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E I ö f i z e t é s i  A r :
Egész évre 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. — A gazd. fiók

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

EI6llzeté<n pénzek és reclaiuatiók a kiadóhivatalhoz
intézendők.

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

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

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közle nyék 
a szerker.ztéséghez küldendők.

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

Nyilttér petitsora 25 kr

A kolera.
Fő és székvárosunk e rémes ven

dége, fájdalom, majdnem bizonyosra 
vehető, hogy a hömpölygő Dunával s 
a szerteszét szaladó vasutakkal eljut a \ 
vidékre is, mindenüvé, a hol rósz ivó- 1 
vízben, tisztátlanságban, a nyomorban 
Ős babonában megtalálja kedvező tala- j 
ját. Budapesten eddigelé még nem öl- 1 
tött ugyan határozott járványos alakot,  ̂
de már vannak áldozatai.

Óvakodjunk, de ne féljünk! Legfőbb i 
gondunk a tisztaságra legyen; mert a ! 
tisztaság réme a bacillusoknak ép úgy, | 
mint a denevérnek a nap fénye.

Egy ebekben pedig kövesse min
denki azon tanácsokat, melyeket alább 
közlünk.

Auii a kolera elleni védekezést illeti, 
arra nézve itt közöljük Dr. Stamborszky La
jos orvos kitűnő furditásábun azon óvó rend
szabályokat, melyeket a berlini cs. egészség- 
ügyi hivatal népies modorban kibocsátott és 
országszerte szétküldött :

1. Légy okos a veszélyben; túlságos 
aggódás elhomályosítja Ítéletedet. Csak 
a tisztán gondolkodó ember képes a vészéi) t 
elhárító eszközöket helyesen alkalmazni.

Ügyelj a tisztaságra magadon és körü
lötted. Higg.idtNág, mértékletesség, szigorú 
tisztaság legjobban megvédelmeznek a be
tegségtől.

Mtradj megszokott, rendes életmódodnál, 
kerüld az ünnepségeket és sokadalinakat.

Ne végy be orv isságot inig egészséges vagy!

Betegeket csak akkor látogass meg, ha 
kötelességed parancsolja!

Ne érintkezzél emberekkel, akik kolerás 
vidékről jönnek!

Ne hagyd el, hogy betegségtől megme- 
nekedjél, lakóhelyedet; gondold meg, hogy 
útközben és idegen helyen megváltozott élet
viszonyok közt könnyebben jutsz veszede
lembe, mint otthon óvatos, változatlan élet
mód mellett.

11. É le lm i s z e r e k e n  é s  é lv e z e t i  c z ik -  
k e k e n  k ív ü l  s e m m it  s e  é r in t s  a jk a id d a l  
é s  s e m m it  s e  té g y  a  s z á d b a  (pl. u jjú idat 
lap fo rgatás közben, to llta rtó t, iró n ts  efféléket.)

Lehetőleg kevés vizet igyál s csakis 
olyant, amelyről tudod, hogy megbízható!

Megbízható rendesen a tiszta forrásvíz, 
mély Cíöves-kutakból merített viz, zárt ve
zetékek vize, a mely — ha nyílt vizekből 
származik — jó szürőu ment keresztül. (Ki
csiny liázi-szürők, ha gyakran nem változ
tatjuk és tisztogatjuk, inkább ártalmasak, 
mint hasznosak.)

Folyókból, árkokból, tavakból, sekély 
és nyitott vagy selejtes födéllel ellátott, to
vábbá oly kutakból merített viz, a melyek 
szemét- vagy trágyadombok közelében van
nak, kolera idején nem megbízható. Min
dennemű mosás és öblítés, valamint a hasz- 

! nált szennyvíznek kiöntése a kutak közelé
ben az egészségre veszedelmessé válhátik.

Gyanús vizet a betegség uralkodása vagy 
közeledése idején csak több percznyi főzés 
után szabad ivásra, arczmosásra, szájtiszti- 
tásra, az evő- és ivóeszközök ieöblitésére és 
effélére használni. Főzés által a betegség 
csirái tőnkre mennek; de hosszabb állás után 
uj csirák ismét megteli pi dlietnek.

Hogy forralt vizet ízletessé .ehess, adj 
egy pohár vízhez (*•* liter) egy k. -ii. vryi 
borkősavat, vagy két csepp tiszta só >%vat.

A vizet tiszta edényekben tartsd!
Tltea, kávé és cacao megengedett italok, 

jó sör és tiszta bor is.
Jeges és igen hideg italoktól óvakodjál!
A sör tiszta és fris legyen, se savanyú, 

se izotlen: csak oly pohárból idd meg, a 
melyet megbízható (szükség esetén forralt) 
vízzel kiöblítettek.

Keserű pálinkák gyakran aloet tartal
maznak, a mi hasmenést okoz, s ezért nem 
ajánlatosak.

Ásványvizek használhatók, ha természe
tes forrásból származnak vagy párolt vízzel 
készültek.

Forralatlan tejet ne igyál!
Vajra és fris sajtra a betegség csirái 

rátapadhatnak, ha kolerabetegek közelében 
készítették vagy tartogatták.

Gyümölcsöt és zöldséget, ugorkát és ef
félét is csak főve egyél, egyáltalán ne egyél 
semmit főzetlen vagy sütetlen, a mihez ide
gen, esetleg tisztátlan kéz hozzáért.

Élelmi szereket csak teljesen megbízható 
és tisztán tartott helyekről szerezz be! Ko
lerás házakból semmit se végy!

Ételek és italok dolgában kerülj minden 
mértékletlenséget 1 Különösen vigyázz, mikor 
hasmenésre van hajlandóságod!

Ha egészséges vagy, beteg szobájában 
ne egyél, ne igyál. Gondold meg, hogy ott 
a betegség csiráit legyek és e fajta rovarok 
a betegről az ételre átvihetik. Beteg házá
ban még a szivar is közvetítheti a ragályos 
anyagot.

III. Tartsd a fejet hűvösen, a tes
tet melegen, a lábakat szárazon!

Két levél.
.Kedves Barátom! Szibóm — az az irtóza

tos kecske — kegyetlen tréfát űz velem. Ma 
r. ggel elküldtem hozzá egy-tleu kabátomat, hogy 
várjon reá uj gombokat, s most nem akarja előbb 
kiadni, mig 80 krajezárt nem fizetek neki. Most 
már délfelé jár az idő és én még mindig itthon 
vagyok. De hol is szerezhetne egy bölcsész a hó 
végén 80 vasat, ludexein a kosztos asszonynál van 
betéve biztosilékul, összes könyveim, melyek egy 
múlt évi kalendáriumból állanak, csakis egy va- 
csoriuyi Sajtot érnek, sifouérom teljesen (trés, s 
így 80 krajezárt csak úgy szerezhetnék, ha 
egyetlen nadrágomat csapatnám be a vicze ház
mester által. De akkor meg nadrágom nincs. 
Engedd meg tehát, hogy ezen soraim átadója 
által 80 krajezár erejéig megpumpoljalak, eskG- 
kÜszöm mindenre a mi sztnt, hogy csak estig 
leszek ez összeggel adósod. Ma este fizet az öreg 
dokt orué és én nem fogok késni tartozásom meg
fizetésével. A doktorné nekem fia tanításáért ha- 
vonkint hét forintot fizet s így ma este ná;am 
beáll a pénzbőség.

Estére tehát nemcsak pontos fizető leszek, 
hanem az esetre, ha talán neked leune pénzre 
szükséged, tárczámat rendelkezésedre bocsájtom. 
Híved Károly.* Két ér előtt adta át nekem e 
levelet Károly barátom titkára, a képiró-uteza 
24. számú ház vic/.eházmestere.

EUe Karoly személyesen állított be hozzám. 
Először is megadta a 80 krajezárt, aztáu uagy 
büszkén kérdezte tólem, hogy kell-e pénz.

,fiu soha, de soha sem akarok gazdag em
ber lenni; szól elkeseredve Károly barátom, ne
kem a pénz gondot okoz.*

Ugyan-ugyan talán csak nem vette el az 
eszedet az a ö frt 20 kr., a mi még a zse
bedbe van. .Mennyi? 6 frt 20 krajezár? — Még 
12 frtuál is több. Hisz az üveges is ma fizetett. 
12 frt 50 krajezárom van. 4 frt 50 krajezárt 
fizetek kosztért és még mindig 8 frt marad a 
E-eberaben. Tegnap még szerény ember voltam, 
ma már az egész világot a zsebemben szeretném 
haza vinni. Az ékszerbolt előtt órát, lánczot meg 
gyűrűt szeretnék venni, majd selyem esernyőre 
vágyódom, megszeretném venni a váczi utcza 
összes ingeit, nyakkendőit, meg kalapjait, egy 
szóval sokkal rosszabb helyzetben vagyok, mint 
tegnap, midőn még egy átkozott garas sem volt 
a zsebemben. S mindezt 12 frt 50 krajezárnak 
köszönhetem — átkozott 12 frt 50 kr. — ha 
már te is képes vagy egy ember nyugalmát meg
zavarni, úgy miért csodálkozunk azon, hogy a 
milliomosok mind mind bolondok, mind betegek ! 
Ha talán ezresek fölött rendelkezném, kocsit, 
lovat, palotát kiváunék s mennyi bajom lenne, 
ha kíváncsiságaim közül csak egy is kielégítés 
nélkül maradna. Tegnap még semmit sem kíván
tam, nem éreztem semminek hiányát s mivé tett 
engem e rongyos pár forint? Uudok pénz, te 
vagy a sátán, a világ megroutója, elégetlek, 
engem ne kisérts !*

Siegéuy Károly barátom! tegnap még oly 
vig volt mint egy nevető filozófus, s ma már oly 
szomorú miut egy esőt leső földbirtokos.

Szomorúan váltunk el egymástól. Károly 
pénze miatt volt elkeseredve, én meg Károly 
miatt búsultam.

Nem láttuk azóta egymást s ma két óv után 
a következő levelet kapom :

Kedves Barátom! Endre barátunk ma nálam 
volt, s tőle hallom, hogy pénzedet a tőzsdén, 
egészségedet meg báuatodbau elvesztetted. Siess 
hozzám, megosztom veled boldogságomat, pihend 
ki magad nálam s maradj itt addig mig egész
ségesen és okosabban visszatérhetsz a fővárosba.

Egészségedet nyugalommal akarom helyre 
átlitaui, eszedet pedig jó tanácsaimmal fogom 
növelni.

fin itt tanácskodóm és felsőbb osztályokban 
a filozófiát tanítom. Tanítványaim mind pirös 
pozsgás gyerekek és úgy hiszem, hogy filozófi
ámmal festettem pirosra tanítványaira mosolygó 
arczait.

Szeretném, ha te is ilyen vidám nrczc/.al 
raeunéi tőlem Budapestre.

(Vége köv.)

Uj találmányok és műszaki 
közlemények.

Közli Bergl Sándor •zaliudalmi és mérnöki irodája Buda
pest, Audrássy-ut 30 .

A malmok kora. A malmok oly idősei , hogy 
uehéz megállapítani, ki és hol találta fel azokat.



Tiszta levegőn lakjál és aludjál! Füstö
lések tí • in oltalmaznak meg a fertőzéstől.

Mwo.i meg kezeidet napjában többször
vízzel, zappaunal és kefével, különösen ak
kor, ha ételekhez nyúlsz. 11a beszennyezett 
vagy gyanús tárgyakat érintettél, először is 
tisztítsd meg kezeidet gondosan 55 grm. 
(körülbelül 4 evőkanál) viztisztaságu, folyé
kony carbolsav oldatával egy liter vízben 
(5°'0 carbolsav oldat) s azután mosd meg 
szappannal tiszta vízben.

Kolerás vidéken ne fürödjél folyóban 
vagy tóban.

Nyilvános árnyékszéket csak szükség ese
tében végy igénybe. Oly árnyékszékek desz
káit, a melyekhez idegenek is hozzáférhet
nek, naponkint szappanos vizzel kell felzsu- 
rolni. E czélból végy egy akó forró vízre 
egy font zöld szappant. Ha árnyékszékekben 
kolera-gyanús egyén fordult meg, a tölcsér 
falát frissen készült mésztéjjel öblítsd le 
(egy rész maró mész 4 rész vízre.)

IV. A kolera tertő%ő anyaga a be
teg ürülékeiben van. Hozzá tapad a 
szennyes fehér és más ruhaneműhöz 
és minden, a mi ilyetén tárgyakkal 
vagy az ürülékekkel, ha mindjárt csak 
közvetve és nem szembeszökő módon 
is érintkezésbe jött, szcrtehurczolhatja.

A kolera betegek vagy koleragyauus 
egyének ürülékeit s az általuk beszennyezett 
padlót stb. tedd ártalmatlanokká mésztejnek 
vagy chlormészoldaluak (20 grm. chlonnész) 
egy liter hideg vízre bőséges, legalább egy 
óráig tartó alkalmazása által, vagy használj 
más, de biztos fertőtlenítő szereket. Az ágy 
és fehérneműt, ruhákat, takarókat és effélé
ket, akkor is, ha ezek jár vány tiszta vidék
ről érkeztek, jól és szorosan becsomagolva 
nyilvános fertőtlenítő intézetbe keli küldeni. 
11a ily nyilvános intézet nem áll a közön
ség rendelkezésére, a nevezett tárgyakat 24 
órán át szappanos vízben (egy font zöld 
szappan egy akó forró vízre) kell áztatni és 
azután jól kifőzni.

Más utón beszennyezett dolgokat is fisz 
togass meg alaposan ilyetén szappanos viz
zel, mésztejjel vagy carbolsav oldattal. Ila a 
tárgyak mivolta miatt ez nem kivihető, ak
kor maradjanak legalább ti napon át szellős

Kövessüi* a régi görögök hagyományait, melyek 
ezrriot a malmok feltalálójaként Lelt-x spártai 
királynak Ilyles ue?u Ljh szerepel. A rég) rómaiak 
Pilumnus intet) üknek, Picumuus fivérének tuiaido- 
nifcják e találmányt Hogy azonban már a legré
gibb korban léteztek malmok, azt bizouyoasa teszi 
azo’i tény, melyet Mózes beszél el, bogy Abrahám 
feleségénél, Sáránál kalácsot sütött vendégei szá
mára a legfinomabb lisztből, valamint az, bogy 
midőn Simson fogolyként a liliszteusok kezeibe 
került, kéuyszerittetett a malmot hajtani. — Mi
előtt ti kövek alkalmam lettek, helyettük mocsa
rakat használtak. Ebben megtörték a gabonát es 
aztái: megszitálták. — A gabonaszem lisztté való 
változtatásának legegyszerűbb módja — mint Pli- 
uiua beszéli — Nnuia király alatt a rómaiaknál 
csakhamar más processngokkul egés/.ittetett ki. E 
processus módszere a következő volt : Mielőtt a 
gabona megtöret tt vagy megzúzatott, azt megpi
rították, hogy hüvelyiből könnyebben elválaszt
ható és a mocsárban megtörhető legyen; a to
vábbi l^ztté való megmunkálás ugyanezen módon 
következett. A rómaiak cuik egyetlen fajtájú sü- 
teuiénvt tudtak « lisztből készíteni, mely nem 
telelt meg a mt iogaimuuk szerinti kenyérnek, 
minthogy a pirító;: liszt utiu volt erjeszthető.

Az etruszokn , egy népnél, mely Itáliában 
telepedett meg, a mozsarak heiigerszerü alakot 
vett ük fö : a mozsár belseje és feneke barázdák
kal voP.-k ellátva, ép úgy a törők, melyek alul 
erŐ< oankőbán végv-Jtek A berendezés ezen ne
méből követke-, tethet" hogy e bunkónak a rno- 
zsártüüék közepe fele való vias/.a’épésével a törő 
tulajaik ja koraikká változott át A szerkezet és 
uúivtlet e/.eu egyszerű módjából fejlődtek ki a 
malmok fokról-fokra.

Ami a malmokat üzemük szempontjából illeti, 
az első malmok kézimalniok voltak, főleg a ke
leten has/.naltíitlak. ahol azok egészen a mai na
pig f eltartották magukat. Ezek két malomkőből : 
u futó- es az alapkőből állottak. A hajtásra nő
ket, rabszolgákat es gonosztevőket használtak. A 
polgárosodás haladásával a leggazdagabbtól a lég-.

száraz helyre kilóve. Alapos kiszárítás a 
betegség csiráiuak fejlődését meggátolja.

V. Ha emésztési zavarokban szen
vedsz, ha lm menés, kiváltképpen há
nyással vág; erős rosszullét áll be, 
fordulj mentül lőbb orvoshoz. M.g ez meg
érkezik, igyál valami meleget, köss magadra 
gyapjú általkötőt, maradj a szobában, s ha 
igen rosszul vagy, feküdj le! Egy csésze thea 
cognackal vagy rummal enyhíteni fog. Egy
előre csak nyálkás levest, kétszei sültet vagy 
régi fehér kenyeret ehetsz vaj nélkül.

Ha vannak megbízható (orvosi rendel
vényre készített) kolera cseppjeid, végy ab
ból 20 — 30 cseppet ezukorra.

Maradj nyugodt, ha megbetegedtél is. 
Félénkség és gyávaság testnek léleknek ár
tanak !

A képviselők fizetése.
Szápáry Gyula gróf ministerclnök 

a héten törvényjavaslatot nyújtott be 
a képviselőliázhoz, a képviselői dijak 
emelése tárgyában. Régen volt tervezve 
ez a reform, mert a képviselői fizeté
sek 1848 éta nem változtak, daczára, 
hogy azóta igen sok megváltozott a 
világon. 1848-ban a képviselők lize- 
téso ö pengő forintban lön megállapítva 
és azóta öt forint járt ki minden 
egyes honatyának. A külömbség csak 
az volt, hogy azelőtt pengő forintban 
kapta napidijait, most pedig osztr. ért. 
forintokban lizetteteti a háznagyi hi
vatal által és ez az állapot az uj va
luta behozataláig el is fog tartani, mert 
a törvényjavaslat, mely a reformról 
gondoskodik, már koronákról szól, még 
pedig évenkint 11200 korona és ugyan
csak 1600 korona lakbér fejében, ami 
együttvéve 4800 korona.

Hz az összeg a mai pénz szerint 
2400 forint, tehát mindössze 200 fit 
havonkint, ami tekintve a főváros drá
ga életviszonyait bizony éppenséggel 
nem valami túlságos.

Es mégis javítást jelent ez n re-

szegényebbig naponkint oiiudeaki készített lisztet 
és kcuyerel ; é* Mózes elrendelte, hogy a malom 
ne legyen zálogtárgyként adósság tejébau lefog
lalható. A Pompojibon eszközölt ásatások alkal
mává! a régi rómaiaknál használt malmok talál
tattak. melyek két köböl állanak s melyeknek 
alapköve lapos teke vagy golyó alakjával biruak, 
Ólig a futókő euuek megfelelőiig ki volt vájva, 
úgy. hogy körűin mozoghatott.

A gabona egy tölcséralaku nyilason az örló- 
felületok közé vitetett, melyen közepükön egymás
tól jobbau távolodlak, mint szélükön. A malmok
nak v'/.eióvel való hajtását úgy latszik legelőször 
Mithridates hozta he, de annak időpontja ponto
san meg nem állapítható. Mindamellett bizonyos, 
bogy a vízimalmok a nyugaton csak Pompeji ki
rály bukása után Kr. szül. e. öl. évben jöttek 
használatba. Európában az első vízimalom Rómá
ban volt a vízvezetéknél és teljesen magánhasz
nálatra volt felállítva. Ezek közül a legtöbb Róma 
körül a Jauikulu* dombon volt. A nyilvános mal
mok csak Honorifl és Arkiulius császárok alatt, 
Kr. u. 385. évben keletkeztek, mely kortól az 
első malomtörvény is datálódik.

Hogy mikor épültek az első szélmalmok, az 
nem olyan könnyen állapítható meg. Némelyek 
állítják, hogy Augustus idejébe esik eredetük, kö
rülbelül Krisztus születési idejére, inig mások azt 
állítják, hogy az első szélmalom Kr. u. 718-ban 
épült Csehországban. Bizonyossággal tudjuk, hogy 
Pranczia- és Angolországben Kr. u. az 1050. év
ben hozattak be a szélmalmok. Az első liajóma- 
lom Róma köze le O-I) a Tiberen 836-ban építtetett. 
Az első gőzmalmot, az úgynevezett „Albin M i 11 * -1 
Londonban 1788-büu emelték. Az őrléssel egybe
kötött szitálás behozatala a l6-ik századba esik. 
Mégis csak a 17-dik század közepénél későbben 
vált szokássá Francziaországban, bogy a lisztet a 
Malomban megörülték és otthon megszitálták. Ezen 
időben úgynevezett szitálok j,:.-tak házról házra, 
hogy a szilálást ellássák, mindi-,gy nem minden
kinek volt szita a birtokában.

fönn, mert a javaslat életbeléptetése 
után a képviselik ezt a dijat egész 
évre kapják, holott azelőtt csak akkor 
kaptak 5 frt napidijat, ha a ház ülé
sezett. ('lések nem létében nem volt 
napidij és igy megesett nem egyszer, 
hogy hónapokig sem kapott napidijat 
a képviselő. Ez az igazságtalanság a 
jövőn1 megszűnik és a képviselőnek 
módjában áll a dijakból meg is élhetni, 
amit eddig nem tehetett.

Hogy mily károk háranioltak a sziik- 
keblüségből éppen a közérdekre, azt 
fölösleges fejtegetni. Elég arra utal
nunk, bogy a képviselői dijak ilyetén 
való mostoha kiszabása következtében 
a vagyontalan, de értelmes elem egyre 
inkább kiszorult a törvényhozás ter
méből. Senki se akarta kenyérkeresetét 
föladni a mandátumért, mely annyit se 
jövedelmezett, hogy megélhessen utána 
az ember. Most ez az aggály megszűnt 
és azok a férfiak, kik hivató érez
nek magukban tehetségüket a igyar 
törvényhozás terén érvényesíteni, azok 
bátran fognak vállalkozni politikai sze
repre, mert tudják, hogy a mindennapi 
gondtól megtogja őket védeni javadal
mazásuk, melyek ha nem is látják el 
valami túlságos bőséggel az illetőket, 
de legalább a legszükségesebbek te- 
dezhetése iráni mégis elég biztosítékot 
nyújtanak.

Képviselői körökben sokáig elle
nezték ezt a reformot, még pedig ál- 
szégveuböl. Pedig ezzel nem tettek 
szolgálatot sem az ügynek, sem az 
országnak, mert azt senkitől sem kí
vánhatjuk, hogy vagyonos ember le
gyen, különösen ne foglalkozzék poli
tikával és ne vállaljon mandátumot. 
Akinek a nép bizalma mandátumot ad, 
annak adja meg a módot, hogy tehet
ségeit a nép javára érvényesíthesse.

Es minthogy ez a reform ez alap
ból indult ki. azt mindenki teljes meg
elégedéssel fogadja.

Hírek és különfélék.
-  G ró f  Kzá|iáry Íié íá iié  Ö Excellentiája

az alábbi becses, és részben gyönyörű diszkötésü 
irodalmi müveket volt kegyes a iu-szombati casinó 
könyvtárának ajándékozni ama szép Ígérettel, hogy 
a neki több példányban is járó folyóiratok egy- 
egy példányát állandóan C isinónk tulajdonába 
bocsátandja, mi által ennek könyvtára tetemesen 
fog gyarapodni. Ezzel valósággal megkoronázta Ó 
kegyelmessége hazafias czélu gyűjtésünket; s is
mételve fényes jelét adta főnkéit gondolkozása s 
országszerte ismert nemeslelküségének, főleg pedig 
ama ritka gyöngéd figyelmének minden szép-, jó 
s nemes iránt, miáltal annyi hódolatra készt maga 
Pánt, szegényt-gazdagot egyaránt s a legszebb 
oldalról mutatja ez öt igazi előkelőségében. — A 
könyvek jegyzéke a következő: Abouyi Lajos ,A 
nagyasszony.* Antonio Scalvini „Kártyahósök.* 
Bertalan Alajos „Drágakövek.* Bérard „Villanyos 
gyógymód “ Bergmann „l’ius pápa.* Bátorfi Lajos 
„Adatok Zalimegye történetéhez “ Czobor Gyula 
„Egyptomi és szentföldi naplóm.* Edelmann Mi
hály „Cziráky gyász.* Hevesi József „Nászuton.* 
Horváth Lipót „Pillanat-felvételek.* Jókai Mór 
„Téli zöld * Jónás Jakab „Emlékirat.* Iuczédi 
László „Versek “ Kolping Adolf „Két könyv a 
kát. légényegyletról.* Klopstock „Messiás* 2 pél
dányban. Lipp Vilmos „Vasmegyei régészeti egy
let jelentése * Lónyai Menyhért „Gróf Széchényi 
István." A magyar mérnök-egylet folyóirata: Mü- 
barátok köre. Novák Alajos „Budapesti első gyer- 
mekmenheiy-egyesület. czélja * Őri György „Mar
gitsziget története ■* Sz. István társulat évkönyve 
1885. 1886-ki évf. Szana Tamás „Örök emlékek.* 
„Tárczák “ Tolnai Lajos „Elbeszélések * Tanárky 
Gedeon „Magyarország helyzete.* Váradi Antal 
„Festett világ “ Idegen nymvüek: „Un ami de l' 
abbé X * „Les Amours d’une cosaque.* Erns 
Keiler „Zwtsche.n Üonau und Theis.* Anastasiut



Grün „Nicolaus Lenau’s dichterischer Nachlass.* 
Dr Josef Piskur „Oesterreichs Cousularwesen.* 
.Nord und Sild.* — Fogadja szeretve tisztelt fö- 
urnőnk a casino hálás köszönetét.

— V aliul m ik  e lő h í rn ö k e i .  A múlt hé
ten járta be u Gjaiinfalva-ttiurasznmbati vasút
vonalat Arnstein Henrik mérnök Budapestről, ki 
a tervezett vasútvonal kiépítését kivihetőnek vallja. 
Nevezett mérnök egy építővállulkozó megbízásából 
tett a helyszínén tanulmányokat.

— i d o m á n ) .  Gróf Szápáry Géza ő nagy- 
méltósága a magyar királyok a<c/.képcsarnokat, 
díszes keretben, üveglappal ellátva, a muraszom
bati áll. elemi népiskolának ajándékozta. Mely 
kegyes adományáért fogadja hálás köszönetéin. 
Muraszombat, 1892. okt. 14. Takács R. István,

áll. t&nitó.
l í r .  l iu i ic z  A d o lf csornai prépost ur 

folyó In 8-án érkezeit Dr. Ed'lmann Sebő tanár 
ur kíséretében Felső-Lendvnra Gróf Széchenyi Ti
vadar 0  Méltósága látogatására. A magyar főur 
páratlan vendégszeretetben rée; hitette kedves 
vendégeit, a kik két napi itt időzés után folyó 
hó 10-én Szombathelyre utaztak vissza. r. 1.

— fe la d o tt  h lr l io lt .  A sorok-ujtalusi Mi- 
kős-féle családi maus. ieninot 7000 forintért Szá
páry Géza gróf ó nagyméltósága vette meg.

— Bcifcy.ig F,«le keresk. m. államtitkár 
mint képviselő-lelölt lép föl Zsombolyán, nhol ed
dig Hieronyini Károly volt a képviselő.

l l e l )  b c n lia g y á i.  A muraszombati ipa
ros ifjak ön képző körének alapszabályait a bel
ügyminiszter újból helybenhagyta. Most már rajtuk 
múlik, hogy a/ alapszabályuk nemes intentió.t 
meg is valósítsák.

— K om*/ A la jo s  feleő-leiulvai plébános- 
helyettes Gróf Széchényi Tivadar <) Méltósága 
mint Kegyur által a felső iendvai plébánia ja
vadalomra bemututó levelit nyert s így ezen ja
vadalomban megerősittetett.

— A n n ii-a s z e in b u ti gazdasági fiókegylet 
a f. év deczeiuber hóbau megejtendő bikavizsgá- 
latokbuz alábbi tagjait küldte ki. 1 Az állandó 
járási bizottságba: Gróf Batthyány Zsigmond, 
Uatkovieh Vendel és Smkovich Kálmán urakat. 
II. A körjegyzőségi kei öletekbe és p. dig: A mu
raszombatiba Sinkovich Kálmán, a cseudlakiba 
gróf Batthyány Zsigmond. a mártouhelyibe Ba- 
gáry József, a prosziiyákfaiba Horváth Ftrencz 
Kerczáról, a t<ítkeresztúriba Vucsák Sándor, a pé- 
terhegyibe Fodor Károly, a márkusháziba és a 
bodóhegyibe Metzker Mátyás, a hidegkútiba Pitz 
János, a vizlendvaiba és felsö-leudvaiba Rátkovich 
Vendel urakat.

— I»liola-M viitAs. Permetező esőben és
állandóan b'-rus időben tartotta meg a boilóhegyi 
ev. gyülekezet újonnan éptilt. két tantermet ma
gában foglaló, iskolájának felavatását, t hó bén. 
Este, a gyengéd kezek által gyönyörűen feldíszí
tett iskolatennekbeu — régi magyar szokás sze
rint — tánczmulatság tartatott; szegény sorsú 
gyermekeknek tanszerekkel való felszerelése czól- 
jából. Az állandóin borús idő lehetett, az oka an
nak, hogv daczára Bodóhegy vendégszerető hír
nevének, daczára a bevétel leghumánusabb fel - 
használásának: aránylag kevesen jelentek meg. 
Hanem, a Kik a szent c/.élert lelkesedve megjelen
tek, nem is bánták meg! Mindenek előtt az im
pozáns, csínnal és Ízléssel épített aedes musis 
ragadta meg ügyelmünket, mely derék Ratkohlunk- 
nak ambitióját és a bodóhegyi ev. gyülekezet ál
dozatkészségé* soká hirdetni fogja. Vajha buzdításul 
szolgálna n . knak is, elhagyatott iskolaügyünk 
előbbre mozuitásal? Majd az épület czélszerü 
belső berendezése, az ünnepélyes alkalomra való 
Ízléses feldiszitése, a helybeli vendéglős magyaros 
konyhája, gyors kiszolgálása és mindenek felett a 
fiatalság (mindenki ezek közé tartozott) fesztelen 
jó kedve, a kivilágos kivirradtig tartó táncz kötötte 
le figyelmünket, A hölgy közönség. — kikuek so
rában ott láttuk a Sziuicz nővéreket. Berke Irént, 
Simkó Mari és Steindl Hermina tanítónőket. Bakó 
Irént. Berke Mihálynét, Obál Mihálynét, Kovács 
Mátyásnét stb. stb. — szinte csak reggeli órákban 
kezdett oszladozni, magával vive egy jól sikerült 
mulatság kedves emlékét. Jó kedvemet csak az 
csökkentette, hogy a Bodóhegytől Muraszombatig 
terjedő 3 órányi utón, bár 5 népes községen jöt
tem keresztül: iskolának se hire se hamva! Váljon 
mikor foguuk ezek egyikében ily szép ünnepélyt 
tartani! V! V ts.

— F .  h ó  15-éu  megtartott u. n. Teréz vá
sár a lehető élénk volt. Volt árusító és vevő ele
gendő, Hozzájárult a vásár sikeréhez a kedvező 
időjárás is. A marhavásárra felhajtatott 777 drb. 
és eladatott 201 drb. marha.

— A A 'a«kaj»uiiftl egy sziklarészt dina- 
mittal akartak robbantani, de az idő előtt fel
robbant és a furóhajót kettészakította, felét lég- 
beröpité és fele megtelt vízzel és elsülyedt. 8 
munkás súlyosan sérült s l meghalt.

— S«eiit-<*»ttliár< lou a gymnáziuuii bi
zottság Széli Kálrnáu orsz. gy. képviselő elnöklete 
alatt értekezletet tartott, melyen az elnök azon 
előterjesztést teve, hogy a gymnázium létesítését 
képes volna a kormányuál kieszközölni, ha a 
nagyközség hajlandó hozzá ingyenes telket adui,

az épületet sajátjából feiállitaaí és berendezni, 
nemkülönben a feutartápi költségekhez évi 1000 
írttal hozzájárulni. A bizottság ezen ajáulatot el
fogadhatónak és kivihetőnek véleményezi « elha
tározta, hogy azt pártololag fogja a nagyközség 
képviselő tustüb-te elé terjesztőni.

— B a lo g h  J é z s t  f  városunkban is ismert, 
szombathelyi czinibalmos a Moszt-téle vendéglő
ben ma okt. 16-án fog játszani. Ajánljuk a mű- 
pártoló közönség figyelmébe!

— A Vasm egyei liö i“
múlt hó 24-én és f. hó 1-én tartotta első nagy 
gyűléseit, melyeken a kör tagjai nagy számmal 
jelentek meg. Ez alkalommal elhatároztatott, 
hogy a kör kíildöttségileg tisztelegjen Reiszig 
Ed« keresk. minisztériumi államtitkárnál, mint a 
kör nj pártoló tagjánál.

— X) i lv á u a* k ö szö n e t. Nem mulaszt
hatom el Muraszombat és vidékén lakó miudazou 
igen tisztelt embertársaimnak, akiknek nemes- 
lelkű adományaiból péktt/letem újra berendezve 
lett, — valamint az e czélra összegyűlt szép ösz-

- s/.eg gyűjtésében s u péküzlet b-rendezésében fá- 
radhatlanul, Önlelálpozólag működött. Grünbaum 
Márk, Sonuuer Mór és Porgft- Adolf uraknak ez 
utón is szivemből fakadó hálás köszöneteinet mon
dani. Muraszombat, 1892. okt. 13.

Schlesinger Sándor, pékmester.
— I  toiiAIIAü. Hoffmann Manó szolgabirói 

kiküldöttet t. évi október hó 3-án Szukics József 
bokrácsi lakos az erdőben megtámadta és 5 irtot 
l — l irtonként agyonverés fenyegetése mellett 
kierőszakolt Megemlítendő. hogy Hoffmau Manó 
nevezettnél délután 3 óra tájban árverést fogana
tosított, mely alkalommal peresített tartozását, 
9 frtot le is fizette. Szukics a kiküldöttet a köz
ségi bíróval negyedórányi távolságra el .s kísérte, 
azután Hotfman egyedül, védeszköz nélkül gyalog 
indult útnak, de alig ment 10 perczig, már jött 
utána doronggal kezében a panaszlott fél, Hoff- 
mau futásnak eredt, de esős idő lévén, a síkos 
rósz utón kimerült, mire Szukics utólérte a tőle 
5 frtot kierőszakolt. Nevezettet Csorna Jenő szol- 
gabiró cseudőri karhatalommá] bekisértette & több 
gyanús teibeló körülményt derített ki. Az elő
nyom ozás befejeztével f. é október i2-éu nevezett 
vádlott a helybeli kir. járásbíróságnak a büntető 
eljárás fogauatositasa végett átadatott. Nevezett 
mindent tagad, de a tanuk vallomásai és az ó 
saját vallomásai is, melyek naponta változnak, 
ellene bizonyítanak. Ezen eset d. u. 4 —5 óra között 
történvén, kárvallott az utouáliót Szukics József 
személyében teljesen felismerő. Reméljük, hogy ue- 
vezett megkapja tettéért méltó büntetését. u.

— F j  p é n z ü n k .  Már közelebb az ország- 
gyűlés elé tog terjesztetni az 1 forintos bankje
gyek bevonására vonatkozó törvényjavaslat, s a 
övó évben kezdetét veeudi a korona-számit ás 

mely murai könnyebb lesz, amennyiben 1 korona 
bacon lő értékű 50 krral, tehát két korona 1 fo
rint A beváltás altként fog történni, hogy min
denki papirforintját az adóhivatalba viheti s ott 
kap érte két ezüst koronát.

— Nem mulaszthatjuk el a mostani kolerajárvány 
ideje alatt ama körülményt felemlíteni, hogy cognac a 
!: 'alkalmasabb óvszer ezen betegség elleni védekezésben. 
Különös figyelemmel legyünk arra, hogy olyau coguae-ot 
vegyünk, melynek minősége elismert jó, mert csak úgy 
érhető el a k. ánt eredmény. Tekintetbe véve, hogy a Gf 
Keglevich Istváuféle pronnntori cognac már az 1886-ik 
évi kolerajárvány idejóbau sikereseu használtatott és 
eddigelé csakis díszoklevelekkel lett kitüntetve, ezen gyár 
termékeit kiválóan ajánlhatjuk, miután ez Ausztria—Ma 
gyarország legnagyobb s legrégibb cognac gyára.

— .M eg já rták . Nemrég a*, a fura hir járta 
be a lapokat, hogy Coguac frauezia város polgá
rai kérvényt nyújtottuk be az illetékes frauezia 
miniszterhez, a melyben kieszközölni kérik, hogy 
idegen, különösen külföldi cognacgyárosoknak 
tiltsák meg. hogy gyártmányukat szintén „Cog- 
nac*-uak nevezzék el, mivel ez az ő városuk neve 
és iuueu eredőieg az ő világhírű gyármáuyuké is, 
mely utóbbi a névbitorlás folytán hírében és 
kelendőségében érzékenyen károsittatik. Nem fűz
tünk e hírhez magyarázatot, mely fölösleges is 
lett volua. Most azonban mégis vissza kell térnünk 
e tárgyra, mert az a furcsa dolog esett meg a sze
gény cognakiakon, hogy a frauezia köztársaság 
védnöksége alatt nemrég Bordeauxban tartott nem
zetközi egészségügyi kiállításon a jury nem az ő 
gyát ..Hiányukat, hanem külföldit, még pedig ma
gyart (a gróf Eszterházy Géza budapesti angyal
földi cognacgyáráét) tiiutette ki a rendelkezésére 
állott legnagyobb dijakkal: az arany éremmel és 
órdeiukereszttel is. Kiváncsiak vagyunk már most 
mi történik avval az arminozis kérvéuynyel.

Vegyes rövid hírek.
A inog;)tőből. A tótkeresztnri körorvosi ál

lásra pályázatot hirdetnek. — Dervarics Mihály 
bodóhegyi szabótól kabátot lopott Török János 
urdombi lakos, de a cseudőrség rajtakapta. -  Egy 
lopás- és betöréssel vádolt czigáuyb&uda tanyázott 
a napokban Kercza község mellett, amint észre
vették, hogy a cseudőrség nyomukban van, üres 
sátoruk s néhány apró gyermek hátrahagyásával 
elmenekültek s eddig nem sikerült őket elfogni. 
— A szombathelyi kereskedelmi és iparbauk e 
hó 2-áu tartott ülésében feloszlatását h itározta el.

A h a z á b ó l. A m. kir. belügyminiszter reo - 
deletet bocsátott ki, mely szerint a hatóságoknak 
kötelessége gondoskodni, hogy az árvagyermekek, 
továbbá a kisbirtokosok gyermekei a földmives- 
iskolákat látogassák s ott derek gazdákká képe?.- 
tessenek. — Karacs Teréz, a nőnevelés úttörője, 
85 éves korában meghalt. — A fővárosban az 
összes tanintézetek bezárattak a kolera tartamára. 
— A milleniumi kiáilitás szervezete már meg 
meg van állapi va s miután már csak rövid xét 
év választ el bennünket, tőle, jó lenne a vidéken 
is lépéseket tenni, hogy a vármegyék minél im
pozánsában vennének részt benne. — Csáky mi
niszter nemsokára beterjeszti a részleg-' ilgári 
anyakönyvek vezetéséről, a vallásszal-. ó ; ól és 
a zsidó hitvallást követők reczepcziőja. 1 szóló 
törvényjavaslatokat az országgyűléshez. — r-:k< rle 
Sándor pénzügyminiszter e hó 3-áu térj -./tette 
elő az országgyűlésen hazánk jö’ö -:vi költségve
tését, mely szerint 24 273,754 frt fg'ösleg mutat
kozik. — Salamon Ferencz, e. tan... s századunk 
egyik legnagyobb történetírója meghai .. - A fő 
városban általán azt hiszik, hogy Pűc-b. i- dü
höng a kolera, még pedig sokkai r.agyo h mér
tékben, mint Budapest* u, csakkogy a b őst ha
tóság titkolja.

A k ü lfö ld rő l .  Vilmos császárt Bac-be ér
kezésekor n hó ll-áu  az északi pályaudvarban 
1'erenez József király fogadta az összes Becsben 
időző főbe czegokkel. — Az orosz kormány m eg
tilto tta  n  bolgár hírlapoknak az orosz birodalomba 
leendő behozatalát. — 400 esztendeje m últ okt. 
12-én, hogy Kolumbus felfedezte Amerikát. — 
Az orosz czdr élete ellen bombamerényletet, kö
vettek el.

Irodalom.
— T a n ü g y i la p . A Szombathelyen iu?g- 

jeleuő .Vasmegyei Tanügy“ folyó iskolaévi 2-ik 
szama a következő tartalommal jelent meg . Co- 
menius és Pestalozzi mint a népiskola alapítói 
párhuzamban. (Folytatás.) — Utasítás a kir. tan
felügyelők számára az 1891, XI—III. törvénye/.ik» 
végrehajtása tárgyában. — Egy leczke. — Iroda
lom. — Vegyesek.

— A  n ő k  o lT aN m A nyának helyes ineg-
valasztása, a legnagyobb gondosságot igény- . i 
családszülők és családfők részéről. A jel* g 
társadalmunkat elárasztó számtalan olvasum i ok 
között jelentékeny szerepet játszanak az o'vue- 
vezett női lapok. Ezek között a legkiválóbb he
lyen áll : a .Képes Családi Lapok,* mit ' léggé 
bizonyít azon körülmény, hogy a magyar női 
olvasóközönség egyetlen egy magyar lap közül 
sem tömörült annyira mint a „Képes Családi La
pok* körül, mely nem csak kiállításánál fog'.aa 
legszebb, s mely nem csak a legérdekfeszitöbb s 
lelket szivet nemesitő olvasmányokat nyújtja ol
vasóinak, hanem tájékoztatja mindenről, mit egy 
művelt magyar nőnek tudnia kell. Illusztrátióit a 
legjelesebb művészek szolgáltatják. Előfizetői pos
tájában az olvasók szellemi társalgó termet bírnak, 
mely közelebb hozza egymáshoz a távol levő is
merősöket 8 ismeretleneket. Női divatlapmelléklete 
nélkülözhetövé teszi minden más divatlapot, s 
regénymelléklete irodalmunk legelismertebb Írói
tól ereduek. — A „Képes Családi Lapok*-at mi 
is a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, l/« évre 1 frt 
50 kr., s e csekély összegért az olvasók nem csak 
a szép lapot, hanem annak divat és regény mel
lékletét is kapják. Az előfizetések legczólszeriibben 
postautalványon küldendők be, a nevezett Lap ki- 
adóhivatalába: Bpest, Nagy-Korona utcza 20. sz

— Az A lta láu o n  m ű v e lts é g  megszer
zése napról-napra nehezebbé válik. Egy liirlap- 
szám figyelmes végig olvasása mindenkit meg
győzhet arról, hogy — saját szakmáját kivéve, 
— minden egyes czikk és fejezet száinű oly 
kifejezést és fogalmat tartalmaz, melyekről ung 
van némi homályos ismerete és melyeken, ha 
csak a felületesség uralma alatt nem állunk, 
lehetetlen átsiklanunk a nélkül, hogy a tájékoz
tatás vágya bennünk fel ne ébredjen. E tájéko
zást csakis egy jól szerkesztett Lexikon nyújt
hatja, oly Lexikon, mely a mi állapotaink, saját 
művelődésünk tekintetbe vétele mellett az emberi 
ismeretek minden ágára'kiterjed, szabatos defi- 
nitióját nyújtja, minden fogalomnak tükrét uyu ;a 
honi életünknek épugy, mint az emberi szélién 
minden téren elért vívmányainak. Ily irányú ja
les és mintaszerű műnek bizonyul az Acsády I. 
akad. lev. tag által számos szakf- rfiu közremű
ködése mellett szerkesztett Athenaeum Kézi lex i
kona, melyből most jelent meg a 26. fűz-.!,. E 
füzet mar az M. és N. betűk anyagát tartal
mazza és jó irálya, helyes beosztása, szabatos
sága, e mellett még hazafias iráuya, valamin- 
fényes kiállítani által egyaránt igazolja , - on 
várakozásokat, melyeket e műhöz fűztünk. Az 
Athenaeum Kéz' Lexikona összesen 40 füzetre 
fog terjedni és kb. 100 szép kivitelű mellékletet 
fog tartalmazni. Műiden füzet ára (2 ’ mellék-
lőttel) csak 30 kr. Előfizethető a kiad » v ‘álnál 
(Athena* mű Budapest. Ferenc iű-k-1 3.) és



mi uden hazai könyvkereskedőnél. Az első kötet 
már diszkölésben i* kapható 8 írtért.

— „ i  !H agj;tr K ők l.npja** e hó ele
jén kezd e meg üzen négy-dik évfolyamának utolsó 
évnegyedét. A fiika támogatás, melylyel a lég- 
intelligena ob magyar nők beunBnket kitüntetnek 
és az általános rokonszenv, melylyel 1 ipunkat a 
magyar nők körében fogadjak, arról tesznek ta
núságot, hogy a „Magyar Nők L ’pja* nélkülö — 
hitetlen hí Horni szükségletnek lelel m g és hogy 
hivatását a magyar nők igényeinek megfelelőiig 
teljesíti. Az uj évnegyed elején go <lo-kodlunk 
arról, hegy a „Ma yar Nők I. pja‘ t irtaimat az 
eddiginél is élénl-ehbé tegyük és annak szer
kesztését kivá'ó iré.tárniuk Marólh Erzsi veze
tésére bíztuk, a ki a legelőkelőbb fővárosi iiók 
támogatásával a lapot olyan magusla ra emeli, 
hogy a hason nemű külföldi szaklapok közölt is 
el ő helyet foglaljon el. Kiadóhivatnliiiik nem 
riad vissza semmi anyagi áldozattól és ingyen 
bocsátja rendelkező re a „Női szépség művésze
tének* tankönyvét összes előfizetőinknek. Ez a 
mü a legjobb a maga nemében és daczára, hogy 
előillitása tetemes költségbe került., mégis aján
dékul adjuk mind ;i előfizetőnek, ha mindjárt 
csak egy negyed évre fizet is elő. A „Magyar 
Nők Lapja* előfiz tési ára égé 7 évié 6 frt, tél- 
évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr Az előfize
tési pénzeket kérjük a „Magyar Nők Lipja* 
kiaib hivatalának (Budapest IV., Ki-hid ulcza 9) 
bakii d ui.

Szerkesztői üzenetek.
E. urnák. Az Atlien&cum Kézi Lexikonjából bizony 

kimaradtunk, pedig egyik munkatársunk az alábbi adato
kat kil.d'e be: „M u ra szo m b a t mezőváros, Vasmegye déli 
részén 2300 lakossal. A 70000 lelket számláló vend nem
zetiség nagyszámú magyar értelmiségével, többrendbeli 
közintézményeivel góczp >utja a vend vidék megiuagyaro- 
siiására irányuló eddig már szép sikert felmutató törek
véseknek. Szolgaiméi hivatal, járásbíróság, telek könyv, 
adóhivatal, közjegyzüség, mértekhiteiesitő hivatal, 2 taka
rékpénztár, járási kórház, casiuo, dal- és xeneegylet, tUz- 
oltó-egylet, iparos ifjak önképzö egylete stb. Muraszombat 
és Vidéke ez. hetilap, r. kath , evang. és i*r. templomuk, 
állatni r. kath, evang. népiskolák, kisdedóvoda, könyv
nyomda, könyvkereskedés. A gróf Szápáry család ősi kas
télya, terjedelmes park közepén.* Ebből láthatja, hogy 
uem rajtunk tnnlott, hanem másvalakin. - Levelező tag. 
A lópokrócz és futószőnyeg a jövő héten megérkezik, 
amikor választhat tetszése szerint. Sajnos ugyan, hogy 
uépUnk még nem bir kellő érzékkel az állattenyésztés iránt, 
itt is türelemmel kell várnunk ; legjobb volna, ha a ló és 
szarvasmarba tenyésztése érdekében hozott szabályrende
let szigorúan végrehajtatnék, a szabályrendelet 10. §-a 
igy hangzik: „Tapasztaltatott, hogy a tenyésztésre alkal
masaknak talált bikák gyakran a vizsgálat után eladat- 
nak és tenyésztésre egyáltalán nem alkalmas bikákkal 
belyettesitietnek K visszaélések meggátlása czéljából a 
tény'-/-igazol vány nyai • llátott bikák vármegyei jelvényt 
viselő szarv bélyeggel látandók el, az állatorvosoknak pe
dig feladatukká tét-tik, hogy hivatalos működésűk közli.n 
ez irányban az ellenőrzést gyakarolják. A tapasztalt ra 
feljelentett visszaélések f>0 írtig terjedhető pénzbüntetés
sel büii'eft.etnek s a vétkes elöljáró ellen a fegyelmi el
járás leudelendó ei.“ — V. S. Csak rajta, menj és vizs
gáld meg a faiskolákat és a látottakról majd a legköze
lebbi V. Ülésen referálj. — K. K. A sósavból 3— 1 cseppet 
egy pohár vízbe önt link. mozsdövizbe I literre körülbelül 
lő csepp elegendő. V - -sav, valamint a savak legnagyobb 
része a komraabaozillust már gyönge oldatban tönkreteszik 
s igy f-rralatlan viz használatánál nagyon előnyös. Mug- 
küloi.l'...telünk egyszerű ko'.eradiarrboeát, hányszékelést 
és hyiilu.il alakokat Járvány idején legegysz.-rübb lájda- 
lomneiküli 2—3szori hasmenés naponta is kolcragyanus 
— t■ kiütnie! arra pedig, hogy az ily jeleiit.ktelen has 
" "  * nvedó napi foglalkozása után meg ■ j«
c» .... . "Meuörizhet len fertőzésnek oka lehet, tanácsos % 

gyomorból rendellenességnél is mindjáit orvost 
Egyébként van hasmenés nélküli kolera is, a 

mel ii - roppant l.ágyudiság, elerőtlenedés vesz erőt az 
muharén

Kl.tliOl POSTA. Klólizcttek f. év szeptember végéig 
Mairj.ir leront* Nagy >aal De.-ember hó végéig Nmll.
Sz.ipaty Géza gróf, m.:!tg..s Szápáry László gróf, Kon- 
•lila János S/ Sebestyén, Skerlák József Muraszombat

leglu. 
ko izi

A nap és éj hossza.

Okt
:!

.1 n a p  4 h o ld
i

v ' "y,,“ k,.| u>u8 ! szik szik
K i. ö ld  ó !->:{ 17 5 .:9
17 . li.20 5.1 , t, OS 5.52
EH. 6.21 5 9 :7  59 6 27
I!> . 1 6 2:i 5. ÍJ IB 7. 8
2 0 . | G 25. 5. öjl0.2#| 7 53
21. i G.Í'G. 5. 3,11 35; 8.4 1
Ii!í. i 6.271 5. Ij’D lut, 9 41

F i a e z i  á r a k  : i

Bu/.a 6 70 6.80
ILozh 5.50 5.80
/..l)  5 -
Kellilei Hl. 9 . - 1 1
L'Mllllii  ̂ 9.50 m

Kukorica 4 80 5.50 m

Budapesti gabona- trak.

II tjdiita 6 — —. —
Köles 5 . -------.—

B esi gabona-árak
Bu/.a 7.35 8.10 Bu '.a 7 92 7 95
Rozs 6 55 <»&'• Rozs 7 15 7 18
Tnajver i 4.80 4 b '. T -m jeri 5.27 5.30
Köles 4 5 4.75 Köles _
Z .b 4 75 5 — Z .l. 5.í>9 5.92

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

Fekete, fehér és színes
65 ki ig sima és mintázott mintegy 210 kü ouhözó fajta és 
2 100 külöuibözó színben száliit, megrendelt egyes öltö
nyökre, vagy végekben is pőstabér- és vámmentesen Hen- 
neberg tt. (cs. kir. udv szállító) selyemgyára /.űriekben. 
Minták postafordultával küldetnek. Svájczba czimzett le
velekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 1

Fontos
Ezílstpénzek tulajdonosaira.

1892. deczeinber hó 31 -ike az utolsó határ
nap, ameddig a in. kir. pénzügyministerium ren
deleté szerint a conventiós ezüstpónzek az állami 
pénztárnál még a teljes névértékben beváltatnak; 
az"U határidőn túl tárcsák az ezüst értéket kapja 
a beváltó fél a n 'Irülbe'ül 30*/« ot tesz, mely 
a mai ezüst kurz zerént a konventiós faliéinál 
körülbelül 58 kr ;y forintnál körülbelül 29 k r . 
egy ezüsthuszasnái körülbelül 9 kr. stb veszte
séget jelent

Erre figyelmeztetem tehát a m. t. közönsé
get ezen 1892. deczember 3l-ikén létrejövő fontos 
értékváltozásra, nehogy a határidőt elmulasztva, 
jelentékenyen megkárosodjanak, egyúttal tiszte
lettel tudatom, hogy kész vagyok bármennyi s 
bárminő ezüstpénzt beváltani

Muraszombat., 1892. október 10.
POSTL János -

órás é: aranyműves.

25̂ ,h- Hirdetmény.
Vasvárinegye köz igazgatási bizottsága f. évi sz -ptein* 

b r -én tar • 1 ében 2323. sz. a. kelt határozatával,
a vasvármegyei törvényhatósági közutakra az 1895. 1891. 
1895 és 1896-ik évei.rc szükséges feutartási fedauyag be
szerzésének biztosítása iránti árlejtés megtartását elren- 
delte. — Ennek folytán az említett szállítások biztositA-a 
czéljából a folyó 1*9:2. é ri október hó 3 1-én délelőtt 
10 órakor a vasvármegyei m. kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében zári ajánla'i versenytárgyalás fog tarta'ni.

Versenyezni óhajtók felhivatnak ennélfogva, hogy a 
jelzett szállítások végrehajtásának elvállalására vonatkozó 
s a teendő ajánlat végösszegének 5% tevő óvadék népes 
papírok vagy készpénzzel felszerelt ajánlataikat nevezett 
kir államépitészeti hivatalnál a f. évi október hó 31-ének 
délelőtti 10 órájáig annyival is inkább nyújtsák be, mint
hogy később érkezendő ajánlatok, valamint sürgönyök 
figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok kiállítására vonatkozólag a következő 
megállapítások közöitetnek és pedig :

1. Minden ajánlat és melléklete 5 pecséttel lezárt 
borítékba helyezendő.

2. A borítékon megjelölendő a czimezéson kívül az 
illető közút vonal is, amelyre az ajánlat tetetik.

3. Ajánlat, tehető akár az alább megjelölt csoporto
sítás szerint, az egyes vonalakra, akár pedig az összes 
útvonalakra együttesei

•t. Az ajánlatokhoz a kir. államépitészeti hivatalnál 
Jijtulanul beszerezheti' ajánlati űrlapok szabatos kitöltése 
mellett használandók.

f». Az ajánlat: egységi árak az államépitészeti hiva
talnál kitett os, .. felosztási kimutatások mintája sze
rint, s szintén díjtalan il kapható űrlapokon tüntetendók 
ki és pedig tig hogy azok 9-ik rovatában az egységi 
árak számokká'!, .i . 1 ik rovatban pedig betűkkel legyen 
kiírva

Minthogy pedig itt ott a szállítás az útadónak ter
mészetben való leszolgálása által is eszközöltetik, a 6 ik 
rovatba bejegyezve i e ■> o. hogy tisztán a kifuvarozásra, 
a kitett egységi árból . a yit számit fel az ajánlat tevő. 
K inek hiányában, emzések vétetnek irányadókul.

Az útvonalak a ivet kezük
1. A szombatból • o Forgói

útra szállítandó . . .  1035
a szombathely jaaki útra szállitaudó 140

1. Összesen 1175 halom
2. A szombathely —váth -győri útra - - 1031 ,
3. A szombat hely - rum -unosházi u> 1105

a kajd—vépi ut - 175

4. A szombatim'' t a i  ut • 945

. A szoinb tt 
A váth ii

. A koszé 
A súrvá:

1 ’ - A kis . z. i 
a buba v.

12. A kis-czell—iván—egerszegi ut - 490
ostfi-a8szouyfa vasúti ut - - 87

12. Összesen 577 halom
13. A kis-czell-várkeszöi ut - ■ - 413

k -hőgyész -mezólaki ut - - 75
13. Összesen 488 „

14. kis-unyom —r.-hídvégi ut * - - 220
Kis-Unyom vasúti ut - - - 20

14. Összesen 240 „
15. A vasvár-z.-egerszegi ut - - 34i>

Gyórvár vasúti ut - - 20
15. Összesen 360 „

. Körmend német-újvári nt - •
pornó — pinkán.indszenti ut 
pinka szt.-király — doroszlói ut 
sóskút — ut újvári ut

16
A csákány muraszombati ut 
Csákány vasúti ut

összesen
- 1098

17. Összesen 1128
, A körmend — z.-egerszegi 

őri-8zent.péter— z -lövői nt

. A felső-lendva— partócsai 

. A kercza—nacskéczi ut 

. A bagoir a niurfonhelyi ut 
rakicv regedid ut . -

, A szí. gottii írd — r.sesxtregi ut 
hodos -pétirliegyi - - -

18. Összesen 350
300
330

100
460

22. (IsBzeBmi 977
23. szt -goMbárd hidegkút--krajnai ut 835

Qyarafalva 1l'USUti ut - - - - 77
23. Összesen 912

2t. As alsó-szől ní*k muraszombati ut - - 565
25. A bur^ó—radafalvi ut - - . 325
26. A kőszeg— rohoncz-cajtai ut 350
27. A rába-szt -ímihály—fohringi ut 694
28. A nétnat ujvár — sztgotthárdi nt 370

Sstgctthárd vasúti ut • - - 40
28. Összesen 410

29. A f.-eőr—várnsszalón&ki - - 130
u. sztmihály —máriafalvi . . .  323

29. Összesen
30. A feisó-eör — borostyánkő—lékai útra -
31. A t ircsa—sinnensdorti útra - - - -
32. A felső-eór—alhói útra - - . .
33. A feloő-o-lr—kuniját—szt.-eleki útra - -
34. A német-szt-mihály—gyepüfüzesi útra -
35. A kám—végedi ................................ 484

Ojzkó vasúti ú t r a ..........................  23
35. Összesen

36 A csöndnek—Őri-szentpéteri útra • -
37. A hodász -bándolyi útra ....................

Kelt Szombathelyen, a vasvármegyei m.

507 ,
363 „
320 „

kir. állatn-
zeti hivatalnál 1892 évi október hó 8-án.

A hivatal főnöke
Szametz Antal

kir főmérnök.

' á r i a c z e l l i
SoGiEcrcseppek

j  ruu;-*;..'t‘wn hu '.r le g.ű'nor hajóknál.
I .'*ar IvnSfSlav U 'vi r.

büift* lehelet, feltujtság savanyú fe^böftögés. ’haim vnls. . . ___
. régé*, le.esiegas nyalkaMválasitá.-. sárgaság undor ét hi.iyás. I

gyomnrgCrct súlkütés.
H áti. itos jty.>izy“/őrnek  bizonyult fejfájásnál, a m enynyiben [ 

■ * a  (r;-’ :rv->r*'>! - / .á i in e f t t ,  gyooiortulterhelt-snél é telekkel és [ 
i t i i . 'k k ..! . g.i-ssták. 'i 'ájbajok lifimorrholdáknál. |

K::. t • b ú ik n á l  Itnr ta es rtt i fn i'tM orc »ri»i> rA  \
<•, .knok bizonyult ik, a  m it száz meg száz L 

bizonyítvány tanúsít. F.gy k is üveg  á ra  l 
a szn í a ti tita*itAs.s:,l együ tt 40 kr., nagy I 

tveg ái a  "0 k r  *
Ni agyaro rszág i . .rak tá r :

'Í í»p«8* Jo zv ef gyógyszertára 
H m ia p v it ,  K ir”

A vertjeji 
megtekint/-] 
elfogadni, m er.

van fogas) 
B rady ' és ezen 
*ouy{toniJ

■kiu-k b u rk o la tira  
va  a keszilö a lá írá sáva l (C. 1 
sz av a k k a l: .V alód iságá t bl- t

M irasioai' atban B ö 1 c i 
gyógyszertárában.

Béla

WM
Hat aranyérem, diszkereszt és díszoklevelek.

C o g  n a c

Grál Esterházy Géza saját gyáriáiiya
orvosi tekiutólyek által ajáulva, felette kellemesen és jól izük, miuóség te- 
kiutelébeu bármelyik franczia gyártmány nyal versenyezhet - -  Ara pedig 

sokkal olcsóbb.

a
KÜLÖNLEGESSÉG

C O G N A C
mely mindenütt kapható.

Coguacunk tiszta borból idegen anyagok hozzávegyitése nélkül, fran
czia mód szerint készül s ezért járványos betegségekuél, különöseu

k o l e r a  e l l e n
óvószeiül sikerrel használható.

A Grf. Esterházy Gézaféle cognacgyár igazgatósága
Budapesten. VI. luilsü vác/.i-ut 23.

Műi szombaton kapható Ascher B. és fia uraknál.

Nyoirbtoit G/Oi

Paris, Lipcse. Bordeaux, N izza, Berlin, Brüszszel.
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