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K I o f i /. e t é s i A r :
Egész évre 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. — A gazd. fiók

egylet tagjainak: egész évre 2 frt, félévre 1 frt. 
Egyes sz&m éra 10 kr.

Előfizetést pénzek és reelaniatiók a kiadóhivatalhoz
iutésenddk.

Szerkeszti és kiadja :
A  m u r a s z o m b a t i  g^azd. f l ó k e g y l e t .

A szerkesztésért felelős :

H O R V Á T H  G Y Ö R G Y .

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldeudók. 

í Hirdetési díj t 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
I többszöri hirdetésnél soronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyíl t té r  petitsora 25 kr.

Vasvármegye a magyarosítás terén.
III (Folyt és vége.)

Amilyen a tanító, olyan az iskola. — Miért 
is mikor népnevelésiül, magyarosításról beszélünk, 
ugyanakkor nem teledkezhetünk meg a tanítókról 
sem, kik az iskola lelkei

A népnevelés fontosságát kelleténél többet 
hangoztatják, sót hangzatos frázisokat is meg
eresztenek a tanító magasztos hivatásának dicsőí
tésére mindannyiszor, valahányszor a népiskolá
tól várják egyes feladatok megoldását

Nagyjában a társadalom egyik osztálya sem 
érdeklődik a népnevelés s tanítók iránt oly mér
tékben, amint a legfontosabb közügyek egyike 
megérdemli.

Már egy negyed százada hogy a népiskolai 
törvényt megalkották de annak igen >ok és lé
nyeges rendelkezése mai napig is csak papíron 
létezik. Messze vezetne, ha ezekkel s a tanítók 
anyagi helyzetével részletesebben akarnánk fog
lalkozni. Hagyjuk ez t; elégedjünk meg egyelőre 
azzal, hogy a népiskolától sokat nagyon sokat 
vár különösen a haza. Nagy és magasztos fel
adat vár Vasvármegye nemzetiségek által lakott 
vidékeinek tanítóira is, mert ezeknek kell idegen 
ajkú polgártársainkat a magyar kultúra temp
lomába bevezetni. Vájjon képesek lesznek-e e 
i  agy feladatra ?

Ilogy ezt megítélhessük, vegyük szemügyre 
a jelenlegi állapotokat körülményeket, melyek a
tanító sikeres munkálkodására lényeges befolyás
sal vannak. Mindenekelőtt pedig mondjuk ki, 
hogy a tanítók csak megfelelő képzettség, haza
fias s önfeláldozó lelkesedés összetartás, egyön
tetű s szakszerű felügyelet, az állam, egyház, vár
megye s a társadalom teljes támogatása mellett 
felelhetnek csak meg feladatuknak.

Amely tanítót egy magasabb eszmény nem 
lelkesít, azt az anyagi jólét sem fogja tevékeny 
működésre indítani, mert tanítók között anyagi 
jólét nincs Noha ott, hol anyagi gondokkal kell 
küzdeni: lelkesedést, munka kedvet nem igen ke
reshetünk, — mégis feltehetjük hogy tanítóink 
legnagyobb része megállja helyét, — (hisz eddigi 
működésüknek sem anyagi jólét volt a rugója), de 
egy kisebb részük nem. Van ugyanis még várme

gyénkben a nyugati határszélen nem egy tanító, 
kik valamikor az osztrák abszolutizmus alatt ke
rültek hozzánk a szomszédból, kik Ausztria vala
melyik tartományában szerezték tanítói képzett
ségüket. Ez magában véve nem volna nagy baj. 
ha tudnának jól magyarul, de nagyrészük nem 

! tud. Ezek az eltörődött, magyarul nem tudó ta 
nítók a magyar nemzeti népnevelésnek már nem 

1 lehetnek hasznára, — csak kárára
Ez oly óllapot, melyet azonnal orvosolni ba

jos s melyért jelen viszonyaink között felelőssé 
| senkit nem tehetünk; — de módját kell ejteni, 

hogy a helyzet minél előbb megváltozzék s terv- 
j szerüleg oda hatni, hogy a nemzetiségi vidékeken 

lehetőleg magyar születésű tanítók nyerjenek al
kalmazást.

Közös czélok rendesen összetartásra indítják 
az ugyanegy eszme harczosait, viszont az össze
tartás erőt, az erő tettvágyat, munkakedvet éb
reszt Lehet-e szó Vasvármegyében a tanítók 
összetartásáról, együttes működéséről ? Noha a 
tanítók czélja ér/ése ugyanegy egyleti életük, 
törekvéseik meg van bénítva az erők mestersé
gesen szétforgácsolva Minden tanító, minden is
kola kell hogy a vallás-erkölcsös s magyar nem
zeti népnevelés szolgálatában álljon, mégis a ta 
nítók kicsinyes érdekek, hamis jelszavak szerint 
széttagolva, mintegy gondnokság alá vannak 

I helyezve.
Éppen a nemzetiségi v-dékeken van a taní

tók tömörülésének kiváló fontossága, mert itt a 
1 közös czél még inkább kutomborodtk s éppen e

közös czél követeli, hogy a tanítók az egyesülés
ből erőt, kitartást s lelkesedést merítsenek A 

! magyarosítás nem könnyű feladat, a gyakorlat, a 
( tapasztalat teszi ebbeu mesterré a tanító'. Ta

pasztalataikat hol tehetik egymásra nezve köz- 
| kincsesé, eszméiket hol cserélhetik ki, ha nem a 

tanítói gyűléseken ?
A népnevelés érdeke megkívánja, hogy a 

tanítók működésében bizonyos rendszer, egyönte
tűség legyen, mely nélkül el sem képzelhető egy- 

| séges s általános fejlődése Ez annál szüksége- 
[ sebb nemzetiségi vidékeken, hol a tanítóknak 

kétszeresnél is több munkát kell végezni Lélek
ölő s mégis sikertelen munka ez annak kinek 
mindent a saját keserű tapasztalatából kell meg

tanulni, ki nem ismeri azon fogásokat, eljárási 
módokat, melyekkel mások már járható ösvényt 
törtek a magyarosítás fárasztó munkája közt Innét 
van aztán az a szomorú jelenség, hogy némely 
tanító jobb sorsra méltó igyekezete mellett is, — 
csak kevés eredményt képes a magyarosításban 
elérni. Ki-ki a maga ösztönére van utalva s igy 
igen sokan évekig a sötétben tapogatóznak, mig 
meglelik a helyes utat vagy végkép kedvüket 
vesztik. A magyaros tás terén még sok kísérle
tezés, kapkodás, bizonytalanság uralkodik. Ez 
nem maradhat igy, ha a magyarosítás terén ál
landó és általános sikereket akarunk elérni. Ezen, 
nemkülönben még sok más bajon könnyen segít
hetne a járási szakfelügyelet.

Az iskolák szakszerű vezetését, ellenőrzését, 
nevelői hatását, miként lehetne ezeket a járási 
felügyelet eszméjével a gyakorlatban megvalósítani.

Arra. hogy a járási szakfelügyelet elvét si
kerrel megvalósíthassuk, oly férfi szükséges, ki 
szakértelmével, tudásával irányítani, vezetni tud
jon, kinek helyes érzéke, bő tapasztalata legyen 
a népiskola szükségleteivel szemben; ki az iskola 
minden csinját-binját ismerje. Ez pedig nem le
het más mint tanító

A megyei kir. tanfelügyelő, ki egyébb teen
dőkkel is el van halmozva, már fizikailag sem 
képes arra, hogy éveukint 400—500 tanító mű
ködését ellenőrizze s igazságosan megítélje.

Valószínűleg még messze vagyunk azon ideál
tól. hogy minden járásnak meg legyen a maga 
járási iskolafelügyelője, ki csak e hivatásának 
éljen Ma még csak arra lehet törekedni, hogy 
legalább a nemzetiségi járásokban valósítsuk meg 
a járási felügyelet eszméjét, annak legegyszerűbb 
alakjában Ezt azonban már, minden nagyobb 
nehézség nélkül meg is lehetne valósítani. Lás
suk csak!

Minden járásban akadna egy kiválóbb s arra 
való tanító, kit amellett, hogy saját iskoláját ve
zetné, még a járás iskoláinak felügyeletével is 
meg lehetne bízni. Tekintve pedig, hogy a heti 
szünnapot s némely változtatásokkal más napokat 
is czélszerüeu lelietue iskolalátogatásokra fel
használni: a felügyelettel megbízott tanító isko
lája sem szenvedne

Nem részletezem a dolgot: csak azt akarom

€ 1 I j
A ne bántsd virág.

Elmúlt a farsang, de azért én még csak most 
kezdek mulatni, kedvesebb nékem a böjti langyos 
seél danája, mint bármely a farsangi idényre 
összetákolt banda „Gott erhalte“-ja, édesebb né
kem a csendes nyugalom, mint minden farsangi 
vigalom, jobban Ízlik nékem böjtben a sonka 
(minek fogy oszlását a papom sem tiltja) mint a 
sok disznótor, mert most bővebben kerül rá egy 
kis lenyomatni való a becsaliban, nem lóvén le
hetséges a végrehajtónak sürgetésére összeterem- 
telt összegecskét rendeltetése helyére beszállítani 
a nagy áradat miatt, mely patakomon dúl, — 
hadd kamatozzék e helyen is a finánezminiszteruek.

Szeretem a zimankós telet, midőn földem és 
vizem minél dúsabb hófakarót visel, melyen fé
kevesztetten száguldanak a tarkábbnál tarkább 
lakodalmi fogatok, templomomhoz özönlik a ki- 
vánc-i fiatalság nagy serege, mint tör utat ma
gának a legnagyobb hófuvatokon is keresztül, 
egyszerre szilárd járdává taposván a tegnap meg 
métermagas havat; — midőn a tudományszomjas 
iskolás gyermekek 1—2 órai távolságból csak 
járatlan Utakon töltetve juthat el, csonttá der
medt tagokkal a tudományok csarnokába.

Szeretem a telet, mert «z nékem sok min
denféle gyönyörködtető látványt nyújt.

De szeretem a nyarat is, mely megetleh 
rónám gazdag kalászait, megtisztítja keblemet

lakóim salakjától, melynek u>-m édts a hazai 
kenyér, nem marasztaló látvány az aranykalász, 
hanem rabszolgalánc/on inkább görnyed a pal
lér vesszejének suhogása alatt, garatján rég le
járatott előlegének kamatja fejében.

De mi ez mind nékem azon boldogsághoz 
képest, a moly a jelen idényben dagasztja keb
lemet, az első böjti lágy szellő fuvallatának szem
lélésénél, a mely megtörendő vizem jégpánczél- 
ját, elvezeti földeim hótakaróját oda, a hóimét 
tudja, hogy leend visszatérés a jövendő nyári 
záporesők beálltával. Szeretem a tavaszt, mert 
tudom ez nekem is virágot fakaszt. Megénekelték 
már a világirodalom legnagyobb költőitől, le a 
legujdonsültebb fűzfapoétáig százszor és ezerszer 
a tavasz bubáját, liimes pompáját, fecskéjét, da
ruját. gólyáját, óh de az az érzés, melynek hatása 
alatt ezek verset faragtak, hova törpul azon 
állitat mellett, mely az én szivemet dobogtatja 
a tavasz jöttének hírére.

Óh ti a képzdet estid ás szárnyain repülő 
költők, miért nyurgalásszátok agyon drága pega
zusaitokat, midőn a tavaszt megénekelui nincs 
nagyabb okotok mint nekem ! Bámulja a világ, 
dicséri, sőt néha meg is veszi verseiteket, még 
is csak sovány kenyér jut nektek osztályrészül, 
ime én a semmittevés mellett is húsos fazék 
mellett vigadok,

„Megtraktálom a hasamat, büszkeséggel tömöttre,
Minden gondomat elűzöm a pokolba, örökre."
Szeretem a tavasz közeledtét, mert a hal

hatatlan költőnél ékesebben adhatom tudtukra 
az enyéimnek, hogy „e világon kívülem, nincsen 
számukra hely* s harsány hangon kiálthatom

oda mindeneknek, a kik hozzám közeliién i 
mernek :

Lélek az ajtón se be, se ki . . .  .
Jaj ki panaszom élve szegi, 

így élem éu világomat bú nélkül, uem há
borgat most sem adószedő, sem pénzügyőr, sem 
végrehajtó, sem csendőr. Minő dicső látvány lá
rul szemeim elé naponként, a bőrükben maradni 
uem tudó emberek malheurjein.

Ni, amott viszik a papot gyóntatni, bizonyo
san valami nehéz beteghez, gyerünk nézni, hogy 
úszik majd a reverenda. Minő dicső látvány a 
jégtorlaszok között vergődő párák félelmes lép
teit szemlélgetui patakomban; a papnak még 
csak kedvez a szerenc e, mert életveszély közt 
ugyan, de az ily akadályt megszokott lovakkal 
partra vergődik. Istenkisértéssel megy Istenhez 
imádkozni a betegágyhoz. Hadd meujeii ezer ve
szély közt, neki kötelessége parancsolja, néki 
mennie kell. „Ha Isten fia vagy, parancsolj, hogy 
ama jégtorlasz változzék vashiddá.*

De most lesz ám még csak a hecez!
Amott jő valami hiutóféle. Ur ül benne. Bizo
nyosan utazó ügynök. Mitsem sejtve hajtat neki 
a háborgó árnak, de fogata horkolva topor/.ékol 
8 midőn a kocsis mégis kényszeríti a kész vesze
delembe rohanásra, egy ugrással maga után rántja 
a könnyű jármüvet s pillanat müve, hogy ur és 
kocsis fürdik az árban, lelkemnek nagy mulat
ságára. ügy kell neki, miért jött ide fürdeni, 
midőn közelebb találta volna otthon a császár 
fürdőt.

Igaz-e komám, hogy a mesterük halálosan 
megbetegedett s már orvosra is gondolt, hanem



még felemlíteni, hogy a járási felügyelőnek fuvar 
és tiszteletdij czimén évenkint 200—300 frt illet
mény is kellene. E czélra lehetne fordítani az 
iskolai büntetéspénzeket melyek most be sem 
folynak, vagy pedig elkallódnak. Ez jó részben 
fedezné is a kiadásokat különösen az első évek
ben I)e minthogy a járási felügyelő nemcsak az is
kola külső s belső ügyeit, hanem egyúttal elláthatná 
a faiskolák fölött való felügyeletet is, sőt terjesz
tője lehetne a méhészet-, háziipar stb. ügyének; 
a földmivelési min is tér is hozzájárulhatna a 
költségekhez.

Mindez megyénk 5 nemzetiségi járásában 
legfeljebb évi 1500 frt kiadással járna mely ősz
szeget a büntetéspénzekből, a vallás- és közok
tatási, valamint a földmivelési tárcza hozzájáru
lásából s egyébb forrásokból könnyen össze le
hetne hozni.

A járási iskolafelügyelet megvalósulásával 
nagy erkölcsi elégtételt nyernének a tanítók, — 
emelkednék köztük a lelkesedés, a közszellem. 
De ha meggondoljuk, hogy jelenleg az iskolai 
büntetésekből származó ódium mind a tanítókra 
zudul s ha tudjuk, hogy éppen e körülmény szülte 
okoknál fogva ma még igen sok iskolánál a tan
év tényleg 5—6 hónapra zsugorodik össze; — 
másrészt ha tekintjük a faiskolák hiányos álla
potát, a méhészetnek minden hasznossága mel
lett is csekély elterjedését: úgy égető szükség 
az, hogy az iskolával kapcsolatos érdekek meg
óvása és fejlesztésére, legalább a nemzetiségi 
járásainkban egy-egy őrszemet állítsunk

Ha a vármegye intéző körei ez eszmét fel
karolnák s illetékes helyen annak kivitelét lehet
ségessé tennék, úgy nagy dolgot művelnének s 
úttörők lennének e téren a nélkül hogy Vasvár
megye közönségére a legkisebb teher hárulna.

Már előzőleg jeleztük, hogy az iskolák haza
fias munkálkodásukban nem nélkülözhetik az ál
lam, egyház, vármegye támogatását, — hisz ez 
valódi létük alapja — de szükségük van még 
ezenkívül a társadalom teljes támogatására is. 
Ugyanazért minthogy erre már nagyon is elér
kezett az idő, vigyük akcióba vármegyénk társa
dalmát is s szervezzük azt olyképen, hogy a ma
gyar nemzeti kultúra érdekében teljes erejét ki
fejthesse.

Vármegyénk vezérférfiaira vár a feladat, 
hogy e társadalmi mozgalmat megindítsák, — 
egy szóval, hogy a vas vármegyei közmi velődési 
egyesületet megalkossák Legyünk meggyőződve, 
hogy e nem most először hangoztatott eszmének 
megvalósítása vármegyénk minden részében ha
talmas visszhangot keltene, sőt ez lenne az a ma
gasabb czél. mely összetartásra, közös munkál
kodásra indítaná meddő széthúzó társadalmunkat.

Ila Vasvármegye egész társadalma vállvetve 
indul a nagy nemzeti munkára ha a zászlót leg
jobbjaink fogják lobogtatni, úgy Vasvármegyét 
nemcsak a legintelligensebb, de egyszersmind a 
leghazatiasabb vármegyék közt fogják emlegetni.

—r. —ez.

A milleniumi kiállítás.
(Lukács miuiszter fölhívása.)

A szakemberek már tanácskoztak a Magyar- 
ország ezredéves fennállása alkalmából rendezendő 
kiállítás dolgában és Lukács miniszter most len
dületes fölhívásban a legfontosabb faktorhoz: a 
nagy közönséghez fordul, arra kérvén Magvaror-

hát hogyan lehetne orvost hozni az ily nagy viz
áról! keresztül. Hagyja kend komám, az ő ked
véért csak nem csináltathatunk mindjárt hidat; 
aztan meg majd néhány hét múlva visszaáll a 
közjekedhetés, addig csak várhat a mestram, ha 
pedig nincs tetszésére, haljon meg, kapunk’ he
lyette frisset.

így volt ez öregapánk idejében is, és igy is 
kell lennie mig föld és viz, eső és hó, nálunk 
pedig hid nem lészen.

„Hej huj hajaitól
Nem parancsol nékem a bíró.*

Kérem az illetékes tekintetes urakat, ne 
meltöztassék engem háborgatni andalító mámo
romban, ne tessék sürgetni patakomon a hid épít
tetést, nehogy csendes uyugalmam a közlekedés 
visszaállítása állal zavartassák, vásáraim láloga- 
totfabbak lehessenek, hivatalnokain) akadály nél
kül láthassanak munkáik után, adóhátralékaim 
behajtathassanak, közbiztonságom im-góvattassék 
h:sz mindezek fejében állíttattam öuk. tűzoltó 
egyesületet, ez engem majd csak megvéd a viz
á id a t el|e„, .máshoz pedig nekem semmi kliüze".

Ha talán még nem tudnád nyájas olvasó ki 
volnék én, a ki magamra ily büszke lehetek ? 
Kimondom ország-világ előtt — palam ot pub- 
Lee, hogy ez a privilégiumon »ebánt«dvirá<r 
e" vagyok, é„, Baltl.yánd község (Muraszombati 
J  »ras, Vasl u egye), a legnépesebb evang. gyüleke
zet parochiaja. állítólagos körjegyzői, de valósá
gos posta-székhely, négy vásár tulajdonosa stb. stb

Szeretem Batthyándot, midőn mindezekre 
büszke. Epén azért: Noli me tangere. —a—

szag minden polgárát., hogy a maga erejéhez mér
ten járuljon lio-zzá a kiállítás sikerének emelésébe/.

A fölhívást itt közöljük egész terjedelmében.
F ö lh ív á s  a  k ö z ö n sé g h e z !

A magyar állam megállapításának ezredik 
évfordulóját készül megünnepelni a nemzet.

Hazánk törvényhozása elhatározta, hogy az 
ezredéves ünnepélyek keretében országos kiállítás 
tartalék.

() c-. és apó-toli királyi Felsége L-gkegyel- 
mesebh Urunk és Királyunk ezen kiállítás véd
nökségét elfogadni kegyeskedett.

A törvény e kiállításnak 180íi bán, Buda
pesten, az iIi■ téke* ministerek és egyéb szakkö
rök közren ü íödé-ével leendő rendezőét reém 
ruházta.

Kettős c/.élja lesz ezen kiállításnak.
Első sóiban emlékeztetni a nemzetet az ez

redéves ni ti ’ t nagy .eseményeire és alkotásaira 
és megiuutuliii a (•ültőidnek is, hogy a magyar 
nemzet hasznos tagja volt az európai népcsalád- 
nak. a liab d is együttes munkájában.

Második feladata a kiállitá-nak az lesz, 
hogy megismerjük a magyar államot alkotó ös/.- 
f / .e s  erók.-t; megismertessük önmagunkkal és az 
idegenekkel a ‘Z'dlemi, anyagi és erkölcsi téren 
való munkálkodásnak összes vívmányait.

Felhívom az. ország minden polgárát, hogy 
ezen feladatban a kormányt ha/.afiui lelkesedés
sel támogassa és hozzájáruljon a nagy nemzeti 
mö sikeréhez.

Része fog jutni az ország minden polgárá
nak a munkában, valamint része lesz a siker
ben is.

A kiállítás sikere által növekedni fog ha
zánk tekintélye és fokozott lelkes bizalommal 
fogunk haladni a nemzeti megerősödés nagy 
munkájában.

A kiállítás programmja felöleli a nemzeti 
munka minden nyílvaníliását; tervezele megadja 
a kereteket mindazok számára, a kiknek ősei, 
vagy a kik maguk bármely téren tevékenykedtek.

A törvényhatóságok, a városok és a csalá
dok, melyekhez történelmi emlékek fűződnek, 
állítsák ki az okmányokat, műtárgyakat, erek
lyéket, melyek nagy események, virágzási kor
szakok emlékét kelthetik fel ; melyek jellemzik 
állami szervezetünk, ősi alkotmányunk és önkor
mányzati életünk fejlődésének menetét, a magán
életnek egyre gyarapodott igényeit és a nemzeti 
erő egyébb megnyilatkozásait.

Az egyházak mutassák he működésük és te
vékenységük tanujeleit, történelmi emlékeit, me
lyekre kegyelettel tekint a nemzet és a művé
szet remekeit, melyeknek megalkotása, gyűjtése 
és megőrzése az ő érdemük.

A tudósok, a művészek, az irók. a tanfér
fiak. szóval a uemzet szellemi fejlődésének ősz
ie s  tényezői mutassák be az eszközöket, melyek
kel egy évezreden át a felvilágosodást és a ne
mes Ízlést terjesztették s a uemzet erkölcseit 
megnemesiteni igyekeztek.

Mutassuk be, hogy Európa éléstárának föld
jét hogyan munkáltuk a múltban, mint halad
tunk mindig a korral és miképen érvényesítjük 
ma a tudomány vívmányait, hogy a nemzeti ter
melést fokozzuk.

Tér jut a hazai ipar összes tényezőinek, me
lyek a múltban nem egykor versenyeztek a nyű
göt legkitűnőbb szaktársaival.

Tárják fel szorgalmuk és ügyességük műveit. 
Az. elmúlt századok mestereinek remekeit, a nap- 
ról-napra izmosodó és gyarapodó modern gyári 
ipar tormákéit állítsuk sorba, hogy tanúságot 
tegyenek a magyar munka, a magyar vállalkozó 
Szellem erejéről és versenyképességéről.

A kormány gondoskodni fog, hogy a nem
zeti munka méltó keretbeu legyen bemutatva, 
hogy a kiállítók erkölcsi sikerét előmozdítsa.

Tárja ki mindenki szorgalma, ízlése, lelemé
nyessége eredményeit.

Lépjünk mindnyájunk sorompóba, a kik dol
gozunk ész/zel, kézzel vagy géppd, egyért — a 
hazáért !

Ám lássa a mai nemzedék, miket teremtet
tek az apák az nttörés súlyos viszonyai között; 
ám érezzük át, hogy az ősök verítéke árán meg
tört sima utón milyen feladatok hárulnak reánk 
és a jövendő nemzedékekre!

Nagy, ritka családi ünnep lesz az, melyet 
még nem sok nemzet ülhetett meg.

Gyűljön a nemzet oda a felséges uralkodó 
köré, a ki hazánkat oly atyai gonddal és böl
csességgel vezette az áldásos béke utjain, a ha
ladásnak magaslatára és a ki -  egy dicső ez
redéves múlt bű letéteményese — oda vezeti a 
magyar népet egy szebb évezred küszöbére !

Budapest, 1893. február havában.
LUKÁCS BÉLA s k.

kereskedelemügyi ni. kir. miniszter.

Posta-közlekedésünk hátrányai.
Egy általános panaszt kivánunk szellőztetni, 

midőn e helyen helybeli kereskedőink érdekében fel
szólalunk. Képzelhető, hogy néha mennyi hátrányt 
88-nved a kereskedelem ott, a hol vasút-állomás

nincs vagy legalább is a postaközlekedés nem 
eléggé előnyös. Az előbbi mellett szó! hgjobban 
nagynevű beid. kereskedelmi minisztei linknek ama 
mondása: „Távol-ág csak ott van, ahol vasút 
nincsen.* Az utóbbi mellett azonban az angolnak 
örökigaz közmondása: „Az idő pénz.*

Ki tagadná azt, hogy manapság — a villa
mosság e korszakában — a kereskedelmi világ
ban minden perez változásokat idéz elő, lévén a 
kereskedelem első kelléke olcsó és gyors közle
kedés.

Muraszombatnak fölötte kedvezőtlen határ
széli fekvésénél és vasuMiiánya mellett azonban 
még mindig, egy kis előnye is van, amennyiben a 
déli vasul közelsége miatt Ausztriát és mellék- 
tartományait, — de még Triesztet is, — mint a 
melyekkel itt az üzleti összeköttetés legnagyobb, 
meglehetős gyorsan érinthette. Fel kellene emlí
teni ehelyütt, ugyan a hátrányokat, is, melyek e 
határszéli csekély forgalmi előnyből nehezednek 
reánk, de fel-znllaláMink akkor már eltérne C/.él- 
játií';ez alkalommal Csak postaközlekedésünk egyes 
hátrányaira kivárniuk rámutatni, melyek a cso- 
mag<./.H||itásnál jelenleg gyakorlatból vannak és 
hely Leli kereskedőinknek néha sok kell-metlensé- 
get okoznak.

Még 2 évvel ezelőtt c-omagKiildeményeinket 
Béc-ből, Grác/, Spielfeld, Regedének kaptuk, va
gyis mindazon c-omagok, melyek Becsben délután 
6 óráig feladattak, másnap délutáni 2 órakor itt 
kézbesíthetők voltak, inig mostan valamely téves 
közlekedési politika következtében minden cso
magküldemény Becsből, Ausztriából vagy Ausz
triáin)] és melléktartományaiból — bár előirassék 
is a Grácz— spielfeldi irány — mégis Nagy-Ka- 
nizsán át Alsó-Lendvára és onnét ideszállitlatuak, 
minek következtében még csak egy nappal utóbb
d. e. 11-, vagy pedig délután 4 órakor kézbesít
hetők, ami már egy egész napi veszte-éggel jár. 
De megtörténik többszőr, hogy a csomagok soka
sága vég. tt, azoknak egy részét vagy Aló-Leiid- 
ván v így Bellatinczou krll hagyni, a mi aztán 
már két napi diff rencziát okoz s e szerint a ke
reskedő hiába számit biztosai) néha nagyon is 
fontos csomag rendelésére.

És jár ezen rendszer még egyéb veszteségek
kel is, a melyek közül ne lényegtelen a7, hogy 
a csomagok többszöri átrakodást szenvednek a 
vasúton es ismét Alsó-L'-ndvárnl ide, minek kö- 
v étként eb n némelykor egész rongyos, sőt hiányos 
állapotban is kényt* len az ál vevő elfogadni, mert 
hát. a magas po-tu kincstárral ki merne perbe 
szállani ?

Ivet konkrét esetről vau tudomásunk : Egy 
helybeli kereskedő egy mintacsoniagot fél napi 
késedelemmel kapott meg; mielőtt az üzletet táv
iratilag megkötheti* volna, az időközbeni ár
emelkedés folytán az üzlet, megkötése meghiúsult. 
— Egy má-ik terménykereskedő, ki szintén egy 
nappal később kaphatta meg a csomagot, mire 
az ajánlatot, táviratilag is elfogadta volna, az 
árun már iuliidatott s ezáltal érzékeny veszteséget 
szenvedett, A kereskedőnél 1 nap, sőt még egy 
óra is — nagyon fontos terminus, mert hát „az 
idő pénz.!*

A csekélyebb fontosságh. azonban nagyobb 
számot kitevő csomagok rendelői szintén gyakran 
károsodnak, amennyiben ezek is a pontos és leg
gyorsabb szállítást igénylik ; itt is az 1 napi diffe- 
renc/.ia miatt nem lehet, némely rendeléseket, pon
tosan eszközölni vagy egyáltalában el sem fogadni.

Hogy melyek ama érvek, — melyek » zen 
keríiiőuton való szállítás mellett szólhatunk : nem 
tudhatjuk ; de annyi bizonyos, hogy kereskedőink 
érdekében kénytelenek leszünk sérelmünkkel ille
tékes helyre fordulni ; nem szeretnénk komolyan 
hinni, hogy az ilyen méltányos panasz orvoslást 
ne találna. —f  f .

(Kereskedői körökből vettük e panaszlevelet. 
Közöljük, mert a postaszállitás mizériáit magunk 
is sokszor tapasztaljuk és mert tudjuk, hogy min
den szükséglet nálunk a nagy távolság és tetemes 
szállítási költség mellett hazánk szivéből, hazánk 
belsejéből nem szerezhető be s kereskedőink a 
közeli szomszédos Styriából s Ausztriából olcsób
ban és gyorsabban kaphatják rendelményoiket.)

S/.erk.

Hírek és különfélék.
M A rcain# Muraszombatban e

nagy nap emléke évfordulója már több év óta 
rendesen megünnepelve lett; Muraszombat haza
fias illteiligentiája ezúttal sem fog a nemzeti új
jászületés e nagy dic-ő napján hátramaradói, mert 
a muraszombati casino s a muraszombati dal- és 
zene-egylet együttes ünnepet, tervi z iek, a melyre 
nézve biztosra vehető, hogy a nap emlékéhez 
méltóan a legjobban sikerűiéiül.

— K a n o n o k o k  h e ig t n lá s a .  Múlt hó 
23 áu reggeli 9 órakor foglalták el a s/ékeskáp- 
talan előléptetett, tagjai uj Stalluiliuiknt s ugyan
akkor történt liátkovics Vendel kanonok és Famer 
Mihály czitüzetes kanonok ünm pélyes beigtatása. 
Az uj kanonok: Ratkovics Vendel ö nagysága 
liusvétkor költözik Szombathelyre s addig a viz- 
lendvai plébánia ügyeit vezeti tovább.



— S/.nl»n«lsúghiii'«‘z u u k  országos ereklye- 
mu/eumaiiiik Budapesten leendő fentartásáru a 
knltu-'/mini-vt-r évi 1500 forint segélyt helyezett 
kilátásba KŐ- és s/ekváró-imk tanácsa pedig már 
ez év elejétől ti/, te adó évi 1000 forintot szava
zott meg ugyan e czélra. A múzeum rendezősége 
országos gyűjtést indít és fölkéri a nagy közön
séget, hogy kiki tehetségéhez niéiten támogassa 
a fo- és székvárosba illő szabadságbarczi múzeum 
fentartását. A rendezőség felszólítja az 1848/49-ki 
tárgyak, képek stb. tulajdonosait, hogy e becses 
• reklyéket ne hagyják megsemmisülni a vidéken, 
hanem küldjék azokat a fővárosi szabadságharczi 
ereklye-muzeumuak Budapestre, Károly-körut 3. 
H7. a., a hol az egész ország közönsége lelkesedést 
és hazaszeretetet meríthet azokból, mig a vidéken 
szétszórva elrejtve éi föl nem keresve lassan-las- 
san elpusztulnak a mi dicső szabadságharczunk 
szent ereklyéi. A szalu.hságharczi ereklye-mnzeuiu 
Budapesten nagyszámú és értékes olyan képeket 
és könyveket kapott ajándékba, amelyekből a ren
dezőség mindenkinek küld csere-ajándékképen 
példányokat az 1848— 49-Iti múzeum fenntartására 
küldött pénzösszegekért vagy olyan ereklyékért, 
a melyekért a tulajdonos pénzt e! nem fogad.

— M eghívó . A muraszombati gazd. fiók
egylet választmánya f. évi márcz. hó 8-ikán d. u.
3 órakor ülést tart, melyre a m. t. választmányi 
tagok tisztelettel meghivatnak. Tárgy: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés a folyó ügyekről. 3 
A gazdasági gépraktár felállításának végleges el
intézése. 4. Indítványok.

Muraszombat, 1893. márcz. 3.
Takács R. István, Grój Batthyány Zsigmond,

titkár. elnök.
—Y ám w orom pó e ltö r lé s e .  A Vasmegye 

és Stájerország között felállított vámsorompó el- 1 
törlése czéljából a határszéli vend községek — 
mint olvasóink tudják — kérelmet nyújtottak be 
a kereskedelmi miniszterhez. Ez ügyben gróf Szé- 
ehenyi Tivadar orszgy. képviselő lépéseket tett a 
kormánynál, liogy vámot csak a Stájerországból 
jövő utasoktól szedjenek. A keresk. miniszter — 
mint levelezőnk értesít. — megígérte, hogy a ki
adott rendeletet a gf. Széchenyi előterjesztése sze
rint fogja módosítani. Már meg is j-i>ut a Miiv. 
lapban, hogy az ntvám csak egyszer szedhető.

— Kelni ie re r  p ro fe^ s z e r  ju h i  len  m a.
A legszebb elismerés jutott, osztályrészül Schuierer 
Aladár egyetemi tanárnak, ki harminc/ éve tanít, 
példás odaadással. A legszebb elismerés, tanítvá
nyainak peremekig tartó zajos és lelkes éljenzése, 
mely vetekedik a legdörgőbb abczugokkal, melyek 
valaha az egyetem falai között elhangzottak, zú
gott fel, mikor a közkedveltség!! tanár belépett 
a terembe, hogy rendes előadását megtartsa. Mi
kor pedig az éljenzés lecsillapult, előlépett gróf 
S/ápáry Pál és üdvözölte szeretetteljes szavakban 
tanárát az egész hallgatóság nevében, megkö
szönve neki azt a/, atyai bánásmódot, melylyel 
az ifjúságot pályáján oly sokszor elősegíti. Sclinie- 
rer professzort nagyon meghatotta a nem várt 
ováczió és megköszönve a meglepetést, kijelen
tette, hogy ezentúl is olyan barátja lesz az ifjú
ságnak, a milyen eddig volt harmiucz esztendőn 
keresztül.

— h y á s z l i í r .  Kőszeg ev. gyülekezetének 
érdemekben gazdag, őszbe borult agg lelkésze, 
Schueller Vilmos, a Ferenc/ József rend lovagja, 
mait vasárnap délután Kőszegen hosszabb bete
geskedés után meghalt. Béke hamvaria!

— K ós/.óne t ny í I r á n i t  A*. A muraszom
bati takarékpénztár a bodóhegyi evang. iskolának 
illetve építési költségeinek fedezésére 30 forintot 
utalványozván, fogadja e nagylelkű adományért e 
téren is hálás köszönet üu két. Az elöljáróság.

— K ő-./.onct■i'V ilvánitú*. Fogadja a mu
raszombati dal- és zene-egylet és mindazok, kik

. felejthetlen fiam Kipferling István temetésén való 
megjelenésük által fájdalmamat enyhíteni igye
keztek, szives részvétükért a vigasztal katlan anya 
és a rokonság köszönetét.

Ozv. Kipferling Károlyné.
— Kijegyzów. Szócs Lijos bellatinezi ura

dalmi mükertész jegyet váltott Horváth Antal 
mura-szerdahelyi földbirtokos leányával Blanka 
kisasszonynyal.

— l í  ü /.ségst a l i v/.l i h a . Vármegyénk köz
ségei lélek szám szerint a következőleg Oszlanak 
fel: 100 lélekig van 5 község, 101 — 200-ig 54, 
201 -300 lg 104, 301 —500-ig 173, 5ol-700-ig 
110, 700 —1000-ig 95, 1 0 0 0 -1500-ig 47, 1500- 
2000-ig 14, 2000 — 3000-ig 10. 3000 -  5000-ig 4, 
5000—10000-ig 1, 10,000 en felül 1.

— V asiak  község egy harangot kívánván 
beszerezni, engedelmet kért, hogy annak költsége 
erejéig egy darab községi erdőt irthasson ki. Az 
engedély megtagadtatott.

— V eszed elm es  k o ld u s . Menc/inger 
György vasvecsési illetőségű eugedélynélküü kol
dus múlt hó 23-án éjjel D rvarics Mátyás tiboifai 
lakós zárt ajtaján erővel he akart hatolni s mi
vel a szobába nem bocsájtatott be. Dervaricsot 
midőn a szobából kijött, megtámadta s egy kés
sel az arczán megsértette. Menczingert a felsó- 
leudvai csendőrség az elkobzott késsel együtt a 
helybeli szolgabirőságnak átadta.

— V e rek ed ő  fa ló ivn joU . S/egeri József, 
Rng.ics József és ennek Jó/>et nevű fia perestói 
lakósok. kik f. I>r. 27-én délelőtt 11 óra tájban 
T l' i'clihuckt r Jő/.si-1 és Meischhacker Mátyás 
ugyanottaui lakó-oki t .•idejükbe,, falopáson tetten 
érték, utólibiak által fejsze es dorongokkal meg- 
támadtattnk s a beszerzett orvosi bili. b t szerint, 
előbbi kettőn Milyos, utóblnn p.-dig kömnü testi 
sértést ejtettek. Á felső-leiidvai c*endórsé’g neve
zett két Fleij chilitekért elfogta h a murai zombati 
kir. járásbíróságnak a meyk-rit.lt s elkobozott 
fejsze és dorong m iit t ű :j- l kk. I együtt átadta. 
Me8Í"l?y‘‘'/-'/ fik. hogy FI. .schhacker Mátyás ugyan
azon egyén, ki a in. hó 10-én „L.kodalmi vere
kedés* c/im alatt lapunkban hozott bünc-adtk- 
ményt elkövette s azért még nem bűnhődött. Most 
legalább „dupla porcziót* kap.

— A a ii j  pó iia. Az oszt. és a magyar ezüst 
koronások veretese nagyban folyik és tuárc/ius 
végéig kivernek annyi millió ezüst koronát, hogy 
mintegy 30 millió forintnak egyidejűleg történő 
bevonása mellett a koronákat forgalomba lehetne 
hozni. Az uj értéknek egységeit azonban nem le
het előbb forgalomba hozni, mig a hasonló nagy
ságú negyed forintosok a forgalomból kivonva 
nincsenek. A/ osztrák puilume; hsa pedig az erre 
vonatkozó törvényjavaslat még mindig nem lévén 
letárgyalva, szükségesnek mutatkozik a negyed- 
forintosoknak bevonására kitűzött határidőnek leg
alább egy hónappal való meghosszabbítása, úgy 
hogy az ezüst-koronák előbb mint május elején 
nem kerülhetnek forgalomba.

— iihu% ság egy tá l  k o cso n y a  
m in i t .  Szinte hihetetlen, de hát, megtörtént Nyö- 
gérben. Joó J íiios nyögéri lakos ugyanis február 
hó 6-án felkereste Mayer Tamás asztalosmestert, 
hogy késébe nyelet csináltasson nála. Időközben 
Joó megpillantott az ablak között egy tál kocso
nyát s ezt — tréfálva Mayerrel — meg akarta 
enni May r nem vett.* tréfának a dolgot s heve
sen összeszólalkozott Joóval, majd bírókra került 
a sor, miközben Mayer oly mélyen szúrt egy kést 
Joó mellébe, hogy az eszmélet nélkül rogyott 
össze s néhány perc/, mnlva meghalt. A tetteB 
átadatott a sárvári járásbíróságnak.

— .4 hadsereg ; u j ru liá x a ta .  E*y bécsi 
uj ág jelentése szerint legközelebb a hadseregben 
a ruházat körül számos újítást léptetnek életbe, 
így a lovasságnál és a szekerészeknél a vörös 
nadrágot szürkével, illetőleg sötétkékkel fogják 
felcserélni. Az uhlánusok visszakapják hagyomá
nyos zöld kabátjukat, a mellen vörös hajtókával. 
A tüzérségnek Uételejli attillája lesz, és a szeke
részek a csákójukra lószőrforgó bokrétát kapnak. 
A gyalogság ruházatát egyelőre nem változtat
ják meg.

— S z a p o ra  á ld á s . Riba-Doroy/.lón egy 
Németh Mari nevű leány a napokban 5 gyerme
ket szült. A mint három egészséges gyermek 
megszületett, azokat elvitték keresztelni, de mi
vel az anyát uj fájdalmak fogták el, a bába mel
lette maradt és irne a ti ital anya egy negyedik 
gyermeknek is életet adott, kit a bába házi ke- 
resztségben részesített, sőt végre még egy ötödik 
gyermeket is szült, aki azonban halva jött a 
világra.

— A  pénz-őliw aereli. A pengő pénzláb 
szerint vert ezüst érték pénzek, a melyek át vau
nak lyukasztva, vagy olyképen megc-onkitva, 
hogy ebből a csonkításból arra lehet következ
tetni, hogy ékszerül való használat miatt vesz
tették el forgalmi képességüket, egy le-utóbbi 
miniszteri rendelet értelmében 1893. évi márczins 
hó végéig, finom ezüst tartalmuk arányában és 
az ezüst piaczi ára szerint készpénz ellenében 
beválthatók, de azontúl már nem fogadják el 
semmiféle pénzbe váltó hivatalban.

— l i o r á u  k e zd i. Pálmafán Vukáu Mátyás 
Sándor nevű fia Schmidl-clmer József zoltánházi 
legény biztatására múlt évi szeptember 1-éu dél
után 2—3 óra között betört Kiilici litvánná pál
mafai lakós záit szobájába, mig az családjával 
a házból távol volt és 50 csomag 3 kros dohányt 
emelt el. Ezt ő másnap Schmidlechner Józsefnek 
átadta, ki neki ezért egy ólompi.-ztolyt, .-gy kést 
és 10 krt adott. Vallatás kö/.t Vukáu Sindor még 
azt is beismerte, bog/ múlt év julius havában 
egy réczét lopott s a tél folyamában nem egyszer 
megdézsmálta Kulid Jó/.sefué krumpliját is. Mind 
a felbujtó bűnrészes, mind pedig a fi ital tolvaj 
a helybeli kir. járásbíróságnál várják büntetésüket.

— Jeles, g azd a . Az or.-z. m. kir. gazd. 
egyesület a földmivelésiigyi minisztérium segé
lyezése mellett jeles szakírók és tanárok közre
működésével m. hó 9-étől 12-éig Budapesten gaz
dasági előadásokat rendezett, melyeket a magyar 
gazdák szine-java, iuint»gy 150 gyakorlógazda 
hallgatott végig. Vármegyénkből : gróf Festetich 
Andor, Szegedy György, Guthárd Sáudór urak 
mint hallgatók. — Pirkuer J mos, Landgráf Já
nos és Rovara Frigyes urak pedig mint előadók 
vettek részt az előadási cycluson. A „Gazdasági 
Lapok* az összhallgatóság nevében a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozik Rovara ur előadásáról, 
melynek tárgyát a ezukor és a takarmányrépa 
termelés képezte. A .Köztelek* ez. szaklapból 
pedig arról értesülünk, hogy az nrsz. m. gazd.

egyesület, legutóbb 17 pályj-mnnka közül Rovara 
krigyes ur: „A tavasziak trágyázása* ez. dolgo
zatát 100 koronával jutalmazta. Szivünkből gra
tulálunk a jól migérd-nnP kitüntetéshez!

— tíjiíiiiftlcv fa-iM iiz tK óli. Febr. 24-én 
é|jel Batthyány falva és Muraszombat közötti me
gyei ut mentén a bal oldalon 8 db élófát, isme
retlen tettesek összetörtek. A muraszombati c<end- 
orség a nyomozást megejtvén, kiderítette, hogy 
ezen embertelen cselekményt Horváth István czi- 
gány és Novak Ferenc/ muraszombati lakosok 
ittas állapotú jókedvükben követték el. Nevezett 
két garázda egyén a járási szolgabirőságnak fel 
lett jelentve, ahol Horváth I-lváo 5 frt. Novak 
Ferenc/ 15 frt pénzbírságra vagy fizetésképtelen
ség esetén a pénzbírságnak megfelelő elzárásra 
Ítéltettek.

— A n á t l ia  e lle n . Régi dolog, hogy a 
nátha egyike a legjobb indulalii, de egyúttal a 
legkellemetlenebb betegségeknek. A zsebkendő 
fölfedezés- ugyan némileg euyhitett a bajon, sőt 
sokak állítása szerint ma egyik ieghathatósabb 
ellenszere az orrhnrutnak. mások egyébb módon 
is törekszenek megszabadítani tőle a benne szen
vedőket. A Rok közül adjuk a legujabbat, a mely
nek megpróbálása a szer egyszerűsége és az al
kalmazás könnyű módja folytán mindenkinek 
könnyen lehetséges. A nagy szabadító, dr Oai- 
mus, monakói orvos, szere : a czitromlé. Haszná- 
lási módja a következő: Érett czitromból tete
mes mennyiségű levet facsarjunk ki tenyerünkbe 
és a folyadékot erősen szívjuk föl orrunkba, hogy 
az lehetőleg a garatig eljusson. Heveny nátha 
esetén elég két-háromszori szippantás a czitrom- 
léből a baj megszüntetésére. Egy kicsit éget és 
csip ugyan a szer. de ezt jó lélekkel el lehet 
viselni annak a fejében, hogy a nátha megszűnik.

~  F a g y o tt  b u rg o n y a  m in i v e tő m ag . 
Sokfelöl intézt'-tett már kérdés az iránt, vájjon a 
megfagyott burgonya vetőmagul még használható-e 
vagy nem. Robbe tanár, a thataudi kísérleti állo
más főnöke többszörös próbát tett erre vonatko
zólag és azok kivétel nélkül kedvezően ütöttek ki. 
Ilat fagyos burgonya jó tőiddel megtöltött nagy 
cserepekben, szobában és mérsékelt nedvesen tart
va, 14 — 18 nap alatt egészséges 3 —4 cm. Iiosz- 
szu«águ csirákat hajtott, Kétségtelen tehát, hogy 
a fagyos burgonyát, ha a gumók különben egész
ségesek, minden aggodalom nélkül lehet vetőmag
nak használui.

Vegyes rövid hírek.
A m egyébő l. A kőszegi takarékpénztár az 

uj templomban létesítendő orgouára századokra 
kiható nagylelkű kegyességgel 3000 frtot szava
zott meg. — Kőszegen a dr. Markoviéit József 
ügyvéd lemondása folytan üresedésbe jött városi 
tiszti ügyészi állásra dr. Stuhr Lajos ügyvéd vá
lasztatott meg. — A szent-gotthárdi dalegyesület 
közgyűlését m hóban tartotta meg Varga Gábor, 
az egylet buzgó elnöke, beszámolván az egylet te
vékenységéről, az egész tisztikar nevében lekö
szönt. A szép számmal megjelent tagok azonban 
lelkes éljenzések között újra megválasztották el
nöküknek. A tisztikar megválasztása után az egy
let határozatképen kimondta, hogy eddigi „Magyar 
dalegylet* nevét „Szeut-Gotthárdi dalosegylet*-re 
változtatja. —- A Rába rohamos áradása és a rajta 
keletkezett jégtorlasz nagy veszedelembe ejtette 
a csornai járás egyik községét, Árpást. A vesze
delemnek a/onbau már véget vetettek olykép, 
hogy diuamittal robbantották szét a jeget. 48 
órai folytonos miiuka után véget vetettek az ár
vízveszélynek és megmentették a Rába hidját.

A lia/.fthól. Keszthelytől Hévízig még e 
nyáron lóvonatu vasutat fognak építeni a fíirdőzó 
közönség kéuyelmére. A vasút hossza 4 kilométer 
lesz. — A magyar kikötőváros összes lakossága 
közt ez idő szerint van horvát 10-798, olasz 10.012, 
szláv 2780, német 1945, magyar 1962. — A bősz 
Duna a solti közép járásban 35,000 hold szántó
földet tett tönkre, két falut döntött romba, ezer 
és ezer embert tett koldussá, szerencsétlenné. Ki
tombolván magát, most kezd szelídülni. — Stanley, 
a hims afrikai utazó újabb expedicziójához hat 
pécsi magyar embert szerződtetett. — A magyar 
kereskedelmi ügyek minisztériuma Varasdon te
lefon-hálózatot szándékozik berendezni, az esotre 
ha legalább 20 előfizető jelentkezik.

Irodalom.
— <) Szentsége a pápa 50 éves püspöki jubileuma 

alkalmából a „Képes Családi Kapok* legutóbbi 10-ik szá
ma XIII. Leó pápa legújabb arczképe mellett közli a p i
pának rövid életrajzát s atyjáuak Pedi Lajos grófnak 
arczképét, mellette Ferdináud bolgár fejedelemnek és 
menyasszonyának Mária Lujza párnái herczegnóuek igen 
jól sikerült arczképét is. E szépirodalmi lap fótörekvése 
olvasóit miudig az események színvonalán tartani 8 gyö
nyörködtető oívasmányokkal ellátni. Ez okból a „Képes 
Családi Lapok* megérdemli azt a meleg pártfogást, mely
ben a magyar olvasóközönséget részesíti. Mi is ajánljuk 
a „Képes Családi Lapok* at olvasóink szives figyelmébe 
jiártfogásáha, mert más hasonirányu lap fölötti előnye 
daczára a legolcsóbb szépirodalmi hetilap. Előfizetési ára 
ugyanis negyedévre csak 1 frt 50 kr., félévre 3 frt, egész 
évre tí frt, moly előfizetési pénzek a „Képes Családi La
pok* kiadóhivatalába Budapest, V. Nagykorona-utcza 20. 
sz. alá küld -ndők. Mutatványszámokat kiváuatra a kiadó- 
hivatal küld ingyen.



A nap és éj hossza.

A nnp A h o ld

kel | n>U.8 | szik kel "/,"k

•>. 7 34 5 50 ! 9. 2 7 44
6. 6 32 5 51 IIO.ÍO 8. 0
7. (>.30 5.53 1 I.l9 , 8 16
H. i 6 29 5 54 ; e^tr. 8.36
1>. ti 27 5 56 028 9. 1

IO. ! 6.25 5 57 1.35j 9 33
11. 6.23( 5.59 2.39] 10-14

Budapesti gabona-árak.
Hu/.a 7.35 805
Kor.s 6.30 6.45
Tea K-ri 4.75 4.80
Kői es 4.70 4 75
Zab 5.60 5.00

l'in<*zi á r a k  :
- :Búza 6.80 7 . -

Rozs 5.— 5.50
Zab 5.25 5.50 m

Lóh«rni. 70 -  
Lenmag —. — 10.— 
Knkörien 5.— 
Bükköny 6 50 —.— 
Köles 4.50 4 8<>

Bécsi gabona-árak.
Un/.a 7.60 7 63
Rozs 6.65 6.63
Tengeri 5.05 5.08
Köles —.— —•—
Zab 5.85 5.89

Nyílttéri
• rovat alatt közlőitekért nem felelés

Selyem-hamisitvány. t e Knk el egy n

l  hamisítás rögtön k ide rü l: Mert Diig a Valódi s jól festett ►elyei 
elégetésnél nyomban összepödóródik és csakham ar kialszik, maga i 
csekély világosbarna hamut hagyván; addig a  hamisított selyem i 
r.siros színű — szalonná* — lesz és könnyen törik) lassan tovább 
minthogy rostszálai a  festanyagtól telíte tten  toválih izzanak) es s. 
barna hárant hagy maga után, de valódi selyem módjára soha <i 
nem pödörödik, esak meggörhnl. Ileillleberg ö. ca. k ir . udv. 
iit.v sclyenigyára Zürichben, házhoz számivá, postabér. <'- i

H I R D E T É S E K .

560/th. szára. Hirdetmény.
A nagyinéltóságu kereakt-deleinűgyi in. kir. 

Ministerium az 1893. évi jan. hó 5-én kelt 
81327J892. sz. rendeletével a Vasvárm<*gye 
közönségének a llik icsán— regedei törvliat. 
utón a vámszedési jogot megadván, a vár
megye alispánja 4902(893 sz. végzésével a 
Kőhidáii felállítandó vámház felépítését 2079 
frt 04 kr. költség erejéig engedélyezte.

A fentemlitett munkálatok fogmiatositá- 
sának biztosítása czéljáhól az

1893. évi márczius hó 14 ik napjának
délelŐat 10 órájára Szombathelyen, a vas
megyei m. kir. államépitészeti hivatal helyi
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgya
lás hirdettetik

A versenyezni óhajtók felliivatnak, hogy 
a fentebbi munkálatok végrehajtásának el
vállalására vonatkozó, az engedélyezett költ
ség után számítandó s a részletes fel téle
lekben előirt 5°(o*nyi bánatpénzzel ellátott 
zárt ajánlataikat kitűzött nap délelőtt 10 
órájáig a nevezeti hivatalhoz annyivá1 inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbbén érke
zeitek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek a ne 
vezett ni. kir. állaniépitészeti hivatalnál, a 
rendes hivatalos órákban naponként megte
kinthetők.

Szombathely, 1893. febr. 18-án.
A hivatal főnöke:

S z a m e t z  A n t a l ,
kir. főmérnök.

cxxxxxrs
Az első magyar gazda

sági gépgyár részvénytársulat
B u d a p e s te n

. 1. A mezőgazdasághoz egyáltalában szükséges ősz- '
• szes saját hazai gyártmányú, elismert kitűnő 1 
f gépeit és talajmi velő eszközeit ajánlja, 
á 2. Minden a gazdasági gépszakmába vágó felvilá

gosítással és tanácsosai szívesen és dijmentesen 
szolgál.

. 3. Az összes gyártmányait magában foglaló képes 
f árjegyzékét kívánatra készséggel megküldi, 
k 4. A gyártelep Budapesten, külső váczi ut 7. sz. 

alatt vau és annak megtekintése érdeklődőknek 
készséggel megeugedtetik.

L e v é l - c z im : (»-«)
Első magyar gazdasági gépgyár v - 

részvénytársulat - -
Kiitlttiieslen, IíüUö vúcci-iit 7.

H a t  a r a n y é r e m , d is z k e r e s z t  é s  d is z o k lo v e le k .

C o g  n  a  c

Grúi Esterházy Géza saját gyártmánya
i tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól ízlik, minőség te
lében bá melyik frauezia gyárttnáiiyuyal versonyezbot - a ra  pedig

sokkal olcsóbb.

KÜLÖNLEGESSÉG

COG NAC
mely inliidciiütt kapható.

Cognacuuk tiszta borból idegen anyagok hozzávegyitése nélkül, fran- 
czia mód szerint készül s ezért járványos betegségeknél, különösen

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

A Grf. Esterházy Gézaféic cognacgyár igazgatósága
Budapesten. VI. külső vác.ü-ut 23.

M u ra szo m b a to n  k a p h a tó  A s c h sr  B . ós f ia  u r a k  t  á l.

P a r is ,  L ip c se , B o r d e a u x , N iz z a , B e r l in ,  B r ü s z s z e l .
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A PESTI MAGYAR

KERESKEDELMI BANK
ezennel közhírré teszi, miszerint

törlesztési kölcsönöket 
házakra és földbirtokokra
uenicsnk l 1. ,-os záloglevelei alapján öü évre, évi 
5.85% törlesztés mellett, haliéin e z e n t ú l  a felek 

kívánságára
4°,,-os záloglevelei alapján 

50 évre, 5 ° évi törlesztés mellett
i \  c i i K e i l é l y e z .

Az évi törlesztési részletben (annuitásban), úgy a kamat 
mint a iá , t irlesztése benfoglaitatik.

A bank ezenfelül u y  mint eddig is törleszteni je l
zálog kölcsönöket i -tg.'délye* rövidebb törlesztési idő

tartam ra, úgy 3—3
4=‘|2cf,ros m in t  4°(0-o s z á lo g le v e le i  

a la p já n .
Prospektusok es közelebbi felvilágosítások a bank jelzálog- 

osztályában szóbelileg vagy levélileg kaphatók.
A z ig a z g a t ó s á g .

Gyomorcseppeh
------- '  - - -----,    1 -  . . .n n v .w .,  . . . . . . .  j n . l ,  OVI
régét, telesleget nyálkaklválasitás, sárgaság, undor á t hányás.
gyuniorgürcs. szükQlés.

H athatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a  m enynyihen 
ez a  nyomortól szárm azott. gyomortulterhelésnél é telekkel és 
ita lokkal, giliszták, májbajok és hámorrholdáknál.

E inlitett hajuknál a llarlticse/fl gyontorctrppeh
évek ó ta  k itűnőknek  bizonyultak , a  m it száz m eg ssáz

----- bizonyítvány tanúsít. E gy k is üveg ára
használati utasítássa l együtt A0 k r., nagy- 
üveg  ái a  70 kr.

.Magyarországi fő rak tár:
T firiiU  J o z N e f  gyógyszertára 

B u d a p e s t ,  K irály  utcza 12 sz.
A védjegyet és a láírást tüzetesen tessék 

m egtekinteni!! (!sak oly cseppeket tessék 
elfogadni, m elyeknek bu rk o la tára  zöld sza
lag  van ragasztva  a  készítő a lá írásával (C. 
Brady) és ezen szavakkal: „V alódiságát l.i- 

— f ó . u ^ u .  zony[tom“.
' l / k Z b z u f j . .  f  -tlartacselti ayonntrcteppeh va
. P  W  "  “ 7  lodlan kaphatók

M u i-a«aom b atb an  B ö l c s  B é la  
g y ó g y  sz e r tá r é b a n .

± . ± ± ± % . J c & ± ± ± ± ± $ : ± ± ± ± ±

I

A Horgony-Pain-Expeller
Ezen régi jónak bizonyult bedörzsölés,

c-úc. kői/.vény, hátfájdalmak és meghűlések 
ellen a világ minden részén el van terjedve 
és kitűnő hatása által

a  le g jo b b
biziszer hírnevét elnyerte. A valódi Ilorgony- 
P.tin-Exp -ILer majdnem minden gyógyszertár
ban kapható -10 kros, 70 kros és l frt 2 > 
Icros üvegekben és igy a legolcsóbb 
——----------h á z is z e r .  --------------

I
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GYÁR:

vas- és érezöntőde 
MOSÓKBAN.

Alakult 1856

FŐRAKTÁR 1

BUDAPEST,
VI., Váczi-körút 21.

Alakult 1856KUH
ItltSZÁG LEti l tEl i
felülmúlhat lannak bizonyult

„IIUNGAIIU DRILL" sürvdő-gópéii kívül:
MAGYARORSZÁG LEGRÉGI BB GAZDASÁGI GÉPGYÁRA.

AjAnlji. felülrnalh.t (annak bizonyult f« több m ni 1 3 .0 0 0  |iéld.nyb»n elterjedt

U .T : J l B i t E l l  DRILL- könnyű, legeiesúéi: Minetó-s ii l. 
TT.T: Lni eke hiresrét- és szántóföldim-

roiuíit.
* : I r  két és hsírumrasu ekéit.
tT.T: • i *:**•*!> hengereli.
U .I :  Sz- fii ni igtárrosliíjái, Héikíllfiz-............. - i—. ii'TKvu/.- ‘ -"7-vfe,

; kifogástalanvetőmag elké-1

W Í f i l f 'V .  S-

sziléxéhez.
I -1 ; Tfc dltnayer Ir. araukarálaszlúját 
TT.j .• Takarmány gynrsflllleszlvjét. 
T J .l: Arzéltekeres magiéin tölcsérekéi 
____ scrvelő-gépekhei.

Nyomat.,U Gröubaiin Márk gyaresajtóján M u.saom bUbau
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