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K I » f i z e t é s i  á r :
Egész évre 3 irt. Félévre 1 írt 50 kr. — A ga/al. fiók- 

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

Előfizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz
iutézendők.

•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 :
H O R V Á T H  G Y Ö R G Y .

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

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

Xyiittér petitsora 25 kr.

A fürdés.
A változó léginérsékleti viszonyok s az 

élet küzdelmes pályáji követelik, hogy min
den ember képes legyen azoknak testű ikre 
gyakorolt pusztító hatásának ellen tllaiii, va
gyis hogy testünket s lelkűnket edzetté te 
gyük különféle változások elviselésére.

Testünk edzésének egyik legfontosabb 
eszköze a viz, ha ezt naponkint mint fürdőt 
használjuk.

A viz nemcsak tápszer, hanem mint a 
bőr tisztaságának eszközlője, megifjudásuuk 
igazi forrása. A tisztaság a látható egészség, 
a tisztaság az a testnek, a mi a tisztesség 
az erkölcsnek, irta  Bico, — s az, a mi a 
szeretetrevalóság a léleknek, — tette hozzá 
La Rochefoucauld.

Jó vizet inni, sőt belemerülni: a mai kor 
egészségügyi vallása, a tisztaság s annak 
családi keresztelő helye a fürdő-kád, s hit
tétele a mindennapi fürdés.

A bőr élete egyéniségünkkel a legben
sőkben függ össze. Ha X vagy Y-nak levág
ják karját vagy lábát, azért ő megmarad 
Péternek vagy Pálnak, de akiről a bőrt le
húzzák, annak egyénisége is elveszett s ana
tómiai praeparatummá sfllyedett. Ám nem
csak azért uag} fontosságú a bőr egészsége 
és tisztasága, hanem azért is, mert hétféle 
működéit végez: védi a testet és a belső 
szerveket; az idegek segítségével a tapintás, 
légnyomás, hómérsók és f ijdalom érzetét közli 
velünk; kiválasz.ó működést végez; t. i. iz
zadó mirigyei vizet, szénsavat, illő zsírsava
kat és ammoniákos ürülék-anyagokat válasz
tanak ki; lélegzésben a tüdő segédszerve; 
most felszívó (absorbeáló) ereje vau, majd 
tisztitó készülékként működik és végre ki
sugárzás segélyével a test melegét szabályozza

, s körülbelül egyforma hő nírsékb-Mi tartja,
I azaz egészségben.
1 Midőn a vér szabadon forog a bőrön át, 
j a test heve növekedik; ellenben lelohad ez 
i a hő, midőn az izzad is kiüt a bőr-föifllet 
! milliónyi pórusain, ép mint ahogy meleg csö- 
I veket nedves rongyokkal lehü.hetűuk. A für

dés a bőr eme működéseinek nagy előmoz
dítója.

Ma gazdig és szegény nagyonkevés költ
séggel mindennap igénybe veheti a fürdőt, 
melyet a régi nemzedékek királyi fényűzés
nek tekintettek. A történetírói főijegyzések 
ina is bíinu atta! emlegetik a C eopitra, Va- 
loís Margit, Ausztriai Anna és M idimé de 
Pompadour mindennapi fürdőjét, típarta és 

; lióma Újainak erőt, szilárd testrészeket, ál- 
! landó egészséget a hideg viz használata adott.
[ Fa a levelén sárgul, ember a bőrén vénül, 

ezt a ma közkeletű élettani té;elt ezek az 
j előkelő nők nem tudták, ciak érezték. Ezt 
! a szomorú esélyt a bőr kellő gondozásával 
j soká késleltethetjük.
• Ma tehát mindenkinek módjában áll a 
! tiszta bőr aristokratájává leírni, s egyszers- 
! mind ifjúságát megnyujtani a mindennapi 
I zuhanynyal vagy tetőtől talpig való vizes 
I ledörzsöléssel. Csakhogy ez a zuhany s az a 
I ledörzsölés hideg vízzel történjék, mert a J  langyos vagy meleg víz inkább gyengít, pety- 
| liüdté teszi az izmokat és ráuczossá a bőrt. 
I A meleg fürdő — mint a történelem mu

tatja — népeknél és egyéneknél egyiráat a 
hanyatlás jele, a migvénh:dés s a pusztulás 
előhírnöke. A rómaiak tepidaziuma volt va
lószínűen — úgymond D iryl — a barbárok 
legnagyobb szövetségese.

A friss vér működésre serkenti a bort 
és reakczióra az id igékét; sietteti a szív

mozgását s mintegy uj életerővel látja el a 
szervezetet A mindennapi fürdő arra való 
hogy a bőrt a külbellátások ellen megedzze. 
És ez az edzés nemcsak a bőr-idegek érzé
kenységének kevesb'désébeu, illetőleg bizo
nyos fokú eltompu'ásábau áll, hanem áll ab
ban a vívmányban is, hogy a bőr hajszál 
edényei a fokozott működés következtében 
lassaukint kitágulnak és sokkal több vért 
forgatnak, mint azelőtt. És a bőrnek, ennek 
a testünk felületén elágazott tüdőnek hajszál - 
edényliiiózata hasonlít egy m Uegviz-fütés 
Cső-rendszeréhez, mely a bőrt szakadatlanul 
átinelegiti. Ez a fűtő-készülék gyakori fürdés 
által megedződve, sokkal több tnu lkát bir 
el, s a rendkívüli m oegveszteséget is gyor
san helyre bírja pHolni.

Ugyan ki I itta, h így a tüdő katarrhussal 
vagy náthával vesződjék a czigány vagy ezi- 
gányasszony, holott téiviz idején is mezítláb 
já r; ellenben mi a legkisebb időváltozás mel
lett is igeu könnyen nijghillüuk s megkapjuk 
ezt a betegséget.

„Egy cziginyasszony talp i — úgymond 
Schreber — mily az id íj árás szigorúságának 
védtelenül ki van téve, nemcsak ed zve van 
iniudenuemü hiiiés ellen, az eszteudőszámra 
történő inezitlábj írás következtében, de egy
szersmind azoknál a boneztaui változásoknál 
fogva, melyeknek épen ez a megszokás a 
szerzője, a bdutások nagy részének ellent 
bir állam. C ak  egy pillá im ig  vegyük szem- 
ügyre uigyitó-üvéggel egy kényes urhölgy 
és egy cziginyasszony tilpbőre közti különb
séget s tüstént átlátjuk, h így az emberi bőrt, 
testünknek ezt az élő védfilát, edzés által 
a külbili itásokk il diezoló b istyává a lak ít
hatjuk. E'TőI a vidb istyíró! a betegségeknek 
nevezett ellensegü ikkel különösen pedig a

Jobbadán Mihály Amerikában.
Igaz tö r té n e t több fo ly ta tá sb an .

Irta SIPULUSZ. (Folytatás.)
Harmadik fejezet: Jobbadán megszólal.

Természetes, hogy Jobbadán megszólalását 
nagy türelmetlenséggel vártam. Megkértem a há
ziurat is hogy sürgesse belső inasnak kinevezett 
házmesterét a levélírásra s Perthey ur mindent 
készségesen megígért. Végre pár nap múlva kap
tam egy levelet Ilunburglxíl. Megjegyzem, hogy 
én Jobbadán leveleit átdolgozva teszem közzé, a 
nélkül begy eredetiségükből barmit is elvennék.

El. nő levél
Tekintetes tisztelt uram !

Én, tetszik tu.lui az utazásnak ellenzéke nem 
vagyok, mert tapasztalati czivilizácziónak kell az 
elmet megvilágítani, ha az embernek kvalitikája 
nincsen. Felfogásom szerint a kvalifika hiányossá
gát azonban betölti a fejtehetség, sőt erősen gyönge 
az elmebeli állapot, ha a kvalitíkával a fojtehetség 
nem kapcsolatod. Azért bízva remélhetem utazá
som eredménytelenségének szives elmaradását.

Vonatkozással a litiom-utcza 7. számú házra, 
tessék megmondani illetve általadui nőmnek az 
izenetet, hogy az öntöző káuák használata, udvar 
locsolasi esetekben, uiellőztetüi kéretik, mert a 
Ill-ik emeleti vizhiányosság panaszai lesujtólag 
érintik a háziurat. II i az úgynevezett kánikula a

forrőság tűr be te! len ségét jelzi, nőm ablak virágai
nak öntözése is halasztassék az rendes őszi eső
zések záporáig. Úgy van !

Az ulazási részletek látásom-eiőtti tartózko
dása ez ide lg csekélynek niondbatő, mivel hogy 
uram podgyászáuak kivihetőségén és bavihetóségén 
fáradozok. Ü j észleletem megfigyelte azt, hogy a 
mint eltávozunk Magyarországtól, a magyar nemzet 
fogyni kezd és fiécsbsíi már egészen elfogy. Né
metből ennyit egy rakáson nem észlelők belföldi 
életemben, legföljebb a régi józsefvárosi búcsúkon. 
Lnkhatik itt több egy milliónál. Kirülbdül.

Utazási megállásunkat hau&r félbeszakította 
a továbbutazás hirtelensége. Mikor a fölébredés 
erőt vett rajtam, már csehek közt voltunk. Ezek 
mír nem örvendeznek oly busás sokaságnak, el
lenben csehül b .szélnek. Fülem úgy fogadta a deli 
nyelvet, mintha háinozatlan mogyorót ropogtat
nának héjastul. Inkább eilensxonvileg, mint ha- 
.sonszenvileg hat.

A Csehországban kezdett alvást már megint 
Németországban szakitá felbe a fölébredés. A java 
német még csak itt kezdődött. Akár bajornak, akár 
szásznak ueveződik, c-ak német a szegény. I'.t ju
tott eszembe a ezt ixeuetileg mondom nőm számára, 
hogy ha Kwiczaláué a második emeletről újólag 
leöuteué a mosogató vizet, a további eljárás a ke
rületi kapitányság elbínása utján foganatosítandó. 
Mert a főkapitányt góczpontot nem illeti meg a 
kihágási elbírálás.

CRödnapra megérkeztünk oda, a honnan már 
egy hídon kellene keresztül menüi, hogy a Mariká
ban legyünk. De a hid nincs készen. Nem is lesz. 
Mert ushezuiétiyek lehetetlenné teszik az építés

eszközlését. A tengernek nincsen feneke és az osz- 
lopzatok elhelyezése a vi/.ben függene.

Azt a várost, a hol most lakunk, de csupáu 
idöleg tartózko Iva, II nuburguak mondja a haziur. 
Kivezetvén a tengerpartra, mely itt csak három
szor olyan széles, mint a Dana, megnéztük a hajót, 
mely elszállításunkra várakozcMag pihen a vizeu. 
Tek. ur ! I40U dunai propeller mennyiségileg nem 
ér föl ezen egy jármű kül- és bel foglalatával. Ha 
nőm a takarítási folytonosságot a szobaurakra 
nézve el nem lianyagolandja, pénzbe nem szorul 
meg, szükséget szeuvedőleg. Di finom eljárás és 
megbízhatóság összpontosuljou további eljárásában, 
mert lakó táplálja a háziurat, a szobaur a házfel
ügyelőt A rászorulás ténye kéiiyszeritóleg hat a 
szegény emberre s üzenetilég tessen nőm munkás
ságát nevemben szigorítani s a sárga nyári czipők 
kisubic/.k olását el bari tant.

A nagyságos ur az első osztályú helyzetet 
váltotta meg magának, magam a másodlagos uta
zás élveit kaptam, li/.elve a Marikáig. Mindjárt be 
is hajóztunk, csőuakáxás utján. Mert a part távol
sága a bajó közelségétől csóuaki közvetítést tett 
szükségessé.

A részemre ki utalványozott szobában osztás 
műveletét hajtottuk végre egy szabómesterrel. Ha
jón a házfelügyelők becsülete tetemesebb, mint 
Európáb an. Mert éu az első emeleti ágyat kaptam 
sorsbeli gyufa lm/.ás utján, a szabó pedig ez utón 
a földszinti á^y könnyebb hozzáférhetőségét fog- 
I altu el. Csupán az szolgált nebezményemül, hogy 
az ágyba fekvés kizárólagosait lajtorja közvetité- 
sévél volt eszközölhető. Téuyleg.

Továbbá, ha a levél uefáni hibái, nagybecsű



köszvény, majd ideg gyöngeséggel, huruttal 
stb. legbiztosabban szembe állhatunk. Hiszen 
a betegségek, mint a harapós Kutyák: ha 
szembe futunk velük, meghátrálnak, de ha 
előlük megfutamodunk, megharapnak.-

Tegyük bőrünket erőssé, egészségessé s 
az könnyen fog daczolni a temperatura vál

tozásaival, s az anyának nem kell folytonos 
rettegésben élni, hogy gyermekük meghűl, 
mert nincs elég melegen öltözve, s hogy mi
helyt a lába megázik, mindjárt tüdohurutot 
vagy tüdővészt kap.

A mindennapi fürdőnek végre erkölcsi 
hatása is van. Nem hiába tette  a kér. val
lás a keresztség által a vizet az erkölcsi 
tisztaság jelképévé. A ki testét a szennytől 
tisztán tartja , rendesen erkölcse tisztaságát 
is megóvja; a fürdés tehát az erkölcsi szep- 
lótlenségnek is az elősegitője.

„A friss ví z  — úgymond Daryl — mint
egy anyagi lelkiismeret, mely az alávaló gon
dolatokat eltávolítja vagy legalább elodázza." 
így függ össze a test tisztasága az erkölcs 
tisztaságával; a bőr üdesége a lelkiiemeret 
érzékenységével, amit nevezhetnénk első sor
ban a bőr ethikájának is.

Az élelmiszerek ellenőrzése.
Ugv egyes emberre, mint az egész 

társadalomra nézve a lehető legfonto
sabb kötelesség a közegészségügynek 
ápolása és szigorít ellenőrzése.

Ki merné tagadni, hogy földi éle
tünk legfőbb java a jó egészség, mely 
nélkül a különben is nehéz és küzdel
mes élet unottá és örömtelenné válnék 
reánk nézve.

A közegészség kellő ápolása és szi
gorít ellenőrzése mellett nevelhetnek az 
anyák munkás, életerős embereket az 
életnek, támaszokat a hazának. A köz
egészség kellő ápolásit van hivatva meg
akadályozni azt a nagymérvű satnvulást, 
a nemzet elcsenevészedését,, melyet saj
nosait tapasztalunk nemcsak nálunk Ma
gyarországban, hanem más nemzetek
nél is.

A közegészség megóvásánál első 
kellék az, hogy tisztán kezelt, hamisí
tatlan élelmiszereket és italokat fogyasz-

Igii/I11ás revén. nyílv á iiO "  igi jogo 1 nyelnének, .-se-
d*ze m a/.t igeretszerüleg jövőre ií-s Illeme • eleked Ili.

Melylyel. postai késedelem «•tshetősége miatt,
ezen ne| zárom levelemet sti>. stb.

Második levél.
Jobbadán ki hajózott a sik tei • gerre, lehajózott

u csatornán s az angol partokon föladta második 
levelét, melyből átveszem a következőket:

C upu v í z , csupa víz és közből laknak az án- 
glmsok. A víz közi állapot környülállásait tekinte
tem nem láthatja, a térbeli távolság miatt. A mi 
pedig a szabó-lak társ horkolását illeti, a térbeli 
közelség miatt kellemetlenül érint, bizonyára igaz, 
hogy a tekintély jutalma szenvedés, mert első eme
leti úri ágyamból a hajó mozgása miatt már két 
izhen földszintre hmC/olkodtani, felmondás nélkül, 
éjjel, almomban. Goromba ébredés, de jogorvoslat 
kizárva, mert a hatóság az állam nyelvezetét 
l l e l l l  érti.

Első reggel átkeltem az elsőrendű helyzet 
megtekintésére, hogy nagyságos ur ruháinak és 
czipőj'iiek ki tisztását személyesen eszközöljem. Egy 
tengerész megállított és kérdezte, hogy mit aka
rok szándékommal. Én nem mutattam be mágamat 
■zemelyileg, mert a személyazonosságot ismeretlen 
egyénekkel szemben megválogatom, csak a tovább 
haladást akartam folytatni. Ekkor ó meglökött, 
nure kalapom a tengerbe esvén, készült Nagy Já
nosnál Czeglédeii, örökre elvesztettem fejemről a 
hazai ipart.

Ha a tekintetes in a IV —X kerületi elöljá
róságnál .szíveskednék följelenteni az ügyet elbírá
lás czeljából, nem a kalap végett, de hogy ide
genbe is erélylyel képviseld legye,, az ipar joga
«s a magyarság védelme. Nőm értesítését, a ka
lapra vonatkozólag mellőzni kérem, mert a sajná
lat es 2 frt 50 kr. vesztcég szívfájdalma • rósen 
hatna rá.

Alelylyel maradtam stb

szón a közönség; mert a tápszerek 
milyenségétől nagymértékben függ testi 
fejlődésünk és egészségünk fentartása. 
Az élelmiszerekre felügyelni, azokat szi- 
goruan ellenőrizni minden városban és 
községben az erre hivatottaknak lelki- 
ismeretes kötelessége legyen, ha elnézés 
vagy hanyagság miatt nem akarják a 
fogyasztó közönség egészségét veszé
lyeztetni.

Nem akarunk ezúttal rámutatni köz
egészségügyi törvényünk ki nem elégilő 
voltára, hanem városunk és vidékének 
közegészségügyére teszünk néhány meg
jegyzést.

A falusi embernek általában jobban 
módjában van a közegészségügyet elő
mozdítani, mint a városiaknak : mert a 
falusi ember saját kamarájából szedi 
elő az ételek készítéséhez a szüksége
seket. A városiak leginkább a piaczról 
szerzik be élelmiszereiket, vagy foga
dók- és korcsmákban étkeznek, a mely 
körülmény lehetetlenné teszi, hogy az 
élelmiszerek esetleges hamisítását kel
lően figyelemmel tartsák: de az élel
miszerek hamisítását nem is képes min
den ember felismerni; csupán utókövet- 
kezményeiből gyaníthatja a z t; de már 
akkor rendesen késő az okoskodás.

Halljuk ugyan némelykor, hogy itt 
amott hivatalos vizsgálat tartatott az 
élelmiszerekre nézve; de ritkán foga
natosítják azt olyan szigorral, amilyen
nel kellene s ez az oka, hogy főként 
nyáron át oly sokféle betegség grasszál 
a nép között.

A meleg évszak beálltával az élel
miszerek hamar szoktak megromolni; 
mely körülmény arra serkentse váro
sunk illetékes közegeit, hogy ne enged
jenek semmi gyanús élelmiszert áruba 
bocsátani; terjedjen ki figyelmük min
denre, mert csak igy lesz lehetővé a 
város közegészségügyét megóvni a ve
szélytől.

Általában úgy a piaczon, mint más
hol árusított élelmiszerek a legszigo
rúbb ellenőrzésnek legyenek alávetve; 
mert a fogyasztó-közönség ha drágán 
veszi meg az élelmiszert,* legyen az 
legalább jó, egészséges és tiszta.

F. II.

Hírek és különfélék.
— V a s m e g y e  k ö z ig a z g a t á s i  b i

z o t ts á g á n a k  júliusi «yülésén — mint le
velezőnk írja — a főjegyző jelentette, hogy 
a keresktdeln > miniszter ama rendeleté ér
telmi In n, hogy a z  őszi hadgyakorlatokra való 
tekintettel az összes u takat Jókaiban tartsák, 
az állami pitészeii hivatal már megtette a 
szükséges intézkedéseket. — A kit*, tanfel
ügyelő előterjesztésére Körmenden, Vasvárott, 
Felső-Körött kisdedóvodák felállítása iránt 
iülé/.kedések tétetlek, Német-Újvár községgel 
tárgyalás indíttatott, hogy a kötelezett gyer
mek menhely helyett nem volna-e czélseerühb 
egy kisdedóvoda felállítása s végre a szent
gotthárdi kisdedóvoda gyermekmeiiedékháza- 
kat. vezető dajkák képzésére feljogosiltatik. 
—  Dr. Meziliradszky K. tiszti főorvos elő
adta, hogy a megye közegészségügyi viszonyai 
megnyugtatók ugyan, de felhívja a bizottság 
figyelmét a muraszombati járásban előforduló 
irahoma-esetekre és a körmendi kórház bot-

* Pedig milyen drágául Itt volua az idő már, hogy 
az illetékes hatóság limitátiót tartson, mert p. o. drága 
pénzen komisz húst csak Muraszombatban lehet kapui.

Szerk.

rányos állapotára. E rnusit Kelemen orsz. kép
viselő arra kéri a bizottságéi, bízza meg az 
alispánt hivatalt, hogy a trahomis tünetekről 
a belügyminisztert külön is értesítse, nehogy 
a hadgyakorlatok alkalmával itt megforduló 
katonaság esetleg szemrehányást tehessen, 
hogy e trahoma-esetekről nem volt tudomása.
__ Kassa}’ péuzügyigazgató jelentése szerint
ez évben az adók roszabbul folynak be mint 
tavaly. A főispán felkéri a sajtó jelen levő 
képviselőit, hogy figyelmeztessék az adófizető 
polgárokat adójuknak mielőbbi befizetésére, 
inért az adókat anguszins végén mindenesetre 
be fogják hajtani törvényes utón s igy ez 
az adózó polgárukra nézve nagyobb költség
gel fog járni.

— A ...............g y e i hadgyakorlatok. Az
őszi hadgyakorlatok alkalmával Kőszegre, a ki
rály üdvözlésére tizenegy törvényhatóság küldöttei 
érkeznek. A küldöttségek szeptember 16-án Szom
bathelyen gyűlnek össze. Mivel pedig Szombat
helyen a vendéglőkben elszállásolásra elég-éges 
hely nincsen, körülbelül hetvenen a polgárság 
vendégei lesznek. A beosztást a váro-i tanácso
sokból alakított bizottságra bi/tak. Elkészültek 
már a királyok fogadtatásának tervrajz i is. Vas- 
megye közigazgatási bizottsága gyűlésének már 
beterjesztették ök>-t és in-gv tetszést arattak. A 
tervrajzok szerint a fejedelmek fogadtatása igen 
fényes lesz. A vnshid-iőnél a megye, a Rudolf- 
sétatéren a város állíttat impozáns diadalkaput. 
Azonkívül a vasúti pályaliáztól fel a piac/.-, vá
rosháztér-, intézet- és tapiaczig összesen 30 vil
lám-lámpát alkalmaz a budapesti Ganz-gyár. 
Kivilágítás is lesz. Emmerling A. székes-fővárosi 
gyáros készíti ebhez a hozzávalókat. 0  rendkívül 
szépnek festi a közeli begyek tervbe vett kivilá
gítását magnéziummal és görögtüzzel. Készülődé
seink iránt egyébiránt felsőbb körökben is igen 
érdeklődnek. így bizonyosra veszik, hogy legkö
zelebb Hieronymi belügyiuinister szintén Kőszegre 
jön, hogy itt rendelkezéseit megtegye.

— l ' j  áld o x á r. Zrínyi Károly, Muraszom
bat szülöttje, f. hó 23 áu tartja első miséjét a 
muraszombati templomban. Mint halljuk, a megyés 
püspök ő méltósága őt Felső-Lendvára helyezte 
segédlelkészi minőségben.

— Meghívó. A muraszombati gatd. fiók
egylet választmánya f július hó 26-án d. u. 3 
órakor ülést tart egyleti helyiségében, melyre a 
m. t. tag urak ezennel tisztelettel meghivatnuk. 
Tárgy: 1) Elnöki megnyitó. 2) Jelentés a Mura
szombatban tartott lód íjazással egybekötött lóvá
sár lefolyásáról. 3) Titkári és pén/támoki jelen
tés. 4) A f. évben tartandó marhadijosztás ügyében 
hozandó határozat. 5) A magyarosító bizottság 
beszámolása. 6) Mily naptár rendelendő meg a 
tagok részére? 7) Indítványok.

Muraszombat, 1893 július 20.
Takács R. István, Grój Batthyány Zsigmond,

titkár. elnök.
— .1 v ü k  vármegyei önk. tűzoltó-egyletek 

szövetsége II. közgyűlését a kőszegi ölik. tüzoltő- 
tagegyesületuek 25 éves jubileuma alkalmából Kő
szegen a városház tanácstermében fogja folyó évi 
aug. 6-án megtartani; melyre a szövetséghez tar
tozó tagegyesületek, továbbá a tü/.oltó-ügy összes 
barátai tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés kez
dete reggeli 8 és fél órakor. Tárgysorozat: 1. El
nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés a szövetség á l
lapotáról. 3. A pénztári számadás megvizsgálása 
és az 1893. évi költségvetés megállapítása. 4. A 
választmány előterjesztése a szövetségi alapsza
bályok némely pontjának módosítása iránt. 5. A 
tüzrendészeti felügyelet kérdése. 6. A jövő évi 
közgyűlés helyének megállapítása. 7. Indítványok 
(esetleges indítványok legalább 8 nappal előre 
bejeleutendók). 8. Tisztujitás. Szombathely, 1893. 
július 6. Károlyi Antal, alispán, a szövetség el
nöke. Barabás István, a szövetség titkára.

— .4 iiiiira* /.o iiil»ali k ö z te re k  ugylát- 
szik felügyelet nélkül vannak ; — ezt igazolják a 
Bar háncs József templom-utczai háza előtt a gya
logjárdára, tehát városi tulajdonra ezelőtt tán 8 
nappal épített négy fokú lépcső, mi a gyalog 
közlekedést akadályozza ; — a C-mplovics János 
által háza mellett elfoglalt, a bekerített mintegy 
fél öl széles terület, holott a község azt Csaplo- 
vicsnak nem adta, — és a Zaunecker Károly festő 
által a köztérre a város csúfjául felállított hir
detési tábla. Itt az ideje, hogy a közvagyonra 
felügyelni kötelezett városhiró mindezeken se
gítsen.

— II iis-á rv /.u h á ly . A mészárosok túlka
pásai ellen való óvszerül lett azon törvényes in
tézkedés téve, hogy az alispán a község kérelmére 
a hús árát inegál lapíthatja. — Muraszomaatban 
oly olcsó a vágó marha, minő soha sem volt, 
mégis a mészárosok valóságos kartellra léptek s 
oly magas árakkal zsarolják a fogyasztó közön
séget, miként méltán elvárható az elöljáróságtól, 
hogy a hus-árszabály megállapítása czéljából a 
szükséges lépéseket megtegye. — Első bizonyítéka 
a mészárosok túl magas követeléseinek azon kö-



riilmány hogy míg falvakr.il 30 Icre'rt hoznak ba 
Imát, adilig az itteni méazár., oi. 50—60 sőt. 70 
lat vasznek kilónként; ajánljuk mindezaket az 
ilMnk hzH »,n l„; „ fogyaszt,; közönség ed ig  

« » ' »  cselekszik, ha a mészárosok tulka, 
pasat •‘Ilen védekezik, ha másként nem, hát szii- 
kM  körű húsfogyasztást társaság alakítása által.

II Í r e k  % ulál»6|. Zalamegye közi gaza. 
bizottsága júliusi gyűlésén elfogadta a községek 
|oogatá-a alkalmával a köiorv0>ok által felveendő 
közegészségügyi napló tervez, tét s annak pontos 
vertesei • * elrendelte. _  A kereskedelmi minisz
tertől Csáktornya és Mura-Sz. rduhely közölt a 42. 
őrluíznál töl tételes megállóhelyet kértek. — A 
felsó-muraközi hegyvidéki áll. • I. iskolák évi záró
vizsgái a tai ró I lévén szó, a főispán e halárszéli 
vidék buzgó tanitdir.il s Vrancics K. főszolga
bíró buzgóságáiól elismeréssel emlékezett nieg.- 
A p. ö. igazgató jelent.1 .* szerint június hóban 
b.folyt 108.757 fit adó; 20 474 írttal kevesebb 
uiint a múlt év hasonló időszakában.— Az árva- 
szék júniusban 3.206 darabot intézett el. — A 
nagy-kanizsai szolgabirói járásban 12 nyári gyer
mek menedék baz nyittatott meg. — Nagy-Kanizsa 
város uj rendőrkapitánya Vécsey Zsigmond a hi
vatalos esküt Babóchay polgármester kezébe le
tette s hivatalát e lfog lalta. — Balaton-Füreden 
az évad folytonosan élénkül; folyton érkeznek uj 
vendégek. Ott vannak újabbau Cselka és llnnély 
püspökök. A vigalmi bizottság elnöke Splényi 
Ödön báró; e bizottság a ku-e/.tszellem megtörésén 
fáradozik. — Keszthelyen, S'epezdeu, Almádiban 
szintén sok a fürdővendég. — h keszthelyi iparo 
tanulók munkakiállitását, melyet Csat hó Lajos 
elnök nyitott meg, nagy közönség látogatta meg.
— Lonesarics Lipót mura-szent-máriai körjegyző

41 éves korában elhunyt. — A Csáktornyái áll. 
tanitóképezde kertjét és gazdaságát Molnár I-tván 
min. biztos megvizsgálta s annak fejlesztése ér
dekében lépéseket fog tenni az illetékes minisz
tériumoknál. F. A.

— .Virgil ív 6. A muraszombati dal és zene
egylet 1S93. évi augusztus hó 13-án Hidvég.-n, a 
„Zdd fa-kert ben “ teke-verseiiynyel és ének-elő
adással egybekötött nyári mulatságot rendez. Be
lépti dij Hzeniélyenkint 40 kr. Családjegy 1 frt. 
A tiszta jövedelem az egylet pénztára javára tor- 
diltatik. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak. 
Kezdete délután 4 órakor. Kedvezőtlen idő esetén 
a mulatság a hídvégi vendéglő szobai helyiségé
ben fog megtartatni,

— A soproni kerületi kereskedelmi- és 
iparkamara 1892-ik évi tényleges bevételeinek és 
kiadásainak kimutatása. B-vétel : 1. Pénztár-ma
radvány 1891. év végével 18.361 frt 50 kr. 2. Il
letek fejében befolyt 14.451 frt 48 kr. 3 A cs. 
és kir. szab. déli vasuttárs. kamarai illetéke 3545 
frt 33 kr. 4 Kamat, fejében idői* g elhelyezett 
tőkék után 648 frt 99 kr. 5. A kamara-helyiség 
egy részének albérlete fejében 189 frt 53 kr. 6. 
Védjegy lajstromozási di j fejében 25 frt. 7. Vissza
fizetett előlegek 227 frt. 8. A kereskedelemügyi 
minisztérium által visszatérített utazási költségek 
45 frt. 9 A győri keresked. és iparkam. vissza
fizetett kölc-öue 2000 frt. Összesen 39.493 ft 83 kr. 
Kiadás: 1 Ltkhér a kamara helyiségéért 1030 frt. 
2. Évi fizetések, lakbérek és uapidijakra 7088 frt 
28 kr. 3. Irodaszerekre 275 frt 21 kr. 4. Nyom
tatványokra 1017 írt 70 kr. 5. Könyvek, hírlapok 
és könyvkötő-muiikákra 230 frt 64 kr. 6. Fűtésre 
111 frt 19 kr. 7. Világításra 83 frt 68 kr. 8. Táv
beszélőre 36 frt. 9. Posta- és távirdu-költségek re 
150 frt. 10. Adólajstromok másolatáért 490 frt 
50 kr. 11. Járulék a nyugdíj-alaphoz 524 frt. 12. 
Járulék a kereskedelmi és ipariskolákra 72ő frt.
13 Ösztöndíj iparos szakoktatást hallgatóknak 
300 frt 14. Utazási költségek 385 Irt 31 kr. 
15. Hírlapi hirdetésekre 373 frt 63 kr. 16. Előre 
nem látható kiadásokra 304 trt 3(J kr. 17. Fizetési 
előlegekre 350 frt. 18. A titkár és künyvtaios ju- 
talomdijai 1200 frt. 19. Túlfizetés után visszaté
rített kamerái illeték 40 kr. ö'***,*"'*o 14 685 frt
14 kr. Pén/tár-m a r á d  v á n y 1892. év vegével 
24 808 frt 69 kr. S »prou, 1893. május 25-én.

— €«.> üinölesi- é« wzélő'teriiiésAiik. 
Már ide s tova egy évtizede, hogy nem volt sem 
gyümölcsből, sem szőlőből valamire való termé
sünk. Az idén igen jó szüretre lett volna kilátás, 
hit a fagy, a sok eső és záporeső, helylyel-közzel 
jég nem tizedeli meg a gyümölcsöt. D- mégis,
— mint az országból sok helyről Írják -  a gyü
mölcs- és szőlőtermés-kilátások sokkal kedvezőb
bek, mint voltak az előző évekbeu. Néhol a > 
teljes értelmében almában, körtében és szilvában 
kitűnő termés lesz és szőlőben igen jó — s már 
ez is nagy előnyünkre válik, ha tekintetbe vész- 
szűk, hogy pár év óta állandóan idegen fajú gyü
mölcscsel kellett fedezni szükségletünket. Igen jó 
gyümölcstermés lesz a keleti és nyugoti részeken, 
valamint az észak-nyugoti részeken is több he
lyütt Az alföldön néhol közép-, másutt jó közép- 
termést várnak gyümölcsből ; a szőlőtermés szin
tén gyenge közép és közép között ingadozik. Oly 
helyeken, a hol már évek bosszú sora óta éppen 
Csak .kóstolóra* való bort szűrtek, az idén csak
nem meglehetős jő termésre van kilátás. Az idő 
•nőst néhány nap óta nagyon kedvező a gyümölcsre

és szőlőre is, — ez utóbbi virágozni kezd. Bu- 
raczk, melyből sokszor volt már a külföldre i8 
nagy kivitelünk, az idén csak szórványosan fog 
jó eredményt adni; ugyanezt mondhatjuk a dióra 
és mandulára. Dinnyéinkre az idő rendkívül 
kedvező volt ; mindenfelé, ahol dinnyetermeléssel 
foglalkoznak jó termésre számítanak.

— I l a r t m a i i ii Jftnow muraszombati r. k. 
segédtanító, ki már hosszabb ideje a lipót mezei 
tébolydában várta megbomlott, lelki életének ki- 
gyógynlásiit, június hó 18-án jobb létre szende- 
rlilt. Nyugodjék békében !

— A ja rn -.o rv o si Állás m e g sz ű n te .  
tí»se. A közegészségügyi tanács legújabban be
nyújtott munkálatában azt javasolja a belügymi
niszternek, hogy szüntesse be a kormány a járás- 
orvosi intézményt és kapjanak a kör- és községi 
orvosok mint állami hivatalnokok 600 frt fizetés 
minimumot, a melyhez azután még a látogatói 
dijakat és nagyobb kerületekben a fuvardíjakat 
kapják. A javaslatra az indította a közegészség
ügyi tanácsot, hogy Magyarországon a körorvosi 
állásoknak legalább egy negyed része betöltetlen, 
aminek az az oka, hogy a községi és körorvnsok- 
uak nagyon rósz a helyzete. Úgy kell kiköuyö- 
rögmök a fizetésüket a bírótól és jegyzőtől, a kiktől 
ennélfogva teljesen függnek anyagilag. Ha a kor
mány a javaslatot elfogadná és a reformot be
hozná, akkor ez állásokra többen is jelentkezné
nek, mert nyugodt jövőt biztosítanának maguk
nak. A közegészségügyi tanács javaslatát a bel
ügyminiszter haladéktalanul tárgyalni fogja s nem 
lehetetlen, hogy a reformot még « nyáron behozza.

— V ig y ázzu n k  a  peronost p o ra  e lle n i 
perm etezéH iil-l. Az idén a sok esőzés folytán 
a szőlőhajtások igen gyengék, vizdusak s a réz- 
gálicz iránt érzékenyek. Sok oly szőlőlevelet lát
tunk, hol a fiatal levelek rozsdafoltjait az erős 
oldat idézte elő. Czélszerü azért az idén egy- 
hektoliter vízre 2 kgr. helyett csak 1 kiló réz- 
gáliczot venni a bordói oldathoz.

— UJ /.eltenn i. Huber Gyulától, a zseniá
lis fiatul zeneszerzőtől megjelent .Édes emlék* 
és „Csipkerózsák* ez. zongora darabjai, melyeknek 
oly kedves a zenéje, hogy bátran ajánljuk a ze
nekedvelő közönség becses figyelmébe. A mii ára 
60 kr. és 1 frt 50 kr. Kapható szerzőnél Kápta
lantóti, u. p. Gulács, Zilamegye.

— A p ro w .iijáU fa i urasági birtok gazdát 
cserélt, amennyiben jelenlegi birtokosa grót Eg- 
ger ur elcserélte azt báró Cruigher trieszti nagy
birtokos kastélyával.

— !tléul6vA«Ai'lá«. A földmivelésügyi mi
nisztérium felhívja mindama tenyésztőket, kiknek 
birtokában 3 és fél évet betöltött, de 8 évet még 
meg nem haladt ménló van s azt eladni óhajtják, 
hogy ebbeli szándékuki t annak kitüntetésével, hogy 
a ménló raefy vármegyében, mely városban, köz
ségben vagy pusztán áll, továbbá a/, eladási árt 
ij a földmtvelési minisztériumnál (50 kros bélyeg
gel ellátott beadványban) legkésőbb ez év aug. 
20-ig jelentsek be. 165 cinnél alacsonyabb mének, 
tekintettel a méiitelepekbsn már meglévő anyagra, 
vásároltatni nem fognak, kivéve, ba az egyed ki
tűnő minősége a megszerzést kívánatossá teszi. A 
megvásárolt mének vételára csak 1894. évi január 
hó első felében fog annál az adóhivatalu l1 utal - 
ványo/.tatni, melyet az eladó a vásárlás alkalmá
val kijelöl.

— T a k a rm á n y  ItérUé*. Megyénkben a 
l&karmáuytermés az idén nem valami fényes; a 
szénából elért eredmény a múlt évit meg sem 
közelíti s az 1882-iki termésnek csak felére le
hető. A sarju-termésre nézve sincs kecsegtető ki
látásunk. A nyugati államokban nagyon rosszul 
sikerült a takarmány termés s különösen Német
országból és Svájczból vevők jelentkeztek, hogy 
a takarmány készletet összevásárolják. Mint érte
sülünk, a kormány a takarmány kivitelét Magyar- 
országból megtiltotta.

— Bély egjegy éli jiiv ilA sn. A bélyegje- 
gyek ragasztó-anyagának tökéletesítése végett a 
budapesti ügyvédi kamara választmánya a mull 
év végén felterjesztést intézett a pénzügyminisz
terhez, mire az adott okot, hogy a bélyegjegyek 
oly roszul tapadtak a papírra, hogy rövid irattári 
kezelés után leestek s a feleket és ügyvédeket, 
alaptalanul leletezték. A pénzügyminiszter a ka
mara felterjesztésében foglalt panaszt alaposnak 
találta s értesítette a választmányt, hogy a még 
meglevő készlet fel használása után a bélyegjegyek 
jövőre csout-enyvvel láttatnak el, amely a ma 
használt ragasztó anyagnál sokkal czélszeríibb.

— - A b a ro m fi i ta tá s a .  A baroiutenyész- 
tésnek egyik legfontosabb kelléke az, hogy szár
nyasoknak mindig, de különösen a meleg nyári 
időben tiszta, friss vizük legyen. A baromfi, amint 
az ólból kiszabadul, azonnal vizet keres s ba hozzá 
juthat., napjában 20-szor is iszik. Ha tisztátalan 
vizet kell innia, mindenféle betegséget kap. így 
pl. a baromfi-kolera gyakran minden valószínűség 
szerint csupán Onnan származik, hogy a baromfi 
olyan vizet kénytelen inni, mely az istállóból fo
lyik ki, tellát fertőzve van. A túlságosan hideg 
viz a baromfit hirtelen lehűli és emésztési zava
rokat okoz; a napon állott langyos viz pedig nem 
frissítő. Az olvadt hó vize roványit s gyakrau az

állat hasat el csapj a, ép így az esővíz is, különö
sen nyári zivatarok alkalmával lecsapódó esővíz, 
mert sokszor foszfor van be,,ne. Nyáron legjobb ba 
tyukudvarunkra Valiikban vezetjük a friss, lehető
leg forrásvizet, úgy hogy folytonosan befolyjék, 
leien a víz kissé fel melegítendő. Ha minősége 
gyanúsnak látszik, forraljuk fel s valahányszor 
attól kell tartani, hogy a víztől a baromfi has
menést vagy épen kolerát kaphatna, preservativum 
gyanánt az itatásukra szánt vizet mindig jó lesz 
előbb felforralni s aztán kellőleg ineghttteni. Igen 
hasznos ócska rozsdás vasat dobni a javítandó 
vízbe, vagy egy kevés assafoetidát. A váluk tisz
ták legyenek.

— A takarmányliiAny. A rendkívüli ta
karmány-hiány majdnem egész Európát, Angliát 
is beleértve, a legérzékenyebben sújtja. -  Habár 
Magyarországon vannak is kilátások jobb sarju- 
termésre, mégis a takarmán y hiány ez évre is oly 
jelentékeny, hogy marhaállomány link nagy vesze
delemben forogna, ha takarmányunk a külföldre 
vándorolna. Sürgősen inteni kell tehát mezőgaz
dáinkat, hogy a takarmány kés/leinknek külföldre 
valií eladása körül a legnagyobb óvatosságot tart
sák szem előtt, mert különben kénytelen volna a 
kormány, követve Németország példáját, a takar
mány és különösen a széna kivitelét eltiltani, 
mert a földmivelési minisztérium kötelességének 
Kell hogy tartsa, miszerint marhaállományunk 
tel!tartásáról lehetőleg gondoskodjék. Ily körül
mények között magától értetődik, hogy a takar
mányra nézve a belföldi forgalomban fennálló 
szállítási kedvezményeknek a külföldi forgalom- 
min való kiterjesztésére semmi szili alatt sem le
het gondolni. Az a nemzetgazdasági haszon, amely 
a takarmánykészletünknek a belföldön való érté
kesítéséből származik, mindenesetre sokkal na
gyobb, mint a melyet takarmányunknak — bár 
mily magas árak mellett is -  a külföldre való 
eladásával érünk. A földmivelési minisztérium el
rendelte, hogy a kincstári erdőkben az idén kivé
telesen 111 egei ged tessék a lomb-takarmány gyűj
tése is a legnagyobb kiterjedésben és bizonyos 
óvó-rendszabályok mellett a fü gyűjtése is, hogy 
ezen a módon is szaporítsa a belföld takarmány
készletét.

I£í“li helyegfestéii. El nem törlődő 
kék bélyegfestéket állíthatunk elő. ha 100 gramm 
vízben oldhat*) kék anilint., 40 gr. gliczerint és 
15 gr. airupot 1 font destillált vízben először az 
anilint, azután a gliczerint és a sirupot oldjuk 
fel és addig keverjük, mig ez anyagok teljesen fel 
nem oldódtak.

A liiilyók é* gyengeelméjüek budapesti 
intézetében vasárnap délelőtt tartották meg az évi 
záróvizsgát a nagy közönség, a tan- és szakférfiak, 
az orvosok nagy részvéte mellett. A vizsgálatok 
sorát az óvóiutézeti növendékek nyitották meg. Az 
óvónő, Kiss Viluiosné, méltán nagy dicséretet ér
demel. A kis növendékek között két olyan is volt, 
kik beszélni egyáltalán n**m tudtak s néhány havi 
tanítás után mégis meglepő eredményt értek el. 
A kezdők, kiket Stauber Jakab tanító tanított, 
szintén szép eredményt tudtak felmutatni. A nö
vendékek nagy előmenetelt tanúsítottak az irás, 
olvasás éj számolásban és tájékozottsággal adták 
a feleleteket. Legérdekesebb volt a haladók vizs
gája. Ezek már 3 — 4 év óta idözu«k az intézetben. 
Magyarország földrajzából és történetéből, a meny- 
uyiségtau — és különösen a magyar nyelvtanból 
igen jól vizsgáztak. A haladók tanítója: l'urth 
Lajos Károly. A vizsga bevégeztével a növendékek 
több dalt adtak elő, végül Kölcsey „Himnuszát.* 
Majd egy kis növendékleáiiy, Valenl Etel alkalmi 
beszédet mondott, mely annyira meghatotta a kö
zönséget, hogy maga az elnök, Szénás.sy Sándor 
dr. is, ki a beszédre válaszolt, beszédét a uiegin- 
dultságtól folytatni nem birta. Dr. Széuássy első 
sorban köszönetét mondott az igazgatónak, ki az 
intézetet megalapította, mely által száz meg száz 
születésénél fogva szerencsétlen embert visszaadott 
a társadalomnak. Elismerését fejezte ki végül a 
fáradságot nem ismerő tanítónak. A toruavizsga 
után a közönség az igazgató kalauzolása mellett 
megtekintette az intézetet.

— 1 hmiupevti állami ip iritkoláha 
(Vili. Népsziuház-utcza 8. sz.) a b-Íratások szep
tember hő 1. napjától 5-ig tartanak. Az intézetbe 
rendes tanulókul felvétetnek azok a 15. évet be
töltött ifjak: a) kik a polgári iskola, gymuasium 
vagy reáliskola 4 alsó osztályában jó osztályzatú 
bizonyilványt nyertek azon tantárgyakból, amelyek 
az ipariskola első évfolyamának fótantárgyait ké
pezik; ezek a magyar nyelvtan, számtan, algebra, 
mértan és mértanirajz. b) iparossegédek és mind
azok, kik az előbbi pontban kívánt ismeretekben 
a felvételi vizsgálatnál kellő készültséget tanúsí
tanak. c) Rendkívüli tanulókul felvétetnek egyes 
szakosztályokban azok, kik az iparos tanulók szá
mára szervezett, iskola 3 évi tanfolyamát bevégez, 
ték és legalább jó osztályzatú bizonyítványuk van- 
tnvábbá, kik a megkiváut.ató ismeretüket, kellően 
igazolják. Általában szükséges, hogy a belépni kívánó 
növendék az általa választott szakc.soporlbeli ipar
ágban már előre gyakorlatot szerzett, de legaliíbb 
is azon két havi nyári szünidő alatt, amely után 
az intézetbe akar lépni, a gyakorlatban foglalko•



n itt a 3 évi t *m- 
/.ik *1, a katonai N/.nlgálat- 

önkénteaség kedvezményeiben része-

zott legyen. Az intézetnek 5 szakosztálya van ti. 
ni. az építészeti, a gépészeti, a vegyészeti, a fém -  
vnsinan s a fa -ip a r i szakosztály. Ax intézet végbizo
nyítvány u a gépészeti, vegyésze tijén  vasipari es f a 
ipari s/.akn>/.ta!yok tannloinak jogot ad szakjuk ko
r é it  tartozó s képesít énhez kötött iparágak tízesére; az 
építészeti szakosztá y tannló. p-dig a végbizonyit- 
vany alapján 3 • vi gyakorlati működés igazolása 
iucIImII jogosítva vannak a kőműves, kőfaragó és 
az ács mesterség gyakorlására. Azon tanulók, kik 
valam .ly l.ö/.nóg-iski-'a 4 alsó osztályának e lv .g - 
zéxM után lepnek az *i*t 
folyam ot *ike 
liftl az egy év~
, ai„,k _  A Ii.irahi-I ili| 2 Irt, » l«ndij M »v"- 
kénl 10 Irt. Bővebb f.lvilágosilá.sál 87.olj(al az
ijraziíatóság. . . . . . .

Az állami ipariskola igazgatósága.
_  The Gresliam* életbiztosító társaság London-

|).n. -vi jelel,tí.e,..,el, u  MM.
11 ,1 befejezett 44 ik ttzletévre szol es a részvényes, k
?o0 , ..vi május 30 án tartott rendes közgyűlési* ele ier- 
i«s»ie11 rendelkezésünkre átlván, kővetkező főpontján kö- 
zolj'lk Az elmúlt  időszak ereilmenyereudkn 111 kedvezőnek 
mondható. A lefolyt lö havi üzlet, időszakban a .a rsi,^ ,- 
hoz I.VJOti hiztosiusi ajanlat érkezett 12.*./3-,OoO trankia, 
melyek közül elfogadtatott 13,091 drh MAblhi ,4*t» biz, 
tási ósszfiigel es erről megfelelő számú kötvény ki is >i;lil-
• r a díjbevételek, levonva a visszbiziositasert lizeiett
.. „yi. 7 ,:; .nő trauk 4'2 ots-ra rúgtak, a miien a

,’ra„g m cis-ot tevő első évi dijak heufogluiat-
* k a kamaiszámla mérlege 7,000,898 frank 01 cts-»t telt 
k? és a t^ a sa g  jov-delmet a díjbevételekkel együ.t 33

il io 141 '•;!•> trauk Só ets-ia emelte. A társaság az el-
1-0 0 ,01, II ...» .......ts-ol utalványozott oly

követelések alapjai!, melyek életbiztosítási kötvényekből 
,.r Itek lejárt kibazasitasi s vegyes biztosításokra 2 mil
lió 801 4őő Irk 42 e.ts-ot, kötvények visszavásárlására pedig 
a l0 havi időszak alatt ».90‘J,17I frank 57 cts-ot fizetett
k. a tarsasag. A biztosítási- cs arad-k alapok 421
n-iiic 77 ets-al gyarapodtak. Az aktívák főösszege a lé-
l .  1,1 tiiMmjirte. tavi W x * k  ...  ...............................................1 MM " p u n * *
á ,;en 125 305.15t> franc 02 ra ■ lett. rukebefek- 
tetések-"'wtdó fra*k 77 cts indiai és gyarmati kormányok 
értékeiben 19,584 857 frank I 1 cts idegen államok ettek-

. . I Ii‘. • i-u ,, L- '1 . 1 ' V IL -I (I * 1papírjaiban, •203.391* frank !i cts vasúti részvények, e l
sőbbségek és garantáltak, 61,191.868 frank 02 cts vasú . 
éa egyéb kölesünket* énje- '  ’ 18 !*
társaság ingatlanaiban (ex innak a társaság bu-
danesli es bécsi hazai), 0,328 3 . - Irauk 43 cts jelzálogok
ban és 20 y *8.747 frank iG cts kUlöuibösö értékekben. A 
lefolvt év’üzleti eredmenyeröl szóló kimutatás fényes ta
n ú sa it  tesz az intézet folyton emelkedő virágzásáról, 
•zi-'oru szolidság, a leguagyohh s/.abadelvüseggel párosulva 
vezérlik az iir.ézetet üzleti működésében. E tényezők sze
rezték meg a BGrcsiiaiu“-uak azt a rendkívüli bizalmat, 
melyben ót a biztosító közönség részesíti, az a szabadelvű 
és szolid üzleti eljárás hóditolta meg részere a nagy kö
zönségei és szerezte meg szamára evek hosszú során át 
azt a közkedveltséget es népszerűséget, melynek ma ör
vend s amely az mtézetek sorúban a legmagasabb polc/ru 
emeli. — Egytől egyig szabadelvű féltőidéi közül ezúttal 
azon jelentékeny uj haturozmuuyat emeljük ki, mely sze
rint a biztosáéit összeg hala,eseteknel meg az esetben 
is minden levonás mikul tizeltelik *1 az illetékes lelnek, 
ha az elhalálozott öngyilkosság, párbaj vagy bírói Ítélet 
folytan múlt vo.ua ki, egy ellen tölteteiül Kötvén ki, hogy 
üy' esetekben a biztosítás hónapig érvényben volt le
gyen. Hasonló fontosságú továbbá a „tireshaui* legújabb 
liatározináiiya, mely szerint valamennyi itala kólóit bizto
sítás, ha a korbizonyitás megallapittatott és a dijak ren
desen befizettetnek, tényleg a biztosítás napjától kezdve 
megtámadhattam Figyelemre méltó végre az előny is, me
lyet a „Gresham* az ö.szes koukurreus intézetekkel 
szemben” nyújt a biztosítottjainak az által, hogy mától 
fogva oly kötvényekre, melyeknél a biztosítás 15 eveit 
alóli latiamra köttetett, már két évi fennállás utáu köl
csön' ad. vagy a/, ily kötvényeket hasonértekbeu vissza- 
vásarolja Azon állandó progressió, mely a „Greshaui" 
óriási fejlődésében evrol-evre észlelhető, biztos alapot 
nyújt arra nézve, hogy ez intézet a jövőben is folytonos 
haladásra számíthat.

Irodalom.
— lágy I ii iá io n ii é n le lie s  kritikai c/.ikk 

teszi érdekessé 11 „Kepe* Családi Lapok* 29-dik 
számát. E czikk egyik jeles írónk : Prém József
nek .Felver* czimii regényét vette tárgyául s 
kétségkívül országszerte nagy figyelmet, lóg kel
teni. Ugyan e számban kezdődik Szik íny János
nak „Az agyago-i Ilid* ez 1 ni fi .-Iliée/.eiése, melyre 
különösen felhívjuk olvasóink figyelmét. A többi 
közlemények is mind irodalmi színvonalon álla
nak. Közhasznú ismert* lesek, mulattató api ósá
gok. érdekes fürdői levelek egészítik ki a szám 
tartalmát., tsniet és ismét tanúságot téve arról, 
hogy ti „Képes Cmládi Lapok* nemcsak a leg- 
iias/.no.-abb, hnnem egyszersmind a iegjulanyosulilj 
hetilap is, a mennyiben mimbn számhoz, külön 
ini/yenes regénymelleklel es minden második szám- 
ho/ iilu'Z.trált díváim* II kb t i« járul. Kiudóliiva- 
lal Budapest, V. Im-i ., Nagyk01 ona-u'c/a 20. rz. 
Mutatványszámok kivánalru bárkinek ingyen és 
bérmeiitve küldetnek.

— „i liczvzelleiu ébredése** c/.im alatt
a politikai sajtóban eddig páratlan fenyővel kiál
lított mű jelenik Keleti Ö Lijos hírlapírótól. A 
műnek az a ezé! ja, hogy részletesen ismertesse az 
egyházpolitikai mozgalmakat, bejárva a hazái u 
Kárpátoktól az, Adriáig, Erdély bér özeitől a Lij- 
tliáig. A munkában megjelenik a kaliiolikuá ve- 
zérfeifi *k urczképe (1‘ailf Móricz, Széclieu Antal, 
Z'chy Nandui', S'ápary Géza grófok, Sumussu ér
sek, 8cbopper <•< Sclllttucli pü-pökök) továbbá az 
egyházpolitikai mozgalmakban tevekeny szerepet 
vivő államférfiak és pártvezérek (Wekerle, Csaky 
Albin. Appouyi Albert gr, Eötvös Károly. Polo- 
nyi G*za, Ugrón Gábor) országgyűlési képviselő 
(minden megye egyházpolitikai mozgalmának i--

irúnánál o megye országgyűlési képviselőinek) va
lamint minden megye egyházpolitikai küzdelmei
nek ismertetésnél közöltétik a legnagyobb szerepet 
játszott megyei vezérfél fiák arczképe. A könyv hű 
tükrét fogja képezni annak, mily arányban vannak 
képviselve az ország minden megyéjében a kor
mány egyházpolitikájának hívei és ellenesei. A 
könyv közel 4(,0 utcaképet fog tartalmazni s mint 
a „Nemzet* irja — kélségkiviil érdekes emléke 
lesz az egyházpolitikai küzdelemnek.— A könyv 
ára 1 frt 50 kr. Tekintve, hogy a mű o;szagos 
érdekkel bir és sok nrczképel és leírást közöl 
megyénkből is, ajánljuk azt olva óink pártolására. 
Megjegyezzük még, hogy a kiadóhivatal kötőit, 
megegyezésünk értelmében szent előtt tartván 
olvasóink kényelmét, a könyv lapunk kiadóhiva
talában is megrendelhető, 1 frt 50 kr. lefizetése 
esetében a könyv bérmentve megküldetik.

Vegyes rövid hírek.
A iin'gy liejezi György körmendi r.

k. iskolai tanító, a 111. k. operaháznál éuekekesek 
képzése czéljaból létesített ösztöndíj-állomást el
nyerte. A tanfolyam bevégzésekor mint az opera- 
itaz tagja lesz szerződtetve. — Palics B-rnat 11 
éves óberi fiú őrzés közben a telién szarvára ere- 
H i t e l t  kötél végét derekára kötötte és a telién va- 
lóázinüieg légy csípéstől megugoivaii a s/.ereiiCset- 
len fiút addig vonszolta, inig az nagyobb belső 
sérülések folytán meghalt. — liáha-Szent-György 
es vidékének gazdaköre társulva a Vasmegyei gazd. 
egyesülettel, 11 iba-8zeut-Györgyön, az allalvusár- 
téren augusztus 27-éu díjazással egybsUötölt szar
vasmarha-kiállítást rendez.

A liiu á lió l. Kainmermayer Karoly polgár- 
mestert Bud.ipestről megválasztotta Fiume törvény
hatósága díszpolgárnak. — Vaszary Kolos her- 
czegprnuas főpasztori joga alapján a budapest-fe- 
reuezvarosi líiuolder-fele intézetben, a 4 osztályú 
polgári leányiskola mellé uj női tanképző felállí
tását engedélyezte, mely már a jövő tanévben 
megnyílik. — 1̂ dunántúli ág. ev. gyülekezet jul. 
19-en tartotta nagygyűlését a gyón ev. templom
ban. — A Vaskapu-szoros napról-napra tágul ; a 
sziklarobbantásokat egyre nagyobb erővel végzik. 
A m. vasárnap, mint írják, gyönyörű látvány volt 
végig nézni, mikor az a grébeni oldalról 10 — 12 
ezer negyszögméter nagyságú sziklatömb levált. Az 
óriási sziklát 80 mázsás dmamittal robbantottak 
fel. — Paliczin ezredes hamvait vasárnap ásták 
ki a munkácsi temetőből, hogy hazájába szállít
hassák. Paliczin 1818—49-iki szabadíiigharezuuk- 
bau a magyarok ellen hurczolt és kolerában halt 
el. — A m. héten nagy zivatar vouult végig Sip- 
ronmegye jó részéit, Livőu a villáincsapasiiaU e n- 
her aldozata is van, Gangli Marton, kinek tejet a 
villám keiLéliasitolla. — Keszthely határún is óriási 
zivatar pusztított végig. — A szentesi gazda em
berek 5U0.000 irton megvették Bihurmegyébeu a 
Farkas Odöu-féle siten birtokot, melyen Uj-8'.eiites 
név alatt uj községet alapítanak. — Hargitai Jó
zsef Csáktornyái áll. tauitóképző-intézeti igazgatót, 
a vallás- és közoktatásügyi i u . k. miniszter j 1111. 
29-én kelt rendeletével jelen állásban végleg meg
erősítette. — Fesztg Árpád u „Honfoglalás képé
vel* az Őszre már elkészül. 120 111. hős zu s 15
m. magas les/.

A k ü lfö ld rő l .  Kndie Aliim, b 1.1111 tőke
pénzes a napokban meghalt. Ege-/, vagyonát, mely 
körülbelül 0 millió marka, B rím varos kezelésére 
bízta azon kikötéssel, hogy abból oly alapítványt 
lét sitsen, melyből nyugdíjazott tanítókat es taní
tónőket segélyezzenek.— Szeriiá an, Romániában

s a Balkán államokban, valamint Törökország te- 
I 1 öleién a magyar linkkel való keresk-dés oly 
; ijesztő mértekben . IhampódvoSl. begy a beliigy- 
! miniszter evt meggátolandó, szigorú kői rendeletet 

boc'álolt I*:.

Kiadói posta.
Kiötizdttek 1893. dec/emln i 31-ig: Szinicz Iván Fe- 

renczfalvan, bkerlák József, Hóles Hála, Török Ernő, Hor
váth l’ál, Agiislich Pongrácz, Gáspár Fercncz, dr Prugber- 
a.'r Vincze, Pintér Géza. Neuuiau Adolf, Vüjetz György, 
Kai Kohl -Mihály. Fodor Hcnő, Murlasics József. G/.elczer 
Antal. N uimaii Vilmos, Árvái Bernát, Meixuer Mátyás, dr. 
Czipott Zolián, Kolossá István, Fasching*-r József, Ponti 
János, Ilártner Károly, B rke Mihály, Kiibiscli Ferencz, 
Baiharics József, Moszt U 'zső. Halharih Henrik, Czipőlh 
Miklós, Mnitsek Gáspár, l'radaluii iroda Muraszombatban^

A nap és éj hossza. P|MCI| :

1 n •'«!» k la z»Idl Bil/.a 7 . - 7.50
Juli n yu , kel ÁTvug Bu/.a Uj 6.50 7 -

szik szik 6 . - 5.50
a«. 4.28 7.43 3 48 regg. Ztl*•2 I. 4 3ü 7 42 4.55 0. 9
2ő . 4 31 7.11 5 55 0 43 IIhi.IÍna 3.—

4.32 7 IU, Ü 47 1.27 ....... _ 10.—
4 33 7.3 b 7.28 2 23
4.31 7 37 8. 2 3 27 Kuk-*rica 6 —
4 3ö 7-3ó 8 28 4 40 Köles 6 .—

Budapesti g,. boiiu-i'i MU. Bécsi gabona ■árak
Búza 7 70 8 Búza 7.60 63 -
Ro/.s 0.2 U ü.30 Rozs 6.65 68. 5
Tengeri 5.15 5 2ó T*•Ilgeri 5.05 08.75
Kök-* 4.20 4 45 K*öles —.— —.63
Zib 7. — 7.55 Zab 5.85 89.33

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

H pnrtphprn fi (cs. I.ir. udvari szállító) selyemgyára n c illicu c i y U. /liiicliben, privát meg rendelőknek
közvetlenül szállít: fekete, fehér és színes seheuiszöve
teket, m;tc*ren!t*ínt 4.» krtól II frt l>.» krlg postabér és
vámmentesei*, sima, csikós, koczkázott • s miiitázotiakat, 
d.nnasztot s'.b (mintegy '21 1 különböző minőség és '2000 
kübiinliozö szin s árnyalatba'*) Miuták póstafordulóval
kii I .mm. bva.jc/.ha ctimz*;ti levelekre 10 kr«>s és levelező 
laji'ikia ■> Uros bélyeg íngasztando. 1

H I R D E T É S E K .

’Ariaozelli -h- 
■ Gyomorcseppek

lánotan Ismeretes házi *
r Dajoknál. nélkUIOihetetlea é t élte-

- ."?s. felesleges malkakltélasítés, sárgaság, undor és a:3*.:
I g. -.morgllrcí. szűkülés.
I Hathatós gyoiryszei ----------------------------------- - ------
I n  n > t.C .származott, gyomortulterhelésnél é telekkel és

,'a lokkal. giliszták, májbajok éi» h.Smorrholdéknál.
K mlltetl bajuknál a llatlmtrUI gymtnmrcmrpprh 

evek ó ta  k itűnőknek bizony ültök, k m it száz meg száz 
— bizonyítvány tanúsít. Egy k is Üveg á ra

használati utasításán) együtt 40 kr., nagy 
üveg á ra  70 kr.

M agyarországi I* rak tá r:
T ö r l ik  J n / s e f  gyógyszertára

B u d a p e s t .  K irály utcza 17 sz.
A védjegyet és a láírást tüzetesen tessék 

íueg toklnteiiiü  Csak oly cseppeket tessék 
elfogadni, m elyeknek bu rkolatára  zöld «za- 

van ragasztva a keszitő a lá írásával <C | 
Brady) es ezen szavukkal: „V alódiságát bi 

— fok.  U - zonyftoni“.
G  i g 2 o < .  4  f f m í i i r r e / f l  f s « e i * r r < r |> p r k  \
*  v v - **-w 7  ledlan kapbalük

M u rá szo m b a tb a u  B ö l c s  B é la  
g y ó g y s z e r tá r á b a n .

ga/dasági gépgyár, vas- és féiuöntöde
S/.fMI IC 1 TIIKIzYKX

ajánlja a j 1 'likőr legújabb s legjobb, cs. és kir.
szalia la lm izot, egyedül etedül i

„ P íe w -H u .u g a r ia -D r ill* ‘
sorvetö gépet, 1)03 databou felül forgulombaii.— 
Szórva vető-gépeket, szecska vágó, répa vágó, 
cs. éa kir. szabadalmazott

„Non pl ns  u lt ra “ cs „ D u p le x -d a rá ló *1
csöves tengeri daráló és 
tengeri morzsoló gépükét 
kézi-, járgány- és gózhaj- 
tásiu. S/ak rendszerű 
aczél-ekéket, es kir szab 
-  és .*{ borozdús ekéket,
19,900 drlxiii leiül forga
lomban; különféle földini- 
veló jepeket s eszközöket 
Cséplőgépek, «>lajkés/.iló 
gépek, borsujtók sth 

Minden a legkitűnőbb
MriWb^Jértlrt, é. eiau,0.  feltúttfluk melleit. -  f ia l ju k  to .il,bí u j , .  kor.uk meglelelóen, legc.él..erabb«

nagy vas- és fém-öntödénket,
öntvényeket készítünk saját vagy idegen minták utáu.

V  Is a l» I o ii é s  g é p  fo  r i u á z á s  !
—. üO elsőrendű kitüntetés ! '

Turbinák, malomberendezések magas őrléshez, gőzgépek stb 
K í v á n a t r a  k é p e s  á r j e s r a é k k o ! b é r . e . t n  » i „ „ ,  8 Í . I g á i n a k .

Muraszombatban Meixuer Mátyás vaskereslsedénél van bizományi raktárunk.

Nyomatott (irnnliaum Márk gyorasajtójáu Muraszombatban.
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