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A millenium és a vendek.*
• népvándorlás emberfő- 

mcgeimk jgéreifüldje, s vágynunk c/élja és 
a magyar nép, ez ignretfőld választott népe, 
melyei nem tudott róla elmosni a néptengerek 
linll.imlorlód.isa, sőt állammá bírt rajta jege 
czedui, iingy ünnepre készülnek, e főid bir
tokba vételének ezredéves ünnepére. A liisz
tori ku ok közö.t v;ta tám adt a honfoglalás 
éve f e  e .t, a megkérdezett akadémia a 894. 
évet lap 'to ita  meg, a kormány 1895 ben 
akarj a mi' enium ünnepit m egtartani, s ez 
ünnep alkalmából nagy országos nemzeti ki- 
állítás rendezését határozta e l; ezzel szem
ben egyesek v 'lágkiállitást óhajtanának. — 
A / mondják. a kormány választása ;/. évet 
ill' tő 'eg ‘ /'Tfiicsésebb nn rí 894. évről hi
teles es biztos hogy akkor a magyarok mint 
ellenség kalandozt ik be Pannóniát, s azt 
teljesen elpusziitották. A kiállítás jellegénél 
—  úgy b -szűk — még szerencsésebben vá- 
la sz 'o t■. un r: h•>. foglalási ünnep a nemzet 
családi finn' p ■, melyre idegeneket szívesen 
lát. (1 ■ melye t nem a vendégek kedvéért tart.

ii ii ! vitatkozni a felett, hogy őseink 
beköltözése mely évbeli történt, tarthatnak  
országos- vagy világkiállítást, de ez ünnepen 
együtt kell ünnepelni minden családtagnak, 
mind- n nem zetiségnek: azoknak, melyek a 
lefolyt ezer év különböző századaiban talál
tak itt hazat és azoknak — s azoknak el.-ő 
sorban — kik az egész ezer évet egy fedél 
a 'a tt töltőitek a magyarsággal.

llészt kell vennie az ünnepin.‘ii a vend
népnek is. — Igaz, a honfinglalás ;idejében itt

* Hello*ics Bálint kép. tanár tolldból ere>lő ezen elhno-
graphiai <-il:ke', a méla ka! onösen i:• veudség eredetéről kő-
zii' kimerítő t alapos tanulmányt, t oloasőlcözi.Ínségünk berses
fegyelmébe aj«intjük. Szerte.

m i M
A molnár leánya.

A hűvös e li s/.ellő ide-oda hajtotta a viz.ni 
azt a minden réS'.l) n recsegő-ropogn faalkotmányt. 
A vzürke vizű Tisza hullámaival c^ijulusla a múl— 
mot s a nyugvó kerekek közt zúgva tört át a 
haragos folyam.

A parton elt-rölő füzesben a fiilemilo zengé 
édes ii vei vén e »ti i illáját, kiC'inv szivéből fakadt 
dalát. “

A h ibok lágy *n ringatóztak s a fehér födni 
Imilámok szelíd-n m últak  a sövényes parthoz.; 
a su-’Ogi* nád-isbaii fészkét kereső kacsa csörtet, 
majd elhallgat az i-.

Maga illán vonta már a nap is bíbor palást
ját, feltűnnek a c-'llagok, s feljön jó pásztoruk 
a hold, fényié sugaraival no-g.-zii .tö/.i a ringó 
liulláinokat s derengő világosságot terjeszt u tájon.

lakott népek között nem említik őket. — 
de ennek oka az, hogy e terület csak későb- 
b n került foglalás alá, és hogy a mai ven
dek eredetére nézve is különfélék a véle
mények.

E vélemények nem alkottak ugyan isko
lákat, de arra elég erejűek voltak, hogy za
vart okozzanak. Azért talán nem lesz lölös- 
leges, ha nehányát. megemlítem s utána rö
viden vázolom a népvándorlásnak azt a kor
szakát. mely a magyarok bejöveteléig tarto tt, 
hogy igy a vendek eredetéről alkotott képe
met legalább nagyjában megrajzolhassam.

A vendek eredetére nézve a magyaror
szági népek unyakönyve, Hunfalvy Pál Etlmo- 
grapliiáju nagyon keveset jegyez fel. A nem 
régen elhunyt tudós röviden igy ir róluk a 
a szlávok ismertetése végén: „Vendek vagy 
vindusok is vannak Sopron és más megyékben a 
Dunántúl; jelesen Somogymegye Nagy-Atádí 
járásban is Tarany, H iiomfa, Agarév, Aracs 
nevű helységekben; összes számuk kicsi, 
(csak mintegy GO.OOü) a népszámlálások nem 
is veszik már tekintetbe.* E  szűkszavú is
mertetésben a mi vendjeinkről aiig van szó, 
s szerzője müvének végén, visszapillantásában 
kimondja, hogy „a vendek a Dunántúli részén 
talán szinte későbbi horvát vendégek.* A 
második vélemény könnyen felismerhetően ne
vek hasonlósága alapján alakult „Livius és 
Justinus szerint — Írja Kuucz Adolf*) — a 
Kr. e. G00 körül Galliából kivándorolt külön
féle néptörzsek közt a Bőjük voltak azok, 
kik Pannónia őslakóit a Sivárokat és Vindo- 
kat leigázva, a tartom ányt elfoglalták és be
népesítették, folytonos harezban élve a szom
széd néptörzsekkel. Mig 280. körül Kr. e.

*) Szombathely -  S avam  — rend. tauácsu város 
monngrapkiája. I r ta :  Dr. líuacz Adolf 1880.

ü hónai . . ,ein mosolyog picziny a jk a ............
olyan furcsát érez . . . mén na is, meg uem is.

Becsapja az ablakot, kise t, s leül n malom 
ajtili un llett levő padra, a mely előtt alig van 
annyi hely, hogy valaki járhasson, ahol olyan sok 
boldog órát töltött, a melyen Sándor, a vidék 
legszebb halászlegénye, először megmoudta neki, 
hogy szel éti.

Szereti ! Istenem milyen is volt még akkor. 
Azt hitte, hogy más nem tud olyan csábosán 
ölelni, olyan édesen csókolni. Nem tudta, hogy 
van még valaki, a kinek szintéu tetszhetik az 
öreg molnár leánya, a ki szebben el tudja mou- 
dani szerelmét, aki tündöklő napnak, ragyogó csil
lagnak, óleto üdvének, me iyország inak nevezi, 
nem p-d g csak úgy : édes galambom, kedves 
rózsám . . . .

Di most mégis úgy bántja valami.
Az ifjú ezalatt csoluakjaba ugrott, s izmos 

karjai.v.k csapásai alatt megtörtek a büszke ha
bok. A Csolnak repült a malom felé, már az 
evezöcsapások is hallatszollak.

E I van, cBeiides nyári este. A túlsó partou 
hiitélén felrebbeiiiiek a nyugodni léit madarak, za
josan 1 iriuázva háborgató jukra, < gy napbarnított 
arccá, i. ..>s legényre, ki az elleue fordult náda
kat még kezével sem távolítja el. Kilép a partra, 
szernél az átellenes malomra szegezi.

„Szép molnárleány, büszke leányka, ne nyisd 
ki az ablakot. Jobb lesz bent maradnod ősz alyád 
mellett, rá van szorulva gondos kezeidre.*

Kinéz a leány jól, átlát a túlsó partra, resz
ket . . .  az előbb oly piros arcza most fehérebb

Bent a molnár leány kebelében pedig az a 
kis h ú s  darab csak vert . . . csak v.-rt . . min
den csapásra hangosabban.

Mar a cs.(Inakban ülő alak is tisztán kive
hető . . . .  már itt van . . . .  Mit csinálsz most 
hűtlen leányka!?

Mosolyt erőltet jéghideg ajkára, révedező te
kintetet. vet az érkezőre, s szórakozottan nyújtja 
felé kezét.

Jó estet Juliskám! de halavány az orczád, 
beteg vagy tán ?

Brennus vezetése ala tt legnagyobb részük a 
szomszéd Illyricumi néptörzsekkel egyesülve 
a görögök ellen indult, hogy az elhiresedett 
Delphi jósda kincseit megszerezzék. A Bojok 
ezen hadjárata a régi görög irók által Delphi 
hadjáratnak neveztetik, mely az elindult Bo
jok legnagyobb részének megsemmisítésével 
végződött.

Pannónia őslaktíi közül a viudoknak némi 
maradványai nyelvűk megtartásával Vasme
gyének nyugati részében vend elnevezés a la tt 
még most is léteznek, habár némelyek ezen 
vendeket nagy Constantin császár uralkodá
sának utolsó éveiben a Góthok elől mene
külő és Pannóniába befogadott Vandáloktól 
származtatják. Ez azonban kevésbbé való
színű, mert inkább feltehető, hogy Bojok 
álta l elnyomott őslakók némi töredékei fen- 
maradtak, minthogy az egész törzszse! to 
vább vonuló Vandálokból maradtak volna el 
egyes csoportok.* Ez utóbbi vélemény sze
rin t a vend nép autoclithon, a mi pedig his
tóriai szempontból nem lehetséges.

Hasonlőképen a név okozta, hogy Der- 
varics Kálmán Tomka-Szászky*) által osztro- 
gólh Videmir idejében Halicanum**) lakosai 
gyanánt ’iulitett vendeket ta rtja  a mi vend
jeink őseinek. Az ő tévedése azonban kisebb. 
A szláv nép, mint históriai nép először a 
serb tvagy spor) és vénét nevek a la tt jelenik 
meg; ezzel a névvel neveztettek mind, kik 
az 5-ik századigaz És .aki-tenger, Fekete-ten
ger, a Kárpátok és a Don között, h Felső- 
\o lg a  mellékén egesz Novgorodig és onnan 
egész a Visztula vagy Odera torkolatáig lak
tak. A vénét megnevezésből kúsőbb vend lett,

*) Introduction in Geographiam Hungárián an tiq . et 
medii alvi, Posouuii 1781.

**) Alsó-L«ndva helyén volt római gyarmat.

Adjon Isten kendnek is; nem tudtam aludni 
a/, éjjel, kendről álmodtam, rosszat álmodtam.

— Rosszat ugy e? Én :s; de a szép csár- 
dásné jii bora is elfelejteti az emberrel az álmot, 
csak a bánatot nem.

— Üres hálót húztak ?
— Tele volt a háló hallal, tele van az én 

szivem is bánattal. Nem várt dologról beszélnek 
a városban, nem várt dolgot láttam tegnap este 
a holdvilágnál.

R“meg a molnárlány, reszket. Futna az ölelő 
karokból; de nem lehet, olyan szorosan odavonja 
magához az az ember, akiuek úgy ég most a 
szeme, a ki olyan haragosan néz, mint soha !

A v í z  egyre zug, a kerék csikorogva fordul 
előre, meg hátra s a habok lágyan locsogják : 
csalfa a lány . . . csalfa.

— Hallod-e tubiczám, uem szeretsz te en
gem ! . . .

Ki mondta ezt kendnek ?
— Tudom, hogy meguntál, hűtlen szived 

másnak adtad, másért ver . . . .  csak — teszi 
hozzá keserűen a legény — legalább az enyémet 
ne raboltad volna el. Miért kiuáltad mézes csó
kod, mért fontad át gömbölyű karjaiddal nyaka
mat, mikor én féltem tőled, menekülni akartam?

Hallgat a lány, éjszemeibe könyek gyűlnek. 
Szólna, de elakad minden szava.

—■ Tegnap este — folytatja Sándor — mi
kor atyád aludni tért. s te kiültél ide, osolna- 
koniban voltam és vígan (tanulásra pörgettem a 
hálót. A füzes mögül előbukkant a hold. Feléd 
tekintettem » látván, hogy nem vagy egyedül, 
b ivoutaiu a hálómat Előszedtem evezőimet, gyor-



különösen a németek közt élő szlávok neve
zésére. —  Pl mi us Secundus, Tacitus, Píolom- 
deus és a Penling. r-féle lábiák említenek egy 
Európa keletén lakó népet venedi név alatt. 
Tacitus nem tudja a germánok vagy szar
maták közé sorolja-e őket. A VI. századtól a 
X ll-ig a szlávokat vendeknek, windeknek 
(latinul venedi, vinidae) nevezték a nyugati, 
de különösen német irók.

A Tomka-Szászkynál em lített vendek lé
hát lehettek szlávok, kik a hunokkal jöttek, 
s kik később az osztrogóth és római, még 
később longobard lakosok közé vegyülhettek, 
midőn a nagy hun király halála után Vide- 
mir, majd longobard fejedelem lett az ur 11a- 
licanumban. Maga Hunfalvy (E 'hn. 528 ) is 
azt hiszi, hogy már a hunokkal is voltak 
szlávok, egy zalamegyei Atilla-mondában pe
dig, midőn a király a paióczok fejedelméhez 
őrt (Göcsejbe), ott ráczok támad-ák meg s ő 
egy óriási rács harczossal ví meg. A magyar 
vend név a veude főnévbői származik.

Az Itáliába költözőit longobardok után az 
avarok telepedtek le Pannóniában a VI szá
zad vége felé s velük mint alattvalóik 0 
szlovének vagy windek, s benyomultak BelsŐ- 
Noricumba, tehát Krajnába. Stiriába és Ka- 
riuthiaba. Ezeknek utódai a zala- és vas
megyei vendek, nyelvük e windek nyelve, te r
mészetesen a majdnem ezer éven át folyt ke
veredés és hatás okozta változással; ezeknek 
rokona a szlovénség (stájerországi, krajnai, 
karinthiai és osztrák-tengerparti szlovének), 
a délszlávok egy ága. Az avarokkal együtt 
a vendek is az előbbieknek, a vendek által 
ma lakott terület nagy részét magában fog
laló gyűrűjükben, a Ringus-Savariae-ben 
laktak.

Hosszú lenne i t t  leírni, mint került az 
avar hatalom szétrombolása után frank fen ha
tóság alá a vendnép is, megemlékezni Priviud 
és Kocel herczegségéről, Cyrill és Metliod 
működéséről — kiknek tanításaiban a her- 
czegség alattvalói részesültek — arról, hogy 
hogyan született meg Pannóniában a két 
testvér liturgiái nyelve. A frank korszak 
idejében jelentékeny művelődés terjedt szét 
köztük; a dunántúli rengetegekben irtani 
kezdettek. A salzburgi érsek, kinek tarto
mánya e területet is magába foglalta, uémet 
települőket küldött. (Folyt, következik.)

J e g y z ő k ö n y v
felvéve a muraszombati gazdasági fiók egylet 1892-dik évi 
márczius hó 16-án az egylet helyiségében tartott választ

mányi dióséról.
Jelen vannak gróf Batthyány Zsigmond el

nöklete alatt : Gáspár Ferenc/, alelnök, Horváth 
György ügyes/., Bácz János, Barbarics József, 
Csorna Jenő, Fodor Benő, Dr. Ivanóczy Ferenc*, 
Kirhisch Ferencz, Meixner Mátyás. Met/.ker Má
tyás, Miutsek Gáspár, Sinkovich Kálmán. Somén 
János választmányi tagok és Takács R. István 
egyl. titkár.

I. Elnök ő méltósága üdvözli a szép szám
ban megjelent választmányi tagokat és kéri, hogy

san repült sajkám, nem tudva, hogy lesbe jövök, 
de mielőtt megláthattalak volna más karínban, 
bementéi a malomba. Ne hidd azért, hogy nem 
láttam a bucsucsókot, a mit olyan nagy örömmel 
adtál vissza annak az embernek, a ki elég gyáva 
volt, megszaladt, csak hogy meg ne érezze karom 
erejét; de Li'ába . . .

—  M egölted?! k i á t  föl 11 lány.
— Nem, kedves galambom, ne félj ! Ott kö- 

nyörgötl előtt* 111 a porban. Hadd élj*-n, gondolám, 
tőlem úgy sem rabol **l . . .

Jobban magához öleli a hányt, csókot lehel 
ajnkára s b letekint sötét szemeibe. B-nne volt e 
tekintetheti a boazn, a szerelem, a feldúlt boldog
ság mély bánatu.

Hirtelen a legény eddigi bús arc/át éléuk 
pir boritja el, mosoly vonul végig ajkán, átfonja 
szorosan a karcsú lány derekát., megcsókolja hosz- 
szan, édesen, s lágyan súgja fülébe :

— Ugy-e szeretsz, ugy-e enyém leszel?
— Szeretlek . . . tied !
Alig hangzik el ajkáról nz utolsó szó, még 

egy forró c.:ók, egy éles sikoly . . . aztán min
den csendes, néma.

Csak a gyűrűző hullámok mutatják a helyet, 
a  hol alámerültek; a habok meg egyre locsog
ták : „csalta a lány . . . csalfa . . .

KISS KÁROLY.

minél nagyobb te\-kénységet fejtsenek ki egyle- 
etve járásunk gazdasági yi- 

abb színvonalra «-m*-lésetágasán

. k b-z- 
liivui 
•idén 

1 pont

tünk felvirágzásé 
szunyáinak mi.tél
ügyében. ,

Tudatja, hogy a központ három darab telver 
bikát fog Muraszombatban elárvereztetni s e/./.e 
marbateuyésztésüuk elómo/dit ásóban i-niét egy 
lépessel előbbre megyünk. Mint minden kezelőt, 
úgy ez is nehézségekkel jár; mert járású *k gaz
dáinál még nincs a szép marha iránti ,|ó érzék 
annyira kifejlődve, mint például a felső-'-őri szom
bathelyi s más járásokban. Ép a/.erl -zfik leges, 
hogy a választmány tagjai minden tólök telhetőt 
megtegyenek ezen első bikaárverés -i! '-t ' i" k b ’Z- 
tositására. Egyúttal czéiszerfin*k találná f-lhivni 
a központot, hogy a járásunk terület- 1 
évben tartatni szokott bikaviz gálatokra 
tiók-egyesületüuk meghallgat,a-nival jel 
vizsgalattal megbízandó gazdasági tagokat.

A muras/.Ombat-gyanafalvai vasútvonal kiépí
tése tárgyában fölemlíti, hogy még máig sem va
gyunk tisztában az ügy tényleges állásával, pedig 
vasutnuk ügye járásunk létkérdése, mert gazdasági 
viszonyaink csak úgy fognak javulhatni, ha vas
utat kapunk. — A szakmérnök leveléből ugyan 
azon sajnálatos következtetést kellene levonnunk, 
hogy a gyanafalvai vonal ki nem építhető mint 
vic/.inális vasút, de bízhatunk Baross Ígéretében, 
amelyet szavahihető emberek állítása szerint, iga
zán megtett, s igy leh“t. reményünk aziránt, hogy 
ezen nagy nehézségekkel járó vasút mégis létre 
jó- Továbbá felemlíti, hogy hallomás szerint a 
kerület jelenlegi képviselője csuk nemrég megerő
sítette a Baross Ígéretéről terjesztett Iliit. sót. még 
hozzá tévé, hogy ha ez be nem tartatnék, levonná 
magára nézve a cousequenciákat. Így kétszeresen 
bízhatunk a vasút létrejöttében.

A választmány az elnöki megnyitót tudomá
sul véve, elhatározza, hogy a központot meg fogja 
keresni, miszerint ezentúl a bik\vizsgálattal meg
bízott tagokat a fiókegylet meghallgatásával 
jelölje ki.

II. Titkár beterjeszti jelentését, mely szerint 
a központ tudatja fiókegyletünkkel. hogy Mura
szombatban 3 drb. félvér bikát fog elárvereztetni. 
Az árveréssel egyletünket bízza meg, a melynél a 
következőket kell majd szem előtt tartani : elő
ször a kikiáltási árt képezi a lmszszázalékkal le
szállított vételár, 2-szor egyidejűleg árverezhet
nek községek és magánosok is, a bika mindenkor 
a legutoljára és legtöbbet Ígérőé, ft ki ha magá
nos, a vételárt azonnal lefizetni tartozik, ha pe
dig község a vevó, úgy a megbízottak szabály
szerűen bélyegezett kötelezvényt Írhatnak alá és 
a vételárt két részletben fizetik le.

Egyúttal felhivatik a választmány, hogy ke
beléből egy bizottságot küldjön ki és azt. bízza 
meg az árverés megtartásával. Elnök ur ö mél
tósága pedig megígérte, hogy a bikákat az árve
rés napjáig élelmezi.

Titkár jelenti továbbá, hogy az idén is több 
tag rendelt angol fajú malaczokat. Igen czéLzei ii- 
nek találná, ha a járási állatorvos kőrútjában 
meggyőződést szerezne, hogy a gazdasági egylet 
által elhelyezett, malaezok mily karban vannak s 
arról a választmánynak időről-időre jelentést tenne.

A hordóbitelesitő hivatal felállítása ügyében 
Kirbii-ch Ferencz választmányi tag, mint megbí
zott a napokban Szombathelyre, úgy a szükség
hez képest Budapestre is fog utazni, hogy a kellő 
képesítést, valamint, a szükséges eszközöket meg
szerezze.

A hídmérleg ügyében a szolgabirói hivatal 
felhívta egyesületünket azon nyilatkozatra, haj
landó-e a nyilvános mérlegelésre egy külön híd
mérleget beszerezni és fentartaui.

Ádámovich Lázár szőlőszeti kormánybiztos tu
datja az egyesülettel, mihelyt az amerikai szőlő- 
vessző megérkezik, azonnal személyesen fog el
jönni és a szőlővesszötelep rendezésében se
gédkezni.

A gyümölcsészot előmozdítása ügyében kikül
dött bizottság azon nézetének adott kifejezést, 
hogy mielőtt járásunk faiskoláinak, úgy vidékünk 
gyümölcsészetéuek jelenlegi állapotáról szemé
lyes meggyőződést nem szerzett, kimerítő javas
lattal nem járulhat a választás ele; indítványozza 
azért, hogy egy-két tag küldessék ki, annak ta
mil mány ozására.

A központból a titkár azon értesítést vette, 
hogy a tagsági minősítés meghatározásánál min
denkor az állami egyenes adó képezi az alapot, 
mely szerint, tehát ötven forint egyenes adó után 
a jelentkezők csak mint rendes tagok vétethet
nek fel.

A jég- és tüzkárbiztositások körül felmerült 
panaszok kiegyenlítése tárgyában folytatott leve
lezést titkár a választmánynak bemutatja, továbbá 
az egylet lapjának mellékletére nézve Szekré
ny essy Kálmán szerkesztő ajánlatát mutatja be. 
Jelenti, hogy az egylet vetőmagot rendelt.

A választmány e titkári jelentést és annak 
folytatott levelezéseit tudomásul véve, a követ
kező határozatokat hozza:

A Muraszombatban tartandó bikaár veréssel 
gróf Batthyány Zsigmoud elnöklete alatt Miutsek 
Gáspár, Sinkovich Kálmán, üácz János és Takács

R. István tagokat bizza meg. Ezen bizottságnak 
feladata lesz az illető kő/ -egeket és magánosokat 
az egyl. lap és külön meghívó utján é l!*-siteUÍ a 
bikaarverés módozataitól es idejélől. Ha esetleg 
a bikák az á verésen el nem kelnének, n• y azokat 
az egylet tartja meg és helyezi el. Elnök ő mél- 
tósMgaiiak pedig felaján11 ama szívességéért, hogy 
a bikákat az árverés napjáig élelmezi köszönetét 
szavaz. Egyúttal kimondja, hogy t. évb*-n is fog 
a vidéken n/.urvasmui hndijosztást reude/.ni, melyen 
a bikák jutalmazására különös súlyt lóg fektetni 
már csak azért is. hogy igy gazdákat bikák be
szerzésére jobbal) ösztönözze.

Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy 
az angol fajú malaezok gazdáink körében mind
inkább kedveltebbekké lesznek. Azonban kívána
tosnak találna, ha a gazdák ezentúl fajnialuezaikat 
már itt szereznék be, ép azért az egylet lapja ut
ján hivassanak fel azon gazdák, kik ily fajú nia- 
laczokkal rendelkeznek, hogy az egylet irodájában 
jelentsék be azok számát es árát. Fodor Benő 
járásunk állatorvosát s egyleti tagot pedig felkéri 
hogy a járás külömbü/.ő részein elhelyezett faj- 
malucz.iU állapotáról időről-időre meggyőződést 
szerezni szíveskedjék.

A szolgabirói hivatal felhívására kijelenti, 
hogy hajlandó az egylet nyilvános mérlegelésre 
egy külön hídmérleget beszerezni és fenntartani. 
Egyúttal megbízza a tisztséget, annak helye iránt 
az illetékes helyeken a kellő lépi-ek megtételével.

Kondor Ferencz egyl. tagot s a titkárt meg
bízza, hogy járásunk faiskoláit a nyár * dyamán 
vizsgálják meg es tegyenek az eredményről jelentést.

A biztosítás körül felmerült panaszok meg
szüntetése végett, czélszeriinek találná, ha az illető 
biztositó társaság az egyesület véleményét kérné 
ki időről-időre, az egyesület pedig tüzetesen meg
jelölné azon községeket, amelyekben gyakrabban 
elő szokott fordulni, hogy a tüzkárosult maga 
gyújtotta fel a házát és így eleje volna véve azon 
méltánytalanságnak, melyben egy-két bűnös végett 
Sokan nagyobb díjtételekkel lesznek megróva.

A konyhakertészet előmozdítása végett a vá
lasztmány elhatározza, hogy a jelentkezőknek kí
sérletekre konyhakerti magvakat ad. Az egyloti 
lap mellékletét illetőleg pedig megbízza az egylet 
titkárát, hogy a Szekrényessy-tóle mellékletet ille
tőleg bővebb tanulmányt tegyen.

III. Mivel a laptel ügyelő bizottsági tagságról 
Török Ernő egyleti tag — mert a lapfeiügyelő- 
bizottságot a szabadsajtó eszméjével összeegyez- 
téth itőnek nem tartja — lemondott helyébe ideig], 
dr. Ivanóczy Ferencz vál. tagot jelölé ki a vá
lasztmány a közgyűlés utólagos jóváhagyásának 
reményében.

IV. A választmány elhatározza, hogy az er
délyi gazdasági egylet által kiadott gazdasági és 
vásári zsebnaptárt 5 példányban beszer/i * a vá
lasztmány egyes tagjainak kiadja tanulmányozás

tt — vájjon az igy szerkesztett naptártjává* 
sunk gazdái haszonnal olvashatnák-e s az egylet 
által szerkesztendő naptárnak nem szolgálhatna-e 
mintául.

V. Az egylet tagjai közé beléptek : rendes 
tagnak Btgary János plébános Perestóról, báró 
P..vel Rammiiigen A. Mátyásdombról, — pártoló 
tagul Czipótli István Faludról, Neumun Vilmos 
Muraszombatból, Bencsecz Iván L-homérról, Der- 
varics Iván Tiborfáról.

A tagok sorából kiléplek ; Barbarics Iván 
Halmosról, Fii.szár János Faludió!, gf Batthyány 
Tivadar Budapestről, Dobráuszky Péter Mátyás
dombról.

A tagok változását a vál. tudomásul veszi.
VI. Elnök ő méltósága újból felhívja a vá

lasztmány figyelmét járásunk jelenlegi háziiparára 
S kéri a tagokat, hogy azt tanulmányozzák, mi
vel a közgazdászat e részét járásunkban kultiválui 
8 kifejleszteni hazafini köte'esség.

Elnök ő méltósága Horváth György vál. ta
got kéri tel jelen jegyzőkönyv hitelesítésére s az
ülést bezárja. Knif. TAKÁCS 11. ISTVÁN,

e. titkár.

Hirek és különfélék.
— .A inftrcziii* 15-iki emlék-ünnepély, 

melyet casinóuk és dalárdánk vállvetve rendezett, 
minden tekintetben sikerült. Ámbár egész napon 
át csurgott az eső, czipőt leemelő sárt dagasztva 
különben sem példás tisztaságú utczáiukon, mégis 
a márcziusi nagy idők nagy emléke oly szépszámú 
és díszes közönséget hozott össze a Czelczer-féle 
vendéglő ezúttal meglehetősen szűknek bizonyult 
nagytermébe, minői csak rilkán fogadhatnak ma
gukba e falak. Az ünnepélyt a vegyes kar által 
Takács Istvánná és Tótth Mikiósné uniók, Agus- 
tich Emília, Dobossy C/.ili, Mintsek Valéria és 
Sokár Anna úrnők közreműködésével dr. Prugber- 
ger Vinc/.e kir. aljárásuiró hariuouiuni-kisérete 
mellett előadott hymuus nyitotta meg, mindjárt 
az el-ő számmal a nagy eszméhez méltó ünnepi 
hangulatba ringatva a hallgatókat, ugyannyira, 
hogy a számot meg is kellett ismételnie. Ezután 
dr. Czipott Zoltán casiuói elnök lépett az emel
vényre, magvas és lelkesen előadott szép beszé
dében méltatva a 44 év előtti események jelentő-
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t t̂í-s'. H h"tii let mali órákig együtt maradt.

— ..S < g ita „ „ |4 „  llljíf | f | lH  ; Honfitársa- 
111 ' "(‘il a »»»««» Kárpátok bérczei közt. nyo- 
...orngimk. éheznek s roár-már küzdenek az éhha- 
lai:-.!. A limit, óv ifni adott nekik zabot, nem 
átlót,I a föld burgonyát, knkoriczát ! Fáznak és 
éheznek szegények! Kinek szive van, azt. öss/.e- 
liicsaarja a nyomor hire ! Adakozzunk!! Ki sze
retne látni munkaképtelen beteg szülőt éhezve, 
fá/.v i. siló gyermekektől körülvéve! Oh te jó szív , 
Uf vond meg — bár filléreidet is — a nyomor 
embereitől ; minden krajc/ár tán egy életet ment 
meg a magyar hr./ának ! Hiszen oly kevesen va
gyunk, hogy „az apa gyilkosnak is meg kellene 
kegyelmezni* ! Mentsünk, segit-üok, adakozzunk 
mihamarabb, a veszély igen nagy !“ — Ily meleg 
límgu felhívással kezében járt körül ifjú Most 
Rudolf' s nem eredménytelenül, a mit az alábbi
I !n' M' tás is bizonyít. A gyűjtött segélyösszeg
II " !m-I rémiéit, te.s,- helyére küldetett. Adomá-
111 ii• _v• * m eg  m in d ig  e lfo g a d  e lap o k  s /.e rk e sz -
tó -é g  ‘ A dakfi 'a k  : Tőrök E rnő  2 frt, Olaszv Terka, 
Ítélés Méla, Bölcs Béláné, Szigethy Ferencz, Vrataric.8 
Ív ni. Vérén József, ifj Küliár István egyenkint 1 - 1 frt. Ben- 
c su z  1' ván ói) kr. N N. Tótkeresztur 3<> kr. Most Rezső, 
Moszt J  *nni, ifj Moszt Rezső egyenkint 1 1 frt. Horváth
György 2 frt. Sinkovich Kálmán 1 f it , Vogler József 2 
trt, Kovács Mátyás, Fa»chinger Győző, ifjabb Kilhár József 
egyelik int 1 — 1 frt. Kilhár István 2 frt, Skrilecz István és 
Neumann Vilmos 1 — 1 frt, Ascher II. lia 2 frt, Gráf Jó- 
zs- t ,t) k r . Schőnhi it l.ipót 1 frt, Szalay János 50 kr., 
Myixn r  Mátyás, H artner Károly, Posstl János 1—1 frtot, 
Kirliiseh Fereiu-z 50 kr., Mintsek Kliz 1 frt, Kolossá Jó . 
z.s i ,o kr.. Ilalb.irtb Henrik 511 kr., Faschinger József 
1 frt, Grílnl.aum Márk 50 k r . P intér Géza 2 frt, Gáspár 
Ferencz ! frt, Tóth Miklós 50 kr., Pollák Pongrác/. 1 frt, 
Olajos Sándor 50 kr.. Neumann Adolf, Berke Mihály 
1 1 frtot, Hoiszig Ft r  ncz. Fodor Barnát 50—50 krt.,
Marndits István, M. 'z k tr  Mátyás, Agustich Pongrác* 1—1 
fr t. Hegedűs J -zsef 10 kr. l)r. PrugbergerVinoze 1 frt, Pintér 
Miklosiit* 2 frt. I)r. Czipott Zoltán, Krausz Miksa 1 1 frt,
Skerlc.it József 10 k r .  Hunyadi Sándor és Saáry Irén 

rakács R István 1 frt, ,\. N 50 kr. Ratkohl 
Mihály és Tivadar 1 frt. Siftár Józsttf, Szocsics István, 
Szluvirz József, Szí ívitz János 50—50 krt. Bankó Vietor 
30 kr . Benkő József 20 kr., Veniss Gyula 1 frt, Koltay 
Győző 5o kr. (Eszesen t*lküldetett 00 f it  30 kr. A m ura- 
szombati áll. el. Ili -VI. leányosztályban az Ínségesek ja 
vára adakozók névsora: Andalíts Irm a 20 kr. Bácz Luiza 
10 kr. Bácz M ariska 8 kr. Berger Róza 10 kr. Berke 
M artba 20 kr. Berke Sarolta 30 kr. Grilnbaiim Fridi 15 
k r. Gombossi l áni ti kr. Horváth Josef- és Horváth Mari 
20 — 20 kr Heuherger H*-*lvig 15 kr. Ilajdiuyák Vera 2> 
kr. Ilirschl Anna lü kr. Hirschl Sarolta 2 kr, Heuherger 
Róza 15 kr. Hirschl Róza 10 kr. Hofftnann Emma 60 kr. 
H ártner G 50 kr., Kumin Mari 10 kr. Hirschl Fridi 10 
kr. Küniv Gizella 10 kr. König Vilma 10 kr Kolossá Ida 
10 kr Moszt Antónia 10 kr. Moretzky Gizella 15 kr. 
Molnár Anna 5 kr Olaszy Terka tanítónő 40 kr. P in tér 
Jolán 7<t kr Re Etelka 20 kr. Sommer Gizella 10 kr. 
Sinkétz Viktória 10 kr. Sinkétz Matild 5 kr. Scheiber 
Malvin 111 kr. Scbwartz Ida 10 kr. Szeretz Apollónia 4 kr. 
T itán  Róza 5 kr Ö í v . V em m é 15 kr. Összesen 6 frt 1(1 
kr — A I I I —VI fiúosztályban adakoztak: SUslek József 
5 kr. Goricski Ferencz 2 kr. Szakonyi Feri 12 kr. Grttn- 
baum Ignác/. 15 kr. Szekál Gyula 12 kr. id. Hirschl La
jos 11) kr. Haiti Adolf 1 kr. Hirschl Vilmos 1 kr. Skri- 
lecz István ti kr. Siukó Imre 4 kr. Zsitek Iván 1 kr. Mibr 
Lajos, Gzip >rt G iz i, II *ub irg >r Ármin, Stimecz Viktor, 
Schedl Nándor, Meixner Karoly egyenkint lfl kr. Berger 
Heinrich, Kohn E le  egyenkint 5 kr. Kocsvara Géza, Ilau- 
zser József. Szalay B la egyenkint 4 kr. P intarics István , 
P intarics Vincze egyenkint 2 kr. Összesen 1 frt 53 kr.

— Rá»<«*u( li I .n jo s , mint a napilapok ir* 
ják, néhány nap óta meghűlés következtében 
gyengélkedik, de azért ágyon kívül maradhat:

— A'£ illői Mor»/.á«. E Int 11 — 16. közt
ment végbe járásunkban a fiVoroz.ás, mely a ta
valyinál jóval kedvezőbb, ugyanis a múlt évijén 
1160 felhivolt hadköteles közül lti7 volt alkalmas, 
mig a folyó évb n 1110 hadköteles közül 183 
soroztatol-t be, 62 volt távol, ezek közül 45 iga
zolt távollevő. Meglátszott a sorozásnál is a rósz 
esztendő s a bor drágasága, mert a sorozásra jött 
legénység szokásos mulatozása és éneklése elma
radt, mely más években csendes városkánkat be 
szokta tölteni, — most. c-ak elvétve hallatszott 
ilt-ott egy-egy t iiriaiilás. Különben a sorozás pél
dás rendben folyt le, melyért úgy a polgári, mint 
u katonai elnök elismerésüket és köazöuetüket 
fejezték ki főszolgabírónknak.

— KIjegysei*s. Dr. Laky Kristóf cs. és kir. 
kamarás, a szombathelyi kir. törvényszéknek ér
demdús elnöke legközelebb váltott jegyet a külrő 
kel leinek ben s a legszebb lelki tnlajdonokbau 
egyaránt gazdag Csesznék Ilka urhölgvgyel. Az 
esküvő május hónapban lesz. Fogadja ó méltósága 
részünkről is őszinte szerencsekivánalunkat!

— A wzoinhalhelyi kerületben az uj vá
lasztás e bó 24-re tűzetett ki. A mint a megyei 
lapok írják, Ermnzt Kelemen nemzeti párti kép
viselőjelölt egyhangúlag lesz megválasztva.

— A  d i in á ii l  n li  l iu lti ir -e g y  le t  választ
mánya a héten fontos ülést fog tartani. Az egy
letnek, bár a vidéki fiókegyletek alakítása csak 
ezután következik, már annyi pénze van, h<\ y ez 
évre a kamatokból 3 ezér forintot fordíthat köz
hasznú c/élra. Az egylet derék fiikára, Porzsolt 
Kálmán felszólította a dunántúli tanfelügyel két 
megyéjük kulturális viszonyainak ismert* té.-ére, 
hogy a választmány a helyzet teljes ismerésével] 
ott kezdje meg az anyagi segélyt, ahol ez legin
kább szükséges.

— A fe lv id é k i  ín ség e sek  segélyezésére 
Budapesten „Felebarát8 c/.im alatt, egylet alakult, 
mely e hó 14-én tartotta a miniszterelnöki palo
tában gróf Szápáry Gyuláné elnöklete alatt el.-ő 
ülését.

— C il i ik e n  a „Magyar Olvasókör* szintén 
megünnepelt** kis körében márc/.ius 15-ét. így is 
kell annak lenni : magyar sziv magyarul érezzeu 
a világ bármily vidékéül

— iz i p ó t l i  F e re n c z  vaspolonyi lakosnak 
a Haynau-fele III. oszt. alapítványi hely adomá
nyoztatok.

— T ű z . Tollakon folyó hó 12 -13-ka közti 
éjjelen Balaicz Péter lakháza és gazdasági épülete 
leégett. A tűz ismeretlen okból keletkezett. A kár 
446 frt. Biztosítva volt.

— M eg h ív ás . A muraszombati izr. ifjusrg 
ma vasárnap délután 4 órakor az izraelita iskola 
tantermében tartja meg a szegény gyjrmekek fel
ruházása czéljából létrehozandó egyesület alakuló 
közgyűlését és kéri a n. é. közönséget, miszerint 
a nemes Czélt tekintetbe venni és minél töme
gesebben megjelenni szive kedjenek. Muraszom
bat, 1892. márc/ius 16-án. Hz\ideigl. bizottság.

— V a s á rn a p i m iiiiliao izü iie t. A keres
kedelemügyi mk. minisler f. évi 14837. 8Z. alatti 
rendeletével az ipari munkának vasárnapi szüne
teléséről szóló 1891. XIII. Icz. 3. § a alapján m. 
évi 37892. szám alatt kiadott rendeletét módosí
totta. mely mai napon hatályba lépő rendelet sze
rint az üzleteket ezután vasárnapon 12 óráig 
szabad nyitva tartani. Június és július hónapok
ban azonban a 20 ezer lakosnál nagyobb népes
ségű városok lián az üzletek ezután is d. e. 10 
órakor bezárandók lesznek. — A doháuytözsdékre 
nézve is nagy könnyítések hozattak be. — Végre 
az országos határtól tiz kilométernél nem nagyobb 
távolságra fekvő községekben az ipari és keres
kedelmi elárusitás délutáni 5 óráig szabad. Érte
sülésünk szerint járásunk főv/.olgabirája könnyebb 
megértés végett ezen rendeletből a vidékünket ér
deklő részt kivonván, e kivonásos reudeletet is 
ki fogja adui a községeknek, melyet jövő szá
munkban egész terjedelmében közölni fogunk.

— Az Ín sé g ese k  javára vármegyénk alis
pánja meleghangú felhívást intézett vármegyénk 
lakosságához, a felső-vidéki ínséggel küzdők ér
dekében Készpénz és terménybeli adományok egy- 
aráut szívesen fogadtatnak.

Vegyes rövid hírek.
A m eg y éb ő l. Szentmártoni Radó Kálmán 

főispán termeiben szükebbkörü értekezlet tartatott 
a szombathelyi kaszinó áltál kezdeményezett 
felvidéki iuségesek segélyezése czéljából, társa
dalmi utón segélyösszeget előteremteni. Az érte
kezlet e hó 27-én sétahangversenynyel egybekö
tött jótékonybazár rendezését javasolja. A „Hun
gária* két nagytermében lenne a katonai zenekar 
és 7 sátor. — Vármegyénk alispáuja márczius hó 
5-ik napján a szent-got,thárdi szolgabirói hivatalt 
megvizsgálta. — Szatmáry Sándor megyei alle- 
véltárnokot Békésvármegye főispánja árvaszéki 
nyilvántartóvá nevezte ki. — Horváth István szt.- 
gotthárdi lakos az általa feltalált tyukszemirtó 
szer forgalomba hozására engedélyt kér. — A 
Répcze-Szent-György és vidéke gazdaköre alap
szabályainak 5. §-a megváltoztatását a földmive- 
lésiigyi minisztérium helybenhagyta. — A vasme- 
gyei kisdedovi) egylet igazgató választmányában
az egyházmegyei főhatóság is képviselve lesz. _
Stegmüller János volt jaáki apát a jaáki templom 
stylszerii helyreállítására tizenkétezer forintot ha
gyományozott. — Vasvármegye kisdedóvó egye
sületének közgyűlésén megvátasztattak : aleluökök- 
nek : Gróf Erdődy Gyula és Kőfalvi Vidor, ügy
nöknek: Nagy Jenő, titkárnak: Pulay Ferencz, 
pénztáritoknak : Geröly József, ellenőrnek: Ivány 
Lajos, jegyzőknek: Zigróczky Tivadar és Pálffy 
Boldizsár.

A h a z á b ó l. Estei Ferencz Ferdinánd főher- 
czeg, Magyarország jövendő trónörököse elhatá
rozta, hogy Budapesten állandó lakást tart ma
gának. — A felvidéki éhség következtében a fel
vidéki kivándorlók száma megkétszereződött. — 
Tisza folvónak felső része néhány nap óta nagy
ban árad. — Országos tornaverseny megtartása 
czéljából a kultuszminiszter már a végrehajtó bi
zottságot is megalakította. — József főherczeg 
leánya, Margit fóherczeguő férjével Tinim Taxis 
herczeggel folyó hó 12-óu Fiúméba érkezett szü

lei látogatására, kikkel férjbezmenetele óta most 
találkozott először. — Az EMKE. márczius ti- 
zenegyedikén tariott választmányi ülésén az egy
let vagyona és könyvei ál > izsgáltatván, az egylet 
jelenlegi ve gyón r 20 ezer frt földhMokon kivül 
583 ezer forintnak találtatott. — Gyiirvármegye 
és Győr 87. kir. város főispánjává Lassbeig Ru
dolf győrmegyei alispán neveztetett ki.— A Csák
tornyái Chetora-Kadischa folyó hó 6-áu ünnepelte 
száz évi fennállásának jubileumát.

A K ü lfö ld rő l. Waideck grófnőt, a boldo
gult Henrik főherczeg leányát, eljegyezte De la- 
gracia h-rcze*r._ A bécsi kormány engedélyt nyert 
az Aepangtól Hartbergig menő helyiérdekű vasútra. 
— Briisselböl érkező hír szerint az anderluesi 
bányában márczius tizenegyedikén robbanás tör
tént, mely alkalommal több mint kétszáz bányász 
életét veszté. — Folyó hó elején Páriában több 
bombarobbanás történt. Az okozott kár jelenté
keny. Általában azt hiszik, hogy a robbanáso
kat anarchisták okozták.

Irodalom.
— „ K e n y é r i  Ily czim a la tt fog megjelenni a „Ma

gyar Géniusz* remek k iállítású képes lap f. hó 20-án 
megjelenő száma. E  szám emléklapoak van szánva, s az 
abból befolyó tiszta jövedelem az árvamegyei ínségesek 
javára fog szolgálni. Hevesi József és Karczag Vilmos, a 
„Magyar Géniusz* szerkesztői nagy arányú mozgalmat in
dítottak meg a lap érdekében és felszólították közre
működésre hírneves á llam fé rfin k a t, az irodalom és 
művészet kitűnőségeit, sőt a külföldön élő magyar kitűnő
ségekhez táviratokat küldtek széjjel, hogy az ügy sürgős
sége folytán dolgozatokat küldjenek. Már eddig is számos 
kézirat és rajz érkozett be. A „Magyar Géniusz* emlék
lapja szükség képest több iveu fog megjelenni s az ára 
csak egy forint lesz, a mely összeg a „Kenyér* illetve a 
„Magyar Géniusz* szerkesztőségéhez (Kerepesi-ut 14.) kül
dendő. Jól teszi a könyörületes közönség, ha a nemes 
czélra való tekintetből a „Kenyér* em léklapra előfizetőket 
gyűjt. Különösen a gyöngéd lelkű nő olvasóinkat hívjuk 
fel erre. A „Magyar Géniusz* szerkesztősége egy-két szó- 
nyi megkeresésre azonnal küld gyüjtőiveket, bárha az idő 
kímélése szempontjából ki-ki maga szerkeszt pár sornyi 
gyűjtő iv elé szükséges felhívást. A „Magyar Géniusz* ta 
lálékony és nemes intenczióktól átha to tt tervét, mely bi
zonynyal tekintélyes összeggel fog hozzájárulni a nyomor 
enyhítéséhez, — az egész sajtó barátsággal és nagy elis
meréssel fogadta, s a sajtó összes kitűnőségei támogatják 
a szerkesztőséget a „Kenyér* sikerülésében. Előrelátható
lag az em l-klap oly fényes kiállítású és gazdag tartalmú 
lesz, a milyen mostanában nem került ki a sajtó alól. — 
„ K en y érire  vonatkozó mindenféle megkeresés a „Magyar 
Géniusz* szerkesztőségébe (Budapest, Kerepesi-ut 14.) 
intézendő.

— A /, A th c u a c im i k é z i L e x ik o n a .
A tudományok eucziklopédiája, különös tekintettől 
Magyarországra. — Szakférfiak közreműködésével 
szerkeszti dr. Acsády Ignác/.. Tizenegyedik füzet. 
Budapest 1892. A határidő pontos meglátásával 
két-két, heteukint jelennek meg e népszerű válla
lat egyes füzetei. A mostani tizenegyedik az E. 
betű anyagát kezdi közölni s az E —Eperjes czik- 
kek gazdag tárházát nyújtja. Ez az anyag kivá
lóan magyar s az idegen szavakkal, külföldi föld
es életrajzi czikkekkel szemben a tisztán magya
rok nagy többségben vannak. A nagyobb czikkek 
közül kiválóan szembetűnnek : Eb, Ébrény, Ecsedi 
láp, Ecuador, Eczet, Égés, Éghajlás, Egri püs
pökség és érsekség, Egyedárnság, Egyetértés, 
Egyenlet. Egyesült államok. Egyetem, Egyház és 
állam közötti viszony s az Egyházra vonatkozó 
sok más c/.ikk. Egyptom, Egységes közép-iskola, 
E ft’-d-torony, Eke, Ékirás, Elbirtoklás, Elégia, 
Elem. Életrajzok, Eljegyzés, Elkobzás, Elkülöní
tés, Ellenzék, az Elme-czikkek, Elsőbbség- és 
Elsőbbségek, az Eiubevczikkek, Emeltyű, Emész
tés, Emigratió, Emin basa, Emlősök, Encziklope- 
dia, Epe stb. czikkek. E füzet tárgyalja a modorú 
természettudományok egyik legfontosabb részét, 
az elektromosságot, mely a tárgy fontosságának 
megfelelően minden oldalról valami ötven kisebb- 
nagyobb czikkben vau tárgyalva. Ezek közt van
nak : Elektrolysis. Elektro-mágnesség, Elektromos 
accumulatorok, Elektromos áram, Elektromos 

Elektromos gépek. Elektromos központi 
állomás. Elektromos munka átvitel, Elektromos 
posta, Elektromosság, Elektromos transformator, 
Elektromos vasút, Elektromos világítás, Elektro- 
mozó gép, Elektrophor, Electroscop, Electrotech- 
nikn, Elektrotherapia stb. A füzetet három igen 
becses melléklet díszíti; az egyik nagy műlap az 
ehető gombákat gyönyörű színes képen tünteti 
föl ; a másik a Habsburg és a Habsburg-Lntha- 
ringiai királyi család pontos és nagy tanulmányok 
alapján készült C'iiládfája, mely I. Ferdiuándtól 
egész napjainkig bemutatja a felséges uralkodóba?, 
nemzedékrendjét; a harmadik kettős fekete tábla 
egyik oldalán a különféle szerkezetű gőzgépek, 
másik oldalán pedig a gőzkazánok vannak feltün
tetve összesen 25 rajzban. — Melegen ajánljuk a 
nagybecsű vállalatot minden magyar ember tá 
mogatásába. Olyan munkát vesz benne, rneiy az 
emberi tudás minden ágáról az egész világ, d» 
különösen hazánk összes viszonyairól alapos, de 
mégis könnyen érthető tájékozást nyújt. Összesen 
40 füzetre fog terjedni ; egy füzet ára 30 kr. A 
legczélszerübb 10 —10 füzetre három forintjával 
előfizetni, mely pénz az Athenaeum kiadóhivata
lához Budapestre küldendő. Kapható különben 
minden könyvkereskedésben is.
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