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Kitesz évre í{ frr. Félévre 1 fit  őt) kr. Negyedévre 75 kr 

Egyes s/.ám ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reelnm atlók a kiadóhivatalhoz 

|(Sriinhaum Márk) intézeudők.

Felelős szerkesztő: TÖRÖK. E II V().
Kiadó-tulajdonos:

0  R 0  N B  A l  M M Á R K .

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

H irdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

X yilttér petitsora 25 kr.

Meghalunk... de feltámadunk!
Nincsen gondolái, mely iszonyaid) volna az emberi szívnek, mint

i.mely azt mondja, „meg kell haliulu. Elveszi In tünk a világon min
dent, vál Iáinkra nehezedhetik az élet leglerhesebb súlya, érezhetjük 
a földi nyomor egész teljé t: egyhez mégis mindig a legszivósabban 
fogunk ragaszkodni s ez az élet.

Az életnek nincsen ára. mert megbecsülhette!) s épen azért, ha 
elveszett, vele száll sírba a földi remény utolsó szikrája is. Épen nem 
csoda tehát, ha a halál oly borzasztó valami, ha az emberi természet 
irtóz i tal fordul el létének e legnagyobb ellenségéről.

Valamint általában a vallás van hivatva a lét fogyatkozásait 
póto'ni és a természet sebeit gyengéd kézzel e lsim ítani: úgy a lét 
legnagyobb betegségét, a halált is csak a vallás világa foszthatja meg 
ijesztő sötétségétől.

A jelen ünnepnapok alkalmával élénkebbeii lobban fel e vilá
gosság mint egyenként bármikor.

A világ legnagyobb emberének, az isten-embernek halála vak
sága az emberiségnek, feltámadása pedig záloga az öröklétnek. Meg
halt az Üdvözítő, mi is meghalunk; feltámadt az Üdvözítő, mi is 
feltámadunk. Nagy szó ez, kedves gondolat és édes erzemény az em
beri szívnek. Nem. nem fogunk megsemmisülni, mert a koporsó, mely 
hült tetemünket eltakarja, nem a megsemmisülés rémitő helye, hanem 
bölc'őie egy. u jelennél ezerszer te boldogabb jövendő életnek. Ki az 
az ember, a ki erejének egész teljéből ne törne a boldogságra? 
S ki az az ember, aki e törekvésében teljesen czélját é ri?  De ha 
i t t  e fold piszkos sarában a boldogság tiszta forrása nem csörgede
zik, mi okunk volna állítani, hogy a jövőben sem fogjuk élet üdítő ví
zét megizlelni? H át csak az ember volna az a szerenc-étlen lény, 
aki épen / t  ami után legjobban vágyódik solia sem érhetné e l? Hi
szen akkor a lények legutolsója volna. Pedig ki akarná ezt magáról 
á llítan i?  Az öröklét után \ a ó  vágy nem merő képzelet, ösztön az, 
mely az ember term észetét való rendeltetése felé irányítja ; szava az 
az alkotónak, aki belénk oltotta tökélyének az öröklétnek képét.

Az emberi természet legkedvesebb követelményé' elegiti k- ‘ellát 
a húsvéti ünnep, amidőn a feltámadás hitét a valóság tagadhatatlan 
fényével igazol....

Feltám adunk! Feltámadunk nem azon gyarló testben, a inelylyel 
itten  annyit szenvedünk, nem ama nyomorult tagokkal, melyek itten  ely 
sok bajt okoznak: hanem feltámadunk azon testben, „melyben nem lesz 
semmi rút, semmi gyarló, csak eszményileg szép. A testek akkor mél
tók lesznek a lelkekhoz. Tiszta tükrök lesznek, melyekben meglátjuk 
minden szépségüket."

A húsvéti ünnepek tehát magasztos jelentőségűek s méltók, hogy 
a népok által nagy lelki örömök között tartassanak meg, kedvező 
alkalmak, hogy az ajkon felzendüljöu az örömdal, a szívben fellob
banjon az a boldogság, melyre teremtvek ugyan az emberek, de a 
melyet mégis nagyon ritkán sikerül elérniük. Boldog az a lélek, mely 
e napok magasztos jelentőségét, mert az megizlelheti ama fenséges 
örömeket, melyek a tiszta lelkek mélyében lakoznak s amelyek fö
lülmúljak a világ minden vigságát. Bár tellenék meg annyi lélek ez 
örömmel, mint a mennyi ajakról felhangzott e kedves szó: AUelujaJ

t
Vasutat Muraszombatnak.

M luh-nött. mozognak, mindenütt terveznek, hogy mikép lehetne minél 
nagyobb iielyi forgalmat teremteni és mi módon lehetne legczélszerübben 
az orszsíg szivébe? férni.

A ga obi küzd n-ég még a kedvezőiből piaczi árak mellett is végtelenül 
könny djln-n értékesíti terményét, ha hozzá közel vau a vasút.

Az iparos és kereskedő olcsóbb szállítási dij mellett áruezikkeit jutá
nyosai) in  képes beszerezni, alacsonyabb ár mellett is nyereségre dolgozhatik.

Ez a vasút áldása.
N 'z/iik meg a vasutak mentén levő városokat, azok a múlthoz képest 

jelentékenyen haladtak, alig lehet rajok ismerni.
Az önzés, a kicsin veskedés, az önérdek haj has zása mindenütt megbo- 

szulta magát; közeli példa erre a megyében Kőszeg, mely Korábbi óriási hi
báját beismervén, felette nagy áldozat mellett volt képes kis szárnyvasutat 
teremteni.

Ott a másik élő példa a szomszédban Zala-Egerszeg; a hatvanas evek 
elején ounau is elkergette a vasutat a rövid ész és az ósdi maradiaág, de

Merjémo... al gorisztánemo!
Nega inis/Ji. s te n  bi groznejsa bíla cslovecsemi szrezej, kak 

< na. s tera  tou právi „polrebno je  ínrejtiB. Szloboduo zgübimo na 
bzvejti vsze, szloboduo nasz tezt-í ta naj véksa zsmécsa etoga zsitka 
szloboduo csütüjemo czejlo punoszt nevole zeinelszke: edno vszígdár 
iKocsno zadrzsávamo, i to edno je zsitek.

Zsítek néma czejne, á r je nepreczenyeni i jedíni, i rávnics záto, 
esi sze zgübí, zsnyim sze vu grob szűue í pokopa szlejdnya iszkra 
'esz  zemelszkoga vüpanya. Tak nikakse csüdo je nej, esi je szmrt 
tűk prevecs sztrasno dugoványe, esi na túra cslovecsa sze z-grozovit- 
imszijov vkraj obrné od tóga naj véksega nepriátela zsivlenya.

Kak je poprejk vöra na to, naj zsivlenya szlaboszt pomága, naj 
rane natúré x-lüblénimi roknmi ogladi: tak tűdi szamo práva vöra 
je mogocsna preszvejtiti sztrasno kmiczo cseniurne szrartih.

Ta szvetloszt na denésnye szvétke sze lepse gór zdigne pred 
itasimi ocsami, kak drűgacs gda koli.

Szmrt onoga, ki je naj véksi bio med cslovecsánsztvom, Bogá, 
Csloveka je odküplenye cslovecsánsztva, nyegovo gór sztauejnye pa 
j ■ zálog zsitka vekivecsnoga. Mrou je Zvelícsiteo, tüdi i mi mer- 
jémo; gór je od mrtvi sztano Zvelícsiteo, tüdi i mi gór sztánemo.
\ clika rejcs, Iübléna miszel i szlatko csütejnye je tou szrei cslov^- 
c eini. Ne prijdemo na nikoj, nigdár nej, ár skrinya, vu stero sze 
í ise mrtvo tejlo dene, je nej odflrno meszto gniloszti, uego zibel 
za edno pred denésnyim sztálisom jezerokrát blázsenejso prisesztnoszt. 
Sto je on cslovek, ki je z-czejle popolnoszti szvoje mocsi nebi sze 
trou za blázsenosztvo? 1 sto je on cslovek, ki vu tóm deli bi za 
dobo szvoj czil ? Al esi gli ne tecsé csiszta vretina blázsenosztva va 
csarnom blati etoga zemelszkoga zsitka, kaksi zrok bi meli tou 
praviti. da inti vu prisesztnoszti nigdár nekostamo nyé? Szám cslo- 
vek bi tak bio on m szrecsen, ki nigdár nebi mogo zadobiti rávnics 
ono, za koj naj bole trepecse szrezé nyegovo? Te b« te naj szlednyi 
bio med szejmi sztvármi. To pa sto bi dao od szébe valati. Mocsno 
zselejnya vekivecsnoszti je nej prázen kejp, rejcs Sztvoritela je to, 
ki je vu nasc lüso vezejpo kejp szvoje naj vékse popolnoszti, zsitka 
vekivecsnoga.

N lüblenejse zselejuye natúré cslovecse tak pomerí s/vétek 
vüzens/i i. gda verő gór sztanejnya z-praviczov z-pravoga zgodjeuyá 
poszvedocsi.

Gór sztánemo! Gór sztánemo nej vu onom nevolnom tejli, z-ste- 
riin éti tak doszta trpimo, nej z-ouimi betézsnimi kotrigami, stére 
nam éti tak doszta nevol davajo; nego z-onim tejlom, stero sze odícsi 
„vu sterom nede vecs nikaj grdoga, nikaj szlaboga, szamo csiszta 
lepota, tak da szpodobno bode k-düsi, vu sterom sze vidla bode po- 
polnoszt te  naj vékse lepote.“

Szvétki vüzenszki szó tak vrejdni, naj je vesz národ z-velikim 
veszel jóm obszlüzsáva, naj veszélo sze szpejva popevka vu vüsztaj, 
naj csütűje szrezé ono radoszt, za stero je  sztvorjeno i stero dönok 
vu etom zsitki tak retkokrát vzsiva. Blázsena je ona düsa, stera pre- 
razmi globoko znamfiiüvanye tej veliki szvétkov, á r ona tüdi kosta po- 
polnoszt one radoszti dühovne, od stere szladkejsega veszeljá nega, 
ár napú ni szrezé z-lűbéznosztjov krscsánszkov. Daj bár -teliko düs 
sze napunilo z-tem veszeljom, z-kelki vüszt gór sztáne ta  Iübléna 
rejcs : Alleluja. f.

Zseieznicza Muraszombati.
Vsze povszud sze giblejo, vsze povszud nakanyüjeje, kak bi bilou mo- 

gouc-e kuk uájvékse terstvo meszto sztvoriti i kak bi mogoucse bilou náj- 
pripravuej k-országa szrdezi pridti.

Ti polodelczi escse esi je na pláczi nevolna czejna, bi lezsej szvoj 
pouv v-peneze szpravili, esi bi pouleg zsebznicze bili.

Ti mestri i trszczi bi z-méusov foringov i falej ta potrejbna szi szpra- 
vili, esi bár pri ménsoj czejni bi dönok na dobicsek delali.

Tou je blagoszlov zseíezuicze.
Poglednimo ona tu észté i varasé, steri szó pouleg zseleznicze, oni szó 

od ti indasnyi dalecs naprej prisli, tak ku je zse koiuaj poznamo.
Ta szvojuoszt. méusavnoszt, szamo za szvoj haszek glédanye, sze je 

vsze povszud ssaiuo poszebi obcsini czilo; blizsánya példa je na tou vu eton 
vármegyövi Kőszeg, ki je szvojo indasuyo veliko falingo szpoznao, z-velikim 
áldiivauyein szi je edno perotuo zselezniczo szpravo. Tam je ta zsíva példa 
pri szouszidsztvi Zala-Egrrszegi, — v-sésztdeszeti lejtaj je odnut tüdi odt»



meg is bánták keservesen. Most kapkodnak kézzol-lábbal és hoznak mérhe
tetlen áldozatokat, hogy vasutjok legyen. .

Muraszombathoz Szt.-Gotthárd 5, Csáktornya 4 és Regede l ' « órai tá
volságra fekvő vasúti állomások. A ki a térképet és a helyi viszonyokat 
ismeri a muraszombati járásban és van érzéke a közjó iránt, kell hogy lel
kében elkomoruljon.

Gróf Széchényi Tivadar orsz. képviselőnk nagy és nemes lelke évek 
hosszú során át szive teljes melegével, tettereje összes rugékonyságával, be
folyásának latba vetésével önzetlenül fáradozik azon, hogy a járás részére 
már kapjunk vasutat.

Az ő lankadatlan buzgalma, és a járás érdekei iránti örökhü gondos
kodása a mi reményünk horgonya.

A sajtó hivatása is az örök éberség; kötelessége rámutatni a fenyegető 
bajra és érdekeltséget teremteni, azt fejleszteni és nagy muukájában támo
gatni ott és akkor és addig, a hol erre égető szükség utal; akkor, midőn 
kínálkozik a kedvező alkalom és addig, mig a bölcsek, s a valódi honpol
gárok az egyes városok boldogságát tönkretevő ósdink kezéből ki nem ve
szik az eddig gyakorolt befolyást és mig a nyomom szükkebliiséget a gyü
mölcsöző áldozatkészséggel ki nem szőritják a város és vidéke jólétének, 
polgárai gyarapodásának megalapítására.

Lám uj vasut épül Jáuosházától Zala-Egerszegen át Alső-Lendváig és 
Csáktornyáig; hatalmas tényezők fáradoznak azou. hogy Körmendtől Alsó- 
Lendváig kiépítsék a korábban tervezett vasutat.

Ha Muraszombat és környéke zsebbe dugja kezeit; ha elfeledi, misze
rint Dibronak, Turuischa és Bellatincz vidéke eddig Muraszombaton át kül
földre, a stájer Regedébe szállította terményét a hazai forgalom végtelen 
karára: ha az urodalmak, ha az értelmiség fel nem karolja a vasut ügyét; 
ha a gazdagok kincses ládájokra ülnek: akkor Muraszombat leszámolt az 
élettel, eldobta szerencséjét, tönkre tette jobb sorsra érdemes polgárait, csök
kenti a birtok értékét, nehezíti a gazda terméuyéuek értékesítését, egyszóval 
falut csinál a székvárosból.

Tessék gondolkozni, tessék a hitvány önérdeket sarokba vetni és kéz
zel lábbal — orsz. képviselőnkkel egyetértve dolgozni azon, hogy legyen 
mielőbb vasut Muraszombaton!

Videant consules!

Gazdasági közlemények.
A v e té se k  á l lá s a  s a  g a z d a s á g i m u n k á k .  A múlt heti eső

zések az egész növényzetre kedvező hatással voltak és utánuk a gyengébb 
őszi vetések is megerősödtek. Helyenkint, leginkább rozsvetésekben, kopár 
foltokat láthatni, melyek többnyire a gabonafutó bogár őszi pusztításaitól 
erednek. Az ősziekben a fagy is károkat tett, még pedig néhol oly mérték
ben, hogy azokat kiszántották és helyükbe árpát vagy zabot vetettek.

A gyakori esőzések a tavaszi munkát többször megakasztották, úgy, 
hogy a tavasziak elvetése csak a lefolyt héten fejeződött be. A répa veté
séhez inár hozzáfogtak. Daczára a tavalyi bő takannáuytermésnek, a kisebb 
gazdák helyenkint már takarmáuyszükiben vaunak, ami szomorú tanúsága 
annak, hogy a kisebb gazdák még mindig nem vetnek be takarrnáuynyal 
annyi földet, ameunyin a téli szükséglet megterem. S.

A lo v a k  só zá sa . Ha a lovak a sót kedvvel fogadják, nem szabad 
azt tőlük megvonnunk, mert a só fokozza étvágyukat izletesebbé teszi a ta
karmányt, fényes, sima szőrt növeszt és megakadályozza a dugulást és a 
kólikát. Olyan istállókban, melyekben a lovak rendesen sót is kapnak, a 
veszedelmes kolika ritkán szokott előfordulni. A silányabb és talán kissé 
megromlott takarmány megsózva izletesebbé s az egészségre ártalmatlanabbá 
válik. így például aggodalom nélkül etethetjük a nem egészen kifogástalau 
szénát is, ha azt etetés előtt kiporoljuk és azután sós vízzel befecskendez
zük ; egy métermázsa szénára egy kilogramm sót kell számítanunk.

A lovaknak naponkint és fejenkint 12 —15 gramm sóra van szükségük, . 
különös esetekben azonban 20 grammot is adhatunk nekik. A kősót legjobb 
a jászolba tenni, hogy a lovak szükségletük szerint nyalhassanak belőle. 
Ha a lovak a falat, a szíjakat, a jászlat és farészeket nyalják és rágják, az 
annak a jele, hogy ásványi tápszerekre, különösen pedig sóra van szükségük.

Ila sóval a takarmányt akarjuk izletesebbé tenni, akkor a sót vízben 
oldjuk fel s a takarmányt vele egyenletesen meglocsoljuk. Egy hektoliter 
zabra 115 —160 gramm sót számíthatunk.

Megyei hírek.
— Tisztelt olvasóinkhoz! A fo lyó  hó elsejével uj előfi- \ 

zetést nyitunk, felkérve eddigi tisztelt előfizetőinket mikép előfizetéseiket 
megújítani és lapunkat tehetségükhöz képest minél szélesebb körben 
ajánlani szíveskednének. Egyúttal legyen szabad a hátralékoknak is 
szives beküldését kérni. A  „Muraszombat és Vidékeu kiadóhivatala.

— B é r m á lá s .  Hidasy Kornél megyés püspök ur ő inga május hó 
második felében bérmálási körútra indul és a muraszombati járást látogatja 
meg. Isten hozza !

— A s z o m b a th e ly i  gazdasági kiállítás védnöki tisztéről gr. Széchényi 
Pál volt miniszter lemondott azon óhajjal, hogy a védői tisztet gr. S/.dpáry 
Gyula uj földmivelésügyi miniszter fogadja el s igy alkalma legyen a duuáu- 
tuli részek közgazdászai viszonyait megismerni.

— J é g e s ő , d é r  és  lió  lepte meg a muraszombati járás jó részét e 
hó 15 és 16-án. A marburgi havasokat, az Ivanscsicza és muraközi hegye
ket egészen befödte a hó. A mint halljuk, Gráczban térdig érő hó esett.

— €»róf S zéch én y i T iv a d a r  ur ő méltósága a lefolyt szalonka- 
iijéuyben összesen 176 szalonkát lőtt. Ehhez a szerencsén kívül mindenek 
fölött a gyakorlott elsőrangú vadász biztos keze és szeme szükséges.

— H o r v á th  X sig m o iid  cs. kir. kamarást a szombathelyi kir. törvény
szék szt.-mártom Rí dó Kálmán főispán és a megyei árvaszék ellen elkövetett 
becsületsértés miatt 400 frt pénzbüntetésre ítélte, a kir. itélö-tábla a bünte
tést 1 havi fogházia és 250 frt pénzbüntetésre változtatta, most a kir. Curia 
a törvényszék Ítéletét hagyta helyben.

— X agyoii veszélye*  az egy, s gyeplővel való járás; a lovat kor
mányozni lehetetlen, kitérni emberfölötti munka.

— T e re lie d ó  a ssz o n y . F. hó 14-éu Vas-Hidegkuton buc.su alkal
mával regedéi Novák János írnok neje a Vogler-féle vendéglőben valami 
miatt oly dühbe jött, hogy villámgyoisasággal kapott fel egy széket, és Rojko 
Antal hidegkúti bognármester felé oly erővel ütött, hogy a szék darabokra 
törött. De szerencsétlenségére egy igen tisztességes és közbecsülésben álló 
gazdát talált és a fején nagy sebet okozott. Az illető megtette a kellő lépé
seket. De az asszony dühének még akkor sem lett vége, hanem széket szék 
után dobált és tördelt. Es mind ezt a uő férje végig uézte anélkül, hogy 
megakadályozta volna. Csak mások közbelépése folytán tudták a dühösködő 
asszonyt megfékezni. Különben amint hallottuk, már czigáuyokkal is vere
kedett (D -tt.)

vdárila zselezniczö ta krátka pamet, ali obzsalüvali szó prevecs. Vezdaj de- 
lajo znogami-z-rokárai i prinásajo te nájvéksu áldove naj szaiuo zselezniczö 
morejo dobi ti.

Od Muraszombaté v-Monosfer 5, v-Csakovcze 4 i Radgonya IV* vöre 
dalecs lezsijo zselezuicze, ki pózna mappe i meszta, v-muraszombatskem já
rási tiidi jeszte vreduoszti prouti dobrotivuoszti, terbej naj sze dlisa pr* biidi.

Gróf Széchényi Tivadar uas liibécsi orszacski poszelnik, pouiek szvoje 
velike modroszti zse vecs lejt uoszijo na szvojem szerdezi za dobrouto, trü- 
dijo sze prevecs un tóm. ka naj ete járás tüdi dobi zselezniczö.

Nvibova ueobtrüdjena vola i za etoga járása dobrotívna szkei blívoszt 
je uasa vüpazen.

Novin pozváuye i ta vekvocsua szkerbnoszt je duzsnoszt kázati protív- 
noszti nevolo, ali dosztojnoszt sztvoriti, ono razsürjávati i vu velikom deli 
nyerni na pomoucs biti. tani i teda i do ouoga hipa, gde sze na tou velika 
potrejbesiua kázse. gda sté sze pótlója volua prilika i tecsász — dokecs ti 
moudn i ti isztmszki domoviuszki pörgarje ti poszebni várasov blájzseusztvo 
na uikoj szt>rávlenyé ósdiak rouk vő nevzemejo, doszega mao delajoucso 
priátelsztvo, i doki cs nevoln** potrejbesine szrdesnoszt roduoszti áldtivanye 
vö ne /.aprejo, jarása i okroglme dobrotivuoszti pörgarov povnozsávanye, 
osznovlávlanye.

Vem sze nouva zselezüicza dela od Jánosháza prek Egerszpga do Len- 
dave i Csáktornya, mocsna kotrige sze trűdijo uad teui, ka uaj od K'-ime- 
dina do Lendave. ta zse prvle uakanyeue zselezüicza. Csi Muraszombat i 
nyé okroglina v-zseb potiszne roké, csi pozábi ka Dobrovnika, Turuischa, 
Bellatiuszka okrogline prek po Muraszombati zvünszki ország v-Radgonyo 
je vo/.ila s/.voj pouv, nasoj domovini prevecs na kvár szlüzsécs; c->i zemel- 
szka goszpod.i ti prilicsuejsi i razmeti uevzeinejo zselezniczö vrejdnoszt gór, 
csi ti bogati z-kincsov nnpuuyene lade s/.i szédejo: tak M uraszom bt t dőli 
má racsunati zsitkom, vkraj je lücsila SzreCSO, na uikoj je szprávla griiutov 
czejno i vreidnoszt. pozmécsa tóga azda gpouva vrejdnoszt, z-eduov rejcsjov 
uevoluo vész naprávi szvojega varasa.

Naj szi zacsuejo premislavati, naj szi to szvojo hitváno vrednoszt v- 
kout verzs-'jo i z-rokámi z-nogami — z-nasim orszacskira követőm ednáko 
miszlivsi delati ua tóm, ka uaj bode zseleznicza kak náj prvle vu Mura- 
szombati !

Videant consules!

Od vérsztva napreidávanye.
S z r já d e v  in o  v é r s z t v a  d e l o .  Preiuinoucsega kédua szpádjeni 

dezscs je na szejádev dobro szpadnulo, zato ka szlab^jse szejádev sze tüdi 
od tóga pobougsala. Na inesztáj náirnre v.zsiti lejko falingo nájderao, ka 
szó jeszeuszki kébri pokvári 1 i. v-ten je escse mraz tüdi kvár vcsino escse 
na telko, ka szó na mesztáj tüdi gór z-ourali pa za tou gecsmen ali pa 
za ovesz poszejali.

Vnougi dezscs je delo vecskrát szkvariio, ino gór zasztavo, ka szó szpro- 
tolszko szejádev escse komaj preminoucsi keden dogotoviti mogli. lt*ipno 
szejádev szó zse tüdi zacsnoh. Nisterni vértovje zse kermo uejmajo, ka nyin 
je szfalijla, ka je tüdi zsalosztuo záto. da vnougi náirnre ti ménsi vértovje 
ne szejajo telko notri, kelko bi nyin potrejbno bilou.

H o n y s z k o  s z o l j c i iy é .  Csi konyi szou radi zeraejo, neszmimo te 
tiszto od nyih zél.i, záto ka od oszolenoga ráj gyejo, ino keriua bogsi zsutaj 
má, nadale koszminye tiidi lepse zraszté ino ne dobija vc^aszi beteg. V- 
táksi stalaj de konyi po rédoma szou dobijo. beteg tüdi na reiezi pri uyi 
naprej prijde. Pokvárjeuya kerma, esi sze o«zolij. tüdi dober zsmaj má ino 
ne skoudi. Tak za példo lejko dámo jeszti tákso r/.iuou tüdi. stero je rávnok 
nej szploj dobro, esi tiszto pervle vö szprájsimo, t< pa oszolenov vodouv 
notri zaspriczkamo, ua eden meterczeut színá edno kilo szolí inoremo ra- 
csuuati.

Konyi po dnévaj (szaki) 12-15 gramm szolí nüczajo, ino leiko vcsászi 
da potrejbno lejko 20 gramm tiidi dámo. S/.olsZko giiido je naj bougse, csi 
v-jaszle denemo, ka konyi, da nyin potrejbno lejko lí/S'-jo. — C-i pa konyi 
sztejuo, reménye ino lejsz lizsejo ino gerzéjo, liszto zudene, ka szón nyin 
potrejlino ino niiezno.

Csi kermo z-szolon scsémo na znniajno doperneszli, to szou voudi mo- 
reino goii pisztiti ino tak kermo dőli polejáti. Na eden hektoliter ovsza 
115 —160 gramm szolí moremo racsunati.

Vármegyövszki glászi.
— K-postenim cstenyárom! Tekoucsi mejszecz pervoga 

nouvo naprejplacsilo oprémo, gór obproszimo zdajsnye postene naprej- 
placsnijke, kak naprej placsilo ponovlati ino uaj bodo tak dobri naso 
novino vu sürkom kráji z delavnosztjov pónüjati Z-ednim poutom 
szi dopüsztimo te odzaja osztányene dugé tiidi notri poslejnye prosziti.

„Muraszombat és vidékeu vődávarsztvo
— F ér iu u iiyr. Milosztiven Hidasy Kornél vármegyöszki püspök má- 

! jus mejszecza v-drügon táli na férmanye do potüvali ino szobocski járás
pogléduejf*. Bong ji uaj prineszé!

O d sz o m b a t licly sz lto g a  vérsztva vöposztávlanya od csészta 
védnöka gróf Széchényi Pál bodoucsi miniszter szó doj zahválili za tóga volo,

I ka bi védőa csészta gróf Szápáry Gyula uouvi poulszki miniszter prejk vzéli,
' iuo tak naj szpoznujo dnnántul kraja közgazdászata sztanejnye.

— T orsa , s /.lán a in o  sziiejg  je szobocski járás pogledno eden 
| velki tao ete mejszecz 15. ino l(i-ga, Marburgske plemine, Ivánscsicza Med-

jimurske bregé je szploj jiokrio. Kak csüjemo, v-Gráczi je do kolena sznejg 
szpadno.

— <«i'óf S/.éeiié ny i Tiv adar na tóm doj pritecseuom szlouk vrej- 
i im,ni szó 176 falátov szlouk sztrejlili. Na tou . scse od szrecse vékse, tóga

níjpreduyejsega jágra gvüsua rönké ino dobro okim p<itrejbuo
— H o r v á th  X sig m o iid  cs. kir. kamarása |e szombathely^zki kr.

j törvényszék Szent mártom Rádií Kálmán főispána ino pírnuti Viiirmegyciszkomi
1 árvaszéka pouiek postenyé dojj jemáuya ua 4<*0 Imimiskl penleznoga strófa

oszoudo: kr. ÍtélŐ-tábla je ti3 szóiul na 1 mejs/.eo/. vouzo ino 250 hra-
i niski pej tieznoga strófa preinejnila, zdaj pa kr. Curia kr. törvényszéka szodbo
1 n a meszti nihála.

J a l t a  j r  n r v a n io z-ednim czüglom idejnye, tóga konya ravnati
je nenioji'ouc*no, predszloupit i je od csloveka vékse di■lo.

X y rv lta sz ta  z sen i i. Etoga mejszecza 14. dnéva Vas-Hóilegkuti
(na C/.ankovi) szímye darz'áno bilou, tara je Voglerovoj ostari-i billa rad-
gOllSzkoga Novák; János piszácsa zsena, niscse nevej zakoj volo i- prevecs
c-em ma grátala i hitio je zgrábila «deu sztolecz i z-uyiin je tani Sztojé-
cseg.l R. jtro Antal kólára tak vdárila. ka sze je szto'lecz na talate sztrou.
Na naszrecso je edllOga poste uoga mozsa na glavou vdárila i veliko mrzliko
naprávila . On muzs je duzsno-ízti sztopáje vcsiuo. Ali uyéni cseméri iszó itak
nej pouiunkali, uego sztolecz za sztouczoui je lücsala. 1 vsze tou je uyéni



__ J ó té k o n y s á g .  A ,.\Iuraszombati tanítókor* árvaház-alapjara 
doniánjoztilk: Di. Czipott Zoltán 3 frtot, „I-tálló-pénz* 2 frtot, a „Baráti 

szeretet* 95 krt. Egy névtelen 25 krt. Fogadjak szives adományaikért a kör 
nevében leghálásabb köszöneteraet. I ’ölgyi Fevencz, a kör elnöke.

__ M eg h ív ás . A szombath“ly-'gybázmegyei r. k. tan»tó-egyesület 
tótsági köre «■/, évi tavaszi gyűlését május hó 9-én (lelelőtt 1) órakor Felső- 
Leiidváu tartja meg, melyre a t. tag urak t*s tanügy barátok ezennel tiszte
lettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. A múlt őszi 
|.;;r,ryülé9 jegyzőköiiyvének felolvasása és hitelesítése. 3. Elnöki jelentés a 
kÖr"t.;léve8 állapotáról. 4. A számvizsgáló bizottság jelentése. 5 „Lehetséges-e 
j, törtek tan tisá t tisztán tizedes alapon eszközölni?* előadja Terei)ta János 
vi I ndvai t nitó. (>. Minő eljárást követeti a tanító, hogy a gyermekeknél 
vak rali előforduló rövidlátásnak, hátgeriucz-görbfilésiiek és egyéb testi ba

joknak eleje vétessék?* értekezik Szíjártó György csendlaki tanító. 7. Jelentés 
■, központi igazgató-bizottság tavaszi gyűléséről, 8. A rendtartási szabályok 
(5. § sz-rint, — az országos segély-alapra (párt. tag 1 frt, rend. tag 50 kr.) 
h- az egyházmegyei segely-alapra (párt. tag 40 kr., rend. tag 20 kr ) az e 
t>* 1 v• ► évre való tagsági dijak beszedése. 9. Indítványok. 10. A jövő kürgyiiiés 
h Ivének, idejének és tételeinek kitűzése.

Ív lt C'- nillakou, 1889. ápril 12. Völgyi Ferenc?., a kör elnöke.
M eghívás. A „V astankeriil> ti lanitó-testület* muraszombati járás- 

kör-- folyó évi tavaszi gyűlését, mint XXX-ik rendes gyűlését május hó.2-án 
délelőtt 9 órakor Vizlendvan a népiskola helyiségében tartja meg, melyre a 
kiír t. tagjai és tanügy burátok ezennel tisztelettel im ghi vafliak. Tárgysorozat:
1 Elnöki megnyitó. 2. Gyakorlati előadás : „ A 40 — 50-ig terjedő számkörnek 
ismertetése* Terenta János vizlendvai tanító által. 3. Elnöki jelentés a kör 
feléves állapotáról. 4. Szám vizsgáló-bizottság jelentése. 5. Értekezés .A testi 
nevelésről* czimü tételről. Sinkovieb Dénes vaskorpádi tauitó által. 6. Indít
ványok. 7. Jövő körgyülés helyének, idejének és tárgysorozatának megálla- 
pitá<a. Kelt CNendlaknn, 1889. ápril 12-én. Völgyi Fevencz, a kör elnöke.

— i lh v ly e s é s .  A m. kir. Igazságügyminiszter Kárpátv Gyula mu
raszombati kir. jbirósági írnokot Német-Újvárra — és onnan Matyasécz Ist- 
váu Írnokot helyezte át.

— P r e jk d já n y e ,  Vogerszki kr. igazságminiszter je Kárpáty Gyula 
niuraszombatske kr. birovie piszácsa v-Német-Ujvár — ino od tisztecz Ma- 
tvasécz István piszácsa v-Muraszombat prejk djao.

—  ír! ludl ; i  fe le v é g é t. B irzasztó dolog járt a legutóbbi napok egyikén
szájról szájra városunkban egy nagymártoni emberről, írja a „Zala.“ Nevét 
megtudnunk nem sikerült. Leírjuk az eseményt ahogy hallottuk. Egy nagy
martom emberhez beállított két gyanús külsejű egyén s arra kérték, hogy 
szerezzen uekik egy olyan nőt, ki boldog állapotban van, de a magzat még 
non mozdult legyen! Adunk érte 80 frtot. Az ember egyet gondolt s föl
ajánlotta a saját feleségét. Megegyeztek szépüli s kitűzték a tervet, hogy 
ők lemennek a pinczébe s ö majd vezesse le oda feleségét, ha haza érkezik. 
Mindezt egy 5 éves fiúcska, ki a szobában volt. hallotta s mikor édes-auyja 
haza jött, • lébe ment. és félve mondta, hogy inért jött haza? megakarják 
ölni. Elmondta: mit hallott? Az asszony rögtön megfordult s értesítette a 
csendőrséget. Ott azt mondták neki, hogy csak menjen haza s tegye mindazt, 
amit az ura kíván ; majd a csendőrök ott lesznek közelben. Az asszony haza 
ment s csakugyan felszólította férje, hogy menjen vele a pinczébe. Az asz- 
szouy követte a férfit s bementek a pinczébe. Idáig az asszonynak sikerült 
a közömbösét játszani; de mikor férje az ajtót bezárta s a két gazember 
kezében a nagvkéseket megvillanj látta, meg a bonczolásra készített asztalt 
megpillantotta, iszonyú sikojban tört ki. Erre a csendőrök a pincze-ajtót 
rögtön betörték s a 3 férfit elfogták. A gaz apa meglátván az udvaron 
gyerm-két, oda szólt hozzá: „Na, fiam, elárultál; de b«zto9Ítlak, hogy nem 
lé-sz 16 éves!* E szavaival, miket a csendőrök is hallottak, teljesen meg
erősítette a gyermek által elmondottakat. — így hallottuk ezt a dolgot el
beszélni majdnem szóról-szóra. Hogy valóban tény-e? yagy hogy mennyi 
tény belőle? arra nézve teljesen hiteles forrásból értesítést uem szerez
hettünk. „Z.*

Vegyes rövid hirek,
A lin/.áhol.

— Kolozsvárott Csáky miniszternek a németuyelv tanítására vonatkozó 
rendelete úgy megzavarta a fejeket, hogy még az elemi iskolába is köte
lezőként akarták rendszeresíteni a német nyelvet. — Népfclkelö-tisztképző 
tanfolyamokat rendszeresítenek ez évben is június 17-től július 7-ig. — 
Treucsénmegye északi vidékein nagy a nyomor, éhínség fenyeget. — A leg- 
•lépszeiübb föherczeg. József és csalid ja Fiúméban tartózkodik. — Az orsz. 
easiuó M ekerle Sándor pénzügyminiszter tiszteletére fényes bankettet rendezett.

.4 K ü llő id rő l.
— A római pápa gyengélkedik. — A német hadseregben a léghajónak 

hadi czelokra való alkalmazását kísérletté meg szerencsésen Leruux Károly 
léghajói. -  Az orosz czár nem meri meglátogatni a párisi világkiállítást.

A párisi világkiállításon mutatják bt- a világon eddig ismert legnagyobb 
gyémántot, melynek értéke 6 millió frank. — Bittenberg herczeg, Bulgária 
volt fejedelme, a mi közös hadseregünkbe akar belépni — Romániában az 
orosz befolyás került hatalomra. — Kossuth Lajos egészsége javulóban van.

Piaczi árak.
Muraszoinliac, 1889. április 20.

Búza 100 kilogrammonként G.80 7.—
^ nzs • • métermázsája 5.20 5 30
Zab . 5.30 5.50
Hajdina . . . 5.40 5.50
Köles 5.50 5.60
Lóhermag 40 — 45.—
Kukoricza 4.70 5.—

Xe urnán Adolf.

A nap és éj hossza.

Áp- .1 n:i|» A h o ld

kel uyugsz. kel nvugsz.
21. 5. 4 0.54 0 33 9.23
♦>»> ö 2 j 6.55 1.28 10.29
2 5 . 5. 0 1 6.57 2.15 11 3<>
21 . 4.58 , 6.59 , 2.53 i 0.50 j
2.1. 4 56 j 7. 0 3.25 1.59
2 0 . 4.55 7. 1 3.50 3. 7 |
27- 4.54 ! 7. 2 j 4.15 -*•'3 |

Vasúti menetrend.
hegedéből Spieiretdnek indul reggel 4 .

délelőtt 10
_ délután 4
opielfeldról Regedébe indul reggel 7 

délután 2 
este 6

30 pjrezkor és odaér G óra 14 perczkor.
30 „ L2 „ 20 „
30 „ „ 6 n „
30 „ „ ide ér 9 „ 22 „
05 „ n „ 3 a 57 n
45 . a a 8 a 37 ,

tliváris, ki je tani bio. lepou glédao brez tóga, ka bi tákse delo prekráto, 
nego driigi liid|é szó tou grdo delo mogli vtisati. Kak ezmo csüli, ona sze
je z-czigauyami tiidi zse bíjla. B.—tt.

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

— Vu Kolozsvári Csáky ruiuisztera na néuski jezik vcsejnye valón 
reudelüvanye je v-ncjma szpravila glave. ka szó escse vu elemszkoj souli 
szó steli notri szpraviti néuski jezik. — Népfelkelő szoldákov sze szprávla 
etoga leta tiidi od június 17-ga do július 7-ga. — Trencsénvármegyöva na 
vecsérni krájaj jn velika uevoula, velki glád sze sztejple. — Te uáj bole 
szpoznáui József föherczeg ino nyegova família sze vu Fiumi zderzsáva. — 
Orszacska casina je na Wekerle Sándor pénzügyminisztera pozdrávlenyé 
velki mulatság napráviia.

Od zv ííiiszk o g a  k rá ja .
— Itimszki pápa szó jáko szlabi. — Vu nemskom hadserégi te luffc- 

palIon na bojue nüczauye je probao szrecsuo Leroux Károly léghajós. — 
Rusziiski czár ne vüpa párisko szvejtno vöposztávlanye poglednoti. — Na 
páriskon szvejtuom vöposztávlenyi notri pokázsejo na szvejti do éti mao 
szpoznáui náj véksi gyémánt, sterogp vrejdnoszt je 6 millión franka. — 
Bittenberg herc/<g, Bulgárie bodoucsi fejedelem, scsé vu nas közöski had
sereg notri sztoupiti. — Vu Itománi-i je ruszusko szpelávanye pred Bzébe 
prislo. — Kossuth Lajosa zdrávje vu pobogsávanyi jeszte.

Egy bomladozó szövetkezet.
Általános lelkesedés és a jövőbe vetett nagy remények mellett alakult 

meg pár év előtt a fővárosban az „Orsz. keresztény önsegélyző és fogyasz
tási szövetkezet.* Igazgatóságában a közélet és a magyar kereskedővilág 
előkelőbbjei örömmel foglaltak helyet s a nagy közönség kézséggel adta 
oda megtakarított pénzét, mert joggal és méltán azt várták a szövetkezettől, 
hogy a czimébe foglalt s a felebaráti szeretetet és jótékonyságot jelentő 
„kei sztény" jelzőnek megfelelően minden erejét és törekvését megszorult tag
jainak olcsó kölcsönök által való segélésére, támogatására lógja fordítani. 
Annii nagyobb örömmel fogadta a nagy közönség, különösen népünk, e 
szövetkezet megalakulását, mely az utóbbi időben gombamódra keletkezett 
legnagyobb részben szédelgésen alapuló ily szövetkezetek minden irányban 
nn ' /.** eltértek ama nagy fontosságú és szép czéltúl, mely a szövetkezetek 
nagyérdemű alapitóját vezette s mely minden inasnak kizárásával az olcsó és 
könnyen hozzáférhető kölcsön nyújtásában áll.

Fájdalom, a hozzá fűzött reményeket épen*éggel uem váltotta be. Az 
igazgatóság több tagja csakhamar észrevette, hogy egyes szövetkezeti közegek . 
az intézetet oly irányba terelik mely az eredeti czél mellőzésével a nyerész
kedést tűzi ki feladatául s e czélra oly eszközöket használnak, melyek a 
közönség jóhiszeműségére számítva azok lépre csalását czélózzák s mindennek 
indító oka és végczélja pedig az, hogy maguknak állandó és kényelmes 
existenciát biztosítsanak — és miután e veszedelmes áramlat ellen eredméuy- 
nyel küzdeniük nem sikerült, kiléptek az igazgatóságból.

A szövetkezet haladt tovább a megkezdett utón: a lejtőn lefelé. A múlt 
évben meg, kombinált mérleg alapján, nyereséget mutattak ki a közgyűlés
nek, remélve, hogy a következő év helyreüti a csorhát. De csalódtak, mert 
a követett hamis irány meghozta előre válható áldatlan gyümölcsét, s az 
idei közgyűlésen kénytelenek voltak a meztelen valót feltárni s jelentést 
tenni azon szomorú tényről, hogy az évi mérleg 2532 forint 70 kr. veszte
séggel zárult.

íme ez az intézeti közegek hü sáfárkodásának eredménye! Ha a szövet
kezet egyedül hivatásszerű czélját követi, úgy a veszteség teljesen ki van 
zárva, mert bármily olcsó legyen is az általa nyújtott kölcsön, a kamatnak 
mégis olyannak kell lenni, hogy ne csak a legminimálisabbra szabott keze
lési költségeket fedezze, hanem némi szerény kamatozást a törzsbetétek tulaj
donosainak is eredményezzen, A mely szövetkezet ezt felmutatni nem tudja, 
az nem életképes, az maga mondotta ki halálos Ítéletét.

Mi hát oka a veszteségnek ? Az, amit czikküuk elején már említettünk, 
hogy a szövetkezet eltért eredeti czéljától és hivatásától s oly üzletekbe 
fektette tőkéjét, melyek több nyereséggel kecsegtetnek ugyan, de a melyek 
természetüknél fogva több koczkázattal is járnak. Nevezetesen, azon kívül, 
hogy a szövetkezetek keretét túlhaladó többféle bankszerü üzletet gyakorolt, 
még fogyasztási áruraktárakat állított fel, majd mészárszéket nyitott, végül 
pedig zálogházi üzlettel akarta megcsappant jövedelmeit szaporítani, holott 
ezekre külöuös.-u a fővárosban semmi szükség nincs, mert ez irányban a 
közönség szükséglete oly bő és olcsó kielégítést talál, melynél olcsóbbat a 
szövetkezet csakis károsodásával nyújthatott. Ezáltal az üzlettőke szétdara- 
boltatott, eredeti czéljától elvouatott s ritkán állott rendelkező re oly összeg, . 
melyből a tagok hiteligényeit a inegkivántató gyorsasággal kielég aették 
volna. Különösen érezték ennek káros hatását a fióktelepek tagjai, mivel a 
fiókok kötelesek a begyült pénzt mindig a központba beszolgáltatni, s ha 
aztán a fiók-egyleti tag kölcsön kért, csak nagy ritkán és huza-voua után 
tudtak a központtól pénzt kapui.

Másik oka a veszteségnek ama már szintén említett tény, hogy egyes 
közegek a szövetkezetét csakis kényelmes és jól dotált existencziájokat biz- • 
tositó fejős tehénnek tekintik. Ha megtekintjük a mérleget, a kiadási téte
leknél csak úgy hemzsegnek a számok abszurdumai. Egy a legegyszerűbb hi
telnyújtásra hivatott szövetkezet, mely még a szervezés költségeit is tör
leszti, a múlt évben kiadott: tiszti fizetésekre 8500 forintot, háztartási ' 
költségekre 2000 frtot s „vegyes* költségekre 3700 frtot és igy tovább. Ily 
kezelés mellett persze a szövetkezet nem existálhat.

Mindeme felsorolt tények a közelebb megtartott évi Közgyűlésen élénk 
megbeszélés és vita tárgyát képezték 8 a ki nem elégítő és kellően nem in
dokolt eredmény következtében a közgyűlés többsége az igazgatóság jelen- 
1c a ét tudomásul nem vette, a felmentést meg nem adta, hanem egy : Adámy 
Mihály, Czirer Ákos, Gyöngyváry Antal, Korniczky Rezső és Szalády Antal 
tagokból álló bizottságot küldött ki azon utasítással, hogy az ügykezelést 
megvizsgálják s a mérleget az üzleti könyvekkel összehasonlítva, a további 
teendőkre nézve egg május hóban egybehivandó rendkívüli közgyűlésnek tegyenek 
véleményes jelentést.

Mint a felsoroltakból világosan kitűnik, a szövetkezet szervezete nem 
olyan, mely a jövőben csak legcsekelyebb eredménynyel is kecsegtetne s a 
kiküldött bizottság előreláthatólag a felosztást és felszámolást fogja indít
ványozni, mert ez az egyedüli és leghelyesebb mód arra, hogy a tagok befize
tett tőkéjüknek még meglevő részét megmentsék, Népüuk pedig egy tanulsággal , 
ismét gazdagabb. S ez az, amire mi is intjük, hogy egyáltalán ne adjon hitelt 
a szövetkezeteknek, niely.-k legnagyobb részt önző czélokat szolgálnak, tegye 
meytakuritott pénzét takarékpénztárakba, hol biztos és honnan kellő biztosi-, 
ték mellett épugy kaphatnak kölcsönt, nehogy keservesen megtakarított fil
léreik az ily szövetkezetek kezében veszeudőbe meujeuek.



3561/88. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság közhírré teszi, 

hogy Nagy Jenó tiszti ügyész. Vasmegye árvapénztára képviseletében végre- 
hajtatónak Lehár István és Lebár Terézia völgyesi lakos végrehajtást szen
vedők elleni 14 írt 8 kr. tőke-kamat és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén 
lévő Völgyen határában fekvő, a völgyesi 46. sz. tjkvben A. f  alatt felvett 
ingatlanból Lebár Istvánt és Lebár Teréziát illető * j részére és pedig az 
1. sor- 68|c. hszsz. ingatlanokra 182 frt, a 2. sor- 94|a. hszsz. ingatlanra 
57 frt. a 3. sor- l08|c. hszsz. ingatlanra 33 frt, a 4. sor- 134 5. hszsz. in
gatlanra 11 frt, az 5. sor- 134;6. hszsz. ingatlanra 33 frt, a 6. sor- 167 c. 
hszsz. ingatlanra 50 frt, a 7. sor- 1996. hszsz. ingatlaura 10 frt, a 8. sor- 
205 a hszsz. ingatlanra 31 frt, a 9. sor- I47ja. hszsz. ingatlaura 91 frt, a 
10. sor- 56 5. hszsz. ingatlaura 151 frt. a 11. sor- 566. hszsz. ingatlanra 
157 frt. a 12. sor-, 79|n hszsz. ingatlanra 208 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a feunebb megjelölt ingatlan 
az 1H.H9. év i in Aj us hó  l l - i k  n a p já n  d. e. 10 órakor Völgyesen a 
községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alói is eladatni fognak.

Árverezni száudéközók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10°/o-át kész
pénzben, vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ábun jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi miniszteri 
rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt a muraszombati kir. jbiróságnál. mint tkkvi  ̂ hatóságnál 1888. évi 
augusztus hó 18 napján. KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.

3409/88. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi hálósig közhírré teszi, hogy 

a ni. kir. állam-kincstár végrehajtatónak Rituper Mihály és neje Jauzsó 
Zsuzsanna végrehajtást szenvedők elleni 13 frt 77 kr. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) területén lévő Musznya község határában fekvő a musznyai 
5. sz tjkvben felvett A. I. 1. 3. 4. 6. sorsz. 5. házszámu birtokból alperes 
Rituper Mihályt és neje szül. Janzsó Annát illető ’ * rész, valamint az idő
közben a 92. sz. tjkvbe átjegyzett A. I. 62. hsz. ingatlauból ugyan ezeket 
i l l te tt  % részre az árverést 738 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1SSÍK év i niAjuw 
hó 7 -ik  n ap ján  d. u. 2 órakor Musznya községben a községbiró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatni^ fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 száza
lékát vagyis 73 frt 80 krt készpénzben vagy az 1881. LX. tezikk 42. §-á- 
ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. évi LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elölges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóságnál 1888. 
évi november 3-án. KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.

Mária-czelli gyomorcseppek, •
jobi8 hatású gyógyszer a gyomor minden b á n - J  
•almai ellen, és felüliuulhutlan az étvágyhiáuy W  
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- ®  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- A  
égés, hugykó-képződés, túlságos uyálka-képzödés. 
sárgaság, nndor és háuyás, főfájás (ha az a gyo-2  

| mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo-2  
i mórnak túlterheltsége étel és ital által, g iliszta.®  

lép- és májbetegség, úgyszintén arany-erős bán- ®  
talniak ellen. £

Egy üvegcse ára használati u ta -£
1 sitással együtt 40 kr. £

Központi Bzétküldési raktár nagyban és kicsinyben : A

BRADY KAROLY •
1 „a* ő ra n g y a l hoz"' czimzett gyógyszertárában K r e n iz ie r h e ii,  ®  

Morvaországban. J h
Kapható M uraszombatban: BÖLCS BEI.A gyógytárában a „Magyar Koronához,"

valamint az ország minden gyógyszertárában. (tő . 52 —49) ®

A Dreher Antal-féle kiviteli palaczksör

D IETR IC H  és G O T T S C H L IG
BUDAPEST

»  K  E II E l i  4  -Y T 4  I, l í  ö h A n j  a .
Csakis teljesen lcüllepedett, tehát tilkörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton 

friss üvegtöltésben, a minőség h&misitlan volta mellett kezesség vállaltatik.

«  íf  .V

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény
^ pj^ 8 J'z c k e k  m in d e n f e lé  in g y e n  és  b é r in e n tv e .

Miután gyakran megtolténik, hogy idegen készitményü 
és gyöngébb minőségű sörök „Dreher Antal kivite i söru czim 
alatt forgalomba hozatnak, a t. ez. I)reher-féle kiviteli sör fo
gyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegezőnkét, melyen a 
D ietrich és ( .o ttsch lig  név okvetlen kell, hogy rajta legyen, 
kiváló figyelmükbe ajáuljuk. (384. li—2.)

EG Y E iflK U M !
a legújabban feltalált világ-ingaóra, finom politirozott ronde-keretbe foglalva, ébresztő  
és jelző-készülékkel, két bronz sulylyal és szab. óramutatóval, mely sötét éjszakán 
minden világitó anyag nélkülözésével mint a hold v ilág it. Eme nélkülözhctlen órának 
az ára csak 2 frt 75 kr., mindpn megrendelt óra egy csakis e czélra készült posta
rekeszbe csomagolva utánvétel vagy az összeg előleges beküldése mellett a világ raiuden 
részére sz^>küldetik.

Órák központi szétküldési raktár S. WEISS.
Récw, I ., Sei le rg a sse  7 . (373. i2_ 4)

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

CSŐDTÖMEGEKBŐL
nagyban és kicsinyben, tuczatonként vagy darabokban.

U ercsk e tlű k iiek  a le g o lc ió b b  bev.-uáriávi j o r r x .
I Csoport sí 50 Uf.

3 db Phöntx ey.ü»t nagy kanál 
örökösen fe ér marad.
:t db ugyanolyan villa. _  

G db ugyanolyan kátékanál, 
gros 288 darab nagy fehér 

gyöngyliázgonib.
1 gros 144 db még nagyobb 

gyöngyliázgonib.
2 pár tinóm házi papucs urak

és hölgyek részere.
I pár ugyanih •oiiimód-r/ipő. 
1 db elektr. acz ildrót hajkefe. 
G tuczat gomb ing- és gallér

ra csontból.

1 db linó n iram 
legyező gazdag

;zia szatitt
on festve.

-  db egy finom <1<di ízbau val.
tajték- é- borost Ván szivar-

és szivarka irészére.
1 db Rilkóczy in:tg var pipa
meggyfa-szárral és selyem

bojttal, rnútajlékból.

:i ói) i11>>s öntött zsebpipa. 
db erős nickel pénztárcza

3 db fin. fogkefe csontnyóllel.

3 darab jó szarvfesü vagy 
zseb fési.

1 db különös finom női péuz- 
táreza.

3 db finom porczellán (színes) 
gyüm öieskés avagy

-------- ----- 1 db Mikádö. elcgtietetlee.,
3 db v illa  politirozott arany- kellemes, faragott zsebpipa 

bronz pengével. különös vízlefolyással.
1 db l'j találmány ti XargileTi 
doltányszivarka, papit- nél
küli használatra, szab. nikotin 
dugóval, felette egészséges.

1 elektr. aszta li cscngetyü  
nickelböl. ___

2 drb mellényzseb dohány- 
készülék finom külföldi fából “ 

faragva, dobozban.
2 db zseb-pénztárcza bőrből

szegélyezve

10 db nagy gombolyag kötő- 
pamut, egy dobozban 500 gr., 
királypiros és minden színben 
(egvetlen a maga nemében.) 
G pár kiv. fin. valódi selyem - 
giimmi liarisnyakötő minden 

színben nők részére, 
pár ugyanily harisnya- 

kötő leányok és gyermekek 
részére.

1 nagy debreczeni szab. do- 
liáuypipa finom meggyszár- 

ral, füstölve
nagy meggyfa csibukszár va

lódi borostyánnal és hozzá 1 
valódi pipa tajtékból

db nagy aszta li kés Ili
kéibe foglalva, valódi stájer 
aczélnyéllel, jó és erős áru.

II. csoport a 1 frt.
pár kés és villa stájer 

aczélhol készítve.

(337, 13—21.)

selyet
nők

4 méter igen finom 
giimmi széles, urak.

gyermekek részére.
1 db ex'rafinom legyező se

lyemből, műfestéssel.

i selyem

18 pár gyapjugumini haris- ,
nyakőtő gyermekek részére,

csattal.
36 pár u gvaniiy haristiyakőt ö

hölgy.ik részére, csattal, jj

l db extrafinom pénztárcza 
vagyis szivartátvz i, dohány - 
tartó, virginiatartó, visitier. 
Portetresor és portemonnaie. 
1 dohányzöcszküz fából, asz
talra állítható, faragott, do-

48 db női broclie (edi 
nem létezett) fehér, lax 
színben, mindenféle 
10 méter mindent.

szalag.
G db nagyon finom mindenféle 
tajték és borostyán külföldi 
óiból faragott szivar- és szi* 
arkatartó vagy .Inx-karri- 

katura stb. stb.

72 db jó iró czeruza.
G db vagyis 3 finom broschc 

és 3 finom karperec/.
4 db nagyon finom művirá
gok, nagy csokrok minden

féle sziliben.
3 db kiváló tinóm nyakraraló  
selyem-atlasz béléssel külön

böző mintákban

Mig a raktár tart: egy valódi amerikai ébresztő óra, 
igen j ó l  já r  és é b r e s z t  minden állásban, a k á r  á l l v a  v a g y  
f e k v e ,  lezáró szerkezettel nálam kapható darabonként csak 3 fo
rintért. Egy tuczat csak 33 frt.

Figyelmeztetni bátorkodom az igen tisztelt vevóközönség )t az alkalom felhasználá
sára és arra, hogy a megrendelt tárgyak 5 kilós cső.nőt tegyenek, inért igy legolcsóbb 
a postai szétküldés.

Megrendelések pontosan teljesittetuek cs. kir. utánvét vagy az összeg 
előleges beküldése mellett.

Kéretik a czimre különösen figyelni.
E. URAIX, Becs, II., Liliciibrnniigassc (>.

Partit* és alkalmi áru r a k tá r

[ T ű d Ő 7  e S 2 . ^
Gázkigőzölgés

ógyit tuberkulózist(aszkór. ászt Inna
A leghihetetlenebb, a látszólag 

legelérhetetlenebb ideálja az or
vosoknak tüdóbajt gyógyíthatni 
most egész teljességében el vau 
érve. Világhírű tanárok és or 
vosok bizonyítványa, gyógyítot
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k. tisztek stb. köszöuőira- 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eidöuthetlen bizonyítókul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyobb kórba

ü a o 7  e s z.
(Rectal-betövellés)

üdült i-hurut. tUdö-hu! stb
zakban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Bectal-belövelles általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő. nem is sejtett sikernek. 
— Példa gyanánt általáuosság- 

i nyilatkozik tlr. Bergeou tanár  
és dr. Morei: „Köhögés 
láz, csórgólárma, vérköhögés három 
után enyhébb, végkép elenyészik — 

álom és étvágy visszatér. Testsúly nö- 
kvése 1 1 kiló hetenként. A legfá

rasztóbb életmód ismét megkezdhető." — Coruil tanár es Verne j i l  ta n á r : „Aszth- 
mánál a lélekzot hiánya azonnal csökkeu. Teljes gyógyítás gyakran mir 8 nap alatt." 
— lMtjurdiu Beaumetz tan ár: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott .“ - Fráti-
zel tanár, dr. S iatz Osztálya: „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, kiliányás elenyészik — 
nagy éhség következik be — testsulynövekvés 5 kilóig." -  Dr. M’Laiighlin : „3 » nagy
fokú tu lerkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittatott." -  Ugyanígy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód megában nem terhes, nem háborító és minden bajkö- 
vetkezinény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-kigőzölgési készüléket ( Korlát - 
belövellö) használati utasítással orvosok r -szíré és au  gáti használatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket széticfildi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 írtjával, gázmérővel 10 írtjával :
Med. dr. Altmauu, Bécs, VII. Mariahilferstrasse 70.

U ö h m . K r u m a u, 1888 má'czius 3. Kollega ur I A tuberkulózis tüdóbefo- 
lyasztásnak egy igeu kényes esetében az Un kigőzölgő-készülékével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. tA N T E  G YU LA.

K e c s k e m é t ,  1888. szept 11. Igen tisztelt orvos ur! Az ön kitűnő gáz-kigőzöl- 
gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen állapotom tovább is fennáll, ugv hogy egészen egészséges vigvok.

..................  SZABÓ JÚ LIA .(31G. 5 2 -2 1 .) Háládat hói

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  K X X X X X X
!! Akinek!! 385. 50 - 2.

egy biztosító-levélre szüksége van
alapként nyújtóit kölcsönre, családjának biztositá--ául vagy kapott hozomány visszaté
rítése czéljából, nemkülönben eladósodott ház- és földbirtokosok pénzviszonyainak 
rendbehozása végett, továbbá oly t. egyének, kik életükben folyó-itható tökét nem ha
gyományozhatnak. végül tőke-elhelyezés gyanánt törvénytelen Vagy másod háza sságból 
származó gyermekeknek egyenjoguvá tételéhez, habár a t. biztosíttatni szándékozok a 
GO évet mar túlhaladták is (egész GG éves korig), kaphatnak a leggyorsabban bármily 
összeg erejéig biztositó-levelet tisztességes, illedelmes módon itt vagy a provine ziában.
A legnagyobb titoktartás minden alkalommal biztosittatik. — Értesítéssel szolgál in
gyen naponként 2 -5 - ig  Klein biztosítási fó-felügyeló,

■léé.*. I . lio liliiie sv erg a 'o ie  7 ., I. e m e lő i.
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