

_ No lám! — szokta volt mondani — hiába
i mádkozik kend szomszédasszony, ahhoz a kend 
Úristenéhez! — ügy e, nem ad az kendnek egy 
lyukas krajczárt sem, pedig majd lehúzza kelméd 
vasárnapoukiut a menyországból! Én »teg, a ki 
iietn hiszek Istent, nem imádkozom, templomnak 
feléje sem megyek — gyarapszunt, mint kend 
látja, minden földi jóban; még kendnek is, az 
iinádságos Klára asszonynak is, az istentelen 
Szikla Gyuri adok kölcsön, kenyérre valót.

Mert kedves atyáinfió, látszólag, szemre min
dig úgy van az a világban, mintha a gonosznak 
folynék jobban a sora s az gyakran úgy is vaJ'- 
!>• Várjuk el csak a Végét. Az ártatlanok, u jók 
nem hiába szenvednek s a gonoszok ueui örülnek 
végiglen földi javaiknak. , ,

Ilyenkor Klára asszony sírva fohászkodott a 
jő Istenhez, hogy ha már ókét, ki tudja, mely
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dflemOgyi miniszter nagyérdekü kijelentése- 
k'*t tett. melyek szerint az összes kereske
delmi és iparkamarák fel hivatnának, hogy 
jelöljék ki azokat a gyakorlati czélu iparis
kolákat, melyeknek létesítése a kamarai ke
rület helyi viszonyai szempontjából legszük
ségesebbek. A kijelölendő ipariskolák közül 
egyet a kamara volna köteles létesíteni s a 
kormány támogatásával fentartani. Ily isko
lák felett a felügyeletet elfő sorban a kama
rák gyakorolnák.

Ha most e felügyeleti jogból kiindulva 
elképzeljük a következményeket, igy egyebek 
között például C'ak azt., hogy a szakminiszter 
által adományozandó ösztöndíjak elnyerése 
körül és a külföldre küldéseknél mily befo
lyással fog bírni, csak örvendenünk lehet a 
fölött, hogy iparkamaráink hatásköre ily je
lentékeny mérvű gyarapodást nyer. Örvende
nünk kell főleg azért, mert közvetlen tapasz
talat alapján nyujtatván az ösztöndíj, felte
hető, hogy csakis a jobb Unulók részesed
nének támogatásban s csaki. a tanfolyamok 
sikeres bevégzését tanúsító gkitünőbL tanú 
lók küldetnének ki külföldre, hogy tanulmá
nyaikat tökéletesbitve, tapasztalataikat annak 
idején a hazai ipar föllendülésének czélzata 
mellett értékesítsék.

midőn iparkamaráink egy-két év alatt 
40— 50 ilyen uj ipari szakiskola fölött gya
korolnák a felügyeleti jogot, szinte elkepzel- 
hetlennek tartjuk azt, hogy ez által működé
sűkben is ne hatványoztassék azon tetterő 
és nemes ambitió, mely kamaráinkat eddigelé 
is jellegezte.

Nem szabad felednünk azt sem, hogy a 
milleniumi kiállítás sorsa eldőlt s hogy ez
redéves ünnepünknek legkimagaslóbb jelen
sége azon nagyszabáfu nemzeti kiállilás lesz,

lelki hibáik é< gyarlóságaik miatt, ennyi kese
rű-égre kárhoztatta 8 ily sok szenvedésben része
sítette — legalább szegény gyermeküket, a már 
fölcseperedő Palit segítse meg s adjon neki annyi 
erőt, hogy embert nevelhessen belőle.

De ez az óhajtása sem teljesült. Lezárta sze- 
géuy szemeit örökre, mielőtt Palinak valami 
kenyérkeresetet mutathatott volna. A nyomorult 
kunyhóban, melyben már több volt adósság, mint 
a vakolat — árván maradt szegény Pali, az isteni 
félelemben, jó erkölcsben nevelt, okos, derék fiú 
tizenkét esztendős korában, Klára asszony pedig 
elköltözött szegény Mátyás gazdája mellé, a 
dunaparti temetőbe, a fűzfák alá. A kis árva 
kisérte ki. meg a bubánál.

így ütötték meg azután Mátyásék háza előtt, 
melyet, miutliogy Mátyás gazda Pestet is m< g- 
lakta volt, a „Pesti* Mátyás házának szoktak 
nevezni — a dobot.

— Druiu ! drum ! ki ad többet?
Egy csomó bámész szomszéd, egynéhány 

sápitozó vén asszony, két-három zsidó boltos, ki 
a faluból, ti a szomszédból, vették körül az 
udvarra kitett asztalt, mely elölt a városi fiská
lis segédje, a jegyző meg a végrehajtó ültek. 
Boros uram, a kisbiró. kegyetlenül verte a bőrt, 
ciak úgy durrogott bele a vén dob.

De a liczitác/.ió csak nem akart kerékvá
gásba zökkenni. A kikiáltási árt nagyolták, a falu
belieknek nem is igen volt annyi pénzük, hogy 
letelifctték volna az árverési biztosítékot, a zsidó 
boltosok megint arra vártak, hogy ez végárverés 
lévén, majd a kikiáltási áron alul is el fog 
kelni.

melynek rendezési munkálatain, noha négy 
esztendőnk van, de mégis folytonosan kell 
dolgoznunk, hogy méltóképpen mutathassuk 
be a világnak összes gazdasági és művelő
dési haladásunkat.

Es e nagy munkában szintén jelentékeny 
szerep vár iparkamaráinkra.

Ezeknek lelkesítésétől, buzdításától függ 
nem csekély részben a kiállítás sikere. De 
hogy sikerrel lelkesítsen és buzdítson, arca 
szükséges, hogy az eszközök elegendő mérv
ben álljanak rendelkezésére.

Egy ilyen eszköz a népszerűség is, mely 
hogy most működési terük is szélesebbé válik, 
c ak fokozódhatik, s éppen kapóra jön arra 
nézve, hogy a milleniumi kiállítással szem
ben teljesítendő feladataikat könnyebben old
hassák meg.

A népszerűséget felhasználva az iparka
maráknak most már minden alkalmat meg 
kell ragadniuk, hogy működésük eredmény - 
dus legyen.

Nem tartjuk ma már elegendőnek azt, 
bog)' jelentéseit s üléseinek jegyzőkönyveit 
egyszerűen csak szétküldi. Ezekből a keres
kedő- és iparosvilágnak csak igen kis része 
vesz tudomást.

Fő az, hogy felhívásai s értesitvéuyei 
minél szélesebb mérvű elterjedést nyerjenek. 
E végből első sorban is az ági tátiót az illető 
kerület beli vidéki lapokban kell megindítania. 
S nem csak az emporiális lapokban, de min
denütt a kamara területén belül, a hol csak 
számbavehető lap jelenik meg.

Kétséget uem szenved, hogy a vidék spe
cifikus iparosérdekeit az illető vidék közlö
nye csak ismeri s igy az iparkamarák érte
sítéseit a vidéki orgánum használhatja fel 
éppen olyan alakban, aminőben azt felhasz-

Mikor a végrehajtó látta, hogy sehogy sem 
megy a dolog, talán még az ő, meg az ügyvéd 
salláriuma sem kerül ki, — egy kis s/.üuetet 
tartott! Fölállt, pipára gyújtott s a bíró után 
küldött. Nem volt ugyan a bíróval semmi dolga, 
de időt akart nyerni azzal is. Talán érkezik az
alatt valami pénzesebb árverelő.

Komor, borougos áprilisi nap volt. Az eső
nek, mint moudani szokás, csak úgy bigott a 
lába. Szomorú, szürke felhők kergetődztek az 
égen, s ba olykor-olykor kibukkant egy szempil
lantásra a napsugár, csak annál komorubban lát
szott a futó felhők árnyéka a meszeletlen ház- 
oldalou s az udvar felburjánzott füvén.

A beállott csöudességben halk sírás ütötte 
meg az ott valók fülét. A kút kávája mellett 
kuporgott l’ali, könyekbe fulladt ábrázattal, ke
serves szemekkel uézve a megbomlott nádtetőt, 
a kopott falat, a korhadt ajtószáruyut, azt a 
rongyos kis házat, mely neki o’yan kedves volt., 
olyau drága . . .  de a melyben ma már nincs 
apa, nincs anya . . . nincs . . . nincs!

Olyau csöndes lett az udvar, hogy még a 
falevelek zörgését is meglehetett hallani, a mint. 
átsirt rajtuk a déli szél. Némelyik öregasszony a 
szemét türülgette, mások el kontúrod va kérdezték 
egymástól, hogy mi lesz már most ebből a sze
gény árvából?

A fiskális segédje fiatal, tapasztalatlan em
ber, kinek ez volt talán életében első. végrehaj
tása, uagyon-nagyon kényelmetlenül érezte magát 
a sírás hallatára. Majdnem maga is sírva fakadt 
s nagy megindulta!) odafordult a végrehajtóhoz-:

— Mit tehetnénk azzal a fiával ?



nálni kívánatosnak és szükségesnek mu
tatkozik.

Ily értesítéseknek akár egész terjedel
mükben, akár kivonatilag, szívesen helyet 
enged a vidéki sajtó, már csak azért is, mert 
azon vidék iparos-érdekeinek szolgálni kíván 
és óhajt.

S ha iparkamaráink itt is minden vona
lon megkezdik működésűket, biztosíthatjuk, 
hogy az ösvények mindegyike csak a nép
szerűség útját fogja egyengetni. MEDOR.

Jegyzőkönyv
felvétetett a „Vastankerületi tanítótestület muraszombati 
járásköre" által 1891. évi október hó 1-én Muraszombat

ban tartott XXXIV. rendes gyűlésről.

Jelen voltak : 1 tiszteletbeli, 20 rendes- és 
2 pártold tag; továbbá Tőrök Eroőné, Takács 
Istváuué, Eberl Angéla és Springer Matild úrnők, 
mégis Balogh István, Keresztury Vincze, Márkus 
Lajos, Slebich Ignác/, és Wilfiuger Károly urak 
iniut vendégek.

Elmaradtak : a) igazolva Pamraer Rezső; 
igazolatlanul Bakó János, Fiiszár János (bodóhe- 
gyi), Háry Lipót és Sávéi János mint rendes tagok.

Eluök rövid, de lelkes üdvözlő beszéde után 
a jelenlevő igon tisztelt vendégeknek a tanácsko
zási jogot megadván, a gyűlést megnyitottunk 
mondja ki, a felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére 
Láng Jgn. és Kondor Ferencz tagtársakat kérve fel.

I. A mólt gyűlés jjgyzókönyve a .Muraszom
bat és Vidéke* ez. lapban közölhetvén, felolvasása 
nem kívántatik.

II. Elnök terjesztő be jelentését, melyszeriut 
a) a múlt körgyülésről felvett jegyzőkönyvet a 
központi elnökségnek idejében beküldte ; b) a me
gyei árvaház gondnokával az alapítványi helyek 
betöltésének idejére és módjára nézve levelet vál
tott : bemutatja annak 209/91. sz. a. adott vála
szát; c) a nyert válaszról és körünknek a múlt 
Lava8zszal e tárgyban hozott határozatáról a kör 
alapítványi helyére anyátlan gyermekével már 
korábbau pályázott Bubenik János magyar-laki 
községi tanítót közbe tett kérdésére értesítő; d) 
a muraszombati főszolgabírói hivatal augusztus 
7-én vévé a tettes megyei főjegyző ur mint alis- 
páui helyettesnek árva-jelelésre vonatkozó
sz. felhívását; e) az ennek következtében kihir
detett pályázatra vette Ágh Norbert szombathelyi 
fögymu. tanár urnák Pap Róza bosszu-peresztegi 
illetőségű, 8 éves tanítói teljes árvára vonatkozó 
kellóeu felszerelt kérvényét és körünk bizottsága 
az iratok betekintése után alapítványi helyünkre 
nevezett árvát, mint a felvételi feltételeknek leg
inkább megfelelőt, ajánlotta; f) Láng Ignáczuak 
a múlt gyűlésen felolvasott „Az erkölcsi nevelés 
akadályai és azok elhárítása* czimü értekezése 
az irattárba beérkezett; g) a tantestületi elnökség 
a Balogh Gyula által irt „Vasvármegye történetett- 
ből körünk által reudelt 50 füzetet 5 db tiszte
letpéldány kíséretében megküldte és végül b) a 
mai körgyülé8 megtartása és tárgysorozata ille
tékes helyeken bejelentetett stb. — Eluök eme 
jelentésével kapcsolatban alelnök jelzi, miszerint 
a volt megyei főjegyző most már alispán ur ő 
nagyságának biztosítása szerint a megyei árvaházi 
alapszabályok nemsokára módosíttatni s ekkor a 
tanítók (nem árva) gyermekei számára jutányos 
fizetéses helyek is fognak létesittetni.

— Kidobjuk! válaszolá a vóu végrehajtó 
pöfékelve. Az ő szive már meg volt keményedve, 
mint a Mátra köve. Azon ueiu fogott az árva 
sírása.

Végre megérkezett a küldött, azzal a hírrel, 
hogy a biró kinn van a tanyán, elő se jön esté- 
lig, hanem itt jön Szikla György uram a szomszéd.

A hivatalos emberek újra elfoglalták helyü
ket az asztal mellett s folytatták az árverést.

— Háromszáz forint kikiáltási ár.
A kút mellől keserves feljajdulás jelentette, 

hogy ez a szó valakinek a szivébe nyilallott.
Szikla György, a nagy, termetes, szélien válla 

ember, a ki kárörvendve, gúnyolódva nézett szét 
a rongyos kis gazdaságban, melynek bukását 
szegény Klára asszony imádsága nem tudta fön- 
tartaui, az asztalhoz lépett.

— Hát nemzetes uramék, van-e kilátás, hogy 
a pénzemhez jutok ?

— Van, — felelt a végrehajtó, ha megveszi 
keluied a házat abbau a pénzben, mennyit köl
csön adott rá. Úgyis szomszédja kendnek. Egy 
portát csinálhat belőle a maga házával.

— Hát ha nem veszem ?
Akkor leütjük, talán tizedrész áron, aztán 

kelméd még ráfizethet a végrehajtási költségekre.
— Uhm! — monda morogva Szikla; az kel

lene még csak! Mennyit is mondtak az urak?
— Háromszáz forintot! szól örvendezve az 

ügyvédséged; remélte, hogy e sírás majd meg
szűnik.

— Megadom 1 — uyögte ki Szikla György.
Legyen az enyém. (Folyt, köv.)

Alelnök állal közölt eme hir örömmel fo- 
gadtatik, az elnöki jelentés meg egész terjedel
mében tudomásul vétetik; végül köri pénztárnok 
utasittatik, hogy a beérkezett történeti füzetek 
árát azonnal előre fizesse ki, a füzeteket pedig 
pénztárunk javára utólagosan árusítsa el.

III. Könyvtárnok jelenti, hogy a köri könyv
tár müveinek száma 155. És miután az általa ta
valy ajánlatba hozott könyvek még be nem sze
reztettek, ezúttal újakat — kivéve Felméri „Ne
velés-könyvé*^ — nem ajánl. E helyett indítvá
ny ózza, hogy az e czélra forditaudott pénzen a 
könyvek elhelyezhetésére egy szekrény készíttessék, 
mert az állami iskola szekrényében, a melyben 
eddig tartattak, már kevés a hely.

Jelentése tudomásul szolgál, indítványa pt <1 g 
helyesléssel találkozván, elfogadtatik s eluök in- u'- 
bizatik, hogy a jelzett könyvszekrényt 20 fing 
terjedhető árban megrendelje. — E pont kapcsán 
veszi tudomásul a kör alelnök azon értesítését is, 
hogy a múlt körgyiilés által kinyomatni rendelt 
leltár még nem kész s hogy a tagoknak utóla
gosan fog megküldetni.

IV. Török Ernő kir. közjegyző ur. a tantes
tület tiszteletbeli tagja, tartott felette érdekes 
felolvasást a — fegyelemről. Nagyon szerencsés
nek és végtelenül boldognak érzi magát, hogy 
rég óhajtott hálájának, ragaszkodásának a tanítói 
kar irányában a nyilvánosság előtt lelepluzetlenül, 
őszinte és szívből fakadó magyar érzülettel kife
jezést adhat. Elismerésre, dicséretre nem vágya
kozik. rAki tudja kötelességét, az megy a puskatüz 
elé, és nem kérdezi, jönnek-e utáuna mások is.*
— Hosszabb bevezetés után mondja, hogy „a múlt 
anyja a jelennek, és a jelen szülője a jövőnek.* 
Felteszi, hogy minden családapa és családanya 
önmagának és dédelgetett csemetéjének üdvét., 
jólétét, boldogságát kívánja; de az élet mégis 
igen sok ellenkező példáról ad tanúságot. És mert 
ez tagadhatatlanul igy áll és mert az ember in
kább százszor ördög, mint egyszer angyal, előáll 
a legnemesebb hivatás: angyalt varázsolni elő az 
ördögből. Mi teszi ezt, mily utakon és módokon?
— A valláserkölcsös nevelés ikertestvére a fe
gyelem. A fegyelem, mely szerinte áldás, de átok 
is lehet néha. És mégis kell a fegyelem. Példa
ként említi a „vasemberének nevezett Bismarckot, 
kinek vasakarata, vasjelleme, vasból aczélozott, 
hajlithatatlan meggyőződése a dirib-darab her- 
czegségekből egy ma uralgó, befolyásra kimagasló 
békeállamot teremtett. A vasfegyelem teremtette 
meg és tartotta feut számunkra a nyugalmat, a 
békés muukálkodhaitást. A szabad természetben 
is csak a vasfegyelem szigorát látja! A zordon 
telet követi az üdítő tavasz és nem megfordítva. 
„Ordo est anima rerum.* Kimondja, hogy a fe
gyelem az iskolai élet elengedhetleu alapkövetel
ménye. Hogy mikép gyakorlandó az, miszerint 
hatása áldásthozó legyen ? — arra nézve azt 
mondja, számolnunk kell a befolyó tényezőkkel. 
Mégis természetszerű például odaállítja az anyát, 
amely siró magzatát csókjával árasztja el ; majd 
dédelgeti, majd csititja, majd dudol neki valami 
altató bölcső-dalt — vagyis első fokon szeretettel 
fegyelmezi ; de ha a gyermek növekedve, megkezdi 
jogának gyakorlását, sirva fakad, lármáz, raak- 
ranezoskodik és a szerető anya szép szavai nem 
vezetnek czélra, ha niindeu kísérlet a békéltetés 
iránt meghiúsult, bizony fenyitő eszközhöz nyúl. 
A gyermek iskolába kerülvén, ott a tanítónak a 
szülő valóságos helyettesévé kell lennie. Azonban 
sok szülő a tanító eme jogának gyakorlásával 
szemben saját elkényeztetett gyermekének fogja 
pártját. Az ilyenek eljárását, valamint, a ma divó 
túlhajtott humanizmust, melynek gyümölcse, hogy 
ma már a bűnösök számára palotákat kell építe
nünk börtönrendszerünkben — elitéli, annyival 
inkább, mert a statisztika a bűnesetek növekedé
sére vall. Emberbaráti szeretettel párosult és auy- 
nyiszor jogosult szigort, kíván a nevelésben és 
követeli, hogy ahol egy iskolánál több tauitó 
működik, ott tantestületi szellem legyen. Egyszó
val szembeszáll a félelemmel, a lueghnunyászko- 
dással, a közönyösséggel ; megustromolja a rövid
látó észt, leálezázza a gőgöt, korbácsolja a túltengő 
hatalmaskodást, nevetségessé teszi az oktalan 
nagyravágyást stb.

A kör felolvasónak, terjedelmes, mozaikszóra 
apróságokból szedett eszméivel telt, véleményével 
és szilárd meggyőződésével élénkített, tapasztalati 
példákkal bőven illusztrált értekezését legmélyebb 
köszönetének kifejezése mellett helyesléssel fo
gadta s azt a „Muraszombat és Vidéke* ez. lap
ban közöltetui rendelte.

V. Eberl Róza értekezett: „A szavalásról.* 
Bevezetőleg állítja, hogy vauuak nevelők, akik a 
szavalást neui méltatják kellő figyelemre vagy 
épen mellőzik, azzal mentvén magukat, hogy sok 
időt rabol el más fontos tantárgyaktól. Pedig az 
ilyeuek, meggyőződése szeriut, megfosztják ma
gukat egy igen fontos nevelési tényezőtől. Mert 
a nevelőnek kötelessége minden képző eszközt 
fölhasználni a gyermek nemesebb lelki tehetségei
nek felébresztésére, külöuösen annak zsenge ifjú 
korában, amidőu a lélek erre még legfogékonyabb. 
E czélra pedig legalkalmasabbak a művészeti 
tantárgyak, aminő maga a szavalás, az ékesszólás 
ig. Meghatározván a szavalásnak fogalmát, előso

rolja annak hasznosságát a barátságos tarsasag. 
müveit körökben, az egyházi, politikai, törvény
széki akadémiai tanbeszédekbon, ertekezesekben 
8 alkalmi beszédekben. Főkellékéül az „előadást* 
jelzi. Említi, hogy a szavalást különösen a müveit 
és szabad népek gyakorolták már hajdan is, mint 
pl. a görögök és rómaiak, kiknek legjelesebb 
tisztviselőik és hőseik azt rendkívül nagy becsben 
tárták. Francziaországbau az egyházi férfiak leg
inkább a XVII, század folyamán fejlesztették ki. 
Hazánkban a magyar ekesszólásuak mint művé
szetnek első megteremtője: Kölcsey. Levezetvén 
a tárgy jelentőségét, áttér annak gyakorlati ré
szére, vagyis azon kérdés megoldására, hogy meny
nyiben fontos képző eszköz az a nevelésben. 
Nemesitóleg hat úgy az értelmi, valamint az érző 
tehetségek fejlesztéséle. Nagy mértékben képezi 
az emlékező tehetséget; vallásos és hazafias ér
zelmeket ébreszt. Szóval a helyesen megválasztott 
költemények szép előadása minden tekintetben 
csak emelóleg hathat az emberre, minél fogva a 
szavalást nemcsak az iskolában gyakorlatúidnak 
tartja, de kívánatosnak jelzi egyúttal, hogy né
pesebb helyiségeinkben szavaló-társaságok ala
kuljanak.

A körgyiilés előadónak mély tudományosságra 
mutató és komoly tanulmányozásra valló érteke
zéséért köszönetét nyilvánította s értekezését a 
helyi lapban közzététetni rendelte.

VI. Olaszy Terka meglepő nagy hatással 
szavalta Gyulai Pálnak „Pókainé* czimü költe
ményét.

Előadásáért a gyűlés zajosan kitört hosszú 
tapssal és élénk éljenzéssel jutalmazta.

VII. Számvizsgáló bizottságul Takács István 
elnöklete mellett Fiiszár János (bodóbegyi) és 
Láng Ignác/, küldetnek ki.

Vili. Takács R. István indítványozza, liogy 
mivel a kör méhese a beléje fektetett tőke ka
matainak megfelelő tiszta jövedelmet nem hozza 
meg, eladassék és a pénz takarékpénztárilag ka
matoztassák — annyival inkább, mert eddigi ke
zelője most azt leltári becsáron átvenni hajlandó
nak nyilatkozott.

Eladásával s illetve az alku megkötésével a 
ma kiküldött számvizsgáló bizottság ezennel meg- 
bizatik.

IX Alelnök jelenti, miszerint A-ch*r B. és 
fii c/.ég a körünk javára szerződésileg biztosított 
évenkénti 50 frtnyi adományát jövőre nézve 2C 
frtra óhajtja leszállittatni azon állítólagos oknál 
fogva, hogy egyrészt ö az eddigi összeget szoro
san véve árvaházi ezéluukra szavazta meg, amely 
czél már eléretett. másrészt p -dig, mert neki 
tans/.t r-üzletében károsító versenytársa akadt.

A kör, tekintve a felhozott okok részbeui 
alaposságát, a ezég jelenlevő képviselőjének meg
hallgatása és hozzájárulása után kimondja, hogy 
a kérdéses adománynak 30 frtra való'leszállítása 
mellett nevezett czéggel az eddigi viszonyt to
vábbra is fenntartani hajlandó.

X. Elnök terjeszti elő a gyűlésről néhány 
perezre eltávozni kényszerült Takács R István 
azon indítványát, mely szerint a köri jegyzőköny
vek a lapban kivonatilag is közöltesseuek.

Körgyiilés a jegyzőkönyveket uiegcsonkitat- 
lanul vagyis egész terjedelműkben tartja közlen
dőknek, ha azonban az indítványozó tagtárs mint 
szerkesztő a gyűlésekről kiilöu tudósítást akar 
hozni, felhasználhatja annak megszerkesztéséhez 
a jegyzőkönyveket is.

XI. Elnök jelenti, miszerint tek. Török Ernő 
kir. közjegy/.ó ur körünknek 1 frt készpénzt, Kol
láré Lipót tagtárs egy db arany ékszert, Heiszig 
Ferencz muraszombati kir. adóhivatali számtiszt 
ur pedig egy díszes dohányzacskót volt szives 
adományozni s ez utóbbi két tárgy elárveréséből 
(7 írt 40 kr és 1 frt 80 kr.) összesen 9 fi t 20 kr. 
folyt be a magán-alap javára.

A kör mindhárom kegyes adakozónak szives 
adományaikért meleg köszönetét nyilvánítja.

XII. A jövő körgyiilés helyéül Battyánd, 
idejéül pedig május hó I. fele állapíttatott meg. 
Tételei kitűzésével és előadók szerzésével a tiszti
kar bízatott meg.

Ezzel a tárgysorozat kimerittetvén, eluök a 
gyűlést bezártuak jelenté ki.

Km f.
VÖLGYI FERENCZ, KOLOSSÁ FERENCZ,

köri elnök. köri jegyző.
Hitelesítjük :

LÁNG IGNÁCZ. KONDOR FERENCZ.

Hirek és különfélék.
A jövő l ié te u  hagyja el nyári tartózkodási 

helye' t Muraszombatot, gróf Szápáry Géza főud
varmester őuagyméltősága az általán szeretett és 
tisztelt főúri család s télre édes hazánk főváro
sába, Budapestre utazik. Kisérje áldás és szerencse 
távol tőlüuk is; — hisszük, nem feledkezik meg 
rólunk ott sem, mert nagy dolgok kivitelén fára
dozunk, melyek pártfogása nélkül alig létesülhetnek.

B aro ss €*AI»or keresk. miniszter ur ő 
excellencziája Pollák Pongrác/, járási főszolgabíró 
mint az érdekeltség elnökének a muraszombat — 
gyauafalvai h. é. vasútra az előmuukálati euge-



Mljt egy éfre 63014 III. sí. magas leira'ával 
megadta. Ezeu engedély folytín 3 szakértő "mér- 
mik a nyomjel/éni munkálatot Dobra vidékén már 
foganatba is vette.

-  G ró f Szóclióuyl T iv a d a r  ő méltósága 
i mcsak a közügyekbeni tevékenysége és áldo
zatkészségével tűnik ki. hanem emellett a vadá
szati sport terén való, jártasságát is fényesen 
jgo/nUa az áltál, bo<íy a napokban néhány óra 
alatt ma-od magéval gyér számban található sza- 
l .nk kl.ól 15 darabot ejtett el. Gratulálunk és 
kivárniuk e derék főurunknak több ily kellemes

I.
Y a s ia im e g y e  alispánja a tűzoltó-sze

reknek az 511 90. számú törvényhatósági határo- 
Z.iittal nyert megbízás értelmében együttes ható
sági beszerzésére nem vállalkozván, -  azoknak 
beszerzésére a községeket ntasittatni rendelte 
minek folytán járásunk főszolgabirája a fecskén; 
dnk és tűzoltőszerek beszerzésére a községe,ket- 
irár végzésileg utasította i«.

— Fontost liü ldefévben járt a na pok bán 
gazd. fiókegyletünk választmányának kebeléből 
••gy bizottság Csendlakon gróf Batthyány Zsig- 
moud ur ő méltóságánál. A legutóbbi választm. 
g\ülésen ugyanis elhatároztatott a gróf ur Ömél
tóságát felkérni az elnökségről való lemondásának 
visszavonására, mert a bizalom annyira összpon
tosult elnök urban, hogy nélküle az egylet, igen 
szomorú jövőnek nézett volna elébe, nem lévén 
ki őt pótolja. — s nem tudtak az egylet tagjai 
semmi képen megbarátkozni ama gondolattal, hogy 
tevékeny elnöküket nélkülözni lesznek kénytelenek.
A !* tagu bizottság szószólója fót. Gáspár Ferencz 
plébános ur meleg hangon s bizalomteljesen tol- 
mácanlá az egylet tagjainak ragaszkodását s ha
tártalan tiszteletét, melyet ö méltósága iránt érez, 
méltatta azon rendkívüli tevékenységet, melyet 
kezdettói fogva ezen egylet érdekében kifejtett 8 
ecseteié azon szomorú jelenségeket, melyek gróf 
ur visszavonulásával egyletünket érnék. Melyre 
gróf ur következőkben válaszolt s adta tudtára a 
bizottságnak, hogy az egylet vezetését továbbra 
is fenntartja, mondván : „A bizalom ily nyil va
níliására csak azt mondhatom, hogy kötelessé
gemnek tartom az elnökséget továbbra is viselni.
Kuyuttal kérem az egylet t. tagjait, hogy a po
litikát zárjuk ki egyletünkből, mert egyletünk 
hivatása: a gazdálkodás terén tenni, hatni, előre 
haladni.“ Gazd. fiókegyletünk jövóje tehát ismét 
biztosítva vau. Gazdaközönségünk számtalan **M»t- 
b.-n meggyőződött már ezen egylet létjoga s fon
tosságáról s úgy egyenként és összesen szívből 
üdvözöljük újra gróf Batthyány Zsigmoud ur ő 
méltóságát, mint a muraszombati gazd. fiók-egy
let elnökét. — Még sokáig éljen kedves családja 
boldogitása- s a közjó felvirágoztatására!

Egy jelen volt.
— .4 vaa várm egyei kisdedóvó egylet 

igazgató-választináuya m. hó 12-én tartott ülésén 
a muraszombati kisdedóvó-egylet javára egyhan
gúlag 200 frt évi segély-összeget szavazott meg.

— V a z u lu n k ra  gróf Széchényi Tivadar
ur ö méltósága, a kerület képviselője, h jegyzett 
20 ezer írton felül újabban 1000 irtot irt alá a 
c/.élból, hogy ezt a hiányzó nyomjelzési költsé
gekre szükség esetén előlegezhesse. Halas köszö
net érte! Ezek szerint a vasútra eddig összesen 
127,16-1 frt jegyeztetett. M-

— BerzKOuy i-wzohor. E hó 14-én * tarta
tott Szombathelyen a vármegyeház kistermében 
értekezlet, melynek czélja volt egy, Berzsenyinek 
emelendő szobor felállítása érdi-kében határozni. 
A határozat egyhangúlag és közlelkesedéssel ki
mondta, hogy Berzseuyi Dánielnek Szombathelyen 
a sziliház átellenében lévő parkban szobor állí
tandó. Gy üjtőbizoltfcág is alakult, melynek feladata 
a kívánt összeget mielőbb közadakozás utján ósz- 
szebozui. -  Mi is teljes szívvel csatlakozunk ezen 
szép mozgalomhoz és ni. t. olvasóiuk részéi 61 
történő adakozásokat sziveseu közvetítjük Ado
mányokat a szoborra csak Vasmegyében fognak 
gyűltem és a községeket is felhívják adakozásra.

— A  kö íti«ala*& guali vélünk jo szol
gálatot tenni, midőn a több oldalról hozzánk ér
kezett panasznak adunk helyet lapunkban afölött, 
hogy az országos vásárok alkalmával ősszegju- 
lemlett szemét a vásártéren érintetlenül hagyatik. 
Tudomásunk szerint a tisztántartás a be ypénz 
szedőknek volna kötelessége, miért is ezúttal tel
hívjuk rá a hatóság figyelmet. */ .

— K iil«a szép  ü n n ep é ly n ek  volt 
tanúja a Vasmegyével szomszédos ,
lászlói leáuv-egyliáz és vidékének közönségé . 
I r i - é n  «gyya!íis ekkor szenteltetett lel a hívek 
-'/■orgaltúu, ̂  áldoxatkésísége é. arcdaagos ’ucm; 
káj. folytáa épiUtt aj iskola, melj » " “ür

A ntal D énes szeutgyörgyyolgyi «v. • ^
ur, kinek pásztori gondozása ala Urto ' „ A
eovház előre kihirdetett időben meg elei t bzecs
s S  L teífu. .  «  W beglttlt »■»*«
fogadta szeretett I el ki pcía« torát M » “ “ “ •
dékröl össze sere glett “eP.„“u^lvasliató, midőn 
meghatottsíg édes er/.ete v 1 lom emelt,
a díszes épületet, melyet *i Jj ei/vike a
axeralélbette, A kisded h»r»“g.mint|^  örömmel
legrégiebbekuek, úgy

hivta volna a híveket az összesereglésre, és a ) 
nép a tudománynak épült hajlék előcsarnoka 
előtt megállva, áhítattal leste lelkészének minden 
♦ gyes szavát, ki buzgó imában kérte a Minden
ható áldását az uj iskolára, annak építői s épít
tetőire, kél ve az Isten segedelmét, hogy e sze
rény hajlékának minden egyes helyét áldja és 
szentelje meg. Az ima után megtartó felavató 
beszédét, melynek minden mondata a szivekhez 
szólott és a lelkész ur szónoki tehetsége és papi 
liivatottságáról győzött meg bennünket. Végül 
még egy ima és egy én< k elhangzása után átada
tott az uj épület a használatnak A magyar 
embernek régi szokása, hogy mindent áldomással 
pecsétel meg, így voltunk mi is. A díszes terí
tékű ebéd alatt, mely a leány-egyh. szívességéből, 
az újonnan választott tanító kedves npje gazd- 
asszonyi kezeiből került az asztalra, felköszön
tőkben nem volt hiány. Vajba adná a Teremtő, 
hogy minden olyan község követné Szécsi-Szent- 
László példáját, hol még iskola nincsen és ipar
kodnának a tudománynak állandó csarnokot épí
teni, különösen itt a vend vidék szélén, hol a 
magyarosodás szempontjából oly fontos az iskola.

G. L.
ls e iü l  őrség u üli. A muraszombati 

cseudörség jelenlegi létszáma nagyon hiányosnak 
bizonyult be a határszéli terhes szolgálattal szem
ben, ugyanazért annak kiegészítése iránt a kellő 
tárgyalások folyamatban vaunak.

— V asul-iiiegnyitás. Szent márt,oni R»dó 
Kálmán vármegyénk főispánja, mint a pozsouy- 
szombathelyi vasút végrehajtó bizottságának el
nöke, nevezett vasút ünnepélyes megnyitását f. 
hó 25-ére tűzte ki, s arra meghívta Bar038 Gá
bor kereskedelmi minisztert is, A próba utazás 
Pozsonynál kezdődik és Porpácz állomásnál fe
jeztetik be.

— Iti/.louság a s z o m s z é d b a n .  Mint a 
„Gr, T.* írja, F.-Ii-gedében 1 év leforgása alatt 
50 tolvajlás fordult, elő, nem is számítva a leg
utolsó betörést a csendőr-laktanya' mellett, mely 
azonban nem sikerült. Gyönyörű állapotok ! r.

— S iiaésze l. Bilogh Árpád általunk is 
előnyösen ismert társulata Csáktornyán időzik.— 
Jeszenszky társulatának igazgatását pedig Nemeik, 
a rendkívül ügyes és kedvelt komikus vette át, 
ki mo t̂ társulatával Páriákon szép eredmény- w 
élénk érdeklődés mellett működik.

— Az országos v ásárok  között még ed
dig mindig a Terézia-vásár volt a legélénkebb. 
Ekkor már mindenki eladta » mi kis termése 
volt s ilyenkor rendelkezik a nép legtöbb pénz
zel. Az idei vásár ellen sem lehet panasz, mert 
úgy kínálat mint kereslet tekintetében sikerültnek 
mondható. Még az időjárás is mintha csak a Te- 
réz-vásárnak fogta volna pártját. A leggyönyörűbb 
őszi nap tiszta fénye mosolygott le reánk egész 
uap. — A marhavásárra fel hajtatott 647 darab 
szarvasmarha « eladatott 211. — A vásár most 
sem múlhatott el kisebb-uagyobb tolvajlások nél
kül. Ziskay regedéi kereskedő a vásár előtti este 
sátorát felügyelet uólkiil hagyván, onnan isme
retlen tettesek egy nagy láda ruhaneműt s egy 
lepedőbe bekötve több kisebb-nagyobb kendót né
hány 100 frt éltekben elloptak. A vásár napján 
a ládát egy öreg napszámosul véletlenül a vár- 
kerti bokrok sűrűjében, hova a tolvajok elrejtet
ték, megpillantván, a tulajdonosnak visszajuttatta. 
A többi tárgy nem került meg. M.

-- A peronospora által uagy mértékben megtámadott 
szólókuél igen valószínű, hogy mustjok kevés ezukrot és 
túlságosan sok savat fog tartalmazni, meg kell tehát a 
must czukortartaluiát mérni p o. a klosterneuburgi must
mérővel és az esetleg mutatkozó, hiányt tiszta nád (süveg) 
ezukorral pótolni. Arra nézve, hogy mennyire javítsuk a 
mustot: az lesz mérvadó, hogy jó években hány ezukor- 
fok szokott az illető szólófajnál mutatkozni- — Jó musttól 
általában megkívánjuk, hogy 18-20 ezukorfokot mutasson. 
._ a  ezukrozás úgy történik, hogy a lemért mennyiségű 
ezukrot elegendő mustban, melyet a hordóból kivettünk, 
melegítés közben feloldjuk s ezen oldatot azután hozzá
keverjük az egész javítandó mustmennyiséghez.

— K é g i  m a g y a r  m e g f l ig y e lé « e k  c/.ime 
alatt a .Természettudományi közlöny* szept. fü
zetéből hozzuk a kővetkező érdekes sorokat: Szsila 
Vármegyéből Ivanócz Völgyéből : 1782. év Kis- 
Asszony havának 28-dik napja igen szereutsétlen 
nap vala mi-uálunk; a midőn Alsó-Linóvá vá
rosa felől nem véli iszonyú sokaságú sáska sereg 
rohant ezen Tótság Vidékére. Elsőbben egygy 
rakásban!! lévén, Szala-Varmegyém-k Tomisa ne
vű városánál két részre oszlott. Egygyike a Mura 
mellett repülvén, Tissina körül felelte nagy ká
rokat tett, minek előtte elüzuttethetett. Msísiku 
pedig a hegyes tartományba szállott, délje.-ti 4 
óra tájbann 8z. Benedek határául! megtelepedvén, 
n Kölest es Hajdinát néhány hold földekenn el
itté, s éjtszakára az erdőim maradott ; az lionuan 
oszt’ánn más nap reggeli 10 óra tájban az eiube- 
reknek kiáltása, zörgése és lövöldözése nagy ne
hezen Felső-Lendva felé hajtotta. Miuekutánna 
ott is a Kukuriczát, Kölest, Hajdinát és legelő
mezőt derekasan el-élto volna, Stájer Országba 
ál tál-költözött. De maradtak ugyun-tsuk imitt- 
amott nem kevés számmal, inellyekből, féltó, 
hogy a jövő esztendöbeuu uagyobb sereg ne tá
madjon. Itt a leg-idősebb emberek sem emlékez
nek, hogy valaha efféle állatokat hittak volna, 
bámulva kérdezgetvén; mi az r* mi az ?

— r ig je li i i r i . l r lé s .  A muraszombati gazd
fiokegylet a tavaly beszerzett . ét franczia per
metező-fecskendőjét, melynek darabja 18 frt volf, 
eladja. Venni szándékozók i rá-i»eli Ígéreteiket az 
egylet titkáránál t. okt. 81-ig írásban adják be, mire 
»Zok a legtöbbet. Ígérőnek ki fognak 'Szolgáltatni.

Tűül,) László a „ Tö r v éu y I ia ti is a g i 
naptár" sz< rkesztő;e lapunk utján kéri fel -uiindr 
azon hatóságéival továbbá sí pénzintézeteket, rész
vénytársaságokat :-t>>.. melyek a „Törvényhatósági 
naptár* 1892-ki folyamára vonatkozó kérdőíveket 
kaptak, de eddig be nem küldötték, hogy azokat 
az ő nevére (Budapest, IV., Upót-utcza) mielőbb 
beküldeni s/.iveskodjeii'-.k.

— Tréfást. A. Száz forintot kértem tőled 
s íme 98-at küldesz csak. — B. Igen, azt a két 
forintot szándékosan tartottam vissza, mert tudom, 
hány levelet kell majd írnom, hogy pénzemhez 
juthassak ismét.

— „Vasárnap** czimü heti mellékletünk tartalma a 
következő : NVilt Mária. Arczképpel. — Halotti imádság. 
Költemény Vadász Lajostól. — A levél. Ráez Sándortól.
— „No ne izé)jen,“ Kép. — Csak egyet szeretett. Regény- 
vázlat. Cruciger. - Üszi dal. Költemény Hóna Bélától.— 
Léna. Regényfolytatás. Olaszból ford. Szőcs Géza. Ok 
tóber az idő. Költemény Hallgatótól. — A tó dalaiból. 
Költemény. Lenau után. Féleki Sándortól. — Fejtörő. - 
Képtalány. — Számrejtvény. — Azonkívül veszik az illető 
t. előtizetök a „Magyar Kertész" 19. számát.

Vegyes rövid hírek.
A inogj öböl. A  Vasvármegye területén 

felállítandó határvámokra vonatkozó helyszíni raj
zok, műleírások a m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztériumhoz már felterjesztettek. — G ya n a fa l
ván körorvossá Hattner Nándor dr. választatott 
meg. — l)r . L á ky  Kristóf, törvényszékünk elnöke 
e hó 5. 6. és 7-éu vizsgálta meg a körmendi 
járásbirósági hivatalokat s Illés Autál, kir. jbinj 
előtt kiváló elismerésének adott kifejezést. — A  , 
Holub-félc kiállítás megtekintésére okt. 10-én uta
zott B *csbe a szombathelyi főgymnásiiim 26 ' 
tanulója főt. Dr. liupp Kornél tanár vezetése 
alatt. — A sárvári elemi iskola a gyermekek 
közt uralkodó vörheny-járvány miatt még mindig 
zárva van. A szülők és gyermekek e retteneté: 
réme ugyancsak szedi ís áldozatait. — A  m i kosát 
pusztán posta- és távirduhivatal állíttatott fel.
— Vas vár megy ében több községben, nevezetesen 
Guár. Hegyfalu, Kemény, Egetszeg és Rá'ba- 
Szent-Györgyön a száj- és körömfájás mindinkább 
terjed, s e miatt az állatforgalom is szünetel. — 
Rohónczot vizgyógyintézettel egybekötendő nya- 
ralóhelylyé akarják átalakítani. — Kovács Sán
dor kőszegi gyógyszerész oklevelét kihirdetés vé
gett beterjesztette. — L ékai körorvossá Dr. Süss 
Sándor választatott meg. — F. hó 6-án a csá
kányi határban hivő iváuezi malomnál ismeretlen 
egyén hulláját fogták ki a Kábából. — Alsó- Paty 
községben Sárvár közelében már betek óta dü
höng és szedi áldozatait a tifusz-járváuy.

A hazából. A f. évi augusztus havában 
Nagy-Varadon rendezett iparos-segédek és tanou- 
ezok országos munkakiállitására, több körmendi 
iparos-taiioucz is küldött be munkákat, kik közül 
19-et részben ezüst, részben bronz oklevéllel tün
tettek ki. — A z u j országházi képért Munkácsy 
220 ezer frt tiszteletdijat kap. — Budapest és 
Szeged közt telephouvonat létesittetik. — Seress 
Imre felolvasásokat rendez Dunántúl több na
gyobb városában. — Klobucsár Győző N-Kani- 
zsán állomásozó alezredest ó felsége a 20-ik 
honvédgyalogezred parancsnokává nevezte ki és 
a katonai érdemkeresztet adományozta neki. — 
A Budapesti Vasmegyei Kör e hó 12-én felol
vasó estélyt rendezett, melynek tárgysorozata a 
következő volt.: Payer J. humoros felolvasása ; Essó 
Imre elnök felolvasása, Keresztury József térni, 
(ud. tanulmánya. Székely Imre felolvasása (End- 
röd\) „Egyedül*. — Az adakozó püspök. Hornig 
Károly báró, veszprémi 'megyés püspök, 200 irtot 
ajándékozott a dunántúli közmivelődéai egyesület 
javára. — M unkácsy Mihály nagy festőművész 
hazánkfia itthon vau, hogy készülő, a honfogla
lást ábrázoló képéhez tanulmányokat tegyen. — 
A főváros lipótvárosi bazilikájának külső mun
kálatait befejezték. — Révész Bálint tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület püspöke í. hó 8-áu meg
halt -• Büntető törvényköuyvüuk módosítása 
tárgyában bizottság tanácskozik. — A M agyar 
Hírlap czimü fövároú napilapnak a vasúti állo
másokon való árusítása — a kereskedelmi mi
niszter elleni tartós támadásai miatt*— megtii- 
tatott E'. eset az országgyűlésen interpellátió 
tárgyát is képezte és ebből tolyóUg a fővárosban 
tüntetések is történtek. — A fő v á ro s i közönség 
nagy érdeklődése mellett alakult még az uj vá
rosháza üléstermében a Magyar Egyesület, mely
nek czélja a főváros társadalmát az eddigi kö
zönyből kitagadni s minden téren a magyaroso
dás útjára téríteni. — M int tudósitónk írja, 
Krassómegye Korpa községében merényletet kö
vettek el a vasúti vonat ellen. A sínekre éjjel 
tölgyfadeszkákat raktak és a vonat komoly ve
szedelemben forgott. Szerencsére a vonatvezető 
észrevette a gaz csínyt és elejét vette minden 
bajnak. A tetteseknek eddig még nyoma nincs. 
— Z.-Égerszögen elcsípték Kolompár János híres 
tolvajt, ki a szombathelyi fogházból megszökött



a azóta 25 különféle álnéven csavargott Zula> 
megyében. — A ltó-V idorecz község képviselőtes
tülete a község nevét Mura-Vidra változtatta. — 
M uraköz hegyeiben a kiküldött szakbiztos által 
a filloxera pusztítása konstatáltatok Állítólag 
már 5 -6  éve pusztítja a szőlőket, de csak szór- I 
ványosan. — A  keresked.-ngyi miniszter a csák- 
tornya-nkki h. é. vasútnak Lenti közelében levő I 
örházánál megállóhely létesítését rendelte el. — . 
A z  «j zalavári apát Rozinxiiilh Richárd folyó 
hó 6-án tartotta ünnepélyes bevonulását székhe
lyére — A földm ivelési m. kir. miniszter a Fertő 
hcsapolását vette tervbe s mint a „Győri füg
getlen újság* írja, már bizottságot is küldött a 
helyszínére tanulmányozás végett. — M unkács 
város összes tanintézeteit bizonytalan időre be
zártak, mert a vörheny ott oly erővel lépett fel, 
hogy a megbetegedettek 47 százaléka elhalt.

A k ü lfö ld r ő l. Horvátországban az utóbbi 
napokban nagy felhőszakadások voltak, melyek 
Brazza szigetén árvizet is idéztek eló. Két ember 
a vízbe fűlt, sok lábas jószág elveszett. — Ant- 
verpenben borzasztó tengeri szerencsétlenség hirót 
hozza a távíró. Az „Elem* nevtt vitorláshajó 
kedvezőtlen szél következtében teljes tizenkét 
napon át vesztegelt a nyílt tengeren. Az élelmi
szerek elfogytak és kilencz matróz szörnyű kínok 
közt éhenhalt. Már csak egy matróz volt életben. 
Az is közel volt már hozzá, hogy elpusztuljon, 
mikor végre arra haladt egy gőzhajó, melynek 
legénysége megmentette a haldokló embert. — 
Egy gazda  Németországban óriási régi bordót 
adott el 20 márkáért. Miután pedig az nagy ter
jedelménél fogva, a szűk pinczeajtón keresztül 
nem fért, vevő azt szélylyel szedette. Ekkor azon
ban kisült, hogy a dongák belső területére rop
pant vastag borkő kéreg képződött, mely körttl- 
I>flül 560 márkát ért. Ennek láttára az eladó a 
borkő kiszolgáltatását megtagadta, azt vitatván, 
hogy ő az üres hordót adta el, de a borkőt nem. ] 
Vevő meg azt allegálta, hogy ő a hordót megvá
sárolván, a borkő is az övé. A törvényszék a bor
kőt vevőnek ítélte oda, eladó pedig az Ítélet 
• llen felebbezéssel élt. — Triesztből Írják, hogy 
Athéuben az Akropolist, a világ e legnagyobb 
becsű műemlékét a szó szoros értelmében kirabol
ták. — A m erika  fölfedezésének négyszázadik év
fordulójára jubileum rendező-bizottság alakult. — 
M adridban történeti kiállítás lesz, a melyre már 
nagyban folynak a készülődések. — Stepperg 
Alajos gróf, a ki nem rég halt meg Salzburgban 
a a ki a Thurn és Taxis herczegi család után a 
leggazdagabb mágnás volt Bajorországban, egész 
vagyonát, mely 40,000.000 márkára rúg, May 
Ernő grófra hagyta, ki az ő törvénytelen leányát 
bírta nőül. — A  brüsszeli Marchienne-féle üveg
gyárban okt. 10-én beomlott egy fal és agyon
ütött tiz munkást. Sokan megsebesültek.— Orosz
ország egyfranczia gyárban fél millió puskát ren
delt meg.

Irodalom.
— N égy k ü lö n  b ek ö th e tő  regén yh ez

jutnak évenkint azok, kik a „Képes Családi La
pok* czimü szépirodalmi hetilapra előfizetnek. E 
rendkívüli kedvezmény mellett a lap ára egy évre 
csak 6 frt, s igy bízvást állíthatjuk, hogy a Ké
pes Családi Lapok nemcsak a legjutányosabb, 
hanem tekintve, hogy munkatársainak díszes so
rában Jókai Mór, Benitzkyné-Bajza Lenke, Lauka 
Gusztáv stb. állandóan előfordulnak s tekintve, 
hogy Tolnai Lajos mint szerkesztő s Váradi An
tal mint főmunkatárs a lapnak magasabb szín
vonalát föltétlenül garautirozzák, egyszersmind a 
legjobb és legtartalmasabb is. Minélfogva a ma
gyar közönség tömeges pártolását a legnagyobb 
mértékben megérdemli. Legutóbbi száma Benitzky 
Bajza Lenke ,A titok* czimü regényének folyta
tását tartalmazza. Vannak benne továbbá igen 
érdekes apróbb elbeszélések, ismeretterjesztő czik- 
kek, kedélynemesitő és mulattató olvasmányok, 
melyek mindösszevéve oly nagybecsűvé teszik e

lapot, hogy annak egy család asztaláról sem lenne 
szabad hiányoznia. Előfizetési ára egész évre 6 
frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Kiadó
hivatal Budapesten. Nagy-korona-utcza 20. szám.

— Toldy László főlevéltárnok a Törvényhatósági 
Naptár 1892-iki folyamára hirdet eiőlizetést. E munka, 
mely első évfolyamában egy kis, zsebkönyv alakú füzet 
volt, ma már egy közel ,700 lapra terjedő, nagy 4-rótű 
kötetté nótte ki magát. Évről évre bővül és tökéletes dik. 
Az új folyam egész fereg javítást, újítást, bővülést tartal
maz, melyek felsorolása hasábokat venne igénybe. Azért 
is, csak hármat emelünk ki. E*yik a nagyközségek kimu
tatása. Hatvan kérdésre felel minden egyes nagyközségnél; 
e kérdések a községnek valóságos fotográfiáit adják, a 
mennyiben kitüntetik unnak közigazgatási,népesedési, nyelvi, 
felekezeti, gazdasági, társadalmi, vagyoni, ipari. isk< lai 
viszonyait; felvilágosítást adnak a község hovatartozai.dó
ságáról, vallási, igazságügyi, pénzügyi, közlekedési, had
ügyi, bányászati, erdészeti, kultur-mérnöki, mént. :, pi 
és egyéb szempontokból stb — A k ö r j e g y z ő s é 
g e k  r o v a t a  egészen új, és ebben betüsoros rendi n 
soroltatnak fel a körjegyzőségek, közigazgatási viszonyaik 
s a körjegyzők nevei. A harmadik újítás az, hogy fel van 
nak véve az országban levő pénzintézetek, iparos- és 
részvénytársaságok, biztosítóintézetek, stb. a szükséges 
kimutatásokkal. Az új folyamot 18 arczkép fogja díszíteni, 
■ a „Hasznos tudnivalók* rovata is sokkal gazdagabb lesz 
az eddiginél. Ára a nagyterjedelmü s a legnagyobb és 
legbővebb naptárt tartalmazó kötetnek az eddigi, hallatla
nul olcsó marad, t. i- fűzve 1 frt 30 kr., kötve 1 frt 50 
kr. Bátran állíthatjuk, hogy úgy a hatóságoknak, mint 
egyeseknek nélkülözhetleu segédkönyve ma már a Törvény- 
hatósági Naptár, s azért szives készséggel hívjuk fel reá 
t. olvasóink és a nagy közönség figyelmét. A megrendelés 
vagy előfizetés a kiadóhivatalba küldendő: Budapest, V. 
Hold-utcza 7.

— Uj könyv. Vasvármegye monográfiájához Balogh 
Gyula, jeles képzettségű megyei levéltárnokunk igen érde
kes adatokat irt, melyek eddig csak a „Vasvármegyei Tan- 
ügy* czimü szaklapban láttak napvilágot. Most ezen, leg
inkább történelmi, föld- és néprajzi adatok külön lenyo
matban, csinos füzeikébe foglalva is megjelentek s legkö
zelebb szerzőnél is megrendelhetők lesznek. A müvecske 
az elemi iskolában, a megyei földrajzi oktatásban is igen 
hasznos tananyagot szolgáltat. Ajánljuk főkép a tauitók 
és tanügybarátok figyelmébe.

— Méhészek ügyeimébe! Dömötör László méhészeti 
I vándortauitó „Kalauz a méhteuyésztés okszerű gyakorla- 
! tábau" czimü könyve átdolgozva és javítva legközelebb

kerül ki sajtó alól. A könyv ára igen olcsóra van szabva, 
csak 60 krra, mely összeg megrendelők által postautalvá
nyon szerző nevére Szegszádra küldendő.

Szerkesztői üzenetek.
— K. F. Yashidegkut. A lap zártakor érkezett s 

igy a jövő számra hagytuk. — G. L. Szeutgyörgyvölgye. 
Köszönjük. A lapot elküldtük.

KIADÓI POSTA. Decz. 31-ig előfizetett: Malacsits 
István Benedekről és Perkics István Várhelyiéi, -  1892. 
junius 30-ig: Kovács Istváu Hétállásról.

A nap és éj hossza.

Okt.
A nap A h o ld

kel nyu** Kel szik kel uyug szik
IS . 6.24 5. 5 5 46 7.15
I» . 6.25 5. 4 6.46 8.41
2 0 . 6.27 5. 3 6.48 10. 5
31. 6-28 5- 0 7.30 11.20
3 3 . 6.30 4.58 8.22 este
23 . 6.32' 4 56 9.23 1 21
24 . 6.34Í 4 54 2710 2- 3

P ia cz i árak:
Az üzlet lanyha, a v 
telkedv hiányzik.

Ma jegyeztetik:
Búza 8.80 9.-
Uj búza —

„ rozs 8-50 9.- 
Zab 5 50 -- 
Köles 5.— .-
Kukorica 6.50 .-

H I R D E T É S E K .

Hirdetmény.
F er en cz fa lv a  község ezennel közhírré 

teszi, hogy a község
vadászati joga

1892 . ja n u á r  hó 1 -tö l k ezd v e  3, i l 
le tő le g  6  é v re  nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. Ez ár
verés ok tób er  kó 31-én d é lu tá n  2
órak or  a kűzségbiró házánál fog megtartatni. 

Ferenczfalva, 1891. okt. 15.
M AICZAN J Á N O S

biró.

M ű h e ly  - v  á lto z ta tu s .
Teljes tisztelettel értésére adom a n. é. 

közönségnek, lugy bádogos-m iihelyem  
október 8-ától kezdve a főiitc<nn, a lözjegy- 
zői iroda mellett levő Berke iliiialy-l'ele 
házban létezik Tisztelettel

Steiner Miksa,
bádogos Muraszombatban.

A  legolcsóbb magyar napilap a

„MAGYAR FÖLD“
közgazdasági

és politikai napilap teljesen független programinál
S z e r k e s z t i k :

fjöclierer A ndor és K o rm o s A lfréd .

A  Magyar Föld közt a politikai és köz-
gazdasági térén szereplő férfiak egész sorát találjuk. 

Előfizetési á ra  :
negyedévre 3  f r t ,  egy hóra 1 j r t .

H „ M agyar F öld* előfizetői a  lap ingyen
hirdetési rovatá t nagy sikerrel h a szn á ljá k . 

—  KÜLÖNBÖZŐ MELLÉKLETEK. —  
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld: 

a „M AGYAR FÖL1>“  k ia d ó h iv a ta la  
Budapest, Erzsébet-körut 21. sz.

(65. 1—3)

M elyik  lap ra  fizessü n k  e lő ?

Gazdag tartalmáuál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasó közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a különböző olvas
mányok gazdag tárházatették az „E »yetértésu-t 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű 
tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközöuség 
nem szorul többé idegennyelvü lapra, mert az 
„Egyetértés" kereskedelmi s tőzsdei tudó
sításainak bőségével s alaposságával ina már 
uein versenyezhet más lap. A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt 
az „Egyetértésiben, a mire szüksége van. 
Változatosan szerkesztett tározójában, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. 
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, résziut erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagyarságu fordításban kapuak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasui valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, fizesseu elő az „Egyetértés"-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., 
»/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. 31—*)

Nyámított Grűnbaum Márk gyorssá) tóján Muraszombatban
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