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Az iszákosságról.
Nagyon szigorú erkölcsi) ró a/, ki az örömet és mulatozást az 

emberek társaságából egészen ki akarná küszöbölni Ha valaki elfá
radt —  már most akár kézzel, akár észszei dolgozott, szórakozás, 
felvidulás, es felüdülés után vágyódik es nj erőt és uj kedvet keres 
és talál egy baráti őszinte mulatásban.

S a társadalom bölcseleti fugaima is azt kívánja, hogy ne elszi 
getelve egymagának éljen az ember, hanem az életet mind magának 
mind másoknak kellemetessé, élvezetessé és boldoggá tegye, mint a 
közmondás mondja, hogy minden embernek legyen meg a maga öröme.

De épen ez a legnagyobb baj, hogy sokan az örömet, a mula
tozást túlhajtják és oly eszközben keresik, mely az emberi méltóság
gal homlokegyenest ellenkezik; mert az oly öröm, mely a halál kar
jaiba visz, az oly mulatság, mely agyvelő-lágyulással, —  őrültséggel 
végződik, oly ivás, melynek szélütés a vége; az ily élvezet csakis 
romboló hatással lehet az egész testi szervezetre: mindenki b e lá tja !

Ez pedig nem más, mint a mértéktelen élvezése a szeszes ita 
loknak, vagyis az iszákosság

Az iszákos folytonos ingert, kívánságot érez magában a szeszes 
italok után.

Ezen inger ösztöuszei üleg vissza-visszatér ugyannyira, hogy az 
ember önmaga felett uralkodni sem tud, második természetté válik; 
de napjainkban, midőn a bornak, sörnek, pálinkának stb. szeszes ita
loknak hatását s a mértéktelen ivásnak szomorú keletkezéseit min
denki ismeri, mégis mit tapasztalunk ? hogy osztály-, nem- és kor
különbség nélkül találkoznak, kik a szükségtelen, a mértéket túlhaladó 
ivásban élvezetet keresnek, pedig nagyon jól tudják, mikép —  mint 
az orvosok és a tapasztalás világosan, kézzelfoghatóing bizonyítják 
—  mérték feletti ital a gyomrot meggyengíti, a nedveket, a vért meg- 
routja, az idegeket erőtleniti, a szellemi tehetségeket eltompitja, mind 
az idomrendszert, miud az egész testi szervezetet rendes működésében 
megakadályozza, a miből azután különféle bajok és betegségek szár
maznak, pl. a tagok reszketőse, görcsök, köszvéuy, vizi betegségek, 
agyvelő-lágyulás, őrültség, gutaütös stb.

Áz igaz, az erős természet birkózhatik bizonyos ideig az ital 
rontó erejével, mindamellett a baj előbb-utóbb kitör és sietteti a ha
lált. A méreg egyszerre öli meg a testet, —  a bor, de még inkább 
a pálinka lassan, de a mily lassan, épen oly bizonyosan.

S  annak daczára, hogy a szeszes italokból való mértéktelen él
vezés ily káros, ily ijesztő következésekkel van összekötve, nem kell-e 
épen azért kárhoztató Ítéletet mondani azok felett, kik ily emberirtó 
szert árulnak és ezáltal annyi baj és szerencsétlenség okozói.

A „snapsz-butikok" megtalálják egész nap fogyasztó közönségét. 
Mennél olcsóbb annál jobban k e l; mennél jobban működik, eltom- 
pitva az észt, annál keresettebb. (Vége köv.)

Ju lius havi teendők a gyümölcskertben.
E  hóban már előmunkálatukat kell tenni a jövő évi gyümölcstermés 

érdekében. A termörügyek képződését ugyanis igen lényegesen elő lehet segi- 
teiii az által, ha a gyümölcsfákat híg trágyával megtrugyázzuk. Híg trágyául 
a liidlásokbau levő trágyalevet használhatjuk ; de mindenféle hulladékba1 is 
lehet híg trágyát készíteni, viz vagy moslék hozzáadása által. A nagyobb 
fáknál a fa törzse körül egy méternyi távolságra kell a földbe lyukakat fúrni 
fnldfúróval, vagy ásóval, illetőleg hegyes fával, s e lyukakba öntetik a trágya 
ií y, hogy «gy-*'gy fa legalább 3 —4 öntöző-kannával kapjon trágyát

Ha a trágyaléhez trágyasó vagy csoutliszt tétetik, ez a jótékony hutást 
nagy mértékben elő fogja segíteni. S  megjegyzendő, hogy az ily trágyázás 
a gyümölcsnek tökéletes kiképzüdésére is igen előnyös befolyással bir.

Nagy fáknál, melyek nem nagyon jól teremnek, a fa körül még egy 
második körben, távolabbra is lehet lyukakat készíteni s azokba is trágyát 
önteni. Kis fáknak, melyek a nélkül is erőteljesen uőuek s melyeknek jó 
földjük van. nincs szükségük ily trágyázásra. A trágyázáson kívül a jövő évi 
gyümölcs-termés előmozdítását az által is eszközölhetjük, hogy a gályák 
hegyeit becsipkedjük, vagy ha a hajtások már igen erősek volnának, megso
dorjuk, ez által a sodrás alatti szemek termőrügyekké alakulnak.

A beoltásra száut tákat, oltás előtt pár nappal erősen meg kell öntözni, 
a gulyákat, melyekbe oltószemet akarunk rakni, meg kell rövidíteni ; az ol- 
tőszemet oly gályákról kell veuui, melyek a fának napos oldalán uőttek, s 
a szemet úgy kell leveuui, hogy vele legyen a lelke, azaz az élőcsira, miért 
is czélszerii lesz azt lemetszeni, hogy egy kis fa is legyen rajta, máskülön
ben a szem ugyan benő, de nem hajt ki. Ha lehetséges, a szem az ágnak

Od pijanoszti.
Prevecs sziguren birouv-jákoszti je  on, ki bi radoszt i oveszel- 

jávanye z-eslovecsanszkoga tüváristva szploj vö steo sztrejbiti. Csi je 
stoj obtrüdno —  ali je  z-rokouv, ali z-pánietjov delao —  szi zgucsá- 
vanye. razveszeljávanye i otávlanye zselej, nouvo moucs i nouvo vo- 
lou szi iscse i nájdtí v-oveszelj tvanyi.

I tüváristva inodreuo razmejnye tüdi tón zselej, ka cslovek naj 
nozsivé jedíno szám szebi, nego naj zsitek tak szobi, kak drűgim tüdi 
/.a uászladuuga, zsivlenoga i za blájzseuoga vcsiní; kak obcsinszka 
rejcs právi, naj vszáki cslovek má szvojo radoszt.

Ali rávno je  tou faliliga, ka nikáki lou radoszt i oveszeljáva- 
nye vnejmar vzsivajo i vu táksem deli je iscsejo stero sze z-cslove- 
csov picim nitoszijov nikak ncglilia: ár je  lou taksa radoszt, stera 
szmrti v-nárocsa pela, tákse veszeljé, stero mozgó pregene i z-odno- 
rejnyoui sze dokoncsa, —  tákse pilo, steroga konecz je  bozsi-zslak; 
tákse zsivlejnye szamo li kvárdelajoucse zná biti na tejlo gledoucs, 
tou vszaksi prevídi!

Tou je  pa nej drüjgo, kakti nemertücslívo vzsívanye mocsne 
pítvine, ali szi pijanoszt.

Pijdni cslovek vszigdár rasilo, zselejnye obcsüti vu szebi za mocs- 
nov pítviuov.

Eto rasilo szamou odszébe nazáj i nazáj pride tak na teliko. 
ka cslovek ober szébe ni goszpodüvati uevej, i po navajenyej sze 
nyerni na drügo natúro obrné; —  pa v-zdásnyem czajti, gda víua, 
söra, palinké i drüge mocsne pítvine kvárno skodlivoszt i tóga ue- 
mertücslivoga pila zsalosztno naszledüvanye vszáki pózna, döuok ka 
zememo na pamet? —  ka brezi rázlocska klaszov, szpoula i szta- 
roszti sze nájdejo, ki v-tom nepotrejbuom, nemertücslívoin pili iscsejo 
zsivot, csi gli prevecs dobro znájo, ár tou i vracsitelje i cslovecse 
previdejnye tüdi szvetlo szvedocsi, ka ober mertüka bodoucsa pijt- 
vina zsaloudecz oszlabi, krv pokvari, zsivot odmoucsi szprávi, pamet 
zatopí i czejloga tejla nápravo vu nyéuom redovnom gíbanyi zasztávi, 
z-koj sze potom vecsféle faling i betegouv pobüdí, napéldo: kotrig 
trepetanye, kres, protin, vodeni beteg, mozgouv razpüscsanye, odno- 
rejnye, bozsi-zslak itv.

Isztina je , ka mocsna natűra dugó prouti zná osztáti toj pit- 
vine skodlivoj moucsi, ali záto dönok beteg prvle ali szledi vö vdári 
i szili szmrt. —  Cseiuér na ednouk bűje tejlo, vína pa ali pálinka 
pomalej vmárja, ali kak pomali, rávno tüdi tak gvüsno.

1 rávno za tóga volo, ka je ti mocsni pitvin nemertücslívo vzsí
vanye tak skodlívo, z-táksim sztrahovitim naszledüvanyom je  vküp- 
prikapcseno —  jeli nam nej terbej potvárjajoucsi szoud prineszti 
ober oni, ki tákse lüsztvo zaprávlajoucso pítvino odávajo ali szi tr- 
zsijo i telko nevoule i neszrecse zroküjejo.

„Palincsne butike," czejli dén májoszvoje píveze. Kam falejsa je , 
tem bole ide; kém b de zatopí pamet z-szvojov mocsjouv, tem jo ráj 
nüczajo. (Konecz pride.)

Jakopéscseka delo v-szadovenom püngradi.
Vu etom meiszeczi zse naprej moremo delami uaj vu prisesztuora szád 

moremo pripouvati. One tálé, gde te szád bode lehko naprej pomore, csi to 
drevje z-tekoucsim gnojom poguoji. —  Za tou guojenyé lehko nüczani pri 
szviuyszki lavej sztojécso gnojsuiczo; ali vszega féle színétje tüdi lehko tákso 
guojsniczo naprávi, vodou ali pomije more kezuj vlejati. Pri véksem drevji 
odszpodi v-zemlo lükuye terbej szvedrom vertati edua od te drüge na eden 
meter dalecs more biti, z-táksim szvedrom, sterim zemlo vertajo, ali z-lopá- 
tov ali z-opicsenim leszom i v-té lükuye sze nalijé te gnojsnicza, tak — ka 
vszáko drejvo naj dobi 3 — 4 verese. Csi sze k-toj gnojsuiczi szou ali csoutna 
méla kezuj zmesa, vu velikom mertiiki naprej pomore tou guojeuyé. Zuner- 
kati szi moremo, ka tákse guojenyé na vö osznovlenyá szádá je tüdi dobro. 
Pri velikom drevji, stero nesc.se dobro roditi, odszpodi escse vu eduom drii- 
gom knlombári liiknye naprávi in o i tani tüdi notri nalejénio, kak szmo zgo- 
raj pravili.

Múló drevje. stero je vu dobruj zemli, ne nücza táksega gnojenya. Zvöna 
guojeuya escse szád pouvanye naprej pomoremo, csi veja spicze odrejzsemo 
malo ali esi je veje ua veliko zraselo, tak uyé malo zaszücseuio.

Za czepleuyé drevje z-nisterimi duévi naprej moremo dobro polejati; 
veke, v-stere czepleuyé dőli denemo, moremo prekrátiti; czepké zvek moremo 

J vzéti, stero je od szuncze krája raszlo, to czepké tak moremo dőli vzéti, ka 
naj zsuyim bode düsa tüdi tou je  toi\ ta zsivoucsa klicza, tak je  pripravaa



keleti vagy éjízaki oldalába rakatik, mert ott védve vau a nap égető heve 
ellen s legjobb mindig jó meleg eső után szemezni.

Tizennégy nap múlva a szemzés után már meglátszik, hogy megmaradt-e 
a szem, ha igen, akkor a levél szára még zöld s az érintésre lehull, de ha 
száraz lett és erősen áll, a szemzés hiábavaló volt. Utóbbi esetben ismételni 
lehet az alvó szemre való oltást egész szept. közepéig. — A múlt évi meg- 
fogamzott oltásokról, közvetlen az oltott hely felett, gondosan le kell metszeni 
az állva hagyott törzsöket, s a sebet faviaszszal be kell kenni. — A mely 
ágou túlságos sok gyümölcs van, úgy, hogy a fát félteni kell, azt alá kell 
támasztani, vagy jó  lesz a gyümölcs egy részét letördclni. E/.t akkor is kell 
tenni, ha szép, nagy gyümölcsöket akarunk nevelni.

Aztán még arra is legyen gondunk, hogy ott. a hol hernyók mutatkoznak 
azokat elpusztítsuk. A pusztítás már az által is megtörténhetik, hogy a hernyó- 
fészkeket levágjuk vagy hernyófáklyákkal leégetjük. „U. K .“

Helyi és vidéki hirek.

tak dőli vrezati, ka uaj malo lnsza tüdi bode pouleg, ovacsi to oko zaraszté 
tiidi ali nede odgnalo.

Cs> je mogoucsno, to okou sze kak szuncze gór ide notri dene, ár je  
tani zakrito. ka ta velika vrocsina nemoro kczuj, — náj bogse je  czepiti po 
ednom toplom dezsgyi.

Za stiriuajszet ilní /se leliko kebzüje, jeli to okon osztáne, esi osztó ne, 
teda esőse zeléno lisztje má, — esi sze ga teknenio, dőli szpádne, ali esi je 
szüho i mocsno sztojí, te je  zámán delo bilou. V-tom szlednyem leliko po- 
nouvi v-to zas/.pánn okou tón c/eplenyé, do Mibaoscseka szerdine. Ka sziuo 
preminoncse 1* to vczepili. z oni mladik ober czeplanya szkerblivo to mludé- 
zen moremo dőli zrezati i tani z voszkom zvoscsiti.

Na steroj vejki doszta szadii jeszte. tak ka sze za czejlo drejvo leliko 
bojimo, tákse tel bírj dobro podprejti ali nika száda dőli pobrati. — To teda 
tiidi tel bej csiniti. esi Misém o véli ki szád zadobiti i pripouvati. Escse na tón 
tüdi ne jino szkeib, ka tani gdo sze gmiszaiicze szkazsüjejo, nyé prepravmo ; 
prepríi1' lányé sze zso I. hko sztem tólom tüdi zgodí. ka goszancz gnezda dőli 
zrézsemo, ali nyé szkalami dőli zazsgémo.

— L a p u n k  m ai szám a, szintúgy az ezelőtti néhány 
— munka tu 1 halmozodottsága miatt megkésve jelent meg, 
mely késésekért tisztelt olvasóink szives elnézését kérjük.

— T ö r ö k  l i r n ö  kir. közjegyző folyó lió I8-án körünkbe érkezett., s 
egyenlőre csak egy napot töltött itt, hogy a körülmények iránt magát táj*'-- I 
kozza. Lakást vett fel a Grimmling-féle házban s ugyanott irodáját szep
tember 15-én fogja megnyitani.

— A z  á l l ó  v iz e l i  levezetése czéljából Muraszombatban ezelőtt ki t 
esztendővel végbevitt csatornázási munkaiatok azóta teljesen felügyelet nél
kül vaunak, s ma-holnap a pár ezer forint amit e czélra fordít ott unk, telje
sen kárba vesz. Már szóba került a tisztítás a képviselő-testületi közgyűlésen 
is annál inkább, mert a mellékiitczákbau a viz nagyobb esőzések alkalmával 
épen nem folyhat le. A helyreigazítás most történhetnék mialatt a csator- I 
názást vezető rét mester körünkben vau. — íla  már sehonnan sem történik 
semmi e tekintetben, úgy felhívjuk a megyei alispán ur becses figyelmét, a 
ki a munkálatokat annak idején megrendelte, s kérjük hogy intézkedjék, 
hogy azok elhanyagolás által teljesen meg ne semmisüljenek.

— M i l á n  s z e r b  K ir á ly ,  aki barom év előtt Muraszombatban léte 
alkalmával oly nagy ünnepélyekkel fogadtatott, s aki a közönség előtt oly 
férfias szép megjelenésével olyan méltó feltűnést keltett: váló pert indított 
neje Natália királyné ellen. — A királynő, akivel 1- év óta él házasságban, 
egyike a legszebb asszonyoknak, akiket képzelhetni; ö nem akar semmikép 
sem a válásba beleegyezni, azonban a szerb egyházi bíróság, a király akarata 
folytán az elválást már legközelebb mindenesetre ki fogja mondani. Az 
elválás okául azt mondjak, hogy a királyné kelleténél jobban szeretett bele
avatkozni az ország dolgaiba, és pedig olyan szerencsétlenül, hogy többnyire 
mást akart, mint a férje, akivel férje a király ellenség volt, az neki rende
sen jó  barátja volt. — Némelyek azt csak ürügynek mondják, s valóságos 
oka az volua, hogy a király beleszeretett egy előkelő állású kisasszonyba, 
akit elválása után nemsok idő múlva nőül is fog venni.

— M u l l  l ió lo n  k ö z ö l t ü k  a belügyminisztérium egy rendeletét 
mely szigorúan elrendeli, hogy nyilvános helyeken a nyári hónapok alatt a 
fertŐtlemtes rendesen eszközöltessék, ennek daczára vendéglőinkben ez még 
sem történik — és ismételten felhívjuk a hatóság figyelmét e körülményre.

—  A ilo iig y . Az egész vármegyében a folyó évre 21 ezer 907 írttal 
több egyenes adó lön kivetve, mint múlt évben, s folyó évi június hóban 
22 ezer 490 írttal volt kevesebb befizetve, mint múlt évben ilyenkor. Csu
pán hadmentességi díjban az egész vármegye területén 27 ezer 572 forint 
van hátralékban, amelynek behajtása az aratás után a legszigorúbban fog 
megkezdetni.

— l i o i i s z  A l a j o s  muraszombati születésű növeudékpap mai napon ■ 
tartja a muraszombati plébánia temploinbau legelső szent miséjét. Uoldogsá- ! 
got és megelégedést kiválniuk az ifjú lelkész jövő pályáján, jó papot az egy
háznak. becsületes jó  hazafit a hazának !

— í  s á k l o r n y á n  az elhalt iáéra István helyébe járásbiróul iáimon 
Lajos perlaki aljárásbiró lön kinevezve.

—  B e r k e  l . a jo *  tótkereszturi kereskedő a muraszombati kórház-alap 
javára 5 irtot küldött be e lbpok szerkesztőségéhez, a melyet illető helyére 
juttattunk, s a nagylelkű adományzónak ez utón köszönetét mondunk.

— l i l e k i  I s t v á n  v ő g l i o l j i  l a k á s  ellen haza elleni izgatás miatt
tétetett e járásbíróságnál feljelentés, a vizsgálat folyamán azonban a magán 
panaszló látva panasza alaptalanságát, azt visszavonta. Ezen alkalomból pa- 
naszlott Klek! István felkért bennünket annak kijelentésére, miszerint azon 
vád, hogy ő a magyar állam ellen izgatott, vagy a magyar állam intézmé
nyéiről becsmérőleg nyilatkozott. — valamint azon többször szóba jött állí
tás, mintha ő a gyermekeknek Hegedében iskoláztatása mellett izgatna: t e 
jesen alaptalan és csak a kóhidai tanító személyes buszújából ered. Kijelenti 
Klökl István, hogy .Magyarországot mint kedves hazáját szereti mindennél 
inkább, büszke arra, hogy magát magyarnak nevezheti, egy megbecsülik lb n 
kincsnek tartja a magyar hazának fia lehetni s kész volna azért bármik"!- 
életét és vérét feláldozni. (E  fenuti nyilatkozatot örömmel vesszük tudomá
sul annál is inkább, mert uii is többször hitelt adtunk a Klekl István elleni 
vadaknak, örömmel veszünk tudomást, azért is, mert ily értelmes és befolyá
sos polgárra a magyarosodás szent ügyének szüksége van. Szerk )

— I j  i» o s la la k u i ’<ak|»4‘ ii/ tú i' járásunkban, a battyándi és tótke
reszturi postáknál postatakarékpénztár lön berendezve.

— A M ziilök g o u d a t  I m it á g a  folytán Alsó-Csalogány községben 
folyó hó 16-áu nagy tűz keletkezett, ilüll István gyermekei ugyanis a ház 
mellett játszadozván, meggyujtottak egy szalmakazalt, amelytől a tűz Ilüll 
István házára, majd llécz.eg János szomszédos házára harapözott át, s az 
erős déli szél által élesztve mindkét ház gazdasági épületek együtt porra 
égett. Biztosítva egyik ház sem volt. az összes kár 1200 írtra rúg.

— Tii/.e*«‘t t ‘k .  Benedeken Lőve nyák János és Berke Lajos tulajdonát 
képező ház folyó hó lO-éu esti 9 órakor ismeretlen okból kigyult és leé
gett; az okozott kár 290 írt. — Seregliázáu Bzkledái l'Vrenc/.né háza gyűlt 
ki folyó hó 13-án éji 1 órakor és melsék épületeivel együtt porrá egeit; a 
tűz amint gyanítják szándékos gyújtásból keletkezett.

— A s z ü lő i  g o n d u l la n s á g  áldozata lett ismét egy gyermek V ö
rös István halogyi lakos és neje éves gyermeküket f. hó lO-én a bölcső
ben lionii hagytuk. Mire haza érkeztek, a csecsemőt, a bölcső madzagjára 
felakasztva és megfniadva találták.

— A m e r i k á b a n  a múlt hő végén tartottak New-York szomszédsá
g b a n  egy szinelőadást, a melynek előadásához 2000 színész volt szükség, s 
és a színpad egy 10 holdas terület volt.

— ■ 'r a n e / .ia o i 'sz á g lia ii  legközelebb oly törvényt hoznak, hogy azon 
apák, a kiknek hét vagy több gyermekük van, a személyes keresetiadó fize
tése alól felmentetnek. A franczia törvényhozás ezzel azt akarja bizonyi- 
taui. amit nálunk a nép körében különösen nehezen hisznek el. hogy a sok 
gyermek áldás a szülőre (természetesen, ha azokat becsületesen nevelik) nem 
pedig teher, amelytől minél inkább szabadulni óhajtanak.

Domácsi i zvünszki glászi.
— X o v in  d c iió s iiv i 1»rój, íjtvjio ti jneniinoucsi nis- 

tori pouleg doszta szilnoga dela szmo keszno dogotovili. 
o. l stemgazíiiiiiidjenya dopiiscsejnye proszinio posteno esten varé.

IÖ1 Öli T.I'ltÓ I.
okrogl.no prisli. ino le tart szó szunio 
ványe gledi ues szpozm.li. kvarton sv 
szliizslieno di I" pa szeptember tiiejs/.ec, 

Eta (a  «•«•.<*« vímI íi

’o ete mej'Zecz 1 8-ga dnéva v-naso 
eden déli t ii osztali. ka sze na dugó ■ 
n v-Grimmliiigiiiczoj liiz-ú gori zéli. 
a lí»-ga dnéva zaesuejo. 

unj dőli more odteesti, za tóga volo
pm l dvöma letolna te esHtOrnásko dela v-Szoboti opravila ali od dvej 

lejt mao niscsfi iiejiua od nyé szkerli. (luesz-vtit.ro oni nisteri jezér forinti, 
steri szó sze na le e./.io \u unom lupi potrosili. nakvár prido. /se je  gues 

"(1 kan A1 iso v csi-zcsenyá na képviselö-testiileta gyülejsi, náj bole zato, 
n 1c neusi viliczaj gde je dezsgyevuo minőre ta voda dalé tecsti. Tón 

/>■ i ',-*e leliko vöpopravilo zdaj. gda szó le rétinestei- nied nami. esi sze 
nika ne zgoóí. v-tom diigovánvi proszimo pá goszpon viczispáua,

kaualisje mogli szkopati, 
■do zapiiscseni, 11aj uam napo

bi o 
ka
Ili S/c 
111>u 1 <■
ki s/.o vu ónmn vrejmeni zrendelüvali, ka 
zdaj nyi [iá z-novics oproszimo. ka naj on 
moucs bodo.

.1E i I á n  Kzci liK zlii k i  i io , ki je pn d trejmi lejtnii v-Szol>oti tüdi 
téri sze je pred lüsztvoni kak ponizen 

ii" zacsno prouti szvojoj tiivárisic/.i Na- 
se 12 lejt, zsivé vu tüvárizstvi, je edna 
plodom, ona nikako imscse dovoliti ka 

óii'-zka birovia za volo kralá volé volo 
povej. llazpitanya zrok Ion právijo, ka 

la krulicza di>s/.ta vecs notri mejsalu liki szám 
ka je ona vszigdár driiga stelo kak te monzs, i 

j v dobrom S/talisi, protivinsztvi s/.tao, on je  nyéni náj 
- Nisteri t■ >ii s/amo /a znáiiiejnye právijo, te isztinszki 

je  te krao poliilm • (1 no goszpodicsino, stero szó po raz-

bio, ste| (iga s;■o lipou gór j.n ja il, i
krao polázao: <"1 je Fazpitai ya ] av«
talia kral e/i rl a kralicza, z-sterov /
ta náj lepsa zs.■nszka nied zsenszkim

!i ta szí rbs/.ku j, 
den kral ki czajt 
ványi sze j 
zrecsno, ka

1)1 sze razpit 
to razpitanya za • 
v-králeszkim dugó 
te krao. i tak ues 
z-kem je te krao 
bongsi priáfeo bio, 
zrok bi tou bio, k 
pitanyi za tüvárisiczo vz

— I*i*4*m iiiim ic  ,i  íy o iE eii > io naprejdáli minisztériuma rendelet 
vu éti mejszeczi, ga vroucs.', /.a csisztoucso volo, i po o$tariaj sze dón ok ni — 
kaj ne zgodí; — z-nonvics oproszimo na tou zreudelüvano obiászt, uu ouo 
szkerbnos/.t!

- B ú c m * ilu g o v  á is y i-. Na tou ete czejli vasvármegyőv je na elő 
leto 24 jezér 997 forintov vecs dácse uaverzseuo kak je premiuoucso leto 
bilou, i letesz mejszecza Ivainscs.'ka j. 22 jezér 490 forintov menye notri- 
plácsano kako láni. Szamo szoblacske jiorczie 27 j-zér 572 forinta jeszo za- 
Osztáuyeni vu czejlom vfirmegyövi. steri do po zsétvi z-tov najvéksov szilov 
notri gnáni.

E toiii/ . A l a j o s  v-S/obot-i rodjeui za dühovuoga pasztára vözaveseni 
mlad-'-iiecz (luesz der/M j., v—./.óm e-k e j c/.érkvi to prvo nouvo mono. — Bláj- 
zsens.t.’ O i /adovolsesinn '/" lémo tömi mládomi dti«evnomi pasztéri na pri- 
sesztni nyihuvi sztezaj. — dobroga úii-evnoga pasztéra giuajni ah szi fari í 
dobroga donio.incsara domovini!

í ’s a k w m i  na illesztő pokojnoga Bér a István kr. birouva s/.o S i
mon Lajo*1 z-lVrlaka aljbirouv vö iiuenüvani.

— lÍ4*i lt4* I ,a jo * i  tergOvnijk z-Fri/.suvecz szó na szobocski spitao 5 
raiuski notri pos/.lali nasi uovin brodníki, stero szmo na meszto poszlali, 
ino za tou ve,ko dobroutoszt po toj pouti zahváluoszt povejmo.

— &4l<*kl Sicvau z-Véglici.ya j.; obto/.sen za volo haza elleni iz
gatás pri kraleszkoj biroviji, ali pri biroviji je touzsbeuik szpoznao, da je 
obtozseui v—to ni nej kriv, i záto je  tozsbou nazáj vzéo. Ibi lőj pri liki nász 
je obtozseui K1.*kI Stevan oproszo. n ij 11a zuáuye dámo, da ona tozsba, kabi 
on prouii vogrszkoj králevesiui zbujávatí. ali pa ueposteno guesao od uasztav- 
lenya vogerszke králevesiue, —  nadale ono vecskrát uaprej priueseno velej- 
nye ka bi ou zbujávan, kre solárivanya deczé v-ltadgouyi : szó c/.ilou kriva 
i li szamo z-faiicsoszti vncsitela z-lvöhida szhajao. Oznaui Klekl István, da 
vogrs/.ki "iszág liki szvojo leipu domovino liibi od vszegu bole i stíiua sze 
z-téin, ka szel." /.i vugr:na imeuüvati zná; za nepreczenyeni kincs derzsí za 
sziuá vogrszke domovine bidti. i gotov i)i bio gda koli za ono szvojo krv 
prelejáti. (Éti zgorányo o/.naiios/.t zadovolno csüj -ino od tóga bole, ár szmo 
i mi szarni vervali louzsboiu prouti Klekl Btevana, zadovolno Csüjemo i záto, 
ár etáksi rázumm i prémocsen pörgar je  potrejbeu sz. deli vogersztva. Brodu.)

—  X o i iv c  in e d iu s / J ic  K p a r k a ü s c  jesztejo v-uaseu járási, kakti 
na Battyándi pa v-Krizsavczi pri postaj.

— l 'o i i l e k  s z t a r l s o v e  n e p a z k e  je  Alsó-Csalogány vészi ete me- 
szecz lG-toga dnéva vei ki ogyeu vö vdaro. Ilüll Btevana decza szó sze jired 
hizsov spilali ino -/.o vuzsgali edno oszlicze szlatué, — poulek steroga sze 
Ilüll Btevana ino li -czeg Jánosa lírain vö vuzsgao, ino obouji lírain s/.jiloj 
do pepéla (lej z.goro. Assekolejrana je  nancs edna liizsa nej bíla, czejli kvar 
na 1200 rainski.

Og,y it i .  X i Beuedeki Lovenyák János ino Berke Lajosa dosztájani 
lírain sze ete un-jsz. cz 10-ga dnéva vecsér ob 8 vöraj od nezpozuáuoga zroka 
volo vö vuzsgao ino doj zgoro, kvára 290 raiuaki jeszte. — Nadale na B— 
regliázi sze tüdi Szkledar F. rencsojcze lírain ete mejszecz 13-ga dnéva koli 
pou uoucsi vuzsgao — ino s>ploj doj zgoro, kak mencsoszt jeszte. ogyenje od 
vuzsiganye vö prisao.

— 1*(» illek  K Z liir isu v e  m *p a/ .k c  je pá edno dejle áldüvanye b i
lou, kakti Vörös István a dejte z-Halogya. ^tero I ri térfalé leto sztaro bilou. 
ka s/.o ete mejszecz 10-ga dnéva domá v-zijbeli iiiháli, —  da szó donion 
prisli, te zse dejte v-zijbeii na motiouz zoszüjkano obeseno szó najsli — ka
sze Zadavilo.

— Ai i i i - i - i ki  poulek New-Yorka szouszisztva szó preminoncsi mejszecz 
szleidnvega dnéva edno koniedio (teáter) derzsali, stero mi uaprej dávanyi 
2000 komediásov potrejbnu bilou, stero SZ" ua 10 plüga zemlej obder/salo»



—  .4 k ö r  n i <1 i ágostai evangélikus templom felszentelése nagy ün
nepségekkel egybekötve ma történik meg. a felszentelést Karsay Sándor győri 
evangélikus superinti inlens te!;,">iti.

—  H o lt  <«**.» a  xóstla v iz é b e n .  F. hó 8-án délntáu a Zalában halászó ! 
emberek Szt.-Gróton alul a part széli nádasban egv emberi hullát vettek ! 
i-szre. Kihúzzak és a hullában Ü'-ukó Vendel szt.-grót polgárvárost illetőségű i 
i-savarg<> pásztort isnniték fel. B<*nkó évekkel ezelőtt egy lopás miatt a 
/...u-egerszegi kir. tövényszék fogházába került, hol hosszabb időig volt. Ki
kerülve úgy megszokta a tétlen ó 1 • -• t. hogy a munkától és a becsületes kenyér-
keresestül irtózott: folyton a hegyeken csavargóit, zsarolva a népet élelemért,
|. azért. Ismerve Uenkóiiak rakoiiczátian. minden roszra hajló természetét, 
nem volt senki, ki követeléseink ellentállni mert volna. A hí.tóság is hasz
talanul igyekezett öt m egfékezni; a legszigorúbb rendszabályok foganat nélkül ' 
maradtak. Benkó javithatatlannak bizonyult. Most végre megszabadította a ! 
halai a lakosságot e veszélyes gonosztevőtől. Mikor a vízből kivétetett, 
,.gy nagy csutora találtatott tarisznyájában, telve szép piros borral. A hulla 
vagy 0 — 6 nap óta lehetett a vízben nn-rt nagyon el volt éktelenitve.

—  H e l y e *  iu lé / .k e r ié * .  A Csáktornyán megjelenő ..Muraköz1* c/.imü 
,,.-ágban olvassak az alábbiakat, s uem ártana ha illetékes helyen nálunk

követnék: A Csáktornyái főszolgabíró ur ismét helyes intézkedést hirdetett, 
ki •• luí 9-éu. U gyanis; kutyákat pénzbiinteies terhe alatt tilos az utezáu í 
kóboiolni engedni. Valóban a légiitől ó falu helyen nem történnek oly kutya [ 
komédiák, mint Csáktornyán a pia ez közepén. A piacz fele van borjú nagy- ! 
-,iou mészáros kutyával, kisebb fajta, vadász, öleb sat. félével, mintha állandó 
kutyavasár volna. Ha egy idegen paraszt-kutya vetődik be a városba, akkor 
aztan van hecc! Egész csatát vívnak a betévedt falusi kutyával; van uga
tás. tűtől ás, vonyitas és hajsza! Nagyon helyes tehát az intézkedés, csak állandó 
maradjon a felügyelet és ne legyei; csupán írott, illetőleg kidobolt mulaszt, í 
a/, intézkedés.

I . 6 U H o g y  harapós, rugós lovakon hamarosan i 
lehessen túladni, némely kupéé/, az ilyen lónak szájába eladás előtt pálinkát • 
l.ilt. hogy az egy kissé elszediiljön s ezáltal jelzett rossz tulajdonai előtérbe 

kerülhessenek. Nagyon természetes, hogy a szédülés után a lő ismét csak 
ke/d harapni és rúgni, de már a vásár megtörtént s ha az ily gazda kifogast 
emel a ló ellen, úgy perre kerül a dolog. Mások meg az ily lónak mindkét, 
ff,lébe eoy-egy borsó szemet csempésznek közvetlenül a próba elölt. A ló 
nyargalas vagy futtatás alkalmával észre veszi a fülében mozgó szokatlan 
dolgot s minden figyelmét erre fordítja, miközben egészen megfeledkezik arról 
a szokásáról, hogy harapni vagy rúgni is kellene ; sőt fejét is szokatlanul 
jobbra-balra hányva, ezzel még tüzességre is enged következtetni. Ha azonban 
későbben — persze vásár után — mégis sikerül a borBós/,emeket kirázni füléből, 
beáll a régi állapot s a vevő azonnal észre veszi magosaiéit. .tá-uit. E fogások 
0|y gyakran fordulnak elő, hogy nem mulaszthatjuk el. a kellő óvatosságot 
<• részben a vevőközönségnek eléggé figyelmébe nem ajánlani.

N e h e z e n  f e jő  l e l t e i t e k k e l  v a ló  b á n á s m ó d .  Nagyon gyakran 
megesik, hogy egyik-iuásik tehenünk' t nehezen lehet fejni, s ex sok bosszú- i 
ságot okoz gazdasszonyáinknak. Ennek többféle oka leh"fc; s ép ezért az, a l- i 
kalmazandó szerek is u»gyón sokfélék. Legelső teendő tehát e részben a j 
baj kútíorrá-ait kipuhatolni; mert ezt tudva, az alábbi tanácsok közül könv- | 
nyen fogjuk a megfelelőt alkalmazásba vehetni. Mindenek 'elölt fögondunk 
az legyen, hogy a tehén első sorban szelíd és nyugodt bánásmódban része
süljön.* Ha állatunk csiklandós s e miatt nehezen fejhető, úgy kísértsük meg ! 
többször valamelyik első lábat tejes közben fölemelni, a midőn is figyelni'* 
••rre leend irányozva, a fejes által érzett osiklaudozást nem fogja oly élénken 
érezni s nem fog nyugtalankodni. Ha a tehénnek szopós borja van, úgy minden 
szopás után jól ki kell a tőgyet tejui, mi is a jövő tejértre nagy befolyással 
van. A nehéz fejesnek egyik közönséges oka a meghűlés. Ennek ellensúlyo
zására mindig arra legyen gondunk, hogy a tehén száraz, almon nyugodjék, 
ment legyen minden léghazamtól s hogy mindig tökéletesen ki legyen fejve, 
még azon esetre is. ha tőgyéből csak nyúlós, sajtanyo* folyadék válik ki Ha í 
a togyön szokatlan fokú meleg mutatkozik, akkor ezen gyuludásos állapoton I 
párologtatás által kell segítenünk akként, hogy az állat alá egy forró vízzel 
telt edényt állítunk s annak hatat pokróczczal letakarjuk, mely miudkét 
oldalról majdnem a földig érjen. Az edényből felszálló meleg pára jótékonyan 
hat a gyuladásos állapotra s az állat többnyire nyugodtan viseli magát e 
jótékony procedúra alatt. A párologtatás után a tőgyre rakódott vizpárák 
szárazra letörölendők, a tőgy édes tejből, tiszta friss faolaj és tojássárgáuuk | 
egyenlő részekből álló írral bedörzsölendő. Egy bedörzsöléahez elegendő két j 
evőkanálnyi. .Sokszor megtörténik, hogy egyik-másik csecs beragad vagy be
dugul; ilyenkor tiszta kötőtűvel kell a tejcsatornába behatóim s az esetleges 
záródást ezáltal megnyitni. E  művelet alatt az állatot léken kell tartani, hogy 
a tűvel sérülést ne okozzunk. 11a ezen az utón sikerült nyílást csinálunk, arra 
kell törekednünk, hogy ezt továbbra megtarthassuk. E  végből egy darabocska 
hegedühúrt lehet bedugni a az egész eljárást addig folytatni, ;mg a csatorna j 
magától is nyitva marad.

— A s z é p s é g  f e n n t a r t á s a .  Műiden hölgy tudja, mily bájt kölcsönöz | 
az arezuak a kelhmes, tiszta száj, az ép fogak és a finom arezbőr. I l i  még 
oly szép növésű is a nő és arcza még oly szabályos is, ha az arezhör durva 
vagy épen foltos, ha a tógák odvusak, ha a fog hús teheres és egeszsegt.elen, 
vagy ha épen a száj kellemetlen szagot terjeszt, akkor minden illúziónak 
vége van. Igaz ugyan, hogy az intelligensebb hölgyek szoktak használni 
szájkonzerváló szereket, csuk az a baj. hogy az ily szerek megválasztásánál 
nagyon könnyelműen járnák el. A szájvíznél és a iogpasztánál csak a kellemes 
Ízt keresik, inig a szappannál csak az.t, hogy habja és hangzatos név-- legyen. 
Dr. P p p p  J .  G. udv. fogorvos és udv. szállító készítményeit már 40 év óta 
ismeri a müveit világ. Anatherin szájvize 50 kros és 1 frt 22 kros fogpasz
tája és 63 kros fogpora a legjobb fogtisztitó szerek, inig 30 kros növény- 
szappana a leghíresebb gyógyszappannak vau elismerve. 40 kros napraforgó 
virág és 50 kros \ énus-szappau pedig a jelenkor legfinomabb divat-pipere 
sz .iippaiiai. E szerek kaphatók Budapesten dr. l'opp vezérképviselóségénél : 1 
liévuy-utcza 8 sz. és vidéken minden gyógyszertárban és finomabb üzletben.

Nyilt tér.
l i c f ' l e k  l »  I v n

\{. J .  ős Sz. 11. reform, lelkész uraknak a „Muraszombat és 
vidéke“ f. évi 28. számában foglalt válaszukra, azt ezennel 
visszautasítom, habár nem vették is komolyan: a fegyelmi 
még csak később érkezhetik s akkor jön még csak a banda- 
banda és a gyermekes erőlködés végén csattanik az ostor. 
Az ügyet pedig ezzel befejezettnek tekintem.

B e r k e  L a jo s ,
tútkereszturi vas- és vegyeskereskedő.

* Az c rovat alatt közlőitekért uem vállal felelősséget a Szerk.

—  F i  u n e / .i i* k o in  o r s z á g i  vezdaj prinenzéjo edno pravdalednoszt
ka óm ocsáki, ki szedem ali v c s  deczé májo, persouszko porczio nedo pla- 
csüvali. T« franezuski törvényhozás z-tem tou scsé poszvedocsiti, ka je  pri- 
nasz nájbole raed li'. -ztvom ne vörvano ka je  doszta deczé blagoszlov na 
sztariso (náiuire c*n nyé z-postenini tálon  gór hránimo) nej pa bremen od 
steroga szh kak nájbole oszloboditi scsémo.

— V -3 Í e r m e i i d i i i i  te nouve evangelicsanszke ezérkvi gorpos/.vecse- 
nyé s/.e denésnyi dén gödi. To gorposzvecsenyé Karsay Sándor z-Gy"»ra ev. 
szuperintendens doperueszéjo.

— J l c r t v i i  f e j l ő  v o d i.  Ete mejszecz 8-ga dnéva po pol-
dnévi 2 vöri v-Zala voudi ribili, niz.se Szent-Gróta pouleg brejga med igri- 
cz.ami szó edno mertvo Cslovecse tejlo na pamet vzéli. Vö szó ga potégnoli 
i v-nyem szó S/* nt-Grótha B ukó Veudela pasztára szpoznali. Benko je pred 
nisterimi 1 • ■ jti ka je  konya vkradno, v-Zala-Egerszega törvényszéka temniczo 
priso, gde je dugó vrejraena zapert bio. Oduut je  vö prisao, návcso sze je  
brez. delo zsiveti, od dela i z-postenim tálom kriiha iszkauya sze je  hábao ; 
vszigdár je  pn orehaj hndo, od lüd^ztva zsivis i petieze kradno. —  Poznani 
B"nko na vsz.a lagojino uavcseno naturo nej s/.e je  niscse najso, ki bi nyeg- 
vonii po/.selejnyi prouti s/.meo s/.tánoti. Ta visesnya obiászt sze je  tüdi zaiuan 
na-csila nyega zapnoti, te nájvékse zapovedi szó zaobsztom osztaie. Benko je 
kak n<pobogSaui grátao. Zdaj je  ta uyegva szmrt oszlobodila te mesztancsare 
od /trahote tóga h'idnbnyáka. Gda szó ga vö z-voda potégnoli, edno veliko 
csutoro szó najsli vu nyagovoj turbi z-lejpim erdécsim vinoin napunyeno. To 
mertvo tejlo je  5— (> dní zse lezsalo vu voudi, steri je  zse prevecs nesznaj- 
zsuo i szprhlino bilou.

— F r i p r u v i i o  ( i n p r m s r í i y é .  V-Csakovczi vödáni tak imeuiivani
„Muraköz11 novinaj cstémo ta odszpodi popiszana, nebi skoudilo, gda bi tou 
v-driigi mesztai tüdi pohodjávali. Cj akos/.ki birouv szó ete raeszecz 9. dnéva 
edno nouvo szpráviscse vödáli. N.umre : pszi nes/.mijo vudné viliczaj klanti- 
vati i ki tou dopüsztijo, do szpene/i pokastigaiii. Zaisztino v-toj nájszlednyoj 
'> -/• -z,. j„. táksa pészk•• koim-dia, liki v-Csakovczi ua szrej li naplaczi.
T- piacz je pun pész, velki.ináli, tak dabi pészko szenye bilou. Csi sze edeu 
zvüliszki pesz notri pritepé vu te v.íras — te jes/.te te véli ki heczez! Czejlo 
tiyjno derzs-j-i z-tim lüczkim pszmn : jeszte lajauy* tuljeuyé tnrmranye i haj
sza! Zaisztino je  dobrotivuo tou zrendeliivanye, szamo uaj sztaluo osztáne 
* ** red: ki'b/.úvany**, nej nede szamo uapiszano i vö bugnyerjeuo zaobszton- 
s/.ko reudelüvauye.

Sfcony v/.lti li 'M ic z o t  n á v i id a .  Ka uaj táksega kouya, steri grzé
i brsza, liitro more odati, msteri tr/.secz pmd odajov táksemi konyi v-gou- 
becz palink'- vlejé, naj on dremle, ka po tóm nyagve lagoje laszti vuoszti sze 
na/.áj nb.i.TZ'iiti /najo. Tou ja is/.tina. gda pá k-szabi pride, te kony palik 
zacsne grízti í berszati, ali gda je zse szenye minőül", te ti küpecz nájde 
t.ilmgo jiri konyi, vcsas/.i s/.o zacsne právda. Tou drügo je  pa tou vu vüha 
••duó grahovo z/no pűsztijo notri pred probov. Gde te kony bizsí ali prevecs 
lutati vi' i na pamet vzenie, ka nyerni viihi roguese, czejlo pamet na tou po- 
vrué i med tem s/.e szpozábi sztoga, kak je  sego meo, ka bi grizeo ali ber- 
szao i escse glavo szamo ié nagible, i z-táksim tálom kurázsen gráta. Po 
szenyi csi nyerni je  luogoucsno ta grahovo zruya vö sztrosziti, teda pá te 
p'T>i sztál is naprej sztáue 1 teda te küpecz na pamet vzeme, ka je znorjeni. 
Táks" delo s/.- na g'iuszt.i gödi. ka neinorejo zamüditi ta szkerbnoszt tim 
küpczom pouüditi.

(\ n k » s / .k o g u  k4‘|»vi.<«olö-(e.slül(‘t  je  ete meiszecz 12. dnéva 
gyűlés derzsala pouleg zdrávitelsztva, pouleg nakanejnya escse edne drüge 
p itheke, gde je  20 szlaval" ka terhej, prouti 13 ka ne) terhej drüge pateke.

l i n k  m o i’«*iiio d j á i i  z.-onimi kravami, stere sze zsmetno dájo
ö")iti r1 Doszt,akrat sz - perpet-i. ka edno ali ovo kravo zsmetuo dojijo, ino 
tou doszta nevoule napráv i vertinyau. Tomi vecsféle /.róka jeszte; rávuo na 
tou tüdi doszta vrásztva právijo. l'ervejse delo je  v-ton dugováuyi falinge 
mí zvedávati, esi tou znáiuo, od éti odszpodi píszani tauácsov te lejko to 
hougso niiczati. Med sjjen mór-ino szkerb ineti, ka krava pokoruoszt ino ini- 
rovesino mór** ineti. t'si je  sc»egetlijva ino poulek tóga sze zsmetno dá do- 
jiti. te prohajmo vecskrát, stero stécs pervo nogou te da dojímo gór zdig- 
111'ti, te de sze párila ino ne zeine v-pamet, da jo dojimo scsegét, pa de pri 
ni' ii s/tala. r - i  krava czeczátko tele nui, te za szakseu czéczauyi vüjmeti 
dohro vö terhej podojiti, ka ua prisesztno dujojnos/.t tou z-bougstn odi te. 
Zsinetuomi dojojnoszti j»* szigdár edeu z.rok, ka sze krava raszladijla. —  Te 
szigdar moremo szkerb ineti, ka krave na szüjon illeszti náj lezsij, nadale 
ml sz.aksega vöjt.ra moremo obráuoti, ino vszigdár vö zdojita more biti, es- 
cse te tüdi, esi z.-vüjiueti bozsno mlejko ali kaj stécs neuüczuoga sze dá do- 
jiti. (Jsi na vüjmeti sze káksa vrocsijna hicza kázse. te na tou tak moremo 
pomúgati ka, ka poii kravo edno szklejczo, v-steron je  gór zavrejna voda —  
deiiemo, herbet nyoj pa z.-pokrouvczou doj poklijemo, — tak ka na szaksen 
kráji do zémle szégii". Od s/klejcze goridécsa hicza dohro dene ua kravo 
ino otecsmo tejlo. krava je  na peruiért pod tea vracsitelsztvi. Pod hiezov 
sze na vüjnieti gór szprávleue vodene kapla ua s/.iijo morejo doj zbrijszati 
pa ti- vüjmeti «/.látkov mlejkou. pa salátiuszkon olijou ino zucsákon vküper 
ziii'-isaiiin vrás/.tvon nioi'-ino notri z.ribati. steroini viasztvi dvej zsliczov dojde, 
ponüczati. Dosztakrát sze perpeti. ka edeu ali ov czeczek sze notri sztiszne 
znsztávi. t" z-csijsztov iglouv moreiuo lüjkinczo gór oprejti, med teu moremo 
kravo dohro pervézati, nej ka bi jo ovak szmekuoli. Csi tak szmo zse lüjk- 
uv" ofuoli. te ta moremo pnszko meti, ka tou nadale tüdi obvarjemo. Na 
tnu gl 'doucs edeu falat -ztriiue moremo notri v-czeczek potiszuoti pa kon- 
esimar eden dén notri u'háti. Na drüjgi dén zse küjso sztrüuo lejko notri 
potisznenie ino tccsasz moremo probati, dokecs na czoc/.ki lüjkuyicza száma 
ofuyena ne osztáne.

— A V m x e li s/.í i ié s/ .c í. Az előadások utolsó hetében a közönség oly
szorgalmas látogatójává lón a színháznak, hogy az igazgató nemcsak hogy 
veszteséggel nem, de sőt némi nyereséggel távozhatott s így méltán meg
várhattuk volna, hogy az utolsó előadás alkalmával azou közönségtől, amely 
itt tartózkodását annyi ügybuzgalomimil iparkodott reá nézve előnyössé tenni 
— pár szóban elbúcsúzzék. — A lefolyt héten előadott darabok kedves új
donságai között láttuk Jókai „Bolondok grófja* és Osiky Gergely „Király
fogas- cziinii nagy Iliire vergődött, darabjait, mindkettő újdonság, melynek 
megszerzése kétségtelenül nagyobb áldozatba került az igazgatónak, —  s ez 
irányban tőle a nyilt elismerés meg nem vonható. — Egyáltalán az előadott 
darabokra visszatekintve becsületére válik Balognak, hogy amit programiu- 
jábau Ígért, azt betartotta, hogy túlnyomó részben a sz.iumüirodaloui legjobb 
újdonságaival iparkodott a közönséget megismertetni. A viss/.atekintéskből 
származott oszlatás kellemes a közönségre, de kellemes és kielégítő lehet az 
igazgatóra, az. egész társulatra nézve is. Innen folyó hó 20-án Alsó-Lend- 
vára távozott a társaság, ahol 2 '-é n  az „Eleven ördög “-öt adták elő. —  K i
sérje jó  szerencse, elismerés utaiu !

-— i ' s á k l o r n j a  v á r o s a  12-én tartott képviselőtestületi ülésén tár
gyalta az egészségügyi bizottságnak, a tervezett második gyógyszertár ügyében 
hozott határozatát, amelyet uem fogadván el, 20 szóval 13 ellen kimondotta, 
hogy kívánatosnak tartja a második gyógyszertár felállítását.



— Jókai legújabb regéuyének „A lélekidomár^-nak R é v a i  t e s t v é r e k  kia
dásában megjelenő füzeteiből most kaptuk a 3. és 4-iket. A mit már az első két füzet 
megjelenésénél is örömmel említettünk, azt most még szívesebben erősítjük meg, hogy a 
koszorús iró rendkívül termékeny és mindig jót teremtő tollából a „L é 1 e k i d o m á ru-hoz 
hasonló regénv csak akkor került ki, midőn még K á r p á t h y Zoltán és az Egy magyar 
nábob remek szépségeiben gyönyörködtünk. Páratlanul érdekes mese, mely egészében, mint 
a szövés részeiben egyaránt nagyszabású, érdekfeszitó; regényhősök, kiket magunk előtt 
láttunk és kiknek működését bámulattal kisérjük; ragyogó nyelvezet, mely szivünket ra
gadja meg, keblünket dagasztja, lelkesít, lehangol a szerint a mint a szerző élénkebb, 
vagy komorabb helyzeteket fest; bonyodalom, mely az epizódok tömkelegé dac zára szerves 
összefüggésben áll a fócselekménynyel, szép, érdekes, vonzó mint az előbbi; — mind oly 
tulajdonok, melyek Jókai minden regényében megvannak ugyan, de az elmaradhatatlan 

r eleresot sehol sein biztosítva oly mérvben, mint az a mosiaiii regényben történik. 
„a l é l e k  i dom á r“ egy mesteri tolinak, egy lángszellemnek, egy Istentől megáldott 
írói tehetségnek remek alkotása, mely minden európai nyelven megjelenendő fordításaival 
meghódítja az egész világ müveit olvasóit. A dicsőség pedig, mely ebből a magyar névre 
háramlik, a mi dicsőségünk és azért kétszerte büszkék vagyunk rá. Hicsekedjék a külföld 
az 6 íróinak légióival, — nein a szám, de a minőség dönt és a minőségben a legjobb, a 
legelső minden esetre J ó k a i .  — Ismételve figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy ez a regény 
ép úgy, mint Jókai legújabb regényei kivétel nélkül Révai testvérek kiadásában füze
tekben jelenik meg, a mi által lehetővé tétetik, hogy 20 krjával a legszegényebb ember 
i> megvehess^ a magyar regény-irodalom gyöngyeit. Hiszen a legselejtesebb rémregények 
többe kerülnek, — már pedig a magyar olvasó közönséget tinóm olvasóitól méltán el lehet 
várni, hogy Jókai müvei otthonra találnak minden magyar ember házánál, ki édes anya
nyelvűnk szépségeiben sohasem gyönyörködhetik ugv, mintha J ó k a i t  olvassa. -  Előfi
zetés iránt legjobb egyenesen Révai testvérekhez fordulni. ( udapest, IV., Váczi-utcza 
II. szám ) de kaphatók a füzetek minden hazai könyvkereskedésben. A kit annál inkább 
ajánlhatunk, mert 10* ,,-tóli részlet fizetés mellett üzletében a világirodalom bármely 
munkája megszerezhető. Tóle vásárolva könyvtárt teremthetünk anélkül, hogy annak 
kiadásai bennünket túlterhelnének.

H ird e tése k .
2322,887. Árverési. hirdetményi kivonat.

A mszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré, teszi hogy a szt.- 
trotthárch takarékpénztár végrehajtatónak, Frankó János és neje Frankó Zsuzsa 
úgy Frankó Jánosné (igazán Istvánná) szül. Frankó Zsuzsa pucziuczi lakós 
végrehajtást szenvedők elleni 800 írt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járás
bíróság) területén lévő Pucziucz község határában fekvő a pucziuczi 10. sz. 
tjkvbeu foglalt A. I. alatti 3. 4. 7. J). sorszámú telki birtokra 997 frt, — a 
144. sz. tjkvben foglalt A + 1 alatti 382. hszsz. ingatlanból Frankó János 
után Frankó Ferencz és neje Koutnyek Katalint illető felerész jutalékra 153 
frt 53 kr., — a 165. sz. tjkben foglalt A f  1 alatti 10. hszszámu ingatlanra 
107 írt, — a 175. sz. tjkvbeu foglalt A f  2 alatti 3 8 1 b  2. hszsz. ingatlanra 
133 frt és a 189. sz. tjkvben foglalt A f  1 alatti 381 b 1 hszsz. ingatlanra 
133 frt kikiáltási árban elrendelte és hogy a feuuebb megjelölt ingatlanok 
az 1 8 8 $ .  é v i a u g u s z t u s  h ó  1 4 .  n a p j á n  délelőtti 10 órakor Pucziucz 
községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis 99 frt 70 krt, 15 frt 36 krt, 10 frt 70 krt, 13 frt 30 krt és 13 
frt 30 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatui.

Kelt a muraszombati királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál
1887. évi julius hó 19-én. 8AÁRY, kir. aljbiró.

1549 888. árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Vukán János végrehajtatónak Vukán Mátyás végrehajtást szen
vedő elleni 600 frt tőkekövetelés és járulékai iráuti végrehajtási ügyébeu a 
szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területéu 
lévő Bokrács község határában fekvő a bokrácsi 3. sz. tjkvbeu felvett A I. 
1 — 7. 9— 20. sor- 21. bázsz. ®/u telekből végrehajtást szenvedett Vukán Má
tyást illető felerész birtokra az árverést 1084 frtbau ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1 8 8 $ .  
é v i  a u g u s z t u s  h ó  1 6 - i k  n a p j á n  délelőtt 10 órakor Bokrács község 
biróházanál meglartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartozunk az ingatlanok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis 108 frt 40 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-aban kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóságnál
1888. május 24-éu. SAÁKY, kir. aljbiro.

1888. Árverési hirdetmény.
Aluliro*t kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. g-a ért- Iliié

ben ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróság 2107. sz. 
végzésé áltál W olf Jónás muraszombati lakós végrehajtató javára —  Huszár 
József halmosi lakos elleu 100 frt tőke, ennek 1884. évi ápril hó 24. nap

jától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 25 frt 20 kr. perköltség-kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 329 írtra becsült 2 kancza, 1 idei csikó, 1 szekér, 1 üszü, 2 tnalacz, 1 
eke taligával, 14 deszka, 1, szán, 1 gabónatisztitó, 4 disznó-ól. 1 asztal. 1 al- 
máriom. 2 szék, l gabonás szekrény, 3 kád, 1 szökröny. 1 lisztes láda, 3 
bordó, 5 bu-zsák, 1 ponyva, 1 szecskavágó és 7 kapából álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

M ly árverésnek a 2334 88. szánin kiküldetést rendelő végzés folytán 
Halmosén vagyis alperes lukasán lei ndő eszközlésére 1 8 8 $ .  é v i  j ú l i u s -  
lió  2 3 - ilt i in p já i ia k  délutáni 3 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingjságek i zen árverés- n az 1881. évi LX. t. ez. 107. g-a értelmében a leg
többet ígérőnek bccsirnn alól is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. g-á- 
ban ni' iialiapitott feltételek t-zerint kifizetendő.

K it Muraszombatban 1888. évi július hó 11- ik napján.
ZláKÓ GYÖRGY, kir. bir. végrehajtó.

C ;0 0 0 0 0
{Ettlinger éstarsal I\ A I I Legjobb áruk., Iv l V  w  IN A  1
S a A A A A A I  nyári árjegyzékünkből. lA .

Szétküldés postán utánvét vagy az összeg előleges beküldése mellett.
— ~r~? Árak portómentesitve. --------- (287. 18—2) I

Nagyobb rendeléseknél kü.önös ár-engedmény. Árjegyzék kívánatra bérmentve.
Kényességek plélidobozban.i ko. Türtkávé, jóiztt ............fit 4

i „ Snntos, tinóm, erős . . . „ 5 
i „ ('liba, zöld, különös erős „ 5 
• „ Ceylon, kékeszöld, kiv. fin. „ 0 
i „ Aranyjáva, kttl. fin. enyhe, „ ti- 
i „ Oyöngykávé, arom . erős „ ti- 
■ „ Javn, nagyszerű delicát . „ ti' 
- „ IMantnge, kék.jószagu tin. „ 7 
' „ Java la. barna, igen tin.
> „ Arabs Morca, nemes, tűz 

, pttlinger jőhirii kiváló finom 
' ^kávémelange-ja, (Surrog.) 5 k. 
i 1 ko. Congo-iirustliea fék , jósz 

„ Cougo. kiváló fiú. fekete 
„ Jnpáil-I’ecro, k. f. pléhdob.

! 1 „ Császár-mel. „ „ „

Jldeny-k1,‘llVO

7-r>

Matjes-liéringek t
___Jzsiros,gyöng. legf izü j

- > kilós hordókban k. f. frt 2 05 \
igen finom frt 2-60, tin. „ 1-95 t 

Hollandi tömliériugek 5 kil. hord.„ 190 ’ 
Zsíros liéring „ „ „ 1-79 j
ILdic. sősliériug körülb. 400 drb „ 1 tiO , 
Angola* Uelée ig. vast. 5 kil. hord.„ 4-ti0 1 
Állók, igen finom Brab. 1 „ nettó „
(jalőcza, 7 dolioz......................... „
Sardina a l’lmile 20 doboz . . „
„Timii- bal á riiuile 9 doboz . „
p .n ia r , iij 1 kiló nettó.............„
^kiváló liliom 2 1 . kilós hordó r
Jamaika-Runi, igen öreg 4 liter „ ti-8J I 

Minden direkt Hamburgból, mint ismeretes, csak prima-áru.

K lllin  s e r  A ‘  Ko. H a m b u rg , áru-szétkaidés.(
ocxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxx:

Nem t i tkos  szer.(291. 3 - 1 .)

A pénzt azonnal visszafizetem annak a tüdőbajban szenvedőnek, ki a világhírű 
maláta-por használata után biztos segélyt nem lel. Köpet, köhögés, rekedtség, tüdő és 
légcsókurut már aZ első pár nap alatt megszűnik. Ezren élveztek általa már segélyt. 
Szegények bírói bizonyítvány felmutatásával ingyen gyógyittatnak. Ara 1 , fontos 
doboznak 4 márka csomagolást beszámítva. Orvosilag ajánlva."

Zenkner Albert,
feltalálója az ö nevét viselő maláta-pornak. — BERLIN, Naunynstrasse 28.

I
Mána-czelli gyomorcseppek,

jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- J 
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiáuy t  
gyoniorgyeiigi-ség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- 
vaiiyu felböfögés, kólika, gyomorbunit, gyomor- 
égés. bugykő-képződés. túlságos uyálka-képződés, 2  
sárgaság, nudor és hányás, főfájás (ha az a g y o - X  
mórból ered), gyotnorgörcs. székszorulat, a g y o - ^  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, g ilisz ta .W  
lép- és májbetegség, ugysziutén arany-eres bán- A  

túlinak ellen. A
E g y  üvegcse á ra  h a sz n á la ti  u t a - A  

____ s itá s s a l  e g y ü tt 3 5  k r .  0
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

BHADY KÁROLY •
„ a z  ő r a n g y a l l i o z * *  czimzett gyógyszertárában U r e i i i í i c r b n i , ^

Morvaországban. A
Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához," ^  

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52 — 10;

_
X X X X X  X X X  xxxxx xxxx xxxx xxxxxx 
X X X X X  X X X  xxxxx X  X X X  xxxx xxxxxx 
X X X X X  X X X  xxxxx xxxx xxxx xxxxxx 
X X X X X  X X X  xxxxx xxxx xxxx xxxxxx

• •  n  M ELLEK .1.

|  Regedei
Leginkább lihion - tartalmú 
savany. Legjobb aszali és üdítő
ital. Kipróbált gyógyszer a 
légzési szervek katharrhu- 
samál, rheuma- és gyomor- 

bántalmaknál SL it h io n - ta r ta lm u  0 #

avanyú-1
v i z e  • •H Kapható Asclier B. és lia ezeknél

969 13—* . .       ^iV IU R A § X O I lB A T K lN .

Nyomatott Grüobaum Y árk  gyorss íjtóján Muraszombatbau.
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