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K I ö f i z e l é s i A r  :
K**»x évre 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. — A ua«d. fiók- 

egylet tagjainak: egész évre 2 frt, félévre 1 frt. 
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési (telizek és recliiinatiék a kiadóhivatalhoz
intézendők.

Szerkeszti és kiadja :
A m u ra s z o m b a t i  g iz d .  f ló k e g y le t.

A szerkesztésért felelős :
TAKÁCS R. ISTVÁN, e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

Nincs deficzit. |
Wekerle pénzügyminiszter többet 

tart, mint a mennyit igér. Pénzügyi 
expozéiban, melyeket minden őszszel 
szokott tartani, harmadszor fölösleget 
tüntet fel az államháztartásban, mely
nek költségei körülbelül 500,000.000 
forint.

Igen, hogy ezek a kilátásba helye
zett feleslegek nem valami nagyon je- ! 
lentékeny összegek, de tekintve, hogy 
a zárszámadások mindig többet ered
ményeznek, a pénzügyminiszter unlak 
gazdálkodása eddig soha nem látott 
rendet hozott államháztartásunkba.

Wekerle pénzügyminiszter előtt Ma
gyarország folyton kénytelen volt adós- ! 
Ságokat csinálni külföldi bankároknál, 
kik uzsora-kamatot fizettettek maguk
nak a magyar államtól.

Most végre megszűnt az a régi 
pénzügyi kalamitás s a magyar állam 
bőven rendelkezik pénzzel.

A magyar ipar és kereskedelem 
nem fejlődhetik, mert az állam elvonta 
azt a tökét, melyet ipari vállalatok 
létesítésére fordítottak volna, a gazda- j 
eági élet pangásnak indult és csak az 
uzsora virágzott.

Most végre megváltozott a helyzet: 
nincs többé pénzhiány. Csak élelmes- j 
ség k e llen e  a magyar talaj kincseinek j 
kiaknázására. |

Uj találmányok és műszaki 
közlemények.

Közli Bergl Sándor szabadalmi és mérnöki irodája Bpest 
VI. Andr&ssy ut 31).

A in. k. kereskedelmi mi ni éternél újabban a 
következő illatjai honpolgárok kértek szabadal
mai: Borított mak.idaiu, ilirsch Mihály és lteinisch 
Hetnik budapesti lakosok; villamos készülék bár
mely órának figyelni- ztető vagy ébresztő órává 
átalakítására, C/.ike Ferenc/, és l’allér András 
kőszegi lakosok. U| szerkezetű magasabo és szé
lesebbre állítható általános iskolapad, MichI Ala
jos budapesti lakos. Gyorsanhitó conceutrált 
ulirhalrágva fokozott oldható foszforsav tarlalom- 
mai, S eiuer Lji ít szegedi lakos; burgonyái iszt 
előállítása ipari czélokra, Glosz Béla budapesti 
lakos: rzobapadlő fény máz, Nagy István k.-nyéki 
lakos szél la pálos hajó, Kovács István szárszói la
kos; uj felhu/ó szerkezet, Halén József budapesti 
lakó-*, jav i tás vonóhangszereken, Itadler Emil 
segesvári lakós, újítás czimtáblákon, Steiner Ár
min és Ferenc* budapesti lakosok ; eljárás kénsav 
és kénsavas folyadékok előállítására petróleum 
és olajipari maradványokból, Hungária budapesti 
C/.ég, gépszereket két váltakozva működő dugaty- 
tyúval, Moscicki Kajetan vasúi lakós; eljárás olcsó 
keuder készítmények előállítására. Michels Ká
roly uémet-paláukai lakos, eljárás selmeczi pipák

A/, a panasz., mely még ezelőtt öt 
évvel mindenütt hallható volt, hogy 
Magyarországban a legjobb vállalathoz 
sem lehet tökét szerezni, ma már nem 
hangzik fel többé — és ha még sem 
fejlődik az ipar, annak nem a töke 
hiánya vagy bátortalansága az oka, 
hanem az élelmesség hiánya, melylyel 
bizony nem rendelkeznek.

Ezt a bajt meg kellene szüntetni, 
még pedig kétféle módon. Egyrészt ak
ként, hogy a sziiiők gyermekeiket necsak 
a tudományos pályára készítsék elő, 
hanem a kereskedelmi és iparos pá
lyára, a hol szorgalommal szép ered
ményt lehet elérni. — Másrészt pedig 
egyszer végre s z a k í ta n u n k  kellene 
azokkal az előítéletekkel, melyek az 
iparos- és kereskedő osztályt lenézi és 
különbnek tartja e két foglalkozásnál 
a hivataloskodást, no meg a diplomát.

A társadalomnak' á t  kellene a la 
kulnia és a régi idők szellemét leved- 
lenie, mert az a középkori felfogás 
már nem illik a mai kor keretébe.

A kormány megtette kötelességét 
és megszüntette a deliczitet.

A tőkét nem vonja el többé ter
mészetes rendeltetésétől. Most a társa
dalom és kor bebizonyítaná, hogy a 
kormány ügyességétől teremtett hely
zetet (elhasználja saját érdekeinek fej
lesztésére.

Ipar és kereskedelmet teremteni 
most a legjobb alkalom.

Béke is van, és a népek zavarta
lanul élhetnek a gyümölcsöző mun
kának . . .

Csak meg kell jelölni a munkát 
és felosztani a nép ezrei között.

A Dunántúli közmivelődési 
egyesület

már elérkezett arra az időpontra, a melyen 
megkezdi tulajdonképpeni működését: a segély- 
zést! Egyelőre ez természetesen csak nagyon kis
mérvű lesz, de kezdetnek nagy eredmény, hogy 
az alakulástól másodévre már meglehet kezdeni 
a segélyezést. Még egyetlen közművelődési egye
sületnél Síin volt erre példa, de nem volt példa 
arra a takarékosságra sem, melylyel a D. 1 E.-t 
vezetik. A mi egy! tünk megalakítása és két évi 
kezelési kiadása összesen 2572 frtot tett ki. ho
lott péld. az E. M. K E.-nek kezelési kiadása 
éveukint fölülmúlj, a /000 frtot. A mi irodánk 
majdnem kizárólag a taggyüjtésre költ, a mi sok 
papir és nyomtatvány költséggel jár. Szer 'y- 
fi/etést eddi;, csupán az Írnokok húztak ; j. ■ >g 
egy dunántúli ifjú havi 20 írtért végzi a/ *i 
teendőket. A titkár Porzsolt Kálmán, ki a , m-
/. t* főmunkatársa, nemcsak, hogy dijtalauu. zi
.v rend ki vül sok munkát, hanem az egylet, sz -á.108
apró kiadását a sajátjából fedezte.

Az irodahelyiség bére volt eddig t- rhoa.
mert a „Budapest" szálló, hol az ideiglei iroda
volt, hav önki ít 35 írttal húzta meg az eg\ letet.
E bt‘jón ugy s g,tettek, hogy a", egylet ' .{.kár
az t ■t igazgatósági tagjának, Hál « J •nek
a In zaba n 1 Özösen béreltek nagy lak Y

készitésére, Takács G. Vend-! zólyomi laka-, > 
ks.ut.iuk ágyberendezés kolera és járváuykórhá/.ak 
részére, dr. Olali Gyula budapesti lako«, uj töivk- | 
rá'ó Szálló La.os szabadkai lakos, általános áf- ■ 
rakó léptek, Gyöngyo->sy Z dtán budapesti lakos , j 
s/abá'zuti mintalapok, Kanitz Adolf budapesti 
lakos

A falak szárazon tartása. A falakat ket
tős bevonattal keli ellátni. Az egyik bevonat kas- 
tiliai szappanból és vízből, a másik tinisóból és 
vízből áll. A keverékek aránya 340 gr. szappan,
4 5 I. vÍzhez és 225 gr. limsó, 22 5 1. v Ízhez. 
Mielőtt a mázolásra szánt anyagot használatba 
vesszük, feltétlenül szükséges, hogy a szilárd ré
szek teljesen feloldva legyenek. A mázolás alkal
mával kell, hogy a falak tiszták legyenek, a 
levegő hőmérsékének pedig nem szabad 10*C. 
alatt lenni Az el«ó, vagyis a szappan mázlat 
forró állapotban vétetik fel, még pedig e-y la
pos kefével, amikor arra kell ügyelni, hogy a 
mázolat a falazaton burkolatót képezzen. E'.en 
első mázolat 24 óra hosszat szárad és keménye- 
dik. mielőtt a második mázolat eszközöltetik. Az 
utóbbi mázolat keverékének felvitele 12 — 17°C 
hőmérsék mellett in*gy vegbe. A további 24 óra 
után következik ismét egy szappanmázolul és igy 
tovább, míg az egész falazat látható bevonattal 
lesz födve. A szer jó hatásának bizonyítékául 
Baker tanár a ne’.vyorki központi parkbau lévő 
Broton vizépitméuy tartóját hozza föl. Ez tiiusó- 
és szappanoldattal való uégysz* ri felváltott má
zolás után teljesen vízhatlanná vált.

(Jvószer az eziist-táryyak megfeketedése ellen. 
Tudvale.ő dolog, hogy az -züst. ha különös óv«5-

intézkedes né! .fii tétetik el, rövidebb, vau - .. -z- 
«z»bl> idő múlva megfeketedik felületén. Ennek 
az oka a c . nem minden légkörnek kéuköueny 
tartalmában >‘M az ezüstnek azon nagy hajlandó
ságában kere.vndő, hogy annak kéntartalmával 
együtt fekete kénezüstté egyesüljön. Ha ezüst 
tárgyakat a megfeketedóstől megóvni akarunk, 
ajánlatos azokat egy gyönge színtelen lakkret-g- 
gel bevonni, vagy pedig amennyiben ezeknél lakk
bevonat alkalmazva ne volna, mint kések, villák, 
kanalak stb-uél, ón, ónfehér, vagy még inkább 
ólomfehér papírba burkolni. E papiros tegezéi- 
szerültben úgy készíthető, ha óuport, ónfehéret, 
vagy ólomfehéret keményítő-csiriz segélyével kö
zönséges papir felületére erősítünk, vagy ezen 
anyagokat a papírba már annak készítésekor be
lefoglaljuk. Ilyen papírok és mindenekfölött az 
ólom teher papír még nagyobb rokonságban van
nak a kéuköueny kénjével, mint a fémezüst * fel
oldják azt. még mielőtt az az ezüstáruhoz hatol
hatna. Megjegyzendő, hogy főleg az ólomteher, 
kevésbe az óufehér, mérgesek, amiért is e papí
rok használatánál kellő óvatosság fejtendő k.. 
Megfeketedett ezüst tárgyaknak • \ - é
tétele czéljából ajánlatos azokat aiu. 
tenni, vagy kefével, vagy törlöbÖrr* I, mel \ k  
szalmiakszeszszel vannak meguedvesitve, megtiH*- 
togatni. A szalmiákszesz feloldja a fekete kén- 
i'ZÜstöt, anélkül a/.oubau, hogy a fémes ezüstöt 
megtámadná, ami az eddig használt eljárások 
fölött nagy előnyt biztosit.

A fegyverrészek kemény itésére a ruhla-i „Waf- 
fensclituied" a következő tanácsokat írja: A vas- 
rés’eket legjobb durva, porrá tört szénnJ lelt



egyletr-- az irodahelyiségért, mely egyszersmind 
ülésterem is, csak lievi 20 írt esik s illések al
kalmával. .1/ egylet szobája nem elegendő,
rend i áli >. ,tkái magán lakása is. Előny
e meiiei* * í v a egyleti irodában hivatalos őrá 
majdnem egész nap van.

Az egyletnek eddig nem volt pénztárosa, mosta 
pénzek egyenesen a !• számitoló bankba irányittat- 
nak a postán. A bank bán azonban naponkint több 
millió : irogv'ri meg, a miért gyakran krajczáros 
tételeinkké 'iiriin volt baj; pénz sohasem hiány
zott. d • a. apró adakozásokat összeadva, egy 
név alatt esették be, a mi egyleii kezelésnél 
persze hiba.

így végre a közgyűlés után pénztárost vá
lasztott az igazgatóság. Dr. Fekete Ignácz ügyvéd 
és közgazdasági iró személyében, a ki a napokban 
Vette át a pénztár kezelését, s ezentúl úgy a be
írás, mint a nyugtázás szabályozottan megy. A 
pénz azonban ezentúl is mindig a bankba fog 
tétetni minden héten s itt kamatozik már több mint 
30.00't írtunk. Az egyleti évkönyv a tagolt egy 
részének a héten küldetett el, mert az tapasztal
tatok, hogy a nyáron a tagok legnagyobb része 
nem volt hon e az évkönyvet kétszer kellett el
küldi,

A r. élyezés megkezdését már kimondotta az 
igazg- I ■ *u . de még nem rkeztek a tan! ■!- 
ügy- a«iátok, melyeket a segélyezésnél az
igazgai .'íg figyelembe akar venni.

i\ 1 M i/.gii'omban is észlelhető némi haladás, 
melyikei i;i titkár indított meg, az egyik
a Dm i ú nyaraló helyek pontos összeírása, a 
másik pedig a vidéki múzeumok létesítése, sőt 
az utóbbi ügyben országos mozgalom van kelet
kezőn n ,s ha pár év múlva egy csomó iij múzeum 
lesz a.-, országban, ez is a D. K. E. dicsősége lesz, 
n - i'.- kebelében Porzsolt az eszmét felvetette.

tiirek és különfélék.
O Fel*6ge a  k irá ly  névünnepén a 

helybeli róni katli. plébániai templomban az ün
nepi Te Deumot és misét ft. Gáspár Ferencz plé
bános tartotta. Jelen voltak a hatóságok és hivata
lok képviselői A róm kath. és áll. elemi iskolák 
növendékei tanítóik vezetése mellett ott valónak. 
Nemzeti zászlót — daczára a lapban közzétett 
felhívásnak -  csak három házon láttunk Tartsd 
meg Isten még soká jó királyunkat !

A k o le ra .  Daczára minden vé
dekezésnek, a kolera már hazánk fő
városában, Budapesten szedi áldozatait,

sőt a közeli dunamenti városokból is 
érkeznek kolera-hírek. — Jó lesz vá
rosunkban is minden lehetőt elkövetni, 
hogy ha már neui keriilhetnők, leg
alább mérsékeljük erejét. Tisztaság a 
legbiztosabb ellenszer. A karbolozás is 
ajánlatos, különösen árnyékszékek, trá- 
gyadombok körül.

— i r á n y  m enyegző , Ritka szép ünne
pélynek volt színhelye e hó 4-éu Tótkeresztur. 
Ekkor ünnepié meg Berke János, az egész járás
ban általánosan tisztelt és szeretett ev. leikéi/, ur 
50 éves házasságának jubileumát szűk családi 
körbeu. Az ünnepély lefolyása igen meghatói volt. 
— Délelőtt 11 órakor bevonult az agg házaspár 
gyermekei, unokái és dédunokái kíséretében a 
templomba, hol egy alkalmi dalnak férfi- és női 
vegyes kar állal — melyben az egész család sze
repelt — eléneklése után Nt. S/.inicz Lajos bo- 
dőhegyi lelkész ur, a jubilánsok veje, mondott 
szívhez ható beszédet és imát, mely után ismét 
éuek következett. A templomból az iskola “gyik 
tantermébe vonult az egesz család, hol ismét egy 
alkalmi dal-iuia eléneklése után a jubilánsok 
egyik unokája, Szinicz Hermina, egy kis beszéd 
kíséretében átadta nekik a családi törzsképet, me
lyet gyermekeik Grádbati készíttettek. E jelenet 
annyira meghatotta az egész családot s az összes 
jelenlevőket, hogy mindenki sírva fakadt s a dal- 
ima m'g k '.ilkező versét lehetetlen volt Hiéná
kéiul. Utálnia még Vuesák Aladár mondott Pó a 
Lijós költőnk áltat irt egy alkalmi versel, niely- 
lyel a/ Ünnepély be lett fejezve. Következett eb*d 
után zongora mellett tánc/, stb. A családi törzs- 
kép 17ő cm. magas és 130 cm. szeles s művé
sziéi kivitelű, mely dicséri festőjét. Az egész, egy 
nagy tölgyfa, melynek törzsén a jubilánsok kabi
net nagyságú, ágain és galyjain pedig a gyer
mekek, unokák és dédunokák „vi/.it* nagyságú 
arc/képei vaunak, száms/.eriut 30. — Az Isten 
tartsa még soka egészségben az öreg házaspárt. !

A/. tij á l l i tm t it k á r  i t th o n .  Reiszig 
Ede kereskedelmi miniszteri d'lamtit.kár ur ő 
méltósága múlt hó 22-éu Szombathelyre érk zett 
s itt két iiajiot töltött, 24-én Képczetakra utazott 
s ott tiltott egy napot főispánunk és családja 
körében.

I  m v á i'ii icg y c  n ilelegMCs.ióh.iii. A
delegác/.ió tagjaivá vármegyénkből a főrendiház 
gróf Szápáry Géza főudvarmestert, ki a delegá- 
czió alelnökévé lett kinevezve, továbbá gróf Er- 
dódy István kir. fölovászmestert; a képviselőház- 
ból j»edig Széli Kálmán őrs/., képviselőt válasz
totta meg.

.1 in u r a  *4<» ni hu t i  öuk. tüzoltó-egyl t 
működő tagjai f. hó 6-án gyakorlatra vonultak 
ki, mely alkalommal gról Szápáry Pál, az egylet 
lelkes t. főparancsnoka, szintén résztvett a gya
korlaton. — Ennek befejeztével a teljes számban

bádog '-krénybe csomagolni, miközben a hádug- 
Hzekr .;:yt a vizedény fölött megfordítjuk, hogy a 
vas rés/.c.í%hez levegő ii < jusson. Mihelyt a szüksé
ges lm.ok el van érve, a keniényitőszer széneny- 
nyel látja el a vasat és igy aczél burkol a tót képez, 
mely a lehűlés után megkeményedik és egyidejil- 
leg s/i ,i szürkén és kékesen márványozott szint 
mutat \  kemény felület azonban csak csekély 
mérlekbmi hatol be s. vasrészekbe, minthogy ép 
mii', szio' kívánjuk megtartan', amely maga- 
8*1 írnél szül kéi kete asinbe megy át,

■•lóén a széneuy okvetlenül mélyebben ha
lé viszont a vas is merevebbé lesz. Isiné- 

■ akarnál a szó ieny behatolása a jó puha 
..und lassabban megy végbe, ngy. hogy a 

d g "i i . :.i irad. igeo j<í a betétei 
■*t hű töt! vízben eszközölni. Ezáltal kéjn- 
i.V'i.ik a betétnek a szükséghez képest na-
• agy kisebb keménységű burkolatot adni. 
m az agy csavarlyukai könnyen tulkemé- 
i. mint hogy az valamivel joliban faluidé • 

a vas töm-gébeii aránylag gyöngébb 
1 1 t**sl it v i/.i'de. y|).,ii Kemény,ölési r->-

p-m ŝ.-k . sak akkor következnek be, ha a kii! ő 
léteg Id.űtésuöl gyorsabb:;.! kénytelen összehu- 

•' ■v' !» belső rne < megengedi.
— I*1 ; ól keményítésnél azonban veszedelmessé 
válhatnék a vas belső kötelékének uieglazulása, 
vagy ha a viz - edény kemény aczél marad
vány beli vasból vigy roszul széntelenitott önt
vényből készült. E esetben az anyaga át meg át 
tivegk'-méiiyuyé s ey«rt. könnyen törékenyuyé lesz. 
T - i n vas már i» •méuyités nélkül is vesze
delmes

tol t>,
telt
vasú.,
beLó
leh.it
86 k V
gyű,.
Ellen
nyc:i
gitt
lesz.

Ifvüotjraf-anyag előállítása. Kitűnő hekto- 
graf-aoyagot kapunk, ha 100 gr. gelatint, 100 
gr. d* xtrint, 10«>0 cm* glycerint és ÖO gr’ ba
ri um*ul tatot, vagy 100 gr. gelatint, 400 cm' vi
zet., I-00 cm* glycerint és 100 gr. bariumsulfatot 
keveriiuk össze. — Az első mód szerint készített 
i" • * * -yag könnyén tisztítható, inig a iná-

szerint dóéiliti.tt olcsó és tartós. Igen jó 
hekt,;gr .t tintát kapunk 10 gr. parid violett, 10 
cui’ alkohol és 70 cm1 viz keverékből.

Olajragasz üvegtárgyak számára. II írom rósz 
ezüsttajt, 3 rés/, frissen égetett mészpor, 1 rész 
pipaauyag (fehér Bőim) összegyúrandó megfelelő 
mennyiségű lenolajjal. Evén enyv hideg állapot
ban használandó.

Uj eljárás fehérnemű k mosására. Tudvalevő 
dolog, hogy az erői szódalug a mosásba kerülő 
ruhát nagyon megtámadja, miért egy uj eljárást 
talalt k fel, mely e hajon hivatva vuu segíteni 
és mdy ennek következtében nvind nagyobb ked- 
veltségben részesül. Ezen eljárás a következő : 
Mint-gy 2 font, szappant fel kell oldani körülbe
lül 13 liter meleg vr/.lien, mely lúgba egy evő
kanálnyi terpentin és 3 evőkanálnyi szalmiák
szeszt, vagy amiiioniak-esenpHt öntsünk. E jól 
megkeverendő vegylilékben a ruhát 2 —3 óráig áz
tatjuk, mely idő alatt az, üst vagy edény iehdtőleg 
légmentesen elzárandó. Ezután a ruhát a szokott 
módon kell mosni és öblögetni A híg a körülmé
nyekhez képest többször is használható, mely 
esetben mindig egy kis terpentint (fél thrtás ka
nállal) es egy kis szalmiákszeszt (l evőkanállal) 
k- ll ho: uta lni. fi«eu uj mosó-eljárással sok időt., 
munkát és tüzelő anyagot lehet megtakarítani. 
A ruha ley,. evésbbó sem romlik, minthogy a szál- 
miakszesz s terpentin semmiféle káros hatással 
sincsenek a ruhára, ezenkívül a ruhát egészen fe
lesleges dörzsölni. — A szalmiákszesz mindjárt a 
mosásnál és öblögetésnél elillan, inig a terpentin 
szaga a ruhaszáradásnál tűnik el teljesen.

Az ember számokban. Az emberi test 105 
csonttal és 500 izommal bir. Egy felnőtt eub-r 
vérének súlya mintegy 15 kgrammot tesz. A szív
nek átmérője rendesen 15 cm.; p-rczenkiut 70-et, 
órán kint 4200-at, évenkint 25.792 ezret ver, 
minden egyes veres 44 gr. vért visz tova. — 
Oránkiut. átlag 1200-szor lólekzünk. melynél 300 
liter levegőt fogyasztunk el. A bőr 3 rétegből áll, 
melynek vastagsága 6 milliméter és 3 milliméter 
közt váltakozik. Minden négyzet centiméter bőr 
12 050 izzadó csövecskét tartalmaz.

inegjel mt tagok Murlasics József vendéglőjébe 
mentek a fáradalmakat kipihenni, ahcl gróf Szá- 
pary Pál t. főparancsnok által megvendégeltetek. 
Takács R. István t. h. tiszt poharat emelt a ta
gok közötti összetartásra s buzdította őket a fel
jebbvalóik iránti tisztelet- és engedelmességre, 
mely nélkül az egyletben az egyetértés megbom
lik és egyleti élet, nem létezik. A köszöuto gróf 
S'.ápáry Pál t. főparancsnok lelkesült éltetésével 
ért vé^et. Egy tüzes tűzoltó.

— X é iii ié rá ra  é b r e d ü n k ,  kelünk, uta
znak mindenütt széles e hazában. A muraszom
bati toronyóra törődik is a miniszteri rendietek
kel. Csapongó jókedvében most még folyton nyar
gal előre, mert nincs jó kormányzója. Azt a szi
laj ólát már mégis csak érdemes volna ám a 
zóna-kerékvágásba terelni, hogy legyen egyönte
tűség az idő meghatározásában!

— V a z u lu n k . A muraszoitibat-gyanafalvai 
vamt engedélyezési tárgyalása — mint hiteles 
forrásból értesülünk — november hónapban fog 
megtart Ini T-hát rövid idő múlva megtud ok 
a vasút életnép -s-égéről a hivatalos nyilatkozatot 
is. Bízzunk a I -gjobbau !

— .4 ni u ra  *4«> ni h a l i  d a l -  é *  zene*
e g y le t  f. hó elején az ev. népiskolába tette át 
gyakorló helyiségét. Az énektanítással Martouy 
Linzié helybeli ev. tanítót, bízta meg. ki a ren
des gyakorló órákat, a folyó héten és pedig he- 
t, nkint kétszer (hétfőn és szerdán) kezdi el. A 
dalárda Sylvester estélyén fog isméi nyilvánosan 
fellépni. — N •mzeti missiót teljesít a tevékeny 
egyesület itt. a határszélen, ép azért kétszeres 
erővel s kitartással a munkára! Dalár.

— A Eiiiira*zoiiil>iiti (*vwda folyó ki
adásainak fedezésére a magas kormány 120 frtot 
adományozott.

— JIu dó)ut.Au B 'dóhegyen jótékonyczélu 
zártkörű tánc'.mulatság lesz; tehát lel, tánczolni 
vágyó fiatalság! hadd szóljon kivilágos kivirradtiq.

— A iiu to ii .ti «llenöi*4é*i szemlék járá
sunkban a következő napokon fognak megtartatni :
1. \ . és királyi közös hadsereg részéről. 'el- 
ső-Lendván a körjegyzői irodában: oktobe : én 
a vizlendvai és bodóliegyi körjegyző cg ;-,ober 
ló-én a felső-lendvai és péterhegyi körjegyzőség 
területén tartó/kod<> 2. Muraszombatban a város 
házánál: október 17-én a csendlaki, muraszombati 
és proszuyákfai, október Iá án a márkusházi és 
vashidegkuti, október 19-én a mártonlielyi is 
tótkereszturi körjegyzőség területén tartóz ke dó 
cs. és kir katonák tartoznak mindenkor reggelt 
8 órakor megjelenni, kivóvén a fogságban levők, 
igazolt betegek és a folyó évben tényleges szol
gálatot. vagy fegyvergyakorlatot végzett legény
ség II A m. kir. honvédség részéről az egész 
járásra nézve Muraszombatban a városházánál 
lesz megtartva és pedig: l. október 28 án a 
muraszombati, csendlaki és mártonhelyi, 2. ok
tóber 29-én a márkusházi, vizlendvai, felső-lendvai 
és proszuyákfai, 3. október 30-án a vashidegkuti, 
bodóhegyi tót keresztúri és péterhegyi körjegyző
ségekre nézve, mely napokon mindenkor reggeli 
8 órakor az összes in. kir. honvéd legénység (az 
utolsó évfolyambeliek is) megjeleníti kötelesek, 
valamint a járás területén tartózkodó osztrák cs. 
és kir. Landwehr legénység is, a fogságban levők, 
igazolt betegek és a folyó évben tényleges szol
gálatot végzett legénység kivételével, kik a meg
jelenés alól felmentvék. Az elimradók uovember 
25 én Nagy-Kanizsán utószemlén kötelesek meg
jelenni.

— A kolera. Vármegyénk alispánja a 
kővetkező remleleiet intézte a főszolgabíró 
és polgármester urakhoz: A fenyegető dióiéra 
járvány befiurczolásának és terjedésének tneg- 
gállása szempontjából előzőleg több rendbeli 
körrendtíleteiiuben intézkedtem, s nem kétlem, 
hogy Tek. urak azoknak az ügy fontosságához 
mért szigorral és erélyesen foganatot szerez
tek Ennek daczára most, midőn a vész köze
ledése mindinkább valószínűvé válik, s a fő és 
székvárosban naponkint újabb gyanús jelensé
gek merülek fel, felhívom Tek. urakat, hogy 
az e részben kibocsátott rendeleteket a leg
nagyobb pontossággal hajtsák végre, s a járás
orvosokat, valamint a minden községbe!) meg
alakított járváuybizottságokat kettős éberségre 
s tevékenységre sarkalják s kötelezzék. Fősuly 
fektetendő a tisztaságra, okszerű és józan 
életmódra. Olt, de csakis ott., hol a trágya- 
gödrök közvetlen a lakás mellett, vagy a kút 
közelében vannak, azok eltávolitandók, ille
tőleg kitisztitandók s kellőképen fertőtleni- 
tendők. Gondoskodjanak arról, hogy minden 
község tényleg el legyen látva kellő meny- 
nyiségíl fertőtlenitési szerekkel, s azoknak 
alkalmazása iránt az elöljáróság teljesen 
tájékozva legyen, nehogy ezen szerek csak 
elpazaroltassanak. Különös gond fordítandó a 
vendéglők, vágóhidak, utczaterek, iskolák, s 
egyéb közhelyek tisztántartása s naponkénti



fertótelenitésére. A járvány kiütése esetére 
cholera-szoba és megfelelő számú ápolok előre 
biatositandók. Gyanús cholera betegedési 
esetek azonnal bejelentendők és ily esetekben 
»z elkfllönités iránt a körülményekhez képest 
intézkedés teendő Ezek képezik lényegét és 
rövid foglalatját azon intézkedéseknek, me
lyekre tek urak figyelmét ezúttal is felhívom 
r/oii reményben, hogy saját hatásköreikben 
kötelességszeiflleg megtesznek mindent, a mi 
a fenyegető járvány b« hurc/.oIásának akadá
lyozására 8/fikseges. Ezen rendeletem vételé
ről és tett intézkedések eredményéről f hó 
15-ig jelentést várok.

Szombathely. 1892 évi október 1-én.
Károlyi Antal, alispán.

— t í r ő f  S / . f t p á r j  I i A«í/.IA  ors’/ágns kép
viselő urnák  Olas-/,or.s/.n^ uralkodója az olasz v«s- 
kori'iiH-reiul kö/.ép keresztjét adom ányozta. G ra
tu lá lunk e* újaid) kitüntetéshez !

— K yllváiiow  köszönet,. M iula/ok, kik 
k■ölvén leányunk temetésén folyó tűi 4-én meg
jelentek és részvét, nyilvánitá ukkal fájdalmunkat 
enyhit'-tté! , fogadják legőszintébb kö-zönetlinket. 
Tótkeresztur, 1892. október 6.

Szeredy Viktor és neje.
— 4 iiiiii'a*zoiiil»»ti já rá s i tim itókör  

ő-/i kői gyűlését f. hó 5-én a muraszombati áll. 
• I népi-kolaban tartotta meg. A tanítók kevés 
kivetettel C akiiem mind jelen voltak 8 azonkívül 
u helyi) li intelligenczia köréből többen. E gyti- 
lévii i- j- lét adta a kör él t képességének s bebi
zonyított:., hogy c/éljának igyekszik tői* t. Iliető- 
l'g  megfeletni. Olas/y Teréz mitr iszom háti áll. 
tanítói ó tartott gyakorlati előadást a magyarok 
törVn' linéből. A jelen volt. leánykák í: leletéből
látni lehetett hogy a muraszombati áll. iskola 
nem falusi iskola, hanem határozottan városi s 
mint ilyen bármely más városi iskolával kiállja 
a versenyt. Olas/y k. a. pedig fényes bironyité- 
kát adta, hogy öntudatos, határozott jó tanerő, 
kire gyermekeink nevelését bátran bízhatjuk. Sin- 
kovich Dénes vaskorpádi áll tanító pedig szépen 
átgondolt értekezletet tartott a törieurleni tani- 
tás.iról E !■ trevaló indítványt terjesztett be Eberl 
Rí'ii imiriis'/nmbati áll. tanítónő, a könvvtár gya
rapítására. Nevezett indítványozta, hogy a könyv- 
vek díj nélkül szolgáltassanak ki olvasásra és 
ehelyett évenként társasössze jövetelek, tombola, 
azavalat énekki 1 egybekötve rendi zteasenek. nn ly- 
n*k jövedelme könyvek beszerzésére fordittassék. 
Kövi-tke/ett a t\s/.tiijitáH, melyen a kör érdemdús 
elnöke Völgyi Ferenc/, csendlaki róni. kath. ta
nító újból meg választatott. A tisztviselők is ugyan
azok maradtak. A gyűlés befejeztével a tanítók 
Murlasics József belyb-li vendéglőjében társas 
abédhez gyülekeztek. A kilfuiő ételek és italok 
mellett a társaság mindvégig a legvidámabb han
gulatban mulatott s végre a helyben időzó M**l- 
lini B-*la szakavatott fényképész által u kerthtí- 
Jyiségb’U csoportosan lefényképi-ztett,etett az egész 
tár-aság. Öt óra télé a hasznosat] és kellem-seu 
töltött, nap kedves emlékével tértok haza a mura- 
ay.ombuti járás apostolai. r |.

— .1 m e z ő v á r i f a is k o lá b a n  a vasme
gyei gazdasági egyesület által ajánlott gyümölc- 
fajokból 5o0 db 2 —4 éves alma- és kört* olt vány 
darabon kint 20 30 krajczárjával eladó. A csoma
golási és szállítási költség megrendelő által vi- 
eel'inlő — M gr. túléléseket elfogad Kolossá Fe
renc/. állami tanító mint faiskola-kezelő. Az oltvá
nyok kiszedése e hó 15-ke uláu veszi kezdetét.

— A nuxitaiii já rv a n jo w  időben ta
lán nem les/, érdektelen reprodukálni a magyar 
községi és körorvosok országos egyesületének, 
továbbá a balneologiai egylet hivatalos közlö
nyének a „Közegészségügyi Kalauzának .kitűnő 
COgnac-1 czim alatt folyó évi márczius 20-iki 
•rámában közölt hiret, annál kovéshbé, mert épen 
m cognae az. i í vet a cholera ellen nagyon aján
lanak. A nevez tt szaklap e/.eket Írja: „Újabb 
időben egy rendkívül finom és jó cognac jelent 
meg a közfogyasztás piaczán A gróf Eszterházy 
Géza-féle cognac úgy a tiszta előállítás, valamint 
szesztartalom tekintetében oly kiváló szeszpro- 
ductum, hogy annak akár egészségesek, akár a 
javaslat szerint betegek számára való használatát 
a  legjobban ajánlhatjuk." — Az orvosi gyakorlat 
az újabb therapiában lényegei szerepet juttat a 
cognacnak h azért azt hisszük, hogy ezen minden 
tekintetben elsőrangú cognacnak megismertetésé
vel és ajánlásával jó szolgálatot teszünk orvos
lásainknak.

— Törvlny-javanlat a marhák ragadós 
tüdólobja ellen. Éppen vármegyénk is azon me
gyék közé tartozik, mely határszéli vármegye lévén, 
a marhák közt járványszerüleg fellépő tüdólob 
eseteiben sok kárt szenved. Ha Alsó-Ausztriában 
tör ki a vész, akkor védekeznünk kell ellene, ha 
Stájerban, szinte. Ha pedig nálunk van, akkor 
legnagyobb a baj, mert a szegény gazdák se 
tőled, se hozzád. Mennyi szekatúrának, mennyi 
vexatiónak vannak ilyenkor kitéve! Most mind a 
k é t  állam kormánya ez ügyben közösen megálla

pított törvényjavaslatot terjeszt az illető törvény
hozó testületek elé, mely hivatva lesz a bajon 
lehetőleg segíteni.

— MejflliváN. A szom bal hely-egy házi)" yei 
róni kath. tanitó-egy^süK-l fótsági köre f. vi őszi 
körgyülését október hó 17 én délelőtt 9 óra után 
Mártonlielyen a kath. népiskola helyiségében t: ríja 
meg: melyre a tisztelt, tag urak és tanügy barátok 
ezennel tisztelettel megbiválnék. A gyűlés tár
gyai: 1. Múlt tavaszi jegyzőkönyv felöl vasasa es 
hitelesítése 2. Elnöki jelentés a tör féléves álla
potáról. 3. Gyakorlati <>| adás egy szabadon vá
lasztandó tárgyból Wagner Miklós perestói tanító 
altul. 4. Tagsági dijak beszedése. 5. Értekezés 
«A gyermek testi, eikölcsi és szellemi nevelt-- 
tése. születésétől fogva az iskoláig* Cz. tételről 
Wilfinger Károly muraszombati tanító által. 6. 
Indítványok 7. A jövő körgyülés helyének, ide
jének és tételeinek kitűzése. A gyűlést, pont 9 
órakor tartandó szent mise előzi meg. Cseudia- 
kon, 1892 október 6-án.

Völgyi Ferencz, a kör elnöke.
—  K o n k i i I I i  L hJo n  a következő levelet 

intézte gróf Eszterházy Géza úrhoz, kinek neve 
hírneves cognacgyára révén oly általánosan is
mertté lett: Via dei Mi He Turin, 1892. jnniin 
17. Méltóságom Gróf Eszterházy Géza urnák Bu
dapesten. Tisztelt gróf ur! B küldeménye 
megjött, gyártmányát kitünően jónak találom s 
nem lehetne eléggé bűzditanom () .t, hogy foly
tassa kitartóan haladni a Cognac ipar meghono
sítása terén. Iparszerüleg feldolgozni a föld ter
mékét, oly feladat, mely felé minden polgárosodott 
társadalom törekszik ; ezen törekvés azonban két
szeres érdem olyanoknál, kik. mint. Ön tisztelt 
Gióf ur, a társadalom magas köreiben születve 
legyőzik azon előítéleteket, melyek mindenütt, de 
kivált nálunk, gátat emelnek a születés és az 
ipar igényei kö. t : -- midőn tehát egy magyar 
főnemes ipart alapit : szolgálatot fesz honának és 
példával jár elöl. melyet nem lehetne eléggé 
nagyra bto-ülni. Nálam e nagyrabecsülést fokozz i 
elismerésem azon gyengéd gondolata iránt, hogy 
nekem a legelső töltésű palaczkot niegküldé; — 
a legelső töltésű pulaczkból az első poharat, az Ön 
egészségére ürilem, azon óhajjal, hogv a hazafi is 
magyar Gróf, angyalföldi cognac- és p ' ő b o r -  
gyárn; gyarapodjon és szolgáljon például unnak, 
hogy a hasznos tevékenység a társadalom minden 
fokozatát díszíti. Fogadja Gróf ur őszinte nagyra
becsülésem kifejezését.. Kossuth Lajos m. p

— Á lta lánost t is z t i  f g j i e l  S z o m b a t
h e ly e n . Károlyi alispán, L»ky tszéki elnök, 
Számmez főmérnök. Török polgármester, B irdossy 
J«nŐ Kassay pénztigyigazgató, Gaár, Ermuzt, Dr. 
Weisz s többen felhívást teszuek közzé egy „ál
talános tiszti egylet" alakítása iránt. Az egyesület 
Czélja volna kis havi betétek mellett tagjainak 
pénzbeli kölcsönöket nyújtani, — tagjaitól beté
teket elfogadni és gyümölcsözővé tenni azáltal, 
hogy e betétek kikölcsönzéséből folyó nyereség 
ismét az összes tagok javára esik. Ezenkívül az 
egylet lehetővé teuué a tagok könnyebb és sűrűbb 
érintkezését s igy az anyagiak mellett a szellemi 
érdeket is előmozdítaná. Állami, megyei, községi 
tisztviselők, bírák, ügyvédek, orvosok, tanárok stb. 
szóval mindazok, kik szellemi tőkéjüket tudják 
érvényesíteni és értékesíteni a mindennapi élet 
piaczán, volnának az egylet tagj ti. A belépési 
bejelentések októl)-r 10-ig Vas vármegye alis
pánjához iutézendők. Ajánljuk az érdekeltek 
figyelmébe !

— A ImU '^ Imu-Iíiií távlov.iglá-nál Miklós
Aladár, a 16. huszárezred fi.ital főhadnagya e hó 
4-én r. <ge| 9 óra 34 p«rc/,kor érkezett be B :r- 
linbe elsőnek és pedig az irt nem korábban, mert 
lova lábát egy szeg megsértette s ez okozta a 
legalább 3 4 órai késedelmet. — Második volt
Csávossy Gyula huszárfőhadnagy, ki 11 óra 17 
perczkor ért Berlinbe, mindkettő félvér magyar 
katiczáu.

— A sző lő k  e lle n sé g e i. Egyiket alig 
győzzük le, jön a másik. A fillox^ra ellen még 
lehet védekezni széukóiieggel és sok termelőnak 
áll a szőlője ma is; de ez nem volt elég; ezután 
jött a perouoipora. Tehát permetezni! teszik is 
sokan, egyik sikerrel, másik nem. Ez sem elég, 
utána jár nyomban a zöld rothadás, a fürtök még 
éretlenül lehullnunk a tőkékről. Ez sem az utolsó 
csapás! A gyökérpeuész is pmztif sok szőlőben s 
egész vágók vesznek ki. Újonnan p«dig olyan 
apró rovar lepi el a leveleket, mint a kendermag- 
bogár s átlyukgatja azokat, majd a gyökérre megy 
s a tőke egy év alatt kidől. Mi jön még a sze
gény gazdára?

— K i t i l t o t t  (ú tik ö n y  v. A vall. és közokt. 
minisztérium „Leitfadeu beim ersten Schulunter- 
riclit in dér Geschio.hte und Geografie" czimtt 
tankönyvet Knapp Ernőtől, a benne előforduló 
közjogi tévedések miatt, az ország németnyelvű 
tanintézeteiből kitiltott».

— A k& löucz n a p ló ja .  Birliubeu nem 
régibeu meghalt egy 73 éves agglegény, a ki 
naplót hagyott hátra, melyet 18 éves korától 70 
éves koráig vezetett. Minden „üzletév" egyik szü
letésnapjától a másikig tartott. 52 év alatt 
628 743 cvgiraM.it u G o t ••!. E möI 43 G32 ó‘.

ajándékba kapót! többi 58502l-érl prd:g 41.732 
márkát adóit ki. Ugyalia/oi idő alatt 85 nadiágot 
készíttetett magának 1843 márkáért, 74 kabá
tot és mellényt 3163 ni irkáért m 62 pár 
czipőt. 1322 márkáért. Étim -nált 298 inget és 
326 gallért, melyik öaszesm 1 143 markába ke
rültek Megivott 28-/86 kiigji világos sört és 
77.347 krigli barna sört. E 'örin»*niiyi égért, és 
különböző f-nepsznkérl 21.409 márkát adott ki. 
Borravalót o231 máikat Osztott svét. Egy évig 
miut vegetáriánus élt,, s a mikor újra vísm/.m akart 
térin a busevésliez hosszabb ideig undor fogta el 
a bústól. Próbált, egy ideig meleg ételiéi élni a 
mi sikeiült is neki. de a mikor c-ak hideggel 
akart élni. heves gyomorkatariisba eft,>tt. Naplója 
a következő szavakkal végződik: „.Mindent meg
próbáltam, sok mindenen átláttam, de semmit 
sem végeztem !“

Vegyes rövid hírek.
A m e!”  é h ó l. Széli Kálmán közelebb va

rat latiul m ■'látogatta a szentgotthárdi kerület 
választóit. Mint értesülünk, a kerület mindenütt 
nagy lelkesedéssel fogadta képviselőjét. — bher- 
iipl György jeles 'rtman legközelebb i.-om 
‘ ö dijat nyi rt a s grá i futtatá l • -
seuybeu és egy akadályversenyben. - Ő Felsége 
a király Korchmároí >ár vaavái ir. járáabi- 
rót hasonló minőségi) . Kőszegre hely- /.te át. — 
Dr. Feichtinger Ernőt ő Felség: a i. ■ uh  a vas
vári kir. járásbírósághoz név /1 i járasbirdvá.

A lia? uíióf. A budapesti h<iz
— c kitűnő sikerrel • l< -k.
— Belügyminiszteri rendelet alap. .u hatósa.M iu- 
tézkedes tétetett, hogy Uudap ötről bármi utón

' :g y á a . . .i ée t e r-
:■ tárgyak,

mii 1 vise i ruhák, bőrök, rongy sfb. 5 napi 
orv ■: -Megfigyelés alá veendők. — Lukács Béla 
kr,r-..!:e i.)lmi miniszter leiratot intézett a fő- és 

isógéhez, mely I arról értesíti, 
hogy a kormány a milleuuáris . állítást a város
ligetben kívánja megtartani s j c.élből felhívja 
a fu- és székváros közönségét, hogy a volt kiál- 
litú'- területetek -gy részét bocsássa rendelkezé
sei . — ! , h.. • Ipoly, a szent-banedekreud főapátja 
•*Iai!mi szándékozik a remi tulajdonát képező Ba- 
laton-Füredet 600.000 frton. — Október hatodikat 
az idén is megünnepelte Budapesten a/, egyetemi 
ifjúság. — Alsó-Lendva községe a földmi velesi 
m. kir. minisztérium rendeletével filloxera-zár alá 
helyeztetett. Az idén mégis közepes termés várható
— Ugyanott múlt hó 28 áu a Zala-Egersz-g felé 
irányított vonat tolatása és összeállítása alkal
mával egy váltóőr a dorongot roszul illesztvén a 
kocsi kerekei közé, az úgy ütötte mellbe, hogy 
azonnal szörnyet halt. — Fiúméban nagy felhő
szakadás volt, amely jelentékeny kárt, okozott.

A k ü lfö ld rő l .  A németek császárja e hó 
11 -én, kedden érkezik Becsbe külön vonattal. — 
Turkesztánban egy eddig ismeretlen járványos 
betegség pusztítja az ország lakosait A betegség 
sokkal veszedelmesebb a koleránál Asklabadbó! 
érkező jelentések * érint a járvány mind egvre 
jobban terjed a Kaukázus felé. N-lnuy nap alatt 
2009 ember esett áldozatul a .zornyil bet*gseg 
uek. Az uj járvány hasonló a fék te h'iulőh i 
csakhogy a halál még sokkal gyorsibbii kőv-M- 
ke/.ik be.

A vértanú özvegye.
(Tórtéajtke a szabadsá̂ Uarcz utáni időkből.)

A d . . i grófi várkastély gazdi nélkül 
volt. Urat a gyászos emlékű 1849. évben 
végeztette ki a kegyetlen lilynau azon sok 
halhatatlan nevű vértanúval együtt, kiknek 
nagy neveikhez s tetteikhez mythoszi mondák 
fűződnek.

A kastély azóta csendes volt. Kint a 
százados fák lágyan susogo lombjaikkal övez
ték körül s csókolgatták a molllepte, régi 
falakat, a lombok közt füíyőrésző madarak 
paradicsommá változtatták a kastély kör
nyékét. — Bent a legnagyobb ellentét volt 
a külvilággal. Szomorúság és gyász uralko
dott az ott lakénak szivében, kinek borongó 
kedélyvilágát a kis madárkák bájos éneke s 
a viruló természet ékességei sem tudták ieg- 
kevésbbé sem felvidámitani.

Az ott lakó a kastély fiatal úrnője volt. 
Már sirui sem tudott; eltompitotta szivét a 
keserű bínat. Csak néha néha jelent meg 
szemében egy-egy sokat mondó könycsepp, 
melynek csillogásában az elvesztett boldogság 
elszáradt rózsája látszott.

Az 1855. év nyara volt, tehát hat év
vel kő óbb az o; y.ágo; váiMig és uifuia aa»



nak, hogy a kastély ura a gyilkos lövéstől 
kiadta nemes lelkét. — Az özvegy nem tette 
le a gyászfátyolt; örökké gyászt fogadott 
férjéért s a vallásban keresett vigaszt.

Egy délután kinn az udvaron kutyauga
tás hallatszott. Alighanem valami ismeretlen 
jövevénynek akarják meggátolni az utat.

Az Idegen a grófi kastély felé tartott. 
Elnyűtt, kopott ruhába öltözött, körülbelül 
35 — 40 év körüli férfi lehetett, kinek arczá
rói, szemeiből sok küzdés és szenvedés nyo
ma tükröződött. 0 ysin volt arcza, mintha a 
börtön dohos levegőjét szívta volna már hosz- 
szu ideig; szemeiből megtört, de nemes 
büszke lélek sugárzott

Az idegen a grófnéval akart néhány szót 
szólni. A cselédek a kopottas külsejű férfiú
nak elutasító feleletet adtak — de biába, 
mert az idegen szándékától nem állott el. 
Vegre bej len tették.

A grófné egyedül volt szobájában s kere- 
veten ülve egy könyvet tartott a kezében, 
melyekből gyakran föl-fölnézett s merengett 
az . iiy -/étben letűnt boldog napokra, a 
délibáb • . reményen. Keserű gondolataiból 
az ina* s va zavarta fel.

— M'ltóságos asszonyom, egy szegényes
kinó/e 1 v; udorió várakozik, ki méltóságod
dal ■ v' i,! a orv' Mii akar. Nem akartam be
jt K;. : . , *i» ő a r pi .ráta, hogy addig el 
nem ‘áv<_ik » « telybol, tűig nem teljesít
jük : ;• .

A g ofné — minden szomorúsága mellett 
is - • l • * i.csi lett. Vájjon mit akarhat vele 
egy vándorló? — Kis idő múlva kiment az 
idegen! -íi nyugodt arczczal állt az ajtó
ban s varias meghajtással üdvözölte az 
úrnői

— Mi járatban van szegény embertár
sam ? Kordé egykedvű.a a grófné.

Az idegen belenyúlt zsebébe s elővett 
egy vastag arany pecsét-gyűrűt s egy össze
gyúrt levelet és átadta azokat e néhány 
szóval:

— Ilit évig őriztem e két tárgyat a 
börtön nedves falai között.

A ki nekem átadta, azt hitte, hogy én 
kevés idő múlva kiszabadulok a súlyos rab
ságból, de <iz hat évig tartott.

íme most átadom ezeket. Ha szerette 
azt, a kitől ezek valók, úgy őrizze meg 
azokat nevével együtt.

— Ez az én férjem gyűrűje, ez az ő 
Írása! kiálta a grófné túlvilág! örömtől ki- 
gyuiadt arczczal.

— Nem téved, f.deié az idegen.
A grófné fclszakilá a levelet s olvadni 

kezdé•
.Kedves, szeretett nőm! Földi létem 

utolsó estéjén Írom e sorokat. Mikorra ke
zedbe jut gyűrűmmel <Jgyü*t, már a föld alatt 
leszek. Magyar voltam testestől, lelkestől s 
az ármány * gonoszság ezért kárhoztatott a 
börtön dohos levegőjére s holnap a — ha
lálra. Őrizd meg emlékemet s nevemet, ha 
szeretn

Isten áldjon meg, légy boldog. Óhajtja 
még a síron túl is szerető

ií4u. okt. 5 Férjed."
A nő elolvasta a levelet s arczán a túl 

világ szende mosolya jelent meg. Merengve 
báinu't az idegenre s összeesett

A felújított fájdalom‘ól a szive meg
repedt.

Az idegen pedig eltűnt.
Pereszlényi Zoltán

Nem tudja, hogy mi a neve.
Mulatságos esetről Írnak a lap >k Mon

dókról. Egy czigánylegény állott a pótsoro- 
zásra id» érkezett katonai bizottság elé.

— Mi a neved ? kérdi tőle az alezredes.
— Már hogy á/s én nevem csókolom a 

kezsit. Iáhát?
— Igen, igen, a te neved ! türelmetlen

kedett, az alezredes
— J ij, instálojn alássan; 21 estendeje, 

hogy keresztvizs alá tartottak Husonegy év 
alatt pedig nemcsak a nevét felejti el ázs

ember, hanem ázst is, hogy siletett. Hanem 
e hol a kisbiró, ázs tán tudja, mert sokszor 
akadt vele peres igyem.

Aztán a mellette álló kisbiróhoz fordult
— No kisbiró urain, mondja meg ázs 

uraknak, hogy mi ázs én nevem.
— Kérem alásan a tekintetes bizottságot, 

hogy tudhatom én ennek a czigánylegénynek 
a nevét, mikor az az alsóvégén lakik. Jó 
magam még soha sem szólítottam a m vén, 
hanem a törvény nevében a botommal bök- 
döstem a hátát, hivatalos biztatóul csak any- 
nyit mondván: „Co be a dutyiba, gazember! 
De, ha jómagam nem is tudom, majd meg
mondja a legény édes apja, a ki az udvaron 
ődöng."

A kisbiró kinyitotta az ajtót és beültette
a vén czigányt.

— Honnan tugyám, mikor ázs a kelyek 
ázs első felesigemtil való.

— Hát kendnek mi a neve? dörgötl az 
alezredes az öreg czigányra.

— Zsiga, instálom alásan.
— A vezetékneve.
Az öreg czigány a tiálioz fordul s meg

üti a vállát.
— No te nagyokos, mondd meg. ha tudod.
A sorozó bizottság elé hívták a czigány

legény famíliájának valamennyi tagját, de 
egyik se tudta megmondani, hogy mi a le
génynek a neve.

Csak egy kérdésre tudott a czigány le
gény válaszolni.

— M.c oda hit3n vagy?
A czigánylegény büszkén előre vágta a 

jobb lábát, kidfiVesztette a mellét s az al
ezredesnek bátiuii a szeme közé nézve azt 
k iá lto tta :

— Rodics-baka, kérem alásan!

Irodalom.
— Szem ély  é k r ő l ,  eseményekről, konkrét 

es elvont fogalmakról lehetetlen inai nap oly 
ismereteket gyűjteni, hogy az olvasmány és tár
salgás folyamán számtalan esetben tanácsadóra 
ne szorulnánk. Ily tanácsadó az , Atheiiaeum Kézi 
Lexikona", mely e/.er meg ezer czikkében jó, 
szabatos tájékozást nyújt az emberi ismeretek 
minden ágáról. A Kézi Lexikonból most je|-nt 
meg a 25. füzet, mely Mátyás-tói — Moler-chotl ig 
terjed és 2 szép melléklettel van díszítve. A K zi 
Lexikon Acsády I. akad. tag által jelesen van 
szerkesztve, kiállítása fényes, minden sorát haza
fias szellem lengi át, — megszerzése pedig olcsó 
áránál fogva bárkinek is lehetséges. — Az Athe
iiaeum Kézi L>X'konáuak I. kötete (A — K) mai
kötve is megjelent és ára díszes és erős félbőr
kötésben 8 forint, fil/ve 6 fit. Az <*gész mű 4(j 
! űzet re fog terjedni. B-i-zei'/h-tö 34 krajc-aros 
füzetekben, 3 forintos télkötet* kbeii i*, Megren
delhető az Atlienaeuni könyvkiadóinvatalatól B i- 
dapest, Ferenc/.iek tere, vagy bármely könyv ke
reskedőtől.

— I ’i fé rf i k a r o k .  Az „Apollo" kar-
gyiijtemény ezentúl Erkel Sándor Orsz. karnagy, 
Hoff-r Karoly pécsi karnagy és Langer Viktor 
Budapest j"'f t»mplonii karnagy urakból álló 
«•/.* rkesztőbiznttság közreműködésév* ! fog megje
len i. A lapnak októberi HZ.\ma a következő ka
rokat közöl vezérkönyvben *:s négy szólam ban:
118. sz. Király-hyinnusz tíoli Jánostól (pályamű) ;
119. és 120 Mulat a betyár és Éva lányai 
Szeutirmay Elemértől. 121. sz. Sabbat ünnep 
Abt Fer-nc.'töl; 122. s-/„ Éji varázs Storch M.-től. 
123. *■/„ B *rdal Pnlntisilól férfikarra Ziegler Bé
lától. A/ .Apoilo1' előfizetési ára egy vezérkönyv 
és négy sz*.Iámért évenkint 2 fit 50 kr. Minden 
további 4 szólam előfizetési ára 2 frt. Minden
nemű postai küldemények czimzendök : Gall Já
noshoz, az „Apollo* fel. srerkesztőjébez, Bpe.st, 
Lázár-u. 18. sz. a.

Szerkesztői üzenetek.
Levelező-tag. Pokróczok&t az iiláu is rendelt az 

egylet, tehát, bármikor in sgtekinth :te 1 az írójában. — 
Mellini Béla felvétele igen szip:n sikerült, a fényképek 
készek, kérem az I irtot hozzám beküldeni.

Nyilttór.+
* Az e rovat alatt közlőitekért nem felelős a  szerk

Egész selyem mintázott foulardok") "íí;;
H.» krtól egész 1 frt lii krlg (mintegy 450 különböző 
árnyalatban) megrendelt egyes öltönyökre, vagy egész vé
gekben is szállít házhoz szállítva, postabér- és vámmen
tesen lleniieberg G. (cs és kir. u Ivari szállító) selyem- 
gyára Zürichben. Minták postafordulóval küldetnek. — 
Svájciba czimzett levelekbe !<» kros bélyeg ragasztandó. 6

A nap és éj hossza. l* iaczi á r a k  :

Okt.
A n a p A 1 ol«I

| kel . nyug
szik kel nyug

szik
í». ■ ö. 9 25 10. 7 Dél ut

IG. : (1.10 5.23 il. 5 1.45
1 1. 1 6.11 5 21 fii fut 2.31
lií. 1 6 13 5.19 0.1 1 3 8
13. ; ti 1 5 5.18 1.24 3 41
14. 6.16 5 16 2 10 4.14
15. ; 6.17 5.14 3 57 4.47

Búza 6.70 6.80
Rozs 5 50 5.80
Zab 5 — — 
Kenderm. 9.— 
Lenmag 9.50 —.— 
Kukorica 4.80 5.50 
Hajdina 6.— —.— 
Köles 5 .------

Budapesti gabona-árak.
Búza 7.25 7.90
Rozs 6.40 6.65
Tengeri 4.85 4 90
Köles 4.55 4.75
Zab 5.45 5 70

Bécsi g a b o n a  á ra k .
Búza 7.75 7.78
Rozs 6.95 6 98
Tengeri 5.26 5.29
Köles — .— — .—
Zab 5.81 5.84

H I R D E T É S E K .

ti?2 Árverési hirdetmény.
Alulír! kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX.

t. ez. 10‘2 $. érlel meben ezennel kö/.hi rré teszi,
hogy a iinuraszonihiati kir. járásb iró-ág 3044 892.
>z. végzi*se alul, Vasvái m• gye iírva pétiztára ja-
vara Szil v nyek Ád;lmi és István 1* öl gyes i lakosok
ellen 76 frt 46 kr. tőke. ennek 1891. évi decz.
hó 31. 111 P i1itól azéi mi t.a mló 5V*°/c, ka maiiái és ed-
*lig ö»bv . 16 !frt 98 kr. perköltségkün eteléu
erejéig e* re lidelt kiO-Kil-si végr alkalma-
Vnl biróiiag lefoglalt és 335 írtra becsült 2 ökör 
és 2 iisz.ü borjúból álló ingóságok nyilvános ár
verés utján oladatnak.

Mely árverésnek a 3244/92. szánni kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Völ- 
gyesen, alperesek lakáján leendő eszközlésére
1892 . év  o k tó b e r  lió  I3 - ik  n a p já n  dél
előtt 8 óraja batáridőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értel- 
iiléln-n a legtöbbet. ígérőnek becsáron alul is el
ad atni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t ez. 108. § ában megállapított feltételek
szerint, lesz kifizetendő.

TÜTTH MIKLÓS, kir. bir. végrehajtó.

á r i a c z e l l i  h- 
Syomorcseppek

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál. nálkUIOiheletlen 4* álto- lánosan Ismerelas házi és nepszer
A proinorbetegséK  tü n e le i: éUíg**«lanság.^)yomOfjyengai4g,

undor él kinyit.
H athatós gyógyszernek bizonyul: fejfájásnál, a menynyiben es a gyomortól szárm azott, gyomortuiterhelésnél été kkel és italokkal, giliszták, májbajok és liamorrhoióá; nál.
E m lített ba joknál a U itritirse f/ I gyoinoicm eppeh‘ ' kitűnőim  '< bizonyultuk, a  m it száz meg száz

bi onyitvány tanúsít. E gy k is üveg ára 
használati iitesi'ássat együtt *0 kr., nagy 
üveg á a 70 kr.

M agyarországi fő .. ictár:
TŐPÜh J u / .sp f gyógyszertára

B udai* K irály Utcza’ " '

elfogadni, m elyeknek burkolatára  
lag  van ragasztva  a készítő a lá írá sáva l (C. 
Brady) és ezen szavakkal: „V alódiságát b i
zonyítom*.

•e/ipek va-

ÜT urarizom.bat.ban S  ö I c s Béla 
gyógyszertárában.________

Árverési hirdetményi kivonat.
A m.ii'i • uhati kir. járásbÍróság m 'ut te

lek!: í n y \ U í < a g  kö/.ltirré teszi, hogy Kiszelák 
Katalin IV! *”•-•. - ilog i’iyi végrehajtatónak Kiszelák 
M-ityásné sz. B)k\n Lili végrehajtást S'.euvedő elle
ni 100 frt tőkekövetelés és járulékai iráuti végre
hajtás ügyében a szombathelyi kir. törvényszék 
a ni'ira-szombati kir. járásbíróság területén lévő 
Fel'ő-Csalogáuy község határában fekvő a felső- 
csalogány! 24. sz. tjkvbeu felvett A I. 2. 4. 7 —9. 
sor- 26. l.i/.sz, birtokból Kiszelák Mityáaué szül. 
Bikán Juliannát illető 6.72 részre az árverést 376 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árbau elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1892. évi o k tó b e r  lió IS . m ip já ii  <1. «. 10. 
órakor Felsö-Ct.iiogáay községben a községbiró 
házán.1 m fgtarf ui■{*» nyilvános árverésen a meg- 
állap'i 4t kikiált isi áron alul is eladatni foguak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok itecsárának 10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. LX t.. ez. 42. §-áb»n jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi uuvembarhó l-éu 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ó.adékkápes értékpapirl»m a kiküldött 
kezéh-*z letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelinéb ni a bánatpénznek a hiróságuál elő
legei. •:!i: *!yezéséről kiállított szabályszerű elis- 
merv •■>yl atszolgáltatui.

A nuiraszomb iti kir. járáshiró ság. mint te- 
leklt r yv: b itóiig  Muraszombatban, 1892-dik évi 
Juliin hó 7 napján. AGU5T1CH, kir. jbiró.

Hyoiv.olt Grüab&a'n Márk gyorsujt^jáQ S lir t io v h u b v i
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