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dél< vagy rongypukróczok és mindenféle a nép 
nltal készített csipkék vagy lyukgatott szövetek.

8. Fél fiák helyhez kötött öltözetei, különösen 
darócz-gúnyák és zekék, kalapok, kucsmák, süve
g é ,  úgynevezett bagósipkák és szűrök.

9. Erdélyi, szász és toroczkói úgynevezett 
dobok vagy karima nélküli magas kalapok ne
mezből, aranypaszoiuánttal és a nélkül.

10. Népies tűszerszámok, havasi tüzelővasak, 
kampók, serpenyők, szilánkfogók, tüzkutyák, vas
macskák, háromlábak, rostélyok, Csjpővasak, pisz- 
kák, nyársak, különösen olyanok, a melyek czi- 
gánykovácsok által készíttettek, végül különféle 
sarkantyúk.

11. Ostorok, karikások, nyersbőr hurkok, do- 
háuytartó hólyagok, egyszerű vagy kivarrott kos
tökök, hocskorok, tüszők, bőr-övek, bőr-tarisznyák, 
c/jpők és helyhez kötött csizmák, csikós- és ju
hásznyergek, úgy kantárok sallanggal és anélkül.

12. Marha-, kos- és kecske-kolompok fából, 
gyökérből, vaspléhből, sárga- és vörös rézből, kü
lönösen olyanok, amelyek czigány kovács által 
készíttettek ; — továbbá vasból, kötélből, szíjból, 
nyers bőrből, sodrott vesszőből és csavart gyökér
ből készült békék ; kéreg-, fa- és gyökér-, úgy 
agyilgP'pák szárral vagy anélkül; különösen réz
tornyos és fémmel kivert pipák, pipaszurkálók 
vas- és sárgaréz-drótból, úgy miudenféle dohány- 
tartók fából és bőrből.

13. Bicsakok, kusztorák, bugyiik s egyéb 
helyhez kötött zsebkések.

14. Cséplők, kaszák, kaszakövek tokban, szé- 
nagyüjtő gereblyék, szénabányó villák, sarlók, 
hosszú polyva-seprük.

15. Mindenféle népies fonások, vesszőből, sás
ból, kákából, csuhitbói, szalmából és kenderből, 
mint gyékények, kosarak, fülesek, ugyuevezett 
aprószentek — korbácsok, vékák, szatyrok, göm
bölyű csúcsos és bosszú szakasztók, csomborok, 
csuprok, méhkasok s ezekkel rokon s belyhezkö- 
tött. tárgyak.

16. Mindeuféle halászathoz tartozó eszközök, 
mint hálók, szákok, merítő hálócskák s a keritő- 
bálók egyes felszerelési részletei, halászbárkák 
készítéséhez szükséges szerszámok, sőt kisebb 
nyargaló bárkák egészben is. Aztán mindenféle 
horgok felszerelve, bulászkések, bániok, balba- 
sitó kések, fejszék faragók, nyesellők, nád- 
és kákavágók. Mindenféle varsák, ladik- és lélek- 
veaztő evedzők, viziapátok. szapolyok, ivószapolyok, 
felszerelt balászbogracsok, szigonyok, csáklyák, 
féregszedő döbönyék. hal kasok, halász-övek, bo
ritok, tapogatók, bálókötó-tűk, balszállitó kosa
rak, ka«zujok, bödöuök, hordócskák, rácsák, csi- 
kászó rosták stb.

17. Miudenféle népies hangszerek, mint du
dák, sípok, furulyák, csákányok, tilinkók, csordás 
és havasi kürtök, dorombok, tamburák s egyébb 
szerb és borvát (vend) hangszerek.

18. Miudenféle népies ékszerek, menyasszonyi 
fej-, mell- vagy kar- és bajdiszitések.

19 Mindenféle népies és helyhez kötött csap
dák és tőrök, melyek farkasok, vidrák, rókák, 
patkányok, menyetek, nyestek, görények, egerek 
vagy madarak fogására használtatnak, — még a 
czinege- és szutya-csapdakut is beleértve.

20. Mindenféle népies faragványok fából és 
szaruból vagy gyökéiből, aztán faragások, melyek 
díszítve vannak fémek beverésével, berakásával 
vagy beöntéssel, vagy díszítve választóvízzel, spa
nyol viaszszal vagy festékkel színezve, mint bo
tok, balaska- és balta-nyelek, furulyák, szűrujj- 
ban bon!mi szokott sótartók s kis tükrök kere
tei, fokosok és csákányok, úgy pásztortütykösök, 
juhászkampók, beretvatartók és tokok, s minden
féle egyszerű vagy díszített kereplyék, melyek a 
kártékony madarak elvesztésére alkalmaztatnak.

21. Fejszék, balták, balaskák, faragók, csá
kányok, fokosok s effrfle rokon tárgyak vasból, 
rézből vagy aczélbó).

22. Fa-závárok, kilincsek, csappantok, rete
szek és tolókák, a legkezdetlegesebb szerkezetűek is.

A néprajzi kiállítás ügyében.
Folyó hó 1 l-éii vette tárgyalás alá ! 

a kép.'iselőliáznuk közgazdasági bizott
sága a milleniiiális kiállításnak 1896- 
bán leendő megtartására s a kiállítás 
biztosítási alapjára vonatkozó törvény- 
javaslatot.

A törvényjavaslat rendelkezéseivel, 
s a nemzeti kiállítás rendezésének mó
dozataival kapcsolatban számos eszme 
merült léi a bizottsági tárgyalás so
rán. Ezeknek némelyike általános vissz
hangot keltett, s a ház elé terjesz
tendő bizottsági jelentésben is kifeje
zést fog találni.

Ez eszmék között különösen egy 
van, mely a néprajzi kiállítást is kö
zelebbről érdekli, az, hogy a kiállítás 
sikere érdekében ne csak az állam 
hozzon áldozatot, hanem testületek és 
egyesek is.

A Magyarországi Néprajzi Társaság 
értesítőjében, az Ethnographiában (III. 
évf. VII—X. fiiz.) Xantus János a 
Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai 
Osztálynak történetét ismertetve*) olyan 
indítványt tesz, mely rokon a képvi
selőház közgazdasági bizottságnak ülé
sén szóba hozott s fentebb megemlí
tett eszmével.

Indítványának magva az, hogy a 
kormány szólítsa fel a megyéket és 
különösen vagyonosabb városainkat, 
hogy szíveskedjenek a kebelükben élő 
nemzetiségek (a városokban, a köze
lükben és szomszédságukban lakó nem
zetiségek) háziiparát összegyűjteni s 
azt a millenniumi országos kiállításon 
közszemlére kiállítani s a kiállítás be
fejeztével az egész gyűjteményt, egy
— a millennium emlékére — felállí
tandó múzeumnak ajándékozni.

Szerinte úgy volna ez legjobban 
foganatosítható, ha például felszélittat- 
nának az egyes megyék és az ezek 
kebelében levő nagyobb és vagyono
sabb városok, hogy ily gyűjteményt 
hozzanak létre a kebelükben lakd ma
gyarok, bosnyákok, szerbek, sokáczok, 
bunyeváczok, oláhok, bolgárok, honá
tok, németek, vendek háziiparából s 
azt állitsák ki a kiállítás területén egy 
általuk építendő ideiglenes pavillonban
— kollektive.

Így az ország összes ethnographiája 
az állampénztár legkisebb megterhel-

*) Xantus a Magyar Nemxeti Múzeum Néprajzi Oax- 
tilvibau 50 horváj. hitíuc* 5a vend tárgyat ismer. B. B.

tetése nélkül együtt lenne, míg a tör
vényhatóságok ezen kiadást meg sem 
éreznék s az ily áldozatot örömmel 
meghoznák.

Idő kérdése, vájjon Xantus indít
ványa tetté emelkedik-e, egy azonban 
világos, az, hogy a kormány ép úgy 
(a közgazdasági bizottságban felvetett 
eszmével) mint egyesek szükségesnek 
tartják, hogy a kiállítás érdekében az 
ország minden testületé s egyese hoz
zon áldozatot.

A „Muraszombat és Vidéke” 1892. 
12. és 13. számában megemlékeztem'*1) 
röviden azokról a módozatokról, melyek 
figyelembe vételével a milleniumi ki
állításon a vend nép is méltóan lenne 
képviselve. Szóltam, részleteztem a 
nép szellemi és tárgyi vagyonát, ki
emelve azokat, melyek a kiállítás ér
dekében okvetlenül összegyiijtendök.

Tájékoztatásul ide igtatom a tár
gyi etlmögraphiának csikkemben em
lített ingóságainak jegyzékéhez kiegé- 
szitésképen Xantus által összeirt azon 
tárgyak neveit, melyeknek beszerzése 
kívánatos:

1. Népies bútorok, mint: ágyak, asztalok, 
Székek, lóczák, padok, ládák, szekrények, tálasok, 
fogasok, bölcsök — akármily kezdetleges kivite
lűek.

2. Mindenféle népies faedények, konyhafel- 
szerelési és rokou fatárgyak, mint: teknyők, me- 
deuezék, fejőkék, ivókupák, csészék, dézsák, saj
tárok, tejes-kannák, felakasztható nagy sótartók, 
csutorák, puttonyok, büdönyök, kannák, sodró v. 
uyujtófák, gyúródeszkák, kanalak, kauáltartők, 
mosólapátok, mosósulykok, sütólapátok, széuvo- 
uók, pemeték, rosták, sziták, szűrők, reszelők, 
köpülók.

3. Kéregből és fabajból készített tárgyaki 
m int: ivókupák, sótartók, — málna, szamóczai 
földi szeder, afonya- és gombaszedésre használni 
szokott kosarak vagy jobban tartáuyok 8 juhturó 
elhelyezésére sok helyütt alkalmazott úgynevezett 
k aszú jók.

4. Házi foglalkozásnál használt mindenféle 
népies tárgyak, u. m. kendertürők, tilók, sulykok, 
gerebenek, gyáratok. Szövőszékek, csipkeverő-ké- 
sziilékek, rokkák, pörgők, áspák, gombolyítok, 
guzsalyok, orsók, mntolyák. ház körül használt 
lapátok, seprűk, villák, gereblyék. kukoricza (ten
geri) morzsoló székek, vőfélybotok, vendéghivók 
botjai.

5. Mindenféle népies játékszerek, hu még oly 
kezdetlegesek is. mint: babák, kereplyék, butor- 
kák, edénykék, kerti eszközök stb

6. Hímzett vagy varrottas ágy- és asztalne
műtek, falkendók. szülők, fejtakarók, kendők, ün- 
gök, szoknyák, harisnyák, mellények, kötények, 
katrinozák, arató-keztyük, tökötök, kontyok, káp- 
lik, lulyik, tokok, övék s mindenféle helyhez kö
tött öltözékdarabok, skotium- vagyis domborhim- 
zések, arany-, ezüst- és selyemfonállal vagy zsi
nórral.

7. Népies szőttesek hímzéssel, kivarrással vagy 
a nélkül. Tarisznyák, által vetők, székely fersingek, 
asztal- és ágyteritők, párnahajak, csepübulla-

**) .A millennium és a  veudak.*



23. Népies játékszerek, mint gyökérkarikák
éa csapói b idzafapuskák,
kakorieza (tengeri) szárból készíteti hegedűk, 
bürök, sípok s több efféle helyhez kötött játszó
szerek.

24. Népies és helyhez kötött szalmakalapok, 
különösen a ; lleiQZÓ Dráva-vidéki bor v át, a hel- 
táni tsz és a s /.kdy (úgynevezett tornyos) 
kalap..'.

25. Mindenféle helyhez kötőit fazeka-) vagyis 
geleuc-eredény. k, népies formákban és díszíté
sekkel, beleértve az úgynevezett vászonkorsókat, 
keresztvíz- és keresztelő-korsókat és gyermek- 
edényeket is.

26. Mindenféle régebben használt czéhkor- 
sók, tálak és tányérok, c/.éhbeli kannák és kan
ták czinből és cserépből, különösen a feliratos ily 
edények, megfelelő czéh czimerével.

27. Lopótökből vagy kobakból készült min
denfelé sima és karczolt vagy festett tárgyak, 
mint víz- és borcsutorák, pálinkásbütykösök, ivó- 
kupák, héberek, szapuláskor használni szokott 
hígmérők stb.

28. Különféle színekkel ékített vagy ber
zsenyijén festett húsvéti tojások, ezekből azonban 
az elkészítés megkezdése előtt ki kell fújni a belső 
anyagot, hogy aztán tarthatók legyenek, s csak
aztán színezni vagy kitrczolással dFziteni.

29. Min lenféle helyin•z kötött és tartható
élein. k és sütemények, mint székely mézes-
kai,. áfrányos kalács*:>k, füredi vajas és főtt
per. C "í/ciepkák, füstűs sajt s effélék.

képű letek, k tik őri  cza-
gérék luc/ok, kutak feliratok
és fe kapuk és kis jíjtók, csőszkiikkantók

cetek* világosan kimondják azt, hogy ha 
egyik beszedési körből a másikba hús szál- 
littatik , a kiszállító tartozik a hús után járó 
fogyasztási adót lefizetni, illetve letétemé- 
nyezni és a kiszállítás lényéről magának 
községi bizonyítványt kieszközölni és az ily- 
kt p lefizetett fogyasztási adó csak azon eset
ben fizettetik vissza az adóköteles félnek, ha 
az adó-bárczával vagy a fenuebb említett 
községi bizonyitványra vezetett elismervény
nyel igazolja azt, hogy a fogyasztási adó azon 
beszedési körben, a melyben a hús kiszállít
tato tt, hiány nélkül lefizettetett.

Magyarország területén tehát az egyik 
beszedési körből a másikba kivitt bús, a 
kiszállítás előtt feltétlenül megadóztatandó, 
csakhogy a községek az imént jelzett módon 
a fogyasztási adókat egymásnak vissza utalják 
és végeredményben áll az, hogy a hús után 
o tt lesz a fogyasztási adó fizetve, a hol a 
hús — de fado  — elfogyasztatik.

Máskép van azonban Ausztriával és a 
szomszéd örökös tartományokkal szemben, 
mert ez érdemben a hivatkozott, törvény, k 
és szabályok categorlco kimondják azt, hogy 
a magyar beszedési körben lt fizetett fogyasz
tó i dó nem fizettetik vissza azon esetre, 
lm levágott állat busa Ausztriába és a 
szomszéd örökös tarti Hiányokba vitetik, mert

(me •
kakoriez it >!vi j >kat), halászkunyhók, halászbárkák,
kerek- hal HOZÓ ki dák, szánok,
jégszán l ::. ( •!. iy.-lvu a 'irÜ.ö hordják) csúsztató
•zénaszánkók, mindenféle ladikok, lélekvesztők,
der<
tök. temetői fej fák,
székelj t■•! I keresetek, .dali lmsz.-rikák, szá
raz malmok, kis kot jogók,
jellem/". - -k, kordák, taljigak, saraglyák,
jármok, boronák, fa i által készített
ek-: ingiábak, széna
és lóhere-szárítók, tejesfazék ágasok, az egykori 
és sok- heljütt ma is létező kalodák, havasi ka
libák s ••gy bb nagyobb tárgyak mintái vagyis 
modelljei, de oly mérlékb'Mi, hogy a jellemző 
architeklur.i — ornanienti-.ztik:i kivehető és át
néz h tő legj i) s s valóságos eredeti tárgy anya
gához ha :.iiló, azaz a/.ouos anyagokból készít
tessék.
, : Végül kívánatos, hogy a lehető legnagyobb 
lakban, egyes jellemző csoportok vétessenek fel 
zinezett fényképben. Ilyenek például a uép házi 
oglalkozásai közt (fonás, szövés stb.) a külön-
éle menetek, lakodalmas, temetési stb. de külö

nösen kívánatos, hogy mindin vidékről egy téli 
csoport ozat vétessék fel bundákban, mellesekben 
és kÖdmenekben, mert jelenleg még oly nagy 
bunda — vagyis szőrmés gyűjtemények kiállítása 
szekrényekben a lehetetlenséggel határos, nem 
lehetvén a rovarok és molyok ellen megvédeni 
s így felette kívánatos, hogy ezen szép és kivá
lóan festői népviseletek, legalább jó színezett 
fényképekben és albumokban rendezve adassanak 
át az utókornak.

Baja. BELLOSICS BÁLINT.

A m. k. pónzügyigazgatóságtól
Siom bathelytt 49464(892—X az. ». a követ- 

kozó sorok közlésére kérettünk:
A r Muraszombat és Vidéke■ tekintetes szer

kesztőségének Muraszombat
Becses lai>jállal;; f. évi J uuiír bén meg-

jelent ss inába n i fogyaszt;:ím adó kérdésé-
I»ez‘ ezim j. I;, | t közzétett czikkére voiiatko-
sólag ti 82 tel megjegyez M iiek a kövel-
kezdi;:

A szói (•; Veítélt kérd. s merituma az,
hogy N vez 1 ni ur aszom háti lakós borjú
kát ős ütése két leöl és Graczba szállít
anélkül, li így dót az adósze-
désn jo ltótti ál i fizetné. Ezért az ottani 
adókezélő igen helyes n tényleirást vett fel 
Nemecz eflen, a melynek alapján a  soproni kir. 
törvszék mint p. ü büntető bíróság és nem 
a fogyasztási adóbérlők képviselője, mint a 
hogy az b. lapjában közölve van, Nemeczet 
hős bán vétkesnek mondotta
ki, és a megfelelő pénzbírságban el is ma
rasztalta.

a soproni kir. törvényszéknek ezen 
ügyben hozott 113 1)892. számú ítélete helyes 
és törvényes is volt, mert a bor- és husfo- 
gyasztási adótörvények és törvényesített sza
bályok 84. § a és az ahhoz csatolt „Jegy-

viszonlság e tekintetheti mm áll fenn.
Önként és mind' n kétséget kizárólag kö 

vetkezik ebből, hogy Nemrcz tattozoll.volna 
esetenkint a levágott és Grác/ba szállított 
állatok után árszabályszerű fogyasztási adót 
az adószedésre jogosítottnál h fizetni s ha 
nem tette, ez által a fogyasztási adóbérlő 
károsodott.

Teljesen jogos tehát a muraszombati adó- 
kezelő eljárása és legkevésbbé sem minősít
hető túlbuzgóságnak.

Hogy Nemecznek a soproni törvényszék 
marasztaló Ítélete ellen beadott fellebbezése 
következtében a fent em lített törvényekkel 
ellentétben miért hozta a győri kir. Ítélőtábla 
b. lapjában egész terjedelemben közzétett és 
úgyszólván decisió alakjában hozott Ítéletet, 
az a p ü. igazgatóág előtt érthetetlen ős 
különösen megmagyarázhatatlan a táblai Ítélet 
indokolása, mert' eziel hatáskörét túllépve, az 
adókötelezettség kérdésébe bocsájtkozott, mi
után a bor- és liusfogyasztási adó-törvények 
és szabályok 7. §-a szószenni igy hangzik: 
Sem azon kérdés, fizetendö-e a bor- és hús- 
fogyasztási add vagy sem f  sem az adó mér
vének meghatározása bírósági eljárás tárgya 
nem lehet s igy az indokolásban foglalt ki
jelentés nemcsak törvényileg helytelen, hanem 
illetéktelen is.

Nagyon természetes tehát, hogy a szóban 
levő Ítélőtáblái Ítélet ezen elvi kijelentése 
az adókötelezettség kérdésében, éppen annyira 
irányadó és kötelező, mint volna például az 
illetékes közigazgatási hatóságokra oly táblai 
Ítélet mely kimondaná, hogy Muraszombat 
kisközségek sorából a rendezett tanác.-u vá
rosok közé emeltetik.

A kir Ítélőtábla mint jövedéki áthágások 
elbiráli!! ónál Il-od fokit fórum r. fölött Ítél, 
hogy forog-e f- nu szándékos jövedékc. onkiiás 
és határoz a p nzbirság mérve felett ue annak 
(• bírálására, hogy jár-e adó vagy nem — 
incinpetens.

I-merve b. lepj inak tiszteletreméltó irá
n y it és tudva azt, hogy a valódi közérdeknek 
szívesen óhajt szolgálatot tenni, felbérelik a 
tekintetes szerkesztő ur, hogy ezen sorokat 
annak különös hangsúlyozásával, hogy kiszál
lítás előtt a husfogyasztási adó az adószedésre 
jogosítottnál feltétlenül lefizetendő, b. lapjában 
annyival is inkább közzé tenni szíveskedjék, 
nehogy a jogtalan és téves alapon gyökeredző 
táblai ítéleti indokolásból merít. tt. helytelen 
nézetek terjedésével oly zavarok ükoztassanak 
melyek végeredményükben az adóköteles felek 
hátrányával és kárával járnának.

Szombathelyen, 1893. január hó 9 én
KASSAY

A Mura.
Az. e bő I5-. ii megjilent fővárosi in.pilapok 

azon hírt. közölték, hogy Eriumt Kelemen orr*, 
képviselő ur a Muraszabályozásra vonatkozó be
szédet mondott a képviselőbá/.ban, melyben az 
illető szakminiszter figyelmét felhívta ezen kérdés 
megoldásának elkerülhetleuül szükséges voltára.

Magától értetődik, hogy a képviselő urnák 
ez n felszólalása a legörveudetesebben hatott a 
Muraparti lakókra, miért is azok előkelősége sie
tett is Ernuszt Kelemen képviselő urat sürgönyi- 
leg üdvözölni, haza fián és berniünket o’y közelről 
érdeklő felszólalásáért hálás köszönetét nyilvá
nítani.

Lapunkhoz beküldött alábbi nyilvános kö- 
8zünö-ilat.nak szívesen engedünk helyet már azért 
is, mórt írója a Mura mizériáit jól ismeri.

A levél következőleg hangzik :
Méltóságos Országgyűlési Képviselő Url
Minél fájdalmasabban esik napról-napru ta

pasztalnunk, hogy nem törődik senki legvitálisabb 
érdekeinkkel, hogy az eleinek és a helyzet okozta 
nehézségek ellen való küzdelmeinkben tökéletesen 
magunkra vagyunk hagyatva már évek óta; an
nál nagyobb öröm volt olvasnunk, hogy Méltósá
god f. hó 14-én a képvise'őházban kegyes volt 
jelezni azokat a viszás állapotokat, mikről eddig 
soha senki említést sem tett. legkevésbbé pedig 
azok, akik erre hivatva lettek volna.

Valóban szomorú világot vetnek az itteni 
állapotok a magyar államiság eszméjének ha
talmára.

A Mura évről évre száz és száz holdanként 
döntögeti a termőtalajt s a legtermékenyebb me- 
zőségek puszta köteiepekké lesznek A szegény 
Mura-ntelleki szorgalmas és egykor jómódú s 
most is miudenekfelett jó magyar érzelmű vend 
nép kétségbeesetten védekezik évről-évre az ára
dások ellen. De minden erőfeszítés csak rövid 
elodázása a végső bajnak. A stájer határszéli 
szabályozás úgy van csinálva, hogy az egész 
Mura a magyar területre lett szorítva s igy akár
hogyan védekezzünk is, évenként legalább egy 
áradás biztos osztályrészünk, sőt a múlt évben 
három nagy áradás a termények legnagyobb ré
szét teljesen tönkre tette Midőn épen a múlt év
ben védelmet kértünk a magas kormánynál, egy
szerűen avval lettünk elutasítva, hogy az nem 
óvható; midőn adóelengedésért akartunk könyö
rögni, erre is azt felelték: nem lehet; s midőn 
egyesek nagy teiületei évek óta benne feküsznek 
a Mura medrében s ezekről adómentesítést kér
tek már 2 -3  év előtt, jóformán figyelemre sem 
méltatták őket s fizetik ma is az adót.

A magas kormány igaz már ötször felmérette 
az árteret, de éppen mert már oly sokszor tör
tént ez és még sincsen semmi gyakorlati ered
ménye ez nemcsak a mi bizalmatlanságunkat nö
veli, de a szomszéd stájerok előtt a magyar ál
lami eszme erejét és komoly szándéklatait való
ban nevetségessé teszi, aminek ők nyíltan nem 
egyszer kifejezést is adnak, mit nekünk annál 
nehezebben esik hallanunk, minél inkább ragasz
kodunk hazánk külön államiságának eszméjéhez. 
Ha a magas kormánynak szándéka rajtunk segí
teni, úgy ne a felmérésekkel kecsegtessen ben
nünket, hiszen ezek a mellett, hogy rajtunk nem 
segítenek egészen feleslegesek is miután a Mura 
minden évben más medret szokott magának vájni.

Mivel ezen sajnos, a magyar államiság esz
méjét kompromittáló állapotokra Méltóságod ke
gyes volt a magas kormány figyelmét felhívni ez 
által azonkívül, hogy a közjónak tett fényes szol
gálatot, különösen kiváló hálára kötelezett ben
nünket, akik érezzük közvetlenül a bajokat, az 
elhagyatottságot s a közvetlen szomszédban lát
juk, hogy a szomszéd állam mennyi védelmet 
nyújt alattvalóinak minden szempontból. Fogadja 
Méltóságod kegyes figyelméért és érdekünkben 
emelt önzetlen szavaiért legbensőbb hálánk és 
köszönetünk nyilvánítását

Midőn Méltóságod hazafias és ritka önzet
lenségei nemes eljárásáért legmélyebb köszönetét 
mondunk, magunkat és ügyünket, mely itten kü
lönösen a magyarság ügye, kegyes pártfogásába 
ajánlva, hazatíui üdvözlettel vagyunk

Muraszombatban, 1893. jan 27.
Méltóságodnak igaz tisztelői stb.

(Aláírások.)

Hírek és különfélék.
A m ii te imii m i országos kiállítás véd

nökségéi a király 0  FeFége fogadta el. A mil- 
leiiium 1896-ban fog megfuttatni. Költségeihez, 
melyek 2 800 000 írtban vannak előirányozva, a 
kormány egy millió forinttal járul.

— >1 ii ra s /.om ím l város képviselőtestülete 
f hó 21 -én taitotl ülésén egy hóeke beszerzését 
határozta el, továbbá kimondta, hogy még hárem 
lámpát állít fel, egyet a Bokor-utcza, egyet a 
Kötő-utcza s egyet a Vár-utc/.ában. Le a kalappal! 
ily határozatok előtt. Tevékeny uj bírónk figyel
mébe ajánljuk tavaszra a sétatei&nket, azt kellene 
majd meghurdut ni \ egy régi határozat is vau e 
tárgyban hozva, hogy mennyire, azt megmutatta
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R nagy szamot, nagy munkássái/ra v.lí a i ••

'-K'föl.b tortotl üléói, azért 
nügyo" megdicsérte a tisztviselőket
. , ■***»•'*• io'óro'roníwoll „.fl.keíWoloi előálláson belől,t. ,M „ ti fif|
Irt 7Ü kr k W ,  64 írt 37 J r%
V,™  f  ii F ? . ' !  T . T ' S ^S J'ap íuo tirtbá l fe-d»zve lett. í  el Ili fizettek ; Pintér Géza 2 frt Dr 
Giipott Zoltán. Török Ernü I - 1 frt. M-ixner Má’ 
lyas, Kroptt János, Árvái H.nrik 6 0 -60  kr 
Sodr; Jözse. 5° kr. Árvái Ben,át, H ta  * . £  
bclumln.it Suliimon, Scllünlicit Lipót, Hiirlller Gé- 
ta 4 0 -4 0  kr Hunja.1, Sándor 40 kr. Hnffmann 
Manó, BsrRer Mari, luivaca Ialtán ov lelke,.
Mezei J .k .li, Minisek Gíapör, Mohkor Matyi.; 
Halbart Henrik, Fürst Albert, Sk.rlák Jö/wf 
Hirscbl Hermán, Horváth György 20—20 kr 
öeszeeeu 10 frt Fogadják a szives felülfizetÓBek- 
ért és Meliini Béla ur a rendezésért az i,r. nő- 
egylet Hetében hálás kiiarSi,etemet.

Areai Mutíli, elnök.
— M eK jiitH lm aío tt >0111161.. A köz

oktatási miniszter a S-gély- és jutalomdijak czim 
alatt rendelkezésére álló összegből legközelebb 
2000 frt jutalmat osztott ki azon tanítók közt, 
kik a magyar nyelv oktatásában lanmitott buz
galmuk állal az. elmúlt tanév folyamán legin
kább kitűntek. Vidékünkön Luttár Miklós gunicaai 
áll. taiiitn kapott 30 tt jutalomdijat. Gratulálunk !

1'  li.í Iiitio unK. Vas/.ary Kolos her- 
czegpriimíst, bíborunkká történt kinevezlelése al
kalmából. mindenfelől elhal 111 ózzák üdvözlésekkel. 
Többek közt László fölierczeg kereste fel a her- 
c/egprimásl és személyesen adta át jó kivánsá- 
gajt. Csáky Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi 
inimazter szintén személyesen gratulált. E/eu- 
kiviil több üdvözlő telegram érkezett Rómából, 
B c-liól s a közéi, t és a magyar katolikus világ 

előkelőségeitől.
— .1* a lw öfoku  ipariskolák országos f-|- 

ligynlöjévé dr B-rnát István lemondása folytan, 
mint Budapestről értesülünk, Szabó Károly nop' 
romegye; tanfelügyelő van kiszemelve. Amint dr. 
Bér llát tanfelügyelőt megismerni én becdilni ta
milt uk épugy biztosak vagyunk, hogy az iparos- 
tRutigy Szabó Károly bán is úgy mily fáradhatatlan 
buzgalmu lelügyelőt fog nyerni.

— íllit 'lyezéH . Mosdósy Imre, vármegyei 
segéd tan felügyelő, a vallás és közokt. ügyi mi
nisztériumba hivatott be s helyébe Romanecz 
Bélát ktildfe ki a központból.

— M eghívó . A muraszombati polgárság 
1893. f-bruír lió ll-én  a Moet-féle tendéglő 
nagytermében jótekonyczélu zártkörű táuczniulat- 
ságot rendez. Belépti d ij: személyenkint 50 kr, 
C8aládje-»y 1 frt Kezdete 8 órakor. A tiszta jöve
delem a halottaskocai alaptőkéjének gyarapítására 
fog fordittalni. Felülfizetések köszönetlel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztalak. Ajánljuk a m. 
t. olvasóközönség becses pártfogásába 'Een jóté- 
kouyczélu mulatságot, már csak azért is, meri igy 
ki látásunk leend, mielőbb balottaskocsit bírhatni.

— A ftse téN reudezé*  dolgában az ország 
tanítósága is megindította a mozgalmat. A köze] 
múlt időben a „S'-oiuhathely-egyhásm. r, katb. ta- 
nitó-egyesület* elnöke Barabás György sárvári 
igazgat.í-lauilő intéz tt ez ügyben kérvényt Er- 
uliszt Kelemen orsz. képviselő úrhoz.

— IN .IIák I 'o n g i 'á e z  fó m o lg a b iró  
Méltóság.>s Ernuszt Kelemen országos képviselő 
úrhoz a Muras/.abályozAs érdekében tett felszóla
lásáért küldött köszönőlevél aláírását megtagadta; 
ugyanis ő mint a járás első i isztvi.s- lője.ki mur.imel- 
letti birtokos i> egyúttal, a levél aláírás végett meg
küldve lett; nem tudjuk m'iiő indok vezérelte, vájjon
az.-e. hogy a Muraszabáty ozást. egyáiitalán szükséges-
nek 1lem tart• ia, vagy telit 11 elég baltalniHHnak tartja
IliiIgíít arra, hogy ezen oviizndek óta fennálló, de
a III*igoliiás Mé .uég egy 1epést !sem haladt ker
dést. ő maga1, más, nálánál sokk,ül hatalmasabb
és b-ifolyáso subb egyének hozzájárulása nélkül
is niegfogja oldli:ütni? áiu lássuk ! y-

— Vei 111 k u követ kezű g jK w je le n
lé s t : lilik i és Salamont rii Ur, Birtlindeisxtiy
Kálmán szomorú szívvel tudatja maga és az ösz- 
szes rokonság nevéb-m szeretett édes anyjának 
rátki és salamonfai özv. Barthodeiszky Imréné 
szül. Gyulai G lál Lndovikának élete 51-ik évé
ben, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele 
után, hosszas szenvedés következtében 1893. évi 
jauuár lió 20-án történt elbunytát. A boldogult- 
uak hült tetemei f. hó 22-én d. ft. 8 órakor fog
nak Itépcze-Lakon beszonteltetni és ugyanaz nap 
d. n 4 órakor a sárvári sirkertben örök nyuga
lomra tétetni Az engesztelő szent mise áldozat 
hétfőn fog a Mindenhatónak bemutattatni Nicz- 
ken. Répcze-Lik, 1893. évi január hó 20-án. 
Áldás és béke hamvaira!

— n e g liiv ó . A muraszombati izr. uóegy- 
let és a muraszombati iír. ifjúság segély-egylete 
1893. évi február hó 4-én a Most-fóle vendéglő 
aagytermébeu tombolával egybekötött sártkörtt

80 B-'épti dij: szeméi,jegy
1»*I 1 50 kr. Kezdet,, KI 8

ornl.or. A j.iv, .1.1 „ ,  k«  egylet pénztár.
fa i í 'i tn iik .  p . im a « w ,.k  k öu ti-

? Ld logadlelnak. Touibointárgjak f. br. hó 3-ig 
„rr ‘‘* V  "ö-nvlit cl,löl,- : Árvái Mulild 
úrnőhöz keretnek küldetni.

’l"lii'dvt lői elöiidá.. Folvn h,í 21 én
* **"*t-*»le vendéglői,éli kellemes e,|et -Z-le lek
.  e lé rő k n e k ,  egy ,i muraszombati i/r . nőegv- 

J,iva r» előadott darab á lta l, a közreműködők. 
E "adatott a Gero Károly .Vadgalamb* népszin- 
niü » rnuh«n „ieRlepö iigjrerségel. taimótotlak 
a szereplők. Nagy része van a sikerben Meliini 
Béla urnák, ki nemcsak kitűnő eziuéazuek bizo
nyult, Imneni Ogjeaen lendezatt i«, melynél nagy

T  '°n S0l,,ir llr "1" '1 ügyelő. Hirachl Mull k. a. Boris asszony, s Heuberger Dóra k. a 
tűni lumpéban eiépen megálltak helyüket. Ked- 
vee jeUnrőg volt a ki. lierger Rozika. A -Meliini 

tOzröl pattant menyet,ke 
Volt s Bubival] perpatvar kodásuknál az ember 
»2"ite elfeledte, hogy műkedvelő elöidánoi, van. 
Hivrclll Frida k. a. a „Rio,.," játéka igyekezetre 
vallóit. Barger Berta (Juliéra) ugyanaz áll. A 
ferfi-zereplők közül igen ligyee ezinéezuek vált 
be Fodor Benő „r (Ceutka Malyi), (C„,rgó Bálint) 

J l ") " r "0|< derül te.igei. okoxolt. Gráf 
Jozset eaenirovaló paraszt legény volt e (Barcsa 
Muki) Hireebfeld L'pót ur i» jól felfogta „zere- 
p l. Soluir Giza, Soóe L.jns, Hartmanu Bda s 
u több. szereplők hiúbb nagyobb szerepeikben 
eleg ügyességiül te.liUHkodtali, de lle feledke oi. ilt 
meg u .„ -óról sem. Heisiff F. relicz úrról, ,nulla 
»z eve a ioerdem?!!! -  ÚdvS, s hazatin, teli 
mlna lobi, ily műkedvelői előadá t u fél íelya- 
maii színre l.o ni. Referens.
........" ,  «  Iparosokhoz I 1 A S.t.-Gotthánlke-

j “ „ í ;  “‘ “ fv 'fa v ,1   megalakult a alapszabályai
, °.k t .bö 10-eu 01(>4t* ‘J2. Sü a jóváhagyattak. 2. K/fii 
kerületi pénztárhoz a szcntgotihúrdi, muraszouiliati és' né- 
rn. újvári járások tartoznak, a pénztár székhelye Sz.nt- 
(jotthárít s a Vargyassy-féle házban van elhelyezve. 3. Az 
1891. évi XIV t. ez. 20. § a értelmében mindou munkaadó, 
ki ezen pénztárhoz belépésre köteles egyént alkalmaz, 
ezen alkalmazottat ezen (elhívás kifüggesztésétől számi- 
tamlo 8 nap alatt h megbízottaknál rendelkezésre álló be- 
jelentesi lapok u'jáu, a kerületi pénztárhoz e/.imezve be
jelentem tartozik. 4. A kerületi betvgsegélyző-péi.ztárboz 
belépésre van kötelezve a kerületben minden kereskedői 
ipari vagy gyári alkalmazott, kinek az ltiíM. évi X iv’
* '“ • 2 ^ ' a .érti-Jmél.en valamely betegsegélyzó-piuztáVboz 
ke I tartoznia, s a kiezeiifelbivas köirebocsájtása idején 
valamely az 1891. évi XIV. t.-cz. alapján már működő 
gyári, vállalati, ipartestületi, építési vagy elismert jellegű 
betegség,■lyzo-pénztárnak vagy bányatársulati pénztárnak 
meg nem tagja ;>. Azon munkaadók, kik a bejelentést el
mulasztják, az 1891. évi XIV, t.-cz. 83. § a alapján 20 
frtig terjedhető peuzbUntetéssel fognak sujtatui 0 Az 
alapszabályok szeriül önként tagjai lehetnek a pénztár
nak, a  mennyiben azon kerület területén tartózkodnak 
mindazon ipari és gyári alkalmazottak, kiknek alkalmas- 
tatása 8 napnál rövidsbb ideig tart, mindazon ipari vagy 
gyárt alkalmazottak, kiknek évi fizetése vagy bére 1200 
írtnál, vagy napi fizetés illetve bére 4 írtnál magasabb- 
a házi iparosok; az önálló iparosok ; oly mezőgazdasági 
vállalatok munkavezetői és munkásai, kiknek belépését a 
vállalkozó az illetők beleegyezésével óhajtja; a biztosi- 
sitásra kötelezettek, valamint az önként belépett tagok 
családtagjai; cselédek, házalók és közönséges napszámo
sok, kik belépésüket a pénztárnál a szintén kész bejelen
tési lapok utján már ezen felhívás napjától kezdve beje- 
lanthetik. 7. A járulék-fizetésre való kötelezettség 1893. 
évi jan. 15. napjától számittatik. 8. A megállapított átla
gos közönséges napibér az önként belépők és segédek részére 
I frt, nők részére 50 kr., 18 éven aluli alkalmazottak ré- 
szére 40 kr. 9. A megállapított napi bérek után napon
kint 2% járulék fizetendő s igy a segédek hetenkint 12 
krt, a nők 6 krt, a tanouezok pedig 5 krt fizetnek. A ta- 
nouczok járulékát egészben, a segédekét pedig részben 
tarto/.ik a munkaadó sajátjából fizetni. Ezen járulékok 
befizetéséért azonban a munkaadó felelős, — de jogosítva 
van a segédnek fizetéséből a - , járulékot levonni. 10. Az 
önként belépők hetenkint szinte 12 kr. járulékot, azonkí
vül belépési dij cziméu 1 Irtot tartoznak fizetni. 11. A 
járulékok utólagosan minden hu 1-én fizetendők be a ke- 
rületi pénztárnál s vidékiek a bejelentéseket és járulékok 
befizetését a körjegyzői székhelyeken alkalmazott meghí
zottnál is eszközölhetik. Névszorint (a muraszombati já- 
rásban): Kolossá József muraszombati, Iluber Ferencz 
mura füzesi, ileokó György hidegkúti, Kovács Istv. szarvas
laki, Fórján Ferencz alsó-csalogányi, Morgensteru Dávid 
bodóhegyi, Frankó Ferencz péterhegyi, Berke Lajos tótke- 
reszturi, Mayer Sándor proszuyákfai, N ímes Ferencz már 
tonhelyi, Küzmits Istváu battyándi lakosok. 12. A pénztár 
betegség esetére vagy balesetek alkalmából a betegség ideje 
alatt, de legfeljebb 20 heti időtartamra a következő segélyt 
nyújtja: a) ingyen orvosi segélyt, mily azonban egyfoly
tában 20 hetet meg nem haladhat; szülés esetében ugyan
csak ingyen a szükséges szülészeti .támogatást és gyógy
kezelést. b) gyógyszereket és a szükséges gyógyászati se
gédeszközöket (szemüveg, mankó, sérvkótő stb ) 20 héten 
át szintén ingyen, c) táppénzt azon esetre, ha a betegség 
keresetképtelenséggel jár es 3 napaU tovább tart, a meg
betegedés napjától számítva a keresetkóptelensóg tartamára, 
de ha a keresetképtelenség előbb véget nem érne, 20 hé
ten át és púiig a járulékok kivetésének alapjául vett ösz- 
szeg felével, d) gy rmekágy esetében gyerraakágy-segélyt, 
mely a táppénzzel egyenlő ősszegben jár már a betegedés 
első napjától 4 hétig, e) a biztosítottal egy háztartásban 
élő családtagok részére, iugyen orvosi segélyt és ingyen 
gyógyszereket, fj halálozás esetében temetkezési segélyt 
és pedig a már említett járulékok kivetésénél a'apul vett 
bérösszeg húszszoros értekééig. Táppénzre nem tarthat 
igényt az, a kinél a betegséget saját szándékos cselekmé
nye, vagy önhibájából előidézett verekedés vagy kicsapon
gó életmód vagy iszákosság okozta. 13. A megbetegedés 
a szentgotthárdi, muraszombati és non Huj vári járásorvo
soknál mint pénztári orvosoknál jelentendő be. Ezen be
jelentés a pénztárnál is eszközölhető, mely esetben a pénz- 
tárnok az orvost azonnal értesíteni tartozik. A betegség- 
ellenőrzések a pénztári orvosok, az igazgatósági tagok v. 
az igaagatóság által e czélra kirendelt beteglátogatók iei- 
jesitik. Ez utóbbiak a pénztár részéről igazol vány nyal

láttatnak el. Ha a beteget nem a pénztári orvos kezelné, 
a reniieló-v. uy a pénztári orvos által láttamozandó. Azon 
tagok, kik nem a pénztár székhelyén, illetve kerületén, 
hanem annak környékén laknak, ha ott betegednek mez 
betegségi bizonyítványaikat saját költségükön tartoznak á 
kezelő orvos által kiállíttatni s azokat a helyi hálósán 
által igazoltatni. A tagnak bekövetkezett halálát annak 
hozzátartozói a halálesetet követó 12 óra alatt bejelenteni 
tartoznak. Ugyan erre kötelesek a pénztári orvosok is. a 
mennyiben a tagot ők gyógykezelték. — A gyógyszerek a 
szent-gotthárdi, muraszombati és németuivári gyógyszertá
rakban fognak kiszolgáltatui.

Nayy József, tb főszolgabíró.
— M eghív* . A muraszombati gazd. iiók- 

agylet választmánya f. év február hó 1-éu d. u. 
3 órakor az egylet irodájában liléét tart, melyre 
a t. választmányi tagok ezennel tisztelettel meg- 
hivatuak. Tárgy: 1) Elnöki megnyitó. 2) Titkári 
jelentés a folyó ügyekről. 3) A számvizsgáló bi
zottság jelentése s az 1893- évi költségelőirányzat 
megállapítása. 4) A közgyűlés helye, ideje s tárgy
sorozatának megállapítása. 5) Indítványok. Mura
szombat, 1892. jauuár 26.

Takács R. István, Gróf Batthyány Zsigmond, 
titkár. eluök.

— T áv o li h a d k ö te le s e k  p m ég  va
la m ik .  Sárközi Baranyai öáliut {Biti) király
széki születésű czigány, ki 19 éves korában a 
lippai rablásnál s az akkor elkövetett 13 lopás
nál szerepelt, most. 4 év múlva, a mely idő alatt 
Horvátori-zágban több betörési lopásban vett részt, 
a felsó-lendvai csendőrség által elfogatott s a 
muraszombati szolgubiróságnak lett átadva. Itt 
bevárja az ujonezozást s ha be nem válik, a 
muraszombati esmdőrörs utján társaihoz N igy- 
Kanizsára kerül. Horváth Gábor (T.ti) sereg házi 
születésű Czigány szintén mint távoli hadköteles 
lett el lógva s várja az ujonezozást a szolgaiméi 
hivatal börtönében. — Megemlítjük még, hogy 
ezeknek Ficzkó József rétállási lakós adott bú
vóhelyet s látta el élelmi szerekkel, miért 30 frt 
bűnt tes és 8 frt csendőri tauuzási költségre lett 
elmarasztalva. , j

— liÖKicöiiet. Kohn L’pót szeut-bibori la
kos és vendéglős urnák azon szives adakozásáért, 
miként szives volt a battyándi önkéntes tűzoltó 
egylet pénztára javára 1 írttal hozzá járulni, fo
gadja az egylet, hálás köszönetét. Battyánd, 1893. 
január 2G. Kolossá Iván, egyl. pén/.tárnok.

— ISÍSS. ó ta  ögö b án y a . Amerika egyik 
nevezetessége a Sun unt Ililli bánya Pensylváni- 
ábíin, mely igen értékes szén- és olajbánya és a 
mely 1858. óta folyton lángokban áll, anélkül, 
hogy ezt a földalatti tüzet valahogyun eloltani 
sikerült volna. Az égő hánya felett levő sziklák 
oly melegek, hogy kézzel azokat alig lehet meg
érinteni és a nagy hőség miatt semmi növényzet 
nem fejlődhetik. A lángok eddig még nem érik 
a föld felszínét, de gőzök és gázuk ezer és ezer 
helyen szállnak fel.

— O t e m b e r h a lá la .  Újvidékről Írják :
ürge Mátyás csikeriai parasztember a minap szo
bájába egy uj agyagkályhát állíttatott. Hogy jól 
kiszáradjon, teletömték akáczfaágakkal és trá
gyával 9 begyújtották. A nedves kályha a túl
fűtés következtében megrepedt s a hasadékokou 
keresztül vastag füst tódult abba a szobába, hol 
a család aludt. Másnap reggel, mikor a szomszé- 

.̂°k várták, hogy Ürge házának kapuja
kinyíljék, rosszat gyanitva kopogni kezdtek rajta. 
Hogy uein kaptak feleletet, feltörték a kaput. 
A szobából kiáramló füst majd leverte őket lá
baikról. Az egyik ágybau az öreg Ürge feküdt 
holtan, a másikban felesége, a földön pedig há
rom gyermekük.

— Felh ívási a  jó  em b e re k h ez . IL í ta
karja a földet, hólepel von be mindent. Nem ke
resheti élelmét a madár, a kedves dalos, gyiimölcs- 
fá'tik liiisegHS védelmezője. Fagy és éhség pusztítja 
seregét. Könyörüljenek rajta a jóságó.s szivek! — 
Nyújtsanak neki védelmet ; adjanak legalább az 
étellitilladékokbó! alamizsnát! A ható ig  ugylát- 
s/.ik egyebekkel van elfoglalva s nem fordíthatja 
figyelmét a madár-etetésre, erre a prózai dologra. 
1 *_yenek tehát valamit a jószivü emberek. Ké
szítsenek etető helyeket! Elég egy egyszerű desz
kát a hóra kitenni vagy a havat egy kis térség
ről kilapátolni s oda egy kis s/.«met vagy vagdalt 
husiuaradékot hintem. Kisérjék tovább f  ti gyeim
mel a lelketlen, tudatlan suhanezokat, akik e zi
mankód időben a megszorult és éhségtől bágyadt 
madárkákat czéltalannl üldözik, sőt el is lógják 
és megölik, hogy följelenthessék az illetőket a 
városi hatóságnál, hol a< ilyen tolvajokkal érde
mük szerint fognak elbánni.

— Vén ly u k u l  vagy pulykát úgy lehet 
puhára sütni, ha egy nappal előbb levágjuk és 
rögtöi hideg vízbe tesszük, lt ggelig hagyjuk a 
vízben 8 ekkor kivesszük és forró vízzel leöntjük, 
ha 111 *g van tisztítva, meg kell spékelni szalon
nával és megsütni. L>het télen megtisztítva fagy
ra is tenni.

Vegyes rövid hírek.
.4 m egyéből. A „Berzsenyi kör* megtar

totta alakuló ülését, elnöke lett dr. Károlyi Antal, 
vármegyénk tevékeny alispánja. — A szent-gott
hárdi magyar dalárda által m. vasárnap rende
zett műkedvelői sziuelőadá* oly sikert aratott hogy



közkívánatra megismétlik. — A f .  évi ujonczálli- 
tásra felhívott hadkötelesek száma : a szombathelyi 
járásban 823. Szombathely városában 232. kőszegi
ben 659. Kőszeg városában 139, sárvári járásban 
870, kis-czellibeu 880, vasváriban 683, körmen
diben 738, muraszombatiban 1069, szt.-gotthárdi- 
ban 1069, németujváriban 858. a febő-eőriben 
1167. — Vasvár község házépítési rend-zabályt 
alkotott. (Bi/ony ez Muraszombatban is • Ikelue.)
— Spilák Terézia péterhegyi lakős a kútba esvén, 
belefult.

A h a sá b ó l. Vitorlás szánt talált ki Kiss 
József, a keszthelyi csónakázó és korcsolyázó 
egyesület paranc-noka. A szán már a Balaton je
gén áll. — A kivert ezüstkoronásokból az első 
küldemény érkezett Körmöc/báuyáról a pénzügy
minisztériumba. A körmöczbányai pénzverde most 
már ‘hetenkint körülbelül 100 000 db. ezüstkoro- 
nást. fog szállíthatni, forgalomba azonban e pénzek 
csak márceius hó folyamán jönnek. — Az influ
enza az ország több városában erősen fellépett.
— Alsó-Porumbákon egy iskolás fiú hólapdával 
úgy halántékon dobta pajtását, hogy az azonnal 
szörnyet halt.

A k ü lfö ld rő l.  A bécsi községi sorsjáték 
200,000 forintos főnyereményét egy szegény falusi 
néptanító nyerte meg. Még júliusban volt. a hú
zás, de ő csak most értesült szerencséjéről. — Mi
lán, Szerbia exkirálya, kibékült feleségével Kecskó 
Natáliával, kitől több éven át elváltán élt. — Be- 
limarkovich tábornokon, a szerb regensség tagján, 
a dühöugő őrültség tört ki.

Irodalom.
— Ir o d a lm i p á ly á z a t.  Alulírott egy

hazafias és vallásos szellemben szelkesztendö s 
legközelebb megindítandó gyermeklapnál első sor
ban a tanítás- és nevelésügy tollforgató munká
saiból óhajtván egy Írói zárdát szervezni, úgy az 
említett vállalat érdekében, mint abból a czélból, 
hogy a magyar tanító-testület hivatott munkásai 
számára a gyermekirodalomban is megfelelő mű
ködési tért nyisson, pályázatot hirdet: 1. Erköl
csös, vagy hazafias irányú gyermekelbeszélésekre A 
munkák terjedelme az iró tetszésére van bízva. 
Az ezen műfajra beérkező viszonylagosan legjobb, 
de irodalmi színvonalon álló első pályamű jutal
ma: 3 db. 20 koronás; a másodiké pedig 4 db. 
10 koronás arany. 2. Humoros tárgyú, a gyermek 
kedélyére ható verses elbeszélésekre. A viszonylago
san legjobbnak Ítélt első ilyen pályamű dija: 6 
db. 10 koronás; a másodiké pedig 3 db. 10 ko
ronás arany. 3. Kisebb terjedelmű, tetszés szerint 
választható tárgyú gyermekversikékre. Dija : 3 db. 
10 koiouáa arany. A pályamunkák idegen kézzel 
írva. a szerző nevét rejtő jeligés lovéllel ellátva 
1893. évi márczius hó 1-ső napjáig alulírott czi- 
inére (Budapest, VII., Murányi ufezei községi is
kola) küldendők be. A.beérkezett műveket, a vál
lalat élén álló szakférfiak legkésőbb 1893. évi 
márczius hó 15-ig fogják megbírálni, amikor az 
érdekeltek a pályázat eredményéről haladéktala- 
nul, sajtó utján fognak értesittetni — A nyertes 
művek szerzők tulajdonai maraduak ugyan, de 
azok első Ízben való közzétételének joga alulírot
tat illeti. Megjegyeztetik, hogy a pályadijat nem 
nyert, de közlésre alkalmas művek szerzői közzé
tétel esetén szintén megfelelő irói tiszteletűijbau 
fognak részesittutiii. A pályázatból nem tanítás
sal foglalkozók sincsenek kizárva Budapesten, 
1892. évi decz. hó végén. Juhay Antal.

— lap . Magyar Tengerpart czinien Fiu- 
inében f. hó elsején uj társadalmi hetilap jelent 
meg, mely a közlekedés és kereskedelem egyik 
rég óhajtott tényezője akar lenni. A lap szer
kesztői Fest Aladár és Körösi Sándor. Az első 
Bzám eléggé változatos tartalommal jelent meg.

— („Fíisizer- <»•» féy a riu a tA ru -K ö z- 
czimmel Budapesten, több tekintélyes

szakember közreműködésével és első rangú ezé- 
gek támogatásával szaklap indult meg, melynek 
czélja a fűszer-, gyarmat- és Vrgyeskereskedők. 
liszt-, szevz- és borkereskedők érdekeit védeni és 
az üzleti eseményekről alaposan, kimerítően tá
jékoztatni. A helyzet magaslatán álló vezérc/.ik- 
ken kivül kereskedelmi-politikai híreket, áru
ismertetéseket. a szakmában előforduló minden 
czikkról üzleti tudósításokat, ezégbejey vzéseket 
és fizetés*képtelenségeket is közöl. HelyeszUzlő 
rovata díjmentesen all rendelkezésre minden elő
fizetőnek A szó igazi értelmében hézagpótló szak
lap. melyre az érdeklődők figyelmét felhívni liir- 
l«pirói kötelességünknek tartjuk. Mutatványszá
mot a nevezett lap kiadóhivatala kívánatra szí
vesen küld.

A nap és éj hossza.

A n u |t A h o ld

kel 1
nyug 
szik j kel í nyug

szik
3» . 7 32 4 55 1.321 5 51
ao. 7 30 4 57 2 42 7.49
81. 7.29 4 59 4. 0 6.32

i. 7.28 5. 0 5 22 8. 6
2. 7.26 5. 2 6 39 8.30
a. 7.25 5 3 7 54‘ 8.50
4. 7.24 o. 0 9. 5 9. 6

P ia c z i A rak  :

6.80 7 . -
5.50 
5.80 
9. -

Budapesti gabona-árak.

Búza
Rozs —.—
Zab 5.20 
Kendenn.
Lenmag —. — 10.— 
Kukorica 5.— . —
Hajdúi i 7.30 —.— 
Köles 4.40 —.— 

Bécsi gabona árak
Búza 7.45 8.15 Búza 7.60 7.63
Rozs 6 30 6 45 Rozs 6 65 6.68
Tengeri 4.55 4.60 Tengeri 5.05 5.08
Köles 4.10 4 15 Köles — .— — .—
Zab 5 55 5.35 Zab 5.85 5.89

* Az
Nyilttér.+

i rovat alatt közlöttekért nei felelés a  szerk

Báli selyemszöveteket S f f f klS “
fekete, fehér és színes selyemszövetedet is inetereukint 
45 krtól 11 frt 65 krig sima. csíkozott, koczkázott, 
mintázott, damaszolt stli. minőségben (mimegy 200 külön
böző fajta és 2000 külöubözó szia- s árnyalatban) posta- 
bér- és vámmentesen szállít: Henueberg G. (cs. kir. udv. 
szállító) selyemgyárn Zürichben. Minták póstafordulóval 
küldetnek. 8vájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező 
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 4

Hégi ezlst és aranypénzét
tulajdonosai figyelmébe. 1

Hogy a mii. tn kir. minisztériumnak J  
J^1892. év aug. 8 ki n inlelrtével u forga-^ 
R ióm ból kizárt osztrák valamint a gy> k- M  
»  rali el ót Üllő

H I R D E T É S E K .

ne kallódjanak, késznek nyilatkozom / 
fv azokat iná'ól fogva továbbra is a z ^  
fv időnkénti ezüst- és arany na-^ 
g p i  árfo lyam  szerin t elfogadni és] 
f j uj  aranykoronával vagy pedig az «gy* 
/ve lő re  még forgalomban maradt osztráké 
r^ é rék fl pénzzel beváltani, 
fv  Mu aszóiul) ír, 1893 január 3

H Postl János,. ",'
K Í ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± l c & J c ' J

áriaczelli -+4- 
Gyomorcseppek

N»g, di..-;
oklevelek. >»ÍHS»»(í IböHögá*. Hism»n»», gjomo- 

tárgaság, undor dl henyél.

lá th a tn i gyógyszernek hizonyultfejlijiind l, i  menynyiben 
gyomortól szárm azót.. gyomortulterhiKinél Atelekkel é* 
ika l.g illu tík , má;tj..jok és hlmorrholdáknál.

ffyomovctrpprh
m it m ás m eg z iáz

lánotan Ismeretes házi ____
A gyoinorbolepiég tü n e te i: étvái 

bUiSt lehelet, feltujtsAg. savanyú leli 
regás. felesleget nyálkaklválaiztás, 
gyomorgftrcs, IzUkUlés.

■ la tin  ‘ '

Italokkal, gillizták. májbojok
K mlitett ha jóknál a  Itaríacaetli 

évek ó ta  k itűnőknek bizonyultak, i
bizonyítvány tanúsít, r.gy a n  üveg ara  
használati u tasitásaal együtt 40 kr., nagy 
üveg l  a  70 kr.

M agyarországi fő rak tár:
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszertára 

B u d a p e s t .  K irály utcza 12 s í.
A védjegyet és a lá írá st tüzetesen tessék 

m egtekinteni!! Csak oly cseppeket tessék 
elfogadni, m elyeknek b u rko la tára  zftld sza 
lag van ragasztva  a keazitő a lá írá sáva l (C. 
Bradv) és^czcn sz av a k k al: „V alódiságát bi-

.1 Ifai-inczeUt gycm*»reaepp*k  va
lodlan kaphatók

Muraszombatban B ö l c s  
g yó gy  szertár á.ban.

R A T H  M O H
könyvkiadóhivatala és könyvkeres- i 

kedése
Budapesten, Gizelláiéi-, Haas-pilota.

Ezen 35 éven át közbizalomban részesülő könyv- ' 
kereskedés, József főherczeg és családja, a kir. ! 
Egyetem, t. Akadémia, Múzeum, Képviselóház, szá- < 
mos bitbizomáuyi családi köuyvtár, az Érseki, Püs
pöki kar, Clerus számos tagjának, a Budap s több ' 
vidéki kir. Tábla, Törvényszék, Ügyvédi kamara, *- - 
Jogász-egylet, a legtöbb előkelő ügyvéd, bíró és V  
számos központi Országos és több száz vidéki Is- - - 
kólái, Közművelődési, Kaszinói,Olvasó-egyleti könyv
tárak, a nyilvános élet legtöbb kitűnőségének atb. ' 
könyvárusa, ezentúl is föczéljának fogja tekinteni, az i, 
általánosan nyilvánuló népszerűséget fenntartani, j

Min lennemü irodalmi megbízásokat a legnn- ' 
gyobb ügyelőmmel és a legjutáuyosabban eszkö- I 
zöl. Miuden, bárhol és bárki által hirdetett bár- < 
mily nyelvű

leszállított áru müvek
is, lehetőleg postafordultával expediáltatuak vagy a ] 
külföldről leggyorsabban boszereztelnek, miután 1 
Párissal, Londonnal és minden nagyobb irodalmi j 
központtal direkt összeköttetésben álluuk.

Muraszombat és vidéke Társas-, Olvasó- és ' 
minden más közművelődési-, iskolai könyvtárai, { 
úgy könyvkedvelői a lehető legnagyobb kedvez- , 
menyben részesülnek, gyakran nagyobban, mint mi- ' 
nőt bármely antiquárus képes nyújtani. Kérjük { 
tehát szives megbízások esetén azon leszállított ára- , 
kát velünk közölni, amelyeket az antiquáriusok ka- ’ 
talóguBaikba felvettek.

Miuden nemű és minden nyelvű könyvjegyzékek, 
úgy előleges megegyezés után megtekintésre és vá
lasztásra kívánt müvek bérmentve olkílldetnek, és | 
ily megállapodás kapcsán részletfizetések is elfo
gadtatnak.

V X X X X X X X X X X X X X X X X Í / í

H a t aranyérem , diszkereszt és d íszoklevelek .

B éla

meghűlés által keletkezett betegségek leg
nagyobb része nagyon könnyen volna mel
lőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkal
mazása által. A Horgony-Pain-Expeller ily 

esetekben a

legjobb bedörzsölés.
Hasonló jó eredménynyel használható csúz, 
köszvéuy és tagszaggatás, valamint fejfájás, 
hátfájdalmak, csipófájdalmak stb. elleu és 
majdnem minden háztartásban készleten 
van. Ezen szer 40 kros, 70 kros és 1 frt 
20 kros üvegekben majdnem minden gyógy
szertárban kapható.— Minthogy értéktelen 

utánzatok is léteznek, kifejezetten:

A  R I C H T E R - f é l e  
horgony - P a in  - E xp e lle r

Szerkesztői üzenetek.
5. J. A jövő hétre maradt — V. bizony úgy lesz, 

a jövő héten átengedem a teret másnak s beállók egy- i 
8z>'rU munkásnak.

K1 Állói POSTA. Előfizettek 1802. decz. 31-ig: Mol
nár Gyula Vasdobra. — 1893. márcz. 31-ig: Sparas Mi
hály Zoltánháza. -  1893. jun. 30-ig: Österrelcher Adolf 1 
I a.-Mernek, Árvái Győző Eszék, Árvái Kernát, Fascliin- 1 
ger József, barbarii s József Muraszombat, Szintez Iván 
r  erenczfalva, Gáspár Ferenc?, Szakouyi Jenő Muratzom- 
bat, Sávéi Jáuos battyáud, Soltár Iguácz Neukircheu. |

C o g  n a c

orvosi tekintélyek ájtal ajánlva, felette kellemesen és jól ízlik, minőség te
kintetében bármelyik franczia gyártmány nyal versenyezhet — á ra  pedig 

sokkal olcsóbb.

K Ü L Ö N L E G E S S É G

C O G N A C
mely mindenütt kapható.

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

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

A Grf. Esterházy Gézaféle cognacgyár igazgatósága
Budapesten. VI. külső váczi-ut 23. 

Muraszombaton kapható Ascher B. és fia uraknál.

Páris , Lipcse, Bordeaux, N izza, B erlin , Brüszszel.

H jioitott QrSuhiui filirk lU n m a k ik B
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