
Tizennegyedik év'olyam.___________________________________________'6. s z á m ._____________  f/.uraszomhnt, tA98. április hó 17.

társadalmi és közgazdasági hetilap

A „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t "  h i v a t a l o s  k ö z l ö n y e .
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nyomdájába küldendők.

Adjunk m unkát a szegény népnek.
Szép szavak ezek, de csak papíron. A 

szegény nép, mely küzdve küzd a létért, 
kenyérért, kétségbe esetten várja a jobb 
jövőt. Nap nap után múlik, s szegény nép 
helyzete nem csak, hogy nem javul, hanem 
rosszabbul és egészen a tönk szélére jut. 
Helyzete tarthatlan. Az élelmi szerek meg
drágultak, a munkadij leszállóit és a mun
kás kereslet is apadt. Igazi elkeseredés, 
munka és kenyér hiány van a munkás 
népnél. A családapa már hiába bízik a 
holnapba, hogy kenyeret szerezzen család
jának, mert az is múlik minden keresmény 
nélkül. Élni pedig kell.

Ily szomorú viszonyok között mit csi
náljon a szegény kenyér kereső apa. Mun
kára várt, szeretett volna dolgozni, az éjt 
is nappallá tenni, csak hogy kenyeret 
szerezhessen családjának és pedig tisztes
séges kenyeret tisztességes utón.

IV nem lehetett. Kénytelen lesz lelki
ismeretének ellenére is, az igazság útjáról le
térni s bűnös utón családjának kenyeret 
szerezni, hogy az éhen haláltól őket 
megmentse.

Tehát nem áll mindig az, hogy az al
kalom szüli a tolvajt, hanem a kényszer a 
nyomorúság szüli, még a legbecsületesebb

Felelős szerkesztő: W ILFIN G ER  KÁROLY. I 
Kiadó: A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

embert sem kimé vé, a bűn örvényébe űzi. 
Ez igy nem maradhat, itt tenni kell valamit. 
Segíteni a szegény munkás népen. Nem 
szabad engednünk, hogy a kenyér hiány 
legyen okozója népünk erkölcsi sülyedésé- 
nek. Fogjunk össze, társadalmi utón kell 
segíteni még segíteni lehet

Járásunk éppen az, amely bőven meg 
van áldva munkás néppel s járásunk az, 
amely foglalkozást nem tud adni munkás 
népének.

Nézzünk csak át a szomszéd szent
gotthárdi járásba, micsoda más állapotok 
vannak ottan. Ott annyi a foglalkozás és 
munka, hogy nem képessek elegendő mun
kaerőt szerezni. Nem, hogy irigyeljük Szent- 
Gotthárdtól, hanem miért egy helyen túl
ságosan a másikon meg éppen semmi.

Járásunkban legkevesebb 7—8000 mun
kás van, ki ép úgy, n.int a jobb módú a 
mindennapi kenyérért imádkozik s keresve 
a munkát keresi, hogy a mindennapi ke- 
11y őré t b iztos i thassa.

Miért nem lehetne Muraszombatban is 
dohány-, óra- vagy ezukorgyár?

Miért kénytelen szegény népünk idegen 
országban kenyerét keresni?

Talán nem elegendő hazafias avagy 
szorgalmas?

Nem ez a baj, nem ez az oka a

K éziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a 
lap szerkesztőségébe küldendők.
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szegény vindisch nyomorúságának, hanem 
az, hogy megfeledkeztek róla.

A kormány tán csak akkor vesz tudo
mást s vendek létezéséről, a mikor a ma
gyar nyelvi bizottság jelentést tesz a ven
dek rohamos magyarosodásáról, de nem 
értesítik egyúttal arról is, hogy itt oda 
kellene hatni, hogy ennek a derék magya
rosodé vend népnek kenyeret is adjunk, 
hogy ne legj en kénytelen életének egy ré
szét idegen országban tölteni s vele idegen 
érzést és szokást behurezolni.

Tudjuk azt, hogy a kormány már több 
helyen állított fel gyárakat s hogy azokat a 
munkások hiánya miatt be kellett szüntetnie.

Nálunk azonban túlságos is a munkás 
osztály munka és kereset nélkül, azért eb 
érkezettnek találjuk már az időt, intéző 
köreinknek figyelmét az itteni állapotokra 
felhívni, hogy hathatós támogatásukkal az 
az itteni szegény munkás népnek mielőbb 
kenyeret biztosítsanak.

Tudjuk, hogy népünk nem lesz hdlá- 
datlan jóttevői iránt. A siker sem marad
hat el, és ami a fő, megmentjük őket az 
anyagi romlástól, érkölcsi süiyedéstől és a 
végpusztulástól.

Szerkesztő. * S

i „Muraszombat és Vidéke" taraija."
Az én ideálom.

Eredeti táreza.

Szemlélő és képzelő erőnk a szép iránt fügé
ké iy k<*lély élvezetében rejlik. A kedély boldogság 
után vágyik, melyei a barátságban, szerelemben és a 
családi életben keres és talál meg az ember.

En fiatal vagyok. Az ifjú sz ív  világa a szere
lem. Nagyon természetes tehát az ifjú azon törek
vése. hogy nem engedi nyomtalanul eltűnni zsenge 
éveit. A jelennek szenteli perezeit, hisz a múlt 
neki már elmúlt, a jövő pedig nem övé. Kit is 
csak a jelennek élek, a szerelem cseppjeit szívom 
magamba s annak gyöngyeivel ékesítem fel maga
mat. Nagyon sajátságos, hogy Ámor épen az ifjút 
ostromolja leginkább s szivébe a tiszta idealismus 
csiráit ülteti el. Szerelmes vagyok én is. Szerelmem 
platói, igazán az élet művészete. Nem akarom ide
álomat birni-birni a szó szoros értelmében, meg
elégszem annak létezésével s boldogító szerelmével.

Az ifjúnak kötelessége ápolni és élvezni a 
barátságos szerelmet, az élet ars poeticáját, mely 
minden megválható kettősséget megszüntet, egyön
tetű egészei hoz létre, szépészetiig élvez s teremt 
a nélkül, hogy megválnék a valóság terétől. Ez

az én theoriáni s e theoriának megfelelően alkot
tam meg ideálomat: nemcsak megalkottam, de fel 
is találtam.

Szófián, néma a mély szerelem, mely csak 
érezni tud. Az érzelemnek egy-egy megnyilatkozása 
pedig sokkal többet árul el a legvirágosabb szó- 
áradatnál. Ideálunkat mégis rajzoljuk s erre vagy 
a nagy öröm, vagy a mély fájdalom késztet. Senki 
iránt nem viseltetem oly nagy vonzalommal, mint 
ideálom iránt, de nem is szenved senki annyit, 
mint én. Csak angyal szerettet igy, hisz szerelmem 
szellemi s nem viharos érzelem szüleménye.

Milyen az én ideálom? Magasztos, dicső alak, 
ki unikum külső szépségére, lelki fenségére. Szi
vemben dicső helyet foglal el s dicsőbbet a menny
ben is aligha talál. Erkölcse fenséges, természete 
remek, miért alantas gondolatok árnyékában sin
csenek. Teste eszményi s szépségének csak a menny
ben van mása. Remeke a teimészetnek. Megjele
nése szentté teszi a környezetet. Előtte a gyarló
ság az alázatosság, a büszkeség a jámborság útjára 
tér. Egész lénye oly bűvös erővel bir, hogy látására 
a kőszívű ember is megíágyulna.

Mindenütt csodálkozás, bámulat tárgya 8 szá
mára tiszteletet kigondolni nem lehet. Bármerre 
járjon, felette a  sötét fellegek eloszlanak, hogy a 
nap mosolygó melegével dicsőíthesse arczát. Távo

zásával eltűnjek a csillagok milliói s be borul az 
ég. Juno, Ámor, Yenus, a classicus világ első szé
pei csak árnyékába is alig állhatnak. Ezek testi 
szépségek voltak csupán, ideálom e mellett lelki 
szépség. Páratlan arezszinét visszaadni ember e 
földön nem tudja. Szemeit eléggé magasztalni nem 
lehet s nincs képiró, ki ábrázolhatná. Képóbeu, 
szemében valami csodálatos ragyog. Teste alabás- 
trom, dicső minden tette s grác/.iája bájos.

S habár szemeiből malaszt sugárzik, azokkal 
áldást osztogat, nekem — nekem mégis halált,

Még gyermek voltam, tudatlan, tapasztalatlan 
kire a nagy világ semmi befolyást nem gyakorolt* 
Ej, be boldog voltam akkoron! Múltak évek, én 
nagyobb, nagyobb s ábrándozóbb lettem. Valami 
elérlietlen után vágyódtam. Búskomorság volt már 
egész életem, midőn egy alkalommal atyámmal 
kisétáltam a zöldbe. 1'tközben beszélgettünk a ma
darak danáról, az erdő lombjairól, az idealismus 
törvényeiről. Mind olyan themák. melyek vágyakozó 
szivemet csak sebezni tudták. Lassan — lasssn to
vább mentünk s engem különös sejtelmek környé
keztek. í gy éreztem, hogy velem most valami 
nagy történik.

A nap leáldozóban volt, midőn épen a I’ar- 
nassushoz értünk, a honnan hívogató siren dalok



MTHASZOMPiAT ES VIliKKK

M élyen tiszte l: K isg y iílls!
1 leszámolva az igen tisztelt Közgyűlésnek egy

letünk elmúlt évi működéséről, mindjárt jelentesem 
elején örömmel említem fel azon körülményt, Imgy 
sok költséggel, fáradsággal megvalósított terveink 
immár szépen közelednek a gyttmölcsözes ele. ta 
g ad h a tta , merész volt az eszme, de a szakadatlan 
munka nem maradhatott jutalmaza lóiul s a befek
tetés oly egyének mellett, mint a gyümulcs- es 
faiskola-telep kezelésével megbízott tagtársaink - 
nem járhatott koczkáztatással. Az idén mar meg- 
érhettük, hogy szőlőveszszőtelopünkről, az első szolo- 
vesszőtermést értékesíthettük Itt jól esik megje
gyezni. hogy sokkal nagyobb volt a kereslet, mint 
a* készlet, s ezen körülmény főként a jövőre néz 
ve biztat bennünket szép reménynyel.

Belátjuk a látszat ezen nagyobbszabásu ter
veink megvalósításánál nagyon ellenünk volt, do 
leginkább azok szemében, kik ezen egyesületnél a 
pénzbeli alap növelését tekintik főczélnak, most 
már azok előtt is beigazolt annak ellenkezője <jaz- 
dasági egyesületünknél ez az igazi tőkegyűjtés 
amennyiben idővel a két telep a felemésztett nagy 
tőkéért erkölcsi és anyagi kamattal tizet, Egyesit 
létünknek különben is csakis ily módon lehet es 
szabad alaptőkét teremteni, mert az ily módón 
jövedelmezővé te tt befektetéshez kéj est a pénz 
jövedelmezősége elenyésző csekély ség. 8 a mi egy
letünknek főintencziója: közgazdaságunk nívóját, a 
modern gazdálkodás fokáig emelni, csakis ily esz 
közök s módokkal érhető el.

Egyletünknek kezdettől fogva kiváló luvatott- 
ságu vezetője: Batthyány Zsigmond gróf ur Ömél
tósága az ő finom tapintatával, előrelátó s a 
kicsinyes akadékoskodásokon felülemelkedni tudó 
szellemével, régen belátta azt s most örömmel 
szemlélheti, küzdelmes és sok anyagi áldozattal 
járó, de sikerült alkotásait.

Köszönet illeti Röszler Károly ural. a központ 
ügy buzgó igazgatóját, ki terveink keresztülvitelében 
mindig segélyünkre volt. A Muf.iszombatban tartott 
lódijazásou személyesen megjelent. Az egylet részére 
kiutalt subvencziók niegszavaztatásában jelentékeny
része van.

Egyletünk az elmúlt évben tartott 4 választ
mány- és egy közgyűlést. A tagok változásait, ille
tőleg jelenthetem, hogy volt az. egyletnek l8:M>-ban 
3 alapitó, 30 rendes. 173 pártoló es 27 levelező 
tagja, 1897-ben pedig: •'! alapitó, 20 rendes, ,502 
pártoló, s 20 levelező; összes *it 560 tagja. Álta
lános emelkedés: 27 tag.

Egyesületünk pénztári forgalma a követ
kező volt:

B e v é t e I.
1. Az 1896. évi pénzmaradvány 113'21
2. Tagdíjban . . .  . . .  . 5 4 7 -
3. A nagyin, földmivelésügyi in kir. minisz

térium segélye a gyümölcsfatelep részére 100'
4. Központtól segély g yanán t.................... 300 —
5. Egyesektől a jándékban .............................. 12132
6. Vaslaki ani s z ő lő te le p .........................  92 65
7. T őkekam atokban ....................................  7 78
8. Az egylet birtokában levő gazdasági gépek
használata után . . 22~70

Összesen: 13U4'66

K i a d á s.

1.

6.

8.

9.
10
11.
12 .
13.
14.

Lótenyésztés előmozdítására . . . .  
Marliatenyésztés előmozdítására. . .
Jobb sertósfajok megbonositására . .
Vaslaki am. sző lő te lep re .....................
Tótlaki gyümölcsfatelepre . . . .
Kísérteti m agvakra .......................... •
Ismeretterjesztő iratok- es naptárakra 
„Muraszombat és Vidéke" czimtt iietila
s u b v e n t i ó ja ..........................................
Titkár-pénztáros l iz e té s o .....................
Postaköltség- s b é ly e g re .....................
Irodaszerek- s papírra ..........................
Házbér-, íütés- s világításra . . . .
Vegyesekre ...............................................
Pénztárniapadvány mint egyenleg . ._ 

Összesen:

17056 
98-73 

410  
104 03 
200 —  

(>•97 
12822

20*—  
200'—  

39 21 
1340 
7543 
45-85 
1438

1304-06
A múlt évi mübökésről részletesen az aláb

biakban számolok be:
1, Lótenyésztésünk előmozdítására az idén is 

tartott Muraszombatban 1897. szeptember hó 4- 
ikén lódijazást. Eél baj látott ménló, 22 anyakancza 
s 48 mén és kanczacsikó. Aránylag kevés, de já
rásunk lóanyagának sziue-java. A rendezőbizottság 
elnöke, gró fezápáry l’ál Öméltósága a dijak kiosz
tása után kitartásra buzdította e téren is a gazda
közönséget, moit az előbajtott lóanyagáról meg
győződött a biráló-bizottság, hogy a lótenyésztés 
járásunk közgazdaságának lényeges ága jelenleg is, 
de még inkább azzá leend a jövőben, mert ezen 
lóanyag, mint igen alkalmas gazdasági igavonó erő, 
szép jövőnek néz elébe. Már több nagy >bb gazda
ságnál a lassan járó ökör helyett az itt tenyésztett 
lóanyagot használják s a vele elért eredmény ki
elégítő volt.

A központból Itöazler Károly, igazgató-titkár 
is részt vett a bírálóbizottság működésében.

A dijak kiosztása után pedig szakavatott elő
adást ta rto tt a szarvasmarbatenyésztésről az egybe- 
gyült gazdaközöiisógiiek. melyben különösen kiemel
te, hogy a gazda közönségnek oda kell hatni, hogy 
jó tejelő, de emellett iga vonásra is alkalmas mar
hala j tá t honosítson meg. Röviden elmondta azon 
módokat, melyekkel e ezél elérhető volna s végül 
a tejszövetkezetek felállításáról értekezett.

Hogy a  hivatott tényezők együtt fognak mű
ködni a lótenyésztés előbbrevitelében, annak bizto
sítékát látjuk az érdeklődésen kívül az e ezélra 
beküldött dijadományokról is. Híjakat adtak: («róf 
Szápáry tíéza őnmga irtot,gróf Batthyány Zsig
mond Őnmgn 25 irtot, gióf >t. Julién R. őnmga 
H) frtot. bár«> I’avol Bamm. A. őmga lO frtot, Bel- 
latinczvidéki takarékpénztár 10 frtot, Muraszom
bati takarékpénztár 10 frtot, Dél vasmegyei taka
rék pénzt ár 10 frtot. Muraszombat közs. képviselő- 
test. 10 frtot.

II Egyletünk által 1897. augusztus 28-ikáu 
Csendlnl on ta rto tt szarvasmarha,-sertés és baromfi 
díjazás megnyugtató bizonyságát szolgáltatta an
nak. hogy a központ s egyletünk által a közigaz
gatási hatóság támogatása mellett évekkel ez előtt 
kezdeményezett és fáradhatatlanul terjesztett faj 
nemesítés ma már oly eredményekben nyilvánul, 
hogy szép lovaink mellett a szarvasmnrliatenyész- 
tés is méltó helyet foglal el. 1-elhajtatott a díja
zásra 9 Inka. 21 telién. 23 üsző, 1 Jorkschieri-kan 
3 család fajty ik A dijak kiosztása után gróf Szá-
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páry Géza őnagyni. által ajándékozott 2 Vmk.schie- 
ri fajmalacz s (iróf Batthyány Zsigmond ..méltó
sága által ajándékozott fajborju le tt a tagok közt
kisorolva. . ,

III. A jobb sertésfajok meghonosítása végett
8 drh Yorkschieri malaczot osztott ki egyletünk 
tagjai közt. . , ,

IV. Vidékünknek leginkább megfelelnek a
Plymout és Langsháni fajtyukok, miért ezekből 1 
családot, úgy a pekingi réczékből is 2 családot 
osztott ki a tagok közt. ^

V. Az amerikai szőlővesző-tolep és kiváló gon- 
doskodás tárgyát kéiiezte egyesületünknek. Zöldul- 
tá st a m. évben is foganasitotunk, néhány fiatal, 
munkást be is tanítottak vincelléreink a zöld-ol
tásra. A vosszőtermés 21,300 drb. Riparia vessző volt

A telep felügyeletével Metzker Mátyás választ 
tagot bizta meg választmányunk.

Egyesületünk jónak és czélszerünek látta 
Vasiakon, vagy annak vidékén egy minta-szó'lőtelep- 
pel kapcsolatos mintagazdaság felállítását, miért 
kiküldött egy háromtagú bizottságot, mely az e 
ezélra alkalmas helyet szemelt ki, egyúttal választ
mányunk folyamodott a m. kormányhoz 3^,00 fit 
segélyért, hogy ezen tervét megvalósíthassa; folya 
módújában indokolta ezen tervének kivitelét azzal, 
hogy vidékünkön különösen a szakképzett vinezel- 
lérek hiányzanak, kiket ezen telepen lehetne kiké- 
peztetui s úgy vidékünk szőlőmivelésének egyik 
fontos kérdése nyerne megoldást. Folyamodásunkra. 
Kecskeméthy László, pápai borbiztos, jö tt le a kér
dés tanulmányozása végett: azonban sajnálattal 
kell jelentenem, hogy a m. kormány a kért segélyt 
egyelőre megtagadta s igy e terv bizonytalan idő
re elodáztatott.

Hogy a járás nyugati részén is megkezdődjék 
a szőlőművelés kultiválása, próbaültetéseket esz
közölt egyletünk \  askorpádon; továbbá alkalmas 
helyet keres, hogy itt is létesítsen egy amerikai 
szőlővesszőtelepet.

A központ, különösen Röszler Károly, igazga
tó titkár támogatásával 120 frto t szavazott meg 
egy szegény vinezellértiunak kiképeztetésére a ta- 
polczai vinczellériskolánál: azonban sajnálatunkra 
egyetlen egy alkalmas egyén sem jelentkezett, il
letve az 5 jelentkező mind visszalépett s igy ezen 
kedvezményt igénybe nem vehettük. Hiszem, a jö 
vő évben már találunk erre is alkalmas egyént.

VI. A tótlaki gyümölcsfatelepen eddig még 
minden évben kellett befektetéseket tennünk me
lyek nagyobb összegre rúgtak, de már most a gyü
mölcsös is csekély kivétellel be van fásitva s a 
faiskolában a rigolozással végigmentünk, mely ad
dig szünetelni fog. inig az első táblák ki nem ürül
nek s a forda újra kezdődik.

Eddig 6 tábla van beültetve lágy magvakkal s 
ebből ö tábla beoltva, a 6-ik az idén lesz besze- 
mezve, a 7-ik szilva fákkal van beültetve, a 8-ik 
idén lesz az almavadonczokkal beültetve.

Az lS9(i-ik évi szenizések nagyon megorőröd- 
tok. de a faiskola parton lévén, nagyon ki van 
téve a szélnek, mely igen sok kárt okozott. 400 
drbot kitört, nagy részét pedig elgörbítette. Ennek 
csakis karózás által lehet elejét venni, miért leg
alább 1000 drh tölgytakarót kellene az idei költség- 
vetés terhére beszerezni.

A gyümölcsösben a fák nagy része már gyű, 
mölcsöt hozott, de, hogy azok el ne gyengüljenek 
a gyümölcs le le tt szedve, csak itt-ott maradt

csapdosták fiilhártyánkat. Egész lényem niegrezdtilt 
s mint egy angyal, oly szent áhítattal kértem 
atyámat, bocsáson fel.

Jólelkii atyám kérésemet teljesítette s én mint 
a lepke oly könnyen szálltam fel. Szent bámulat!

A Paranassusoii rózsás ligetek között szende 
női arezokat láttam, mely ekről valami mennyeies su
gárzott felém. Mintha megdicsőült helyen volnék

A mint megpillantottak, mintegy toppaniásza 
a Parnassus közepén teremtek Biborsziuii mennyezet 
alatt körbe ültek s egy dalt kezdtek énekelni a 
szerelemről. Tartalmát már elfeledtem, de ariája 
még mindig fülemben cseng.

A Parnasstisnak az a rendeltetése, hogv lakó 
helyül szolgáljon a szerelmes hajadon leánykáknak- 
Ha a cirkáló őrszemek egy férfiú közeledését jele
zik, akkor a fentebb leirt rítust tegezik el. A rí
tus hatása abban nyilvánul, hogy a térti szivét sze
relmi lángra borítja ábrándozóvá teszi. Egv re
mény nélküli szerelem ápolása, hivatása az itt lakó 
leánykáknak.

Halálomért siettem akkor, mikor ide felmen
tem. A körön kívül állott egy leányka, k'nek első 
megpillantása sajátságos rezgésbe hozta testemet 
Olyan vonásokat vettem észre egész lényén, minő
ket pkantasiáni egy női ideálról fentebb megalko

tott felém nézett. Tekintete biztatóul szolgált 
mintegy néma beleegyezés volt megszólitására.

Margit volt neve. Milyen szépen hangzik e 
név! Itt hallottam, hangját, itt láttam  hóditó tes
tét, hóditó lelkét. A társaságban úgy tűnt fel, 
m int a mesebeli tündérkirályné.

Midőn az. illatos rózsafák közé sétára hívott, 
én már felette boldog voltam. S midőn szerelmi 
vallomásomat is elfogadta, azt hittem, hogy egyes- 
egycdül állok a világon, l’edig dehogy fogadta!

Itt kezdődik szerelmem története. Innen kezd
tem azon vonásokat Margitban felismerni, melye
ket bírtam. Margit volt ezentúl ideálom, kinek 
alakja szüntelen üldözött. Mindennap felsétáltam a 
Pantassusra.

Eleinte szívesen, Hegedősen társalgóit velem. 
He midőn egészen magáévá tett, kerülni kezdte 
személyemet.

Megjelent és újra eltűnt. Egy látszott meg
vetve Ámor hatalmát. Mintha érzéketlen szörnye
teg volna! Mig én örökké a szerelemmel küzdöttem- 
természetéről habozva elmélkedtem, ő engem, a 
természet törvénye ellen kinzott. Békességet még
sem hagyott. Erez szive olyan volt, mint egy meg" 
vivhatlau kőszál Mindenütt kópét láttam. Nem kel
le tt társaság, inkább a magányban andalogtam, 
panaszkodtam fünek-fának Halni szerettein volna.

Istenemet csak arra  ké. o : szüntelen vagy szive 
met vagy ideálom képét tépje ki a halál. Egyik 
sem történt.

Egy utolsó kísérletet te tem. Mégegyszer s 
utoljára megjelentem a Parnassus lombjai között, 
de vesztemre. A leányok újra daloltak, de szomorú 
igen szomorú dalt. A mennyezet a la tt Margit ra
vatalon feküdt s társai épen akkor búcsúztatták.

A hervadás és enyészet lassan de fájdalma
san ható szele, teste napi ól-napra halvány abbá 
arezomat, kin nekem most minden a világon. Bár
merre járjak : a róna füvein, a tenger habjain, a 
a havas szikláin, a  sziklák szüzei között, lialnj 
vágyom. Ki után epedtein: Margitoni ideálom meg. 
vált az élettről, én is az árnyak közé sietek.

Sigma.



1808. április- 17‘ MURASZOMBAT er  v id é k é

egy-egy <lar:vl>. azonban ezek sem értek be. mert 
lelopták. Miért szükséges lesz az eleven kerítés 
ültetését már most elkezdeni, hogy az a telepet 
annak idején avatatlan kezek: dl megóvja.

A viczinális utak belásitása körül egyletünk 
azon ajánlatot tette a viczinális úti bizottságnak, 
hogy hajlandó szakaszonként a viczinális utakat 
mind befásitani, ha a fák gyümölcsét egy bizonyos 
ideig az egylet saját hasznára értékesítheti. Azon
ban Muraszombat és Kis-Szombat községek kivéte
lével a többi községek a befásitás ellen nyilatkoz
tak. A választmány erre elhatározta, hogy megke- 
keresi a Tek. megyei törvényhatóságot, hogy az 
1804. XII. t.-cz. 46. S-a értelmében a viczinális 
utak kötelező befásitását eliendelni méltóztatuék.

VII. A tagoknak rigai lenmagot, lóhcrmagot, 
braunschweigi káposztamagot és „Magyar Kincs14 
burgonyát közvetített, mit a tagok mindig lu szer
zési áron kaptak. Különösen a rigai len és „Ma
gyar Kincs14 burgonya nagyon jól díszük vidé
künkön.

VIII. A múlt évi közgyűlés határozata értel
mében a „Hungária44 műtrágyagyárral szerződött s 
Muraszombatban a műtrágyából raktárt létesített.

Egyletünk több tagja május hó 8-án a balt 
hyánfalvi modulomban, Schweiuhammer János 
tiszttartó urnák az 1897. évben te tt mütrágyázási 
kísérleteit tekintette meg. A látóit eredmény meg
lepte a megjelent tagokat, mert oly táblák, ame
lyek már évek óta istállótrágyát nem kaptak, az 
alkalmazott superphosfátta! meglepő termést adtak.

M agyaróvárról a növénytermelési kísérleti ál
lomás műtrágyákat küldött rét s szántóföldre va
lót, mely trágyákat kellő ellenőrzés mellett a ki
jelölt kísérleti telepen elhelyeztünk s az eredmény
ről a jövő évi közgyűlésen fogunk referálni.

Ugyanily mütrágyázási kísérleteket Sl bella- 
tinczi uradalom is eszközölt.

IX. A tagok rászóró Tlunatout, mint legjobb 
rovar stb. irtószert hozatott egyletünk.

X. Meixner Mátyás vaskereskedésében felállí
tott gépraktárát az egy let beszüntette, mert már 
Muraszombatban több gépraktár létesült azóta * s 
a közönség ebbeli igén yeit nem ügynökök uti-i 
kény telen kielégíteni. '  •l''n

XI. A lek. m. törvényhatóságnak itt Mura 
szombatban .«}• mórlog s üvogliitolositő |,jv,t ',i  
felállítását hozta ajánlatba, amit a már fe /n  » 
horclóhitelesitő hivatallal lőhetnekn]icsolatba'Íioztik 

XI! A múlt óv folyamán Vuc 
és Kondor Ferenc/, e. tagok, úgy az 
titkár több helyen járásunkban a gazdasag pe ■ 
ágairól s a hitelszövetkezetekről dőadást'tartottak* 

XIII. Egyesületünk választmánya is , / t véle' 
'„cnjozto, bog, járásunkban a gazdasági ismétlí- 
.skoiak egyelőre Vaskor,,ad. Tótlak és Halmoson 
állíttassanak tel.

;ik Sándor, 
egyesületi

czimü hét: 
„Vendvidék

földraivelő

M \ .  A onigu foldmivelesügyi minisztpriumln 
a határsor megszüntetés,, végett kérelmet térj™ 
tett be. úgy halafehrattal köszönte meg a unn 
minisztériumnak az utvám heszüntotését.

XV, „Muraszombat és Vidéke44 
lapját a tulajdonjog fentartásával a 
magyar közm. egyesületnek adta át.

Tagjai közt 500 darab „ Magvar 
naptára4*-t osztott szét.

XVI. A központnak járásunk területén sz
galo cseledek közöl 7-et hozott ajánlatba i ki 
zött jutalmazásra, kik közöl :i jutalm at is nyi

XN II. (la/.dasági kölcsön-könyvtárt létesíti 
mely jelenleg l l ő  műből s 117 füzetből áll. S 
nos, hogy nem igen veszik igénybe, pedig nagy 
értékes gazdasági, gyű [Bölcsészeti és állatién vi* 
tési munkákat tartalmaz.

A fentebbiekben vázoltam amúgy nagyjáb 
egyletünk lefolyt évi munkálkodását.

Elmondhatjuk igaz lelkiismerettel, hogy t. 
tőinket a legjobb szándék vezette s ha itt-ott I 
Ián valami nem felel meg némelyek óhaján 
azért elnézést kérünk. S ha vannak kik alkalm 
sabb, czélravezetőbb eszmék birtokában vaum 
reméljük szívesen bocsájtják azt egy letünk rend 
kezésére, hogy igy f jy to n  tökéletesbülve mii 
hamarabb megközelítsük eszményünket.

Azért jöttünk ma is itt össze, hogy a vés 
tés körüli teendőket, megbeszéljük, kiki tudásái 
tapasztalat edzette tanácsaival segítségünkre 
gyen s a hol hiba van, javítsunk rajta.

Az Isten adjon erőt, k itartást mindazoknál 
kik ezen szépen fejlődött s most már megerősödi 
egyesületet a jövőben vezetni lesznek hivatva.

Éljen gróf Batthyány Zsigmond ur őméltósá 
egyletünk lelke és fentartó ereje.

Muraszombat, 1898. április 3.

s  Takács R. Iství
e. titkár.

H í r e k
Á p ril s 11-én. A uemzeti ünnep napján 

Murnszo. ihatban a hivatalos helységek épületei 
zászló díszt öltöttek, a hivatalos személyzet pedig 

testületileg jelen volt az isteni tiszteleten.
— Requiem . Szápáry (léza gróf in. kir. fő

udvarmester lelki üdvéért f. hó 12-én a helybeli 
róni. kath. templomban nagyszámú intelligenczia 
részvétele mellett Kequiem és Libera volt, mely 
alkalommal a templom virágnövényekkel szépen 
fel volt díszítve.

Őszinte k eg y e le t Megdöbbenve s mély- 
levertséggel fogadta Cscndlak község Szápáry Géza 
gróf ur ő nméltósága szomorú el hunytat. Halálhí
rére az ősrégi plébánia templom komor tornyára 
azonnal kitűzték a gyászlobogót s a harangok zú
gása hirdette, hogy vidékünket talán sohasem pó
tolható nagy veszteség érte az elhunyt nemeslelkü 
gróf személyében. A nevezett templom, kegyurát s 
minden alkalommal nagy lelkű jótevőjét gyászolja 
az elhunytban. Az ünnepélyes engesztelő szentmise 
áldozatot f. hó 12-én m utatta be, dr. Ivánóczy 
Ferencz kér. esp. és plébános ur A zsúfolásig 
megtelt templomban ott láttuk a vidék in
telligenciáján kívül Batthyány Zsigmond gróf 
urat és nagyb. családját és a belybelyi róm. 
kath. népiskola tanulóit. Adjon a jóságos Eg az 
elköltözött nemeslelkü főurnak örök nyugadalmat 
legyen neki méltó része az igazak között; a gyá
szoló családnak pedig édes megnyugvást az a gon
dolat, hogy nemcsak ők. de mi is gyászos könnye 
jiiket hullatjuk az elköltözött néma sírja felett.

Ip artestü leti k özgyű lés. A muraszom
bati járási ipartestületi, hó 3-án tartotta inegJY 
rendes évi közgyűlését, mely alkalommal a folyó 
ügyek elintézése után tisztujitás is volt az alábbi 
eredménnyel. Elnök: Bácz János, alelnöki Kolossá- 
József, jegyző: W'illinger Károly, pénztárnok: Czipóth 
Miklós, választmányi tagok: Kolossá József, Antali
éi- József. Czipóth Miklós, Katiik Károly, Bavlinyek 
István, ifj. Marics János, Bintarics Yineze, Lázár 
János, l'ecsios József, Csenár János, Muraszombat
ból. Heklics József, Nemesdről. Koczeu János, Már- 
tonhelyről. Drescher Ferenc/., Batthyányfalváról. 
Luthár János, Szent-Biharról. Számvizsgálók: And- 
rejek Mihály és Waclita József, Muraszombatból. 
Sin kér/. Mátyás. Mártonhelyről. Ugyan az najion 
ta rta to tt meg a muraszombati járási ipartestület 
betegsegéJyző pénztárának közgyűlése is. A tiszt- 
viselők: Elnök: Bácz János, alelnöki Kolossá József, 
jegyző: Willinger Károly, péu/.táriiok: Czipóth Mik
lós, mint az ipartestületnek tisztviselői. Igazgató- 
sági tagok: Skrilecz István, Lázár János, ifj. Marics 
János, l’avlinyek István, Siányecz András, Stevan- 
csecz János, Bruncsics István. Gergorecz János, 
Szaller József, Yogrincsics János, Bozvék Fülöpp, 
Fiiszár János, llurtmaun Károly, llujber Alajos és 
Gredár Nándor. Felügyelő bizottsági tagok: Mala- 
esies József, /v é r Márton, Fiiszár János, és Ste- 
vanesecz János. Ellenőr: Zsdik István. A választott 
bírósági tagok: Antauer József, Loncsár .Mihály, 
Gergorics János, Szaller József, Elis/.ár Iván, és 
Bozvék Fülöp.

— Sorozás Az idei sorozás a muraszombati
járásra nézve folyó hó 22 ‘26-ig lesz.

— Grácz-M uraszombat. Ilusvét vasárnap 
délután 5 órakor érkezett Steurer Antal és Schmidt 
János grác/.i bicziklista Muraszombatba. Az utat 
6 óra a la tt tették meg.

— ü j lap A „Dunántúl44 czimü heti lap 
megszűnt. Helyette új Lap indul meg. melynek 
czinie „Vasmegyei Hírlap" lesz függetlenségi pro
grammal.

K öszönetnyilván ítás. Gróf Batthyány 
Zsigáimul Öméltósága kegyes volt Muraszombat 
városnak 20 drb gömbákáez fát ajándékozni. Fo
gadja Öméltósága ez utón is kegyességért s a köz
ügyekre irány uló áldozatkészségéért a város nevé
ben leghálásb kös/.öiietünket. Muraszombat, 1898. 
április 15. S ö m e n  J á n o s ,  városbiró

B eteljesü lt, habár még csak princzipiu- 
mában van, de a szándékból s a nagy lelkesedés
ből mégis reméljük, hogy templomunk ügye nem 
já r úgy, mint eddigi vállalataink s törekvéseink.

-

Lesz templom. E lap hasábjainak buzdító 
szózata s az égető szükség végre mégis eredmé
nyeztek már valamit. Olvassuk, hogy közkedvelt
ségben álló plébánosunk folyó hó 17-én egy álta
lános hitközségi közgyűlést hívott össze, melynek 
tárgyai: A muraszombati r. kath. fára templom 
megnagyohitásáuak határozati kimondása, azonkí
vül egy a lélek szám arányában kijelölendő 27 tagú 
bizottság megválasztása, kiket a közgyűlés a temp
lom ügyében felmerülendő mindennemű intézkedé
sek megtételére feljogosítja. — Nem füzünk hoz
zá semmi commentárt, csak óhajunkat fejezzük ki, 
hogy az ige mielőbb testté váljék.

Tűz. Yaslak községben f. hó 9-én éjjel
11 óra tájban Novák János háza ismeretlen okból 
kigyuladt és leégett. A kár 200 írt. Biztosítva 
nem volt.

— T yúklopás. Folyó hó 10-én Gorza János 
tótmoráezi vinczellérnek 8 drb tyúkját ellopták. A 
tettesek eddig ismeretlenek.

— B etöréses lopás. Múlt hó 20-án virra
dóra Titán István vashidegkuti pinezér kárára be 
törés utján történt állítólag 700 ír t körüli kész
pénzt loptak el. A muraszombati cseudőrsóg 
Uittlop József és ü ti Ferencz csendőröknek 4 napi 
nyomozás után sikerült a tetteseket Bavlinyek 
Mátyás napszámos, Gedár Ferencz asztalos király- 
széki lakósok és Kakas Ferencz liauka nevű vas- 
liidegkuti c/.igány személyéből! kideríteni s az 
ellopott pénzből 385 frtot megkeriteni. A hiányzó 
részét a tettesekegyébb bevásárlásokra és adóság 
fizetésekre elköltötték. A beismerő tettesek elő
adták, hogy a betörési lopást oly formán követték 
el. hogy Bavlinyek Mátyás búcsú napján éjjel 11-
12 óra közt egy nagy vésővel ellátva a vendéglős 
folyosóján levő padok alá bujt és bevárta még a 
személyzet elaludt. Az ajtókat erőszakosan feltörte, 
ezimboráit beeresztette. 8 még azok ott őrt állot
tak, azalatt ő az általa ismert helyről a pénzes 
fiókot kilopta. Az abban megtalált apró pénzből 
mindegyiknek 40 frtot adott, mig a többi papír
pénzt, irtokat és koronákat magánál tartotta. El
válásuk után Gedérnek gyanúja támadt, hogy abban 
papír pénznek is kellett lenni, miért nyomban 
l'avliiiyekhez ment, kit épen tetten Jrte, a mikor 
a pénzt a sertés ól alá akarta elrejteni. Bavlinyek 
ekkor a pénzt Gedérnek adta át megőrzés végett, 
hogy ezen majd ketten későbben megosztoznak, 
mert belátásuk szerint a c/.igáuynak közreműkö
déséért elég az adott 40 ír t is. A nevezettek elég 
tisztességes és becsületes betörők voltak, mert tud
ván azt, hogy a káros pinezér szolgálatát elhagyja, 
a nála költött italok fejében csinált adóságot saját 
vagyis az ellopott lillérekkel űzették ki. A tettesek 
letartóztatva és a megkerült pénz és egy nagy 
véső bűnjeletekkel együtt a helybeli kir. járásbíró
ságnak adattak át.

— Színészet. Lapunk zártakor értesülünk
hogy Bárdy 1). István színházi igazgató társalatá- 
val még e hó folyamán 12 előadásra Muraszom
batba érkezik.

— K atonai e lőkészítő  tan in tézet Ko
lozsvárott. A ki egyéves önkéntes óhajt lenni és 
a megkívánt képzettséggel nem bir, forduljon az 
„Önkéntes jelöltek tanfolyama44 név alatt már hót 
év óta fenálló tanintézet igazgatóságához. Az inté
zet most egészen ujjászerveztetik, s májusban uj 
kurzust nyit. Ugyanott középiskolai magántanulók 
is felvétetnek.

Szerkesztői üzenetek.
Piczi. G ödöllő. Nincs igazad, mert éu írtam 

és pedig Regedéből. Majd kiegyenlítjük a dolgot 
itthon, úgyis látom, hogy már haza felé indulsz. A 
lapot számodra útnak indítottam. Szervus!

Ágnes. M uraszombat. A közleményt kezeink
hez vettük, de nagyon sajnáljuk nem közölhetjük, 
mert név nélküli közleményekre nem reflektálunk.

K P eres tó . Miért késik annyira az ígéret? 
Üdvözlet.

M unkatárs. Viz-Lendván. Alkalmilag meg 
fogjuk küldeni, addig is türelmet 8 minél több uj 
donságot kérünk. Viszontlátás.



N y iltté r.)
♦ fa  c rovat alatt kö rö ttekért nőm vállal felelőséget a szork.

Selyem (tornászt ”
llcnncborg-selycm  45 krtól 14 frt «5 krig méterenként, 
a legdivatosabb szövés, szín és mintázatlian. 1’rivát-fog} ic*z- 
toknak pnstabér Is vánunontosoM valamint liá/lioz szál
lítva, — mintákat pedig postafordultával küldetlek. Hei> 
neberg selyemgyárai (cs. és k. udvari szállító) Xiirielilieu 

Magvar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasz-

1898. április 17.

Hirdetések.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhirré teszi, hogy Vasvármegye 
összesített árvapénztára végrehajtatónak Bokán

János végrehajtást szenvedő elleni 5 i3  frt 22 kr 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a ni ura szóm buti kir. járásbíróság területén lévő 
Várhely község határában fekvő a várhelyi filosz, 
tjkhen felvett Bokán János tulajdonát képező f  
66 a hrsz. birtokra 71 frt, a 133/a brsz. birtokra 
69 frt. a 173 a hrsz. birtokra 5 fit, a 281/a brsz. 
birtokra 11 frt, a 295 'a brsz. birtokra 2Ü frt, a 
332/h hrsz. birtokra 50 frt, a 387/a hrsz. birtok
ra ‘ 9 frt, a 344/a hrsz. birtokra 66 frt, a 400/a 
hrsz. birtokra 178 frt a 158. sz. tjkben felvett 
Bokán Mátyás tulajonát képező 1. 85/a hrsz. bir
tokra 89 frt és a 159. sz. tjkben felvett Bokán 
Antal tulajdonát képező I. 419/a hrsz. birtokra az 
árverést Ili írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az

1898. évi m ájus hó 3. napján
délelőtt 9 órakor Várhelyen a községi biró házá-

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE

1000,000 korona
EGY MILLIÓ nyerhető.

A 2-ik  magy. kir. szab.

o s s t á l y s o r s j í t é k b a n
2-dik magyar kir. szabadalm azott ősz ály* 

so rsjá ték

50 0 0 0  nyerem ényének

Jegyzéke.

A játékterv 9. szerint a 

1 . 0 0 0 ,0 0 0

legnagyobb nyeremény

Korona.

ú programra szerint egy millió koronát, teliét liatal- 
■gíi készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a já- 

$. szerint: ennélfogva az osztálysorsjáték nagyon 
yerési esélyeket nyújt: és pedig

Egy millió
A nyeremények következőleg vaunak beosztva. 

Nyeremények: Korona:
1 á 600(00
1 „ 400000
1 „ 200000
2 „ 100000
1 „ 90000
1 „ 80000
1 „ 70000
2 a 60000
1 „ 40000
5 „ 30000
1 a 25000
7 „ 20000
3 „ 15000

31 „ 1 000
67 a 5000

3 „ 3000
432 a 2000
763 „ 1000

1238 „ 500
90 „ 300

47350 „ 200, 170 130
100, 40, 20 korona.

100.000
eredeti sorsjegy

50.000

50000 nyer. És jutalom 13160000 kor. ir t
melyek hat osztályban kisorsol tatnak.

p é n z n y e r e m é n y t .
A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes 50,000 

nyeremény a mellette álló jegyzékben lel van sorolva és a 
kormány ellenőrzése mellett hat egymásután következő rövid 
időközben kisorsoltatik, miden is a nyert összeg a szerencsés 
nyerőnek készpénzben kifizettetik.

Kredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: 
Egész eredeti sorsjegyek 6 frt — kr.
Fél „ „ 3 „ — „
Xtygid  „ „ 1 „ 50 „
Xyolczad „ ,, 1 „ 7o „
Az összegnek postautalványon való vétele után azonnal 

megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első kuzásbani 
érvényű} cl. Kívánatra utánvéttel Is küldjük a sorsjegyeket.

Minden soisjegyküldeményliez az eredeti búzást pro- 
grannnot is megküldjük és minden húzás után vevőink azou- 
nul megkapják az eredeti liuzási lajstromot.

tóak rau  ezreseket koczkáztatuak merész vállalatokba, 
a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdsées. 
Kuuéliógva koczkáztassunk egy sorsjegy vételevei aránylag 
oly csekély összeget, a mely által hirtelen nagy tökét uver- 
Letnek.

Sorsjegy készletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, 
tehát ajánljuk, hogy a reudelméuyuyel ne késsünk és kél • 
jiik azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre
legkésőbb f. é. m árczius 31-ig hozzánk beküldeni.

FEHÉR LAJOS ÉS TÁRSA,
a magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték föelárusitói,

BUDAPEST, GIZELLATÉR 5-ik SZÁM.

„ál megtartandó nyilvános árverésen a inogilla J.i 
tott kikiáltási áron alól is „kilátni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta- 
nők beesárának 10°/0-át vagyis 7 fr t 10 krt. 0 frt 
90 krt, ÓO kit, 1 frt 10 kit, 2 fit, fi fit, 2 frt 
90 kit, li frt 00 krt, 17 frt SO ki t « fri 90 krt, ős 1 
frt 00 krt készpénz! „n vagy az 1881 I.X. t.. ez. 42 
§-ál,an jelzett árfolyammal számított ős az 1881. őri 
november lió 1-én 9333. sz. a latt kelt igazságiigy- 
miuiszteii rendelet 8 S ábán kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 LX. t. ez, 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál clőleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombatban a kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóságnál, 1898. évi január hó 12-én

S aá ry  József,
kir. jbiró.

R ö d e r  M.
gyakorló orvot*

F o g e p e c z i a l i s t a
Budapestről.

Van szerencsén a t. közönség b. tudomására 
hozni, kogy Muraszombatba megérkezve, fogorvosi 
gyakorlatomat évrényesiteni óhajtom

fogoperálás és plombi- 
rozással,

melyet a mai kor kívánalmai szerint a legjobb 
kivitelben kész vagyok teljesíteni.
M üfogakat te rm észeth üen  kész ítek .

Különösen figyelmébe ajánlom a nagyérdemű közönség
nek az általam feltalált és KÖDKH név ala tt szereplő tog- 
huzó műszert, mely minden fájdalom nélkül, a legkisebb 
foggyökeret is eltávolítja.
Szájbetegségek gyökeresen gyógyittatnak. Rendelek: d. e. 9 

órától d. u. 2 6 órai;.
Lakásom  a „K orona" szállodában.

♦  i>

M e r ik  csodálatosan hat! I t t m i i  m a r á st meglepő emel megöli és a léteié
férgeket gyorsan és biztosan nyomtalanul elpusztítja, -  miért is a vevők ezreitől kerestetik. Ismertetető jelei: tepceseteit

üveg, 2. „Zacherl44 név.
-  * TC a  p  h  a  t  ó  :

M uraszom batban: Szen l-G otthárdon: E1KBECl f e

Újházi Miksa, nyomdai műintezet, Muraszombat.
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