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Szerkeszti és kiadja :
A  m u r a sz o m b a ti g a zd . f ió k e g y le t .

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

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez kílldeudők.

Hirdetési díj s 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél lü kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 6 kr. Béiyegdij 30 kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

A magyar nyelv mint közmű
velődési tényező a vendeknél.

A külvilággal való közlekedéstől 
iiiojilnrni teljesen elzárva, úgyszólván 
remeteként, élek. A szokatlanul ke
mény tél fagyasztó hidege tán kebele
met is megderiuesztené, lm néha-néha 
nagy ritkán nem kopogtatna he hoz
zám az utak járhatatlunsága miatt pa
naszkodó kerületi levélhordó egy-egy 
hírlappal, mely némi szellemi életjelt 
ad a külvilágról s engem biztat, hogv 
ne hagyjam magam, mert, a hideg csu
pán a testre, csak az anyagi világra 
gyakorol kellemetlen érzést, de nem a 
lélekre, mely szellemi világban az esz
mék társaságában él; azok szent, fü
zénél melegszik, hogy lángjuktól meg
gyűlve gyújtson s fényüktől megvilá
gítva világosítson. És ki szólhat meg 
érte, ha az eszmék sokasága közül ép 
azt választom ki magamnak, mely leg
inkább megragadja egész valómat s 
felemeli egy pillanatra telkemet oly 
magasra, hogy átláthassam egy számra 
nézve kicsiny, de tehetséges nép ki
vételes helyzetét s jövőjének homályba 
burkolt képét.

Menj, oszlasd el e homályt, hadd 
ismerjék fel vezetői a nép helyzetét, 
ismerjék fel teendőiket, az én fontos
ságomat e nép jövőjével szemben — 
mondá az eszme.

Uraim! ez eszme, melyről itt szó 
van, a magyarosítás szent eszméje s 
a nép a mi vend népünk.

Nincsen hazánknak nemzetisége, 
melyre nézve a magyarosítás nagyobb 
fontossággal bírna, mint a vend népre, 
a melynek irodalma nincsen s csekély 
számánál fogva nem is lehet., lieá néz
ve tehát az, hogy megmagyarosodjék, 
nemcsak törvényszerű, de egyúttal a 
legtermészetesebb követelmény; annál 
inkább, mert a Murán túl lakó fajro
konaival nem rokonszenvez, azok iro
dalmát be nem fogadja. Ellenben a 
magyarral már rég egygyé forrt érzel
meiben, történetében, sőt részben nyel
vileg is. Önként magyarosodon, még 
mielőtt arra törvény által kötelezve 
volt volna, egyedül saját józan gon
dolkodásától ösztöuöztetve s a reáutalt- 
ság természetességének érzetében. Az 
18T8-ki szabadságharcznak a vend ép 
oly büszke részese, mint akár a szü
letett tőzsgyökeres magyar. Nem hi
szitek? Hallgassátok meg csak a meg

j köztünk elő, de ma már elaggott né
hány akkori honvédet, mily rajongó 
lelkesedéssel, örömkönnylelten beszél 
a nagy eseményekről és kétségtek el 
lesz oszlatva. S a mindennapi éleiben 

j nem tapaszt,aljátok-e, hogy a vend nép 
| mily jelentékeny százaléka beszél már 
| és ir magyarul, bírái e nyelven állit- 
1 ják ki az okleveleket és vezetik a köz

vetlenül hozzájuk utalt iktatókat, laj
stromokat stb.

A/, irány tehát már kijelölve s az 
ut megtörve van, a melyen haladnunk 
kell. fis a ki ezt fel nem ismerné avagy 
telismerve, az ide vonatkozó törekvé
seket mégis akadályozná, az vagy vak 
vagy rosszakarója e népnek!

Mi a teendőnk? Azt, ami eddig e 
téren csak részlegesen és önként tör
tént, teljes erővel általánosítani és ál
landósítani. A magyarosítást mielőbb s 
oly mérvben vinni keresztül, hogy ér
dekelt népülik nyelvileg is teljesen be
olvasztassák a magyarba, hogy igy meg
nyit tassék előtte gazdag irodalmának 
áldásdus forrása.

Avagy olvasni megtanítva, de el nem 
magyarosítva hagyjuk tán őt idegen szel
lemi termék lilán nyúlni? Nem tudjuk-e 
szomoru tapasztalatainkból, hogy a ha
za fiatlan nemzetiségi törekvések a jog
egyenlőség kiterjesztésének és az álta
lános tankötelezettség behozatalának 
korcsszülöttei? Az olvasni tudó nép ! 
szellemi táplálékot keres s önző nép- 
ámitók gondoskodnak róla, hogy oly 
mételyezö művek jussanak a kezébe, 
mely az ő malmukra hajtja a vizet. 
Mit törődnek ők a közjóval, a liaza- 
liassággal s az egyesült nemzet impo
náló erejével?!

Vajha az előadottakból sikerült 
volna meggyőznöm az érdekelteket ar
ról, miszerint a vendség szellemi elő- 
haladásának biztosítására a lentebb 
jelzettnél egyéb ut nem létezik!

A czélhoz vezető módozatok s il
letve alkalmazandó eszközök részletes 
elősorolására, a t. szerkesztő ur szives 
engedelmével, alkalmilag még vissza 
fogok térni. MURAY.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazdasági liókegylet választmá- 

uyának f. 1893. évi február hó 1-én tartott üléséről.

Jelenvaimak gf. Batthyány Zsigmond Öméltó
sága elnöklete alatt Bácz János. Barbarics Jó
zsef. Csorna Jenó. Fodor Benő. Horváth György,

| Dr. Ivauóezy Ferencz, Kirbisch Ferencz, Kond or 
Ferencz, Metzker Mátyás Mintsek Gáspár Sin-

kovich Kálmán választmányi tagok és Takács R. 
István titkár.

Elnök ó méltósága üdvözli a szép számban 
megjelent tagokat és kéri azokat, hogy tárgyila
gos hozzászólásukkal a mai gyűlést eredményessé 
tenni szíveskedjenek.

I Takács R. István titkár jelenti, hogy Yu- 
csák Sándor választmányi tagnak a faiskolák ke
zelése és gondozásának mikénti teljesítése iránt 
beterjesztett jelentésére, úgy a választmánynak az 
alispáni hivatalhoz ez ügyben tett elóter os/té-ére, 
az alispáni hivatal 35500/892. szám alatt arról 
értesíti gazdasági fiókegylt tünket hogy a köz
ségi faiskolák ügye, nézete szerint csakis akkor 
fogna lendületet nyerni, ha a javasolt intézke
dések végrehajthatók lesznek, minthogy azonban 
a tői véuyhatóság oly pénzalappal, melyből a fa
iskola gondnokoknak tiszteletdij és utiátaUny 
biztosítható lenne, nem rendelkezik, ujabbi ter
heket. pedig az amúgy is túlterhelt adózó közön
ségre kiróni nem szándéka, ez okból mindaddig, 
mig a községi faiskolák ügye máskép rendezve 
nem lesz, a faiskola gondnokok részére tiszteiet- 
dij és utiátalány nem biztosítható. Egyúttal a 
tanúsított gondoskodásért a legőszintébb elisme
rését fejezi ki

M o l n á r  I s t v á n  országos gyümöl- 
csészeti miniszteri biztost a múlt választmányi 
ülésünk határozinánya értelmében már kétszer 
megkereste, de még ez ideig válasz nem érkezett.

Titkár továbbá indítványozza, hogy gazdasági 
fiókegyletünk tegyen lépéseket egy járási csikó
telep alakítása érdemében, vegyen ugyanis az 
egyesület az e czélra megfelelő csikó-legelőt bér
be. mely állatorvosi felügyelet alatt álljon

Járásuuk jelenlegi házi iparának fejlesztésére 
való tekintetből felhívást küldött a fiók-egylet 
levelező-, úgy az ügyért lelkesedő tagjaihoz.

Felolvassa a központi titkárnak a bika vizs
gálati idő megváltoztatása, úgy az állattenyésztési 
alapnak megosztása érdemében tett megjegyzéseit. 
Tudatja továbbá, hogy a központ igazgató választ
mánya a Muraszombatban rendezendő lókiállii ásra 
100 irtot, a szarvasmarha-kiállítására pedig 50 
frtot szavazott meg, — egyúttal a bikavételár 
visszafizetéséuek ideje egy évben állapíttatott 
meg és ezen eljárás 1893-ik évtől kezdödöleg fo- 
gonatositaudó, több községnek a tenyészbika be
szerzése iránti kérvényére elhatározta a központ 
igazgató választmánya, hogy az eddig vásárolt es 
a megyében levő tenyészbikákból, ha a községek 
elfogadják, az igazgatóságnak meg van engedve 
a vételár teljes megtérítése mellett a kívánt te
nyészbikákat a folyamodó községeknek kiadni.

Több gazdas. egyl tag azon óhajának adott 
kifejezést, vájjon nem lehetne-e Muraszombat ha
tárának homokos részében szőlő telepet létesí
teni, egyúttal kérik, hogy ez ügyben a gazdasági 
egyesület a kezdeméuyezö lépéseket megtenni 
szíveskedjék.

Az erdélyi gazdasági egyesület könyvkiadó 
vállalatának 20-ik füzetét küldte be, mely a gaz- 
gaságok berendezéséről szól.

Skerlák József az irodát havi 3 frt bér mel
lett hajlaudó az egyesületnek rendelkezésére bo- 
csájtani.

Uj tagokul beléptek az egyesület kötelekébe : 
Vasnyiresről Persa István, Audorházáról Ziskó 
János és Andorhegyról Vratár János.

A választmány a titkári jelentést helybenha- 
gyólag tudomásul veszi és elhatározza, hogy a 
községi faiskolák felvirágoztatása és ezek utján 
a gyümölcstenyésztésnek általános terjesztése es 
fejlesztése czéljából a járási faiskola-felügyelők 
alkalmazása érdemében a Nagyméltóságu föld
mi velésügyi m. kir. Ministeriumhoz felterjesztést 
küld be

Az anyaegyesü’etnek pedig a kiutalt 150 
frtnyi segélyért elismerő hálás köszönetét szavaz.

A csikó legelő felállítását még ez idő sze
rint korainak találja, mert népünk egy ily intéz
mény igénybevételére még nem volna hajlandó.



A Muraszombatban felállítandó szőlőtelep ér
dekében előbb bevárja Molnár István országos 
gyümölcsészeti ministeri biztos ez érdemben adan
dó véleményét.

Az iroda-helyiséget a kikötött bérösszeggel 
bérbe veszi.

II A kiküldött számvizsgá'óbizottság jelenti,
hogy a tárát naplóit
tételről-tét* Íré átvi sgálta és azt rendben találta. 
Az egyletnek volt ugyanis a múlt lt?!>2 ik évben 
185b fi i 96 kr. bevetele és 1058 írt 12 kr. 
kiadása

A választmányi ülés a beterjesztett zárszá
madás jóváhagyólag tudomásai veszi és a köz
gyűlés ele terjesztetni határozza

Egyúttal megállapította az 1893 évi költség
előirányzatot. melynél kimondta, hogy a tagok ré
szére ezentúl is fog gazdasági naptárakat besze
rezni, továbbá, ha Muraszombat községe alkalmas 
vásártérről gondoskodik lóvásárral egybekötött 
kiállítást rendez, úgy a folyó évben is lóg tartani 
járásunk egyik körjegyzőségében marhadijosztást.
A megállapított költségvetést szintén a közgyűlés 
elé fogja terjeszteni.

III A számvizsgáló bizottság beterjeszti to
vábbá a .Muraszombat és Vidéke1* czimü és az 
egyesület által szerkesztett és kiadott lap zár
számadásáról szóló jelentését, melyet szintén át
vizsgált és rendben talált. Mutatkozott ugyanis 
932 frt 32 kr. bevétel és 931 frt 57 kr. kiadás. 
Egyúttal sajnálattal tudatja a választmánynyal, 
hogy a központ igazgató-választmánya „Muraszom
bat es Vidéké*-nek 1893. évre kért 22ü Irinyi se
gélyt nem szavazta meg, mert véleménye szerint 
ezen lap nem felel meg azon várakozásnak, me
lyet hozzá kötött., miért ezentúl az egyesületi ta
gok részére ismét az „Egyesületi értesítő11 -t küldi 
meg, mely lapban a azdakör működését feltün
tető jegyzőkönyvek is mindenkor közölhetők lesz
nek A számvizsgáló bizottságnak e jelentésére 
Kondor Ferencz vál. tag az alábbi indítványt ter
jeszti be:

„A legnagyobb sajnálattal értesültünk a gaz
dasági egyesület igazgató-választmányának azon 
határozatáról, mely szerint a kért évi 220 frtnyi 
összegei a jövőben megvonja a „Muraszombat és 
Vidéke czimü lapunk fentartásától.

Kern tudom mi a rugója e határozatnak, de 
mindenesetre helyi viszonyainknak nem ismerésé
ben találhat csak magyarázatot Vidékünk társa
dalmi életének, szegény népünk közgazdasági ér
deklődéséi íztése jóformán hozzáfüződik
e lapunkhoz. Mikor mi a vend népet gazdaságilag 
emelni akarjuk ugyauakkor egy pillanatig sem 
szabad megleledkeznüuk arról sem, hogy e népet 
egyszersmind a magyar állam-eszmének is meg
tartsuk s abb; a előbbre is vigyük A „Muraszom
bat és Vidéké- oly hazafias szellemű s e tekin
tetben máris oly érdemeket szerzett, melylyel szem
ben kicsinyes okuknak el kell törpülni. Ugyanazért 
indítványozom hogy gazdakörünk ejtse módját 
annak, hogy a helyzetről tiszta képet adjon s kü
lönösen győzze meg a központot, hogy a gazdasági 
egyesületi értesítő a mi lapunkat egyáltalán nem 
pótolhat i, még pedig sem gazdasági, sem hazafias 
tekintetben, mely két dolgot nálunk szétválasztani 
nem lehet. “

A választmány szintén sajnálattal veszi tudó • 
másul a központ igazgató-választmáuyáuak e ha
tározatát, Kondor Ferencz indítványát egész ter
jedelmében magáévá teszi és elhatározza, hogy 
fiókegyletünk tagjaihoz a level. tagok utján kérdést 
intéz, vajion az egyesületi értesítőt avagy „Mura
szombat es Vidékéit óhajtauák-e egyesületi köz
lönyül. A beérkezett válaszok eredményét azután 
a központ igazgató-választmányának tudomására 
fogja hozni.

Titkár felolvassa Kovács Károly egyl. tagnak 
a segély megvonása ügyéből kifolyólag szerkesz
tett folyamodását A mit a választmány azonban 
egyelőre nem vesz igénybe. Kovács Károly egyl. 
tagnak fiókegyletünk irányában tanúsított jóindu
lata és buzgólkodásáért hálás köszönetét mond. I

Takács It. István egyesületi titkár bejelenti, t 
hogy a „Muraszombat és Vidéke“ szerkesztésétől i 
már most, mivel az a központ határozata folytán ' 
egyesületi értesítő lenni megszűnt, de azért is, j 
mert sokoldalú elfoglaltsága miatt e lapot tovább 1 
szerkeszteni nem képes — visszalép.

A választmány titkárnak a lap szerkesztésé
től való vis zalép lsét elfogadja és az eddigi mun- 1 
kálkodásáért köszönetét mond.

Elnök ó méltósága daczára annak, hogy a 
központ .i segélyt megvonta, a lapnak kiadását ! 
szükségesnek találja, sőt bátran mondhatja, hogy ! 
fiók-egyletünk csakis ezen lapok utján működhetik ' 
áidásthozóan, mert ezek mindenkor a mi viszo- i 
nyainkat szemmel tartó közleményeket hoztak ami ! 
sokkal iidvösebb eredményt szül, mint ha a tagok 
az egy< .. Ik. Miért kéri a vá- ■
lasztmányt. hogy adná ki ezentúl is „Muraszombat 
és Vidéké* t a fiók-egylet tagjainak ha nem is 
havonta, de legalább évnegyedenkint egyszer, még 
akkor is ha azok az egyesületi értesítőt fogják 
kapni Ha a fiók egylet „Muraszombat és Vi
déké*-t továbbra is kiadja, és e kiadás anyagi 
áldozattal járna, úgy kijelenti, hogy á mutatkozó

hiányt sajátjából kész fedezni, mig ellenben, ha 
tiszta jövedelem mutatkoznék, úgy ez a fiókegye
sületet illesse. Egyúttal felkéri Horváth György 
egyesületi ügyészt, miszerint vállalja el a „Mura
szombat és Vidéke* felelős szerkesztését.

A választmány elnök ő méltósága ajánlatát 
hálás köszönettel fogadja és kimondja, hogy „Mu
raszombat és Vidéké" t ezentúl is kiadja.

Horváth György magára vállalja „Muraszom 
hat és Vidéke" felelős szerkesztését ha őt abban 
kellő munkaerők segélyezik.

A választmány kö zönettel fogadta Horváth 
György nyilatkozatát és egyúttal felkéri dr. lva- 
nóczy Ferencz Török Ernő, Kondor Ferencz egy
leti tagokat a vezerczikk rovat vezetéseié Kovács 
István Csorna Jenő, Láng Ignácz Kolossá Ferencz, 
és Pusztai József egyleti tagokat a tárczarovat 
vezetésére, Vucsák Sándor és Takács It. István 
egyl. tagokat a közgazdasági rovat és hírrovat 
vezetésére, egyúttal megbízza titkárt, hogy a lap 
körül a kiadói teendőket ezentúl is vezesse.

IV. A választmány elhatározza, hogy gazda
sági gépraktárt fog tagjai részére itt. Muraszom
batban felállítani, megbízza tisztséget hogy ez 
ügyben mielőbb a gyárosoknál lépéseket tegyen

V. A választmány ez évi közgyűlését 1893 
évi február hó 18-án délután 3 órakor Mura 
szombat község városhazában fogja megtartani

A közgyűlés tárgyai a következők :
1) Elnöki megnyitó.
2) A gyümölcsfák ápolásáról előadást tart 

magyar és vend nyelven Vucsák Sándor urdombi 
állami tanító.

3) Titkári jelentés az egyesi! et 1892. évi 
működéséről

4) A számvizsgáló bizottság jelentése az 
egye?ület és a „Muraszombat és Vidéké*-nek 1892. 
évi zárszámadásáról. Az 1893. évi költségvetés és 
munkaprogramul megállapítása.

5) Indítványok
A jegyzőkönyv hitelesítésére elnök ö méltó - 

sága felkéri Csorna Jenő és Horváth György vá
lasztmányi tagokat és ezzel az ülést bezárja.

Kmf. TAKÁCS Ii. ISTVÁN,
titkár.

Hírek és különfélék.
>y i sál k a z a l.  A jelen számmal e lap 

S/crk-SKténétől visszalépek, de ezzel nem >>/ű ölem 
meg tehetségemhez képest, ezentúl is í d i mun
káik mini, hogy e lap főczéljál vidékünk- ma- 
gyaro-odását — előre mozdítani *■ git«em. Mun
katársaimat pedig, kiknek ezennel meleg kös/.ö- 
ii et et. mondok munkásságukért, kérem, hogy e 
lapot szellemi támogatásukra ezentúl is érdeme
sít-ni szíveskedjenek

Muraszo i.bat, 1893. február hó 5.
Takács li. István.

— M e g h í v á s .  A muraszombati gazd. 
fiókegylet 1893 évi február hó 18 án dé u 'án 
3 órakor Muraszombat község városházában 
rendes közgyűlést tart, melynek tárgyai : 1. 
E nöki megnyitó. 2. A gyümölcsfák ápolásá
ról előadást ta rt magyar és vend nyelven 
Vucsák Sándor urdombi állami tani tó. 3. 
Titkári jelentés az egyesület 1892. évi mű
ködéséről. 4 A számvizsgáló bizottság je 
lentése az egyesület és „Muraszombat és 
V idékéinek  1892. évi zárszámadásáról és 
1893. évi költségvetés és munka-programúi 
megállapítása. 5. Indítványok. Tudjuk, hogy 
a közgyűlés van hivatva arra, hogy a jövő
beni működés irányát kijelölve, a teendő ja 
vaslatok felett határozni, de különösen fel
hívjuk az egyesflU t tagjainak figyelmét Vu
csák Sándor választmányi tag előadására, 
mely gyümölcstermelő gazdáink érdemében 
fog tar at ni :  hi/alommal fordulunk a>. egye
sület összes tagjaihoz s kérjük, hogy a köz
gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. Mura
szombat, 1893. évi febiuár hó 3-án.

Az elnökség
ily  m én . Kovács I-dvan, u h-lybeli ev 

gvillekeyet áltál áll.-:,II tivztelt lelkésze. eljegyezte 
link,* M liály földbirtokom bijos leányát Irén ki-- 
ass/onyt. A/. E,; áldása legyen a szép frigyen.

— tN eu illaU n ii a \ i«.s/.n|épett Gf. BiHhyány 
Z-ignmiid m •gyebi/.ot.Uági tag helyébe Üi 1 v 
nóc/.y Ferenc/, ottani plébános egyhangúlag válasz
tatott meg.

K iiv /le r K á ro ly , a vasmegyei gazd. 
egyesület titkára váró-uukbaii időzött s »vju't«l 
Klső-L-mlváll és a bittliyiliiyIflvi umdiilomban 
tenyészbikákat vá-árult a g */d.-egylet számára.

— i io v á ts  MíaroJy, s/onibatli lyi törvény- 
széki biró a m. bélen vámsunkban időzött.

t  B)llliánt Ilii Kö/.miivelődé.si egyesület 
elnöksége ez idő szerint azon fáradozik, hogy tíz 
dunántúli vármegyében közművelődési egyesületet, 
illetőleg fiókot alakítson. Megalakult az egyesület 
kehiében az irodalmi szakosztály is, a melynek 
szervezője. Rákosi Jenő.

— A hécnl k i r á ly i  p a lo tá b a n  január
hó 21-én ment végbe Margit Zsófia főin i czegnő. 
Károly Lmos tőberc/eg és trónörökös hányának 
tróuörökösödési igényéről való lemondása. Az. ün
nepélyes szertartásnál a király Ö felség# n kivül 
jelen voltak az összes főiierC/egek. a fóherczegnő 
vőlegénye, Albrecht wíirttenbergi herczeg s a fő
méltóságok. A magyar kormányt Fejérvári hon
védelmi és Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter 
képviselte.

— Jóválm gJ'áw . A belügyminiszter jóvá
hagyta Vasvárni* gye azon határozatát., melylyel a 
muraszom!) t-gyanafal vai vasút építésére U)0,000 
Irtot szavazott meg.

— ( ír .i i ié -e v lé ly .  A muraszombati casi- 
nómik f. hó 1-én tartott, dal- és zeneelőadáusal s 
felolvasással egybekötött tanczistélye min nagy

számú, de elegáns közönséget, gyűjtött egybe a 
„Korona* vendéglő nagytermébe. Az estélyt dal
os zene-egyletünk énekkarának magyar népdal
egyvelege nyitotta meg. A szabatosan előadott 
énekszámokért lelkes tapsokkal adózott a közön
ség úgy dalosoknak, mint külön a karmesternek : 
Mártony László urnák. Utána Saárv József ur, 
a casinó elnöke lépett az emelvényre s Jókainak 
2 ügyesen kiválasztott beszélykéjét olvasta fel, a 
nagy elbeszélőhöz méltó vonzó előadásban. Végül 
Bodnár András ur ringatott el benuiiuket érczesen 
csengő szép bariton-hangjával. Majd dr. Prug- 
l> rger Vincze ur zongorajátéka követkéz* tt. Az 
ügyes technikával s gyengéd érzéssel előadott ze
nedarabok méltó elismerést keltettek, úgy hogy a 
közóhajtásnak eugedve dr. Piugberger ur még 
egy s ám mai inegtoUlá előadását,. A magyaros za
mattal énekelt népdalok szinte oda varázsoltak

I bennünket az előadó ur délibábos szülőföldjére, a
* Mártony ur zongora kísérete pedig csak fokozta 

a varázst, úgy hangzóit az, mint a távolból jövő 
furulyaszó hangja. Az utolsó akkordok elhalásá
val kikerültek a székek, „Fitya* barna legényei rá- 
kezdtek egy ropogós csárdásra s járta tűzzel a 
tánezot a ki csak bírta. A résztvevők csekély 
számából származott ürességet kellemesen tölté ki 
az általános jókedv, mely derült hangulatban a 
társaságot együtt tartá reggeli 3 óráig s szinte 
szokatlan családias jelleget adott az egész mu
latságnak. r. 1.

-  .Szám iulás. 1893. február 1-éu a casino- 
egylet által tartott, táncz-estélyeu az egylet könyv
tára jivára felülfi/ettek : Pintér Géza, Bőid Béla, 
Kovács István, B-rke M'h.ily 2 —2 frt, Skerlák 
József, Sohár Flórián, Sinkovicli Kálmán, Vucsák 
Sándor. Steindl 11 <rmiiia, S iáry Irén, B idnái Au- 
drás, 1L uoerger Simon, Gáspár Ferencz, Mártony 
László, P.-terka Ferencz, Árvái B-l'iiát, Krausz 
Miksa, Takács István. Kühár János, Birs Mihály, 
Bicz János. Vraterics Iván. Miradits István és 
K r s ury Kalmá.i 1 -1 frt. Összes felülfizetóé 
28 Irl. Ii lépti dijak 45 frt 10 kr, összes bevétel 
73 frt lG kr. Erre kiadás volt 60 frt 16 kr., 
marad ti-/.la jövedelem 13 frt.

— A m u ll  lió 21-én helybeli műkedvelők 
által előadóit „Vadgalamb* ez. színdarab kriti
kája h e l y s z ű k e  miatt jórészben elmaradt, 
innen magyarázható az is, hogy a szereplők kö
zül néhány fel s**m emlittefett s épen azért szive- 
sen engedünk tért a referáda kibővítésének, mert 
úgy a s/.er-plők, valamint a rendezők bu/gősága 
méltán megérdemlik az elismerést s mint, már 
múltkor is említve volt. nagyon üdvös volna, ha 
a buzgó fiatalság többször részeltetné a közönsé
get hasonló műélvezetben. — Mert valóban élve
zet volt úgy Heuberger Dóra, mint Hirschl S/.idi 
kisasszonyok kedves játéka s ehhez járult, egy 
vidám (talán nagyon is vidám) jelenetben Mellini 
Béláné úrnő precziz. játéka, aki megjelenésével ia 
mindenkit meghódított. Berger Berta k. a. fiatal
sága daczára nagyon ügyesen alakított s kis nő
vére Rozika igen kedvesen mozgott Ilus szerepé
ben. — R'C/a alakítása (Hir-chl Frida k. a ) te
kintve a szerep nehézségeit, igyekezetre vallott a 
egye' részeiben igen szépen helyt állt. — Fodor 
B nő ur, valamint Mellini Béla ur akár színtár
sulatot szervezhetnének (lnsz úgyis hallatszott a 
karzaton, hogy: „ugy-o bár holnap Lsndvára 
me illek játszani ?“) — Gráf József ur szerelmes 
liő-éb•■ii itt-ott Pénzest juttatta eszünkbe s tagad- 
batlauul i**l f-sl• • • t a parasztlegény-lájbiban. — 
Hegedű- József, H <i*tiimtii) B-la és Soós Lajos 
urak is megtett* k miiül.mt, úgy szintén Horváth 
Jenő ur i-, Iiol’V a l.iizöii-ég várakozásának meg-
}<■ I •* I jen e k. Ilii' eh féld L’pót, Hirschl Li pót éa
B i g e i  Béla urak mindegyikén meglátszott, hogy 
teljes. II felfogták sz.er.-p-:két s nem kíméltek időt 
és fáradságot, hogy a szép c él érdekében minél 
siki-r-'s. bben működhessenek — 8 a kit utoljára 
hagy lünk Sohár G ’*za ur nem is szorul dicsére
tünkre, hisz oly ott honosán mozgott a színpadon, 
mintha naponta kellene a lámpák elé lépnie. — 
Élj n.*k tehát, a derék műkedvelők sokáig! R.

fa g y la k . Kühár János magasfoki 
lakos F.-Strózsa é-< Magasfok kö'ti gyalogúton 
megfagyott. — B ck J «zseí itta# állapotában 
Gyaiiafalvától félórányira levő lakására indulván, 
útközben lefeküdt egy nyitott fészerben s reggelre 
megfagyott.



— F ig y e l m e z te té s . A Dél vasmegyei t.a-
k«rékpéii*t»r-ré'-/.véiiy.t}irsil.vííg i ga/galó-választ
mánya janii 1r hó 29-ikén i  rtott ülésén < Ihatá- 
ro/tn, lio v Cl, hó :■ hó 1 -lói k. z.;. K minden 
ntp> •*»**' ” ' - " nn»“ P» »p In rt>iI.• s órát
tart regg. I !I őrnlól 12-ig. Ugyan hó Mól
váltó ka inat láb 1 i%-ku| öle óbb le / ás ezen tál 
6 hónap"'' váltók i- -lfog .(Iratnak.

B-: k íivö . Január hó 3f-én vezette ol- 
tárh»■/. Eli ■ S iml *r baftyandi nv. gyülekezet se- 
géil lei ka-/.a ó/v gv Iwcsnninié szent-hibori föld- 
hirtoko nó l. anyái, l’ iniii kisasszonyt. Az Ég ál
dása kiséi j« frigyöket. r_ ^

V asul i ú js á g . Mint a giác/.i Tages- 
post 33. “zámáhaii olvassuk, R*-it» r János regedei 
polgármester és Hajós M Inüy al-ó I idvai ügy
véd urak ang-délyt, kaptak agy R-g. délöl Bellii- 
tinc'.on keresztül A-L udvara vezető randas vá- 
gányu viiMit alőniii’i killataira. Mivel mm tarto
zunk azok közé, akik a jobbat a jónak m m min
denkor tudják eléje helyezni, sem azok közé, 
akik minden árnyéktól, leginkább pedig saját 
maguk árnyékától szoktak megijedni, szívesen 
registráljuk e hirt s óhajtjuk, hogy az minél ha- 
niarabh és minél gyorsabban mag is valósuljon 
és pádig ha lehet kapcsolatosan a Muras/.omhat- 
Gyanafalvi tervezettel. Ajánljuk a dolgot azok 
szives figyelmébe, akik tudnak és akarnak a va
sút ügyében az egyoldalú felfogáson felülemel
kedni s készek a kínálkozó alkalmat felhasználni 
az. • IIentéten érdekek teljes kiegyenlítésére, pp

— B iivész  én u n tiw p ir i tK a ta .  Stenley 
V. folyó hó 2-án este érdekes mutatványokkal 
mulattatta a Moszt-féle vendéglő nagytermébe 
egv begy Ült vendégeket Valóban megállta helyét 
és rendkívüli ügyességével többször jóiz.ü neve
tésre készt, tle a közönséget. Mutatványait igen 
csinosan és érdekesen válogatta össze, melyek 
mindegyike nagy gyakorlottságra vall. Meg kell 
említenünk mint ez ezen bűvész uraknál szokat
lan jelenséget, hogy mutatványait magyarul adja 
elő. pedig k-érzik beszédéből, hogy a magyar 
nyelvet tanulnia kellett. Ma vasárnap szinte a 
Moszt - fél** v ndéglőhen érdek-- müsorozatból álló 
előadási fog tartani, melyre már ezúttal felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

— Vasiul i •izereiiCNél leiiNég, A győri
vasufvoi álon S mering és 1 í-c - közti személyvonat 
h í  ■ ott egy munkásol vonattal.
Az eddigi j I ütések sz> r nt h emb r súlyosan 
megsebesült többen könnyű sérülés U» ■ / (! . * .•'•,!1el .

IS;i ’o iiili- ten y ész io li l ig y e lin é h r .
Az állalkert isméit jón évii, l-'gré.ibb ty nk ászát u 
részérr, tenyésztés c/.éljából a íöldniiv.Jésíigyi m. 
kir. miniszt.-rmm hozzájárulásával a ha-zon, va- 
ICji* hns-t ngjani w ... C cbin-Chii a,
világos -- sötét Bráhma, Plymoulh Ro«*ks é- f«- 
ket,e L tngshahn tenyé-ztörzsek^ minden fajból 
2 kakas és 4 tyúk, továbbá különféle sport-tyuk- 
fa jókból (vii.dorok) egy-egy fftr/s egyenesen ‘ An
gliából lettek a legmegbizbatóbb londoni baron.fi 
kereskedő á'tal magas árért beszerezve. A remek 
fiatal állatok már megérkeztek az állatkertbe és 
úgy azok, mint egyéb szintén kitűnő példányok
ban tartott más fejlyukok tojásaira megrendelést 
elfogad az igazgatóság és kívánatra küld egyszerű 
árjegyzéket, ingyen bérmentve. Képes árjegyzékek 
50 krajczárnak készpénzben vagy leveljegyekben 
leendő előleg.-s I,.-küldése után adatnak postára 
bérmentve. Az állatkert baroinfi-tenyészdéje nagy 
hangú reklámokra nem szorul. Legjobb ajánlat az 
okszerű tenyésztő-közönség pártolása, mely évről 
évre fokozott mértékb -u keresi fel megrendeléseivel.

— A g y ü m ö lc sü k  té l i  ö n tö zése  egé- 
azen szokatlan dolog s bizonyára nagyon sokáig az 
maradna, ha Clausen orosz faiskola-igazgató azt 
nem tapasztalta volna, hogy ha gyümölcsfákat a 
téli száraz napokon megöntözzük, ez jó hatással 
van rájuk. Az aránylag száraz telek — Írja a ne
vezett igazgató — nem tartoznak a nagy ritka- 
ságok közé, minek következtében a talaj éppen 
akkor, a mikor jó mélyen telítettnek kellene lenni 
nedvességgel, t. i, márcziusban, alig egy fél mé
terig vannak átnedvesedve. Természetes, hogy az 
ilyen talajban álló fák vegetácziója sem tavasz- 
szal, sem nyáron nem lehet valami nagyon élénk 
és erős. E tapasztalás arra indította Clausent, hogy 
gyümölcsfáit a téli időben megöntözi a a fák bő 
terméssel viszonozzák ezt a gondozást neki.

— li r l i  ii Idei d  f . Óvakodjunk a dijteritis 
ellen. A gyermekek e halálos réme, pusztító an
gyala már a kormány figyelmét igényelte, s gyö
keres, hathatós intézkedését követeli. Az országos 
közegészségügyi tanác-ot hívta föl a belügymi
niszter az iránt, hogy adjon véleményt, vájjon 
miként. lehetne védekezni e szörnyű betegség ellen.
A véleményben olvassuk a követ kező részt: „Gon
doskodni kell a nedves, sötét lakásoknak gyökeres 
kitisztításáról és világossá tételéről. No ha ill ír 
ezt így kimondták az illetékes szakkörben, akkor 
kétségtelen, hogy itt Muraszombaton a Krau*z és 
Grimling-féle házak előtt álló 5 platánfánál tenni 
kell sokat. Ágaik a házak tetejére érnek már s 
így azokat nemcsak nedvesekké teszik, de a szo
bákat megfosztják a szükséges világosságtól. Két 
hivatal van elhelyezve ezen házakban, és helybe
liek, sőt vidékiek meggyőződtek már arról, hogy 
verőfényes nyári napon délben is sötétek a szobák ;

— ka egy-egy kis felhő borítja az eget. már 
lámpát kell gyújt,;.ni nappali lírákban. Tudva 
azt, hogy mi szép, nem mindenkor jó, hasznos 
és czél-zoli, elvárjuk a város uj Imájától, hegy 
nem feI-ö rúna C -/óra. de n józan észtől v zéreí- 
tetve önmaga h.>f.iskö.éhen megszűnt, iá a ‘iii hi 
tetlen állapot.,1. (Tudomás szerint, a közs. g ker- 
viseiő f.'fü h t- ni.ir • Ihatározta. iUUy ,, , 0n
helyen nagyon felnőtt fákat, alkalmi - időben a 
tavaszon m< gnye.se 1 i, s ezáltal hiszük a bajon 
segítve Iflend. S/,lk.)

NxopA* in a I a «•/.«* k m egóvás;] az  
•KfCunyeM ám lAI. A gazda nagy bo u gára 
gyakri n elő szokott fordulni, hogy egyii.-másik 
kocza fekvés közben ugyoniiyomji kis m.-.lac/ait. 
E veszélynek a nali c.iik no g eg-zm  fi. lal ko
rukban vannak kitéve vagyis akkor, midőn ön
maguk mi még képtelenek segíteni, ha veszélyes 
helyzetbe kerülnek. Megóvhatjuk a kis malaczo- 
kát az agyounyomatás veszélyeitől, ha a mal»c/os 
kucza alá nem almozunk hosszú szálú szalmával, 
hanem erre a czélra megszecskázott szalmát, vagy 
töreket, vagy ped'g Hírfát használni'k. Ugyanis a 
kis malaczok befnrják magukat a szalmába, tehát 
a kocza nem látja őket s igy nem sejtve a ve
szélyt. reá ja fekszik s agyonnyomja azokat. A 
hossz imáin szalmán kívül még egy más körül
mény is okozója lehet a malaczok agyounyoaia- 
tásáiiak. Ugyanis az öreg kocza, valamint a kis 
malaczok is szeretnek az ól falához simulva aludni; 
hasonló esetben agyounyomatás nem fordul elő, 
ha az ól belső falára alulról s/ániitva 20 -  30 cm. 
magasságban egy vas- vagy faradat alkalmazunk.

— G a z d á in k  figye lm ébe . Ha » hold 
tányéra tavasz.szal vörhenyes, nagy forróság, zi- 
v ta r  áll I),. 11. szarvai az újítóidnak fölfelé ál
lanak, szárazság. Ha lefelé állnak, eső közeledik. 
Ha udvara van, nemsokára esik. Ha Mén a hold 
és csillagok tiszta égboltozat mellett homályos, 
hófergetegnek. zivatarnak nézhetünk elvbe. Ha 
holdvilág! ál torony, fa, kémény stb. semmi ár
nyékot nem vet, szél vagy eső várandó. Ha a 
hold udvara fogy. val ímelyik részen a fogyás 
iránya felől a legközebbhi napon szél jön. Ha 
nyáron az njhold szarvai alig kiismerhetők, kő 
/el az eső és az ő-zön ködök leenduek. Ha a 
hold szarvai bármi évszakban kicsorbultak, azt 
jelenti, liogy legközelebb szép tiszta idő jő be. 
Herschel, a híres cullagá-z szerint az időváltozás 
történik a mint a hold ni. első, utol-ó negyed 
vagy teljébe lép, a következő I . --rin* ;

Ideje a hold válto
zásának
közöl i

Ápril lő-tő 1 
Október 15-ig

Nyái,ói

Október ló tól 
April hó I5-éig

Teleti
R 2 ó R 4 ö 11 .1 ír, eső ve Hó
R 4 ó. R. 6 ő. E'ö liófergeteg, vihar
R. 6 ó. R. 8 ő s '*'. Vihar

E-ő, észk. nyug
R 8 ó. R. 10 ,í. Változó •‘/■éllel, hó keleti 

széllel
R. 10 ó. R. 12 ó Sok eső Nagy hideg szél
D. 12 ó. 1). 2 ő. Sok eső Hó és esó
D 2 ő. I) 4 ó. Váll ózó Szép és enyhe
D. 4 ó. D. 6 ó Szép

Szép (észak v.
Szép

D. 6 ó. D. 8 ő. oyilg.szélv.eMÓ 
és déli szél

Eső, hó és szél

D. 8 6. D. 10 ó. mint f> nt mint fentit
1). 10 ó. D 12 ó Szép Szép
R. 12 ó. R. 2 ó. Szép Szén

R. = r-K/' D =  délután, ó. =  óra. !
837 —1839 évi kuUtása után 78 eselb-n 57 

(tehát 75%) teljesedett be.
— .4 k o sá iT an ás  Németországban sze

rény kezdi tböl ma már egy hatalmas iparág gá 
fejlődött, mely 30 000 munkást foglalkoztat és 
gyártmányai a külföldön is keresletre találnak. 
A kosárfonás anyag S'Qkségleténak növekedé-e 
jelentékeny lendületet adott a lű'.favesszőterme- 
lésnek. Hogy a fűzfavesszötermeles egy-s földte
rületeknek milyen nem remélt j ivedelmezőséget 
kölcsönöz szolgáljon például az. hogy Heinslnrg- 
ben 500 morgen rósz agyagos és turjános terület 
pompás fűzfateleppé lett és e terület, mely eze
lőtt semmi hasznot sem hajtott, ez idén 7300 
márka tiszta jövedelmet hozott.

— IIAHJ p e rc*  a  v i lá g ?  A pári i Fi- 
gttló legújabb szama ez alatt a c/.iin alatt: „Il.iuy 
perez telt, el Jé/us Krisztus születése óia ?* érdekes 
kis számítást közöl a Megváltó születése óla el
múlt perczekről. Az ember azt iiiu ,é, hogy a pi-r-

alig kifejezhető mennyisége 
számjegyből, a mennyit Kr. 

s az. eredmény csaknem meg- 
garó matematikusa, a ki ál- 

•i.-retii.iebb pontossággal számi- 
számvetést. közli : Egy órában 
3600 nip rcz. 24 órában 1440

knek számokba 
kerül ki az 1393-as 
u. mostanság Írunk, 
lépőén kicsiny. .A F- 
liiólag a légi. Ikiiso;, 
tolt, a következő 
van 60 perez és
perez 86,400 mpercz; évben 8760 óra, 525 600 
perez és 31,536,000 mpercz. Ha a lefolyt 1892. év
ben a szökőnapok fejében még 473 napot hozzá 
számítunk, akkor nyerünk összesen ; 7,5(i8 hónap it, 
691,055 napot, 16.585.272 órát, 995,116 320 p. r- 
cz.'*t és 59.^06,979,200 másodperc/.et. Krisztus szü
letése óta tehát ue.u múlt még el egy milliárd 
perez. Mily..-u lassan múlik az idői

Alpi. 
He. r

: Intézmény. A budapesti m. kir állami vet5- 
-V;;, ' '■ilS i :" “ ~:-‘-okat hoz nyilvánosságra az

‘‘ : : , '/,ilí oiagval.rói. Az első kimutatás szerint
' “ cziiníl szaklap jan 18-án megjelent ez

ju‘‘" •'" ; aiátd. megnevezett budapesti mag-
'K -zanoira a kővetkező mennyiségű 

Uia 4 la Kai : on.bozta le, n. m. Mautlmer Ödön 556 méter* 
iicz.-rna, 105 méter mássá lóhere. Ha dek Ignácz 

a ' h '■!' - .uezerna, 51 métermázsa lóhere. Ullmann 
' ' ■ 1 "  rmázsa luezerna, 53 méterm. lóhere Ma-

■ ".'társaság 185 métermázsa luezerna. 
- í.mí k szövetkezete 71 mm lóhere Szávoszt 

u<z>ma, 22 mm. lóhere. Frommer A. 
1,11,1 luezerna, 4 mm. lóhere. -  Statisztikai 
■l, 1,1, l(ir- magvizsgéló állomás fenti kimuta- 

a ii-gerdekesebh momentuma, hogy e ezégek 
!“ ' , " ,!VSZ,'riut » Mauthner-czég egymaga több

‘"“t l'j;in hoz látott, mint az összes többi budapesti 
"Kl~ . 111 ' KyüUveye. Közgazdasági szempontból pedig 
!,a"-“ ; . ,í h--iyes"!hetjiik e kimutatások nyilvánosságra 
hozat,aiat, minthogy általuk világosan betekinthet a gazda 
a kínon ide mag-árus ezégek üzemébe és forgalmiba a e 
csalhatatlan kimutatások révén aztán világosan láthatja 
azt is, me/yik ezég felé irányul leginkább a gazda-közön
ség általános és legnagyobb bizalma.

Vegyes rövid hírek.
4 iiiegy ébó l. A honvédelmi tuiuiszter el

rendelte ti megyékben az ezidei ló- és szekér 
öss/eirást. Vasmegyében is még e hó folyamán 
meg tng ejtetni. ~  , Millenium* czim alatt a kő
szegi turista-kör alkalmi lapot adott ki, melyben 
az ország és vármegyénk számos kitűnőségének 
emléksorai jelentek meg. _  Szombathelyen pénz- 
bevaltó és banküzletet akar létesíteni Grünwald 
testvérek ezég.

4 lia /.ábó l. Magánhivatalnokok országos 
nyugdíj egyesülete van alakulóban a fővárosban, 
mely kiterjed az egész országra.

A U lllfö ld rő l. Az idén Olaszországban is 
rendkívül nagy a hideg. Eszerint Comoban 6°, 
i’adu-ibau 7 ', Pannái) in 9°, Feriarában 10“ C. a 
hideg. A Po számos helyen hefagyott úgy. hogy 
korcsolyáznak rajta, a mire Olaszországban már 
rég nem volt eset.

Irodalom.
Az. iro d a lo m  le g a v a to tta b b  mfi>

v rlő i az irodalmi színvonalon álló lapok köré
tömörülnek rendesen, s az olvasóközönség kellő 
érzék kel bír arra nézve, hogy az ily lapokat fel-

elyekbe. szép, jo es igaz eszméit a
i g.ivatnttabh írók tollai hirdetik. Ily lap hazáuk- 
1 ’■* n c' i‘k * ti =-■ <í kevés van s e kevés között kiemelke- 
■i k »K*‘pes Családi Lapok*, a mely a magyar
i/i \ -i gnek valóságos házi barátjává lett.
D‘‘ i m i" csuda, mert minden száma érdekesnél 
n: !< !-»•) müveket nyújt az olvasóinak. A lap

- 1 ! fi-ik számában találjuk líenitzky-
:• ike regényének folytatását, Budáján- 

s' ".' 1* \ n!.i...ik igazi költői emelkedettséggel irt 
ku.! im I.y.-t Romliáuyi Sándor lendületes szép 
inj/.iil, P. Csoiba Ákos útleírását, Herke Mihály 
Ldó méi, .ei Duíszeghy Mór humoreszkjét, dr. 
S.mdo; ly orvosi Czikkét s Harmati) Lujza szép 
beszélyét. Ezek mellett apróságok s a hét tükre 
szokott kedélyességgel van megírva. Az illusztra- 
c/.iók most is válogatottak miut minden számbau. 
— A legmelegebben ajánljuk e lapot olvasóink 
figyelmébe. Ara egy évre 6 frt, félévre 3 frt és 
uegyedévre 1 frt, 50 kr.

IQ- Xagel Ottó köu)-vkerdsk‘!ilésében Budapest, 
Muzeumkörut, a Nemzeti-színház kórházában megjelent 
Kuorr Alajos üuügyvódje 5-ik kiadásának 7-ik füzete. E 
füzetben szól a szerző a házassági szerződésekről; ismer
teti az eljegyzést és magát a házasságot, miut a családi 
viszonynak es az éhből származó jogoknak kútfejét, az 
azokra vonatkozó szabályokat, még pedig a felek hitval
lása szerűit legelőbb a római katkolikusok házasságára 
vonatkozó szabályokat, azután a protestánsoknál a házas- 
ságérvényeii II József császárnak 1786. év márczius hó 
6-án kibocsátott és utóbb kötelező erejűnek elfogadott 
rendeletét; továbbá a vegyes házasságokra vonatkozó, végre 
a görög hilnek, valamint az izraeliták házasságára fennálló 
szabályokat, 3zól a házassági kötés hatályairól, nevezetesen 
a férjn.-k és nőnek egymás iránt fennálló kötelességeiről és 
a házasság jogi következményeiről, különösen a hitbérről, 
hozományról, j •gyajindékról, a közszerzeményről; az ö z 
vegyi jogról es házassági szerződésekről. Ezután áttér a 
szerencse szerződésekre, ezt követve az ügyességekre, az 
újítási szerződésekre; ismerteti a jogellen ;s cselekmények
ből származó követeléseket; nevezetesen a gyilkosság, 
emberölés, testisértés, a csalás, lopás, jogtalan elsajátítás 
által okozott károsításokat; a maróik által okozott káro
kat, a mezei rendőri kihágásokat, az erdei károsításokat, 
a vaspályák által okozott kártételeket; ezután átfér a 
váltószerződésekre; ismerteti a váltókat és a váltón elő
forduló személyeket, a váltókép isséget, az idegen váltók 
kellékeit a 1 ir.;i'.niá iyt; az elfogadás végetti bemutatást 
magái, az elfogadásiak szabályait, a fizetést, a váltóból 
'■redő ke. - ,  nevezetesen a váltó keresetet, viszke- 
les, ; -dig a tudósitási viszkeresetet. Az Ö.iügyvód

egy-egy füzet ára $0 kr. Az első 
kötet már megjelent, ára •> frt.

A nap és é| hossza.

.4 najp
Fel).. -

kel . “y?* szik

V h o ld

ő . 7 22 5, 7 10.11 9.23
<». 7.21 5. 8 10.19 9.39
7. 7.20: 5 10 regg. 9.56
S. 7,18(5.11 0.26 10.13
« . 7.17 5.13 1 34,10.35

IO. 7.15 5 14 2 4211. 2
KI. |  7.131 5.16 3 49(11.39

l 'ia c z i  A rak :

Bírza G.80 7.—
Rozs —.— 5.50
Zab 5.20 5.80
Kendertu. 9.— 
Lenmag —. -  10.— 
Kukorica 5.— , —
Hajdina 7.30 —.— 
Köles 4.40



Budapesti gabona-árak. Bécsi {gabona árak.
Búza 763 7.66 Búza 7 60 7 63
Ko/ h 6.30 6.45 Rozs 6 65 6.68
Tengeri 4.75 4.77 Tengeri 5.05 5.08
Köles 4.10 4.15 Köles —.— —.—
Zab 5.49 ^5 55 Zab 5.85 5.89

Nyilttér.+
* Az e rovat alatt közlöttekiért nem f<ilelői a szerk

Báli selyemszöveteket ”cf r«5,kkri" í l it l"
fekete, fehér és színes selyemszöveteket is uiéterenkiut 
45 krtól 11 frt 65 krlg -  sima, csíkozott, koczkázott, 
min'ázott, daraaszolt stb. minőséfiben (mintegy 200 kttlön- 
böző fajta és 2000 kaliinl>özó szin- a árnyalatban) posta- 
bér- és vámmentesen szállít: llenneherg G. (cs. kir. udv. 
szállító) selyeingyára Zürichben. Minták póstafordulóval 
küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező 
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 4

H I R D E T É S E K .

t i n  A l l  i  jutányos 
láron rész

letfizetés
m elle tt eladó ( 3 - i )

Á rvá i B e rn á t urnái
Muraszombatban.

( :x x x x x x x x x x x x x x x x t \

Az első magyar gazda- 
sági gépgyár részvénytársulat

Budapesten
1. A mezőgazdasághoz egyáltalában szükséges ősz- ’ 

szes saját hazai gyártmányú, elismert kitűnő f 
gépeit és talajmiveló eszközeit ajánlja.

[ 2. Minden a gazdasági gépszakmiba vágó felvilá
gosítással és tanácscsal szívesen és díjmentesen I 
szolgál. i

’ 3. Az összes gyártmányait magában foglaló képes 
' árjegyzékét kívánatra készséggel megküldi. 1 
} 4. A gyártelep Budapesten, külső váczi ut 7. i 

alatt van és annak megtekintése érdeklődőknek 
készséggel megeugedtetik.

L e v ó l- c z im : C7-1)

Első magyar gazdasági gépgyár 
részvénytársulat

B u d a p e s te n , k ü ls ő  v ácz i-u t 7 .

m
11 bkv szerű

■áriaczelli -H-
■ Gyomorcseppek

“ í  i i  i ’ savanyú leiDonoges, h ism tnét. gvomo-
reqés. felesleges nyállakivilasitás, sárgaság, undor és hányásgyomorgúrcs. SiUkülés. S nanyas.

H athatós tcvogynaemek hlsnnynit fejfájásnál. a  m enynyiben 
a  iKyomortol szárm ázott, gyomortulterhelcsnél ételekkel és 

italokkal, gillsiták. má]bajok es hamorrhotdá!,nál.
Em lített bajoknál i MnrinizrlU <j</o,no, <*r,,i„ h 

kitűnőknek bizonyultuk, a  m it száz m w  száz. 
bizonyítvány tanúsít. E gy kis üveg ára 
használati iitasuássnl együtt áO kr. nasv 
üveg ái a  70 kr. ’

Magyar >rszági főraktár:
T o rs ik  J ó z s e f  gyógyszertára 

B u d a p e s t, K irály utcza 12 sz.
A veiljegyet és aláírást tüzetesen tessé.. 

*?•**•* n,,e" .  CsH,t o |y cseppeket tessék elfogadni, melyeknek Inirkolalá ih zöld «za- 
lag van ragasztva a készítő aláírásával (C 
- r—ltom*616" ***VRkkl‘,: ■ Valódiságát biaonyitom*

A .»/«......... ..
lodian kaphatók

Muraszombatban B ö 1 c
Syógy  szertárában.

Béla

Nyeremény-tulajdonosok
keresi létnek! 

Gazdátlan húsz millió frt
é t id ig  m é g  fe l m m  vi l i  s o r s j e g y  fő - é s  i n e l l é k n y e r e i n é -

nyekben.
A »Telegraphu lási lap szerkesztősége vállalko

zón arra, hogy itz ill-tó mit sem sejtő tényleges birtoko
sokat felkutassa és őket a nyeremények birtokosává tegye.

A sorsjegybir: ekoso ; kérc.im k. hogy sorsjegyeik mi
nősegeit, sorozatait és számait a „Telegraph" szerkesztő
ségének saját érdekükben is levélileg közölni sziveaked- 
jenek, hogy az illető nyeremény tulajdonosoké, iy  módon 
felfedezhesse.

Előfizetési ár a „Telegtaph" cziinü liatodik évfo
lyamban megjelenő hiteles sorsolási lapra

egész évre csak egy  forint.
Előfizetőinek még egy nagyszerű előnyt is nyújt 

t. 1. évenként

20 drb jö-sziv sorsjegyet
sorsol ki előfizetői között,

mely sorsjegyek negyedévenkint soroltatnak ki és
2 0 .0 0 0 , 3 0  0 0 0 , 4 0 .0 0 0  l«oroiiA«

főnyereményekre játszanak és egy nyereménynyel okvetle
nül kisorsoltalak.

Oly sorsjegybirtokosoktól, kik a lapra elő nem fizet
nek, 10 kr. válasz-bélyeg kéretik.

Április 1-ig előfizetők részt veszu k már az
•» álaral» Jő-vziv Korsjegy ”̂ j |

kisorsolásában és szétosztásában
Ki’lékpapii* •»peli 11 lac/.io.

Az árfolyamok jelenlegi változásai bő alkalmat nyuj- 
taii.ik tőzsdén haszonnal való operatióra. Tőzsdei tnegreu- 
d léseket is lelkiismeretesen eszközöl 

(3—1) A „THELEÓRA 1*11“
kiadóhivatalának bauk- és váltó-üzlete.

LUSTIG MIKSA Váczi körnt 48. sz.L -U O IIU  l l i m o r t  Alapi tatott lödé ben.

&
*
*

Réfli ezüst és aranypénzét |
tulajdonosai figyelmébe.

Hogy :t nin. u». kir. minisztériumnak
1892. év aug. 8 - ki rendeletével a f<>tga-«^ 

jflH  inból kizárt osztrák, valamint ti pyak-<^

I k il l lö l  ezüst- saraiy-pénzctá
f j e i  ne kallódjanak, késznek nyilatkozom.TI 
fv  azokat mától fogva továbbra is a z | i  
^ id őn kén ti ezüst- és arany 
/jp i árfo lyam  szerin t lefogadni esn 
? ju j aranykoronával vagy pedig az egy t?

előre még forgalomban maradt osztrákul 
iV órékn pénzzel beváltani. ü
<>* Mű asznmbat., 1893 január 3. o

Püstl János, a
\ : ± .- J c .± ± ± % .A .Á .3 c - J c 'J c J c ± ± 'J c J c O

«  1.. n-i —

'• 1 .  '

É - t é k t e | e , |  l l t a i i z . i t . l k  I 
m i a t t  m i n d i g

Pam-Expeller \

\
^IIoití" >ynval“ kérenilö. és 
mitid -11 doboz, melyen a  „Hor- 

hiá jftik, mint után- 
zni risszautasilaudó.

A DELVASMEGYEI TAKARÉK
PÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG M IJRASZOMB ATBAN 

1893. évi február hó 19-én délután 3 órakor
az  iu lé /.e l h iv a tn ia *  iicly isé^élie ii

* * x \
H-’HX'Í

VIII-ik rendes évi közgyűlést
tart,

m e ly re  a t. r é s z v é n y tu la jd o n o s o k
tisztelettel meghivatnak.

1 k  ő  i. jf j  ü l é s  í í» r  g j  a i ;
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság ávi jelentése.
2. A zárszámadás és mérleg felülvizsgálása, a nyere

mények felosztása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság leimentése.
4. A kimaradó választmányi tagok helyett njak választása.
5. Az alapszabályok (12. §. b. pontjának módosítása, 
(í. Esetleg beadandó indítványok.
A t.. részvényesek figyelmessé tétetnek miként a közgyűlésre részvé

nyeiket az alapszabályok 72. § a értelmében magukkal hozni szíveskedjenek. 
K.elt Muraszombatban, 1893. január hó 29-én.

Az igazgatóság.

r#XÍ
HŰK
rtfX Í
r*XK

■ ̂  l *' aranyérem , diszkereszt és d íszoklevelek.

C o g  n a c

(Írót Estertóf Sóza saját gyárlinánya
orvosi tekintélyük által ajin'v.t, fel »tte kellemesen és iól ízlik 
kintetébeii bá. melyik trauezia ir.vái tui iiiyiival versenyezhet ' 

sokkal olcsóbb.
á ra  pedig

KÜLÖNLEGESSÉG

• **** C O G N A C
mely mindenütt kapható.

Co'naouulc tiotta bo lnl ij-gen an varok ,v . • .  „ a u 1 e 
c/.ta mód szerint készül s ezért járványos betegségeknél, különösen'’ r<lU*

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

^  Esterházy Gézaféle cognacgyár igazgatósága 
Budapesten. VI. külső vác.?i-ut 23. 

Muraszombaton kapható Archer B. és fia u rakoál.

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

' ~ - ---- • •• v-
Nyoastott üréobsuui Msrk gjünmjtSjáo Mur.siombstban

i
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