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Az ismétlő iskolákról.
(Vége.)

Mig tehát a népiskola az ismétlő oktatást nem teljesítheti, ad
dig szegény népünk gyermekeinek nevelése és oktatása néptanítóink 
minden törekvése daczára is csak fél munka, melynek csak igen ké
tes eredménye lehet.

Ha a helybeli népiskola a már említettem és népoktatási tör
vényeink által előirt, és igy kötelező ismétlő iskolával kiegészíttet
nék, úgy ez feladatát kellő mérvben megoldhatná, és magasztos czél- 
já t :  szegény népünk gyermekeit jóravaló erkölcsös, józau gondolkodó 
magyar polgárokká képezni, sikerrel érhetné el.

A legjobb törvény is csak akkor használ, ha lelkiismeretesen 
végrehajtatik. Sajnos, hogy éppen a népoktatást, népünk erkölcsi jó
létét és fölvilágositását czélzó törvényünk nem talál ügybuzgó végre
hajtókra. De ez mindvégig nem tarthat ig y ! A közönynek is van 
határa, és végre is azt keresztül vinni, —  mi a község elöljárósá
gának anyagi áldozatába nem, hanem igenis némi utánjárásba kerül: 
nem oly nehéz.

Tudtommal a városi elöljáróság föladata az ismétlő oktatás ér
dekében intézkedni. Ezt pedig csakis a törvény szigorú és követke
zetes végrehajtása által érheti el. Ha egyedül a szülők belátására és 
jóakaratára bizzuk e fontos ügyet, úgy már előre is lemondhatunk 
még annak reményéről is, hogy helyben valaha megvalósuljon az is- 
ismétlő-oskolai intézmény.

Népoktatási törvényeink az ismétlő-oskola tananyagát három év
folyamra osztja be. Nem szándékom ezúttal tanítandó egyes tantár
gyakat felkarolni, azonban nem lesz kárba veszett munka, azokat itt 
fölemlíteni, melyek nagyobbrészt a földműves osztályhoz tartozó né
pünk gyermekére nézve megbecsülhetlen haszonnal járnak. Ilyenek a 
gazdasági és kertészeti gyakorlatok. A gyermek a földmivelésről, gaz
dasági növények termesztéséről, gazdasági állatok tenyésztéséről, 
szőlő-mivelésről nyer oktatást.

Ez lenne az oktatás gyakorlati része. Ha hozzá vesszük a mai 
korban nélküiözhetlen egyéb gyakorlati ismereteket, milyenek péld. 
a természetrajz és természettan, fogalmazás, történet és alkotmány
tan, úgy tisztán áll előttünk, hogy mig az ismétlő oskolát végző 
tanuló anyagi képzése lehetőleg teljes és a helyi körülményeknek 
megfelelő, —  addig erkölcsileg is ép oly mérvben fog gyarapodni.

Ne feledjük továbbá, hogy az ily módon 9 évre terjedt népok
tatás által Muraszombat és környékén a magyarosodás is szép len
dületet nyerne, mig, ha tovább is fentartjuk a hézagot, úgy ez utón 
is messze maradunk az elérendő sikertől.

Azért kár, sőt raegbocsáthatlan hiba volna még továbbra is el
odázni az oly lényeges ismétlő-oktatás kérdését; kérjük azért váro
sunk buzgó elöljáróságát minden megengedhető törvényes eszközökkel 
oda hatni, hógy eme, népünk javát czélzó, égető kérdés mielőbb meg
oldást nyerhessen.

Éljünk józanul!
Ügy hiszem, hogy e/.eu népszerű veudvidéki lapunk megindításakor a 

t. szerkesztőség szeme előtt nem csak az lebegett, hogy ez a magyaro
sításnak egyik terjesztőjévé, hanem egyszersmind a uép szellemi felvilágo
sodásának s erkölcsi és anyagi előbbrehaladásának is tényezőjévé váljék : 
mert a jelenlegi kulturharczban csak úgy felel meg hivatásának ha a nép 
minden rétegeiben itt körülöttünk — hol részint a föld mostohán fizetett 
áldásai mellett — az igazat megvallva — a létért való küzdelem veszi 
igénybe a munkás minden erejét — útmutatást, ösztönt és buzdítást nyer a 
kitartó munkásságra, takarékosságra és józau erkölcsök követésére annak 
olvasása közben, —  s igy annak oktató iránya bár lassaukéut — de mégis 
oda vezeti őt, hogy átlássa, miként a mostani világban nem a tétlenség, neiu 
a pazarlás és iszákosság, hanem munkaszeretet, takarékossági szellem és 
józan életmód könnyíti meg neki a teher viselést és biztosit számára zavar
talan jólétet.

Nincs szándékom korholni korántsem egészséges jó  szellemi tehetsé
gekkel megáldott népünket, mindamellett itt-o tt mutatkozó és uralgó iszá
kosság bűne ellen emelem szavamat: mert szeretem e népfajt, magam is 
enuek kebeléből származom s -őt megóvni szeretném az általános elszegé
nyedéstől, mely úgy látszik mindig nagyobb és nagyobb tért foglalt társa
dalmunk nagy rovására.

Hogy pedig ama szerencsétlen iszákossági hajlam biztos és termő szülő
anyja az anyagi és erkölcsi romlásnak, azt ki merné kétségbe vonni?

Od ponávlanya soule,
(Konecz.)

Dokccs pa so!a ponávlanszko vcsenyé nede mogla szpuuyávati, 
tecsász szirmaskoga lüdsztva dcczé odhrauüvanye i vcsenyé, pouleg 
vszejh vucsitelszkili trüdov, li szanio polovinszko delo osztáne, stero 
szlab haszek prikázse.

Csi bi sze nasa szobocska sola pouleg povejdanih národnoga 
vcsenyá törvényov i tak z-duzsnov ponávlanszkov solov vödopunila,
—  tak bi ona szvojo duzsnoszt vu zselejocsoj meri szpuuila —  i ka 
bi nasega szirmaskoga lüdsztva deczo na posiene, jákosztue, zrcloga 
misleuya vogrszke pörgari odhrániia i vő návcsila, bi szvoj cíl tüdi 
z-haszkom doszégnola

Nájbougsi törvény tüdi szaino te haszni, c.se ga pouleg düsne- 
vejszti szpunyávajo. Zsalosztno je, ka rávno uároda vcsenyá, nasega 
lüsztva jákosztnij dobrout i preszvetsenyá czilani törvényi nenájdejo 
szkrbue szpunyávavcze. Ali vsze to poszploj nemre trpeti tak ! Vüjk 
tüdi ina konecz, i na zádnye tüdi to doperueszti, —  ka obcsiuszke 
poglaváre ne kosta pejnez áldova, nego szaino namalno za tejm trü- 
denye: je  ne tak zsmetno. —  Kak znám, váraski poglavárje szó 
dúzsni ponávlanszko vcsenyé vréditi. To pa szaino po törvénya szigur- 
uom i rédnom szpunyávanyi doszéguejo. Cse szamo na sztarisov pre- 
videnye i dobro volou zavüpamo té szkrbeu poszeo, te zse szloboduo 
naprej vkraj povejmo ono vüpauye, ka bi pri nász gda vrejmena po- 
návlanszka sola nasztánola.

Národa vcsenyá törvény ponávlanszke sole vcsenyá dugoványa na 
tri letne tekáje razdelí. Némám nakauenya zdaj za vcsenyé ta edua 
dugováuya popisüvati, ali dönok nede skoudilo, cse tiszta tü imenüjem, 
stera z-véksim tálom szó na kmécsko deczo gledoucs nepreczejuyenoga 
liaszka. Táksa szó vérsztva i ogracsárszka vugibauya. Dejte od grünta 
odbelávanva, od goszpodárszkih rasztlin pouvanya, od goszpodárszkih 
sztvári odhranyüvanya, od goricz osznávlanya dobi vcsenyé. —  To 
bi bio vcseuyá vugibauya tao. Cse k-tomi vzememo vu zdajsnyoj doubi 
potrebne drüge vugibne znanoszti, kak na példo természetrajz, termé
szettan, fogalmazás, zgodoviua i alkotmánytan —  tak csiszto sztoji 
pred nami, ka je  to, ponávlanya solo zvrseni vucsenik nej szamo po- 
polno i k-sztálisi potrebno znanoszt doubo, nego je i vu jákoszti 
rávno v-taksoj meri prémocsen grátao.

Nepozábmo nadale, ka na táksi nácsin na 9 le jt z-szégnyenim 
vcseuyom bi sze tüdi vogrszcsina lepou na uasoj kroglini razsürjávala, 
ovacsi pa v-tom dugováuyi tüdi nadale zaosztáuemo od tak potreb- 
noga liaszka.

Záto kvár, i tüdi ueodpüscsena falinga bi bila, escse nadale od- 
lásati tak potrebno ponávlanszko vcsenyé. Proszmo záto nasega varasa 
szkrbue poglaváre, naj sze z-vszejmi dopüscseniuii törvényszkiini skérmi 
páscöijo, ka naj to, nasega lüsztva dobrout czilano tak sziluo pitanye 
kak náj prvle odvézanye zadobi.

Zsivmo trejzno!
Tak szi miszlim, ka je  czilauyb tóga presliinanoga broduika pri vö- 

dávanyi ete nase prouszte uovine nej li szamo iou bilou. da sze uase lüd- 
sztvo naprej setiije vu vcseuynj i gori jemáuyi vogrszkoga jezika, nego 
tnlikájse i tou szó ineli pred öcsim, da eto haszuovita noviua vu uasi kra- 
jiuaj uasemi národi ocsiveszno pout pokázse k-oznovleuoj i k-pobozsnoiui i 
k-sziieczkonii naprtjsetüvanyi: ár vezdásnyega szvekloga hípa etaksa uovina 
li tak bode mejla szvojoga blagoszlova gledoucs na nase lüdsztvo na vsze 
sztráui, esi éti okouli nász —  gde sziuo sztála pod bremenom je  jálovoga 
pouva uasi národni uyiv, teskirai trüdmí nasi rouk szebi nas zsivis priiszkati
—  naui príliko, uágib darüje k-potrplivoj jedrnoj delavnoszti, k-sparavnoszti 
i k-uaszledüvauyi trejzne pobozsnoszti pri estenyej tej novin, — tak eto vu- 
csécso ravnanye csi ako glih pomali, po csaszon, ali dönok na tou bode 
nász pobüdilo, da lejhko prevídiino, kaj vezdásnyega vrejmena nej ta ftrog- 
livoszt, uej rászipno zsivlejnye, nej piaucsivanye. nego radovno délauye nam 
prenosziti pomága vszo bremen nase i sztau jukse szrecse szprávla.

Nescsem uase zdravo z-lejpimi talentami obd&rüvano pobozsno lüdsztvo 
trdimi roc8iuí karati, tou naj szi niscse ne miszli; — dönok uemoreiu fii— 
suti i zamucsati te ládajoucse pianoszti grejh, steri sze tak gouszto razsüri 
na vuogi mejsztaj, —  prouti etoj bűdobi sze prouti posztávlam : ár mílo mi 
je  to lüdsztvo, goto szem szám z-etoga lüdsztva, i stero bi rád obarvati steo 
od tóga nevolnoga sziromastva, kotero prezseloszt vnouge vesznicze zsé vpa- 
aiije na véli ki kvár nasega obcsiuszkoga tüvárisüvanya!

Pianoszti zsaloszta uáklouoszt je  redua mati rűsa pobozsnoszti i uani-



A nép, mely őseitől öröklött vagyonát vagy keserű verejtékével szer
zett keresményét megbecsülni uem tudja, hanyatt-homlok rohan a végpusz
tulás örvényébe, melybe ha egyszer belesodortatik, abból ki vánszorogni már 
többé nem képes!

A szeszes italok mértéktelen élvezete mig egyfelől anyagi szorultságot, 
Ínséget és nyomort idéz elő, más felöl megbénítja a testi s lelki erőket is,
__ pedig a szilárd, ép testben egészséges lélek szokott lakni. Lélek elleni
bűnt követ el az, aki indulatján uralkodni nem tud. Kihat ez a nemzedékre 
is ; elsatuyul, élhetetlen lesz!

Ez teszi és tette is már tönkre egyesek úgy, mint egész községek va
gyoni állását! Hazánk úgy lesz nagy és erős, ha az utódokat testben léleL- 
ben, erkölcsben és vagyonban megmentjük az elkorcsosulástól.

Ismerek Zalamegyébei: egy magyar községet, mely példányképo a jó 
egyetértés-, szorgalom- és józanságnak. — Boldog benne a lakosság: mért- 
munkás, rendszerető, józan életmódú. Van néki szép igas marhája, terem 
elegendő búzája, jó bora. pártolja a közügyi intézményeket, halad a köziui- 
velődéssel — olvas lapokat, gyermekeit iskoláztatja, tiszteli, szereti papját 
és tanítóját: mert van benne erkölcsi nemesérzet, mert romlatlan a nép ' 
angyalként őrködik feddhetetlen erényei felett. Nem tiir kebelében egyetlen 
egy ittas —  részeges trágár embert, ennek pusztulnia kell onnan, nincs ott 
számára hely, pedig vau bora elegendő, az Isten ezen áldásával vissza uem 
él, vele született ősi erényét — a józanságot hiven megtartja, megőrzi min
den viszonyok közt.

E péidányközség Egerszeghez közel eső Zala-Istvánd! Le a kalappal 
ily község és ennek ügyeit intéző és igazgató becsületes elöljárósága előtt!

Ezen mintegy 1000 lélekből álló jó hírben lévő erkölcsös falu egyet
len egy vendéglőjének bérlője törzsvendégeinek ott hagyott pénzéből tudom 
zöld ágra uem igen könnyen vergödhetik: mert a bor-fogyasztó dőzsölő nála 
ritka, mint a fehér holló, legfeljebb is a borszallitó fuvarosok térnek be 
egy kis pihenőre.

Mit szóljunk itteni vidékünk apró eseprö községeiről e tekintetben, hol 
többnyire 2 —3 korcsmái helyiség kiuálkozik a dombérozás és tivornya élesz- 
tésére, különösen ünnep-napokon kivilágos-kivirradtig.

Bizony kirivó nagy külömbség van amaz és ezek közt.
Kedves népem, honfitársaim! Kövessétek a jó példát! Szavam ne le

gyen elhangzó szó a pusztában !
Ne mondjátok azt, hogy ily buzdítás, ily erkölcsi dorgálás a szószékre 

való, bele illik az a lap keretébe is. Tanuljunk mindenkor, mindenütt, — 
éljünk józanul, megmentvén vagyonúnkat ideje korán s még hozzá gyűjteni is 
iparkodjunk hangya-szorgalommal; mert a kinek van valamije, az könnyeb
ben áldozhat a közügyek oltárára. Ez pedig mind magára az illetőre, mind 
a hazára nézve is nagy nyeremény.

Helyi és vidéki hírek.
— A k ö r je g y z ő k  6 *  k ö z s é g e k r e  vonatkozólag legutóbb fontos 

határozatot hozott a belügyminisztérium, midőn egy előfordult eset alkalmá
val kimondotta, miszerint a legsúlyosabb fegyelmi vétséget követ el azon 
körjegyző, aki rendesen megállapított fizetésén felül a község pénztárából 
bár minő csekély rendes dijat húz is az alispáni hivatal tudomása és bele
egyezése nélkül, habár abba a község képviselő-testülete beleegyeznék is.

— M u r a s z o m b a t  k ö z s é g  k é p v it te lö - lc N tü ie ie  október 27-iki 
gyűlésében Fischer Miksa állatorvost községi tiszteletbeli állatorvossá válasz
totta meg. Ugyanezen alkalommal egyhangúlag inegbizatott a vágóhídon le
vágandó marhák vizsgálatával, amely vizsgálatot eddig Miutsek Gáspár orvos
szokta volt te lj™ *.....- -  E  tárgyban a képviselő testület már az előző ülés-
beu határozott, amely ellen Csiszár László helybeli gyógykovács felebbezéssel 
élt, a képviselő-testület azonban a felebbezést azon indokból, mert Csiszár 
László eddigelé a község kötelékébe felvéve nincsen, sem pedig települését 
be nem jelentette, valamely községi határozat pedig csak az által támadható 
meg, aki a község kötelékébe felvéve van, — ennélfogva azt hivatalból vissza
utasította.

— A v a s á .n : t ]» i  m i i i i k a s z i i i i c t  behozatala érdekében — a mint 
halljuk — kereskedőink legközelebb értekezletre gyűlnek össze, amely érte
kezletből, amennyiben a vasár- és ünnepnapok délutánjai alkalmára a munka- 
szünet kérdését elvileg elfogadják, kérvényt szándékozlak benyújtani a sop
roni péuzügyigazgutósághoz aziránt, hogy az — tekintettel arra, miszerint 
vasár- és ünnepnapok délutánjain itt helyben úgyszólván semmi forgalom 
nincsen, engedje meg, hogy ezen időben a dohány- és szivar-eladás is szü
netelhessen, mert különben nincs értelme a inunkaszünetuek, ha a boltot a 
trafik kedvéért nyitva kell tartani. — Annál különösebb és megrovaudóbb 
e mozgalom mellett, bogy Neumann Adolf fakereskedésében, a mely előtt a 
nép legnagyobb része templomba mentében elhalad, vasárnap délelőtt csak 
a legutóbb is nagy mennyiségű deszka-szállitmáuyt raktak le ; ha a nevezett 
kereskedő meg tudja becsülni u szombatot, melyet alig uehány száz ember 
ünnepel a járásban, inkább kell hogy minden nem elkerülhetleu nyilvános 
munkától tartózkodjék vasárnap, melyet 40 ezer ember vall a járásban üuue- 
pének. Felhívjuk ezekre a vasárnap délelőtti deszka-szállitmányokra a szolga- 
bíróság figyelmét. —  Itt  felemlítjük a budapesti rendőrség ide vonatkozó 
legutóbbi eljárását, amint arról a fővárosi lapok megemlékeznek: „A vasár
napi muukaszünet betartására erélyes intézkedéseket tett legutóbb a fővárosi 
rendőrség. Nevezetesen a múlt vasárnap a dunagőzhajózási társaságnak az 
alsó rakparton lévő rakodó helyiségéből szétkergette az ott dolgozó munka
sokat s beszüntette a rakodó-munkálatokat."

— A k o r o i i g - n i i i r u - * z c n t e * i  i s k o l a  felállításának kérdésétől 
inég most is annyira idegenkednek az érdekelt községek, hogy Muraszeutes 
bölcs tanácsa múlt szerdán deputácziót menesztett a püspökhöz és a várme
gyéhez, hogy az iskola felállítására vonatkozó tárgyalásokat szüntesse be. — 
Előre láthatólag a küldöttség fáradozásának semmi eredménye sem lesz s a 
ki ezen tanácsot adta a jó embereknek, hogy sorsukon ekként változtassa
nak, az mindenesetre vagy lelkiismeretlen vagy ostoba ember volt.

— Tölgyesen múlt vasárnap Vucskics József ottani lakos 
gazdasági épülete az esti lírákban eddig ismeretlen okból kigyult és leégett. 
Nagyobb szerencsétlenség csak az által lőu megelőzve, hogy néhány mura
szombati úri ember Hidvégről Muraszombatba jövet észrevevén a veszélyt, 
legott segítségre sietett s észszerű rendelkezései vei helyes irányban vezette 
a különben tehetetlen tömeg működését. — Tölgyesen, mint községeink leg
nagyobb részében, szintén nincsen fecskendő s habár alig van Muraszombat
tól pár negyedórára, s hatóságilag tudtára van adva a községeiüljarósuguak, 
miszerint a muraszombati tűzoltó-egylet szívesen segélyére siet akar melyik 
szomszéd községnek, csak a fecskendőért lovakat küldjenek he — mindeniiok 
daczára souki sem jött a fecskendőért és igy a tűzoltó-egylet akadályozva 
lön a kivonulásban. .Sőt a mezővári fecskendőt is gyalog-emberek húzták a 
tűzvész színhelyére. —  Úgy tudjuk, hogy a községbiró felszólította az ottani 
lovasgazdákat, azonbuu azok az engedelmességet megtagadták. —  Miután iZ 
esetre a törvénynek határozott büntető rendelkezése van, hisszük, miszerint 
a főszolgabíró ur tudomást vesz a dologról és intézkedni fog u lelketlen 
emberek szigorú megbüntetése iránt.

koj-szprávlanya pokojécse szrecse, mira, i vnOugi drügi grehouv, tón sze ta- 
jiti ne dá.

Národ. steri od szvoji vrejli ocsákov prejkdobleno erbijo, i znojom licza 
szvojega priiszkano poistvo préstiuniti nemore, uedovejdno sze oprepaszt ne- 
voul pziihne, z-koteroga uega oszlobájauya.

Netrejzno vzsívanye mocsnov pítvinov goto edue sztráui nam k-vnougim 
pomenkanyam i k-sztrádanyam vráta odpré, drüge sztráui pa tnocsi düse i 
tejla oszlábla.

Zuati bi pa nam trbelo, kaj vu z.dravom tejli náj véksim tálom zdrava 
nepokv arjena dűsa prebíva. Grejh vcsiui prouti duhi tiszti, ki szvojo hűdo 
uatúro pót rejti i obládati nemore.

Etaksa lagovija sze escse vu pokolejuyi vkoruí, decza táksi sztarisov 
neszrecsna pogibelua bode.

Ta hüda náklonoszt pokvári tóga jedíuoga csloveka, liki i szrecsen 
sztan ti vesznicz. — kak nam példe zadoszta szvedocsijo.

Nasa domoviua li tűk bode neokleknyena, mocsna. esi bodemo za numi 
pridone.se pokolejnye vu düsevuoj i telovnoj krepkoszti. vu dobri pobozsni 

| návadaj i vu toj vküpszrauüvauoj pripravnoszti szvéto ueos/.krunyeno obar- 
vafci zuili.

Szpoznam jász eduo obcsiuo vogrszko vu Zulavarinegyövi lezsécso, stera 
je azveklo gledalo právoga jediusztva, ueinüdne jedruoszti i bogábojécsega 
nonásanya. őzre esni szó té mesztaiicsarje vuyéj: ar sze. hválijo z-lejpim már- 
honi, ponvajo doszta psenicze, dobroga vína. bránijo opravicze obcsimztva, 
naprejsetüvati sze pascsijo vu osznovhnyo-j. dfC/o pascslivo solárivati dájo, 
prestimajo liibijo nyihovoga czérkevuoga i solszkogá vucsitela, záto, kaj je 
to plemenito obcsiitejuye vu uyihovi szrdezáj nej tá vesznolo, záto, kaj je to 
lüd'Ztvo nej pokvárjeuo, naj preobrnyenn, angyelszkim tálom zná vörosztü- 
vati uoues i dón nad tani csisztimi, návadami zsítka. Tam na szrejdi obcsiue 
táksega ne trpíjo, ki je  pianoszti podáni. ki sze ueszránmo napoji z-viuom, 
vö z-vészi ga zgonijo, táksi piánecz nied nyitni raeszta nejma! To je lejpi 
réd, — tou je znamenita veska právda, stera sze neszmi prelomiti,

Etaksa hvála vrejdna obcsiua je nej daleko od Egerszega ; Zala-Istváud 
sze zové.

Poklonmo sze pred etaksov vesztjov i pred etakse vészi postüváuim 
poglavársztvoin stero tak vrejlo ravua czejle obcsiue sztan i postenyé? L 
eta vu tóm dobrmn glászi i v-lejpom híri bodoucsa vész komaj iná 1000 
düs, i li edno kresmou má, stere árendás sztanovito znam — nigdár sze
nebode obogatijo po pejnezi ti pivezov, ár tam etaksi nega, li foringáske sze
sztávijo vtoj osteriji, gda vino pripelajo donion.

Ka je  nam povedaii od ti mali vesznicz éti okouli nász bodoucsi ? gde
v-ednej i v-drügnj 2— 3 kresmouv nahája, vu steri náirae pri szvétkaj i ne-
delui duévi dosztakrát do zorje trpí rúzsna obsálnoszt piancsivanye i uetrez- 
noszt vzsívauya.

Zagvüsno je li je veiiki rázlocsek ined taksimi obcsinami i med táksov 
ober iiiieiiüvanom pobozsnov veszljouv.

Lüsztvo nase prelübliuo, dobri priátelje, prestimani domoroczi. Naszlc- 
diijte etakso lejpo példo trej/.noszti! Naj sze l’azglasüje moj nábüd zaiuau, 
liki tá prázna rejcs vu piisztini! Ne povejte tou, ka bi sze etakse opomiua- 
uye li bi na predgauezo prisztájalo i szlísilo. 1 úti, vu toj noviui tüdi má 
vszáksi dober tanács szvojega gvüsuoga vrejdnoga meszta.

Ne jo li nam tam vési ti vu bozsoj liizsi kaj dobroga i potrejbnoga, 
nugo i úti pobéramo műd citenyoni z-iuiszleuoga szrczá zhájajoucse rátanye 
i nam dáuo zsitka moudroszt k-iiientüvanyi nasega blága i szprávlenoga po- 
istva, i kobarjejuyi nasega düsuvnoga i tulovuoga zdrávja. i szrcza pobozsuoszti.

Obaruio naso pripravnoszt, i k-uyuj spuravuo nupresztauoiua vecs iuo 
vecs priszlüzsiti sze pofliszajino, liki mrvle, i mi tak dulajmo dokecs zsivémo. 
Ár ki kaj má lezsej dá na oltár obcsinszkoga drüzstva, tou ju pa zsé zuamo- 
niti dobícsek i haszek gludoucs na tóga pörgara i gledoucs na naso .drágo 
domo vini!

Domácsi i zvünszki glászi.
l i e l f t g y s z ó  v-tom szlednyem czajti na nótáriusé i na 

veszuicze gledoucs eden nincsen rendelet, ali szi dokoncsanye priueszli, pri 
ednoj táksoj priliki szó vöpovedali, k:> to nájvckso fegyelmi kriviczo doper- 
neszé on nótárius, ki od nyerni os/.ojmie pl ácsé z-veske kasze bár ka sté malo 
vö vzeme brezi alispánszkoga zuáiiya i dovoljenyá, esi bár je  képviselő-tes
tület tou pri volo.

— S/ o Im m sK í Íté|»vittclÖ-iCMt I l l e t  je  oktobra 27. dnéva gyülejs 
derzsao i teda je Fischer Mikso za zsivinszkoga vracsitela odébro. Rávno teda 
sze je  na uyega zavüpalo, ka de vsze ono zsivino, stera sze dőli kole po 
meszáraj. on vizsgáljvao. stero csőszt szó do szega mao g. Miutsek Gáspár 
doktor nos/.ili V-tom dugoványi szó zse vu toiu purvoni gyalejsi tou dokou- 
csali, na stero jo Csiszár László úti bodoucsi kurschmid apellálivao,ali kép
viselő-testület je  to ap'Jiác/.io za tóga /.róka volo, ka je Csiszár László escse 
do tzega mao med szobocsko vezalo nej gór vzéti, i ka je eszi prisao szó je 
pri oblás/.ti escse nej notri zglászo, veskomi dokoncsauyi pa szamo tak 1 hko 
prouti sztáii", esi je  vezalo notri vzéti, záto szó uyegvo apelláczio z-duzs- 
noszti nazáj vurgli

— fit a  |»o n e i lc la j  naj delo gór beiiya vtom dugoványi kak csiijemo 
nede dugó, ka do uasi trzscs) gyiilejs derzsali, ka na koliko po nedelaj í po 
szvétkaj zadvucsura od dtla gór henyajo, tou gór vz»niejo. Gotovi szó prosnyo 
notri dati soprouszkomi pénzügyigazgatósági na tou gledoucs, ka gledoucs 
na tou, gil i po 11>• d• -1:ij i szvétkaj popoldnévi éti v-nn*s<ti niksega terzstva nejga 
naj sze uyim dopüsztí, ka doh ina i czigáriov odávsmye vtom czajti naj tüdi 
szpí, —  ár nacsi nejma razmejnye, esi de za oui volo meo szamo baoto od- 
prejto. — Tem bole jo rovása vrejduo pouleg tóga nágiba. ka vu N>urnán 
Adoifa derv i blanyi terstvi, pred sterim lüdsztva náj véksi tao potiije vu 
ezérkev, v-uedelo pred poldnoni je szigdár tá pripelauo i taui dőli djáuo,
— esi imenüvani terzsecz /.oá postüvati szoboto, stero komaj uistori sztotiu 
za szvétek ma vu czajlora járás, tem bole pa potrejbuo, naj sze vszákoga 
znáuoga dula zdurzsáva po nedelaj, stero vu járási 40 j./.ér liidi szvetí. — 
Na tou gór pozovémo. ka sze uaj nedo vozile blauye po u> delaj, uaso poli- 
tisko birovio.

— l i r o z h k c  i  J I i ira N z e iile N a  oule gorpo-ztávlenya pitauve je itak 
tak kniicsno prűd timi domacsimi veszőic/.ami. ku je  Mura- Szentes pouleg 
szvojega moudroga tanácsa v-vszedoeduo deputát-io poszlao k-püspeki i na 
vármegyöv. ku naj pouIo gór uaprávlunye dele i tárgyalásom kouucz vcónijo.
— Napiéi je  viditi, ki ti poszlanczov trüdi niksega ha>zka upr i  neszé jo, í 
sto nyiu je té tanács dao, ou je  ali táksi, ki uejina dii uievejszti ali je űorcz !

— V-Tölgyesi v-ncdelo V. Csér sze je Vruc:skits Józsefa hrania 
szlednyi tao vu/.sgao. — Kak je ogeny vöprisao, o-cse uiscse nevojl i czejli 
In ami szó zgoroli, ka sze véksa noszrecsa m j zgedila, jo hvála szoboc-sknn 
nisterim pötgaroui, ki szó z-Hidvéga doruou síi, ua ponti szó na paiuet vzéli 
te. uesa’ecsen ogeny i szpoutom szó tá síi na poinoucs, i tani ta nevolnn 
lüsztvo pobiidjávali na glasenyé. — V-Tölgyesi kak vu járási véksega tála 
veszniczaj m jga spriczkancze i esi bár z-Szobote komaj lehzsi ua pár fertao

i vöre i od oblászti je  obcsinau nazuanyo dáuo, ka Özobocska feuerwerka



— .S *e r« *n c*e  fi ti. G jurkovies István tolnamegjei születésű számvivő 
(manipuláns) őrmester október első napjuibnn LaibachbaD, ahol e/.rede álló- ' 
máson van. véletlenül betévedt az .*sgYÍI< ír.tikos boltba, a hol szivar vétel j 
közben a .szivarárus hány megvételre kínált, noki . yy darab 2 trtos bécsva- 1 
rosi sorsjegyet. — Az őrmester talán inkább a szép leány roábeszélő tehet
ségére hajolva, mint a nvep-seg reményében megvásárolta a sorsjegyet s azt 
magához vette. Far nap múlva bámulva vette tudomásul a szép .szivarárus 
leánytól, hogy az általa megvasal olt sorsjegyre nyerő szám esett és pedig 
mint csakhamar tudtára adatott, a legfőbb nyereményt a 200 ezer forintot 
nyerte meg. — A szerencse ugylátszik nem pazarolta ez alkalommal érde- 
metlenre kegyelmét, mert — mint azóta írják a lapok — a dúsgazdag őr
mester amellett hogy mo-t is oly egyszerű életmódot folytat mint előbb, jó 
szívűségének ismételt jelet adta. Írjak róla. hogy Nyíregyházán vau egy sze
gény (liumista. aki Gyurko\icscsal együtt szolgált Mexikóban Miksa császár 
r.eregebeu ; ez olvasva az őrmester szerencséjét, levelet irt neki, melyben kér
dezte tőle, hogy emlékszik-e miszerint tőle egy alkalommal Mexikóban 25 
forintot kért kölcsön ? az őrmester egy száz forintos bankóval felelt az egy
kori bajtársnak. — Még szebb tőle. hogy Szentesen lakó sógorának, aki szin
tén szorult viszonyok között él. midőn ez kérdést, tett nála. igaz-e hogy oly I 
sokat nyert? egy darab ropogós ezres bankót küldött.

— X a g j  flüzvÓKZ dühöngött hétfőn okt. 22-én Magyar-Gencsen. A 
tűz d. e. 11 órakor az úgynevezett , Kis-Szer“eo támadt s mint most már 
biztosra vehető, gondatlan vigyázatlanság következtében. Leégett a község 
kélharmadrésze: Gl la h  í -, majdnem ugyanannyi gazdasági épület minden : 
takarmánynyal és szalmával. Vármegyénk főjegyzőjét is nagy veszteség érte 
itt levő birtokán, mert körülbelül 450 szekér s ülesége hainvadt el Még 1 
Szerencse, hogy az értelmesebb községi lakósok biztosítva voltak. Emberélet. : 
nem esett áldozatul, sem hasznos háziállat, hanem a lakosság minden ingó ; 
vagyona elégett. A dühöngő szélviharban mentésre sem igen lehetett gondolni, | 
és a tűz a cseréppel fedett házakon kiviil miudtnt elemésztett. A nyomor 
igen nagy, s a járás főszolgabírója a szomszéd községeket felszólíto tta élelmi 
szerek küldésére. — Amíg egyrészt az általános és kétségbeejtő helyzetre 
való tekintettel vármegyénk közönségét köuyöradományok gyűjtésére hívjuk 
fel, másrészt f lhivjuk a hatóság figyelmét, hogy végre vajaimra erélyesen 
intézkedjék az egyes községek építészete körül divó rendszertelenség én össze
építés ellen. Ha Magyar-Geucs is igy összeépítve nem lett volna, a kár el
enyésző lett volna, míg igy 11 fi család lett hajléktalanná és nyomorékká!

— T ü z e s e t  v ig y á z .n i l:m ->úgl»ol. Az uradalmi várkert háta megett 
levő Sajt István-féle háznál okt. 29-én délelőtt játszó gyermekek áltai tűz okoz- 
tatott. minek folytán az udvaron álló szaliuakuzal csakhamar lángot kapott.
A gazda és a szomszédok kiszámithatlan szerencséjére Gróf Szápáry Géza ő 
nagyméltósága csakhamar és/.revevéu a veszélyt, nagyszámú cselédségét uta
sította a mindinkább erősödő lángok elnyomására, s ó maga is a helyszínén 
czélszerü intézkedéseivel megakadályozta, hogy a tűz a közeli háztetőre csap
jon át. A tűzoltók szintén megjelentek, akiken azonban nagyon is meglátszott 
hogy a nyár folyamán nem igen látogatták a gyakorlatokat, mórt a fecs
kendőt csak hosszabb próbálgatások után tudtak leszerelni, és működésre 
képes állapotba helyezni

— O g  y e n  o«l n e p a z k e .  Za goszpoczkou grádi pri Sajt Istvani je 
október mejszecza 29-ga duóvá pred poudnévon od deczé sztráni ogyeu vö 
vdaro. poulek steroga je na dvouri s/.toécsa oszlicza pieméua zgrábila. Na 
vérta ino szouszide sztráni je  szrecsa, ka szó niilosztiven Gróf Szápáry Géza 
ogyen v-pamet zéli pa iiyuvoj vnougoj derzsini zapovedali, ka sze naj taki 
na pomoucs pasesijo, oni szarni szó tud» tá prisli ino sze poszkerbeli. ka je 
ogyeu nej na szouszidszko hizso prejk szégno. Feierverkurje szó tiuli na hitroma 
sze vö pascsili — ali prinyi sze prevecs szpoznalo. ka szó vleti nej muistre 
der/sali. záto da spriezkanczo szó po duksein czajti mogli za nücz szprávili.

ül a ló t  kuli H a ji já t  a kegyelet ez idén is a szokásos ünnepséggel 
szándékozott megülni, ebben a/.ouban a hirtelen megváltozott időjárás a leg
nagyobb részb-u megakadályozta A reggeli órákban még a h gszebb remé
nyeket tápláltuk, 1<» óra felé azonban orkánszerü szélvész támadt s dühöngött 
késő éjig annyira hogy a sírok szokásos kivilágítása legnagyobb részt el
maradt. A temetők feldíszítése miudazáltal a legtöbb helyen megtörtént, s a 
máskor csendes sirkerfc miiül uh lül a nyüzsgés mozgás tarka képét nyújtotta. 
Dicsérettel kell megemlékeznünk a varosbiróról, a ki ez alkalomra az utakat 
és temető ki-rilé.'t gondosan kiti.sztogattatta, csak az volt kár, hogy az esti 
lírákra nem gondoskodott őrökről, akik megakadályoznák, hogy a temető he- 
lyisége számos csavargó kölyök által botrauyos larma színhelyére tétessék.

— S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t .  V a s  k o r  pá d.  Köszönet a szives megem
lékezésért; ezúttal lekésett, de mi múlik nem marad.

Je g y z ő k ö n y v
felvéve Muraszombatban 1888. október 28-án a muraszombati casiuú egye
sületi helyiségében ugyanannak újjáalakítása tárgyában kiküldött bizottság 

jelentésének tárgyalása alkalmával.
Jelenlévők : xtgustich Pongrácz, Ambrus Sándor, Árvái Bernát, Árvái Henrik. Bölcs 

Béla, Csorna Jenő, Faschinger Győző, Fischer Miksa, Györffy Béla, Horváth György, 
Kőim N. kántor, Kovács Károly, Mctzker Mátyás, Most Rudolf, Maradits István, Pollák 
Pongrácz, Neumann Vilmos, Saáry József, Sohár Flórián, Sinkovick Kálmán, Török Ernő.

A mai értekezletnek elnökéül Csorna Jené és jegyzőül Kovács Károly megválasz- 
tatnak. — A kiküldött 1 tagú bizottság részéről Csorua Jenő — mint egyúttal a mai ér
tekezletnek a jelenlevők részéről felkért elnöke — részletesen ismertetvén a bizottságnak 
az egyesület újjáalakítása érdekében mindeu irányban kiterjedt előmunkálatát, megelége
déssel konstatálja, ?iogy az újra szervezés iránt a bizottság mindenütt meleg érdeklődés
sel találkozott, annyira, hogy az egyesületbe Gróf Szápáry Géza ő nagyméltósága, Gróf 
Batthyány Zsiginond és Gróf Szápáry László ö méltóságaik is szívesek voltak belépni, — 
előadja, i-ogv a jelenlegi bérbeadóval megállapodásra jutott a bizottság arra nézve, mi
szerint a jelenlegi egy szobából áll ) helyiség egy a vendéglő nagy termében felállítandó 
üvegfal alkalmazása mellett egy másik szobával fog kibóvittetui és felkéri a jelenvoltakat, 
hogy az előirányzóit intézkedések mikéntje-és életbeléptetésének idejére nézve határozzon.

Az előterjesztés tüzetes megbeszélése után az értekezlet:
1) a bizottság azon javaslatát, hogy a casinó uj helyisége a vendéglő nagy termétől 

üvegfal által elválasztandó helyiséggel kibóviitessék — elfogadja és ugyanazt meghízza, 
miszerint Most Rudolffal a szerződést oly feltétel mellett, h»gv a két helyiség fűtése, vi
lágítása és tisztogatását is beleértve az egyesület 110 fit évi bért fog fizetni, 1888. decz. 
elsejétől 1889. deczernber 31-ig terjedő hatálylyal kösse meg s ezen szerződést az ezennel 
df-czembor i-éu délután 2 órára megállapított tisztválasztó közgyűlésre terjessze be, -  a 
mennyiben pedig bérbeadó azon időig a második szobának az üvegfal alkalmazása mel
leit való előállításáról nem gondoskodnék, úgy mindenesetre más egyesületi helyiség felvé
telére nézve tegyen javaslatot. — kimondja, hogy az egyesület helyiségeiben a tagok ki
szolgálására külön egyleti szolgát fog alkalmazni, kinek dijai az egyesület által szedendő 
kártyapénzből fedeztetnek.

2) felkéri a bizottságot, hogy a körözött jelentkezési ivén aláirt tagoknak az egye
sületi törzskönyvbe sajátkezüleg leendő beírására nézve intézkedjék.

8) megbízza ugyanazt, hogy az előterjesztett költségvetés korlátain belül a bútorok 
beszerzése iránt intézkedjék.

4 ; végül a tagsági dijat a 2 írtban ezennel megbatározott beiratási dijon felül 6 fo
rintban á'lajmja meg s elhatározza, hogy a legközelebbi évnegyedben az egyesület követ
kező hírlapokat járassa: Nemzet, Egyetértés, Budapesti Hírlap. Vasárnapi Újság, Borsszem 
Jankó, Budapester Tagblatt, Fliegende Biáiter, Magyar Föld, Vasmegyei Lapok, Dunán
túl, Muraszombat és Vidéke.

Egyéb tárgy biányába.n elnök az ülést bezárja. Kmft.
CSORNA JENÓ, elnök. Jegyzetté: KOVÁCS KÁROLY.

drüzstva bár eteroj vészi vu táksoj nevouli z-radoszti dá spriezkanczo, azamo 
naj konye poslejo po uyou i dönok je niscse nej prisao po uyou, i tűk szó 
fVienverkarje nej mogli vö na ti> ueszrócsuo meszto; i ka je escse vecs ; Z- 
Mezővára szó spric/.kunczo pe>ki lüdjé tá vlekli. Znümo, ka szó veski rihtar 
zapovedali onini. ki konye majo, ali ovi szó nej boug.nli. Na tón gledonc9 
pouleg nasi törvényov szó ka.-tige vn-jdni, verjeuio ka g. íőszolgabirouv szi 
znauye vzenu-jo od tóga, i one pod tuocsno kastigo v/.emejo.

— O g e n j’ i M Xiurt. Preminoncsi tork szta v-Német-G-ucsi Jva brala 
rauo sla zdouma órát ua nyive, ka sze naj malo szegrejeta. te inéusi je 
ogeny ualo/>0, dokecs je  te sztarejsi zacsno orati. Gda sze je na ovon 
kráji z-pliigom tiazáj oberno, zaglédne brata vu pleuiéui za poiuouc* krie.savsi 
prouti nyerni bizsócs: ali pervle kak bi nyerni mogao pomocsti. je  vküper 
szpadno i szvoji pozsgáni ratiaj je  mrou.

— >*zroff<eii n x íii . Gyurkovics Stevau v-Toluaváriuegyövi rodjeni, 
manipolánski őrmester október perve dili v-Laibachi. gde uyegov ezred sztoji 
je  notri són vu edno trafikanski baoto. tam med czigárov küpüvanyom je 
diklina nyerni edno 2 frt vrejduo lutnnszko czedelo (sorsjegy) pouüjala. — 
Te őrmester je lehko bole pa/o ua to lejpo diklino i uyéni gues, liki na 
dobicsek volo. na steroga je  vüpanye meo, je  prejk vzoo ou sorsjegy. — Za 
pár duévov dobi glasz od one lejpe dikline, od stere je  czigáre küpo, ka je  
Onoga sorsj.-gya uumera med ouimi. ki szó gviuivali, i tak je  ua zuáuye 
dáno, ka je  med tejnii prednyim. ár je 290 jezér frtov gvinivao. Te szrecsen 
kak sze vidi ne zaprávla, kak pisejo te novine. uego tak prouszto zsivé kak 
pervle ali dobrotivnos/.ti zuaménya Jáva. Pisejo od nyega, ka v-Nyiregyházi 
jeszte edeu sziromaski piszács, ki z-Gynrkovicson vküp szliizso v-5lexiki 
Miksa czaszara seregi, té je  csteo töga őrmestra szrecso, piszao nyerni je 
eden liszt, vu steroin je pitao od nyega, esi pounini, ka je  ou nyerni v-Mixiki 
eduouk 25 frt poazondo ? Te őrmester je  z-ednov sztotkov uyerai odgovor 
dao. — Escse lepse od nyega, na Szentesi je meo eduoga sogora, steri je 
ttidi véli ki sziromák. gda je té pitanye poszlao k-nyemi, esi je  isztiua, ka je 
tolko doubo ? Edeu czejli jezernyik nyerni je poszlao.

—  T e l i k !  o g e n y  j e  b io  v-poudejlek oktobra 22. dneva v-Magyar- 
G 'iicti Ogeny okoli I I  vöre v-tak inieuii vanom „Kis-Szerén* prisao vö, i kak 
zdajsi právijo i zagvüsuo szvtdocsijo, po nesz.krblivitszti. Pogorelu je  ubcsine 
•Ivá trétjiva tá la : ül hizs szkom telikájse k-vérsztvi szlisajoucso hrambe 
zevszim pohiganyem vréd. Nasega vármegyöva föuotáriusa je  Midi velika uh- 
'Zrecsa doszéguola vu lőj obcsini bőd-mosom imáiiyi, ár uyitu je okmili 450 vonz 
kenne zgorelo. Szrecsa je, ka ti rázuumejsi pörgarj- szó ineli assekurálivauo. 
Cslovek je  eden nej na áldov prisao. ni hasznovitoga zsivincseta, ali ka szó 
poh'Stva mcli, tou je vsze zgorelo. Prevecs je  véli ki vöter pihao, tak ka szi 
je  nauc8 niscse nej mogao zmiszliti k-pomoucsi biti, ogeny je vsze ua uikoj 
s/.pravo vö vzévsi te zídano hizse, stere szó z-cziglom bilé pokrite. Nevola 
je velika, onoga járása főszolgabirouv szó te szouszidtte vesznicze oproszili 
na zsivisa vküpdávauye. Telikájsi tini zsalosztnim sze altnostvo pobóranye vu 
czejlom váriuegyövi zrendeliije, i ua tou gledoucs sze vszi gór pozovéjo, — 
z-driige sztráni pa visesno obiászt gór pozovéiuo pri hramov gór povanyi, naj 
nedájo edeu k-tomi driigonii tak blüzi hranie gór réditi. Csi bi v-Magyar- 
Gencsi hizse nej edua k-toj drtigoj tak vküp prikapcseue bilé, doszta menye 
bi kvára bilou, tak je  116 famii brez hrambe ua koudistvo prislo.

HIRDETÉSEK. ________________
®7os88. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság közhirré teszi, 
hogy a m kir. kincstár végrehajtatónak Sebők Katalin végrehajtást szenvedő 
elleni 84 frt 78 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén 
lévő Velemér községben fekvő a veleméri 37. tjkvbeu felvett 1. 1— 12- sor 
10. liázsz. ’ » telekből Sebők Katalint illető '« részre az árverést 315 frtban 
ezennel uiegállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a feiiuebb megjelölt 
ingatlan az 1NS.S. é v i  n ov »*n iln *r I i6  ’- Í S - ik  n a p já n  d. e. 10 órak3r 
Velemér községben a bi ró házánál megtartandó nyilvános árverésen a ineg- 
állapitott kikiáltási áron alól is eludatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok bec«árának 10 százalé
kát vagyis készpénzben, vagy az 1881. LX. t.. ez. 42. §-ábuu jelzett árfolyam
mal száiuitott és az 1881. évi november 1-én 3333. az. a. kelt Igazságügy- 
miniszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékkópes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenui, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a élteimében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

K elt a muraszombati kir. járásbíróság rniut tkkvi hatóságnál 1888. 
augusztus 14-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

l ' ü  d ő v  é s z/'-á H T  ü d ő v  é s z.
Gázkigőzölgés

gyógyit i ulu-rkulózist(ászkor, asztbina)
A leghihetetlenebb, a látszólag 

legelérhetetlonebb ideálja az or
vosoknak tüdőbajt gyógyíthatni : 
most egész teljességében el vau 
érve. Világhírű tanárok és or
vosok bizonyítványa, gyógyítót 
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k. tisztek stb. kőszönóira- 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldöntbctlen bizonyítókul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagy óbb kórhá- 
rasztóbb életmód ismét megkezdhető."

(Rectal-belövellés)
üdült légcső-hurut, tüdó-burut stb.

zukban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő, nem is sejtett sikernek. 
— l'élda gyanánt általánosság

ban nyilatkozik dr. Hergeou tanár 
és dr. Morei: „Köhögés, kihányás, 
láz, csörgólárma, vérköhögés három

__r utáu enyhébb, végké|> elenyészik —
álom és étvágy visszatér. Testsúly nő- 

_  ekvese 1 kiló hetenként. A legt'á- 
Uuruil tanár es Verneuil ta n á r : „Aszth-

mánál a lélekzet hiánya azonnal csökken. Teljes gyógyítás gyakran már 8 uap alatt 
— Dujardin Béniimét/ ta n á r : „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott.“ - -  Frán- 
zel tanár, dr. Siatz osztálya.- „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, kibányás elenyészik — 
nagy éhség következik be -• testsúly növekvés 5 kilóig.“ — Ur. M’Lauglilin: „30 nagy
fokú tuberkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittatott.u — Ugyanígy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magában nem terhes, nem háborító és minden bajkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-kigözölgési készüléket (Hectál- 
bolüvellö) használati utasítással orvosok részére és magánhasználatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket szétküldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett S Írtjával, gázmérővel 10 írtjával :
Med. d r. A ltm a u u , B é c s , V I I .  M a r ia h .i lfe r s tr a s s e  7 0 .

Bulim . K r u m a u ,  1888 márczius 3. Kollega ur! A tuberkulózis tüdóbefo- 
lyasztásnak egy igeu kényes esetében az Ön kigózölgö-készülékevel valóban kitűnő I  
sikert értem el. Med. dr. FANTE GYULA. ■

K e c s k e m é t ,  1838. szept 11. Igen tisztelt orvos ur 1 Az ön kitttuó gáz-kigőzöl-1 
gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül- ■ 
tein és ezen állapotom tovább is fennáll, úgy hogy egészeu egészséges vagyok. I
(316. 5 2 -2 .)  Háládat bői ________ SZABÓ JÚLIA. |



P A K A P P A A P m P O ^ P A A P A n P A P P m P ^  
R. KLINGL, Bécs, I., Maysedergasse 2 <®a- «-■)?

(e lső  bécsi v a r á z s - k é s z ü l é k e k  g y á r i  ra k tá r a
ajánlja alkalmas

tF~ K a rá c s o n y i a já n d é k u l “1
1 ''nagyobb raktára varázs*készülékekböl művészek és műkedvelőknek, 
fterendezett dobozok, a legmeglepőbb varázslatok és könnyen érthető ma-' 

tgyarázattal gyermekek részére összeállítva. Ára frt 1.25, 1.50, 2.25, 3.50; finomabb « 
f  fadobozok frt 3.— , 4.—, 5.—, 7.50, 10.— egész 25 frt. — Laterna magica (varázs-. 
rlámpa) képek vagy tréfás alakok elő varázslására frt 1.50. 2 25, 3.—, 4.50, 6.50 egész 1 
kőO frt. — Ködfátyolkép-liészülékek (kettős) frt 27.—, 33.—. 45 frt. — Villanyozó-J 
,  gépek üveggel frt 4.50, 6 50, 12. — Nagy választók mollékgépezetekből a villany- * 
rgéphez. — Bevezető villanygép elemmel frt 3.50, 6.50. Electro-Motor 3 f r t l  
LöO krtól felfelé. — Házi- és szobn-távirda, teljes, 10 méter táv-vezetéssel frt 5.50,^
1 6.50. — Könyvnyomdái sajtók, alkalmas fiuknak frt 1.75, 2.50, 3.50. stb. — Minta-j 
Fgőzgép spiiituszfütéssel 2 írttól felfelé. — Uözmozdouy kőszén-vaggonnal frt 4.80,1 
16.75, 8.75, egész 12 frtig. — Éjjel világító kruczidx és Mária Lourdes meglepőd 
{sikerrel frt 2.50, 3.75, 5.—, (5.—, 6.50, 9.—) — A legújabb társas és foglalkoztató J| 
vjátékok, valamint nagy választék ingerkedö és tréfás tárgyakban.

Nagy árjegyzék 20 kr. beküldése mellett, kivonat ingyen.
R . U L L M J L .

V Ü fc fc fc d

A bécsi érczáru-gyár regedei raktára cs, kir. szabadalmazott

é r e z - k » | i o r s ó k l i a n
1888. évi augusztus 15-étől Regede és környéke részére csakis T H U R M A N X  
Jl .-n é l,  Langgasse 48. és Táborgasse 68. ,sz. alatt az „Eisenhof*-ban létezik, 
ahol gyermek és megnőttek részére mindenféle érczkoporsó az egyszerűbbtől 
egész a legdíszesebb kiállításig igen olcsó áron kapható.

Ugyanott vau nagy raktára a val. aranyozott s í r k e r e s z t e k n e k  és 
k ő o s z l o p o k n a k .

Szükség esetére kegyes m egrendelésért esd Tisztelettel

(309. 6-e.) Thurmann M.

Öreg és ifjaknak egyaránt
tanulmányként szigorúan ajánltatik dr. Müller or
vostud. tanácsosnak jóval bővített kiadásban most
________________ megjelent irata a_____ (318. 6 —3)

z a v a r t  id e g -  é s  n e m i - r e n d s z e r r ő l
valamint ennek gyökeres gyógymódjáról.

Ára borítékban való házhozküldéssel együtt 60 kr.
C. K re ik en b au m , Braunschweig.

Bécsi partié és alkalmi áruk csoportban
csődtöm egekből

nagyban és kicsinyben, tuczatonként, vagy darabokban.
Ismételadókuak a legolcsóbb beszerzési forrás.

I. csoport ;i 5 0  kr.
1 gros 144 darab fehér gyöngyház gomb.
2 „ 288 „ ugyanaz kisebb.
2 pár finom tapisszcrie-papucs urak és höl - 

gyek számára.
1 pár ugyanily komód-czipő.
6 darab bécsi kávé- és vizitáleza érczből

lakkirozva.
1 darab elektr. aczéldrót hajkefe.
1  „ karikatúra-tréfás dohányzó-készülék

asztalra állítható, kézi faragvány.
1 darab elógbetetlen Mikádó fa-zsebpipa,
1 „ tekenösbéka imit. péuztárcza.
1 „ kiv. finom szab. bőr tárcza papír- és

aprópénz elhelyezésére, monogrammal.
2 darab különös finom szivar- vagy szivarka

tartó.
1  darab különös finom női péuztárcza.
1 „ finom színes porcze.Uán gyümölcskés

avagy 3 villa polírozott aranybronz nyél 
lel.

1  darab inellényzseb dohánykészülék finom 
külföldi fából esztergályozva 

1 darab franczia szatiu-legyezö gazdagon 
festve.

3 darab valódi tajték és val. borostyánkő-
műfaragott virág szivarszipka doboz
ban.

1 darab pipa és szivarszipka műtajtékból, 
zsebben hordható.

7 darab és pedig 2 szarvfésü, 1 zsebpipere-
készülék, 1 fogkefe, 1 szakálkefo, 1 am. 
olló.

W  3  ír to n  a lu l  sem m i

II. csoport á  1  frt
10 nagy gombolyag kötöpamut kartonban á 

500 grara, királypiros és minden színben 
(egyetlen a maga nemében).

6 pár selyemgnmmi harisnyakötö nők ré
szére minden színben, válogatva.

12  pár ugyanez leányok és gyermekek ré
szére.

48 pár gyapjugurami harisnyakötö gyerme
kek részére.

36 pár ugyanez hölgyek részére.
5 méter selyemgnmmi szalag kiváló finom. 
12 darab kupakos Chemnitzi pipa, szár

ral és szopókával felszerelve.
72 darab val. bádeni meggyfa szivar- és 

szivarka szipka.
12  darab kül. finom szivar- és szivarka- 

szipka, külömbözö külföldi fából készítve, 
val. borostyánkövei.

48 darab hajlított meggyfa úgynevezett „Ca- 
valier-Krikerl* szivar- és’ szivarkának.

6 darab nagyszerű finom női brosche.
6 „ val. angol ezüstözött és aranyozott

nagy olló.
1 darab múíaragott val. tajték és valóságos 

borostyánkő-szipka dobozban.
1 darab legfinomabb szab. péuztárcza, do- 

hány tartó, névjegytáska vagy Virginia 
szivartáska.

1 darab igen finom festett selyem-legyező. 
1 darab fakézmn-lrószer és papirkés.
4 darab és pedig 1 pipa, 1 dohánytartő, 1 

szivarszipka és tüzikészülék.
sem k ü ld e tik  szét. “W

Megrendelések második személyeknek vagy saját használatra pontosan teljesittetnek, 
utánvét vagy az összeg előleges beküldése mellett.

K é r e t i k  a c z i i n r e  k ü l ö n  ő s e  u f i g y e l n i :

E. BRAUN, II., Lilién brunngasse tí.
. ,O c c a s i o u (> á r u  r a k t á r  B é c s k e n .  283. 15.—*

Hirdetmény.
Dolronakon M ayer M ih á ly - f é le  birtokhoz tartozó té g la - 

ház b o lti h e ly isé g g e l, három szobával, konyha, k am 
r á v a l és jó  tágas p incze-lie ly iség gel, szintén téglából épült is tá lló , 
p a jta  és raktár-helyiség, jó tágas belső helyiség gyüm ölcsös
se l és ezen épületekhez tartozó 8  hold szántóföld  és ré t, 
erdő és legelő  jo g g a l együtt f. évi novem ber hó 8-án  
d e. 10 órakor D obronakon a ház helyiségben nyilvános árve
rés utjáu el fog adatni, bővebb tudósítást Dobrónakou özv.  M a y e r  
M i h á l y u é n á l  nyerhetnek.

Ü z l e t - m e g n y i t á s .
Van szerencsénk a n. é. közön- Odszpodi podpiszani vázéin z-pos- 

ségnek tisztelettel tudomására hozui, tenim táloni naznánye dámo, ka szmo 
miszerint a regedei piaczon levő 22. mi v-Radgonyi ua pláczi pod bizsnov 
számú házban egy jól berendezett | nr. 22. edno uouvo

kózmü-, divat-, fehérnemű-, és rövidáru
odperli, vu steroj za gvant szüknyé-, 
plátno i t. u. náide.

Vu tákseiu terstvi szmo ZSe vecs 
lejt bili i szpravili szmo szi szpozuauye 
vu dobrom blági, tak ka szmo vsz.e- 
felé blágo ua terstva znouva szpravili, 
ka uaj nasim postenim küpczon zsc- 
lejnyi zadoszta známo vcsiniti.

Záto ji  z-velikov vüpaznosrtjov 
oproszimo, ka nász naj kak najvecs- 
krát poglédnejo.

Z-pozdrávlauyem

Sinkovich

üzletet nyitottunk.
Sok éven át e szakmában szerzett 

tapasztalataink, tág ismeretkör, vala
mint az áruknak első forrásbóli be
szerzése által igen tisztelt vevőink 
legkényesebb igényeinek is módunk
ban vau megfelelhetni.

Egyedüli törekvésünk kizárólag 
oda lesz irányítva, ízléses kivitel és 
olcsó árszabással a u. é. közönséget 
minden irányban kielégíteni.

Amidőn még kegyes bizalomért 
esedezni bátorkodunk, vagyunk 

Tisztelettel

Péntek és
kéziuű-, divat-, fehérnemű- és rövidáru kereskedők Regedében, 

Langgasse 22. sz.

Mária-czelli gyomorcseppek,
Jeles hatású gyógyszer a gyom or minden bán
tál iuuí ellen, és felülmulhntlan az étvágyhiány I  
gyom orgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, s a - f  

j vanyu felböfögés, kólika, gyom orhurut, gyom or - 1  
égés, hugykó-képződés, túlságos nyálka-képzödés.|  
sárgaság , nndor és háuyás, főfájás (ha az a  g y o -J  
mórból ered), gyom orgörcs, székszorulat, a g y o - j  
mórnak túlterheltsége étel és ital álta l, g il is z ta .!  

í  lép- és m ájbetegség, úgyszintén aran y-eres b án -^  
talm ak ellen. á

E g y  üvegcse á ra  h a sz n á la ti  u ta-|  
___ s itá s s a l  e g y ü tt 4:0 k r .  |

Központi szétküldési raktár uagyban és kicsinyben: g

BRADY KAROLY \
I „ a i  ő r a n g y a lh o z * *  czim zett gyógyszertárában K r e m z i e r b e n ,  ^ 
| Morvaországban. á

Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárábau a „Magyar Koronához," J  
' valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—25)

—

2517/88. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság miut telekköuyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Hegedűs Iván és neje széchéuykuti lakos végrehajtatónak Har- 
czán Istvánná szül. Marics Kata végrehajtást szenvedd elleni 1089 frt tőke- 
követelés és a befolyt 55 frt 74 kr. levonásával járulékai iránti végrehajtási 
ügyében, a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) 
területén lévő Véghely község határában fekvő a véghelyi 55. sz. tjkrben 
Harczán Istvánná szül. Marics Kata tulajdonául bejegyzett A. I. 1—4, G, 8. 
Sor, 23. házsz. ingatlanra 1567 forint, — a véghelyi 66. sz. tjkvben ugyan 
annak tulajdonául bejegyzett A. I. 14 5 . belyszsz. ingatlanra 282 forint; —  a 
véghelyi 81. sz. tjkvben Sostarécz János és neje szül. Kampel Anna tulajdo
nául bejegyzett A. I. 2ü0. hszsz. ingatlanra 248 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok a z  1 8 8 8 .  é v i  n o v e m b e r  h ó  S O - ik  n a p já n  délelőtti 10 
órakor Véghelyeu a községi birő házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni .szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak lO'/»-kát 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt Igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol- 
gáltatui.

Kelt Muraszombatban, 1888. évi augusztus hó 7-ik napján.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

AGUSTICH PÓNGRÁCZ, kir. jbiró.

L e g o l c s ó b b  k á v é - á r a k .
I s m é t

tetem es őr-engedm ény.
Szétküldés postán utánvét vagy az összeg előlegen beküldése mellett.

a n  Árak portómentesitve. ■ ■ ■ ■  (287. 18—17A
Nagyobb rendeléseknél különös ár-engedmény. Árjegyzék kívánatra bérmentve.

Kényességek plélidobozban.‘ 5 ko. Türtkóvé, jóizü . .
Santos, finom, erős . . „
(hiba, zöld, különös er<  ̂ „ 
Ceylon, kékeszöld, kiv. fin. „ 
Aranyjára, kül. fin. enyhe, „ 
Cjöngykávé, arom., erős „ 
Java, uagyszemü delicát. „ 
l’lantage, kék, jószagu fin. „ 
Java la, barna, igen fiú. „ 
Arab- Mocca, nemes, tűz.

frt 4-65 
„ 4-95 

5'55
11 dón v-k él i V(‘ss(“<r| Ma tjes-bér ingek 4 [lueiiy Kény i*M .-|zsir„s L,vöng i,.gf.jzQ .

(>'20 5 kilós bordókban k. f. frt 2 95
6-10 igen finom frt 2-60, fin. „ 1-95
6-35 Hollandi tömhéringek 5 kil. hord.„ 1-90
6'5'J Zsíros hériug „ „
6- 90 Belic. sósliérlng körüib. 400 drb „ 160 4
7- 25 Angolna Gclée ig. vast. 5 kil. hord.„ 4'60 ' 
7'30 Állók, igen tiuoni Brab. 1 „ uetto

(Jalöcza, 7 doboz..........................
3- 20 Sardina á l'huile 20 doboz . .
1-70 „Timii** hal á l’huile 9 doboz .
2.35 Ó aviar, uj l kiló nettó.............
5 — ^kiváló liliom 2 ' ,  kilós hordó
4- 30 Jamaika-Rum, igen öreg 4 liter 

Minden direkt Hamburgból, miut i

Ettlinger jóhirü kiváló Unom 
káréinelange-ja, (Surrog.) 5 k.

' 1 ko. Cougo-Íírustliea lek., jósz.
, 1 „ Congo, kiváló fin. fekete 

Japáu-l'occo, k. f. pléhdob.
Császár-mel. „ „ „

icretes, csak prima-áru.

[E ttlin g e r A 't'u . H a m b u rg , áru-szétkoidés

X
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