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A muraszombati járási kórház.
Magasztos ünnepet fog ülni e járás 

közönsége folyó hő ló-én. Évtizedekre 
kiható nemes törekvések érnek a czél- 
ho', több mint egy emberöltő vágyai 
valósulnak meg e napon.

Ezen a napon nyílik meg a mura
szombati járási kórház.

Első megtestesülése a közintézmé
nyek ama sorozatának, elengedhetett- 
nek arra, hogy Muraszombat Vasvár
megye déli részének, a hazához a leg
viszontagságosabb időkben is hű vend 
vidéknek valóságos centruma, közmű
velődési és közgazdasági életének igazi 
góczpontja legyen.

Hálával emlékezünk meg e napon 
mindazokról a férfiakról, a kiknek az 
intézmény megteremtését, előrevitelőt 
köszönjük.

A szeretet s az őszinte tisztelet 
hangján üdvözöljük e napon vármegyénk 
jeles alispánját, a ki körünkbe jön, 
hogy átadja rendeltetésének e müvet, 
melynek létrehozásában neki is oly ki
váló része volt.

He hogy jelentőségéhez képest mél
tathassuk e napot, álljon itt több voná
sokban az intézet megalkotásának rö
vid története.

Járási kórházunk létrejövetele több évtizedre 
kiható mozgalom eredménye. Legelső alapját az 
ötvenes években itt működött s jelenleg Gráczbau 
élő Wimberszky Lajos volt cs kir. szolgabiró ál
tal létesített s az abszolutkorszak vége felé már 
ezer forintra felszaporodott birságpénztár képezte. 
Ezen bírságpénzek az akkori rendszer szerint 
részint értékpapírokba lőnek fektetve, részben 
pedig a járásbeli birtokosoknál kötelezvények mel
lett kölosöukép helyeztettek el

18(J0. év végén az alkotmányos élet megnyíl
tával az alapot képező értékpapírokat és kötelez
vényeket az akkor feloszlatott cs. kir s/.olgabiró- 
ság Szombathelyre küldötte be, hol is azok Vas- 
vármegye törvényhatóságáuak őrizete alá kerültek 
s itt maradtak kezelésben a közbeeső provizórium 
ideje alatt is

A járás e közvagyona egy ideig feledve volt 
ugyan, de az 1870-es években a közügyek zászló
vivői a jelzett alaptőkét egy járási kórház alapja 
javára reklamálták. 1874. évi október hó 29 éu 
“legyei utasítás folytán IIüll Ferencz t. prépost, 
Eerke József, Horváth Pál ügyvédek Fasching Já
nos Iíerger Manó, Ascber Bern át muraszombati 
birtokosok, Czipott Itezsö battyáudi ev. lelkész, 
Henkú Ferencz vaspolonyi birtokos, Vogriucsics 
Ferencz szt -györgyi körjegyző, Berke Jáuos tót- 
kereszturi ev lelkész. Agusticn Pongrácz aljá- 
rásbiró és Vogler Nándor hidegkúti birtokos 
8zemelyébeu egy 12 tagú bizottság alakult, mely 
az alapért anyagi garancziát vállalván, annak 
kiadását szorgalmazta, az alapkezelési szabályza
tot kidolgozta és ennek értelmében a választmány 
az alapot Muraszombatban kezelte volna mind
éiig , a míg az 60,000 forintra felszaporodván, a 
kórház felépítését lehetővé tette volna.

Ezen alapkezelési szabályzat Vasvármegye 
törvényhatóságának 7323/ 1875-dik sz. a. hozott 
határozatával jóváhagyatott ugyan, de az ezen

alapon megindult tárgyalások annyira elhúzódtak, 
hogy a választmány egyes tagjai időközben elbalá- 
lo/.ván, annak kiegészítése iránt kellett intézkedni.
Ez 1882. évben meg is történt, midőn a kór
háziig)' Ratkovits Vendel vizlendvai esperes elnök
lete alatt újból tárgyalás alá vétetett, de sajnos, 
eredményre ezúttal sem jutott 1884 évben a já- J 
rás akkori szolgabirája dr Ernuszt Gé/a a kór- ! 
háznak ideiglenesen bérházban leendő felállítását I 
proponálta, tervét azonban ő sem vihette keresztül, 
mert Vasvármegye közönsége 16230/84 és 29505 85. 1 
számok alatti határozatával ha landó lett volna a ! 
tőke utdui kamatokat egy ideiglenesen bérbázban 1 
elhelyezendő kórház czéljaira á adni, ezen határo- j 
zatot azonban a nagyiultgu lelügyminiszterium , 
48319.1885. sz. leiratában nem 1 agyta jóvá és l88f>. j 
évi január hó 25-én 29505/85 szám alatt hozott 1 
újabb határozatával kimondotta ugyan, hogy a 1 
kórháznak bérhelyiségben leendő ideiglenes fen- j 
tai tására az akkor már 20,000 (orintra rugó alap
tőke kamatai 1800 írtig felhaszr álhatók, de egyben 
kimondotta azt is, hogy ezer kórházi alap a 
központban kezeltessék.

Az ügy ily fejlődése után i hivatkozott hatá- i 
rozat ellen újabb mozgalom indult meg Kovács ! 
Károly akkori muraszombati aliárásbiró ügybuzgó 1 
kérvényezései daczára a 29505 85. számú megyei I 
határozat jóváhagyatott, de ezen határozatnak a > 
kórház ideiglenes (elállítására vonatkozó része 
nem volt megvalósítható, mert az elnök által 1887. 
évben megtartott tárgyaláson Muraszombat érde
s s é g e  i^nét ellene uyilatk'Aot. a kórház ideig
lenes felállításának és az alaptőke egy részé
nek igénybevételével egy állandó kórház építését 
kívánta.

Az érdekeltség ezen kívánalma folytán Vas- 
vármegye lek törvényhatósága 937 1888. számú 
határozatával a választmány újbóli megalakítását, 
alapszabály és építési terv elkészítését rendelte 
el, minek következtében 1888 évi február hó 28-án 
sikerült az ügy barátainak kölcsönös megegyezé
sével a választmány elnöki tisztségére Széchenyi 
Tivadar grófot, a kerület országos képviselőjét, 
megnyerni és az ő közbenjárásával az ügynek oly 
irányt adni, mely a kórház felépítését lehetővé 
tette.

A vármegye közönsége a választmány raeg- 
| újított kérelme folytán ugyanis 1888 év május I 

7-én 10810/1888 számú határozatával a kórház 
építését engedélyezte, de az építés után fenma- 
radt összegre nézve a biztosítási és rendelkezési 
jogot feutartotta magának és egyszersmind kimon
dotta, hogy a fen in ara dó tőke a muraszombati 
pénzintézetekben helyeztessék el.

Az e tekintetben hozott megyei határozatot 
a magas belügyminisztérium 34179 89 számú le
iratával, az alapszabályokat és terveket pedig 

s74m 11889, — illetőleg 70951/1890. sz. alatti 
leiratával tudomásul vevőn. dr. Károlyi Antal 
vármegyénk nagyérdemű alispánjának szives köz
vetítésével Wálder Alajos szombathelyi építész 
által díjmentesen készített terv alapján az építés 
1892 év szeptember havában megkezdetett, az 
alispán által kinevezett Bullák Pongrácz főszbhó el
nöklete alatt Pintér Géza, Horváth György ügyvédek, 
Gáspár Ferencz plébános és dr Czipott Zoltán 
járási orvosból álló épitő-bizottság felügyelete 
mellett befejeztetett és 4 kórteremben 29 ágyra 
berendeztetett.

A kórházi alaptőke a lek. törvényhatóságnál 
kezeltetik és körülbelül 3 4 000 frtot tesz ki. mely
ből az építési, berendezési és felszerelési költ
ségek levonatván, megközelítőleg 10,000 frt alap
tőke marad fen, mely a fen tartási alapra a mura- 
szombati pénzintézetekben elhelyezendő lesz.

Megemlitendőnek tartjuk, hogy Muraszombat : 
község képviselőtestülete a 10 évre biztosított évi 
100 frt fentartási szubvenczión kívül 1664 öl 
kiterjedésű, legalább 1000 frtot érő telket ado
mányozott; ezen telek Muraszombat, Barkócz, Ko
rong, Mura-Szentes, Muracsermely, Halmos Falud, 
Kis-Szombat, Neiuesd, Tölgyes, Málnás Márton- •

hely, lótmorAez Mezóvír ös Urdomb községek 
i llá i  (elajánlott ingyenes 191 igás és K, 17 kézi 
napszámok igénybevételével tervszerűen nlaniro/.- 
tatott és parkiroztatott.

A kórház fentartásához 10 évre a következő
nagylelkű adományok tétettek :
1) Gróf Szápáry Géza Ö exeellencziája

évenk in t................... ....  . . . frt
í )  Gróf Széchenyi Tivadar O méltósága

évenkint......................................... J2 0
3) Gróf Batthyány Zsigmond Ó méltósága,

mint a batthyányfalvi urodalom volt 
meghatalmazottja évenkint. 1 2 0

4) Muraszombat község évenként . . 100 ’
5) Vizlendvai körjegyzőség 10 és Görhegy

és Rétállás községek évenkint . . 36 ,
6) a 24281/1889. számú törvényhatósági

határozattal az ebado pénztárból 
inegszavazott évenk in t................ 400

7) \ogler Theofile széchénykuti lakos
10 0  frt adományán kívül 1 0  évre 
évenkint......................................  iq

8) Bagáry József inártonhelyi plébános
10 évre évenkint................. jo

9) Hunyadi Sándor csendőr őrsvezető
10 évre évenkint........................  i
Ezenkívül a kerület képviselőjének a gróf 

Karácsonyi-féle jótékony-alapból 1 0 0 0  ltot sikerült 
kieszközölni, mely a tókéhez csatoltatott.

Elismerés és hálás köszönet illeti nevezett 
neineslelkü adományozókat, de köszönet mindazok
nak is, a kik a kórházi választmány részéről meg
indított gyűjtéshez, mely szintén 1000 forintot 
eredményezett — hozzájárulni szíveskedtek.

A választmány a kórháznál ápolókul kezdet
től fogva szerzetesnőket kívánt alkalmazni és a 
közjótékonyságáról ismeretes gróf Szápáry Gézáné 
szül. Győry Mária grófnő <"> uagyméltósága a vá
lasztmány leikérése folytán ezen irányban közve
títeni, — személyesen Gráczba fáradni kegyes 
is volt, — sajnos azonban, hogy a szerzete^ 
nők csekély száma miatt ilyeneket ezúttal kór
házunk számára biztosítani nem sikerült addig 
is azonban, inig e tekintetben a viszonyok ked
vezőbben alakulnak, az országos vöröskereszt- 
egyesület utján biztosított képesített ápolónőket.

Járásunk határszéli fekvésénél fogva a bete
gek nagy része a szomszédos stájerországi gyógy 
intézetekben nyer ápolást, mely évenkint átlag 
4—5600 ft költségkivitelt von maga után ; igy inté
zetünk nemzetgazdasági szempontból is fontos té
nyezőnek fog bizonyulni.

Hosszas vajúdás után a vidék közegészség- 
ügyi viszonyainak emelésére, a felebaráti szeretet 
gyakorlására áll tehát az épület, de hogy hiva
tásának megfelelően felvirágozhassék, - ahhoz 
Isten áldását, a megye közönségének, járásunk 
főurainak, nagybirtokosainak, az értelmiségnek es 
az egész közönségnek jóakaratu pártfogását kérjük.

Felhívás Jókai Mór tisztelőihez,
Ország szerint tudva van, hogy a nemzet, 

koszorús írója J ó k a i  Mór, ötven éves írói 
pályájának öröm-ünnepét készül megfllni Ez 
ünnep országos lesz és nemzeti és mint egy 
illatos hoki éta lesz oda tűzve a közelgő 
1894 eszlendő homlokára, mert ez év januá- 
rius 6-ika lesz a napja. Es mind amaz ün
neplésnek, melyet a működő bizottság e napra 
tervez, úgyszólván édes és értékes magva 
le: z az a maradandó emlék, melynek éide- 
kében e sorokkal fordulunk Jókai Mór tisz
telőihez, mely elnevezés alá méltán foglalható 
a nemzet szilié java, rang-, rend- és osztály
beli külömb--'ég nélkül.

Egy gondo'at kapta meg legjobban mind



az  cl liléket, amelyek ez ünnep előkészítésé
ben részt vettek, a gondolat: országos ün
nepet ülve, emléket is adni e napról s benne 
egyszersmind kettős értelmű jutalmat, az fln- 
neplendőnek az ő saját alkotásai révén.

M gáldott fejére két ágból fonni koszo
rú t: egv ágból, amely díszíti, — és egjből, 
mely védi és óvja. Egy ág az erkölcsi disz, 
egy ág az anyagi jutalom s a  kettő ölelkez
vén a költő homlokán, hirdesse nemzete bá
láját s az ő dicsőségét egyben.

Állana pedig ez emlék összes eddig meg
írt és ez ünnep lezárásáig megírandó mun
káinak nemzeti diszkiadásábdl. Az egész Jókai, 
a mit az ő szelleme őtven év alatt létreho
zott, .gyűlt mint impozáns képe egy nagy 
pályának, szemünk elé állítva ez óriás, e kor
szakos munkaerő, ez irói hatalmasság, e fe
nomenális pályafutás, mint a költőnek dicső
sége és jutalma.

Maradandó becsű emlék legyen az, amely* 
lyel mi a jubileum napját az irodalom histó
riájába beiktatjuk. Ö.ök időkre szóló, beszé
des mű amely a költőről és az ő géniuszát 
megbecsülő nemzetről több dicsőséget fog 
Ilii det ni jövendő századoknak, mint bármeny
nyi lelkes üdvözlő beszéd, ékes, virágos, ün
nepi tószt. Úgy óhajtanék, hogy ezúttal az 
összeg a melyet vármegyék, városok, egye
sületek. testületek más alkalomkor jubileumi 
bankettre és külső cziíraságokra fordítanának, 
hasznos, érdemes emléknek szolgáljon alapul. 
Ebből a pénzből készüljön el a diszkiadása, 
iiielyl.w l magunkat ajándékozzuk meg és te l
jen ki az a tiszteletdij, a melyet a félszáza- 
dón keresztül szünetlenül nekünk dolgozó 
költőnek még mindig a tartozás érzetével 
átnyújtunk.

Mert a kiadás árának a fele fedezze a 
kiadás költségét, fele pedig legyen a költőnek 
a nemzettől veendő tiszteletdija.

Ezer aláírásra van szükség, hogy e kiadás 
létrejöhessen; az előfizetési ár 200 írt s igy
100.000 írt lesz a tiszteletdij.

Nem kételkedhet ünk abban, hogy amikor 
Jókai Mór müveiről van szó, lesz az ország
ban ezer ember, testület, hatóság, a ki ezt 
a nemzeti diszkiudást megszerezve, hozzájárul 
a költő jubileumának méltó megünnepléséhez.

Erre az aláírásra, erre a szép, nagy és 
hálás cselekedetre hívjuk fel Jókai Mór tisz
telőinek fényes táborát.

N' iu arra szólítunk benneteket, oh ma
gjai .-k. hogy ajándékot, hogy alamizsnát ad
jatok annak, aki a ti szolgálatotokban szí r- 
zett halhatatlanságot; ezt már megtettétek 
ti is másokkal, megtették ezt más nemzetek 
is. Hanem szólítunk arra, szólítjuk a magyar 
értelmiség virágát arra, hogy ketten egymást 
főimagasztaljátok: a költő kezetekbe tévén 
egy nagy élet nagy munkáját, ti pedig a 
költő kezébe érette az elismerést.

Aki ifjúságunkat bűbájos szavával ineg- 
arauyozta; a ki lelküuket táplálta remény- 
te ’en időkben; a ki örömünk, gyönyörünk 
a ki vigaszunk volt életünk minden szaká
ban ; a ki áldásunk volt, megtöltvén a szel
lem, az erkölcs, a bit, a fölemelkedés, a 
liaz<jfis:ig kincseivel a mi szivünk tára it: 
Gyeitt'k mind, öregek, ifjak, uruk, polgárok, 
liódnijii ik neki mi viszont, — aranyozzuk 
meg élt alkonyát szeretetünk, lelkesedé
sünk örök ifjúságával.

\üljük a gondviselést, hogy nekünk adta 
Jóka Mórt, a ki a magyar faj minden fé
nyességeiéi, a nagy talentumok minden va
rázsával, nemzete büszkesége, idegen népek 
irigységének inéi ló tárgya; egy fél század 
ragyogványa a magyar irodalomban, nyelvünk 
felvirágzásának egyik forrása, a kinek mesélő 
ajakán három nemzedék csügg elandalodva, 
elbíi lölve.

Irodalomtörténetünk csonka az ő neve 
nélkíi1, műveltségűnk csonka az ő művei nél
kül; dicsőségünk csonka az ő Ilire nélkü’.

M >*y magyar könyves ház, mely magjai 
asztal nem üres az ö összes munkáinak e 
nemzeti diszkiadása, az ó jubileuma e kedves 
emléke uélkül?

A kinek a házában már van Jókai-ja — 
ha részben, ha egészben — az juttassa azt, 
amije van, a nálánál szegényebbnek és sies
sen hozzánk, hogy biztosítsa magának az 
örömünnepi kiadást.

És nemcsak egyházi fdméltóságok, nem
csak főurak, nemcsak egyesek, kiket a sors 
vagy szorgalom a bőség áldásaihoz ju tta to tt, 
bármely renden legyenek is, hanem ti váro
sok, közhatóságuk, testületek és vállalatok: 
mind halljátok meg e szózatunkat és siesse
tek aláirástokkal lehetővé tenni és biztosí
tani e lelkes vállalkozást, juttatván törvény- 
hatósági, városi, egyesületi, intézeti, iskolai 
könyvtáraknak ebből a szép és nemes em
lékből egy-egy példányt, hogy mindenütt le
gyen fogható jel és szózatos hirdetője a lé
leknek, mely mindnyájunkban lakozik. Hadd 
mondják el később is, kezökbe vévén a nem
zeti diszkiadas egy-egy példányát, késő iva
dékok :

Az a nemzedék tudta a kö élességét és 
teljesítette is azok iránt, akik eredin niyeseu 
szolgálták a nemzet dicsőségét.

Erre a feladatra hivjuc fel a nemzet 
fiait, és hogy nem hiába hívjuk: a fényes 
eredmény fogja megmutatni.

Budapesten. 1393 október 30.
A JjIcai jubileum nagybizottságának 

elnöksége

A muraszombat-járási ipar- 
testületről.

A soproni kér. kereskedelmi és iparkitinarú- 
rának f. évi szeptember 21-én tartott r. illésén 
tárgyaltatott a t Muraszombat-járási ipartestület" 
ügye is, amelynek lefolyásáról az alábbiakat ho/z/uk :

Vasvármegye alispáui hivatala folyó évi szep
tember 1-én 27,531. szám alatt kelt átirata ki-é- 
retében véleményezés czéljából megküldte a ka
marának a Muraszombaton létosittetui szándékolt 
, Muraszombat-járási ipartestület*, nemkülönben 
az ennek kebelében alakítandó békéltető-bizottság 
és betegsegélyző pénztár alapszabályait.

A kamarai iroda az alapszabályokat beható 
tanulmányozás tárgyává tevéu, ennek alapjai! a 
következő jeleutést terjeszti a közös ülés ele :

A muraszombat-járási ipartestület alapszabá
lyai a törvény, valamint a földm.-, ipar- és ke
reskedelemügyi miniszter által 392GÖ 1882. szám 
alatt kibocsátott alapszabálymiuta intézkedéseivel 
legnagyobbrészt megegyező rendelkezéseket tartal
maznak. A kisebb horderejű eltérésektől eltekiulve 
elvi kifogás csakis a 4-ik §-a azon intézkedése 
ellen emelhető, mely a testület önként belépő 
tagjairól szólván, ilyenekül a muraszombati járás 
területen működő kereskedőket, valamint a uem 
képesítéshez kötött iparosokat jelöli meg. Az 1881. 
XVII. t. ez. 124. §-áuak elsó bekezdése evvel 
szemben határozottan kimondja, hogy a testület 
tagjai csak a képesítéshez kötött mesterséget 
űző ipáiosok lehetnek. Ennél tovább megy a volt 
töldmivetés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir, 
miniszter 1884. szeptember hó 24-én 41.70(1. sz. 
a. kibocsátott rendeletében, a mely szerint , ke
reskedők vagy általában képesítéshez nem kötött 
iparüzők ipartestületek tagjai nem lehetnek.*

Minek alapján az iroda azt javasolja: mél. 
tóztassek a tekintetes kamarának a muraszombat
járási ipartestület alapszabályai imént kifogásolt 
intézkedésének töilcse mellett nyilatkozni.

A muraszombat-járási ipartestület kebelében 
alakítandó békéltető-bizottság alapszabályai a ma
gas minisztérium áltál kiadott mintaalapszabályok 
közölt csak annyiban mutatkozik eltérés, hogy az 
előbbiek a békéltető-bizottság rendes üléseinek 
idejét vasárnap délelőtt 11 órára, inig az utób
biak hétfő t sti 0 (írára tűzik ki. E csekély je
lentő-ágii elléré-t azonban — tekintve a vasár
napi mu ikuszüualről szóló törvény intézkedéseit, 
melyek a vasárnapot a hékéitető-b^/ottság ülé
seinek megtartására kiválóan alkalmassá teszik 
— a Kamarai iroda teljeseit indokol hatónak találja.

A mi a iiiuiaszouibut-járási ipartestület be- 
tegsegélyző-péuztára alapszabályait illeti, ezek 
érdemleges véleményezését az iroda ez idő szerint 
nem javasolhatja, minthogy a kereskedelemügyi 
m kir. miniszter által 1892. 13 228/VI. sz. a ki- 
boc<átott rendelet 34. §-a értelmében az alapsza
bályok tervezése az ipartestület kebelében működő 
békéltető-bizottság feladatát képezi, mely alap- 
szabály-terve/et ugyanezen rendelet 34 §-a értei - 
méhen az összes s<gédeku k az iparhatósági biz
tos által összehívott gyűlésén bemutatandó s az 
összes iratok csak ezt követői g küldendők véle
ményezés végett a kamarához ezen rendelkezések 
pedig a fen forgó esetben nem voltak betarthatók.

1 A fentiek alapján az iroda véleményezése 
oda terjed; inéltőztassék a kamarának Vasvár- 
uiegyu közönségéhez iutézendő véleményei jelen

tésében a muraszombat-járási ipartesttílef, valamint 
pz euuek kebelében alakítandó békéltető-bizottság 
alapszabályai a magas minisztérium által kibo
csátott miutaalapszabályok között fennálló elvi 
jelentőségű eltéréseket felsorolni s a nevezett 
törvényhatóságot ezen eltéréseket részben kifogá
soló és megokolt álláspontjának pártolására fel- 
hivui.

A kőszénnel való helyes fűtés.
Küszöbön lévén a tél, időszerűnek véljük a 

kőszénnel való helyes fűtésre vonatkozólag a kö
vetkező kipróbált szabályokat közölni:

1. Mielőtt a kályhát tüzelőtnyaggal megtol- 
te n ők, minden égén maradékot távoli tsunk el 
belőle.

2. A hamutartó tiszta legyen s a tüzelés köz
ben is ürítsük ki azt, ha félig megtelik.

3. A szenet tyúktojás nagyságú darabokra 
npnt-uk s szárazou tegyük a kályhalyukba.

4. tüzet gyújtunk, a rostélynak kéthar- 
m .d r, halul r»k|u.< meg tüzelőanyaggal. A gyúj
tó t tegyük szárazon s felaprózva a szén elé.

5 .  A tűzhely ajtaját csukjuk be gyorsau, mi
it lyr. a fa meggyűlt. Jól kell ügyelnünk, hogy a 
I mg képződés fuiytou és élénken folyjék, mert 
különben u tüzelő anyagokból fali) iszuáíatlau gá- 
z >k illannak el és füstöt, valamint kormot fej - 
le. t mek.

G H i a szánd arabok már jól égnek, rakjuk 
a I egyenletesen szét a rostélyon. A lángot táp
láló levgőt alulról kell leginkább a tűzi sze
re d re  vezetuüuk; jó és takarékos tüzelésnek leg
lényegesebb kelléke a lógjárat helyes szab tlyozása . 
TuNok levegő, vagy rósz oldalról való légjárat 
lehűti a tüzelőhelyet, meggátolja a füstteleu égést 
és drágítja a fűtést.

7. Ha a tűz kiégőben vau, csak csekély lég
járatra vau szükségünk ; a nyílások elzárása által 
a mslegpazarlast kikerüljük.

8. A hamutartóban izzó egyenletes, vörös 
fényről megismerjük, jól ég-e a tűz ? Ha ez nincs 
rendben, emeljük meg egy kicsit a szenet s tá
volijuk el a salakot és hamut. Az összeizzott 
részeket aprítsuk fel, s a szélitömeget a rostélyon 
keresztül egyenletesen osszuk el.

9. Ha a salakot nem távolltjuk el idejekorán, 
az pusztitólag hat a tűzhely vas- és falazatré- 
szene, s a szenet sem lehet oly jól kihasználni.

10. A kályhaajtó gyakori vagy huzamosabb 
nyitogatása is gátolja az égést.

11. Ha utánua akarunk rakni, a rostély har
madüt elől tegyük szabaddá az által, hogy az 
izzó tömeget hátratoljuk.

12. Sohase rakjuk a már izzószénre, hauein 
elébe, hogy előre megmelegedjenek, s a belőlük 
fejlődő gázok az izzó széiitömeg felé illanjanak s 
ott elégjenek.

13 Zsírt, gyantát, petróleumot és ebbe már- 
tutt anyagokat nem szabid a tűzhelyre tennünk.

E - b.

Hirek ós különfélék.
— Megváltoztatott lialálo* ítélet. A

szombathelyi kir, törvényszék tudvalevőleg aug.
8-áu kötél általi halálra ítélte Koth Fereucz éa 
JuJ dános hegyszorosi lakosokat, mert 1892. uov. 
7-én meggyilkolták utóbbinak apósát, Szvetauicr 
Mihályt. Ugyan e bűnben való részesség miatt 
Kuausz Pál 10 évi fegyházat kapott A győri kir. 
tábla múlt héteu tárgyalta ez ügyet s megváltoz
tatva a törvényszék Ítéletét, Rothot ós Judot élet- 
fogytiglaui fegyházra, — Kumiszt pedig 3 évi 
fegj házra ítélte, elrendelve egyúttal, hogy utóbbi 
az ítélet jogerőre emelkedéséig szabad lábra hs- 
lyez'essék. Az ítélet múlt vasárnap érkezett le a 
törvényszékhez s még aznap kihirdették a vádlot
taknak, kik valamennyien, úgy a kir. ügyész is 
felenbeztek. Kuauszot természetesen szabad lábra 
helyezték.

— A té l  egészen kirteleu beköszöntött ná
lunk, még pedig elég zordonan, esvén hó, eső 
vegyesen; nedves kellemetlen hideg járja ját az 
emb r testét, ar, egészség ez igazi m-groutója éa 
a svegéuység próbaköve. — Hol vagy te könyö
rüli les szív, ki felmelegited a szegénység der
medi tagjait!

— A vallási- év közoktatásügyi m.
kir. miniszter Űréit Sirolta oki. tauitónőt nevezte 
ki a barkóczi áll. ul. iskolához tanítónővé.

— A roma idő é* pöwtajáratuiik. Az
eddigi panaszok a pósta késedelmes érkezése miatt 
meghatványozódnak. Nem csoda, a muraszombati 
pó luhivatal a póstaszállitőuak tizet a Regedéig 
és vissza való szállításért egy évre 360 frtot, 
inig ö ezen czimen közel 7 — 800 forintot kap a 
poi-t.ikincstártól. A pöstakocsisuak nevezett szál
lító ezeu pénzből nem tarthat többet, mint egy 
,g bét* — hogy pedig ezzel miiideuiiap kivétel 
nélkül a 15 kilométeres utat oda és vissza meg
tenni lehessen s hogy a pósta ily járat mellett 
kellő időben beérkezhessek — a nagyközönség

I rég u lehetetlennek látja, azért ez utón kéri a 
m kir. postaigazgatóságot a szükséges orvoslás 
megtételére.



_  .4 iim raN zo n ib a tl jótékony keresztény 
„fl.egyHsiilet meghivójából ha esetleg valaki té
vedéshői nem kapottt volna, szíveskedjék evégett 
ftZ elnökséghez fordulni.

— Ilulrtlo/.rt*. Sokál József, nyug. posla- 
és távírda-főtiszt Berta leánya 1893. évi nov. 
hó 11-én éjjeli fél 1 urakor, 17 éves korában el
hunyt. Tetem,m folyó évi november hó 12-én d. u.
3 órakor fognak a helybeli rom. kath. sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. — Fogadja a gyászoló 
család meleg részvétünk kifejezését.

— tx a lrtx . Bakanics András kereskedósegéd,
ki Kobleuczer Adolf szarvaslaki kereskedőnél volt 
alkalmazva, az egész őszi idény alatt Stájerország
ban babot, diót stb. bevásárolt. Hogy rendes já
randóságán felül még egy kis hasznot szerezzen 
magának, a szemes kereskedősegéd úgy speku
lált, hogy két községben kölcsön kért egy-egy 
Milymértéket s azokon a szerkezetek felcserélésé
vel az eladó közönséget tévútra vezette. Tanuk 
vallomása szerint a külömbüzet az elárusítók ká
rára több mint 13 százalékot tesz ki. Egy Früh- 
wirtli nevű rissolai föld in íves még elég jókor rá
jött a furfangra és feljelentést tett a csendórség- 
nél, ki is Bakanics Andrást múlt hó 31-én Szent 
Anna am Etgeu nevű stájer községben letartóz
tatta és Fehringre kisérte. A kárvallottak nov. 
3-áu már kihallgatva lettek, de mindegyre még 
jönnek olyanok, kik a furfangos kereskedősegéd- 
uek áldozatai lettek. V.

É rd e k e *  ú j í t á s  a  vaw uloii. A ,N. 
W. T.* ''gy igen fontos és érdekes újításról tesz 
említést, a vh úti személyszállítás terén, mely hi
vatva van Magyarországnak a vasúti személyszál
lítás r.íormja terén elfoglalt kiváló poziczióját 
még jobban emelni. Az uj eredeti és igen prak
tikusnak látszó eszme Lukács Béla kereskedelmi 
miniszteré. Lényege az, bogy az eddigi utazási je- 
gy.k helyett vasúti bélyngjegyek hozatnak be, 
melyek teljesen fölöslegessé teszik, hogy az utas 
a pénztáraknál ne tolongjon vagy várjon, mig 
jegyet, válthat. Minden trafikban árusítani fog
nak űrlapokat, melyekre az utazni szándékozó 
maga Írja rá az elindulási és végállomás nevét s 
a/.táu ugyancsak a trafikban vásárol annyi ér
tékű bélyegjegyet, amely megfelel az útvonal 
hosszának. Az űrlapok fél krjával lesznek kúp- 
hatok, a bélyegjegyek pedig 25 — 75 krajczárosok 
és I — 5 forintosok. Ila valaki például Budapest
ről Becsbe akar utazni a II. osztályon, a 14-ik 
zónának megfelelőn egy 5 és egy 2 frtos bélyeg- 
jegyet ragaszt ez űrlapra s beírja a végállomást.
S ezzel a lappal felszerelve, bármely pillanatban 
Minden lebélyegzés vagy a pénztárnál való időzés 
nélkül beszáll hat, a vasúti kocsiba. Az ellenőrzés 
nagyon egyszerű ; a vasúti bélyegjegyek közepén 
át vannak lyukasztva s az ellenőr, miután meg
győződött róla egy pillantással, bogy a kellő ér
tékű bélyegjegy van az űrlapon, a bélyegjegy 
egyik végét leszakítja, mig az utas a másik fe
lével a végállomásnál kiszáll. Ily módon a vasúti 
igazgatóság is könnyű áttekintést szerezhet a 
visszaszármaztatott jegyekről. Az említett lapVze- 
rint az újítás már január 1-én életbe lép s vasúti 
körökben bizton hiszik, bogy be fog válni.

— .11 agy a ro rs z á g  le g g azd ag ab b  fö- 
iira i.  A legnagyobb földbirtokos Magyarorszá
gon maga a magyar állam, melynek 2.816,418 
kataszter hold földje van, tehát körülbelül tized- 
része a művelés alatt levő összes területnek. A 
niagáu birtokosok között elsó berczeg Eszterbázy 
Miklós, akinek 121,053 hold birtoka vau. A gró
fok között leggazdagabb gróf Scbönborn Ervin 
226,921 holddal, utána következik gróf Festetich 
Tasziló 136,541 holddal; a részvénytársaságok 
között az Osztrák-Magyar-Ál lám-vaspálya, 225,159 
holddal ; után ötödik sorban Koburg Fűlöp her- 
czeg 214,538 hold tulajdonnal. A leggazdagabb 
főherczeg: Albrecht, kinek 155,131 hold földje 
vau, mig az uralkodó család uradalma Magyar- 
országon 86,912 hold, József főherczegé csak 
57,039 hold, aiuelyuél háromszor akkora a val- 
lásulup, a melyet a kultuszminiszter kezel. A papi 
birtokok között legnagyobb a nagyváradi római 
kathulikus püspöké: 189,931 hold, aztán ugyan
csak a nagyváradi görög katholikus püspök kö
vetkezik 130.893 holddal, míg a közönségesen 
legnagyobbnak hitt kalocsai érseki birtok csak 
93 143 hold. A káptalanok közt a legelterjedtebb 
az egri káptalan 91,702 holddal, melynél a lier- 
czegprimás csak 1000 holddal gazdagabb. A vá
rosok között leggazdagabb Debreczeu, a mely vá
rosnak 91.678 holdja van, utána következik Sze
ged 72 139 holddal. Leguagyobb földbirtokos az 
izraeliták között báró Scbossberger Z-ógmond 
26,127 holddal, azután Popper Ármin és B-rthold 
bárók külön-külön 23,600 bőid birtokkal. A ma
gyarországi földbirtok nagyság szerint igy oszlik 
meg: 50,000 hold iái többje vau 46 tulajdonosnak, 
50 000 holdtól lefelé 30,000 holdig van 3l-n«k,
30,000 holdtól 20,000 holdig 54, 20,000 holdtól 
10,000-ig 156, 10,000 holdtól 5000 holdig 260, 
5000 holdtól 1000 holdig 1655, 1000 holdtól 
750 holdig 981 földbirtokom Nagybirtokos tehát 
egész Magyarországon nincs több, mint 3192.

_ A p é i iz á j 'j i t t iu i s z le r  kimutatása sze
rint a magyar korona oraaágaiu^k területén a

tmilt esztendőben 484 8 millió darab közönséges 
®H V*•& nnHió darab különleges szivart adott el a 
uobaiiyjövedék. A fogyasztás a megelőző évhez 
képest a közönséges szivaroknál 21.4. a különle
geseknél 1.8 millió darabbal emelkedett.

— Aa Alin in je g y e k  b ev o n ása . A ma
gyar és osztrák pénzügyminiszterek, mint tudva 
van , megállapodtak az iránt, hogy egyforintos ál- 
Lmjegyekből 100 milliónak bevonása tárgyában 
előterjesztéseket tesznek a monarchia két állama 
törvényhozó testületéinek. Ezen előterjesztések 
egyidejű beterjesztésének időpontja november hó 
elejére volt kilátásba véve. Az osztrák kormány- 
válság azonban elóreláthatólug késleltetni fogja 
a szóban forgó előterjesztéseknek benyújtását.

— l l i r e k  ZuIrtltöl. Zalumegye törvb. bi
zottsága a József főherczeg ó Fenségéhez inté
zendő üdvözlő felirat tárgyában november 14-én 
rendkívüli közgyűlést túrt. — Kisfaludy Sándor, 
költő silját halottak napján a sümegi reáliskola 
tanártestülete és ifjúsága megkoszorúzta; dr Ke
lemen Károly tanár pedig emlékbeszédet mondott. I
— Keszthelyen e hóiu.p közepén lesz a városi 
I isztu jitás; a többség állal jelölve vaunak: város- 
bíró Ullmann Venczel, b. v. biró Ojipel Károly, 
pénztáros Bucbhürger Fülöp, adószedő Szabó Já
nos, közgyám Grolimaun Károly, t. Ügyész Lé- 
nárd Ernő és Stieder Lajos; orvos Mojzer és Illés, 
végül 12 tanácsos. — A perlaki óvodát, melyet 
a Dunántúli Közmivelődési Egyesület állított fel, 
dr. Kuzsic-íka Kálmán és Porzsolt Kálmán egyes, 
titkár e hó 6-án nagy ünnepséggel nyitották meg.
— Nagy- Kanizsán Pflnic -.r Gábor, r. k. fogyom,
rajztanár 44 éves korában elhunyt. — Mura-Csd- 
nyi tanítóvá Molnár Antal oszkói vasmegyei ta
nító választatott meg. — A Zala-egerszegi főgyui- 
uáziumot a közokt minisztérium oly feltétellel, 
ha a megye évi 5000 frtot, a város évi 6000 Irtot 
h egyszersmiudeukorra 40,000 frtot tizet, a püs
pöki kertben 160,000 frtos épületben felállítja s 
világi tanárokkal látja el. Az uj főgyinn. részére 
egyesek is tettek alapítvány okát. F. A.

— A 4 iib n -s /,iv a ro k  érdemében a szom
bathely i iu. kir. pénzügy igazgatóságtól amaz ér
tesítést vesszük, bogy a nmítgu ni. k. pénzügy
minisztériumnak folyó évi október hó 26-áu kelt 
74662. számú magas rendelete folytán a II. betűs 
6 kros cuba-szivarok folyó évi november 16-től 
fogva 5 krnyi áron kaphatók. A dobánykisárusok 
utasítva lettek, miszerint ebbeli készletüket nov. 
15-ig bezárólag az illető nagyárushoz szállítsák be.

— Égy rég i ip a rá g .  A kosárfonást már 
a régi időkben jövedelmezó iparagnak tekintették, 
így szó vau róla, hogy Pliuius és Theophratus 
irataiban, melyek szerint néhány fűznem kiválóan 
alkalmas arra, bogy ágaiból kosarakat csináljanak. 
Cató meg épen azt állítja, bogy a kosárfonás 
czéljából való fűzfa-tenyésztéssel nagyobb jövedel
met lehet elérni, mint a szőlőtermeléssel. A ko
sárfonó ipar különösen Fraucziaországbau van ki
fejlődve, hol átlag 200,000 ember foglalkozik ál
landóan kosárfonással. Németországban ugyanezt 
a munkát hozzávetőleges számítás szerint 110 000 
ember folytatja. E'.ekből az országokból az ily
nemű tárgyak kivitele is igen jelentékeny. Így 
Francziaország és Németország évente átlag két 
és fél millió forint áru füzvesszőből fonott ipar- 
czikket szállít ki a külső országokba. A mi a 
nemes fűz termelését illeti, Fraucziaországban 
1867-ben 67,000 hektárnyi terület volt fűzfával 
beültetve és ezek a flizfaberkek nagyobbára rend
szeres művelés és kezelés alatt állottak. A német 
tartományok közül különösen B íjororsxágban ég 
Tbüringiában van a fü'.termelés és kosárfonás 
kifejlődve. A mi hazánkat illeti, itt a kosárfonó 
ipar és a nemes füzek termelése jóformán gyer
mekkorát éli s az előállított fonott árukaz ország 
szükségletét sem fedezik, nemhogy kivitelre jutna.

— A wzerűbb tü z » ltö * z e r  a víz
ben feloldatott timsó. A tinimből annyit teszünk 
a vízbe, amennyi csak feloldódik. Az oldatot vé
kony üvegpalaczkokba teszik és tűz keletkezésé
nél az égő tárgyra dobjuk. Az elpattaut üvegből 
kiömlő oldatból a viz gyors elpárologna, a timsó 
pedig a további égést lehetetlenné teszi.

— HU  j e l e n t ?  Két ur beszélget az utczán, 
— Te, mit jelent az, In az ember czipői csiko
rognak ? — Hogy még nincsenek kifizetve! — Ne 
mond! O'a akkor igazán csodálom, bogy az uj fel
öltőm is — nem csikorog!

— A p e tró le u m lá m p á k  explo ilá lrt- 
wrtnak o k a i.  Petróleumlámpákkal való gondat
lan bánás úgyszólván mindennapiak a szerencsét
lenségek. Ezek tulajdonképeiii okainak kiderítésén 
Berlinben egy szakértő bizottság fáradozott Ki
tűnt, hogy az az általános vélemény, minthi a 
szerencsétlenségek legnagyobb része a felülről 
való ki fújás által támadna, téves. Sót ily módon 
csak nagyon ritkán történnek robbanások, alig 
teszik az összes szerencsétlenségnek 1 perczeutjét. 
A legtöbb robbanás oka a fölbontás, gyors moz
gatás, vagy terdéntartás és a láinpík túlságos at- 
heviilése. Á .szerencsétlenségek megakadályozásául 
a kővetkező szabályokat ajánlják: 1. A pstroleuni- 
lámpáoak szeles és lehetőleg súlyos lábbal kell 
bírnia, hogy föl ue borulli issou. 2. Az olajtartó 
legyen fémből, ez legalább ajáulh itóbb, mint az

üveg és porczellán. 3. A ezilindernek jól kell il
lenie és úgy megerősítve, bogy a lég ue tolul
hasson oldalt a lánghoz. 4. A lángkarikának szi
lárdnak kell leunie. 5. A kauőcz legyen puha és 
ue nagyon tömör, szélessége pedig olyan, bogy 
könnyen be lehessen húzni. 6-szor Az olajtartó a 
lámpa használata előtt egészen megtöltendő, a 
töltésnél azonban égő lámpának nem Bzabad kö
zelben lennie. 7. A lámpát mindig tisztán kell 
tartani. 8-or. Kioltáskor a kanőezot a „breuner8 
magasságáig c-avarjuk föl s fújjuk el a cziliuder 
fölött. 9. Az égő lámpát nem szabad a léghuzam- 
uak kitenni. Ne járkáljunk tehát vele.

Vegyes rövid hírek.
A megy óhöl. Megyénk tevékeny alispánja 

a szombathely-rumi vasút vonalának Zilabérig, 
esetleg Türjén át Komárvárosig való kiterjeszté
sén fáradozik, hogy ezzel a vonal a déli vasútnak 
budapest-prágerhofi vonalával hozatnék kapcso
latba. — Kőszegen a szeptember hóban lefolyt 
ünnepnapok és király-látogatások emlékét a város 
egyik terén felállítandó emlékoszloppal fogják 
megörökíteni. — A kormánynak egy külföldi 
vállalkozó kou/.orcziumtiial egy fonógyár alapítása 
érdemében egy álló évig folytatott tárgyalásai 
végre eredménynyel fejeztettek b ) olyformán, hogy 
a fonógyár már a jövő évben 1 millió frt alap
tőkével fog felállittatni.

A liu/.rthól. /) király ő felsége megadta 
előzetes szanctióját a polgári hízás ság törvény- 
javaslatának benyújtására. — Felséges királyunk 
e hó 6-án Bjcsbe utazott, a hol WindÍ8chgrii*,z 
Alfréd bérez‘get bízta meg az uj osztrák cibiuet 
megalakításával. — K hó misodikán a magyar 
hölgyek brouzkoszoruját is szép ünnepséggel b »- 
lyezték el a honvód-szoborra. E'. a bronz-koszoru 
Zitának egyik jeles müve s 2 méter hosszú — 
József főherczeg 25 évas honvédfőp trancmoki ju
bileuma decz. 5 én lesz. — A temesvár-budapesti 
telefon-vonal tein uv ír-szegedi részén minap tar
tottak meg az elsó beszélő kisórleléket. A be
szélgetés a 120 kilométernyi vonalon kitünően 
sikerült. A vonal már decz. 1-óre nyílik meg. — 
Abb m a batárreudező bizottságban, mely a vitás 
tengerszem ügyében fog dönteni, a magyar és 
Osztrák bijügyminiszterek képviselőin kívül részt 
fognak venni a 1 e m b e r g i helytartóság, a 
galicziai helytartóság és Szepesin igye megbí
zottai is.

A külföldről. Harrisont, Chik&go polgár- 
mesterét meggyilkolták. — Az Eijfel-torony di
csőségét megirigyelték az angolok s most a lon
doni Wemley-p irkb m az E iFil-toronynál 17 4 
angol lábbal magasabb vastornyot emelnek. — A 
chicagói világkiállítást múlt bétfőu zárták be. 
Összesen busz millió ember látogatta. — Matejko 
a lengyelek egy<k leguagyobb festőművésze a 
napokban meghalt.

Irodalom.
— A közeledő újév alkalmából min

den olvasó gondolkozni szokott afelől, mily szép
irodalmi Inpot rendeljen meg családja részére. A 
választás nem könnyű, mert uem egy oly szép
irodalmi lapunk van, melynek sikamlós béltar
talmát a család serdülő tagjainak kezébe adui 
nem lehet; oly lapot kell tehát mindeu családnak 
tartania, amelyben szí vnemesitő erkölcsöket emelő 
s szórakoztatva tanító olvasmányokat talál az 
olvasó, legyen az akár serdülő, akár felnőtt, akár 
már előhaladott korú tagja is a családnak. Ily 
lap a „Képes Családi Lapok8, melynek goudos 
szerkesztése különös figyelmet földit arra, bogy 
bár mely fiatal leánynak is ép úgy kezébe ad
hatja az anya, mint a hogy élvezettel olvashatja 
ő maga is. E lap körül az ország első rangú irói 
tömörülnek. Illusztrácziói művészi kivitelűek s a 
lap mégis a legolcsóbb valamennyi szépirodalmi 
lap között. Melegen ajáuljuk a lépőt olvasóink
nak. — Mutatványszámokat ingyen és bórmeutve 
küld a kiadóhivatal.

— Éj zen em ű . Hubir Gyula, a kiváló 
zeneszsrző, akinek népei ila. közkedveltségnek ör
vendenek, „ Badacsony tövi nóták* C'.iin alatt újab
ban 10 eredeti m igyar népdalt adott ki; Bagó 
gerle fájdalmában . . . Bonniul a szűrömet is . . . 
Valahol egy kis lány terem .. - S ’.erettelek, nem 
tagadom ..  . Bír csak sohse láttalak volna . . . 
Csörög az ág. hull a levél . . . Eladom vagy el
cserélem . . . Mint a csillag a . . . Hugóm uszony 
selyerakedvét. . .  Cüm csőm, félre búb ínat . . . 
Ára 3 korona. — Felhőjük rá zenekedvelőink 
figyelmét.

— N em zeti Í*kol» czirn alatt Bmedek 
Elek szerkesztésében és kiadásában hetenként 
megjelenő tanügyi lap indul meg november vé- 
gén. A lap — mint halljuk — első sorban a ta
nárok és tanítók (tanítónők) erkölcsi és anyagi 
érdekeinek lesz minden tekintetbdii független szó
szólója. Előfizetési ára 4 frt. Előre is ajáuljuk a 
nemsokára megjelenő mutatványszámot a tauügy 
embereinek figyelmébe.



— Az Atlieiiacuiii Képe* Irodalom 
történetből (-zerk. Beölhy Zsolt) megjelent a 
12-ik füzet. Nugjobb részét Széchy Károly, ii 
kolozsvári egyetemen sí mngysir irodalomlörtén* t 
tanárának dolgozata foglalja" el Zrínyi Miklósról, 
a XVII. század e nagy alakjáról, ki mint hadve
zér és politikus, kóllő é> hadtudományi iró egy
aránt, kivált, kortársai kozni. Széchy tanulmánya 
felöleli egész működését, oly széleskörű tudással 
s oly mélyreható Ítélettel méltatván azt, hogy e 
dolgozat mindenkor számot tog tenni a Zrínyi 
irodalomban. A füzet második czikkéb-n R»PP 
Kornél : Gyöngyösi é< Lislius László czim alatt 
m^g csak Gyöngyösi éh téröl szól, összegezvén a 
kutatások eddigi eredményeit. A füzetet számos 
szövegilhisztráczió díszíti, u. m. Eszterbázy Mik
lós nádor arczképe, a Csáktornyái vár, a szigeti 
veszedelem c/imképe. S'igetvár a XVI. században, 
a híres eszéki hid és * rőditmény, melynek elfog
lalásához Zrínyinek oly nagy dicsősége fűződik, 
Uj Zrin vára, melyet a költő építtetett és a Zrí
nyi-emlék a kiírzsniieczi (most Zrinjifalvi) erdő
ben; a második czikkben eddig Gyöngyösi arcz- 
képe és aláírása. — Külön mellékletül: Geleji 
Katona híres Őrig Graduálja s Zrínyi Miklósnak 
egy nagyobb alakú remek arczképe van mellé
kelve a gr. AppOuyi Sándor-féle gyűjteményből. 
— E szép vállalatból minden füzet ára 40 kr. 
Kapható minden könyvkereskedésben. — Jókai 
Magyar Nábobjának illusztrált kiadáséból a 1(1. 
(utolsóelőtti) füzet jelent meg az Athenaeumiiál 
*-gy színes aquarejl és számos szövegképpel. A 
tüzet ára 40 kr.

— I lr .  Tolily Izftwzlö Budapest székes
főváros főlevértárnoka, u ,Törvényliati*sági Nap- 
tar* szerkesztője előfizetést hirdet a .Törvényha
tósági Naptár* 1804-iki folyamára. A „Törvény
hatósági Naptár" czélszerüségét és hasznaveheto- 
ség^t előkelő helyeken elismerték ; igy gr. Teleki 
Géza, gr. Szapáry Gyula, gr. Csáky Albin, dr. 
Wekerle Sándor volt és jelenlegi miniszter urak 
és Builapest székes-főváros polgármestere több 
ízben ajánlották azt, a saját hatáskörük alatt álló 
hivatalos közegeknek. A díszes kiállítású Nap
tárnak, mely körülbelül ha tód fél száz oldalra fog 
terjedni, ára fűzött példányban az eddiginél is 
olcsóbb, t. 1. 1 frt, keménykötésü példányban
1 frt 20 kr. lesz, tehát hallatlanul olcsó. Az. elő- 
fi'.eté-i, illetőleg ni* grendelési ivek azok véte
létől számítva két hét alutt a „Pesti könyv
nyomda-rész vény-társaság*-hoz beküldendők.

Szerkesztői üzenetek.
— S .  N. „A (ivanafiilva m uraszom bati vasút rövid 

történ* t*', ii. < gy uj va-ui i tervnek szü le tése11 czimtl köz- 
l-m éiiy  e l l ő n e  i! • zelt, s a  m ennyire időszerű lesz, a 
jövő szám ban hozzuk

A nap és éj hossza. PlaMl 4raU!
A n ap .4 Iniilil Búza .— 6.50

I kei “y“* uyng Árpa 6.50
szik 5.30

12. 7- 2 4.26 11. 9 6.36 Zab 6 50i:t. 7 4 4 25 11 57 7 34
i i . 7. 5 4 24; es!f | 8 41 Hajdina 6.80 7.—

7. 7 4.221, 1. 0 9.50 Lenmag —. —11 5"
7 .8  4 21 1 23 11. 2

17. 7 10 4.20' 1.42 ir-Kií Kukorica 6.—
1H. 7.11 4.19 1 59 0 15 Köles 4.3ö 4.50

Budapesti gabona-árak. Bécsi gabona-árak
Búza 7 40 775 Búza 7 80 8.18
Rozs 5.60 5 75 Rozs 6.65 7 12
Tengeri 4.95 4 97 Tengeri 6.95 8 75
Köleh 4.30 4 70 Köles —.—
Zab 6.96 7.30 Zab 6.86 7.95

Nyilttér,
Az e rovat a la tt  köz tö ltékért uein felelős a szerk.

U p n n p h p rn  f i tcs- k ir  u Jvari 8*állitó) s e ly em g y á ra  l ic m ic u c iy  U. Züríclibon, p riv át megrendelőknek 
közvetlenül szá llí t :  fekete, fe h é r  *'m színes selyem szöve
teket, m éterenkén t 45  k r tó l  II f r t  65 krlg  postabér és 
vámm entesen, sim a, csikós, koczkázott ■'S in iu tázo ttakn t. 
dam aszto t s tb . (m integy 2 t )  kiilöiiliöző m inőség és 2O0 i 
külöm liöző szín s á rn y a la tb a '!)  M inták pó->tafordulőval 
kü ldetnek. Svajczha cziinzett lev. lekre  10 kr*>s és levele *" 
la p o k ra  5 kros bélyeg ragasz tandó . ]

_  H I R D E T É S  EK.  

m° Meghívás.
Minthogy a szent-gotlliárdi kei öleli be 

tegsegélyző pénztár mellé szükségelt válasz
tott bíróság választása czéljóból f. évi okt. 
29-ére kitűzött közgyűlés r kiküld. részvét
lensége miatt megtartható nem volt, a vá

lasztás megejt ősére ujabbi határidőül f. é. 
november hó 19-ónek d. e. 10 órája
tűzetik ki Szt. Gottliárdon, a pénztár helyi
ségébe, in.dy közgyűlésre a kiküldöttek ezen
nel meghivatnak azzal, hogy a megjelentek 
számára való tekintet nélkül a közgyűlés 
határozni fog.

Szí nt-Gotthárdon, 1893. október 31.

Nagy József,
tb. főszbiró

áriaczelli -*+■ 
Gyomorcseppek

lánosan Ismeretes li:
gyomor bajoknál, nélkülöző

bűzös leh-jlet. felfujtság. savanyu lelböttogé'. asmenés. gyom. 
réyés, felesleges nyálkakirálasitás, sárgaság, undor és hányás, 
gyemorgörcs. szűkülés.

Hal li ili>s»syoKyszernek bizonyult fejfájásnál, a mcnynyiln n 
r í  a t v mmirtől szárm azott, gyomortulterhelésnél é telekkel e> 
ilaloklra!. giliszták, májbajok é* hlmorrhoitláknál.

Em lített bajoknál a lltiriiiezelll gyomonnrinirli
évek óla kitűnőknek bizonyultak, a  mit száz inejí száz 

bizonyítvány tonnáit. K|?y k is üveg ára 
használati utasítással együtt 4" kr., nagy 
Üveg á: a 70 kr.

M agyarországi főraktár: 
l  ö r i i l k  .1  n / . s e f  gyógyszertára 

H ii<la|iesl. K irály ntcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék 

megtekinteni:! Csak oly cseppeket lessek 
elfogadni, melyeknek burkolatára  zöld sza
lag van ragasztva a készítő aláírásával iC 
Brady) és ezen szavakkal: „Valódiságát bi

.4 l/ni'íner*//í g yom oreoeppe ti va 
lodiau kaphatók.Hl

Muraszombatban B ö 1 c 
gyógyszertárában.

s Béla

Korcsmárosok figyelmébe!
Szent-Sebestyén községben, közvetlen a templom 

mellett fekvő é g j  Imit* «  moha, egy kényelmes 
takaréktüzhelylyel ellátott konyha, ÍKtininn 
é« 2 pinc/őből álló

korcsma-épületem
(tiizmenles an ya g ió l)  és külön épü't istáió és p a j 
tából á lló  gnzd. épületekkel. hold ingatlan brr-
fokkal isii I. január l-töl lógva ju tá n yo s bérlet 
u tjá n  bárm ily hosszú időre elfoglalható /i bérbe- 
venni szándékozók a feltételeket vagy Írásban vagy 
személyesen bárm ikor m egtudhatják a/u 'Íro ttn ál

Szent Sebestyén, 1893. október 27.
K o u d i l a  János ,

ház és földtulajdonos.

| E s z e n c z i á k a t
rum , coguac, mindennemű 
szeszes i ta lo k , a sz ta li li
kőrök es kiilönlege-sógek
■i/o.ma i oiliibá/.li.italian e|. 
Készítésére a legkitűnőbb 
iiiiiiőségbeii szállítok. 
Azonfelül aj tulok 80 fokú 

vegyileg H z a eczeteszen- 
u/.iál kell"iiies i/.ű boreczet 
es közön.ege* fezetek gyár- 
lasálioz. l. -irasoa es haszná
lati utasításon ingyen mellé- 
kelteinek.

'^'unaiő ned iiiTny ért keze«ke«lek.
Á- lapo t b trm eutvo  kü ldök .

E*o3lák Károly Fiilap
Uszencziák-különlegességek gyára 

P  R  A G.
Megbízható ügynökök kerestetnek.

Az Eszterházy-Cognac a legjobb!
Csupa legmagasabb í a  cognac-gyártm ány 

i éremmel kitüntetve. 1 srfl **»
ok k itűnősége m ellett 
lábbi, első rangú  sz a k é r

tők álta l k iá li i to tt  a já n ló - le v é l:

a |  2
é r -1

l

2000-nél több elis- 
3iő levél!

A Gróf Eszterhássy Géza-féle angyalföldi cognacgyár tek.
igazgatóságának Budapesten.

A m. kir. mérnöki szakiskola kémikai vegyintézete és a budapesti kir kereskedelmi 
törvényszék hites vegyésze, dr. Neumann Zsiginond ur által hivatalból teljesített s általunk 
tudomásul vett vegyboutások alapján az Esterházy-Cognacot betegeinknél alkalmazásba 
hoztak s azt a vele elért eredmények folytán, már annak minősége következtében is mint 
a francéin gyártmányokkal egyenrangú készítményt a legjobban ajánlhatjuk.

Budapest, 1892. évi november hó SO'-áu.
L)r. Ángyán Béla, Dr. Báron Jónás, Dr. Kelly Károly,

egyet. m. ta n á r  egyet. m. ta n á r  egyet. ta n á r

Dr. Poor Imre Dr. Itéczey Imre Dr. Sliller Bertalan
egyet, ta n á r  egyet, ta n á r  egyet, tan á r

Ür. Tanffer Vilmos
egyet, tan á r

Kapható kicsi és nagyobb palaczkokban jutányos ár mellett !\[áfc||iti*t II V ilm á it?
r ú v / . c r á r u - l i c r e  k « < l ó v é l > i - u  M I I K  I M M f l l f  I T B l X . ^ b U l l l l l l l  1  l l l l l l l a

g a z d a sá g i g é p g y á r ,  vas- é s  fém ön töde  
S/.OM It I T I I K I z Y K X

a ján lja  a je lenkor legújabb  8 legjobb, cs. és k it 
szabadalm azo tt, egyedül e redeti

„N ew -H u n garia -D rill“
sorvető-gépet, 4000 darab o n  felül forgalom ban.— 
S z ó rv a  v e tő -g é p e k e t, sz e c sk a  vág ó , r é p a  vágó ,
cs. és k ir .  szabada lm azo tt

„N on  p l u s  u l t r a 11 és „ D u p l e x - ( l a r á l ó “
csöves te n g e r i  d a r á ló  és 
te n g e r i  m orzso ló  g-peket 
kézi-, járgány- és gózbaj- 
tá sra . -  S /akrendtz* i ii 
a c z é l-e k é k e t, es kir .zab  
2 és 3  h o ro zd ás  ekék* l ,
H',U00 drbon felül forga 
lom ban; különféle föí.lmi 
velő gépek* I -s < sr.közokei 
C séplőgépek , o !ajk*;>/.I<ö 
g é p e k , k o r  s a jtó k  síb 

M im iin a legkitűnőbb
kivitelből!, jó tá ll :.a és előnyös felté te lek  m ellett. — Aj n juk  to v ib b á  ujom iaii, a kornak  m egfelelően, legczélszerübben 
b erendeze tt > .. , . .  ,

nagy vas- es tciu-ontodenket,
öntvényeket készilfl.ik  sa já t vagy idegen m inták  u tán .

Fii a l»lo ii é s  s© p f o r m áz á s !
60 elsőrendű kitüntetés! ZZ U

Turbinák, malomberendezések magas őrléshez, gőzgépek stb.
K i v á l t a i r a  k é p e s  á r j e g y z é k k e l  b é r  m e n t v e  s i n g y e n  s z o l g á l u n k .

Muraszombatban Moixner Mátyás vaskeieskedönél van bizományi raktárunk.

Nyomatott Griinbaum Máik gyorssajtóján Muraszombatban.
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