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A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a „Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye.

- S S  VKOJKLESÍKH SZOM BATON. ----- 1
---------------------------------  --------  ' ^E l ő f i z e t é s i  á r ;

Egész évre 3 í'rr. Félévre i  frt 50 kr. Negyedé • 75 kr.
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclaiiiatiók a kiadóhivatalhoz 
(Grünbaum Márk) intézendók.

Felelős szerke sztő: TÖRÖK E lí X Ő.
Kiadó-tulajdonos:

G R Ü X B A ü M  MÁRK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij ; i hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

A vasmegyei gazdasági kiállításról.
A áltozuak az idők, változnak az emberek, a természetben ő<rök 

a forrongás, a változás.

Magyarországot nevezték el Kánaán földjének, a hol „zsírjába j 
fül a nem zet!"

De mai napság már m ásként áll a világ! A föld termő ereje i 
ki van aknázva; ma már életbevágó, fontos napi kérdés, hogyan, mily ! 
módon és mily eszközökkel pótoljuk a föld elvesztett életerejét, m i- | 
képen kényszeresük a  földet munkára, term ésre.

H át ez annál is fontosabb életkérdés, mert a magyar nem zet 
nagy költőjének, Yörösmartynak szavai örök igazságot h ird e tn ek :

„A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely ;

Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned — halnod k e l l !“

Hogy tehá t a gazdaközönség lásson, tapasztaljon és tudjon töb
bet, mint eddig a gazdászat te rén ; hogy a lá to ttaka t otthon sajá t 
háztartásában, beltelkén és kölső gazdaságában maga javára fordít
hassa, elengedhetetlen szükség a gazdasági kiállítások látogatása.

A vasmegyei gazdasági egyesület kimagasló érdemeket szerzett 
már e téren, ha nem em lítünk is egyebet, mint a szarvasm arha te 
nyésztésének emelését.

Múlt számunkban em lítettük már, hogy az országos és a vas
megyei gazdasági egyesületek Szombathelyen, megyénk székhelyén f. 
évi szeptember hó 21— 25. napjain k iá llítást rendez.

A kiállítás helyisége az újonnan épülő lovas-ezred laktanyában 
lesz elhelyezve.

Az összrendező bizottság elnöke gróf Széchenyi Imre, a bíráló 
bizottság elnöke pedig Radó Kálmán főispán ur ő mga.

A kiállításra kerülnek tenyészszarvasmarliák, tenyészsertések, 
baromfiak, —  továbbá mezőgazdasági gépek, gazdasági műszaki esz
közök, a megyéből lovak, sörárpa és egyéb termények, műtrágya, gyü
mölcs, konyhakerti termények, a méhészet körébe tartozó termények 
és eszközök, szőlő, bor és szeszes italok, úgy tejnemüek.

T artanak  közgyűlést, rendeznek trágyaszóró gépversenyt, és ló
versenyt.

Od vérsztva vöposztávlanye Vasvármegyövi.
Prominyávajo sze vrejmena, preminyávajo sze lüdjé, v-naturi je 

vszigdár obrácsanye i preminyáva nye.
Nigda je te gazda komaj meo potrejbcsino na vérsztvo vcsenyé, 

á r je nigdasnya zemla pouleg máloga dela veliki dohotek dalá.
\  ogerszki ország szó zváli za Kanaánszko zemlo, gde szó „v- 

mászti zalejé te nemzet.*
Ali deuésnyi dén zse nacsi sztojí te szvejt! —  Zemlé je pouva 

inoucs vő v zé ta ; denésnyi dén je  zse veliko vszákdenésnye pitanye, 
kakda, z-káksiin moudusom, z-káksov skerjouv szprávimo nazáj zemlé 
zgübleno moucs, kakda je pritrűczamo na delo i pouv.

Tou je tem známenitejse pitanye, á r vogerszkoga nemzeta tóga 
velikoga költőa Vörösmartina ricsij vekivecsno praviczo glászijo :

„Na velikom szvejti zvüna nyé 
Na tvoj aztran nejga meazt;

Darüje te aii vdári te sorsa rouka 
Éti zsiveti i mrejti moresl“

Nej tak ti gazdovje vidijo, szküszijo i znájo vecs, kak do szega 
mao pri vérsztva szpelávanyi, ka ona, stera szó vidili domá pri hi- 
zsi i v-ogradi, telikájse pri zvünszkom vérsztvi szvojem na szvoj 
haszek zná povernoti, zagvüsno more vérsztva vöposztávlanye po-
gJédnoti.

Vasvármegyőva vérsztva drüstvo szi je vu tóm táli zse velike kin
cse szpravilo, esi sze z-drügoga nancs ne szpoumenemo, pri márhe
pouvi.

V-prt*minoucsi novinaj szmo zse naprej dáli, ka orszacsko i Vas- 
várrnegyőva vérsztva drüzstva v-Szombathelyi vármegyőva v-pervom 
meszti etoga le ta  od szeptembra 21 do 25. dnéva tákse vöposztáv
lanye derzsale bodo.

Vö posztávlenya meszta bode v-toj nouvoj naprávlenoj kaszárnyi. 
Yszem ravnitelom predszednik bodo Gróf Széchenyi Imre, —  szod- 
ezov predszednik pá Itadó Kálmán főispán.

Na vöposztávlanye prido za pouv rozsena márha, za pouv szvi- 
nyé, domácsa sztvári, pri vérsztvi nüczaue skéri i masini, z-etoga 
vármegyőva konyi, za pivo jecsmena, i drügo szilje, naprávleni gnoj, 
szád, vu ogracsni pouv, roji i k-tem potrejbne skéri, grozje, viuo, 
vszefelé palinké i mlehko.

Bode derzsáni gyűlés, bodo z-masini gnoj razmetávali, bodo
I z-konyi bezsali.

T Á R C Z A .

A harezok napjaiból.
(Folytatás.)

„Én mondtam — felelt az előbbi nyugodtan — és mondom mindaddig, 
a mig eltűritek, hogy gyaur tapossa Bosuia földét, inig a gyaur parancsa 
szent előttetek, mig megengeditek, hogy asszonyaiuak fátyolét büntetlen 
kezekkel a gyaurok letéphetik.*

Orditás zúgott fel a többiek ajkairól, fegyvereiket égre emelték, mások 
arezra borulva Allabt hívták segélyül. .

„De mit tehetünk mi ezeren százezerek ellenében, eltipornak, elfujnak 
bennünket a akkor mi lesz azokból, kik nem férfiak,  ̂ kik nem a hareztér 
számára teremtvék, mi lesz ártatlan gyermekeinkből, asszonyainkból* 
szólalt fel egy a sok közül.

„Akkor, midőn ellenséggel állunk szemközt — íelelt az első szóló 
Számunkat latba vetni, a gyáva dolga; — nem féltem asszonyainkat, nem 
féltem gyermekeinket, fegyvert azok kezébe is, a ravaszt meghúzni mindenik
tudja, mindenikbt-u egy ha lá l......... S nem is magunk vagyunk; ha hegyeink
közé jő a gyaur, egyik oldalán meglepjük, s mig ott védi magat, elobuvunk 
háta mögött, mikor nem i» gránitja: a moszkó által rettegni tanult torok 
katonák nyomukban vannak, mi tetszik tehát? alázattal fogadni, s kedvező 
pillanatban rajta ütni az ellenségen, vagy kezeinkre, nyelvünkre bilincset, 
zárt tétetni? — ba mind elhagytok is, én magam is szembeszállók veink, 
addig lövöm, addig ölöm, mig Allahuak, a hatalmasaknak tetézik.

,Akk„; mi is ott leszünk mindnyájan" -  dörgött fel az elhatározd

egszok r mu|vg pgy caoportot láttak sietve menekülni » szikl^
mire rögtön jelt adtak, s a két csapat egymáshoz közmge , a "
tudtak beszélni. , , , :i

Elpauaszlák, hogy városuk ég, asszonyaik csecsemő c al j J  
az ellenség, — a gyaur — jő, mint sáskasereg, nincs menekvés, 
dosni egy szebb hazába.

< Megállította a futókat a mi szónokunk, addig beszélt nekik, mig ezek
j is csupatjálioz állottak; a futók száma folyton növekedett a csapat gyorsan
I szaporodott.

S/.i-rvezki-utek, kémeket állítottak fel, hírnököket küldöztek szét, segélyt
kérve és ígérve.

így haladtak a dolgok, jött aztán fényes rubel, jött lőpor és fegyver 
ezerével, nem hiányzott a biztató szó sem a felizgatott tartományban.

* *
A tábori őrtüzek a messze távolban elhalóan fel-felpislanak; az addig 

ismeretlen fáradalmat és nyomort kiállott magyar seregnek végre valahára 
sikerült egy éjét nyírni nyugvásra, az előttük állott felkelőket könnyű szerrel
szétugrasztván.

Az uj hold a nyugati égbolton bágyadtau hinti fényét, a csillagok 
milliárdja ragyogva lepi el a láthatárt, mit a sötét hegyormok korlátolnak
és zárnak.

A sokat szenvedett legénység édesen pihen a kemény földön; nem érzi, 
hogy elcsigázott teste, mert álmában a szerető hitves, a kedves leányka ölében 
pihen suttogva, örömtelién, szerelemittasan . . . .

Hiis szellő lebbeu tova-tova, mire az álmadozó másik felére fordul és 
l álmudozik otthouáról, kesergő övéiről, éhező gyermekeiről . . . Megrázkódik 

a látott képtől s aztán felébred, körültekint meggyőződni, vájjon álmodott-e 
mindenkiről valóban? Aztán egyet sóhajt, álom helyett a képzelet szárnyain 
repül fel a magasba s onnét arra, hova szive vonja.

Ez nem alszik, csak bornyujál feje alá helyezve, köpenyében beburkn- 
lózva nézi a csillagokat; ez éber katona Sümeghy Ákos volt. Össze-vissza 
gondolt mindéül; eszébe jutott, hogy néhány óra választá el üdvének, boldog
ságának legmagasztosabb perczétől, melyben szivüknek Isten előtt kötött frigyét 
a világ előtt is az egybe hangzó „igeu*-Del megpecsételendők voltak . . . . 
Ember tervez, Isten végez..........

El kelle búcsúznia; látta sápadt halovány menuyasszonyát élettelenül 
összeroskadui; vigasztalta a szerencsétlent úgy a hogy tudta, mondván: *Tegye 
félre angyali Erzsiké a mennyasszonyi^koszorút, készítsen melléje egyet a 
csatából majdan győztesen visszatérő Ákos számára.* (Folyt, köf.)



A kiállítás sikere bizonyára méltó lesz azon nagy férfitk ne
véhez, akik az flgy élére állottak.

A muraszombati járásnak sokszoros érdeke lesz, hogy a kiállí
tásban részt vegyen.

Van i t t  elég, ami a kiállításba való és mindenek fölött kell, 
hogy ezen magyar határszéli megye mutassa meg, miszerint tud ha
ladni, akar élni a magaés a magyar haza javára!

Gazdasági munkamutató az esztendő minden hónapjára.
M árcz iu s .

Ház és udvar. A granáriumban a gabonát lapátolni, vetőmagot készíteni. 
Istálló. Szép és tiszta napokban az ólakat szellőztetni. — A juhakat lehet 

száraz réteken legeltetni. — Ludat és tyúkot tojásra ültetni. 
Gyümölcsös és konyhákért. A szemzés kezdete, uj faiskolákat berendezni, a 

fákat letisztítani és lehernyózni, a fákat megvagdalni, baraczk és man- 
dola fákat dér ellen megóvni. — A konyhakertben hagymát, sárgarépát, 
vörösrépát, foghagymát, petrezselymet vetni.

Mező és rét. A mezei munka kezdete. Búza és lóher-mezőket boronálni, zabot 
vetni, nyári rozsot, nyári búzát, burgundiét, mákot s másfélét vetni, 
réteket tisztítani, üres helyekre fűmagot hinteni.

Komlókertek és szőlők. Trágyázás, a venyigék megvagdaltatnak, üres helye
ket beültetni.

Méhes. A méheket kiereszteni, jól etetni.
Erdő és vadászat. A tűzifa vágás megszűnik; — az erdők tisztitatnak. — 

Vadrécze és szalonka vadászat.

Megyei hírek.
— A Nzombat h e ly i eg y h á zm eg y éb ő l. Megyés püspök ur ő 

méltósága Tóth József püspöki iskolai hiteleinzőt a szombathelyi papnöveldébe 
tanulmányi felügyelővé és tanárrá, ennek helyére pedig Horváth József dob- 
ronaki segédlelkészt nevezte ki.

— K adó K á lm á n  főispán ur ő méltósága hétfőn Budavárban a 
királynál volt kihallgatáson.

— U j orvos. A mint értesültünk, Muraszombatba érkezik dr. Wolf 
Albert, kitünően képzett fiatal orvos, a ki a bécsi egyetemen, úgy köz- és 
katona-kórházakban szerzett, bő tapasztalatait itt akarja érvényesíteni s itt 
fog letelepedni. — Dr. Wolf egyénisége nem ismeretlen előttünk; különleges 
szakmái: laryngoscopia (szájür, torok és gége), úgy női és gyermekbetegségek. 
Ne zarándokoljunk tehát komolyabb bajoknál se idegen segélyért, hisz azt 
a kitűnő, a kor igényeinek megfelelően képzett magyar férfiakból álló orvo
sainknál is megtaláljuk. Üdvözöljük tehát Dr. Wolt urat, mint ama jeles 
orvosi kar egyik uj tényezőjét. Isten hozta!!

— A „ D é lv a rm eg y e i ta k a r é k p é n z tá r  részvénytársaság" köz
gyűlését 1889. február 28-án tartotta. Megjelent részint személyesen, részint 
meghatalmazott által képviselve 22 részvényes 187 részvényt képviselve 80 
szavazattal. I. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése tudomásul vé
tetett, az igazgatóságnak, felügyelő-bizottságnak és tisztviselőknek az 1888. 
évre a felmentvény megadatott. A nyeremény, melyben a részvénytőke 6*/# 
kamatja is beunfoglalva van, következőkg osztatott fel: 1) 500 db részvényre 
á 8 frt 4000 frt. 2) az igazgatóság jelenléti jegyeinek beváltására á 50 kr. 
187frtő0kr. 3) napibiztosok jelenléti jegyeinek beváltására á 50 kr. 101 frt.
4) felügyelő-bizottság tiszteletdija 30 frt. 5) tisztviselők jutaléka 76 frt 62 kr. 
6) tartalék-alaphoz csatoltatik 450 frt 21 kr. 7) jótékony czélra: a. mura
szombati kórház-alapra 50 frt, b. tanítók árvaház-alapjára 10 frt, c. mura- 
szombati kisdedovodáuak 10 frt 31 kr. Összesen 4915 frt 64 kr. II. Nagy
választmány kilépő tagjai helyett megválasztanak: Dr. Czipott Zoltán. Min
tsek Gáspár, Friedl Antal, Árvái Bernát, Ambrus Sáudor, póttagul Vüjecz 
György. III. Felügyelő-bizottság tagjaiul megválasztattak: Takács R. István, 
Gáspár Fereucz, Ambrus Sándor, póttagul Meixner Mátyás. IV. Pénztárnok 
fizetése 150 írttal felemeltetett. V. A múlt ülésre Olajos Sándor ügyvéd ál
tal beadott azon indítvány, hogy az ügyvéd a befolyt költségeknek 50%-át 
a takarékpénztár javára beszolgáltatni köteles legyen, az indítványt tevőnek 
elállása folytán a napirendről levétetett. A gyűlés legifjabb gróf Batthyány 
Zsigraond urnák akadályoztatása folytán Horváth György igazgató elnöklete 
alatt folyt lo. Egyúttal ülést tartott a uagyvála^ztmány is s az igazgatósá
got a következőleg alakította meg : Elnök legifj. gróf Batthyány Zsigraond, 
igazgató Horváth György. Az igazgatóság tagjai: Faschinger József, Meix
ner Mátyás, dr. Czipott Zoltán, Mintsek Gáspár, Olajos Sándor, Postl János, 
Hartner Károly, Bölcs Béla, Friedl Antal.

— K ö r  jegy zö -v á la sz ig * . Járásunk főszolgabirájának elnöklete alatt 
február 28-an tartatott meg Folső-Lendván a szövetkezett községek választó 
közgyűlése, mely alkalommal körjegyzőnek B o r s  M i h á l y  volt bellatinczi 
körjegyzőhelyettes lön általános nagy többséggel megválasztva. Midőn B o r s  
körjegyzőt megválasztatása alkalmából melegen üdvözöljük, azon reményünk
nek adunk kifejezést, hogy ő ezen távoli elhagyatott vidéken a népet magyar 
hazafias szellemban vezetni, a törvény és felsőbbség iráuti tiszteletre, rend-

Tou vöposztávlanye zaisztino veliko i lepő vredno bode, i oniin 
mouzsom zaliválno, ki sze za tou trüdijo.

Szobocska birovia doszta hvále vrednoszti bode vöposztávila. 
Jeszte  éti zadoszta, stero je na vöposztávlanye valón, —  i poprek 
terbej, ka ete na graniczi bodoucsi vogerszki vármegyöv naj pokázse, 
ka zná naprej setüvati, scsé zsiveti za szvojo volo i za vogerszke 
domovine dobroute volo.

Gazdárszkoga dela kazalo na leta vszáki meszecz.
IH árcziuq .

Hizscr. i dvor. Vu grauáiiumi zruve preobrnoti, za szejanye zrnye pripraviti. 
Stala. Vu lejpi i csiszti dnévaj hlevé, stalé lüftati. — Birke je lehko po 

szflhi trávnikaj paszti. — Goszko í kokos na bilicze poszaditi. 
Szadoveni i  kühnyszki oyrad. Vcziplávuuya zacsétek nőve drevne sole notri 

doréditi, drevje dolpuczati i goszancze dől pobirati, drevje klesztiti, 
breszkvene i mandulove dreva prouti mrazi obrániti. — Vu kühny- 
szkom ogradi lük, csesznek, merkevezo. erdécso repo, petrzseo szejati. 

Nyive i  trávnik, Polszkoga dela zacsétek. Psenicsne i detelicsne nyive po- 
vlácsiti, ovesz szejati, letno zsito, letno p9eniczo, burgundio, mák i 
i drügo féle szejati, trávnike csisztiti, na prázna meszta trávno sze
méllyé toriti.

Méov oyrad i  yoricza. Gnojenyé, trszov obrezávanye. prázna meszta notri 
pos/adiuio.

Vinyák. Veséié vöpüsztiti. dobro krmiti,
Louy i lovina. Za kőriti drv szekanye sze gorhenya, logonvje sze puczajo, 

divji récz i szloke lovina sze zacsne.

Vármegyövszki glászi,
— U’z é rk v e i i i  g líisz . Milosztivni püspök szó Tóth Józ>efa soulsz- 

koga vöre vucsitela v-Szeminárium za kapláua vucselnijka, — na nyuvo 
meszto pa Horváth József káplána z-Dokronak-a vö imenüvali.

— K a d ő  K á lm á n  vármegyöszki főispán szó preminoucsi pondejlek 
v-Budapesti pri krali na vöposzlühnyenon bilij.

— A’o u v i d o k to r  pride — kak csüjemo — vu Muraszombat: Dr. 
Wolf Albert, jáko vö vucseni mládi doktor, steri szó szvoje vcsenyé v-Becsi 
szpunili ino prinasz sze scséjo gór obderzsati. Ne odmo pri uavarnom he- 
tegi zvünszkin za pomoucs, zato da tiszto prinasz pri nasi vogerszki vövu- 
cseni vracsitelaj tüdi gór nájdemo.

— „D élviiwm egy e l ta k a ré k p én z tá r  r é « v é n j tá M a s á g “ je
szvoj gyüle|.s 1889. február 28. derzsalo. Prisli szó ali szarni, ali meszto nyih 
tá posleni 22 táonikov na meszto 187 részvéuyov gledoucs pridocsi sz-80-imi 
vobumi. 1. Igazgatósága (ravnitelsztva) i gorpazitelnoga bizottsága jelentés 
szó za znánye vzéli. igazgatósági, gorpazitelnomi bizottsági i csesztnikom
87.o na 1888. leto gorodvézanye dáli. Prihodek, vu sterom sze táovzétna summa 
sz-tí° # interesi tüdi notri racsuua, sze etak gór razddo. 1. na 500 drb rész- 
vónyov 8 frt 4000 frt. 2. naj bi notri menoli igazgatósága denésuye vrejdne 
papére 187 frt 50 kr. 3. za notri menyávanye napibiztosov uazoucsi bodocs- 
noszti papérov 101 frt. 4. gorpazitelnoga bizottsága csésztplácsa 30 frt. 5. 
c-sesztnikov dohodek 76 frt (i2 kr. 6. k-zaosztáuomi fundamentomi sze pri- 
kapcsilo 450 frt 21 kr. 7. na dobre czilo a) na murszombatski spitáo 50 frt. 
b) na vucsitelszke szirotinszke hizse fundament 10 frt. c) muraszoiubatskoj 
kisdedovodi 10 frt 31 kr. Sze vküpi*r 4915 frt 64 kr. II. Vu választmány 
meszto vösztoplenih kotrig szó zebráni: Dr. Czipott Zoltán, Mintsek Gáspár, 
Friedl Antal, Árvái Bernát., Ambrus Sándor, za póttag Vüjecz György. III. 
Vu felügyelő bizottság szó zebráni: Takács R. István. Gáspár Fereucz. Ambrus 
Sándor, za póttag Meixner Mátyás. IV. Pénztárnoka plácsa je 150 frt podig- 

i nyena. V. Vu prerainoncseni gyülejsi Olajos Sándor fiskálisa té notridáni 
indítvány, ka fiskális od notri tekocsili potroskov 50#o na bizottsága sztrán 
je duzsen notri dati, ár szó szvoj indítvány nazáj vzéli, szó ga z-dnévnoga 
réda dől vzéli. Gyülejsi elnök szó Horváth György igazgató bili, ár szó náj- 
mlájsi Gróf Batthyány Zsigtnond goszpoud nej mogli pridti. Z-ednov potjov 
ülés je drzsao választmány liidi, « igazgatóság szó etak szpruvili vküp: Elnök 
májraIájsi Gróf Batthyányi Zsigraond, igazgató Horváth György, lgazatósága 
kotrige Faschinger József, Me.ixuer Mátyás, Dr. C/.ipott Zoltán, Mintsek 
Gáspár, Olajos Sándor, Postl János, Hartner Károly, Bölcs Béla, Friedl Antal.

— X o lA iiu sa  o d e b é ra n y e . Február 28-toga dnéva je pri Felső-
■ Lendavi pod föbirouvom szpelávauyi odebéranye bilou, da szó Bors Mihály
■ pervejsega bellatinszkoga h. nótáriusa z-dosztm vecs voutomon za nótáriusa 
i odébrali. Da Bors nótáriusa za tou odebéranye pozdrávlaiuo, vüpanye niáiuo, 
j ka do oui na tou zapüscsenou kráji lüsztvo vogerszkoiu dugoványi szpelávali, 
: na rcndelüvaiiye ino visesnye oblászti, réduoszti do ji vcsihli. Zvüu ober tej 
: sze uyin vszaksen túli prijlika nájde, stero gordávanye od dobrotivnoszti 
! szpozuani milosztivuoui Gróf Széchényi Tivadar nase okroglijne követa —

obrambi — na dali ovi zvünszkin pomoucsi brezi szakse zsmécse leiko uáj- 
dejo. Dober glász od nyih ino mijszlimo. ka do sze uasim segam ino szkon- 

l csávauyon sze glihali. Gratulejrarao nyi. Té fart za isztino sze zsalosztjon * I

Az anyós.
Minden időben voltak a kis és nagy gyermekeknek, tehát az embereknek 

bizonyos „vessző-paripáik,- a min különös előszeretettel szoktak lovagolni; 
ilyen — szellemi értelemben vett vesszőparipa a mai férfiak és írók nagy 
részének; az anyós.

Nincs olyan családi és társadalmi baj, veszedelem, amiért ne az anyóst 
okoznák; nincs az a szerencsétlenség, meghasonlás, viszály a fiatal házasok 
közt, amiért ismét ne az anyóst tennék felelőssé.

És miért? Talán mert az anyósok csakugyan olyan gonoszak volnának 
mintha a régi boszorkányok minden hagyományos rosszasága, gonoszsága 
benuök összpontosulna?! Hogy anyóssá válván, megszűnnének a szó nemesebb 
értelmében igazán szerető anyák és nők lenni?

Nem és százszor nem!
És mégis miért az a sok heccz, az a sok szellemi hajsza az anyósok ellen ?!
Azért, mert az életben egyátalján és főkép a családi élet küzdelmeiben 

a férfi az, kit minden kicsiség kihoz a sodrából; a ki tűrni nemcsak semmit. 
nem tud, de nem is akar, és a kinek igy. nem csak a béketürésről és ön- 
megtagadásról, de a békességes egvíittlétről fogalma sincsen, ide nem szá
mítva a mayyar férfiaknak a nők iránt való régi hagyományos udvariasságát, 
előzékenységét, a melylyel annyi nagyobb bajt is kicsinyes aprósággá, 
vagy akár semmivé lehet elsimítani, vagy legalább is kiegyenliteni. És, mert 
az írók nagy. vagyis túlnyomó és hanyadó része férfiakból áll. mi termé
szetesebb, mint hogy a türelmetlen s udvariatlan vöknek szócsövükké szegődnek 
s mérges pennájukkal neki esnek a szegény anyósoknak.

Mintha bizony csak az anyósok közt volnának roszak, az apósok meg 
a jó Istennek megannyi angyali jó teremtései lennének!

Igeu, persze hogy azok ! — sietnek a vök erre felelni, mert hiszen, ha 
az apósok is rosszak lennének, csak hallana az ember és olvasna valamit 
felőlük is a lapokban.

De nem úgy van, uraim, az önök okoskodása hamis!
 ̂ Mert nem azért nem hallanak önök az apósok gonoszsága felől semmit,

I mintha azok csakugyan jók lennének, hanem azért, mert mi nők sokkal jobbak, 
türelmesebbek vagyunk, mintsem minden bajainkat mindjárt dobra ütnénk; 

f mi nem panaszkodunk, de békével türüuk, szenvedünk. S miután igy áll a dolog, 
| igen érthető, hogy az irók sem tudhatnak meg tőlünk semmi rosszat sem 
' az ipák felől; de rang, ha megtuduanak is. melyik férfi iró volna oly részre- 
j hajlatlan. igaz lelkű, hogy saját neme ellen síkra szállva, unnak hibáit 
i korbácsolni merné? Hisz ismeretes a közmondás, hogy; Egyik holló sat. A 
| női Írók meg, — tessék elhinni, — sokkal is inkább nők, tehát gyöngédebbek, 

diserétebbek, semhogy az ipában a másik nemet sérteni akarnák vagy tudnák, 
i mert az ipáknak — yyenyéiktöl kezdve egész a megbocsáthatatlan lelketleu- 
J ségig menő yonoszsáyaikal pellengérre állítván: mindenesetre sértené a 
, férfi-nemet.

Sérteni pedig egy valóban nőiesen érző asszony soha sem bir, tán még 
f akkor sem, ha az ipák sértései által magukat arra feljogosítva is éreznék !
I A nőnek nem a durva visszatorlás a fegyvere, hanem a szelíd türelem és a 
• megbocsátás.

Tehát, kérem uraim, tessék az anyósoknak békét hagyni, mert máskép 
tán még mi is. félretéve nőies félénkségünket s tán gyöngédségünket is — 
síkra szállnak az ipák ellen, akik, előre is mondhatom (s biztosítom is önöket!) 

| egy cseppel sem jobbak az anyósoknál. EGY ANYOSJELÖLT.



szüreteire oktatni fogja. A köznép anyagi helyzete és kulturális viszonyainak 
emelése tekintetében is igen szép tere uyilik megválasztott körjegyzőnek, de 
ezen feladatát a jótékonyságáról ismert, a közügyekben lankadatlan buzgalmu 
Gróf Széchényi Tódor ur ő méltósága, kerületünk szeretett képviselőjének 
védnöksége és a vidéki intelligentia támogatásával minden nehézség nélkül 
megoldhatja. Jó hir előzi ót meg és hiszszük, hogy hagyományaink és viszo
nyainkhoz alkalmazkodva személyében közügyünk egyik harczosát nyertük. 
Gratulálunk ! E'-en alkalommal őszinte sajnálattal emlékszünk meg Keresztury 
Kálmán nr képesített körjegyző jelöltségéről és hogyha neve ezen alkalommal 
nem is került ki a sors szeszélyétől sok esetben függővé tett választási ur
nából, ez őt ne csügeszsze el, hanem kétszeres buzgalommal igyekezzék meg
kezdett pályáján luvább haladni — a munkásság jutalma el nem maradhat.

— a  v á rosb an . Múlt hó 26-ikára virradó reggelre a helybeli 
postakocsis minden tyúkját ellopták. Ha nagyobb volna a városban a kivi
lágítás, bizony nehezebben történhetnék meg az ily eset -  Világosság, 
jöjjön el » te országod a baglyok vesztére Muraszombatban is!

— .4 m u r a s z o m b a t i  múlt hétfői országos vásár elég gyenge volt; 
egészben oly képet matatott, hogy milyen lesz a most már elodázhatatlan 
és mielőbb rendszeresítendő hetivásár.

Uj caendörörM állo inftai. Néhány évi tanácskozás és sürgetés 
után Tótkeresztur, ^muraszombati járási község folyó évi július hó 1-én őrs
állomást kap egy őrsvezetővel és 4 csendőrrel. Bizony örvendhet a vidék e 
szép vívmánynak!

— A m u ra szo m b a ti d a l- én zen e -eg y le t  legutóbbi választmányi 
ülésén elhatározta, miszerint 1848. márczins 15-ének évfordulóját, a Most-féle 
vendégló nagytermébtn hazafias dalok, szavalat és felolvasás előadásával 
fogja megünnepelni. — Az ünnepély belépti dij nélkül és előleges meghívón 
nélkül rendeztetik, amelyen az egyesület szívesen látja tagjait s az ezek ál
tal bevezethető vendégeket.

— H ű li  t á jb o r  nyug. jbirósági írnok eltemettetésére szedett, könyör-
adoraáuy 14 frt 60 kr., ebből koporsóért 7 frt. 6 vivőnek 50 krjával 3 frt, 
sirásó 1 frt 10 kr., temetés és harangozás 1 frt 20 kr., gyászmiséért 1 frt 
30 kr., összesen 14 frt 60 kr Azon nemesszivü adakozók, kik nevezettnek 
eltakarittatásához könyöradományaikkal hozzájárultak, fogadják ez utón is 
hálás köszünetüuket. Meixner Mátyás. Oyőrffy Béla.

A szomszédból.
— G y á sz je le n fé v . Alulírottak szomorodott, szívvel jelentik felejt- 

h.-tlen édes atyjoknak, apósuknak, nagyatyjáuak, illetőleg sógorának Bö l c s  
J ó z s e f  nyugalmazott gondnoknak, folyó 1889. évi február 25-én délután
3 órakor az utolsó szentségek ájtatos felvétele után. életkora 71-ik évében, 
szélhüdés következtében történt gyászos elhunytét. Hült tetemei szerdán feb
ruár 27-én délután 4 és fél órakor fognak a Csáktornyái sirkertben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat pedig csütörtökön dél
előtt 10 órakor a Csáktornyái fára-templomban fog megtartatni. Csáktornyán, 
1889. február 25-éu. Béke poraira! Bölcs Sándor, Bölcs Béla, fiai. — Bölcs 
Gyula, unokája. — Geischláger Emília, Moszt Mária, menyei. — Szilágyi 
Wilhelmina szül. Szvoboda, sógornője. — A boldogult óreg ur a magyar 
kedélyességnek valóban typikus példányképe, a megtestesült emberbarát, szé
les körben : Szombathelyen, Alsó-Lendván, Csáktornyán, Muraszombaton osz
tatlan tisztelet és szeretet vette körül, az apáknak a szó legnemesebb értel
mében mintaképe volt. Számos ismerősei a legbensöbb részvéttel osztoznak 
a család gyászában. Legyen áldás szép emlékezetén !

Vegyes rövid hirek.
A h a zá b ó l.

— A pozsonyi öukénytesek iskolájában megjelent Frigyes főherczeg, 
daudárparancsDok, és a tanulmányokban történt előbaladás kitudása czéljából 
ki szólított 2 kitűnő, 2 középszerű és 2 rósz tanulót; közülök valami Takács 
nevezetű leggyengébbnek vallott, önkéntest a főherczeg kérdezni kezd a tan
tárgyakból németül, mire Takács a tisztikar rettentő boszuságára németül 
csak annyit mond: Császári és királyi fenség, jelentem alássan : nix dáics! 
Mikor aztán a főherczeg magyarul kérdezte, oly pompásan felelt meg ma
gyar nyelven minden kérdésre, hogy a tisztikar az előbb rósz tanulónak 
hirdetett önkéntest a legkitűnőbbnek kényszerült elismerni. Lám tehát a ma
gyar nyelven vizsgázókból mily derék hadfiak válnak ki. — Cseh Sándorné 
esztergomi lakos, férjétől elvált és a fővárosba ment, de mivel nyugalmat 
ott sem talált, először megniérgezte s mivel ez nem ölte meg, főbe lőtte 
magát. — Soproumegye törvényhatósági bizottsága szótöbbséggel elhatározta, 
hogy a véderő-törvényjavaslat 25. §-a ellen felír a képviselőházhoz. — Ru
dolf trónörökös özvegye a férje által viselt 5 arany inggombot Jókai Mór
nak ajándékozta emlékül. - A szabadsajté nagy ünnepének, márczius hó 
15-kének megölésére országszerte készülnek. — Mergl Károly pozsonyi pol
gármester, a tervezett pozsoijiy-szombatbelyi vasút egyik elöharczosa, meg
hall. — 14 darab hamis 5t) forintos bankjegy forog a monarchiában — 
Brassóban Brosek Antal poszitógyárost éj idején ravatalán őrizet nélkül hagy
ták ; egyik gyertya lángjától' meggyűlt a szőnyeg és az egész szoba ingósága 
a holttesttel együtt elégett. ,

A k ü lfö ld r ő l.
— Bosniában az önkénjtesek saját anyanyelvökön vizsgázhatnak a tiszti 

vizsgán; hát hazánkban ugyuu már miért nem? — Borkereskedésünk Svajcz 
felé hanyatlik. — Battenberjj Sándor herczeg, Bulgária volt fejedelme, Loi- 
Binger színésznőt vette nőül Meutone-ban.— Dotter János bécsi sálgyáros a 
börzéu játszott és sok vesztesége fedezése czéljából váltókat hamisított, a 
miért el is fogták. — Az orosz kormány a lengyelek tulajdonát képező Szt.- 
Szaniszló templomot eladásTa kínálja a szánandó lengyelek nagy fájdalmára. 
— Hadseregünk vezérkara május hóban Galiczia területén fogja gyakorló 
útját megkezdeni. — Parnous, párisi vegytudós, kísérletei közben mesterséges 
gyémánt, készítésének titkára jutott véletlenül.

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Becses lapja legutolsó számában a Mártonbelyeu február 16-án meg
tartott jótékony czélu tánczvigalomra vonatkozó reudezőségi számadás kö
zölve lévén, abból, — de [ugyanazon számban Fóliák Pongrác/- főszolgabíró, 
kórházi választmányi aleloök által közzétett nyilvános köszönetéből is — az 
derül ki, miszerint a mulatság tiszta jövedelméből a kórház-alapnak csak
4 frt jutott, holott a feliflfizetések összege 15 frt oO krt tesz ki. ^Miután 
azok, akik felülfizetéseikkel az összeghez járultak, azt nem a rendezőség sa
ját jótékony czéljának előmozdítása, hanem a kórház alapjának nevelése te
kintetéből tették s a felillfizetésekuek a reudezőség által a mulatság kiadá
saiban elszámolása nemcsak az adományozók akaratával, hanem a tisztessé
ges társadalmi szokással, is ellenkezik, joggal elvárható, hogy a rendezőség 
az eddig visszatartott 11 frt 50 krt be fogja szolgáltatni annál is iukább, 
mert mulasztás esetéu ezért a törvény előtt is felelősségre vonható. f. 1.

szpomiuémo od goszpou Keresztury Kálmán vucsenoga nótáriusa; ino esi je 
nyin nyüvo iraé te fart rávnok nej vő prislo od szrecse vijszeuoga fortune 

tou náj nyih záto nej zapisztij, liki uáj po dupliskov moosjouv sze ter- 
dijo na zacsnenoj ponti dalé iti, szkerbnoszti früj.li senk nemre za oszfáti.

— K rííd jeiiyó  v -7Iiiraszo iiib a ti. Prerainoucsi meiszocz 26-toga 
dnéva na zourje szó muraszombatskiim postakocsii vszakso kokous vkrad- 
noli. Csi bi vecs lampasov bilou v-Szoboti, taksa krádjenyé bi t>ze nej tak 
lejko zgodijlo. Szvetloszt, náj pride tvoje ország na szőve kvár — v-Mura. 
szombati liidi.

— M uraw zom batsko p r e m in o u cso  s z e n je  je ltogme szlabo 
bilou. tak sze vö szkázalo, kákse pa bou zdaj zhh to potreibno kéduo szenye ?

— X o u \a  zsa iid árü zk a  s tá c z ia . Za uisternnn leti sziljeny on 
Tótkeresztur vész muraszombatskom járási etoga leto julius pervoga dnéva 
tüdi zsandáre dobi. Bogme sze lejko radüje okroglijna tömi szkoncsávanyi.

Od szouszidsztva.
— M e r te ln o s z t .  Odszpodi podpiszaui zsalosztnim szrdezom dámo na 

znáuye, ka szó nas ocsa, dedek i sógor B ö l c s  J ó z s e f  v-peuzii bodoucsi 
kurátor etoga leta s/.üszcza 25-ga dnéva popoldnévi 3 vöri 71 let sztaroszti 
blájzseno vöpreminoli, ár ji je bozsi zslak vdaro. Nyihove mertva kouszti 
v-szredo szüszcza 27. dnéva popoldnévi 4 vöri bodo v-Csakovczi na czintori 
na vekivecsno meszto polozsene. Szv. mesa pa csetertek prepoldnom 10 vöri 
bode derzsána v-csakoszkoj fárnoj ezérkvi. Csáktornya, február 25-ga 1889. 
Mér nad nyihovim prábom! Bölcs Sánd >r, Bölcs Béla, szinki. Bölcs Gyula, 
vnük. Geischláger Emília, Moszt Mária, szuehé. Szilágyi Wilhelmina rodjena 
Szvoboda, scigorcza. — Té pretninoucsi sztári goszpoud szó zaisztiuo vogrs- 
csine tipikusko példa bili; dober priáteo vu süroukom meszti: v-Szombat- 
belyi, Alsó-Lendvi, vu Csáktornyi, vu Muraszombati je nyi lübézen i poste- 
nyé obvzélo. kak ocsa szó te náj znamenitejsi keip uoszili. — Vszi, ki szó 
jo pozuali, z-tov náj znotrejsov zsalosztjov tao jomlé z-tov zsaluvajocsov 
rodbiuov. Naj osztáne blagoszlov uad nyihovim szpoumenkom!

Rázlocsneféle krátki glászi.
O d d o m o v in e .

— Pozsonyi szoldacskoj souli (önkénteske) szó preniinoucsi tyeden Fri
gyes főherczeg nazoucsi biüj ino szó med szoldákmi dvej preidnyiva, dvev 
szreiduyiva ino 2 lagojiva solára gór zváli, med tejmi edeu po iméni Ta
kács, steroga szó náj szlabejsega dorzsali, szó zacsuoli pítati nénski, na stero 
szó Takács na oficzejrove csetnére nénski s/.amo telket pravili, ka ,nix dáics!* 
Da szó ga te főherczeg vogerszki zacsuoli pítati. je tak lipou odgouvoro na 
szakso pitanve, ka oficzerje pervle tóga uájbozsnejsega solára szó zdaj za 
nájbougsega szpoznali. Tak je te od vogerszki vucseni szoldákov kak dobri 
vitézgye pridejo vő- — Cseh Sándorné v-Esztargomi je od szvojga mozsá 
odisla, ino v-Budapost sze dala odpelati, ali tü je pa száma uej mogla na 
méri oszt.áti, pervle je k-szebi csemér vzéla, ino da je od tóga nej merla, 
sze v-glavou sztrelila. — Sopron vármegyővi szó na gyülejsi szkoncsali. ka 
do prouti nouvoi szoldacskoj rendelüvanyi pouleg 25 §. gór pijszali. — Ru- 
doli trónörökösa dovicza szó mozséva 5 zláti goinbov, stero szó vszigdár v- 
szrakiczaj noszili, szó Jókai Mór-i senkali za szpoumenek. — Mergly Károly 
pörgarraester Pozsouya, ki szó nájbole szkrbeli za pozsouy-szombathelyszke 
zseleznicze. szó mrli. — V-nasen országi 14 falátov hamisni 50 bankov je- 
szte na rokáj. — Brassó várasi szó Brosek Antal szüknye fabrikanta mertvo 
tejlo v-nocsi na szébe uiháli; tan sze od edne szvejcse szüknye vuzsgalo ino 
v-hizsi sztojécse czejlo poistvo je z-mertvov tejion zgorelo.

O d  zvüiiM zkoga k r ó ja .
— V-Bosznii szoldáczke na szvojiu jeziki lejko ekzájment doj devajo, 

Zikaj pa tou prinasz neide? — Vinszko küpilo na Svájcz sztran nazájszpad- 
nolo. — Battenberg Sándor herczeg, steri szó prvle v-Bulgárii kak krao 
bili, szó s z í  zdaj Loisinger popejvkiuyo za zseuo zéli v-Mentone. — Dotter 
János fabrikant v-Becsi záto da szó doszta peinez ua börzi tá zaspilali, szó 
vekszlue na drüge iméua podpisüvali, pouleg steroga szó ji notri záperli. — 
Rusziski minisztérium Szt.-Szaniszló ezérkev, stero lengyele dosztája. zdaj 
na odajo ponüja, ovin na zsaloszt. — Szoldacsko preglejüvanye sze na le- 
tosnye május raeiszecza v-Galiczii zacsne. — V-Párisi Parssons profeszor 
szó med vecsmi probaj po prijliki vö zgrüntali kak sze more gyémánt réditi.

K ia d ó i m o n d a n iv a ló k  :
— Főt. Zsemlits István plébános urnák Felső-Lendva. Az 1889. év I. 

felére szóló előfizetési dijat köszönettel vettük.

Piaczi árak. ! A nap és éj hossza.
Muraszombat, 1889. márczius 3.

Búza 100 kilogrammonként 6.70 6.90 Már- A u ap A h o ld

Rozs . . méteriuázsáju 4.50 5 — t z i  US kel uyugsz. kel nyugsz.

Zab . „ 5.— 5.20 3 . 6.35 5.50 7.41 7.33
4 . 6.34 5.51 8.06 8.41Hajdina . . . »  5.40 5.50 5 . 6.S2 5.53 8.31 9.45

Köles . . . . .  5.50 5.60 6 . 6.30 5.55 8.54 10.48
7 . 6.28 5.56 9.21 11.51

Lóhermag . . „ 44.— 48.— 8. 6-26 5.57 9.50 re g g e l
Neuman Adolf. 9 . 6.24 5.59 10.23 0.51

Vasúti menetrend.
Regedéből Spielfeldnek indul reggel 4 óra 30 perczkor és odaér 6 óra 14 perczkor.

délelőtt 10 „ 30 „ a -  12 „ 20 ,
délután 4 „ 30 „ a » 6 08

Spielfeldröl Regedébe indul reggel 7 „ 30 n a ide ér 9 a 22 a
délután 2 „ 05 a „ „ 3 a 57 a
este o „ 45 » • a 8 • 37 .

HIRDETÉSEK.

Eredeti párisi gummi- és halkólyagok, finom
ság- és czélszerüségben a legnagyobb igénye
ket túlhaladja, tuczatonként frt 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 és 8 .—, rövidek 3 és 4 frt, legfinomabb 
női szivacsok frt 2, 3, 4 és 5. Óvszerek nők 
részére Hasse után 2 írtjával, Mensinger ta
nár után 2 frt 50 kr. darabonként. Suspenso- 
riumok stb. kimerítő árjegyzék szerint. Szét

küldés a legnagyobb titoktartás mellett. 
J . R E I F ,  különlegességek áru-raktára  B é c s ,  IV., M argaretlieustr. 7.

(361. 6 —3) Czélszerü minta-gyűjtemény urak számára 5 frt.



T ü d ő v é
Gázkigőzölgés

gyógyít tuherkulózist(aszkór. aszthma)
A leghihetetlenebb, a látszólag 

legelérheteth nebb ideálja az or
vosoknak tüdcbajt gyógyithatni : 
most egész teljességében el van 
érve. Világhírű tanárok és or 
vosok bizonyítványa, gyógyítot
tak száz inog száz levele, zárdák 
papoK, cs. k. tisztek stb. köszöuóira 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldöuthetlen bizonyítékul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudói tásai, a legnagyobb korhá- 
rasztóbb életmód ismét

d Ő V é S 2.
(Rectal-belövellés)

üdült légcső-hurut, tüdő-hurut stb
zakban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő, nem is sejtett sikernek. 
— Példa gyanánt általánosság

ban nyilatkozik Úr. Bergeon tanár  
dr. M orei: „Köhögés, kihányú . 

láz, csürgólárma, véi'Köhögé.s hálom 
nap utáu enyhébb, végkép elenyészik — 
álom és étvágy visszatér. Testsúly u<">- 

_  vekvése —1 kiló hetenként. A legfá- 
iegközdhetó.“ — Oornll tanár és Vernenil ta n á r : „Aszth- 

lekzet hiánya azonnal csökken. Teljes gyógyítás gyakran mar 8 nap a la tt.“ 
-  Dujardiu Beaninetz tanár : „Üdült légcső-hurut teljeseu gyógyitutott “ — Früu- 

zel tanár, dr. S tatz osztálya: „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, kihányás elenyészik — 
nagy éhség következik bo — testsulynövekvés 5 kilóig." — Dr. M’Lauiriiliii : „30 nagy
fokú tn terkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógvittatott.-4 — Ugyanígy nyilatkoz
nak a betegek is. (A  gyógymód magában nem terhes, nem háborító és minden bajkö- 
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-klgözölgési készüléket (U ectál- 
belörellö) használati utasítással orvosok részére és m agánhasználatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket szétküldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 frtjával, gázmérővel l ö  frljával :
ittad . dr. Altmann, Becs, VII. Mariahiiferstrasse 70.

B ö h m.  K r u m a u ,  1838 márczins 3. Kollega u r! A tuberkulózis tüdőbefo- 
yasztásnak egy igea kéuyes esetében az Üu kigőzólgő-kéisiillékével valóban kitűnő 

sikert értem el. Me<’. dr. BAN TU  G YU LA.
K e c s k e m é t ,  1833. szept 11. Igen tisztelt orvos ur 1 Az ön kitűnő gáz-kigőzöl- 

gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tein és ezen állapotom tovább is fennáll, úgy hogy egészen egészséges vagyok.
( Úti. 5 2 - 1 4 )  Haladatból SZABÓ JÚ LIA .

ir® ® ® » ® ® ® ® ® ® ® ® " '® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

|  Mána-czelli gyomorcseppek, ®
jnn.-, hatású gyógyszer a gyomor minden bán-W  
talmai ellen, és fel öl m alhat lan az étvágyhiány 
gyomorgyengeség, rósz szaga lehellet, szelek, su- ^  
vauja feiböíógés, kóiilca, gyomorhurut, gyomor- 
égés, hugykő-képződés, túlságos nyalka-képződés. 
sárgaság, nudor és hányás, főfájás (ha az a gyo- 
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo-^^ 
iiiornuk túlterheltsége étel és ital által, giliszta. C&? 
lép- és luájbetegseg, úgysziután araoy-eres b á n - ^

tálaink ellen. ^
Et^y ü v e g e s e  ára használati u ia -^

__ sitással együtt 40 lír. aa
iti szétkiildesi raktár nagyban és kicsinyben:

BRADY KAROLY t
©  ,.iu  őrangyalhoz** czimzett gyógyszertárában K r e m z ie r b e ii ,  (
áfák * Morvaországban. &

Kapható Muraszombntbnu : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronábo 
valamint az ország minden gyógyszertárában.v a la m i m  a z  o r s z á g  iiu n u u i i  'w r m r a i

€ > ® 9 ® ® ® ® ® 9 ® ® ® © ® w® ® ® ® ®

Árverési hirdetményi kivonat,

Tő. 52—42)

3848,888.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Vasniegye árvaszéke végr^hajtatóuak Császár Ferencz gyauafai 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 40 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. 

, járásbíróság) területén lévő a gyanafai 33. sztjkvben felerészben Császár Fe-
v . . . . . . . .  t . . l  ..(.ÁkhIi .ii i . . . . .1 . . .  Ao',.1 !• I l i  t 111

R itka a lk a lo m !!!
Bécsi P a r t i é -  és a l k a l m i  áruk csoportban 

CSŐDTÖMEGEKBŐL - * g
nagyban és kicsinyben, tuczatonként vagy darabokban.

K e r e s k e d ő k n e k  a  leg o lc só b b  b e v á sá r lá s i fo rrá s.
I. Csoport ;i 50 kr.

3 db Fhónix ezüst uagy kanál 
örökösen feliér marad.
3 db ugyanolyan villa .

3 db fin. fogkefe csontnyéllel.i 

3 darab jó szarvfésü vagy
G db ugyanolyan kárékanál. zsebfésü.

1 db különös finom női pénz
tárcza.gro8 288 darab nagy fehér

1 gros 144 db még nagyobb 
gyöngy liázgomb.

1 pár finom házi papucs urak 
és hölgyek részére.

1 pár ugyanily commód-czipö. 
i db elektr. aczéldrót hajkefe.

3 db amerikai láinpaolló.

3 db finom porczelláu (színes) 
gyiiuiölcskés avagy 

3 db v illa  politorozott arany
bronz pengével.

2 drb mellényzseb dohány-
> tuczat gomb ing- és gallér

ra csontból.
készülék finom külföldi fából, 

faragva, dobozban.
! db csinos öntött zsebpipa. 
■; db erős nickel pénztárcza

2 db zseb-pénztárcza bőrből, 
szegélyezve

1 db tinóm tranczia szatiu- 
legyező gazdagon festve.

■ és borostyán szivi 
i szivarka részére.

1 db Kákóczy magyar pipa
meggyfa-szárral és selyem

bojttal, műtajtékból 
db Mikádó, eléghetetlen,

kellemes, faragott zsebpipa 
különös vízlefolyással.

1 db Uj találmányu Nunrileli 
doliányszivarkn, papír nél-

dugóval, felette egészséges, 
elektr. aszta li cseugetyü  

nickelből.

II. csoport a  1  frt. (337, 13—14.)

M db nagy gombolyag kötő- 2 pár Kötött egy darabból álló 
namnt, egy dobozban 500 gr., úri vagy uői té li keztyü. 
kiráiyplros és minden színben 4 métcr igen ttnom se fyeni- 
[egyellea  t  maga nemeb- ii.) gUmmj gZ).|eSi urak, nők és 
8 db még nagyobb gombolyag; gyermekek részére. 
Vkoura té li kötőpamut min-L~7r 7 ;  ,  .
1, nféle színbe., nagyszerűi1 db, « t™f|”om lesjreío sá
ros ésjó meleg, egy dobozb.l bemből, muíestóssel.
pár kiv. fin. valódi selyem - '48 pár_ gyapjugummi haris- 

ummi harisnyakötó minden uyakötő gyermekek részére, 
színben nők részére. csattal.

1 nagy debreczeni szab. do-. .  . „ , ,~w pár ugyanily harhnyakötö
'íiinyjnpa biom  meggyszár- hölgyek részére, csattal, 

ra l, füstölve

48 db női toroké (eddig még 
nem létezett) fehér, lax s vörös 
színben, mindenféle minták. 
10 méter mindenféle selyem  

szalag.
G db nagyon finom mindenféle 
tajték  és borostyán külföldi 
fából faragott szivar- és szi- 
varka tarló  vagy Jux-karri- 

katura stb. stb.

72 db jó iró vzernza,
G db vagyis linóin brosclie

i nagy csihnkszur valódi táj- 1 db extrafinom pénztároza 
-ékből és hozzá 1 valódi pipa vagyis szivartárcza, dohány- 

tajtékból tartó, virginiai,irtó, visitier,
I dohányzóeszköz fából, asz- Portetresor és portemonuaie. 
talra állítható, faragott, d o-lfi pár ugyanily liarisuyakötö  

hány és szivarnak leányok és gyermekek részére. |

és 8 finom karperecz,
4 db nagyon finom művirá
gok, nagy csokrok minden

féle színben.
3 db kiváló finom nyakravaló  
selyem-atlasz béléssel külön

böző mintákban

reuez, felerészben pedig Császár Ádáin és neje szül. Sáfrán .Magdolna, Slanko- 
vich Adóm és neje Császár Anna, valamint özv. Gniubóez Jánosué Jánosné 
szül. Császár Teréz'a gyanafai lakosok tulajdonául brjegyzett A. I. 1—8. 10, 
11. 14. 16. 17. sors/,. 20. házszámu kétnyolczad telekre az árverést 1546 Írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árbau elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1 8 8 9 . év i m á rcz itis  hó  12. napjáu d. e. 10 órakor 
Gvunafan a küzségbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 154 frt 60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §-ában jelzett- 
árfolyammal -zámilott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. al. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges < ihelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt át szolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságnál 1888. 
deczember 10-án. KOVÁCS, kir. aljbiró.

3099 88 .

Figyelmeztetni bátorkodom az igen tisztelt vevőkózöuséget az alkalom felhasználá
sára és arra, hogy a megrendelt tárgyak ő k ilós csom ót tegyenek, mert igy legolcsóbb 
a postai szétküldés.

Megrendelések pontosan fceljesittetuek cs. kir. útin vét vagy az összeg 
előleges beküldése mellett.

Kéretik a czimre különösen figyelni.
E. BRAUX, Becs, II., LHicnbrunngassc 6.

Partié és alkalmi áru raktár.

8177/1888. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Bokán János végrehajtutónak Sohár István völgyközi végrehaj
tást szenvedő elleui 70 frt 15 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási. Ugyébeu a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járás
bíróság) területén lévő a völgyközi 23. sz. tjkvben A. I. 1—23. sorsz. alatt 
telvett 3. házszáinu 7« telekből Sohar Istvánt illető 4* részre az árverést 
330 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
uebb megjelölt ingatlan az é v i m átrcziim 2 2 -éu  délelőtt 10 óra
kor Völgyközben a községi biró házánál megtartandó nyilváuos árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az- ingatlan bocsárának 10 százalékát 
vagyis 33 Irtot, készpénzben vagy az 1881. évi LX. t. czikk 42. §-ábau jel
zett árfolyammal számított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. al. kelt 
igazságügymiuiszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött keféhez letenni avagy az 188i. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság telekkönyvi ható-ágánál 1888. 
október 17-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy a Délvasmegyei takarékpénztár végrehajtatóuak Fortély Ádáin 
völgy közi lakos végrehajtást szenv dó ellem 600 frt. tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. rörvéuyszék (a mura
szombati kir. járásbíróság) területén lévő a völgyközi 17. 51. 54. sz. tjkvben 
felvett 12. hízszámu ingatlanokra az árverést 1635 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
S.SSÍI. év i iiiá r tiu *  hó 7- napján d. e. lo órakor Völgyközön a köz- 
régbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
árou alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak ez ingatlan bec-áráuak 10 százalékát 
vagyis 163 forint 50 krnjc/.árt készpénzben' vagy az 1831-ik évi LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal vzámitoU és az 1 SS 1. évi november bó 1-éu 
3333. sz. a. kelt igazságügyimül í/teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előieges elhelyezéséről kilállitott 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság tkvi hatóságnál 1888. november 
hó 29-ik napján. KOVÁCS kir. aljbiró.

Hirdetés. í
Van szer ncséiik az igen tisztelt helyi- és vidéki közönség szíves^ 

L tudomására hozni, hogy helyben letelepedtünk és ugyanitt a regedéi/ 
[ utczábau az Autauer József-féle házban /

ó r á s - m ű h e l y t
f rendeztünk be. Elvállalunk mindenueinü és alakú ó r á k a t  javításra,!
»teljesítünk a ra iiy  iu í ív e s - iu u i ik á k a t  és javítjuk bármily szerkezetűt 
j v a r ró g é p e k  hibáit is. Q
k Amidőn lehető leggyorsabb szolgálatot é$ legolcsóbb árakat b iz -^ \ 
l tositanáuk, minél számosabb megbízásért esedeZüuk és ak
’ vagyunk teljes tisztelettel W
[ Győrffy Sándor és Sch.ilch,a József,)
f  órás- és aranyinivesck Sopronból.

Oznaiiűvaiijó.
Szrecso inámo jáko postüvauim szoboc-.knn ijno nyé okrogliue priá-W 

idgJnszKoj vuliczi v-Antuf tolom ua znáuye dati. ka v-Szoboti 
iJózscfovoj hizsi edeu

v ö r a r s z k i  w e r k s ta d t
szmo szi notri szpravili Vzeiuewo vszefelé v ö r«  >»a répa'- 
i xlá&a iiapi*ávleiii> vszefelé delo i tak tüdil sivan 
pokvarjeue m a siu e  prekvzeiuemo i popráviiuo. '

erany.*, tak A
ye Vázet'ele\

arjeue m a siu e  prekvzeiuemo i popi 
j Naj hitrejse vö obszlüzsávanye i uáj tál
tprosziiuo post. priátole, naj zsuyuvim delo 
fiscsejo osztáuemo z-pozd

Győrffy Sándor ino

1 cz- jno zagvusamo ino(J 
aj vecs nász gorpo-jkak 

leliyoil
S^Uiicha József.Xj

viirar- i zlatárje z-S oprouna.

NyARSiíoit G- Li b- un  Várk M i" isi/o nh.A’bm

( ( ► ■ I



Melléklet a „Muraszombat és vidéke“ 1889. évi lO-ik számához.

Űxlet-niegnyitás.
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint Muraszombatban, a Közép-utczában lévő 

„Ve r e n “-féle házban, a könyvnyomda mellett, folyó évi márczius hó 4-ével

Könyvkötészetet, összekötve könyv- és papirkereskedéssel
rendezek be. — A könyvkötészeti szakmában a fővárosi nagyobb műhelyekben szerzett tapasztalataim csinos kivitelű 
munkák elkészítését teszik lehetővé, — a papíráruknak első forrásbéli beszerzése pedig azon kellemes helyzetbe juttat, hogy 
úgy a könyvkötészetben, mint a könyv- és papirpiaczon is a lehető legolcsóbb árakat szabhassam, — csekély haszonnal 
is elégedve meg.

Könyvkereskedésem teljes berendezése folyamatban lévén, egyelőre csak bármily alakú és minőségű papírral, Író
szerrel stb. szolgálhatok, megjegyezvén, hogy az újabb beruházásokat eleve nyilvánosságra hozandom.

Mind a két üzletágat amidőn a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlanám, könyörögnék minél tömegest) meg
rendelésekért. Teljes tisztelettel

_________WACHTER JÓZSEF, könyvkötő.
B a u t O ' O i i p r l e h .

/goraj popiszani szrecso inam toj velko postüvanoj obcsini na znánve doperneszti, ka vu Muraszombati, közép- 
utczi sztoécsoj „ Vérén “ -ovoj liizsi, pouleg stampariji, tekoucsega leta márczius 4-ga dnéva

Knige-vezárniczo, vküper kapcsivsi z-knige- ino papére-terstvo
notriszprávim.   V-knige vezárszkoj mestriji vu velki váraski verkstadtaj szprávlenov vucsenosztjov pripravno bódéul
delo dogotovo,   papéra od nájpervejse vretine notri szprávlenyé pa vu ono nüczno sztánye dopernása, ka tak prí
knige-vezárnicze, kak pri knige- ino papére-terstvi nájfalejse czejno dopüsztim, ár pouleg nájmenye dobicska zadovolim.

Knige terzstvo szploj notri szprávlanve escse zdaj bou, tecsász szamo kakse sté formo papérom, piszalom i t. v. 
je  zadobiti, ali od nouvo notri szprávlanve toj velko postüvanoj obcsini vszigdár naznánye bódém dao.

Tou dvouje terstvo toj velko postüvanoj obcsini jáko preporácsam i proszim kejm vecs bestellivanye.



,7"'2 1888 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Pintér Géza gondnok vógrehajtatóuak Hiill Mihály gyám végre
hajtást szenvedő elleni 9 frt 57 kr. tőkekövetelés iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén 
lévő Vuskorpádi 73., 74. sz. tjkvbeu 121., 122. hszsz. alatt felvett 54. házsz. 
ingatlanokra az árverést 305 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatlan az 1 8 8 9 . é v i m A rc z iu s  
lió  ö - ik  n a p já n  délelőtt 10 órakor Vaskorpádon a községbiró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni, fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsaráuak 10 százalékát 
vagyis készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy- 
miuiszteri rendelet 8. §-ábun kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1831. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előloges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság tkvi hatóságánál 1888. évi no
vember hó 29-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

Egyedüli különleges-üzlet M é c s b e n  farsangi czikkek és m ii-tüzjáték szerek,
e láru lására . 1

Egy millió c o t illo n -r e n d je lg
a legkedveltebb disz-kiválasztásban, minden egyes darab ellátva' 
brilláns-creppel és tréfás torzképekkel. Egv készlet (50 db) á ra : I 
sz. 0  I II III IV V kiváló IV I  VII X XIII
frt. 1, l 1,, 2, 2'/,, 3 4 finoms. I 5 6 1/ , ,  10

30 darab p réselt rendjel á ra : 4!>, 30, 75 kr., I frt.
Egy 10 darab t r é f á s  f e j r e v a l ó b ó l  álló készlet á r a : {

I II III IV V f C oíillon-bokréták

-.75 I.
i Jelmez* és torzkép-álezák.

kézelőkkel
100 darabja 7, 10, 13 fr t !

* ....................... 3 . -
1.50 2 .— 2.50
kiválasztásban 10 drb. ára: frt 1.—, 1.50,

Egy tánczkönyv 20—80 kr. — Szétküldés készpcnzlizetés vagy utánvét mellett. 
Dij- és'Vérmentesen küldünk il lm tr . sorjegyzékeket (00  old.) 

vonatkozólag: hölgy-ajándékokra, tánezrendek és cotillon-rendjelekre, tréfás co tillon -1 
tánezokra (melyeket tánezmester nélkül rendezhetnek). Kitüntetnek továbbá a követ- ' 
kező czikkek áraikkal együtt: bokréták, atlasz-csokrok, rendező-jelvények, tombolák, j 
tombola-tárgyak, álezák, tréfás hangszerek, díszítési ezimerek, képek, lampious-ok, 

jelmez-sapkák, állatfejek stb.
Egyleteknek, testü leteknek  és elárusítóknak  árlerovatot engedünk.

Kapható egyedül WiTTE czégnél stra sse  16 5 sz. a . ,
Siirgöny-czim: W it te  K i l i i a v i l ,  i lé c s b e n .  (353,6—6.)
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