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Gazdasági egyletünk közgyűlése.
A muraszombati gazdasági fiók- 

egyesület f. évi február 28-án tartotta 
évi rendes közgyűlését, melynek lefo
lyását röviden a következőkben ismer
tetjük :

A közgyűlés a választmány 1896. 
évi jelentését, — melyet lapunk mai 
számában egész terjedelmében hozunk, 
helyeslő tudomásul vette; a számvizs
gáló bizottság jelentése alapján a zár
számadásra megadta a felmentvényt.

Megállapította a jövő 1897. évi 
költségvetést. Ezt az az alapeszme hatja 
át, hogy az egyesület eddigi munka
köre, nevezetesen a lódijazás, szarvas- 
marha- és sertés-dijazás, amerikai sző
lőtelep ős gyümölcsfatelep fenntartása 
stb. továbbfejlesztessék. E'hitározta a 
közgyűlés, hogy alaptőkét gyűjt, amely 
főleg arra szolgál, miszerint rendkívüli 
időkben az egyesület működése fenn
akadást ne szenvedj ;n, majdan pedig 
vidékünk szőlőművelésének és gyü
mölcsfa-tenyésztésének nagyobb arányú 
előrehaladását hathatósan támogassa.

Elhatá'ozta a közgyűlés, hogy já
rásunk hegyvidékén különböző helye
ken kioőrletet tesz amerikai szölővesz- 
szővel annak kinyomozása végett, mely 
fajú aiauy felel meg leginkább hegyvi
dékünk egyes részeinek. A kísérletek 
megtételével Sinkoyich Dénes vaskor-

pádi m. kir. állami tanitő urat bizta 
meg a közgyűlés.

A járás közgazdasági viszonyaira, 
különcsen pedig az állattenyésztésre és 
kivitelre megsemmisitőleg ható határ
zár megszüntetésére a földmivelési mi
niszterinai közbenjárását sürgönyileg 
kérelmezte.

Elhatározta, hogy ez évtől kezdve 
egy-két laj tiszta üszőborjut sorsol ki 
az egyesület tagjai küziitt.

Ezután Takács R. István titkár ur 
tanulságos felolvasása következett a 
műtrágya használatáról, tekintettel a 
vidékünkön tett kísérleteken alapuló 
tapasztalatokra. A szépen kidolgozott 
és rendkívül időszerű felolvasást élénk 
eszmecsere követte, melyből kifolyólag 
kimondotta a közgyűlés,

hogy Muraszombatban műtrágya- 
raktárt létesít;

hogy ügyelőmmel kiséri a lolyó év
ben Schweinhammer János tiszttartó 
ur vezetése alatt Battliyányfalván tett 
mütrágyázási kísérleteket; hogy a fel
olvasást a .Muraszombat és Vidéké*- 
ben kivonatosan közli.

Batthyány Zsigmond gróf ur, az 
egyesület elnöke, köszönetét mondva 
a megjelent tagoknak érdeklődésükért 
és őket kitartó munkásságra buzdítva, 
berekesztette a közgyűlést.

Nem mulaszthatjuk itt röviden mél

tatni a gazdasági egyesület és külö
nösen 12 évi fennállása óta fáradha
tatlan elnökének érdemeit.

Nem hizeigés, hanem a legtisztább 
valóság, midőn hangoztatjuk, iiogy e 
kiváló tőur tapintatos vezetése alatt és 
következtében emelkedett az egyesület 
a virágzás igen magas tokára. Életre
valóságát leginkább a tagok számának 
folytonos szaporodása mutatja.

Az egyesület működése nem zajos, 
de buzgó munkássággal jár s ebben 
mindig első és utolérhetetlen annak 
igen tisztelt elnöke. Éber figyelemmel 
kiséri a közgazdaság terén végbemenő 
eseményeket, nagy tudásával, olvasott
ságával és különösen rendkívüli gya
korlati érzésével a legkényesebb kér
désekben is mindenkor megtalálja a 
megoldás leghelyesebb módozatát.

Nem zárkózik el az uj eszmék 
elöl, sőt azokat teljes erejével támo
gatja és pártatlanul csatlakozik minden 
üdvös tervhez, bármely oldalról jöjjön 
is az.

Ez a tevékeny egyesület ily ki
tűnő vezetése alatt állván, csak álta
lános eredindnyeket mutathat fel s va
lóban megérdemli, hogy íóldmivelés- 
ügyünk vezetője, a nagyim miniszter 
ur figyelme reá irányuljon és felfogva 
annak nevezetes feladatát e gazdasá
gilag hátramaradt járás s különösen a

Még fúj a seb . . .
Míg fáj a seb, bar gyógjuióbaa,
Mégis lőj fajog, égetőn 
Utánnad faj te régi csalfa.
Te hűtlen, álnok szerelőm!

Fém bírlak egyhamar feledni,
Oly drága voltál énnekem.
Szerettelek az öiüléaig,
Te voltál az én mindenem!

S elmentél, messze, messzire 
Könnyem udiiinad kiperdül.
Pedig te nem is érdemelnéd,
Hisz úgy itt hagytál egyedül !

De a szivem a bohó szivem,
Nem kérdi azt, hogy mit tevéi, 
Boldogtalan és összetörve.
Mégis másikkal nem cserél!

Mert él a tudat, él még benne,
Te voltál az, ki összetörte.
A jövöt maga előtt látja.
Néked mégis megbocsátja!

LiNVI IííXlA

Cseberből vederbe.
(Humoros úti kaland)

R. M  tt'tín szabadon dtdo'gozta: TÖRÖK ERNŐ.

Tizenöt éve már nem ládák egymást Kandi 
Zaiga és dr Fúzy Pali.

De az iskolai időkben kötött barátság benső 
vala köztük, azt soha le nem vetkőzték.

Kandi Zsiga a felvidékre telepedett le — 
miként a nép mondja „földkóstoló*-uak a majd hú
zogatta a láuczot és mérte az igazságot — a ba
rázdák közt

Füzy Pali a szenvedő emberiség jótevője 
lett a dunántúli alsó megyék egyikében, hol ke
resve-keresett orvos lőa.

A két barát élénk levelezésben állott egy
mással s épen egy oly időszakban, mikor az em
berek nem értek rá ágyban heverve nyógödni, 8 
annál kevésbé volt idejök meghalni, kapja dr. 
Füzy Kandi Zligának levelét, hogy ót jumus hó 
24 ere meghívja Pozsonyba újszülött fiinak pa
szitájára mint keresztapát

A doktor kapva kapott az alkalmon; nem 
várta ez örömhírt, e ritka figyelmet és e ar*? 
megtiszteltetést Pozsonyt, e kedves Yárost látni, 
jóbarátot ölelni, egy uj houpo'gárt katjaiba venni, 
vele talán gagyogni is, rendkívüli élvezetül lünt 
fel Füzynek. noha ó még nótelen volt az Is
tenadta

Kandi Zsigának megköszönte ba átságat s 
tudatta vele, hogy juuius 23 áu eite a bee i vo 
nattal megérkezik.

Lett aztán Kaudiékuál is vigaág! A tűzről 
pattant magyar feleség rendbe hozott mindent,

elkészité a vendégszobát, ragyogott minden a tisz
taságtól Kandi pedig magából kikelve szokatlan 
hévvel ölelte csókolta az ó aranyos, gondos ven
déglátó kis feleségét — minden szokott komoly
sága mellett is.

Megjött juuius 23-ának estéje; Kandiné fel
kereste a férjét a dolgozó szobában, hol az mé
lyen elmerülve feküdt neki a munkának

Kedves férjem, ma estére jő Füzy barátod ; 
te azt Ígérted meg neki, hogy a vasútnál várod, 
bizony itt lesz ideje, hogy kikocsikázzál a vasút
hoz eléje — Hány óra is vau már ?

Kandi Zsiga zsebébe nyúl és . . .  óra helyett 
iráuytuszelenczécskójét veszi ki

„Ejnye a kakas csípje meg kis dandus fele
ségem hogyan került ide ez az iráoy.ü?*

Rövid kutatás után ráakadtak az órára az 
útitáskában.

„Már megint ez a szórakozottság, — csóválja 
fejét as anzónyka — hideg eső; az idő, ime itt 
van a felöltői, vedd magadra, nehogy raeghüij. 
A kapukulcsűt tedd zsebedbe, mert tudod, hogy 
esd ÍU órakor nálunk a házme-ter bezár Aztán 
űzd hivaiJos gondjaidat fejedből, nehogy szó
rakozottságod miatt, kellemetlenséged legyen.

Vác,órát pompásat készítek, tehát csak sies
setek. Isten vele!!*

Kandi létévé Lilát, sietve felöltözött, meg- 
tapogatá zsebét, kulcsai megvoltak és mert égés* 
nap a /tálánál ült sietett az indóházhoz gyalog.

M‘g korán jött, hot-íu lábszárai jó segítsé
gére voiiak ; unalmát elüzeudó, lapot vett kezébe 
az é teremben

Majd a politikai változatos köiülinéuyek, mtj4



megélhetéssel küzdő hegyvidék viszo
nyainak megjavítása körül, adjon 
anyagi erőt az egyesület fontos czéljai 
elérésére. DR. KELÍL ELEK.

5J5 ^sjc
A közgyűlés lefolyásáról jegy

zőkönyvet a következőkben adjuk:
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Örömmel számolok be egyletünk ntült 
évi működéséről, mert noha a „Millenniumi 
év“ irgalmas napjai m'ndnyájunk idejéből 
részt követeltek, az még sem volt egy'e ünk 
munkálkodásán észrevehető.

Mint öivendetes tényt — konstatálhatom 
a tagok éti Ól évre emelkedő számát, mely 
körülmény csak bizonyítéka az egylet élet- 
képességének, s hogy gazdáink körében nrnd 
inkább népszerűbbé válik.

Ugyanis volt az egyletnek 1895 ben 3 
alapitó, 30 rendes, 456 plrloló és 27 ltve- 
lező topj ; 1896 bán 3 akpitó, 30 rendes, 
47 3 pártoló és 27 leve'ező, Ossz sen 533 
tagja, emelkedett tehát a tagok száma 17 
pár olótaggal.

Munkálkodásban ugyanazon Czélokat tar
totta szem előtt, melyek eddjg is vezették, 
mily sikerrel ?1 az majd alább tűnik ki

Tartott az egylet a mu't évben 1 köz- 
gyű éaf, 3 válassimányi ülést s több értekez
letet. A tagok számos dologban fordultak az 
egylet tisztikarához felvilágosításért.

Mi a czélja egyletünknek? M ly előnyö
ket nyújt tagjainak? azt most 12 évi fen- 
állása óta, apróra rész'itezni felesleges, leg
feljebb vázlatos k rp it adjuk a követke
zőkben :

Az „Első magyar általános biztosi tó-tár- 
Baság“-nál, mindennemű biztosítás alkalmá
val, az egylet tagjni perez nt engedmények
ben részesülnek.

Az egylet a tagok részére mindenféle 
mezei és kertimagvak beszerzését közvetíti, 
mely esetben a tagok az egylet részére nyúj
to tt árkedvezményekben részesülnek a telje
sen meghízható magvakhoz jutnak.

Ugyai c ak közvetíti az egylet mindenfiie 
gazdaság> gépek beszerzését, itt is az egy
letnek nyújtott száza éka a ti gokat illeti.

Gindü'kodik jó fnj'a szarvasmarhák, ma- 
l&Czok és baromfi.k beszi rzési forrásairól, 
de tagjai közt uívlaciokat s baioműikat bi
zonyos kötelezettséggel ingyen is kiobzt, a 
kiválóbb f <j ik meghonosítása végett.

K énként ni hány nemesibb fajta bikát is 
kihelyez, az arra megfelelő vidékre, a szar
vasmarha-anyag javítására.

s napihirek bilincselték le figyelmét, közbe közbe 
jókedvvel szürcsölgeté azt az áldott kőbányai sört.

E közben jelezték az állomásnál, hogy Mar- 
cheggnél kisebb vasúti baleset fordult elő, mely 
körülbelül másfélórai kémjeimet okozhat.

Kandi mérnöknek épen ekkor hoz egy há
zaló Edison lángelméjü müveiről szóló ismerte
tést; Kandi rögtön meg is veszi s mint a villa
mosság tudományának kedvelője örömmel felkiált : 
,Soba jobbkor!4

És elkezdett buvárkodui a szép munkában. 
Ez alatt az idd Kandi barát uak fölött repült, a 
megkésett vonat megérkezett, csengetés, szolgák 
futkosása, bérkocsisok kiabálásának zűrzavara ol
vadt össze a vonat zübörgésével.

Kandit nem zavarta mindebből semmi, bele
merült a búvárkodásba; még az étterembe tó
duló utasokat sem vette észté, daczára, hogy egy 
ezek közól vele szemben megállón és őt élesen 
szemügyre vette, mire Kandi csendes morgással 
fordult félre

Lassankint ürült az étterem, a gázlángok ki 
aludtak egymá u áu csupán Ka-.di ülőhelyénél 
égett még.

Egyik vasúti tisztviselő toppant be rámor
dulva a pinezérre, hogy miért nem Oltja el a  lám
pát s miért nem zárja be a termet már?

Szegény pinezér szó'.lan uemáo mutatott az 
olvasó vendégre

.Uram - szólt a tisztvise'ő — tessék tá
vozni, a termet bezárjuk."

— Hogyan uram veté ellen Kandi — hi- 
Bzen a megkésett vonatra várok, anuak megér
keztéig itt be nem zár hatnak. (Vége köv)

Hogy a gaidakat szebb, németebb lovak 
s jobb fajta szarvaemarliák tenyésztésére 
ösztönözze, évenként szarvasmarha és lódi- 
jazásokat tart.

A gyttmC c f..it termesztésének fellendíté
sére Tóilakon nagy anyagi Áldozattal gyü
mölcsfa telepei létesített, de mely a beli fek
te te tt lókét kedvező körülmények közöli 
idővel d ú s a n  kamatozlalni fogja a tagok 
számára.

A pzőlőmivelés cm lés s könnyítése czél- 
jábdl amerikai szőiőtelepet műveltet, mind a 
gyümö’c&faiskola, mind pedig a szőlőtelep a 
tagoknak o'Coó és megbízható — a Siükség- 
séghez kép st - -  ingyen anyaggal leendő el- 
látáss t zéijából létei Olt.

A tagok között évenként hasznos ta r
talmú magyar n-sptárt oszt ki ingyen, a ma
gyarosodás eióino d iása •zé'jából.

A tagok a „Muraszombat cs Vidéke* 
ez. hetilapot 3 frt előfizetési ér helyett 2 
írtért kaphatják.

Fiókegyletüuk pénztári forgalmának fel
tűntetése az 1896 évi zárszámadás megfő 
lelő tételeit hozzuk:

B e v é t e l ' .
1. Az 1895 évi pénztármaradvány . . . 167.13
2. T agd ijakban ....................................... 598.—
3. A nagyméltóáágu földmivelésügyi mi

nisztérium segélye a gyümölcsfa
telep részere ....................................100.—

4. Központból segély gyauáut..................  250.—
5. Ajándékban u ui :

Saint Julién gtói Batthyáuf. . 10.— 
Muraszombati takarékpénztár . 10.—
Bellatiuczi takarékpéu/tar . . 10.— 
Muraszombat kö/. eg képvneió

testületé............................10.— 40.—
G. Vaslaki am szőlőtelep....................... 89.10
7 Tókekam atokban................................  2.27
8 Az egylet birtokában levő gazdasági

gépek használata u tán ................  25.30
Össazesen . . .1271.80 

K i a d á s :
1. Ismeretterjesztő iratok, könyvek és

n a p tá rra ........................................129.39
2. Lótenyésztés előmozdítására . . . .  167.30
3. Sertés- és marhatenyésztés előmoz

dítására ....................................  106 30
4. Vaslaki am sző lő te lep re ................  139 26
5. Tótlaki gyümőlcsfatelepre................  224.—
6 Kísérleti magvakra...........................  15 89
7. Titkár-pénztárnok fizetése................  200.—
8 Irodaszerekre ...................................  n  30
9. Póstaköltőég s bélyegre....................  48.70

10. Másolásokra........................................  5.—
11 L a k b é rre ............................................  36.—
12 Fűtés- es világításra........................  40.40
13 V egyetekre........................................  35.05
14. Pénztármaradvány mint egyenleg. . 113 21

Összesen . . . 1271.80 
Az előirányzott tagdíjból 594 frt folyt 

be s 33 frtot törölt a választmány, hátralék
ból maradt 167 frt, mely bár még mindig 
jelentékeny összeg, de az edd gi hátralékok
nál sokkal kisebb s tekintve a tagok emel
kedő számát határozó'tan kevésnek mond
ható. A „Muraszombat és Vidéke" ez heti
lap kiadásából visszamaradt cselekvő f il trá 
lókból 11 írt 40 krt a jín lt törlésre, mint be
vehetetlen összeget.

Egyletünk is részt vett Budapisten a .Mil
lenniumi kiállitáma4 a mezőgazdasági csoportban 
s t Kö:haszuu rniuöjásóért4 elismerő oklevelet 
nyert.

Fiókegyletünk tulajdonképeni működéséről az 
alábbiakban számolok be :

1) Járásunk lótenyésztésének előnozditáu a 
lefolyt évben is megtartotta dijosztásá'. Muraszom
batban 1896 szép ember hó 12 éu Vidékünk lo
vai többuyire a uóri faj keresztése, az úgyneve
zett „mu'aközi lófaj “-hoz tartoznak s küöuösea 
nagyon alkalmas gazdasági ló anytg, ep ezért 
ipirkcdik egyesüleiüik oda hogy a gazdakozóu- 
seget ezea jobb minőségű lovak tenyésztésére .-ser
kent.-e

Egyletüuk löszéről történt kérőiemre dijakat 
kü illek:

A .Vasmegyei gazdasági egyesület4 ICO frtot,
Satut Julién C gró', Batthyányf . 10 
Bdlatiucz-videki takarékpénztár . 10 , 
Muraszombati takarekbéuztár . . 10 
Muraszombat város kepviselőtest. . 10 ,
A bírálóbizottság tagjai voltak egyesül stíl uk 

részéről: gróf Batthyiuy Z igmond. gróf S-.ápáry 
Pál elnökök vezete.se mellen: Fodor B mó. Kü- 
hár József (ifjú) Luuai L m. Aljuaor Mi:yás 
Schwemhauauier János. WaHísi^  Naafor, /  . a

ric8 Iván és líőszlcr Károly egyesületi titkár 
Szombathelyről mint az a^ya-egyesület kiküldötte

A díjazásra fm l*tt h»jtva 8 mén, 1 3  anya- 
kaiicr.a s 30 mén- én f.uneza-csikó, melyek k i- 
zől 5 inén, 5 anya-kunc/a s 8 mén- s kanc/.a- 
csikó leit- díjazva.

2) Mint minden évben, úgy a lefolyt 1896 
évben in » választmány gondot fordított a ma:- 
hatinyésv.tés eiőbbrevitelere,

A 11 ült evbeu iy tartott az egyesület Vhe- 
hidegkutou 1896. szeptember 5-é.i szarvasmarh i-
baromfi- és sertésdijazáet.

Ezen díjazás bíráló-bizottsága volt Metzk-. 
Mátyás elnöklete alatt Fodor B nő. Frankó J .- 
nos s Schvveiiihammer János egyesületi tagok,

Felbajtatott 16 bika, 25 tehén 31 ü-ző, 3 
drb augoltuju sértés és 6 csalad baromfi, eze!-. 
közöl dijat nyert 5 bika, 6 tehMi, 6 üsző, 2 8(-, - 
té“, 4 család baromfi.

3) Jobb sertésfajok me^li monfása végeit 
drb yorkfihiri malac/.ot Osztó i ki a tagok közöt, 
a Ofii'hatott, hogy ezen, a kereskedésre nagyon 
alkalmas sellesfaj tejjesztessek ; de gondoskodott 
hogy alkalmas keresztések utján vidikünk igé
nyeinek megfelelő sertésfajhoz jusson a gazda, 
bertéstenyéaztésünk fejlesztése végeit most már 
másodízben díjazta egyesületünk a jobbfaju ser
téseket.

4) A kiválóbb baromfajok tenyésztésére a 
múlt évben ia gondot fordított a választmány s 
tagjai közt 2 törzs pokiugi récz-'t s egy törzs 
tekele LingMiahu-tyukot s egy törzs Piymoutk- 
lyukot osztott ki.

5) A vaslaki „szólőveHSzd-telepan" a múlt 
évb«-n 16,200 drb simavessző lett szedve, a mit 
az egylet tugjai közt adott el, ezerét 5 írtjával.

Műtrágya s istállótrágyával trágyázási ki- 
Bérleteket telt a szőlőtelép n s arra a meggyő
ződésre jut itt, hogy műtrágya s istállótrágya ve- 
gyesen használva mutatott legtöbb íredméuyt.

A telep egyik tábláját teljesen zölden oltatta 
meg, a völdollas igen szép százaléka eredt meg 
belőle.

Egy Bzőlőinuukást elküldött a tapolcai vin- 
czel lér képezd eben tarto tt zöldoltási tanfolyam ra, 
kinek útiköltségét az eg y let viselte.

A zöldoltást telepünkön ez a azólömunkás 
és elnök ő miltóságáuak szakképzett vincellérje 
teljesítette minden külön díjazás nélkül.

7) A tótlaki gyümöicsfatelep V, részben al- 
ni;, fák kai. V* részben körtefákkal bs lelt ültetve. 
Hiányzik nn*g 200 darab szilvafa, melynek elül
tetés i 1897-re terveztetik s Így az egesz terület 
már be lesz fasitva. dácsára annak, hogy erre az 
egylet csak l9 J l  re kötelezte magát szerző- 
désileg.

A faiskola Vs-ud része már f-,1 van forgatva, 
*/s része beültetve s */» része, tehát fele bősze
méivé. — A jégeső áltál 1893. évben földig ősz- 
szevert vadouezok a fáid szína mellett vissza, 
nietszetvéu, mind kihato ttak  s szépen uiegeiő- 
södtek úgy, hogy mind ba l.h  L tt szemezni.

1897-ben a faiskolában az 5 tábla bs les* 
szemezve, a 6 tábla alma és körte-vadoaC'.okkai 
beültetve, a 7. tabla lionzu szilva-magon-sokkal, 
a 8 tábla Öszszel feltorgitva s így a nagyobb 
munkálatok befejezést nyertek.

A uagvm. töldmivelésügyi ni. kir. miuiszte- 
riumuak 11,650/95. «z. alatt, a hazai gyümö!c • 
tér neiés egy-eges és szilarú kereskedelmi alapra 
1< eiido hd.ydieati iránt küldőit leirataira az alma- 
f.ij ik közöl » — teli angol arany p timeu a ea- 
iiadei renetl es a nemed-borídorti (luasáus/.ki) 
almát, — a körtefajok közói; Uiel vajoucza, téli 
esperes és teli pis/.traug köriét ajáultuk, a szil- 
vatujok közöl kizárólag a besztrrezei szilvát h íz 
tuk ajánlatba.

A központi gyümöle iés/.eti szakosztályának 
kiküldött bizottsága elő;t bemulattii ik néhány 
jobbfajta alma- és körtefajt, úgy szebb s jobb 
példányokat tel is küldtüK a Uö-pmtuak, a ln n -  
uhu a tüzetes meguevozeot készséggel m eg is kaptuk

7) A m agyar-óvári ő rs/. m. k. növóiiyteruie- 
lef-i kísérleti alloiuásto. 3 m ,  df.gy.ir kmc 4 
burgonyát hnzatoit az egylet, a központ pedig 
20 kg. .Juvvd Lo.eiioz4 burgouyat küldött kísér
letezőire « m indkét táj bevált, m iért a folyó év
ben is hozat az egylet, bogy a tagok meghoz 
ju tsauak.

Ki érleli telep linket a tuagyaróván növény-
teiuiete.'i és kíséri, alloinas kiküldöttje megszem
lélte N HZ eredmény feli-U megelégedését fejezte 
k’, *‘g\Úttal megtekintette jira-u ik nagyobb gnz- 
d isagait is.

Tagoknak közvHil. tiiiuk niég r g .i I nt kb, 
9 ij-at, lob-ie s lucz-riia magokat, b aumcliw igi 
kap -/.tat s tök mi-got.

A uorui .udi gj ümölcsmalom s gyümö'c saj'ó, 
valamint egy trieur mimi g reiidvlkésésére állóit 
u tagoknak ; különösen a gjümölc-mahuot na
gyon hokan használták, an iből kilét, zik, hogy a 
gyű nölcaborkóízités n.lunk is lért hódit.

A „Hungária4 mülrugyagyarrnl tárgyaláso
kul tolytnluuk, mert időszerűnek tala'ja egyl<*- 
lünk, h'tgy Mu'Hárombeiben mlHr-ígya raklftr lé- 
t siiljöu s így mind- ukiuek olc ó műtrágya alljOU 

.jdudel kezét érő.



8. Kiibifch Ferencz 
I i ugatásával felállított 
le-itő hivatal már 4 éve 

• mindinkább igénybe

t»K »Ual az agjlet 
hidmárleg h liordóhile. 

hoSJ fennáll a a Iíöíöu-
VM8*Í.

»• *'  V*-Mk- « * .«  hetilap
...."I"K»‘ 200 fft .ét. lárral eladni R7.a.„|ékn.

: . e p rié t, de ,„ i„ ü  je |„„ tU /.e tl .
M .;.| H' élt B. iiRjéeit « ( f g i  fe lté te le i, „ le lle lt

,ltl-lm vette, raitf mint a.erka.ató Canrna J, „fi 
! > /olgobiró továbbra in megmaradt.

10. A í oprnni keresltedéin,i » iparkam arának 
a .an i 1895. év, miiltödésünkrSI S/.ÓIÓ ada- 

. ;tt. beküldtük.
A* ,"*r»dér«« kiállítás" ineíígtidasájji o<o- 

11!"ha" haidinát, kiilnat állítottunk ki, valamint 
tt.vl**t mllkódeaének minden inoizanatáró] klll- 

■ünlt ha slatiatikai adatok,it.
A , Mura.tömb:,t Caendlnk viezinátis útügyi 

etisága" a tavalyi közgyűlésnek ut mellékének 
dm lesfákkal svaié hefáaitása érdemében tett in* 
.vauját elfogadásra ajáulta.

Erekben vázoltam az egylet múlt évi 
unkásságát és mivel fokozotlabb mérvben 

törekszik egyleldnk a gazdászat minden ágá
nak tökéletesbitésére, csak annál inkább ta 
pasztalja m i l y  s o k  és  m i l y  f o n t o s  

■■iidík várnak még reá. Azonban hizlalja 
a remény, hogy bár lépísbe.i lnladva is, de 
soha meg nem á'lva — eléri még eszményét, 
midén járáíunk minden községében, minden 
gzzda — a gazdasági kultúra-vívmányokat 
megértve és eilogadva —  sikerrel gazdálkodik.

TAKÁCS R. ISTVÁN,
titkár.

Mily távolságra iiltetendők egymás
tól a törpe fák ?

A legtöbb tervezetnél azon li.ba követ- 
tetik el, hogy nagyon szorosan egymás mellé 
ültetik a fákat. — Évek múltán azonban, ba 
a fák felnőnek, világításra, (megritkitásra) ok
vetlenül szükség vo'ná, mert a sűrűn egymás 
mellé álló csoportok magasabbra nőnek, a 
haj'ás a világosság felé tör s az árnyékolt 
részek mindig csak lombot alkotnak és sem 
nem virágoznak t>eni nem gyümölcsho/.ók. — 
I'y  ültetéssel körülbelül ugyanazt érjük el, 
mim ha erdők sűrűjében gyümölcr fákat helyez 
n^nek el. — A napnak minden oldalról é rin 
tenie keil a koronát, ha g y ü m ö l c s ö t  
akarunk

Ily ü tetmények n on is szépek, m^rl alsó 
részük kopasz marad — Nem szül oly nagy 
hibát, ha igen szélesen ültetünk, mint ha 
igen szorosan. — Igaz, hogy uj üli,élmények, 
ha későbbi időkre n-m gondo uuk, üreseknek, 
elhagyottaknak tűnnek fel s épen ez az oka 
ann .k, hogy rendszerint sűrűén ültetnek, hogy 
az eredinéuy gyorsan látható legyen. — Ha 
törpe fából akarunk gyünö’csöt létesíteni úgy 
a legkirebb távolság 4 méterre veendő, a 
forma és minőség szerin t; természetesen olyan 
nagy távolság ez, hogy a faiskolából kikerülő 
fácskák i ’y módon egészen eltűnnek. — E 
bajon több módon lehet segíteni. — Vagy 
oly fákat ültessünk közbe közbo, melyek rö
vid tenyészeti tártaimnak, pé'dsul őszi ba- 
raczkot, vagy nevejüuk közöltük mugasra 
nyúló fakul, vagy végül — s ez a legczél- 
Bzerfibb — termeljünk a sorok között főze
lék-feleket. — Ez utóbbi módszert küönö- 
sen kiemelem, mert a főzelék-félék mivelése 
által a talaj foJyIonosán porbanyittatik, mi 
a fi»«al fái bh álmait nagyon is előujös. — Ha 
a töipa fik  kellőleg kifejlődtek, beárnyékol
ják a tö!• j*, s igy lehetetlenné teszik közöt
tük fő'.elélt ek;*t, akár egyebet term eszteni.— 
Különben u^y is eljárhatunk, hogy a létesí
tendő kertnek c-ak felét ültetjük be és pé
ti í> 2 méternyi távolságban, később azonban, 
ha a fik f inőttek, minden második fát. ki
vesszük s ezzel a kert másod k M erészét 
ültetjük be. — A fik  a kertben könnyen és 
jól áifliteihelők a így e módszerrel egylorma 
erős fik a1' s az első évben oly ültét ményt 
nyerünk, mely a szemet jobban kielégíti.

Helyi és vidéki hirek.
—. A b írósági épület kérdése

végleges megoldást nyert, a mennyik 3a az 
igaz&ágügymiui&zteriuoi elfogadta Most Rezső

azon ajánlatát, hogy a jelenleg is a bíróság 
által bérben Lirt házát emeletre építteti. Az 
építés még az idén kezdődik.

— Katona János a I eiybeli kir. adó- 
hivatMihoz kinevezett ellenőr már megérke- 
zelt Muraszombatba és elfoglalta hivatalát.

— A lm v lia g jó .k e d d i e s ié l j .  A mu
raszombati dal- és zeneegylet altul rend zelt ede- 
ladias lellegii ,f*r8awgi estély4 Jjgeu kedélyesen 
folyt le Igen szép bzáimi e« válogatott közön
ség jelent meg, mely élvezettel hallgatta u dul-
•gyht énekszámait es dr. C ipott Zoltán humoios 
telolvasat a „szurokmudirról.* Kar hogy u kti- 
lömben az est fénypontját képező , Bőgőméii köz
gyűlés* alutl lámpalaz fogta el „i»z esküdt uruk* 
**gy részét s Csakis u bíró (líutkol Tivadur) eré
lyes fel,epésének sikeiült uz éuiemet) tanaiban 
hi-lyreállitaui a nyugalmat és letárgyaltatui a 
.iiapireudet.* A közöu*eg lelkesen lap olt Ratkol 
ur kitüuő a laki tárának es biztos lellepéséuek. — 
Közben megjelent a „Bögöméri HirkUri* czimü 
tréfás újság, mely szellemes mókftival sziutéu je
lentékenyen közrehatott a jókedv fokozásara. — 
M ijd a tánezra került a sor, mely igazi farsangi 
jókedvvel folyt egész h íjnál hasadásig.— Nagyon 
jól tenné dalegylelünk, ha többször is rendezne 
ilyrü családias kedélyes összejövetel eket.

— Csiszár János ujounau megválasz
tott muraszombati r. katli. kántortamtó el
foglalta hivatalát.

— A i i i u r a a z o m b a l i  g u x r iu v á g i e g y -
le t  múlt hó 28 áu tartotta közgyűlését a város
ház termetien gróf Bitthyány Zsiguiond elnöklete 
alatt. A közgyűlés legérdekesebb pontját, az évi 
jelentést lapunk mai számában egesz terjedelmé
ben közöljük.

— Uj tanító. A vizlendvai r. katli. 
iskolához misodtamtóva Mtrkus L»joi duiu- 
szegesül segédtanítót választották meg.

— A felso-lendvai és vas-hidog- 
k u ti rendszere Alctt segtdjegyzői állásra a 
muraszombati járás fószolgabiráj.i pályáza
tot hirdet.

— M á rc z iiu  lő d k c  H i t t j á u d o u .  A
battyáudi .Magyar Olvasókör* 1697. évi márczius 
hó ló-en saját pénztára javára Bittyándoa, a 
Kuzmici Mátyás féle vendéglőben táaczvigalom- 
mal egybekötött hazafias ünnepélyt rendez. Be
lépti dij személyenkint 30 kr családjegy (ii) kr. 
Műsor: (Bevezetésüi zene.) I. „szózat* (Vórö;inar- 
tytól) énekli: a dalkör, (zene.) II alkalmi beszéd," 
irta és előadja: Fábry Pál. (zene.) III ,A hazá
iéi* (irta: Petőfi Siudor), előadja: Kühár Sán
dor. (zene.) IV. .hazafias dal,* énekli: a dalkör, 
(zene) V. .ébresztő* (irta: Bajza,) előadja ifj. 
Pavlics István, (zene.) vl. .hymnu.s* (Köleseitől), 
énekli: a dalkór. (zene.) A dalkört vezeti: Csap- 
lovics Ferencz, karmester. A szüaóra alatL egy ez 
alkalomra készült tárgy lesz kisorsolva az olvasó 
kör javára

Vegyes hirek.
A m eg y éb ő l,

— Vj ügyvéd. Dr. Erdélyi lenó a .Szent- 
G Hibái d* ez. lap volt segédszerkesztője letttte 
az ügyvédi vizsgalatot

— A telefonhálózatot legközelebb kiterjesztik 
Nagy Néiuet-Jzeut-Mih ilyra, Itohonczra, I inkufőre 
és János házára is.

A h azáb ö l.
— A millennáris kiállítás belépti jegyeinek 

bérbeadása iránt kölött szerződ is illetve a pro- 
vido fölött ös»ze7síztek a v.i!|.iiko'.ók s most 
egén-z csinos botrány fejlődött ki abból a dolog
ból, melyben a lap,k ezeriut leginkább dr Mor
zsányi Karoly fővárosi ügyvéd és orsz.iggyül kép
viselő van kompromiIáivá, ki ho loráruuu fejében 
40U00 fit jutalmat kötött ki m igának.

A n a g y v i lá g b ó l ,
— A krétai háború A', európai uagyliatal- 

mubi már elküldöttek Atheube a görög kormány
hoz együttes jegyzékeket, inolylyel felhívják hogy 
Csapatait vouiii ki Kiéla szigetéről. Kréta szigete 
egyelőre autonóm törvényhozással bíró állam 
lenui a szultán f-tiih itóiága alatt.

Fővárosi divatlevél.
— A Hivat Uj.idy-Oól —

Nemcsak a heves jégtörő meleg „celek, nem
csak a szeszélyes i.lő|árás és a rügyező fák és 
bokrok emlék«ztetoek b maiink-t a köz-ledő ta
vaszra, hanem a belváros divatos kirakatai is. a 
melyekből lassuu lassan eltűnünk a lenge hali 
holmik, hogy helyet adjanak a tavaszi ruhákr. 
való szöveteknek.

Iguzáu Csodáltttiauiólló a szövő-iparuak az

óriási fejlődése, a mely ma a tökéletesség ól 
magas fokán áll, hogy a selyem és gyapjú, a 
fénytelen gyapjú és mohairé stb. szálak vegyítése 
által folyton uj és uj szöveteket és a legmegle
pőbb változatokat állítják elő minta dolgában. 
KIvóit a gyapjú és selyemszál vegyítése által 
érik el a legcsodálatosabb hatású kelméket. A se
lyemszál néhi finom koezkákán húzódik keresz
tül-kasul a kelmén máskor bogos szövéssel és 
ismét kreppszerii fodrozódásban alkalmazzák. Az 
uj szövetek neve annyiféle, a hány szín- vagy 
minta változat. Például: Ardilla, Iues stb De as 
újabb divatos kelmék mellett erősen tartják ma
gukat a régiek is. Indiai kasmír és Alpacca min
den képzelhető színben, egyszinüek éppúgy, mint 
az apró mohairé vagy selyem mintával beszövöt- 
tek, a mikor aztán a mintája szerint Alpacca fa- 
Qonué, vagy mille rayé a neve. A selyem termé
szetesen erősen tartja magát a tavaszi ruhák közt 
is, de ez is mintázatában a tavalyitól eltérő és 
ennélfogva fermészetesen uj neve is-van úgymint 
Aniiure, Talfet stb.

A mi pjdig a formákat illeti, a milyenre 
ezeket az uj szöveteket varrjuk, hát ezekről iga
zán alig van mit ujjat mondaui. Inkább csak az 
eddig divatos formákat változtatják agy-egy ki
csit. A szokuya hol egy kicsit bővebb, hol egy 
piczit szükebb az ujja szinte szűk, de azért vagy 
dudor vagy fodrok csak vannak rajta, hogy vál
lon kissé szélesedjék. A gombdisz mind több és 
több tért hódit, úgyszintén a paszománt is.

A mamák a bálokat alig kipihenve, a nagy 
leányaik utáu a serdülő leányaikra is kénytelenek 
ruha do'gában némi figyelmet fordítani. Közele
dik a husvét és v le az első áldozásnak, a refor
mált vallásiaknál pedig a koníirmácziőuak ko
moly, szép aktusa, a in-lyre bevett szokás szerint 
vagy tiszta fehérbe vagy ped g a puritánabb vi
dékeken tiszta feketébe illik öltözködni. A színei 
ruha szinte teljesen ki vau zárva. Kelmét rende
sen kasmírt, alpakkát, kreppet, ripszet, sokan pe- 
dig selymet is használnak úgy fehérben mint fe
ketében. A f-liór ruhásak ezenkívül az ősi, soha 
el nem évülő batisztot vagy mollt. A divat ter
mészetesen ezeknek a ruháknak a formájánál ér
vényesíti befolyását, hammi azért az uralkodó 
felfogás és jó Ízlés a mentül egyszerűbb formát 
pártolja és portálja. A disz rendeseit szalag s egy 
kevés, igen kevés csipke vagy csipkebetét. Jó a 
ruhákat úgy készítem, hogy egy kis színes mel-
léuybetét vagy öv hozzájárulásával alkalmas nyári
ruhát alakithasm ik belőle. Felöltőnek ez alka
loida jó a fél bő kurtakabát, de még jobb egy 
kis kerek tavaszi gallérka, amely ue legyen hosz- 
szebb 50 cm.-nél és cink egv kevés szalag vagy 
gázbodor-diszszel készüljön, tíxszert is termesze- 
teS“ii csuk a legegyszerűbb fajtát lehet ez alka
lommal viselni, valamint a kézbsvalő friss virág
bokrétának is nem szabad se nagynak, senr tar
kának lenni. (Vége köv.^

Irodalom.
— 1 í l a g j a r  n e m z e t  A r a n y  k ö n y v e .”

Pongrátz Béla hírlapit ónak az az ötlete támadt, 
hogy megörökíti az ezeréves magyarnemzet most 
élő családéit. E czélból a fent olvasható czimmel 
genealógiai lexikont szerkeszt, mely — személy- 
válogatás nélkül — díjtalanul fogja közölni min
den honpolgár rövid életraizat és leszármazási 
adatait. Szóval, ez a vállalat uj t vele.iC'.ei arany- 
könyv,* valósággal a demokraczia „Gothai Alma- 
nach*-ja hisz. A nagy vállalatból minden hónap
ban egy, két, körülbelül löOO életrajzot fartal- 
maró könyv, bétüsoro: iiévmutalóval ellátott kö
tet jelenik meg díszes kiállításban, ulbumaiaLban. 
Egy ilyen önálló egészet képező köuy. ára 1 írt 
lesz Megjegyzendő, hogy az érdekes vállalat nincs 
előfizeté-re alapítva, A vállal ú igazgatója Pou- 
grátz Béla, szerk. eztője Ku c ar Béla. kiadója pe
dig Ebié Lajos, a Ki! ülj család jeles tö.ianetlrd 
jának testvére. A vállalat szorkesztósége és ki
adóhivatala VIII Gyöugyiyuk-utcza 9 sz. van.

— A I t lv a t  U.i*ng IV. évéuek 5. számát 
ma küldte szét. a kiadóhivatal. Nyolcz oldalas 
nagy főlapja a tavaszi újdonságokkal van tele. A 
tuvaszi köpenyek és kabátok sokféleségénél azok 
izlézis formája csak gazdagabb. A tizennégy éves 
kis lánytól kezdve egész az éltes asszonyig miu- 
deaki megtalálja a maga számára valót. A lapot 
vagy tizenöt divatos diuitett és diszitstílen szal- 
makalapkép tarkítja, kimsritőei magyarázva az 
ékitésöket, melynek nagy előnye, hogy inig a di- 
vatosságot szem elolt tartja, a? “Icsoságról sem 
feledkezik meg. Nagy négyoldalas kézimunkáméi- 
Iáklet. ü i. lapo ikivarrá -u és Holbeiu-öltésü íüg- 
göiiyök, takarók, térítők és n»-*r laci munkája 
divatos cs’p’’ák éa horgolá-ok képes niBffyará:^- 
tot hozza. A hónap n'-ső ...Imához ni -llé1- !i s/i- 
nrs di-.-Iképeu ruhát fi* les Öw-I r- egy másikat 
piszomáutdi /.szel ábrázol, inig & kép túlsó olda- 
uui iiégvtélo divn'os hajvi- !- tét mii ül. A ii'in- 
deu számhoz ni. llekelt kétoldalas iz^bá —miutaif 
bő oktató szöveggel -gyekszil. uz uj-ág előfizetői
nek Il m á r a  lv'iiui. A gazdag számot négyoldalas 
s/óriil óztat • ogésv.ili ..i, iMHi\be S-b.’ik Zsiguiond 
az i ryuLőlij vv zeiői hí atalról u u'utságos hi^tú*
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