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M A G Y A ll É 8 V E N  I) N Y E L V Ü V E G Y E  8 T A R T A L M U  H E T I L A P .  
A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet“ s a „Muraszombati dal- és zene-egylet“ hivatalos közlönye.

----- h e g j i:l h .\i k  v i s i r v v i*. -----
E l ő f i z e t é s i  á r :

Kiég* évre •{ frt. Félévre 1 frt 50  kr. N«a> eclévn- 75 kr. 
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reelamatiők a kiadóhivatalhoz 
(Grttnhaum Márk) intézendók.

Felelős szerkesztő: KOVÁCS KAROLY. 

Kiadó-tulajdonos: GRCXBAUM MÁRK.

Kéziratok, levelek s egyelt szerkesztőségi közlemények a 
szerkesztőséghez intézendók.

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

Xyilttér petitsora 25 kr.

Az iszákosságról. >
(Vége.)

8 mégis —  lm az ember figyelmezteti a pálinka ivókat, liogy e | 
inódfelett.i palin kai vasnak nem les/ jó vége; lm példákkal bizonyítja 
be annak káros listását, “annyi: mint falra borsót hányni. Második 
természetévé válván, már nem tud magának parancsolni s ez esetben 
csakis kényszer állal lehetne segíteni. —  Én csak azon csodálkozom, 
liogv a hatóság, mely lehetetlen miként tudomással ne bírjon ezen 
méreg-italról, mégis töri, hogy ily nagy mennyiségben fogyasztassék 
a testi szervezetet felbontó ital. Budapesten intézkedett a hatáság, 
liogy a pálinkát mérő helyiségek csak bizonyos megbatározott időben 
fogadhatják a fogyasztókat, mig nálunk azt szabadni és korlát né! 
kül tehetik.

De hát a mértéktelen ivás vagyonilag is tönkre teszi az einbe- i 
reket. nem említve azok valláserkölcsi bukását. Én magam tudnék I 
megnevezni néhányat, kik előbb jómódúak voltak és most koldulással 1 
tenyelik életüket, de az összegyűjtött krajczárokat azért most is csak 
pálinkára adják !

8  mi vitte őket erre? Nem más, mint a mértéktelen ivás, az 
iszákosáig. Jó l mondta Diogenes egy tönkre jutott iszákosnak, kit igen 
szegény vacsora mellett lát valu ülni: „Barátom ! ha igy ebédeltél 
volna, most nem kellene igy vacsorálnod." „ Ja j azon családnak, melyben 
a család feje borpiócza; megsínlyi az az egész család, mert mig a 
családapa a korcsmában dőzsöl, eszik-iszik és fecsérli a pénzt, addig 
a szegény csalud otthon éhezik, iázik és retteg. Ebhez járu l még az 
is. hogy a késő éjszakán haza botorkáló családapa borzasztó lárm ája, 
éktelen szitkozódása. káromkodása és dühös orditozása nemcsak a 
házbelieket félemliti meg, hanem a szomszédokat is felriasztja. Hány- j 
szór kénytelenek a félelemtől remegő gyermekek könyezve anyjukkal 
együtt ezen barom elől megfutni és a szomszédoknál meuhelyet keresni, 
hogy az iszákos apa bántaimait kikerüljék.

De az iszákos nemcsak a folytonos dőzsölés által fogyasztja a 
vagyont, hanem az által is, hogy magát a munkára képtelenné teszi; 
én magam láttam, ki mig nem ivott, nevét sem tudta leírni, anuyira 
remegett, —  földjeinek mi vetését és mesterségének üzését elhanyagolja, 
ennek következtében a vagyon napról-napra pusztul, az adósság sza
porodik, szóval minden bomlásnak indul, egyedül a koldusbot készül, 
mit öreg napjaira az átkozott iszákosság nyom kezébe.* (Jagicza III. 
évfolyam.)

TAR C2A.
A körmendi uj evangélikus templom felavató 

ünnepélye.
A folyó hó 22-én nagy ünnepélyességgel ment végbe a körmendi uj 

••vang. egyház, felavatása. Ez alkalomból a Körmenden megjelenő „Uábavidék* 
t-gy hosszabb c/.ikkben ismerteti az. uj egyház keletkezésének történetét, amely 
részint a szomszédság — részint azon körülménynél fogva, hogy nálunk 
jelenleg két egyház is vau alakuló télben t. i. a muraszombati és a mezővári, 
—  olvasóink közül többeket érdekelni fog. miért abból közöljük az alábbiakat:

A felavató ünnepély alkalmából a következőkben tárgyaljuk röviden a 
gyülekezet, valamint a templom építésének történetét és a templom leírását.

A II. József császár rendeleté értelmében kimondott szabad v a l l á s -  
g y a k o r l a t .  Körmenden 1783. deczember 1 -én publikáltaival), már a decz. 
7-éré eső 2-ik advent-vasárnapon tartá meg C a u c r i n i András lelkész első 
bel.öszöntö beszédet.

A körmendi evang. egyházközség megalakulván, melyhez akkor a még 
most is hozza tartozó Nadasd, Szarvaikéiul, Hadász és Katafa filiálékon kivlil, 
még Mogyorósd is tartozott, a még ugyanaz év decz 26-áu tartott couveut- 
jelien el ő felügyelővé Karc*ay Antal választatott meg lládóczröl.

Eisö gondnokok lettek Körmenden Gruber J .  és Weber Imre. Nádasdon 
Polgár János és Károlyi Péter. S/arvaskenden Zsoldos Ferenc/, és Tóth 
János. Hadászban Varga János és Gerencsér Ferencs, Katafán Vras János. 
Egyházfi Taubler József lón. Ugyanezen ülésben határozhatott el egy templom 
építése is és a szükséges auyagok beszerzése végett egy bizottság választatott, 
melynek tagjai voltak Horváth István, Pausz Mihály és Plesz Ágoston.

A hívek áldozatkészsége és buzgósága meg is teremtő a templomot, 
mely a császári rendelet értelmében, félreeső bekerített helyen és utczara 
nem nézőleg építtetett és az 1780. év decz. 1-én megtartott első „superin- 
teudensi vis;táczió“ után, — mely llrabovszky Sámuel superiutendeus által

Od pijanoszti.
(Kouecz.)

Pa dönok, esi cslovek opomina palinko piveze, ka tömi vnougomi 
pili nede dobi-r konecz, esi nyim taki z-példov szvedocsi nvéno kvárno 
naszledflvanye —  je  tou ti szánni tak kak na sztejno gr ah lücsati. 
Návada nyerni drüga natúra grátavsa, szi zse nevej zapovedávati i 
\u tóm szpadáji bi zse szánni pu priszilnoszti mogoucse bilou poinocsti. 
Ja->z zse szamo na lom csüdűjem. ka obiászt, stera more za tou cse- 
mtrno pitvino znati, dönok n jr .  ka tak nateliko pijejo tou tejlo i 
düso iiagiih zaprávliijoucso pitvino. V-Budapesti je  obiászt zrendelü- 
vaia, ka palin ka-tocsícsa inejszta szamo vu gvrtsnom vöoszojenom vrej- 
mtni sz.mejo piveze ineti, dokecs prinasz t.ou vs/.igdár szloboduo bn*z 
vsze prepoveszti leliko vcsinijo.

Ali to nemenücslivo pitje na vrejdnoszt gledoucs tüdi nauikoj 
szprávi lüdi, ki szó z-ednim vu jákoszti i vu vadlüvanyi zgüblmii. 
Jász bi szám znao imeuüvati nikáke, ki szó pervle pmmocsni bili, 
zdaj sze pa z-koudivanyim bránijo prouti gládi, ali záto te dobleni 
vküpszprávleiie krajezare zdaj itak na palinko dávajo!

I ka je  nyé ua tou prineszlo? Nej drügo, kak nemertücslivo 
piije, pianoszt. Dobro je pravo Diogenes ednomi nanikoj prisauomi 
pijanczi. koga je  pri jáko szirmaskoj vecsérji vido szedeti: „Priátel! 
esi bi lí etak obödivao, zdaj ti nebi tak terhelő vecsérjati." —  „Ja j 
je  onoj familii, stere gláva je  vinszkapijajeza. zasztráda. tou czejla 
família, ár dokecs familie ocsa v-kresmi manyákiva, je j-p ijé i tá za
prá vla pejueze, tecsász nyerni nyegva szirmaska família domá gladüje, 
ziurazüje i terpecse. K-tomi pride escse tou tüdi, ka tóga keszno 
v-nocsi domou pristaukajoucsegá öcsé velka lárma, grda pszüja i bejszno 
troblenyé nej szamo te vu líráim bodoucsi vsztráli szprávi, uego escse 
szouszide tüdi gori zdroinfa. Kelkokrát morejo ta od sztráha terpe- 
tajoucsa decza z-máterjov vréd predtim govednom odbejzsati i pri 
szouszidaj szi szkrivuo meszto iszkati, naj sze tóga pijánoga ocso 
bitja znájo ognoti.

I pijánecz nej szamo ka po vekivecsuom manyákivanyi zaprávla 
szvojo vrejdnoszt, nego po tóm tüdi, ka szebé ua delo za ueprdics- 
noga y c s íu í —  jász szem ga szám vido, ki, dokecs je  uej.pio, je  ni 
szvoje imé nej znao doliszpiszati, nateliko je irpetao —  zeuilédelajnye 
i mestrie tiranye tá poineláva, zakoj volo nyerni vrednoszt od dnéva 
do dnéva nauiénse ide, dúg sze pa povnozsáva, z-ednov recsjouv: 
vsze sze razp.lscsáva, szamo sze jedini koudiski bot naprávla, steroga

eszközöltetett — decz. 3-án, advent első vasárnapján Kárász Adám kőszegi 
lelkész, egyházmegyei esperes által fel is avattatott.

1817. május 1-éu Ivanics Mihály Locsmándról lett a gyülekezet le l
késze; annak halála után 1834-ben Kalmár József, majd 1839-ben Hutter 
Zsiguiond. 1860. év deczemberében Kund Samu jelenleg répcze-laki lelkész, 
a vasi közép egyh. megye esperese, majd ennek távozása után, 1867. év ok
tóberben, a jelenleg is köztiszteletnek örveudó Turcsányi Andor, választatott 
a gyülekezet lelkészévé.

A gyülekezet első tanítója Tameliczi József volt, ki 1787-beu magya- 
rósdi me>ter lett. Ezt követé Simon József, ki l jjl9 -b e n  a Rábába fűlt. Ez
után Freyler Sámuel lön a gyülekezet tanítója, 1856-ban Zeberer Ágoston, 
1860-ban Putsch Tóbiás, I8(i3-bau Schranz Sámuel és 1864. aug. havában 
Schranz János a jelenleg is működő derék tanító választatott meg.

U j templom építésének eszméje még 1864-beu vettetett fel és az 18(|4. 
márexius 6-án tartott conventben elhatároztatott, hogy e czélra gyűjtések 
eszközöltessenek és évenként bizonyos egyházi adó vettessék ki.

A templom-építési alap ily módon las.-aukint igeu szépen felszaporo
dott, melyet még az l86!)-beu alakult evang. nő-egylet szép összegre rugó 
gyűjtése is támogatván, elérkezettnek látszott az idő, az építés megkezdésére ; 
mi végből 1886. október 17-én meg is alakult az építési bizottság, mely kö
vetkező tagokból á llo tt: Elnök Musszer Károly, jegyző Krautsack Elek. ta_ 
gok: l*rey János, Sándor Ferenc/, Lőthuer Endre, Roth Zsigmond, Flieger 
Ede, Domie/ Jií/.set, Kluge Fái, Há/.os István, Glaser Frigyes, liieber János, 
Kozics János, Tiwalt Ferencz, Rácz János és Láng Mihály.

Az építési bizottság SchÖne Lajos bécsi mü-ép ítész gótb-stylü tervét fo
gadta el, mely terv alapján teljesítendő munkálatokra a hirdetett árlejtés 
utján a kóiuives-, ács-, kőfaragó-, járdakövezó-, villámhárító-, pala- és cse
répfedő-. bádogos-, asztalos-, lakatos- és mázo'ó-muukát Moraudini Bálint 
Csáktornyái épitő-mester. mint fővállalkozó vállalta el 30.223 frtért. a többi 
munkálatok, u. m. a képfaragó, czemeut öutvények, üveges rnuukák, padok, 
harangok, orgona, vasrács stbre nézve a gyülekezet külön szerződött egyes 
vállalkozókkal.

1887. márczius 14-én kezdetett meg a régi templom lebontása és az 
1 uj alapzatnak kiásása.



Hátha tudná, minő iugrediencziák vannak a pálinkában? Nem is 
említve azt. mit a napilapok hoznak és hoztak, hogy ólomczukorral 
s tudja Isten mifélével praeparálják a pálinkát, csak egy esetet em
lítek, mely Istőczy 12 röpiratának egyik füzetében van ismertetve: 
„K é k  a a p á l i n k á b a n .  Szombaton reggel két orosházi ember pa
naszra ment Veres József képviselőhöz, hogy a komlós-utczai depóból 
vett pálinkában békaláb-fejet találtak ; kérdésükre: hol tegyék meg 
panaszos feljelentésüket ? a képviselő a községi elöljárósághoz utasította 
őket s mire maga is utánuk ment szavahihetőségük felől ott kérdezős
ködni, akkorra az elöljáróság már megtette a vizsgálatra szükséges 
lépéseket." —  Hogyan lehet kedve ezen undorító italból inni'? Persze! 
hányadik tudja ezt? De ha tudná is, csak olcsó legyen, megissza 
azt az iszákos.

Helyi és vidéki hirek.
—  A I ü /.o lló-«*gj le* n y á r i  In n e z v ig iilm á l  folyó évi augusztus 

íiii 5-én fogja megtartóin;. — Ezen hézagot pótló és humánus intézményünk 
érőnkéire tekintettel — s egyébként is, mert e tánczmulatság egyetlen az 
egész évad a la tt : reméljük, hogy közönségünk méltó pártolásába tog része
sülni. A szétküldött meghívó így szól: M e g  h i v ő .  A muraszombati ónk. 
tűzöl tó-agy let által f. évi július hó 8-ára rendezett, de kedvezőtlen idő miatt 
elhalasztott, nyári mulatsága 1888. augusztus 5-én a plébánia ligetben, - 
kedvezőtlen idő esetén pedig a Most-féle v« udégló termében fog megtartatni, 
melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti di j ak : 
azé mély jegy 60 kr. csaíádjegy 1 frt tombolajegy 10 kr. Kezdete délután 4 
órakor. Kéretik a n. é. közönség — a jótékonyczél iránti tekintetből — tom
bola tárgyakkal szíveskedjék hozzájárulni s azokat f. évi augusztus hó 4-éig 
Meixner Mátyás úrhoz juttatni, melyért előre is fogadják a nemes szivii 
adakozók az egylet hálás köszönetét. I  elülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és birlapilag nyiigtáztatuak. Minden belépti jegy után egy ingyen sorsjegy 
jár. (Kéretnek a t. hölgyek minél egyszerűbb öltözékben megjelenni.)

— A n ap | »ali ő r s é g n e k  életbeléptetésére hívta fel a szolgabirőság 
Muraszombat község elöljáróságát. Ezen intézkedés indokául az hozatik tel, 
hogy a cseudórség, — melynek figyelmét negyven község biztonsága fog
lalja el, nem képes itthon külön őrséget készenlétben tartani, de meg 
nem is köteles, mert a csendőrség ott, ahol az órsparaucsnokság székhelye 
székhelye van, helyi rendőrséget gyakorolni nem tartozik. — Ez ugyan nem 
egészen igy van. mert azon cselekményt, a melynek elkövetése törvény által 
tiltva van, tartozik a cseudórség akár Muraszombatban, akár a járás bármely 
részében — megakadályozni, esetleg ha már elkövettetett, kiderítésére közre
működni, csak az nem áll kötelességében, hogy olyan dolgokra ügyeljen, a 
melyeket törvény vagy szabályrendelet egyenesen a község elöljáróságának 
goudjaira biz; — s miután ilyen is nagyon sok van. ennélfogva igen szük
séges volna, hogy a község belterületére egy állandó fegyverór — hajdú — 
állíttassák fel, aki legalább a sok lépteu-nyoiuon csavargó vándorlegény al
kalmatlankodásaitól bennünket megmentene.

— < > o n ib á é rt  h a l a i .  Zalamegyéből a következő borzalmas esetet 
Írja a nagy-kanizsai „Zala" czimii ú jság; „A gombaszedésnek egy fiatal 
élet esett áldozatul f. hó 18-áu. a szent-jakabi erdöb -n. Két goinbuszedöt 
megállítottak az erdöörök s követelték a megszedett várgánya átadását. — 
Ezek ellenállottak, mire dulakodás támadt s e közben a/, egyik goinbasze- 
dőt az egyik erdőör agyonlőtte, a kínos esetről a következő tudósítást vet
tük : „Megdöbbentő gyílkossági eset tartja izgatottságban Szent-Jakab és a 
szomszédos községek lakosait. A valóban szomorú eset részletei a következők : 
Póka József folyó hó '8-án  délután elment sógora. Jakabti János 21 éves 
besorozott katoua, szintén szt.-jakabi lakossal, a szent-jakabi határban levó. 
S Iukey László nr tulajdonát képező erdőre vargányát szedni. A folytonos 
esőzés következtében a jelezett helyen nagy mennyiségben vau a vargauya. 
Jakabti János a vargánya szedést életével fizette meg. —  Délután úgy ö 
óra tájban a mint hazafelé akartak jönni, utjokat állották az uraság erdősei, 
uévszeriut Friskó József és Harangozó N.. kik Baáu Baruabás urodalmi er
dész határozott parancsa folytan a vargáuya szedők üldözésére, illetve elfo
gására voltak kirendelve. —  Ezek követelték Póka József és Jakabti J  uios- 
tól az általuk szedett és tarisznyáikban lévő 10— lő  drb vargauya átadását. 
Ezek a durva hangon tett felszólalásunk nem engedtek, elleukezób-g szép 
szóval meg akarták az erdöórükkel értetni, hogy nem erdemes tölöli e/,.m 
néhány darab vargányát elvenni, hisz ezért ők fáradtak és ezáltal kart

Az építés aztán kedvező időben Morandini vállalkozó ügyes mű vezető
jének. a f. év tavaszán oly váratlanul elhunyt, derék Ite.iier Péternek lelki- 
ismeretes művezetése mellett, rohamosan haladt előre, úgy, hogy őszre a dí
szes templom teljesen elkészült s csak belső berendezése és díszítése maradt 
a tolyó évre.

Dicséretre méltó eseményként említjük fel, hogy az építés ideje alatt, 
nemcsak a körmendi, valamint a vidékbeli hívek, hanem más felekezetbeliek 
is, a szükségelt számtalau fuvarozást a legodaadóbb buzgalommal ingyen 
szolgáltatták.

Folyó év február 8-áu avattattak fel a Geszuer testvérek bécsi ezég ál
tal 2800 fitért készített kellemes hangú harangok. A három harang súlya 
10 mélermázsa.

Folyó év tavaszán eszközöltettek a templom falfestése, valamint a belső 
mázolási munkálatok. Az egyszerű modoibun eszközölt elég csinos fal testé.; : 
Ivott József bécsi festő munkája.

F e lú jítta to tt az orgona, a mely a jó hírnevű s az orgona készítésben 
kiváló ügyességet szerzett Bencz György szombathelyi orgona készítő sike
rült és figyelemre méltó műve s nemcsak csinos külseje áltál köti le a szem
lélő figyelmét, hanem a 18 változat üsszeválogatása és mesteri alkalmazásá
ból folyó hangja az. ami még inkább dicséretet érdemel.

A szolid kivitelű összes asztalos munkák, kiválóan jiedig a ritka csín
nal készített oltár és szószék Bencz Lajos szombathelyi derék miwi'/.talosbau 
dicsérik mesterüket.

Az oltárképet hírneves festőművészünk Vágó Pál festette. A rém - k 
kivitelű pompás kouceptiőju kép „Jézust a kisdedek közt* ábrázolja és v a 
lóban méltó feltűnést keltett. A kép közepét a hófehér ruhába üílözött és 
®gy fit árnyában oldalt ülő Jézus alakja foglalja el, ki így kis durva ing-s 
szőke gyermeket megáld, előtte még két áldásra váró fiúcska van, kiket, edes 
anyjuk Jézushoz unszol, ezektől oldalt egy imádkozó leányka és hátrább egv 
mosolygó és élénk mozdulatu csecsemőt tartó szép nő áll. Jézus mögött egy 
öregebb és egy ifjabb tanítvány. A háttérben keleti város látszik. Az .gyes 
arezok mind mega unyi tanulmanyfök. Kiválóan leköti a figyelmes szemlélő 
figyelmét Jézus fenséges és szelíd arczu; a gyermekeit Jézushoz küldő anya 
szép arczán a Jézus áldását, kenj es benne feltétlenül In/ö anyai szeretet 
gyönyörűen van kifejezve; rendkívül kedves es iga/ kis fiának ’ alakja, ki 
gyermekien félénkséggel és tartózkodással, és mégis bizonyos vágygyal néz a

nyerni na sztáré dili to prekunyeno pijansztvo v-rouke dáva." (Jagicza 
III. iota tecsáj.)

Ka pa esi bi znao, kaksi táli jesztejo zinejsz vu palinki? Ni 
nemo naprej noszo, ka vszákdenésnye novine glászijo i szó glászile, 
ka palinko z-blájczukrom i Houg zná escse z-kem vöródijo, szamo 
edno zgodbo naprej prineszém, stera je  vu Istóczyovi 12 piszém vu 
szleidnyem vezali etak dőli szpiszana: Z s a b a  v - p a l i n k i .  V-szoboto 
gojdno szia dvá orosházkiva csloveka na tozsbo sla k-Veres József 
követi, ka szta vu komlos-viliczkoj hanti küplenoj palinki zsálminoug 
ogláv tiajsla; na pitanve: gde.sze moreta z-szvojov tozsbouv g iász iti'? 
nyiva je  te követ k-obesinszkoj obl.iszti poszlao i gda jo szledi szám 
tíidi za nyima sou zvedávat, esi szta isztina guesala, te szó zse ti 
naprejbidécsi vizitée/io vözrendclftvali na tou gledoucs." Kak niá 
volo z-té grsztéese pitvine p iti? T oti! kelki zná tou? I esi bi gli 
znao, naj szamo fái bou, s/pijé jo  pijáuecz!

Domácsi í zvünszki giászi.
/ n  KXlrrtzKc g o i'iM > s/tá v la n ,K  vudnyé — je  politiska birovija

szohocske vi-skc pogliivar • gnrpo/.vula, tömi s/.koncsávanyi /.rok je tiszto. ka 
zsandárje. steri na 40 ves/mje/. mor**|o gór jiaziti, uemrejn tü doíná zouszed 
sztrazsiti ino sy.o Mancs m-j duz-ir. záto ka tan de /sandárs/.ko mes/.to jeszte. 
na illeszti kakti vészi, ali \arasi szó patrolejrati nej <Iii/m ií. Tou je szploj 
nej vrédi, zato da tákse dele, s t 'io  je jmlek jirávde prepovejdano, szó dnzsni 
zsandárje tak v-8znboli. kak zvfin járása gór zasztaviti, iuo esi sze zse zgo- 
dilo. mo:ejo gór zgrüntavati, szamo je  tiszto nyin nej duzsnoszt, ka bi na 
tákse delo paszko nielj, >tero právda ali reiideliivauye zdráven na veske 
poglaváre zaposej, ino da tákse tiidi zado«7ta ji szte, bi tiidi jáko pot.ívjbiio 
bilon. ka na vesko dugoványe iuo k'ráj bi sze eden hajdúk gorposztavo, — 
sGri bi dönok doszta iarti vandrarszke deticse gorzasztavo iuo nász od One 
mán t i e obráno.

Z;t In v á r i i ie g y  ö v u  S»aiii/,sU«* tak imeniivanoj „Zala“ novine 
eto neszmerno delo pisejo: Z i gobe sziliért. Zu goub ali gerbanyov volo je 
od mládogu csloveka zsitek aldüvao. etoga mejs/.ecza 18. duéva v-Szent-Ja- 
kaba h ugi '/o logárje dvá, steriva szta gerbáuye iszkula, gori p n jili, mo 
zapovedali nyima naj te nahráne gerbánye dőli denejo. Nyidva szta prouti 
szta no la. tak ka szó v-nyevko prisli. med tem je edeu logár ednoga doh 
sztrejlo. Na tóga terpécsega dela szmo etv* giászi csiiii; morjenya uasznieriia 
bojazeu jo-. híva 8/t-Jakahi i tani okouli bodoucsi veszoiczaj. To isztiuszko 
zsalösztno delo je eto: Póka József je ete mejszecz 18. dnéva popoldnévi sou 
k-iízvojmi songon Jakabti .1 mos 21 lejt. sztár notri vzéti szoldák tiidi fcvzt.- 
J,lkaim. ouiva szta sla v-szent-jakahocskom határi Inkey Lászlóvá gorou 
gerhányo lírát. V -toni dezsgyevnom vrejmeni vu lom lougi doszta gerbanyov 
ras/lo. Ja  kübli János je  gerbanyov branyé zsitkom placso. —  Popoldnévi 
okouli ö vöre, kak szta prouti doiitni stela potüvati, prednyé s/.o sztoupili 
gos/poda erdösje. po iimni : Frisko Józset i Harangozó X . ki szó Baan Bar
nabás goszjme/koga jágra Zapoved bili tá zrendelüvaui vküp szpoloviti One, 
ki gerbány-- iscsejo. üni s/.o pro /ili od Poka Jőzsefa 1 Jakabti Jánosa te 
nabráne i v-turbi májoucse lo  -  iö  tálalov gerbanyov. Nyidva szta na tou 
grobiauszko zapoved nej bougala. nyidva szia nyé z-lejpim* ricsmí l'azmeti 
dati stela, ka je nej vrejdoo té ni>teri gerbány ml nyidva vkraj vzéti, ár 
szta za nyé nyidva trüd méla, i inkoiui mksi kvár nej uapravila. Ti logarje 
szó nej popüsztili. Potom >ze j  no d tejmi stirami nyetka zacsnola. Medtem 
je  Frisko Jó/sef logár s/.vnji.v j• iiL-«:v Foka Jőzsefa taK v-glavou \daio. ka 
ga je  hitro kerv poiejala. Foka József je bot meo vu rokaj, z-tem je tógára 
nazaj vdaro. í nyerni main merzbko uajiravo. Na tou je  Harangozó logár, 
ki je  Jakabti Jánosa z-rokmtv derz»ao, je szkricso Frisko József szvojmi paj- 
dási logári: „Tóga p-za jm «l<• 11 szln-jli". Té je gór zdigno i sztrejlo. Kak 
je piiksa Jioucsila, je Jakabii János med ja j kricsunyem vküp szpadno i za 
liisten* minute henyao Zsiveti. Te s/o-Hájje tak uabliizi bio, ka gda notri 
sou tűm je V-Hikuyi escse z-pndivu flijtás notri bio, — Fóka József s/.ö je 
pievec.-. pn-s/.traso i gda je zse edno meló k-szebi prisao, te je Zse logárov 
nej tani bilou. Oni szó z-pou'Oin v-Kauizso síi k-xzolgabirovii uaznánye dá- 
vat od tóga nopeiuesenoga d-io.  Tak je bio ednoga punvüpauya mocsuoga 
ml idoga csloveka zsitek od jiai pruvecs vrejlo logarov rönk za nikoj nej 
vnjdni lü -1 5  gerbanyov vö vgas/.uyeni. Nyegov mertvo tejlo szó 19-ga na 
czmtnr sz|ih*\mM í . g<le vuoz^iue lüdi bilou I doszta guesa. Frvle kak bi

Megváltói a. s míg egyik kezev**l fehérl(Ilomot nyújt, másik kezének kisujjat 
Szemérmesen ajkaiioz em eli; mellette levő kis testvére kezeit összetéve bát
rabban, de kíváncsian néz Jézusra. Az imádkozó kis leányka arczán értelem 
és átszellemült ahitat tükröződik. A kis szőke fiúcska tudatlanságot eláruló 
kíváncsisággal ué/.i az öl megáldó Isten-embert. A gyönyörűen és összhang- 
zatüsan s/ui 'Zett  kép mély benyomást gyakorol a szemlélőre.

A bel só dis/itesi munkálatok — lázas tevékenységgel — csak az utolsó 
napokban fejeztettek be.

Így kes/Jilt. a gyönyörű s messzetöldöu párját ritkító, —  Körnieuduek 
egyik legszebb di'/.et. a gyülekezetnek pedig méltó büszkeségét képező tein- 
pluui, melynek ajtai múlt vasárnap nyíltak meg a dicsérő hívek befogadására

A góth stylhen éjiült templomot egy hossz- és egy kereszt-hajó képezi : 
vörös sajtolt téglákkal kirakott kő és czemeut öntvényekkel díszített falait 
17 jiillér támogatja, hátul jobbról tágas sekrestye, balról levéltári helyiség 
van. A fő hajó, hova egy elő és két oldal bejárat nyílik, akántus levél-fa- 
ragváuynyal ékített két oszlopsor vonul végig, mely azt egy középső — a 
padokat magában foglaló — főrészre és két oldal-folyosóra osztja fel. Ha
tul égszínkékre festett csillagos boltozat, alatt vau a pompás gót stylü ohár s fö
lötte a dis/.es szószék, az oltár előtt tágas emelkedett térség t' iiil  el. A 
folyosók fölött dis/.es karzat vonul körül, melyhez valamint a szintén gótli 
stylbei, épit.tt orgonához két lépcső telj.irat- vezet. A tetőzet nézés fekete 
cseiépz»:nib*lylyel bi bi t  és két oldalról eula alakú kiszög-désekkel bir.

A padmaly c» s/olt m o z a i k  ö n t v é n y  és alatta modern szokás 
szerint tiitö berendezés van. E temjdoiu előtt díszes oszlopok által tartott 
vasi'..cs vonul.

A lemplnm l-'giiagvóbb hosszúsága .'30.78 méter, legnagyobb széles-ég- 
Iö-5 I méter, a b- hó b<»sza 2 f2 1  méter, /.éles ege 15.14 rneter ; az oszlop
sorok közti főrész 7 96 méter szél s, a folyosók szélessége 2'07 m éter; a 
keies/.thajő szélessége 5 57 méter, hosszúsági 1(»*4Ö méter; a belső lmUo/.:.i. 
12.20 méter magas, a külső tál 11 méter, a tető csúcs 17*70 ir.ét-rnyiro 

: emelkedik; a sugár torony falinagassága 27'75 méter, a palával fedett, toronv- 
sisak 1 5 ' •  meter és a felső rózsa, kereszt és kakas-disz 4'50 méter m ga , 
igy a torony egész magassága 47*55 méter.

A templomban mintegy 600 ülőhely vau.



senkinek nem okoztak. De az • rdőörnk nem tágítottak. Ennek dulakodás let*
:• következése, a két teoyvi-rre! «• 11:11• >11 erdős és a két vargánya szedő ember 
között. Dulakodás köz')-II Friskó József erdős fegyverével úgy vágta főbe I 
IVka Józsefet. hogy ezt nyomban eltűnt,ötté a vér. Póka József cgv nála i 
lévő botfái szintén visszavájjt-i s rajta jelentéktelen sérülést okozott. E t « | 
llar ing--/." erdős, ki J  ikabfi János kezénél tartva fogta, odakiáltott Friskó 
.lií/.-ef erdős társának: „Ezt a kutyát meg lődd agyon*. Az felemelte fegy- 
\eret és lótt. A fegyver •ddördülés'* után Jakabii János néhány szívrázó ja j- 
lialliis után összerógyott és psir perez múlva megszűnt, élni. A lövés oly 
közvetlen közelről történt, hogy a löseb tátongó iire, a kóez fojtás által 
\ ,m l» dugva. Mire Póka .1 ■/—-f a nagv ijedelemtől kiesé magához tért, az 
■•rdőórők már nyomtalanul <-ltíinT<-k. Bementek egyenesen a kanizsai jarás- 
.-zolgabiróságához jelentést, tenni a történtekről. így lett egy remény- s erő
teljes fiiital enib<r élete egy pár túlbuzgó erdős keze által, semmi értéket 
nem képviselő rongy 10— 15 darab vargányáért kioltva. Tem< té»e t. hó 19-én 
délután ment végbe nagy részvét, és a uep folytonos zúgolódása mellett. — 
Tudósításom befejezése előtt, értesülök azon körülményről, hogy az erdősök 
a gombaszedők ellen leendő fegyverhasználatra megbízást kaptak Danii Bar
nabás erdésztől, ki is számtalan szem és fiiltaun jelenlétében azon utasítást 
adta az erdősöknek, hogy .aki elfut, vagy át nem adja a gombát, bánjátok 
vele úgy mint a kutyával és löjjétek :<• “

- V a s u l  ü g y . A szombathely-pinkafő vasú* szombathelyi szakaszán 
mar rakják a sin -ket, s járnak ni|ta kis szekerek, melyeken a munkások 
után az anyagot hordják. A felső vidéken azonban minden még igen kezdet,- 
b-ires állapotban van. de mire ott is gin-rakásra kerül, rendben lehet. Alikor 
l ógjuk ugyanezt a miénktől újságol hatni 'i

A le r in é v  / .a l a n i r g ’ éiMui. Az ál lag termés 120 négyszögöles 
holdanként lő  — 18 kereszt 21 kévével számítva keresztjét. A buzaszalma 
eléggé nagy s a szem is jó és igy atlag küzéptermési eredményezett. A rozs 
ritka, átlag 12(J0 négyszög öles holdanként 8 — 10 kereszt termett, 
— 21 kévével számítva keresztjét: — — szemre szép, általában azouban 
gyenge középszerű a termés. A/, árpa aratása is kezdetét vette, kétszerit éfetü 
es ritka;  középen aluli hozam. A zab az esőzések következtél)- n javult, ugyan, 
,|e igen keveset; középen aluli termés. Sarja a réteken jól nő. Kapásnövé- 
nyek jól fejlődnek. A szőllő helyeiikint kielégítő, általában azonban csak 
kis termést igér.

- l í r ú n j  «■<•/, János völgyközi lakós folyó hó 22-én Felsó-L .-udvara 
mén vén, azalatt 10 hónapos gyermekét a nagyobb, még csak 5 esztendős 
liára bízta. Midőn az anya hazajött, a csecsemőt halva találta fekhelyén. Az 
orvosrendőri vizsgálat nyomban megrendeltedett. azouban a boiiczoló járásorvos 
megálliipitotta, hogy a kis gyermek természet* s halállal halt m g.

— A h o r  ht*íy ö li  é s  a  fo g  lin / .ás . A belügyminisztérium 18.(>44 
szám alatt s z i g o r ú  rendeletét bocsátott, ki újabban is. hogy a borbé
lyoknak nem szabad foghúzással foglalkozni, nem szabad érvágást, köpö- 
lyözést stb. teljesíteni s <• t-emlőket, mint orvosi teendőket, egyenesen ezek 
hatáskörébe utalja.

- l'.g.V I V h / ,á i la lá s  érkezeti be a napokban hozzánk, a melyben 
panaszolva van. hogy az izraeliták közöl többen egész mesterségszer üteg 
megállítják a gyümölcsáruló vidékieket s részint csillogással, részint erősza
koskodással, mintegy kényszerítik őket arra, hogy áruikat potom áron e l
vesztegessék. hogy a fogyasztó közönség számára odábh ue viin-ssék. Ámbár 
a pauaszkodás álnév alatt küldetett be. miután oly név. amely aláírva van, 
azon községben, a mely a levélben megneveztetek, nem fordul elő, miután 
azonban többször tapasztaljuk, luigy a panaszkodnunk igaza vall, hogy külö
nösen a Leiidva-utczalian van egy pár olyan egyén, a ki valóságos vadásza
tot tart a szegény paraszt emberre, hogy azt akármi féle szemtelen módon 
gyümölcsétől vagy baromfiától megfossza, ennélfogva szükségesnek látjuk he
lyet adui a panasznak. Aiiutáu nálunk hatóságilag belybeiiliagyotl vásári 
rendszabály nincsen, lehetséges volna talán, hogy a vasai tarlósra jogosult 
úrbéri birtokosság gondoskodjék olyan intézkedésről, amelynek alapjai! ezek
nek az utou-utféleii jelentkező piaczi legyeknek az orrára lehetne koppintani. 
11a pedig —  a mi valószínű — a vasai tartásra jogosított úrbéri birtokosság 
semmi felügyelettől sem gondoskodnék, úgy nincs egyéb orvoslás, mi nt hogy 
az illetők, a kik valamit eladás ezeljaból behoznak, ne álljanak szóba azok
kal az egyéuekktl, akik eléggé isiié iősek arról, miszerint ingyen akarnak 
mindenhez jutni. Annak az egyénnek a nevét, a ki a panaszban különösen 
felemlítve vau, evuttal még elhallgatjuk, felkérjük azouban a levél beküldő
jét. kisérje az illetőt figyelemmel, hogy adandó alkalommal öt ezen az utón 
figyelmeztethessük eljárása tisztességtelen voltára.

— l * o r g c s  K á r o l y  ig a z g a t ó  k e r c s l i c t l H i n i  s z a k i s k o l á ja .  
A 1‘orges Kiiroly vezetése alatti becsi kereskedelmi iskola most küldi szét 
a 23. tanévről szóló évi jelentését, amelyből .léggé kiviláglik a/, eddig elért 
óriási siker. Az intézet fennállása alatt végzett tanulók szíiua a I I  e z r e t  
haladja meg, be van pedig osztva ezen szakiskola 9 csoportba, melyek fő- 
és külön szakmabeli tanfolyamokra oszlanak. Messze terjedne, ha az intézet 
belszervezetéuek egyes ágát szándékoznak szellőztetni; legyen elég megemlí
teni, hogy a gondos apának méltó megnyugvásul szolgai azon tény, hogy 
végzett hallgatóiról az intézet gondoskodik. Az évi jelentéshez tiiggelégkép 
vau nyomtatva „Könyvelői mondatnia--* ezimii dolgozat l’úrges Karoly igaz
gató tollából és Dr. Flieger tanár „A kelet kereskedelmi viszonyai Európá
val szemben, h történelemelőtti időszakban4, mely közlemények valamint a 
tudomány terén, úgy a szakférfiak körében is érdeklődést fognak kilteni.

I& álli M é r  ( ö r v é n y  k i a d  á s n i  közt megjelent a halászatról 
s/.óló 1888. évi XIX . törvényezikk. Anyagi részéhez Hermáim Ottó irt ter
jedelmes kommentárt, mely nemileg a „Halászatról* szóló nagy könyvének 
függelékét képezheti, es nn ly. t úgy a természettudományok minden kedve
lője, mint niiuda/.ok, kik ezen toutos törvény által érdekelve vaunak, bizouy- 
ityal örömmel fogadnak. Ára 50 kr. —  Szinte Katii Mór törvéuykiadashi 
között megjelent az állategészségügyi törvény Dr. Aznry Ákos budapesti ál
latorvosi tanintézet tanára által kommentálva, ki a törvényjavaslat **gyik 
• lóke'Zit.ije. Ara (10 kr. —  Ugyan-Zen gyűjteményben jelent meg az 1888. 
évi szeszadó —  és cuntiugeiitalasi törvény (I88ö . XX IV . és XX IV . törvény
c i k k )  Fritz Béter a budapesti kereskedelmi es ipái kamara toll vivője stb. stb. 
sz.uk'/erű jegyzeteivel. Ara 7<* kr.

eto oznanenyá dokoncsao. szem zdaj doubo glász, ka szó ti logárje ka lehko 
nüczajo szvoj.* pükse na one. ki gerbánye beréjo, od Baáu Barnabása jágra 
szloboscsino í zavüpauye doubili i ki pred vuougimi ki szó csüli od uyega, 
gda je  tini logárom /.upoved vödávao, tou pravo,kid«* bezsao, ali gerbányov 
nede stöo, prek z-táksim tou csinte, kak sz-pszom, doliga sztr»lt**.

— 7iS(>l(‘/ .u i( ,z(> r in g ó  v á n y  e . V-Szombathely-Pinkafői za zselezniczo 
/se dőli dejvajo te sino, i po nyi hodijo zse ta mála koula, na steri za timi 
d-lavc/.i ta potrejbua vozijo. Ali v-tom gornyem kráji escse itak vu zaesétki 
vzlojí, ali gda réd pride, ka do sine dőli szkbídali. mogoucse de. ka de v- 
rédi. Gda de mogoucse uam od üsse zseleznicze szí Midi tak zgovárjati ?

— l*o iiv  v -X a la  v á n n e g y ü v i .  Poprek vszáki plüg lő  — 18 krrzsov 
dá 21 szuop szkládavsi. Psenicsna szlama je  zadoszta velika, zrnya je  tüdi 
dobro, tak je poprek szrednyi pouv prineseni. Zsito je rejtko. 1.200 klaftrov 
vu eden plüg racsunavsi je dalon 8 — 10 krizsov, v-krizsi 21 sznopov; zrnye 
je lejpo ali mali szrednyi pouv priueszlo. Jecsméua zsétvo je tüdi zacsuoía, 
na dvoje sze zori i retki je , záto pod szrednyein dobou. Ovesz v-czejlov de- 
zsgyevuom vrejmeni sze je popravo, ali szam om alo: szrednyi pouv dá. Otava 
na trávuikai dobro r.is/.té. Ovo szajenyé sze dobro derzsí. Goricze na meszta 
zadovolnoszt kázsejo, ali poprek düuok inain pouva obejcsejo.

— K r á n y «»<•» J á n o s a  /.se  n a  (z-Dolijcsa) Völgyköza je  ete mej- 
s/.ecz 22-ga duéva Gradi sla, med ten czajton je  pa doniá nihála edno 10 
niejszecza sztaro dejte. kabi na tiszta ovo vékse 5 lejt sztaro dejte pazilo. 
Da je  mati donion prisla, te zse dejte v-zijbeli mertvo bilou. Birovije sztráni 
szó sze vcsaszi vármegyöszkon doktoron vö pelali, ino sze vö szkázalo, ka je  
dejte po nágloj szmerti inerlou.

I to r h é l j c  i /.o h I) s / .k i ih e iiy é  minisztérium je pod Nr. 18.644
trdui rendelet z-nouvics vödao. ka borbélyje neszmijo zobé zkübszti, ueszmijo 
zsile püsesávati mti küficz szekáli i t. n„ tou szamo ti doktorje szlobodno 
csinijo.

- Iá i  n o  g o r g la s e jn y  e je té dnéve k-uaui notri dáno, v-steron je
tozs.eno. ka nied zsidovami vecs táksi jeszte, steri zviinszke lidij ka szád 
notri neszéjo na odajo gór szt.vlajo, ino po szakson télé /rokon —  pa po- 
szili nyin t.elko vküper zgucsijo, ka szád naj szaiuo nyin fái prejk dájo, 
ka bi ovin lüsztvon, kim bi terhelő szamo, nej prejk püsztili. Tozsba prouti 
ten je falisuon iinéuon notri pos/Jana, iuo je  tüdi takse imé podpijszano, 
stero v-tisztaj vészi iiancs uejga. ali da szarni szmo zse v-paiuet zéli ka tou 

I notri glasejnye isztiuszko. uaimre na „Ueudva* viliczi szoujo iiistenii ták-i, 
steri czejlo jagrijo derzsijo na szermaka, ka Gi ga po káksoj stécs pouti od 

i szadiij alipa od sztvari pos/.kübli, po tón za iiüczuo vijd'mo illesztő tüdi dati 
i tömi notri glusejiiyi, da priuasz na szeuye zderzsavanye czejue gledoucs- na 
1 ineszti niliano rendeldvanye nejga, lejko bi mogoucse bJou, ka bi «ze na tou 
i gledoucs >/,-ncsarje poszkerbli, pOult-k st.-roga In na czes/.táj leicsaniu uiüjan 

na nolisz b-jko vdarili. Csi pa bi sze szeiicsarje, steri v-sz.*uyáj jus májú, nej 
Ilit tou gledoucs poszkerbet-i steli. ka zuankar luk bo«ie, te nejga drügo od- 
zaja, ka tiszti, steri kaj notri perueszéjo, na odajo sze uáj ue zemejo v-gues 
sztisztimi. steri szó zadoszta szpozuáni — od tisztoga, ka sze szamo kseuki 
scséjo meti. Tisztoga imé. steri je v-tou deli obtozseni, té fart escse ne de- 
nenio vö, ali záto gór obproszimo té tozsbe notri dáveza. ka naj onoga sz- 
paszkon májo, ka na prisesztno ino ga te na uaszráubo dugováuye szpo- 
niijuaü.

Szerkesztői üzenet.
N. .1. urnák Zsidahogycn. Amidőn igazat — s hozzá még közérdekűt kívánunk 

mondani, akkor nincsen szükségünk arra, hogy kilétünket eltitkoljuk. Kérjük azért, 
hogy amennyiben más alka'oin.-nal bánni tekintetben felszólalni kíván, szíveskedjék kilétét 
velünk megismertetni, mert különben közleménye a papírkosárba vándorol. Ez alkalommal 
magunkévá tettük az ügyet, mert tapasztaltuk, miszerint felszóllalásában igazsága van.

Árverési hirdetményi kivonat.
A mszomháti kir. jbiróság mint  tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy 

Jenő m. tiszti ügyész mint kk. Maltsics József ügygondnoka végrehajtatónak 
Koudila János végrehajtást szenvedő elleni 1U0 t’rt tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszom
bati kir. iárásbiróság) területén lévő CSzent-Beuedek illetve Andorhegy köz
ség határában fekvő a szent-béuedeki 18-ik számú te.lekjkvben végrehajtást 
szenvedett Koudila János tulajdonául felvett A. 1. 1— 11. sor 13. házszámu 

| * .  telki birtokra az árverést I4fi8 frbau ezeuuel megállapitott kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a feuuebb megjelölt ingatlanok az IS S N . é v i  a u -  
g u s / .l i is  lio 2 1 .  n a p ja in  délelőtti 10 órakor 8zt.-Beuedek községben a 
községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartozunk az iugatlauok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis 14(í frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. UX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-éii 3333. sz. a. 
kelt igazságügyiuiuiszteri rendelet 8. ij-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatui.

Kelt a muraszombati királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál
1888. évi májas hó 28-án. SAÁRY, kir. aljbiró.

H i r d e t é s e k .

Ne m t i t k o s  szer .l2yi

A pénzt azonnal visszatizotein annak a tüdői) íjban szenvedőnek, ki a világhírű 
iiialnin-por használata után biztos segélyt nem lel. Köpet, köhögés, rekedtség, tüdő és 
légcsöliurut már az első pár nap alatt megszűnik. Ecreu élveztek általa már segélyt. 
Szegények hatósági bizonyítvány felmutatásával ingyen gyúgyittatnak. Ara 1 ,  fontos 
doboznak 4 marka csomagolást beszámítva. Orvosilag ajánlva.

feltalálója
Zenkner Albert,

az ó nevét viselő maláta-pornak. — ItKIM.IN, Nauiiyustrasse 2S.



Hatóságilag engedélyezett

K e r e s k e d e l m i  s z a k  - i s k o l a
B É C S, I ., W O L L Z E I L E  19.

IG A ZG A TÓ : P O R i a i N  K Á R O L Y .
XXIV. évfolyam.

Ezen 1873. évi február 27-én kelt törvény alapján szervezett magán-tanintézet 
feladatul tűzte ki magának azon itjaknak alapos kiképzését, melyek a kereskedelmi 
pályára lépni szándékoznak, mely czéljának 23 évi fennállása óta meg is felelt.

A tanítás magában foglal 2 egyéves és féléves tanfolyamokat. 
a) Kereskedelmi szakiskor. ' ej Külön tanfolyam a bank-szak- 

Tanitási idő 2 iskolai tanév. Tantár- mában.

lí
gyak: könyvelés, kereskedelmi számítás, 
kereskedelmi levelezés, kereskedelmi- és 
váltó-jog, a német, franczia, angol s olasz 
nyelvek, áru-isme, földrajz, történet, nem
zetgazdaságtan, szép- és gyorsírás.
I-J A kizárólag kereskedelmi szak

folyam.
Tanítási idő 1 iskolai tanév. Tantár

gyak : könyvelés, kereskedelmi számtan, 
levelezés, kereskedelmi és váltó-jog.

ej A külön osztály 
hat havi egész egy évi tartainliau. Tan
tárgyak: könyvelés, kereskedelmi szám
tan, kereskedelmi levelezés, kereskedelmi 
és váltó-jog.

d) Vasúti és távirászi tanfolyam.
Tanítási időtartam 5 hónap. Tantár

gyak : A kereskedelmi-, forgalmi és táv- 
irdászi tanfolyam

Vizsgákra előkészítés. Tanítási időtar
tam : 10 hó táp.
f )  Külön tanfolyam a könyvelésről

gyűri üzletekben.
Tanítási idő 5 hónap.

g) Külön tanfolyam asszonyok és
leányok részére.

Tanítási idő 10 hónap. Tantárgyak : a 
könyvelés, a kereskedelmi számtan, a le
velezés, a kereskedelmi és váltó-jog. 

h) Az esti tanfolyam.
Tanítási idő 5 hónap. Tantárgyak: a 

könyvelés, levelezés, számtan és váltóisme. 
i) Külön tanfolyam a vasúti ársza

básról.
Tanítási idő 5 hónap. (200. G--1) 

k ) S ereide  
az intézet tanulói i

991 888- “ ■ Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

♦ eszi, hogy Eppinger Sándor novai lakos végrehajtatnunk Rogán István f.- 
e.salogányi lakos végrehajtást szenvedő elleni 53 trt tőkekövetelés és járulé
kai iránti véghajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszom
bati kir. járásbíróság) területén lévő F.-Csalogány község határában fekvő 
a felső-csalogáuyi 18. sz. tjkvbeu felvett A I. 1 —3, 5, 6. 9, 10. sorsz. és 3. 
bazszámn birtokból alperes Rogán Istvánt illető 1 * részre az árverést 348 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1M 48. é v i  U llg iix z lu s  Ii6 3 -iU  n a p jú ii  délelőtti 
10 órakor Felső-Csalogány község határában meglártandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladutni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalé
kát vagyis 34 frt 80 krt készpénzben vagy óvadékkepes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni avagy a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1888. mártius 14-én. SAÁRY, kir. aljbird.

88. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság közhírré teszi, 

hogy a kisbirtokosok országos földhitelintézet végrchitjtntönak Zriuszki Ádám 
és neje Zisko Magdolna végrehajtást szenvedő elleni 112 frt 50 kr. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombatheiyi kir. törvény
szék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén lévő Nádorfa község hatá
rában fekvő a nádorfai 7. sz. tjkvbeu nevezett alperesek tulajdonául felvett 
A. I. 1, 2, 4, 6, 7, 9 — 12, 1 4 — ib , 18, 19, 21, 23, 24. sorsz. e ső . házszámu 
birtokra az árverést 163(< írtban ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1NHH. é v i  ailgllN Z tu* 
h ó  7 - i k  n a p j á n  délelőtti 10 órakor Nádorfa község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a uiegállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban k kiküldött ke'éh-z 
letenni, avagy a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átizolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jbiróság mint telekkvi^ hatóságai! 1888. 
évi inárczius hő 25. napján. SAÁ RY, kir aljbirő.

i«8/i888. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság közhírre teszi, 

hogy Horváth György ügyvéd végrehajtatnak Se lm dl József végrehajtást 
szenvedő elleni 358 trt 2t» kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végivhn|tá'i 
ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. jarm-biró-ag) 
területén lévő Krásicz község határában fekvő a krasic/i 25. sz. tjkv b -ü f.-l- 
vett A. I . I — 13. sor- 21. házsz. telekből végrehajtást szenvedői ilb-tő 
felerészre 1252 Irt 50 kr. kikiáltási arban. ugyan ezen tjkvbeu A. f  alatt 
telvett 45. .hszsz. ingatlanból ugyanazt illető felerészre 22 frt a 17. hszsz. 
ingatlanból azt illető felerészre lfc frt végre az 50. hszsz. ingatlanból őt 
illető felerészre 32 írtban ezennel megá'lnpitutt kikiáltási arban az árverést, 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az é v i  u n g ii« y ,tun
Iió  7 .  n a p j á n  dél- lőtti 10 órakor Krásicz községben a községbiró házánál

megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalé
kát vagy 125 frt. 25 krt. 2 frt 20 krt, 1 frt 80 krt és 3 frt 20 krt kész
pénzben vagy az 1881. évi LX. t. c/. 42. §-ában jelzett árfolyammal számi
tett és az 1881. évi november 1-én 3333. sz a. kelt Igazságügy miniszteri 
rendelet 8. g-ában kijelölt, óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt áts/.nl- 
gáltatni.

K*dt MurAszombnth.ni, a kir.  járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál
1888- évi május 11-én. KOVÁCS, kir. aljbiió.

Taj&iHlliutulliin igaz  tén y
marad miniig, hogy 6AN ■* ANTAL „bécsi áruháza^, Bécs, III ., Kolonitzgasse Nr. <5
minden divatezikket legjobb minőségben és a legújabb mintákban koriilbeltil felényivei 
olcsóbban mint mindenütt ámsiija, mi által sikerült is messze terjedő hírnévre szert tenni, 

melyet Kitűnő árúi, szolid és pontos szolgálatáért vevőitől valóban meg is érdemel. 
Jelenleg ajánljuk a következő különösen szépségük és olcsóságuk miatt elő

nyösnek bizonyult, nélkülö/betleu házi czikkeket:

Gyönyörű ágy- és asztalterítők divatosabb mintákban s a legszebb, juta
lomban részesült rajzokkal, elegáns selyem bojttal, különböző színben, amint szobákba 
kívántatík, darabonként c.-ak fii

-akis szolid és tartós minőségben, a legfeltűnőbb s-/i- 
•kben, kerettel, 10 méterenként csak frt 4.«>0.

legújabb franczia minták után, ábrák- 
il, dar&kouként csak frt Ü . —

Keleti futó-szőnyegek 
Divatos pliisch ágy-szőnyegek í
R p l p ti  T lin Í Q 7 -f iÍ n n n n u n !(  ' 'd iv a to sa b b , legdiszesb sziliekben, u.m. Tegett- 
r\CICll I UIII8Z l u y y u n y u n  hofft ,ötérvörös. kén Stb.. egy ablakra csak frt 3 . .1 ©

felette Ízléses kivitelben,

Franczia szalon-garnitúrák „',,1;'

Fehér csipke-függönyök f f i r S  í,
D a m a C 7  P Q 7 t a l - n a r n Í t l i r a  u '''«Jubb vászon-damaszból t; személyre, mely áll 
V d l l l d 5 £  a o í  l a l  y d l I I I L UI d  ; damasz-asztal-teritő és « damasz tányérkendő-

ből, az egész készülék csak frt 4.25, 12 személyre: I nagy abrosz és i2 tányér
kendő összesen csak frt

le'tiuomabb Caiievasz-asztalkendö, 
► db hozzá illő csemege-tányérkendö, 1 elegáns 

térítő-abrosz és 1 divatos asztal-szalag, hímezhető. Az egész garnitúra csak frt 0 . . » 0  
Díszes ajándék nők részére.

Elegáns ,.Stefánia“-csipkekendők
szi uüek, egy darab ára csak frt 2 .  -

A n n n l n t a 7 n .n l a i H p L  lek.lwb,»- tiszta gyapjúból, V  .t méter hosszú és l 1/, méter 
M liy u i U ld £ U  p id lU c h  szjjjU ,.salc „ t  ,3 .  urak és nők részére, igeu

elegáns minták, csak fn
urak és nők részére, reinlkiviiiikép elegáns mintá
zatnak, csak fitIdény fürdő-köpenyek

Legfinomabb gyapjú fürdő-takarók - t,“*ta"" f"lli'r
Nyári Normál-ingek és nadrágok

bon kint csak frt -
urak és nők részére, .liiger tanár min- 

íja után, a legjobb gyapjúból, felette
egészséges viselet legnagyobb takarékosság u mosásban. 1 db csak frt

Irt 2.50,
mely all 

csak frt

Normál-kapcza csak frt 1.80. 
I Normál-ing, 1 Normál-nadrág és

0.
ál alsó-nadrág, I-ső min <> pár harist

• p ír Normál-harisnya csak 
Egy egész „Jüger-gnriiitúrá

inál-k a pezá bői, egy üttvéve 
Nőknek: I Normál-ing, Nóra

sen csak frt 0 .50 .
Minden megrendelés kívánat szerint, pontosan an iiin l fogm itosittatik  és 

tetsző áru a legkészségesebbeu ki.-serélleiik. -oin.igolás nem száinittatik .
Oly küldeményeket, melyek 10 frLityi ö.szegre rúpiák, díj-n.Mitesen küldjük 

felül kap minden megrendelő 10 darab érdekes képet ingyen lio/,/.ácsoinagolva.
Szétküldés utánvét vagy az összeg előleges ludlldése mellett történik.

0 pár Nor-

(205. 1 ) „WIENER KAI FIIAUS-

ANTON GANS, Wien. III., Kolonitzgasse 6.

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyom or minden b á n -^ F  
♦almai ellen, és felülmúlhat,lan az étvágyhiány W  
gyom orgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sa -  ^ P  
vanyu felböfögés, kólika. gyom orhurut, g y o m o r - A  
égés, hugykő-képződés. túlságos nyalka-képződés. A  
sárg aság , undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- ^  
mórból ered), gyom orgörcs, székszorulat, a gyo- 
mórnak túlterheltsége étel és ital á lta l, g ilisz ta ,^ P  
lép- és m ájbetegség, úgyszintén arai y -eres háti- ^ P  

túlinak ellen. ^
E g y  ü v e g c se  á r a  h a s z n á la t i  u t a - £  

s i t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .  Q
szélküldési rak tar nagyban és kicsin yb en : a

Bit ADY KÁROLY 0
„ i u  ő r a n g y a l h o z * *  czim zett gyógyszertárában K r e i i i z i e r l t r i i ,  ^  

Morvaországban.
Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,“ 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (15. 52 —11;
---------------------i w r ---------------------------------------------

• •  ÜELLEK J.

I Regedei
f f  1 / ékí t i k éti  A  i

Leginkább litbion - tartalmú 
savany. Legjobb asztali és üdítő
ital. Kipróbáit gyógyszer a 
légzési szervek katharrliu- 
sainál, rheuma- és gyomor- 

bántalmaknál.

L it h io n -  ta r t a lm ú
r

H  n 'M '
W W  269. 14 - *

avanyu
v i z e

líaplialó Asclier li. és lia czégnél
I I I K A N / O M I I  VT Ifi W .

Ny-tua to ll Gr'V bauin Vark gyots-8íjióján Muius/omlcihau.
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