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Muraszombat csatornázása.
Figyelmet keltő s mostoha viszonyai 

mellett alig megérthető az a  nem épen 
gyors, de fokozatos és biztos haladás, a 
mit Muraszombat, megyénknek ez úgy
nevezett „legelhagyatottabb“ városa lann- 
sit. Azon a  törhetetlen kitartáson, s a 
maga nem ében páratlan igazán hazafias 
lelkesültségen kívül, mely ennek a hely
nek intelligens társadalm át áthatja, nem 
magyarázhatjuk ki e jelenséget másból, 
mint abból a feltevésből, hogy ez a hely 
exponált geográfiái és ethnografiai hely
zeténél fogva úgy m agyar nemzeti, mint 
közgazdasági szempontból fontos missióra 
van hivatva. Szóval, hogy ennek a hely
nek jövője van.

Ki kételkednék ebben, a  ki látta ezt 
a  helyet nyom orult vandalus faluból át- 
vedleni kellemes külsejű m agyar városkává, 
a ki napról napra látja eltünedezni a 
düledezö szegényes faviskókat, a  me
lyek hova több modern épületnek csinál
nak helyet, a  ki megfigyelte, hogy hogyan 
eoncentrálódnak egy nagy vidéknek ösz- 
szes érdekszálai mindinkább össze ebben 
a kis vend-vidéki metropolisban, mely 
m ár-m ár diadalmasan bontogatja szárnyait, 
hogy felvegye a  versenyt gazdagabb és 
hatalm asabb szomszédjával a steier Re
gedével.

De talán kissé messze is elkalandoz

tunk a tárgytól, melyet a czikk fejére ir
tunk. Mindegy. Összefügg azért.

Összefügg, mert nem más a czélunk 
e kis kitéréssel is, mint bevezetve meg
okolni azt a mit m ondandók vagyunk.

Muraszombat nem állhat meg sem 
belső sem külső fejlődésében azon a pon
ton a hol m a van. Mert a megállás m ár 
hátralépést jelentene.

Muraszombat kiküzdötte már magá
nak, hogy elismerjék centrum nak, ki kell 
küzdenie tehát, meg kell szereznie, ha ál
dozatok árán is e szerepének külső attri
bútum ait is.

Oda kell törekednie, hogy városi jel
lege nem csak hivatalaiban, üzleteiben, 
egyleteiben, közintézeteiben, hanem  kül
sejében, és pedig nem csak épületeiben, 
hanem  utczáinak rendezettségében is ki
fejezést nyerjen.

Utczáink rendezésének, mindenki 
tudja, legfőbb akadálya azok a minden jó 
ízlést bántó, szemet szúró mély árkok, 
melyek a városnak éppen a íöutczáján 
tátonganak végig.

De nemcsak a jó Ízlést, a  közegész
ségi érdekeket is egyenesen arczul verik 
ezek a poshadó vizektől inficziált mély
ségek.

Lapunknak ez abnormis állapot meg
szüntetése iránt több Ízben tett felszóla
lása m ár évek előtt felszínre hozta ezt a 
kérdést s lassanként megérlelődött a köz

tudatban az a meggyőződés, hogy ebben 
az irányban is tenni kell valamit.

Maga a községi képviselőtestület vette 
a kezébe a kezdeményezést s ez év ele
jén  elhatározta, hogy az ároknak a Fürst- 
féle saroktól a  Horváth György-féle házig 
terjedő részét beboltoztatja, itt egy átereszt 
építtet, melylyel e vizet az utcza keleti 
oldalán levő sikérebb csatornába vezet
teti á t s a  nyugoti oldalon levő árkot 
betömeti, végül pedig a  középutczából 
jövő árkol az óvoda mögött vezetteti le a 
főcsatornába.

Ez a határozat azonban megfeleb- 
beztetvén, az alispáni hivatal szakértőket 
küldött ki az ügy tanulm ányozására. A 
szakértők maguk is belátták, hogy a  do
logban tenni kell valamit, de mivel a 
város határozata a  törvényszerű alakisá
goknak nem felelt meg, a város utasit- 
tatni fog, hogy a vízjogi törvény köve
telményei szerint rendszeres tervet nyújt
son be a  vizlevezetésre, illetőleg csator
názásra nézve.

És épen itt akarunk mi is az ügy
höz, most még, midőn nem késő, hozzá
szólni s figyelmeztetni az illetékes körö
ket, első sorban képviselőtestületünk tag
jait, hogy valami fél-rendszabályba bele 
ne menjenek. Ha tesz valamit a város, 
létesítsen érdemes müvet.

A mi programmunk a teljes bebol- 
tozás, a  Fürst-féle saroktól egész az óvó
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T évedsz n a g yo n  ...
Kólómp méla hantija melle!t 
Délibábon rónán 
Nehéz szírrel várlak, leslek 
Káes, kedves rózsám;
De úgy látom, hogy hiába 
Epeitek utánnad,
Hasztalanul tépi lelkem 
S  mardossa a bánat.

Led ülök a ködmönömre,
S  kicsordul a könnyem,
Nem gyógyíthat már ki engem 
Semmi sem oly könnyen.
Mint az a két fényes esillay 
Mely szemedben ragyog.
Ha azokat nem láthatom 
Boldogtalan vagyok!

Jól sejlettem szép csalfa lány 
Hogy Hűtlenné lettél.
De ha hiszed, hogy átkozlak

Mert igy megsebeztél.
Tévedsz nagyon, csak azt mondom. 
Bár teneked kedves.
Isten legyen szeretődnek 
Irgalmas, kegyelmeit.

Ilonca.
Az ilonca, ha jól megnézzük, fejéiül a 

karcsú derekáig reczézett veres aranyba van 
öltözve: azon alyl a kantusa csillámló ame- 
thysztokkal van kirakva, vagy pedig zöld arany 
a válllüzöje s a volantjai veres arany foglalatú 
ragyogó smaragdokból vannak összeállítva; 
olyan toilcttje is van, melyben a mesés kék 
ezüst tiindöklik a zafíroktól ultramarin derékkal.

A bevezetés után persze azt hiszi a tisz
telt olvasó, hogy én valami szerelmes históriát 
vagy valami mesét inicziáltam; pedig ez sem 
nem mese, sem nem költemény, hanem keser
ves valóság. Az ilonca milliókra menő károkat 
okoz a kertészeknek, különösen Magyarországon. 
Három esztendő közül kettőben ez teszi tönkre 
a gyümölcstermést egész vidékeken.

De hát az „ilonca" nevét tiz kertész közül 
kilcncz soha életében nem hallotta; amolyan 
aranyos, drágakövesnek pedig csak az látta, a 
ki a górcsövön keresztül nézte ötvenszeres na
gyításban. Az egész rovarba olyan parányi, hogy 
alig lehet észrevenni a fán s ha embert lát kö
zelíteni, nem repül fel, hanem leveti magát a 
földre és mozdulatlan marad.

S ez a parányi kis bogár igazán megér
demli, hogy legendát írjanak róla: ez a meg
testesült eszményképe az anyai szeretetnek. 
Igazán rászolgálna, hogy az anyai szeretet jel
képeid fogadnék el, mint a régi egyptomiak a 
pillangót a halhatatlanság jelképéül.

Ez az ö átkozott anyai szeretete teszi kol
dussá a kertészeket.

Minden évben halljuk a nagy siránkozást, 
hogy: „mind lehull a gyümölcs áfákról, csupa 
férges a gyümölcsünk."

Igen, mert nem ismerkedtek meg az bon
cával !

Ez egy legfeljebb három milliméter nagy
ságú bogárka, melynek van violaszinü és arany
zöld válfaja. Az előbbinek a neve a „rezes 
ilonca" (Khynehites aeneus), az utóbbi a „bo-



előtti hídig és pedig mászható, tehát rend
szeresen tisztogatható fedett csatornákkal.

Az ilyen csatorna betonból futóme- 
terenkint 10 frtba kerül. A heboltozandó 
árok hossza körülbelül 400 meter ke
rülne tehát az egész m ü 4000 frtba. 
Ebből azonban miután az árok egyik ol
dala megyei tulajdon, a megye, tekintve 
hogy a község utálkelési hozzájárulással 
amúgy is meg van adóztatva, méltányos- 
sági szempontból is elvállalna 2000 frtot 
a  fenmaradó 2000 írtból, azon alapon, 
hogy a  házak értéke emelkedik és a be
járó hidak fenntartásának szüksége elesik, 
a  háztulajdonosokra lehetne átróni 1000 
frtot, a községi pénztár terhére nem es
nék több mint 1000 írt.

Pedig ha annak idején azért, hogy 
ezekkel az otromba árkokkal elcsúfítot
ták, fizetett a község 4000 frtot, (mert 
ennyibe került az árkolás) miért ne ál
dozhatna most 1000 frtot azért, hogy 
ettől a csúfságtól megszabaduljon?

Csak fél rendszabályt ne fogadjunk 
el semmi áron, mert úgy járhatnánk, mint 
az elsővel: 8— 10 év múlva ismét kasz- 
szálnunk kellene, mig a  boltozatos beton- 
csatorna úgyszólván örök időkre szóló 
alkotás leend.

Hiszük, hogy javaslatunk érdemes a 
megfontolásra.

Az istá lló  trágya vagy műtrágya.
A növények szervezetük felépítéséhez kü

lönféle tápanyagokat igényelnek, a melyeket 
részben a talajból, részben pedig a levegőből 
vesznek fel. Minthogy a levegőből felvett táp
anyagok a növényeknek kiapadhatlun mennyi
ségben állanak rendelkezésükre természetes, 
hogy ezeknek fedezéséről a gazdáknak nem kell 
gondoskodnia. Nem igy van ez azonban azon 
tápanyagokkal, amelyeket a növények a talajból 
vesznek fel. Ha egy talajon növényeket terme
lünk, úgy ezek a talajból tápanyagokat vesznek 
fel; ezen tápanyagokat mi a termésben a talaj
ról elviszszük, a mi által természetesen a nö
vényi tápanyagok mennyisége a talajban évröl- 
évre kevesebb lesz, a minek következménye a 
terméshozamok csökkenése és végtére a talaj 
kimerülése. Hogy ez be ne következzék, a gaz
dának szükséges gondoskodnia arról, hogy az 
elvont tápanyagok a talajnak visszaadassanak, 
visszapótoltassanak, s ezt elérjük a talaj trá
gyázása által. A visszapótlás történhetik vagy 
istálló trágyákan vagy műtrágyában.

Kérdés már most az, váljon képes-e va

rász ilonca1' (Rhynchites Bacchus). Ez az utóbbi 
is sok kárt tesz, mert a gyümölcsfák fiatal haj
tásait rágja keresztül, meg a szőlő leveleit s 
azokból szép, szabályos szivarkákat göngyölít, 
amikbe elhelyezi a petéit; ennek is nagyon mu
latságos elnézni a munkáját, hogy rágja félig 
át a szölölevél kocsányát s mikor ez a napon 
megfonnyadt, hogy ragasztja rá a sima lapra 
a nőrovar a petéit, mig a him selyemfonállá 
keményült nyálával finoman összevarrja a leve
let, bolyhos lapjával kifelé fordítva. De ennél 
sokkal pusztitóbb a testvére, a rezes ilonca, 
mert ez nem éri be a levéllel, hanem magát a 
gyümölcsöt választja ki ivadékának továbbter
jesztésére.

Már kora tavaszszal előjön a földből, ahol 
mint báb kitelelt s hozzáfog a munkához. Rá
találhatunk a kajszi baraczkon, a szilván, az 
almán, a körtén. Van egy hosszú ormánya, an
nak végén egy ollóforma csiptetö. Azzal ö fel
vágja a gyönge gyümölcs héját s aztán mély 
lyukat vág bele — almánál, baraczknál négy
öt lyukat is vág akkor aztán ebbe a lyukba 
belehelyezi a parányi átlátszó petéjét s azt az

2
lumelv gazdaság az elvont növényi tápanyago
kat tisztán csak istálló trágyázással visszapó
tolni V Ezen kérdésre a leidet az. hogy: nem. 
Lássuk miért.

Minden gazdaság, a mely oly növényeket 
termel, a melyeket elad, a talajból több tápanya
got von el, mint a mennyit istálló trágyában 
visszapótolni képes. Nem tudja pedig az elvont 
tápanyagokat, visszapótolni azért, mert a táp
anyagok nagy része az eladott terményekben a 
gazdaságból kikerült és soha többé vissza nem 
jön. De ha megpróbálja a gazdaság a termések
ben eladott növényi tápanyagokat bevásárlón 
takarmányfélékben pótolni, még az esetben sem 
tudja teljesen a beállott hiányt fedezni, mint
hogy ezen eljárással a visszapótlás többe kerül, 
mint a termések állal elért haszon. De nem 
tudja a gazdaság teljesen visszapótolni a talaj 
kivont tápanyagait még azon esetben sem, ha 
p, o. kevés növényt termeszt eladásra, hanem 
inkább a termelt növényeket állatainak takar
mányozására használja fel s az állatokat vagy 
a nyert állati termékeket eladja, minthogy ez 
esetben a növényi tápanyagok az állatok szer
vezetében, az állati termékekben vitetnek ki a 
gazdaságból, llv viszonyok közepette tehát, ha 
teljes visszapótlást akar a gazda elérni, kény
telen a hiányzó tápanyagokat bevásárlás áltál 
fedezni s erre legegyszerűbb eljárás, ha a hiányt 
műtrágyákban fedezi.

De beállhat az az eset is, hogy tudná a 
gazda a visszapótlást tisztán istálló trágyával 
eszközölni, a trágya előállítása azonban oly 
sokba kerülne, hogy a termelés magát ki nem 
fizetné. Ily viszonyok mellett is tehát helyén van 
inkább az olcsóbban beszerezhető műtrágyák 
alkalmazása.

Ha azonban valaki gazdaságában műtrá
gyákat használ, ebből még korántsem követke
zik az, hogy istálló trágyára nincs szüksége. 
Sőt éppen ellenkezőleg minthogy műtrágyázás
sal a takarmány-termelés fokozható, az alom
szalma mennyisége szaporítható arra kell a 
gazdának törekednie, hogy minél több és minél 
jobb istálló trágyát produkáljon, minthogy ren
des viszonyok között az istálló trágya mindig 
olcsóbba kerül, mint a műtrágya. A műtrágyák 
alkalmazása már csak azért sem teszi fölösle
gessé az istálló trágyát, mert a műtrágyákkal 
a talajba szerves anyagokat nem juttatunk, tehát 
végtére a talaj egyik igen fontos alkotó része 
a humusz kifogyna, másrészt azonban a trá
gyákkal a talaj fizikai tulajdonságait nem javít
juk s igy végtére a tulaj fizikai tulajdonságai 
oly kedvezőtlenné alakulnának, hogy a termelés 
ennek folytán csökkenne.

Mégis lehetnek egyes gazdaságokban oly 
esetek, a midőn a műtrágyák az istálló trágyá
val szemben kiváló előnyben részesitendők. lgv 
p. o. a falutól vagy majortól órajárásnyira fekvő 
szántóföldek, vagy magasabban fekvő, nehezen 
megközelíthető földterületeknek istálló trágyával

ormánya segélyével letolja a fúrt lyuk fenekéig. 
Akkor a gyümölcs felvágott héját ismét össze
ragasztja nyállal, úgy hogy kívülről semmi sé
rülés nem látszik rajta. Azzal megy tovább más 
gyümölcsöt megbízni anyai gondoskodásával. 
Egy hét alatt a peték kikelnek s kukac/, lesz 
belőlük; akkor az ilonca megint sorba járja a 
gyümölcsfákat, szemlét tart a gyümölcsök felett, 
melyekbe a tojásait elhelyezte. Ha kikelt pon- 
drója, az kinyitotta a fúrt lyuk fölötti gyümölcs
hártyát ; ha nem nyitotta ki, akkor elzápult. 
Ezeknek a gyümölcsöknek aztán az anyailonca 
azzal az ormányán levő ollóeskával körülnyirja 
a kocsányail; azok lehullanak maguktól. Ez az 
első gyümölcshullás éretlenben. Az életre kelt 
ivadékkal ellátott gyümölcsöket pedig szépen 
megkülönbözteti az ilonca és meghagyja. Azok 
aztán együtt fejlődnek a gyümölcscsel. A hogy 
a baraczk, a szilva, az alma növekedik, az 
ilonca is neki kamaszodik, szorgalmasan tanul
mányozza a rábízott gyümölcsöt, behatol a mag 
házáig, a baraczknak kemény magjába is befu
rakodik, mig végre eljön az ideje az érettségi 
vizsgának. Tudjuk jól, hogy a férges gyümölcs
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való betrágyázása a távolság, a megközelithet- 
lenség folytán igen sokba kerülne s magát ki 
nem fizetné. Ily viszonyok között a műtrágyák 
alkalmazása nélkülözhetetlen, minthogy azt ;i 
növényi tápanyagot, a melyet istálló trágyában 
egy holdra p. o. 20—2.5 szekér istálló trágyá
ban szállitnánk ki, műtrágyák alakjában i :, M 
könnyen egy szekérrel kivihetjük. Az ily í 
ken a szervesanyag pótlására használjuk !'<; 
zöld trágyázást. Vessünk a talajon pillangós vi
rágú növényeket s ezeket virágzásuk idcji-iu-n 
szántsuk alá. A zöld trágyázással egyúttal a ta
lajt nitrogénben is gazdagítjuk, minthogy a pil
langós virágok lekötik a levegő nitrogénjei c* 
azt szervezetük felépítéséhez használják fel.

—d .-

Helyi és vidéki hírek,
F e lk é r e tn e k  m in d a z o n  tis z te lt elő

fi z e tő in k ,  k i k  a z  e lő fize tés i d ija ik k a l  
h á tr a lé k b a n  r a n n a k ,  a z  ö sszege t lei/rö- 
r id eb b  id ő  a la t t  a  k ia d ó h iv a ta lb a  bekü l
d e n i  s z ív e s k e d je n e k , m e r t  la p u n k  csakis  
ú g y  á llh a t fe n n ,  h a  a z  e lő fize tés id ija k  
p o  n to sa  n b e fő ly n a k .

— S inkovich  E lek  szolgabiró e hónap 
1-töl lfi-ig szabadságidőt élvez.

Segódlelkészi k inevezések  és á t
helyezések . Megyés püspök ő méltósága Klekl 
József uj áldozárt Csendlakra, Kühár Alajos uj 
áldozárt Vizlendvára disponálta, Stampf Ferenc/, 
vizlendvai káplánt pedig Baksafnlvára he
lyezte át.

A nyakönyvi k inevezések . A m.
kir. belügyminiszter a vas-hidegkúti kerületbe 
anyakönyvvezetö-helyettessé Molnár József se- 
gédjegyzőt, a péterhegyi kerületbe anyakönyv
vezetö-helyettessé Knezovich Ferenc/, segédjegy- 
zöt nevezte ki és mind a kettőt megbízta a 
házasságkötésnél való közreműködéssel is.

A ho lnap  ta r ta n d ó  megyei köz
gyűlésen  a következő fontosabb tárgyak kerül
nek elintézés a lá : A tisztviselők kiküldetése és 
átköltözési illetményei tárgyában alkotott sza
bályrendelet módosítása, a megyei alakba be
torkoló községi utak kavicsolása, az újonnan 
felállítandó bonvédnevelő intézetben létesítendő 
alapítványi helyek és összegek mégha tározása. 
Járásunkat illetőleg: Széchenyfalva község ha
tározata ingatlan eleserélése tárgyában; Urdomb 
község határozata az úrbéri erdők ügyében; a 
Muraszombatban engedélyezhető bérkocsik szá
mának emelése iránti főszolgabírói előterjesztés: 
Flegár Ferencz és társainak felebbezése Viz- 
Lendva községnek Vogrincsics János és József 
kiskornak eltartása tárgyában hozott határozata 
ellen és alispáni előterjesztés a határszéli vámok 
megszüntetése ügyében.

A bella tinczi kaszinóban e hónap 
1-re tervezett nyári mulatság közbejött akadá
lyok miatt bizonytalan időre elhalaszlatolt. Itt

kényszeredve érik korábban. Ekkor ismét meg
jelenik ilonca papa és mama a fiacskáinak az 
examenére s azokat a gyümölcsöket, amikben 
a magzatjait megtalálja, szépen Icollózza a 
fáról.

Mert azt már tudja az ilonca, hogy van 
egy két lábon járó szörnyeteg, ki az iiélelnap
ján leszedi a fákról a gyümölcsöket s a melyik
ben az ö fiát benne találja, azt elküldi a po
kolba, épp azért ö előbb levagdalja ezekt ! a 
gyümölcsöket a fákról s a két lábon járó ször
nyetegnek szeme-szája elmered, mikor azt látja, 
hogy a gyümölcs egyszer csak mind a földet 
teríti. Az érettségi vizsgát letelt kukac/, pedig, 
amint a földre leesett, vége van a tanfolyamnak, 
kap uj ruhát, átváltozik pánezélos rovarbábba, 
a fején nő két erős szarv, azokkal lefutja ma
gát a földbe mélyen s hazamegy vakáczióra. 
ott hüsdel s tavaszszal mint fényes ilonca elő
jön a földből s folytatja a pusztítás remekét.

S mikor aztán az a kétlábú szörnyeteg, 
az ember panaszra megy kö/.iis nagyanyánkhoz, 
a nagy természethez, hogy mind lehullott a 
fáról a gyümölcse, azt mondja neki a közös
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megjegyezzük, hogy a mulatságot tulajdonké
n é  nem a kaszinó, hanem néhány bellatinczi 
liatal ember szándékozott rendezni.

Szapáry  G éza g ró f  a rczk ép e  a 
s tockholm i k iá llításon . A stockholmi világ
kiállításon a képzőművészeti pavillonban a ma
gyar festőnnivészetet egyetlen egy kép repre
zentálja: gróf Szapáry Géza m. kir. föudvar- 
mester arczképe Benczúr Gyulától.

— V asú ti m ozgalm unkró l a f. évi 
augusztus hó 2-án tartandó megyei közgyűlés 
elé terjesztendő alispáni jelentés következőleg 
emlékezik meg: , Vármegyei szempontból külö
nösen fontos a német-újvári és muraszombati 
vasutak kiépítése, melyek közül az előbbi elő
munkálatai végleg befejeztettek, s értesülésünk 
szerint, annak építése még ez év folyamán 
múlhatatlanul megkezdetni fog. — A törvény
hatóság által régóta melegen felkarolt és támo
gatott muraszombati vasút ügye is uj stádiumba 
lépett, amennyiben legújabban Gosztonyi Mihály 
budapesti ügyvéd az nlsó-lendvai állomásból ki
induló s Bellatincz és Muraszombaton át Bé
gedéig. illetve az ország határáig kiépítendő 
rendes vágánya h. é. vasút előmunkálataira; 
gróf Széchenyi Tivadar pedig Gyanafalva állo
mástól Begedeig, illetve az ország határáig szűk 
vágánya h. é. vasat előmunkálataira engedélyt 
nyertek. — Igaz ugyan, hogy a törvényhatóság 
érdekeinek a tervezett vasutak csak az esetre 
felelnek meg, ha egyidejűleg építtetnek ki, mi
vel egyedül az alsó-lendva—regedei vonul ki
építése által a forgalom nem a vármegye köz
pontja felé, hanem részint Zalavármegye, részint 
Stájerország irányában terel telnék s ilyképpen 
a vármegyei közönség által mindenkor oly me
legen felkarolt muraszombati járás a vármegye 
székhelyével csak hosszú és kerülő utón, Zulu
vármegyén vagy Stájerországon át nyerne vas
úti összeköttetést, azonban van remény ahhoz, 
hogy — ha úgy a tettes törvényhatóság, mint 
a magyar állam érdekeinek megfelelő áldozatot 
hoz mindkét irányú vasút kiépül s ilyképpen 
a muraszombati és szt-gotthárdi járások határ
széli forgalma a magyar állam területén közve
títetik s azon terület, bár nem magyarajka, de 
hazafias lakossága körében örvendetesen fejlődő 
magyar közművelődés ügye hátrányos befolyá
soknak kitéve nem lesz." Teljesen méltányoljuk 
vármegyénk lelkes alispánjának azt a törekvé
sét, hogy Muraszombat a megyei központtal, 
Szombathellyel is összeköttetést nyerjen. An
nak idején lapunk fejtette ki a legnagyobb agi- 
tácziót a tervezett gyanafalvai vasul mellett. A 
tapasztalatokon okulva azonban félünk tőle, 
hogy a kétirányú összeköttetésnek egyidöben 
való létesítése oly nagy feladat, melyhez a mi 
erőink a vármegyei hozzájárulással együtt is 
kicsinyek s az egyidejűség erőltetése mellett 
kisiklik kezünkből az elérhető is, az alsó-lendva 
muraszombat—régedéi vasút. Mig ha erőinket, 
támogatva vármegyénktől is, először erre a

nagyanya: „Édes fiam, te lelkes állat! Kn ne
kem minden rangzutom egyformán kedves. Én 
hozom elő a gyümölcsöket és az állatokat, a 
kik azokkal élnek. Nekem te is kedves vagy, de 
az ilonca is az. Annak is annyi joga van az 
én gyümölcsömhöz, mint teneked. Neked is ad
tam arra való észt, meg az iloncának is. Ha 
az ilonca jobban tudja használni a magáét 
mint te, arról én nem tehetek."

Mit kellene tehát tenni a kétlábú szörnye
tegnek, hogy a győzedelmes „máknyi makk“- 
ellenségtől megvédelmezze magát? Igen egy
szerű a dolga: összeszedetni a gyerekekkel a 
fáról lehullott minden gyümölcsöt, mielőtt abból 
az iloncapondró kibújhatna s azt rögtön meg
semmisíteni, de nem a szemétdombra hányni, 
mert abban a rovarbáb legjobban megél, ha 
nem vagy a kemenezébe vetni, vagy vízbe 
dobálni.

Ez az oka, hogy nálunk vidékenként min
den negyedik esztendőben van csak gyümölcs- 
termés : ha három évig nem volt termes a fán, 
akkor az iloncának sem volt hová elhelyezni a 
fiát, kevesedmugávai maradt, de azért magva

könnyebben létesithetöre concentráljuk, az biz- j 
tosan létrejön s Muraszombat részese lesz a I 
modern közlekedés áldásainak. S ha ez meg 
van. sokkal könnyebben és sokkal biztosabban 
lehet a Szombathellyel való közvetlen össze
köttetést is megteremteni anélkül, hogy Mura
szombat legfö életfeltételét, az országos vasúti 
hálózatba való bejutását koczkáztatnók.

A nőegyleti m ulatság meghívói már 
kibocsáttattak. A meghívó igy hangzik: „Meg
hívó. A muraszombati jótékony keresztény nő
egylet saját pénztára javára 1897. évi augusz
tus hó 8-án Muraszombatban, a sétatéren 
piknikkel egybekötött tánczmulatságot rendez, 
melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Kezdete d. u. 4 órakor. Belépő
díj személyenkint 1 korona. Felülfizetéseket a 
jótékony czél iránti tekintetből köszönettel fo
gadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kedvezőtlen 
időben a mulatságot Dobray fedett helyiségében 
tartjuk. Eladásra szánt adománykkat (italok, 
csemege stb.) Tóth Miklósáé úrnő, mint az 
egylet gondnoknöje veszi át.” A mulatságon, 
értesülésünk szerint, ott lesz minden számottevő 
tagja Muraszombat vidékének. Ajánljuk figyel
mébe olvasóinknak a lapunk hirdetési rovatában 
foglalt programinot, melynél gazdagabbat és 
változatosabbal muraszombati mulatság még 
nem nyújtott.

A m uraszom bati gazd. fiók-egy
le t  f. hó 28-án választmányi ülést tartott, me
lyen a folyó ügyeken kívül elhatározta, hogy a 
műtrágya raktárt, amennyire körülményei enge
dik, ezentúl is fenntartja, továbbá egy szegény 
vinczellér gyermekének a tapolezai vinczellér- 
iskolába való ingyenes felvételét a központnál 
kérelmezni fogja; gróf Szapáry László képvise
lőnk azon ajánlatát, mely szerint készséggel át
engedi 24 holdnyi tokrácsi szölöbirlokát a föld- 
mivelésügyi minisztériumnak, ha az ott kezdet
leges vinczellér-iskolát és mintatelepet állít, a 
választmány örömmel vette tudomásul és szives 
ajánlatát legnagyobb készséggel támogatni fogja. 
A szokásos marhadijazást f. évben aug. 28-án 
Csendlakon, a lódijazást pedig szeptemb. 4-én 
Muraszombatban tartja meg; Csendlakon ez 
alkalommal egyletünk pártoló és rendes tagjai 
között 1 fajborjul és 2 fajmalaczot sorsol ki: 
Muraszombatban pedig Böszler Károly, a vas
megyei gazdasági egyesület igazgatótitkára, ki
tűnő szakértelemmel ismert ékesszólásázal az 
állattenyésztésről szabad előadást tart.

— Uj csendőrö rs. A muraszombati 
szolgabirói hivatal előterjesztést tett a közigaz
gatási bizottsághoz, hogy ilidegkuton csendör- 
örs állíttassák fel. — Hiszszük, hogy a javaslat 
rövid idő alatt valósággá válik, mert ezen az 
élénk forgalmú helyen égető szükség van a köz
biztonsági állapotok javítására.

A szen t-go tthárd i au tonóm iai 
vá la sz tóke rü le thez  javában folynak hitköz- 
ségenkint a választások. Értesülésünk szerint 
mindenütt egyhangúkig gr. Batthány Iván vá- 
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nem szakad, a jövő nagy terméskor megint el
szaporodik.

Olyan vidékeken tehát, a hol a lehullott 
gyümölcsöt vagy elpusztítják, vagy elhasználják, 
minden esztendőben van jó gyümölcstermés; 
például: Balatonfürcd tájékán, Badacsonyon, a 
dunai szigeteken pedig nagy ritkán, a hol ott 
rothad a lehullott gyümölcs a földön.

Minden a földön otthagyott alma, szilva 
legalább húsz darab gyümölcsbe kerül a kővet
kező esztendőben s ezen olyan könnyű volna 
segíteni, ha az a kétlábú nagyfejéi szörnyeteg 
jobban hasznát venné az eszének, mint az ö 
legparányibb ellensége az ilooca.

Időszerű, szép és hasznos dolgot cselek
szik tehát az, ki az ilonca manipulácziójáva! 
megismerkedik, már csak azon vonzó indítékból 
is, hogy azt mint politológus is híres Jókai Mór 
a kertészetében megfigyelt tapasztalatból állapí
totta meg.

Szűcs Iván.

Felhívás. A muraszombati gazdasági 
fiók-egylet választmánya ez utón is felszólítja 
az egyleti tagokat, hogy a netán hátralékban 
levő tagdijakat augusztus 10-re lehetőleg pon
tosan beszolgáltassák.

V asvárm egye á rvaházában  ismét 
11 szegény árva nyer elhelyezést. A legközelebb 
fognak ugyanis betöltetni a következő üresedés
ben levő alapítványi helyek: felső-büki Nagy 
Sándor-féle 3; gr. Woclier Batthyányi Erzsébet
iéin 2; herczeg Montenuovo-féle 1; gr. Erdödy 
Ferencz-féle 1 és „Vasvármegyei8 4. Az alapít
ványi helyekre folyamodhatnak, kik igazolni tud
ják, hogy a felvétetni kívánt árva: 1. vagyon
talan, 2. sem az apa, sem az anya nem él, 3. 
az árva Vasvármegye valamely községében ille
tőséggel bir, 4. fi-ik évét betöltötte és 10 évnél 
nem idősebb (családi értesítő), 5. ragályos vagy 
gyógyithatlan betegségben, szellemi vagy testi 
fogyatkozásban nem szenved és védhimlövel si
keresen beoltatott, 6. vak vagy siketnéma va
gyontalan szülök az elhaltakkal ugyanazon te
kintet alá esnek.

V isszahonositás. Takács Imre zürichi 
lakos, jelenleg az ikervári elektromos müveknél 
alkalmazott gépész, Takács B. István mura- 
szombati áll. isk. tanító testvére, ki hosszas 
távoliét által magyar állampolgárságát elveszí
tette, a m. kir. belügyminisztérium által vissza- 
honosittatott.

— A  szom bathely i női kereskedelm i 
tanfolyam . Az a rövid tájékoztató, melyet 
ezen intézet idei értesítője közöl, megmutatja, 
mily fontos és áldásos az, a mennyiben nők 
számára újabb keresetforrást biztosit. Mert e 
tanfolyam végzése pénzintézeteknél, biztosító 
társulatoknál, kereskedelmi- és iparvállalatoknál 
sth. tisztességes állást szerez a nőknek, és más
részt a háztartásban is mindig sikerrel értéke
síthetők az ott szerzett szakismeretek. Szom
bathelyen e tanfolyam csak 3 éve van meg; 
és az értesítő már is elmondhatja: hogy az 
ezen tanfolyamból kikerült nők nagy része már 
eddig is alkalmazást nyert, más része pedig 
segédkezet nyújt kereskedelmet folytató szülői
nek és hozzátartozóinak. És örömmel jelzi, hogy 
mig 1 évvel ezelőtt a tanfolyamnak 19 hall
gatója volt, az idén már 34-en jelentkeztek. És 
pedig 27 helybeli, 7 vidéki; 21 kath., 12 izr., 
1 ág. ev. vallásu. Ezek közül 1 betegség miatt 
nem végezhette be a tanfolyamot, de a többi 
a vizsgálatokat sikeresen kiállotta és 10-en jeles, 
15-en jó, 8-un pedig elégséges osztályzatú bi
zonyítványt nyertek. Az értesítő közli e tanfo
lyamok miniszterileg jóváhagyott szervezeti sza
bályait is. Ezekből kiemeljük a következőket: 
A tanfolyamba oly tanulók vétetnek fel. kik a 
polgári vagy felsőbb leányiskolát sikeresen el
végezték : vagy felvételi vizsgálaton igazolják, 
hogy kellő előképzettségek van a tanfolyam 
sikeres elvégzéséhez. A felvételi vizsgálatért 
5 frt dij jár. A növendékek 2 frt behatási dijat 
és 40 frt tandijat (esetleg havonkint elöleges 
részletekben) fizetnek. Jeles bizonyitványu sze- 
génysorsu tanulók fél-tandijmentességben része
sülhetnek. A tanfolyam 10 hónapig tart, hetenkint 
13 óra előadás (rendszerint délutánonkint.) A 
növendékek állandó női felügyelet alatt állanak. 
E felügyeletre 2 polgáriiskolai tanítónő vállal
kozott, akik felváltva az előadásokon is jelen 
vannak. Ha a viszonyoknál fogva ki nem ke
rülhető, hogy a növendékek az est beálltával 
távozzanak az iskola-épületből, akkor hozzátar
tozóik kötelesek megfelelő kíséretről gondoskodni. 
A jövő tanfolyamra a behatások szeptember 
11-ón és 12-ikén d. u. 2 -4-ig lesznek.

Ki ak ar ka tona  len n i?  A katonai 
nevelésről már életbe lépett 1897. évi XXII. 
t.-cz. értelmében közhírré teszi a honvédelmi 
miniszter, hogy a cs. és kir. hadapródiskolában 
rendszeresített UK) uj egészen ingyenes ma
gyar állami alapítványi hely közül azJ1897—8. 
év kezdetén 25 fog betöltetni és pedig a 
budapesti, károlyvárosi, nagyszebeni, pozsonyi, 
temesvári, kameniczi hadapródiskolákban, a 
bécsi tüzérségi hamburgi utászhadapród iskolá
ban. Az alapítványi helyekre pályázhat magyar 
állampolgárnak 14—17 éves fia, ki a középis
kolák negyedik, illetve az utászhadapród isko
lához az, ki az 5-ik osztályát sikerrel leteszi 
és a német nyelvet annyira bírja, hogy az elő
adásokat eredménynyel hallgatja. A kellően fel
szerelt pályázati kérvényeket augusztus hó 15-ig 
a honvédelmi miniszterhez kell beadni.

-  M eglövöldözött jógfelhök. Alsó 
Stájerországban egy szőlőbirtokos a jégfelhöket 
lövöldözéssel kergeti szét és kísérleteivel 
mint az „Időjárás" írja — máris szép ered
ményt ért el. A szőlőbirtokos a maga költségén 
hal lövö-állomást állított föl hat magasan fekvő
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ponton, körülbelül 2 km-nyi területen. Mindegyik 
állomás egy faházból áll, amelyben 10 drb ke- 
héz mozsár u. n. Böller van fölállítva, kissé 
távolabb pedig minden házikó mellett egy-egv 
löporkunvhó. A lövöldözést közeledő zivatarok 
alkalmával a szomszédos vinczellérekből alakí
tott önkéntes csapat végzi; minden kunyhóban 
ti ember van működésben, úgy hogy (iO mozsár
ból 120 grammos lőportöltésekkel szakadatlanul 
lövöldöznek. A hatást a nyár folyamán Windisch- 
Feistritz lakói közül számosán megfigyelték. Fe- 
nyegetöleg tornyosullak a nehéz zivatarfelhők a 
hegység magaslatai felöl, adott jelre az összes 
állomások egyidejűleg lőni kezdenek, mire né
hány perez alatt nyugalom áll be az előbb még 
fenyegetőleg közeledő és gomolygó felhőtömeg
ben; majd mint valami tölcsér megnyílik a felhő- 
réteg, a tölcsér szélei örvényleni kezdenek, mind 
nagyobb köröket képezve, mígnem az egész 
felhöképzödmény jégeső, sőt zápor nélkül szét
oszlik. 1890. nyara folyamán 6-szor ismétlődött 
a dolog és pedig mindig egyforma jó sikerrel; 
a hatás körülbelül egy kvadrát mértföldnyire 
terjedt ki.

— Állami tan ítók  m em orandum a.
Az állami tanítók országos egyesületének meg
bízásából ma nyújtotta át egy küldöttség a 
képviselöházban a közoktatásügyi miniszternek 
és az összes pártok elnökeinek, illetőleg helyet
teseiknek, úgy mint Podmaniczky Frigyes báró, 
Szentiványi Árpád. Kossuth Ferencz képvise
lőknek és Szederkényi Nándornak azt a memo
randumot, melyet a választmány a húsvéti szün
időben Budapesten tartott közgyűlés előtt fel
olvasott, elfogadásra ajánlott és a melyet a 
tanítók általános helyesléssel el is fogadtak. 
A memorandum részletesebb fejtegetés után az 
állami tanítók már a jövő évre a XI. fizetési 
osztályba szolgálati idejük szerint osztassanak 
be; 2. hogy a nehezebb megélhetési viszonyok 
közt levő városokban helyi vagy drágasági pót
lék adassék; 3 hogy az igazgató-tanítók a X. 
fizetési osztályba soroztassanak: 4. hogy a nö- 
tanitók a férfiakkal egyenlően dijaztassanak és 
végül 5. hogy az állami tanítók jogait és köte
lességeit szabályozó szolgálati pragmatika meg- 
alkottassék s ez irányban az előmunkálatok 
megtétessenek. A pártelnökök mindannyian 
megígérték, hogy a tanítóknak nagyon is igaz
ságos ügyét méltányolják és pártolni fogják. Az 
állami tanítók sorsának javulása szükségképpen 
maga után vonná az összes tanítóság helyzeté
nek javulását és intelligencziájának emelke
dését.

A hazából és a nagyvilágból.
Petőfi Sándor szobrát, melyet a 

nagy költőnek Segesvárod (elestének helyén) 
állítottak fel, július 31-én leplezték le nagy ün
nepélyeséggel.

A legifjabb főherczeg. Frigyes fö- 
herczeg nejének, Izabella föherczegnönek Po
zsonyban, julius 24-én fiúgyermeke született. 
Az újszülött főherczeg anyai ágon egyenes le- 
szárinazója az Árpád-házbeli magyar királyok
nak, amennyiben édesanyja Croy lrauczia her- 
czegi családból származik, amely család II. Béla 
király unokájától, IV. István királynak Franczia- 
országba menekült Márk nevű fiától származ
tatja le magát.

Deák F erencz  szülőházát emlék
táblával jelölte meg Zalavármegye közönsége. 
Az emléktábla leleplezési ünnepélye augusztus 
8-án lesz Köhidán. Megelőzőleg isteni tisztelet 
lesz a söjtöri plébánia-templomban.

A m agyar ip a ro k ta tá s  diadala. 
A brüsseli nemzetközi kiállításon a magyar ipar
oktatás bemutatása az első nagy éremmel lett 
kitüntetve.

A tö rö k  - görög bókealkudozások
már a befejezéshez közelednek. Csak kisebb 
részletkérdések vannak már hátra.

Uj v ilágnyelv. Dr. Zamenhof orosz tu
dós egy uj világnyelvet kombinált össze, mely
nek nyelvtana most Barabás által kolozsvári 
hírlapíró tollából magyar nyelven is megjelent. 
Az uj világnyelvet „Ksperanto*-nak hívják.

Uj m agyar találm ány. Lödesso Béla 
szatmári honvéd főhadnagy ruganyos czipösar- 
kot talált fel, mely a gyaloglás fáradalmait je
lentékenyen megkönnyíti. Az uj találmányt a 
honvédelmi minisztérium is megvizsgáltatta és 
igen praktikusnak találta.

A bagonyai
korcsm a épü let 1898. január elsejétől kezdődő 
három, esetleg  hat évre bérbeadó. Értekezhetni 
Iváncsis Györgygyel A.-Lendván.

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős

Selyem -dam asztok n Íífm
. ót,'.„kint Vili   «.'!>■ l. l..'.-- Henne-
berg-selyem 4Ö kitől 14 Irt <»:> kn- metemikint sima 
csikós, koezkázott, mintázott, damaszl stb. Imintejjv _4( 
kfllümliözö minőség. 2000 szín s mintázatban stl>.| a 
megrendel! áru postabér- és vámmentesen a házhoz szm- 
litva, mintákat postafordultával küld : Henneberg G. 
(rs és kir udvari szállító) selyemgyarai Zürichben. 
Svájcba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra .» 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések nontosan elintéztetnek. 14

H irdetések

Legbiztosabb szer.
Az általánosan elismert és jó hatúsnnuk bizonyult

„ B A R Á T - I T A L “
czimü növényszer gyomor likőr készítményem.

Székrekedés, étvágy talanság  és az
ebből eredő hajok ellen.

Egy üveg ára 40  és 80  kr. Használati 
könyvvel együtt, mely számos köszönő levelet 
tartalmaz.

K apható  M u raszom batban : 
ASCHER B. és F IA  uraknál.

valamint llódmezö-Vásárhelyen Árpád utcza 12. 
Z E N K E  Z O L T Á N N Á L , it-io

A nagyméltóságu in. kir. és oszlr. császári kér. minisz
ter urak áltak kihirdetve és törvényesen védve.

2710—1897. tkvi szám.

Hirdetmény.
Felső-Csalogány község telekkönyve birtok- 

szabályozás következtében az 4899. évi 2579. 
számú szabályrendelethez képest átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1880. XXIX.. az 1889. XXXVIII. 
és tíz 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-czikkbc-n szabályozott eljárás, a telek
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolato
san foganatosíttat ik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hite
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz
ségben 1897. évi augusztus hó 17-én fog 
kezdődni.

Ennél fogva felhivatnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy u hitelesí

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatalma
zott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi 
tervezet ellen netáni észrevételeiket annál bi
zonyosabban adják elő; mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat jó hiszeinü harmadik sze
mélyek irányában többé nem érvényesíttetik.

2. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bckeblc- 
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 
1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. $-ai ér
telmében szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak, és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létre jöttét a kiküldött előtt élőszóval ismerje 
el és a tulajdonjog bekeblezésre engedélyét 
nyilvánítsa; mert különben jogaikat ezen az 
utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezményétől is elesnek; és

3., azok kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyébb jog van nyilvánkönyvileg be
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött elölt 
jelenjenek meg mert ellen esetben a bélyeg
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság 
Muraszombat. 1897. julius 10-én.H i i á r y  J o / m H '

-—á kir. jilrásbiró.
N yom atott Uj. W ellUch Ueláual.

Uj! U j! Uj ’

Nyílt színpad félóránkint rendkiviii 
érdekes előadással.

M ulattató  ú tv e sz tő ! L övölde  számos 
é rték e s  nyerem énytárgygyal.

Szerpentin  táncz
Olasz énekesek.

Bo hóczok.
N a g y  C o n f e t t i  ünnepél y.

Biczikli verseny.
V  i l á j t j k o w t  í».

V alódi a lv ó  fa k ir  ü n n e p é ly e s  el- 
a lta tá sa  é s  fe lé b re sz té se !

Muzeum és érdekfeszitő régiségtár.
Minden té ren  népies m u la t

ságok! N agy  és díszes ango l tűzijá ték .

Szám os zen ek ar! Fényes d íszvilágítás.
A m uraszom bati jó ték o n y  nőegylet ren 
dezésével M uraszom batban. 1897. aug. 

hó 8-án. d. u. 4 órakor, a  séta téren .

B elépő-d íj 1 korona.

Eladó ház.
Egy téglából épült csinos ház, nagy 

előszobával, 3 szobával, 1 nagy konyhá
val, kamarával, az udvari részen 2 szo
bával, 1 konyhával, azonkívül tehén
istállóval, sertésóllal és egy szép konyha
kerttel 1800 írtért eladó. Bővebbet 
W achta József künykötö urnái, a régi 
Gondos (Grünbaum) féle üzletben. i •_>
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Pályázat.
A Muraszombati járási közkórháznál 

1898. év jan u ár hó 1-én elfoglalandó és 
360 frl évi lizetéssel összekötött gondnoki 
állásra pályázat hirdettetik. Felhivatnak 
mindazok, a  kik ezen csak délelőtti fog
lalkozást igénylő állást elnyerni óhajtják, 
hogy eddigi alkalmaztatásuk, esetleg ké
pesítésüket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket 1897. évi november hó 
1-ig Pollák Pongrácz főszolgabíró a 
kórház igazgatójánál adják be.

Muraszombat, 1897. julius 20-án.

a. i - 28.o-2  A kórház választm ánya.
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