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A szombathelyi általános gazdasági kiállítás 
érdekében.

(V ) Egyesülésben van az erő! Ez ismeretes elvnél fogva állt össze 
megyénkben is szám os gazda, megalapítván a „Vasmegyei gazdasági 
egyesület*-et, mely sokféle módon működik gazdasági viszonyaink 
javítására s minden alkalmat felhasznál a gazda-közönség érdekeinek 
előmozdítására. Nincs czélünk most ezen egyesület szervezetét ismer- j 
tetni, mert hisz annak járásunkból is tekintélyes számú tagja van, 
kiknek az egyesület által kiadóit „Értesítő*-bői alkalmuk van azt 
megismerhetni. Az egyesület mozgalmairól lapunk is időről-időre érte- 
Mti olvasóit. Egy ily kimagasló mozgalomra, nevezetesen a szombat- 
helyi általános gazdasági k iállításra hívjuk fel gazdatársaink becses 
figyelmét.

A vasmegyei gazdasági egyesület ugyanis az országos magyar 
gazdasági egyesülettel egyetemben gróf Szápáry Gyula földmivelési 
m. kir. miniszter ur védnöksége a la tt Szombathelyen folyó év szep
tember hó 21— 25-ig terjedő napjain általános gazdasági kiállítást, 
gépversenyt és a földmivelési minisztérium támogatásával díjazással 
egybekötött tenyész-állatvásárt rendez.

A gazdasági kiállítás czélja főleg a megye gazdasági állapolát 
bemutatni. Hogy pedig a szombathelyi kiállítás az egész megye gaz
dasági állapotának liü tükre lehessen, minden vidék gazdakö/.önségé- 
nek úgyszólván eikőícai kötelessége gondoskodni arról, hogy termé
nyei a kiáilitásou képviselve legyenek.

Bizalomteljes kérelemmel fordulunk tehát gazda-társainkhoz, 
hogy a kiáilitásou termékeik kiállítása által minél nagyobb számban 
reszt venni szíveskedjenek. Ez által saját érdekeiket is előmozdít
hatják, amennyiben kitűnőnek bizonyult termékeik utáu díjazva lesz
nek, de o tt terményeikre vevőket is szerezhetnek, minthogy a kiállítás 
egyik nem csekélyebb fontosságú czélja az is, hogy a termelőknek 
vevőket, fogy.-? ' ókat. emezeknek pedig beszerzési forrásokat közve
títsen Járásunk alvidékének kitűnő gabonája dijterméke, a felvidé
kének pedig ritka  kitünőségü sziivoriuma van, melyet sokszor potom 
áron kénytelen elvesztegetni E termékeket a kiállításon m utat
hatják be gazdatársaii.k messze vidékről, sőt külföldről is a kiállí
tásra jövő kereskedőknek, kikben jobb vevőkre találhatnak.

Hogy járásunk nagybirtokosai a mi szerény felszólításunk nélkül 
is részt vesznek a kiállításban, arról biztos a meggyőződésünk, ki-

Za volo szombathelyszkoga gazdárszkoga vö- 
posztávlanye.

Vu vjedínanyi jeszte moucs! Pouleg loga yunnoga s tim a n ja je  
i vu nasem vármegyövi vnogo vértov vküp sztauolo, zgrüntavsi „Vas- 
vármegyőva gazdárszko diüzstvo*, stero sze vnogo féle doub trüdí 
pri poprávlanyi vérsztva i napi ejpomáganyi vértov.

Neinamo czila zdaj to drüzstvo szpoznávati dati, ár vemda z- 
nasega járása ouo tak Midi doszta kotrig má, stere povouli prílike 

j májo nyé z-od drüzstva vö dáni „Értesítő* iinenüvajuitcsi novin szpoz- 
nati. Drüzstva edno-drügo delo nase uo\iue Midi na znánye dájo od 
lupa do liipa szvojím cstitelom. Edno lákse znam eiito delo, kakii 
szombathelysziio gazdárszko vöposztávlanye zdaj Midi porácsamo vu 
pazlivoszt nasi vértni priátelov.

Vasvárraegyöva gazdárszko drüzstvo z-orszácskiin vogrszkim gaz- 
dárszkim drüzstvom mtvküpe vu branitelsztvi gróf Szápáry Gyula 
zemlédciauya králeszkoga m inisztera v-Szombathelyi tóga leta szep- 
temhra 21 — 25. gazdárszko vöposztávlanye, inasinszko bötanye, i z- 
poinágauyem zemlédciauya minisztérium z-oblounanyem prikapcseno 
za plemen szpodobni sztvári vöposztávlanye bode drzsalo.

Gazdárszkoga vöposzt«ávlanya czil je nájmre vármegyöva gaz- 
dárszko sztávo pokázati. Szombathelyszko vöposztávlanye li tak bou 
czejloga vármegyöva gazdárszke sztáve verno gledalo, esi sze z-czej- 
loga vármegyöva vszáke krajine pouvi vő posztávijo, záto je tak 
vszáke krajine vértom jáka duzsuoszt za tou sze szkrbeti.

Z-vüpanyem punov prosnyouv sze obrnémo tak k-vértnim nasim 
priátelom, naj szvojga pouva vöposztávlanyem tao vzemejo v-szoni- 
bathelyszkoin vöposztávlanyi. — Z-tem nej szamo vármegyövi i gaz- 
dárszkomi drüzstvi postenyé, nego szebi i haszek szprávijo, á r esi 
sze ti vöposztávleui uyihovi pouvi tani za jáko dobro szpoznajo, ná- 
jem dobijo; ali tani na szvoje pouve kiipeze tiidi lehko szprávijo, ár 
je vöposztávlanye rávno tak znameniti czil i tou, kaj pouvavezom 
küpcze, küpczam pa vretino pouvov szprávijo. Nasega járása szpod- 
nya krajina (reveuszko) povouli jáko dobroga szilja, gornya krajiua 
(goricsko) pa naj bougso szlivojczo pouva, stero dosztakrát po spouti 
czejne more tá zapraviti. Té pouve nasi vértni priátelje na vöposz
távlanyi májo priliko pokázati z-dalésnyi krajin ali escse i zvönesuyi 
orszagouv pridoucsim trzsezam, vu steri sze na bougse küpcze znájo 
nameriti.

_______ M  TÁRCZA. ^
Az öregek életmódja.

nXem úgy van most, mint volt régen* mondják az öregek, midőn hogy- . 
létük iránt kérdezősködünk. Az időnek vasfoga bizony meglátszik az örege- j 
ken. li.i bár egészségesek is Fogyatkozás mutatkozik itt is, ott is. Az öreg j 
testnek zsíros részei, uedvei, hőmérséklete apad, az anyagcsere gyengül, S a ( 
szervek működésében már uein észlelhető a régi ruganyosság. Mind olyan : 
jelenségek, melyek elég inteluiül szolgálnak arra, hogy az öreg. knek sajátos 
életmódot kell tartaniuk, hogy a táplálkozás, mozgás es erőkimélés, valamint 
a hanyatló tevékenység s lelki hangulat kellő fokban turtassék.

Első sorban is a táplálkozást érintjük, mint igen fontos tényezőt, Ez 
kellő módon akként fog történui, ha, tekintettel arra. hogy az Öregebb ko
rúak általában hiányos s rósz fogakkal bírnak, mellőzik a keményebb, tö
mörebb táplálékot s ezek helyett inkább a puhább s folyékonyakat veszik 
magukhoz. Hogy általában sok evéstől tartózkodjanak, az már magától él
tetik; hanem amit esznek, az legyen erőteljes, Ízléses s kellően fűszerezett, 
hogy a kellő emésztésre szükséges inger meglegyen. .

Ajánlatos tehát az öregek számára a jó meleg, zöjdségueiuüvtl tolt es 
fűszerezett marhahús-, vagy tojásos leves, a tej, továbbá a puha, porhanyó 
s nedvdús marhahús üsszeapritgatva, néhány kauál főzelék : spenót, sárga
répa, zöld borsó, burgonya, s végül egy pohár uein hevítő, hanem elteto s 
melegítő jó bor.

Az öregek e mellett vigyázzanak arra is, hogy akkor, il n,,döu tí,kez- 
uek, ue fázzanak s így hűvösebb időszakban könuyii öltözékben a szabad le
vegőn ne költsék el ételeiket, hanem az evés idejére vonuljanak be a szo
bába. A hol a test melege mérsékelt mozgásra már be nem következik, ott 
a test egyes részeit, főleg esteukiut meg kell dörzsölnünk. így nagyobb el
fáradás után főleg a lábaknak sósborszeszszel való megdörzsölése kitiiuő jo 
hatást szokott előidézni. Az öreg korban minden erősebb izzadás, hasmenés, 
vagy hashajtók használata, rendkívül hátrányos, a köpölyözés vagy pióczá- 
xáa pedig életveszélyes.

Az öreg reggel keljeu fel oly korán, amint csak tud s este mielőbb 
térjen nyugalomra; egy búzámban kevesebb alvásra vau szüksége s azért 
ebéd után is szunnyadjon valamelyest, ha ennek szükségét érzi. Egyék, igyék. 
sétáljon és nyugodjék meghatározott órában, s legyou gondja rendes szék- 
iirülésre.

Ily él tbeosztás mellett vidámabb lesz a kedélye s elégedettebb a lelki 
hangulata, a házi szerencsét, a családi szuretetet s a jó barátok látogatását 
jobban fogja élvezni s az erkölcs-vallásos érzület mellett nyugodtabban tud 
megbarátkozni az utolsó óra eszméjével.

Mulaszthatnia!) kötelességük ezentúl az öregeknek, hogy a legkisebb 
betegség jelenségeit se hanyagolják el, mivel az ellenállási erő náluk már 
fogyatékosabb. Az öregekuek egyik barátját mindig egy bizalmas orvos ké
pezze, a ki egészségi állapotuk felett egyszersmind a felügyeletet állaudóan 
gyakorolja. Egy csekélybe vett hurut, egy tigyelmeu kivül hagyott kis patta
nás, vagy emésztési zavar, látszólag rövid idő alatt halált hozó lehet rájuk 
uézve. Külöuöseu pedig ügyeljenek a gyomrukra, tüdejükre, szivükre, hólyag
jukra, mint. a mely szerveknek gyengesége a korral fokozódik. Minden er
kölcsös és rendes életű ember arra törekszik, hogy mentői tovább éljen s 
arra törekedni, Isten parancsolta kötelessége is. Ha azután bekövetkezik a 
halál, akkor ez barátságos angyal képében jelenik meg előtte, aki csendeseu 
eloltja élte fáklyáját s a kiuek azért nyugodtan s bizalmasan nézhet komoly, 
szelíd szemébe! dr.

— A n e v e té s  h a n g já b ó l  — egy angol irú szeriut — a jellemekre 
is lehet következtetni. Az „A* hangot ejtők nyílt, becsületes emberek, kik 
szeretik a társaságot, de amellett ingatagok és szeszélyesek. „E“ hangou ne
vetnek a flegmatikus és melaucholikus egyénik. Az „1“ hangot ejtők rende
sen még éretleu vagy fejletleu eszüek, de kedvesek, ragaszkodók, bar olykor 
félénkek és határozatlanok. A nevetés „0“ hangban nagylelkűségre és ha
tározottságra mutat. Leginkább kell félni azoktól, kik „U“ hangot ejtenek 
nevetés közben, mert ezek mogorva embergyülölők.



állításunk azonban csak akkor lesz képes Vasvármegye termelőké* 
pességét képviselni, ha abban főleg kisbirtokosaink szerepelnek 
mint kiállítók.

Ez ügyben vidékünk lelkészei, tanítói és körjegyzőihez mint a 
nép legközvetlenebb vezetőihez fordulunk, kérve őket, ne vonják meg 
működésűket. A kiállítás tervezetét kivonatilag más alkalommal 
fogjuk ismertetni.

Konyhakertészet
Lapunk már évekkel ezelőtt buzdította vidékünk lakosságát a kertészet 

felkarolására. A gazdaság ezen ágának oly nagy fontosságot tulajdonítunk, 
hogy egyik legkedvesebb kötelességünknek tartjuk annak fejlődését mindig 
figyelemmel kísérni.

Örömmel tapasztaljuk, hogy kivált iskolával bíró községekben mindig 
több és több uj kert keletkezik. Vizsgálva azonban azok berendezését és 
tartalmát, arról győződtünk meg, hogy gazdasszonyáink vajmi keveset érte
nek a kertészkedéshez. Nem végzünk azért talán felesleges munkát, ha a 
konyhákért berendezését és a legszükségesebb kerti növények termesztését 
itt röviden a Sándor gazdával leíratjuk.

A konyhakert talajának előkészítése. Uj kertek felállításánál az első 
dolog annak bekerítése. Ha már kertünk kerítéssel el van látva, 4 vagy 6 táb
lára kell felosztani. A táblák között 1 méter széles egyenes utakat kell csi
nálni, a földet pedig 50 cm. mélyen megforgatni.

A forgatás úgy történik, hogy 1 méter széles árok ásatik, ezen árok 
felső réteg jó földje a tábla végére hordatik s az utolsó árok fenekére huza- 
tik. A második árok földje az elsőbe jön oly formán, hogy a felső jó föld 
alá kerül, az alsó rosszabb pedig fölül s úgy tovább minden következő árok 
földje az előtte valóba. Végre az egész tábla egyenesre egyengettetik.

A forgatás őszszel a fagy előtt történjék, valamint a friss trágyázás 
is. Híg- és pártrágyát azonban akár mikor lehet alkalmazni.

Az utak Bzéleit ribiszke és egris cserjékkel, továbbá virágokkal lehet 
beültetni.

Minden őszszel az egész kertet nagy hantokra fel kell ásni, hogy a le
ve rí] és hóviz könnyebben átjárhassa s javíthassa, a földet továbbá keverni 
k>-;|. ha agyagos homokkal, ha homokos agyaggal.

Nyáron a szárazságban rendesen öntözni kell, melyre legjobb a tóviz; 
a hideg kutviz a felmelegedett növényeket hirtelen lehűti, mi ártalmukra 
v 4ii, azért ha kutvizet akarunk öntözésre használni, azt előbb napon meg 
íveli melegíteni.

Az öntözést legjobb estefelé végezni, de ha derektől kell tartani, akkor 
j »bb reggel. Egyszerre inkább erősen, mint gyakrabban kevesebbet öntözzüuk.

Híg trágyávál azon kerti növényeket czélszerü öntözni, melyek levelei 
és szárai szolgálnak eledelül, ilyenek a káposzta, saláta és spenót. De csak 
töveiket kell híg trágyával öntözni s utána vízzel.

A konyhakerti növények mivelése. Kerti veteméuyeinket felosztjuk: 1) 
széleslevelilekre, minők: a káposzta és saláta félék, 2) hagymanövéuyekre, 
ilyenek: a vöröshagyma, foghagyma, mágyáró ismételő hagyma, 3) gyöke
rekre, mint: petrezstlyem, sárgarépa, zeller, pasztinák és torma, 4) hüvelye
sekre, melyek közé soroljuk a bab- és borsóféléket, 5) kobakosokra, minők : 
a diuuye, ugorka és tök, 6) vegyesekre, ilyenek: a paradicsom és fűszerek, 
kapar, au<s stb.

1. Széleslevelü növények, a) A káposztafélék. Ide tartoznak: a fejes ve
res vagy kék kapqszta, a virág kel vagy karfiol, a spárga, kel, boruló vagy 
vagy olasz kel, kalaráb és árticsóka. Nálunk csak a fejeskáposzta, boruló vagy 
olasz kel és kalarábé termesztetik.

Mmd ezeu növények egyező természetüknél fogva a bő nedvességű, ke
vésbé heves, de amellett nem hideg talajt kedvelik. Legjobb nekik az agyag 
és homokból körülbelül egyformán vegyült jó mélyen s porhanyóén megmi-
velt föld.

A fejeskáposztának van korai és késői faja, ezeknek mindegyike palán
tázás által termeltetik.

Palánta nevelésre a káposztamagot márcziusban kell elvetni jó mélyen 
s apróra megmivelt, nyílt szellős fekvésű ágyba, mely alkalommal szárazság 
••setén jól meg kell öutözni a földet még elvetés előtt. Sűrűn vetni nem kell, 
mert sürü vetés után hosszú szárú, elgyengült palánták növekszenek. A tör
ténetesen sürü vetést már második levelében meg kell ritkítani, palánta-ül
tetés alá u földet porhanyóan elő kell készíteni s ha szárazság jár, ültetés 
előtt jól megöntözni, mi legczélszerübben délben történik, mire estefelé a föld 
megszikkad s kissé meg is cserepesedig azért fel kell azt gereblyével verni 
s utána a palántát este elültetni.

A reggeli ültetés azért nem oly jó, mert a forró nap ellaukasztja őket.
A palánták gyökereik megsértése nélkül szedessenek ki a paláutás ágy

ból, azért ha talán száraz volna annak földje, kiszedés előtt erősen meg kell 
öntözni, hogy kihúzáskor a gyökerek meg ne szakadozzanak. (Vége köv.)

Tisztelt olvasóinkhoz.
Mint minden évben, úgy a múlt héten is e lapok előfizetési díj-hátra

lékainak beszedése végett körüljárván, az ez alkalommal szerzett tapaszta
latokból kifolyólag eltökéltem magamban, hogy julius 1 .ól a „Muraszombat 
és vidéke* czimü lapot kivétel nélkül csakis azon tisztelt olvasóknak kül
döm meg, akik — mint ez általában minden hírlapnál gyakorlatban vau — 
az előfizetés lejártakor újítottak.

Folyó julius hó 1-ével uj előfizetést nyitunk és kérjük lapuuk t. pár
tolóit, miszerint a jó czélt támogatva, előfizetéseiket kellő időben raegujitaui 
szíveskednének. A hátralékokat pedig igen kérem mielőbb beküldeni,

GRÜNBAUM MARK. 
a „Muraszombat és vidéke* kiadótulajdonosa.

Helyi és vidéki hirek.
— €>r6f N zéclienyi T ó d o r  ur, kerületünk szeretett képviselője kór

házunk „feutartási költségeire Ígért második évi 120 fitos adományt is be
fizette. 0  Méltóságának közügyeink iránt való lankadatlan buzgalma, humá
nus intézményeink iránti nemes szivü áldozatkészsége azon kapocs, melyre 
felemelt fővel büszkék vagyunk s mely kerületünket változhatlanul Ó Mél
tósága személyéhez fűzi. Veritas *

— A s z o m b a th e ly i  általáuos gazdasági kiállítás vidéki bizottság- 
tagjai. Működését megosztandó, a százas bizottság vidéki bizottságokra osz- 
l-:tt, mely bizottságok a hozzáfordulóknak a kiállításra vonatkozó bárminő 
irányú felvilágosításokat készséggel megadnak, 8 segítség- t nyújtanak a be- 
jeleutési ivek megszerzése, beküldése és azok kitöltésénél. — Ha tehát gaz- 
óatársaink közül valaki bárminő iráuyu felvilágosítást nyerni óhajt, az foi- 
dulhat közvetlenül az egyesület titkári hivatalához, vagy a vidékeu lakó 
bizottsági tag úrhoz — ezeken kívül az egyesület UveJjző tagjaihoz^ a ta-

Kaj nasega járása véksí birtokoske (zemelszkoga goszpoda) brezi 
uasega rátanya tao vzemejo vu vöposztávlanyí, tou je gvüsuo, ali 
tou vö posztávlanye li tak pokázse czejloga vármegyöva isztinszko 
gazdárszko sztávo, esi v-nyem naiiure mali birtokoske, vesznicski 
vértje tao vzemejo z-szvojim vöposztávlenyom. V-tom dugováuyi sze 
k-nase krajine dühovnikam, vucsitelom i notárusam, kak lüdsztva 
prvim vojam obrnémo, proszivsi nyé, naj nezatajijo pomoucs tóga dela.

Program vöposztávianya mo pri drügoj príiiki szpozuávali
—cs.

Künyszko ogracseksztvo.
Nase nnvine szó zse pred vecs lejtmi nabüdjávale mesztsnesare ete 

krajíu-1, naj bi ogracseke gori posztávlali i nyé v-ródi meli. Vérsztva toj 
vejki tak velko zuamenitoszt dárao, kaj szi za tón náj lüblenejso duzsnoszt 
drzsimo osznávlatiye ogracseksztva vszigdár na pazki meti.

Z-radosztjov szküszimo, kaj naiiure vu táksi veszniczaj, stere sóié májo, 
vszigdár vecs i vecs nouvi ogracsekov nasztáne. Ali esi tej ogracsekov z- 
notrejsnyo rédnoszt i zdrzsétek preglejüjemo, tak vídimo, kaj nase vertinye 
escse jáko malo razmijo k-tomi, kák sze more ogracsek v-rédi meti.

Nede znain záto visesuye delo, esi künyszkoga ogracseka v-rédposztáv- 
lanye i pouvauye ti nájpotrebnejsi náraszov künyszkoga ogracseka éti na- 
kráczi dőli szpisemn.

Naprejpriprávlanye zemlé künyszkoga ogracseka. Pri gori posztávlenyi 
nouvoga ogracseka je to prvo delo, nyega zagraditi. Csi je zse zagrajeni, 
na 4 ali 6 tábeo ga ni őre in o gori raztálati. Med táblami 1 meter siirke poti 
trbej napraviti, zemlou pa 50 centimutrov globoko obrnouti.

Obrácsanye sze tak gödi, kaj sze 1 méter sürki sauez more szkopati, 
z-steroga sze ta zgornya dobra zemla na konecz táble znos/.i i v-te szleidnye 
sauez potégne. Z-toga drügoga saneza v-toga prvoga pride zemla, tak kaj 
ta zgornya dobra zemla odszpodi szpádne, ta Szpoudnya lagoja pa zgora i 
tak dalé vázáké uászladüvajoucse grabá zemla vu preduyouv bodoucso. Na- 
szlejdnye sze czejla tábla zaravna.

Obrácsanye sze v-jeszén pred mrazom má goditi, rávno tak gnojenyé 
tüdi. Ali z-guojsmczov i z-práhsnim gnojoni, kakti z-gipa/.om i z-csontnov 
inelov gdasté lejhko gnojimo.

Robé pouti z-ribiszkami i egrisom. ali z-korinami lejhko zaszadimo.
Vszáko jeszén sze czejli ogracsek na velke grüde more gór szkopati, 

naj ga v-zimi zrák i sznejzsna voda lezsej prehodi i poprávla, zemla sze pa 
more mejsati, csi je krapicsua z-pejszkom, csi je pa pejszecsna, z-krapicsuov 
zeralouv.

V-leti vu szüboucsi rédno polejvati moremo, za stero jo náj bougse z_ 
mlaké nüc/.ati vodou ; ta mrzla sztüdencsna voda te szegréte uárasze hitro 
razmrázi, ka de uyim ua kvár, záto csi sztüdeucsno vodou scsórao za polej- 
vanye nüczati, prvié na gznnczni szegréti moremo.

Polejvati je vecsér uáj bougse, ali esi sze szláue mámo bojati. te je 
bougse v-gojduo. tíole naednouk trnok moremo polejáti, liki gosztokrát pomali.

Z-gnojsniczov je one uárasze dobro polejvati, steri lisztje uüczamo za 
hráno, tákse jo zelje, saláta i spenót. Ali szamo pri korenyej moremo z- 
guojsniczov polejvati i preczi za tejm z-vodouv.

Pouvange künyszkoga ogracseka náraszov. Nárasza küuyszkoga ogra
cseka sze tálajo: 1) na siírkoga liszt ja  bocloucse, kákse je zelje i saláta: 2) 
na csesznek i lük, steri je vecs doubi; 3) na korenyászte, kak: pet.rzs, mer- 
keveza, zeller, pasztinák i ren; 4) na liiscsinyavne, med stere sze grajh i 
grajhsesek racsúna; 5) na biljavne, kakse szó ubrike. dinnye i tikvi; 6) na 
zmejszne, tákse szó: paradeisz, koper, ánis, prpeo i tak vecs.

1. Sürkoga lisztja náraszi. a) Zeljavne doubi. Eszi szlisijo: glavato er- 
décse ali szivo zelje, karfiol, kelovo zelje, kalarába i árticsóka. Prinasz sze 
navékse szamo glavato zelje, kelovo zelje i kalarábu punva.

Vszi tej náraszi, goto szó glihne natúré povouli vlazsno poszrejdnyem 
toplo zeralo potrebüjejo. Nájbongsa zemla za nyé je ona. stera naglih z- 
pejszka i krapicsne zemlé sztoji i globoko je ráje zdelaua.

Glavato zelje je ráne i készue fájté, vszáko sze po fianczi dá pouvati.
Za flanczo sze szemen v-márcziusi jmáloga trávua) more poszejati vu 

fájó * globoko prekopano zemlou. Csi j« zemla szüha, pred szejanyem sze 
more polejáti. Gou-zto szejanye je nej dobro, ár de te Hancza h z u i u o  dúga 
i tenka, sziaba. Csi Hancza trnok gouszta vö pride, gda v-drügo lisztje ide 
sze preczi more prerejcsiti.

Pod szajeuyé flance sze zemla uudrouvui i globoko more prekopati, i 
csi je s/.ühoucsa, pred szajenyom dobro z-polejáti, ka sze poudué má zgo- 
diti, i potom ua vécsar, gda sze zse voda dobro je v-zemlou z-czedí, je uáj 
bougse S/aditi flanczo. Po polejvauyi zemla krasztava gráta, tak jo pred sza
jenyom z-grablaiui gór trbej zdrápati.

Utrásuye szajeuyé je záto nej tak dobro, ár csi preczi vroucso szuueze 
szíjo ua flanczo, z-lejhka povejbne.

Pri vöprányi flanczo paziti moremo, naj nyej korányé neztrgaino, záto 
csi bi zemla szüha i trda bíla, pred szkübjenyom jo moremo dobro polejáti, 
tak sze korenyé neztrga. (Kouecz pride.) —cs.

Postüvanim cstenyárom!
Kak vszáko lelő, tak vu preminoucsera tyédui tüdi éti noviu naprej- 

placsila íiazájosztan-'juya dug notri térjanya volo szem okouli hodo. Vu etom 
vrejmeui szám prevido tóga sztálisa delo ino szem szi premiszlo, ka zse od 
prisesztnoga mojszecza julius l-ga te „Muraszombat és vidéke* ímeiiüvane 
noviue od brezi vö vzétja szamo tisztim postüvauom stenyárou bódém posz- 
lao, steri — kak tou pri vszáki uoviuaj vu príiiki jeszte — naprejplacsilo 
pred dojpretecsejnyom po czajti prenouvi.

Tekoucsi mejsxecz julius 1-gi nouvu naprejplacsilo odprémo ino pro- 
sziuio noviu posteue steuyáre, ka te dober czíl preporáesavsi, naprejplacsilo 
vu sétálnom vrejmeui preuouviti dobri bodejo.

Te nazájosztányeui dug pa jáko proszim kak najpervlé notri poszlati.
G R Ü N B A U M  M A R K ,

„Muraszombat és vidéke* novine vödávar.

Domácsi i zvünszki glászi.
~  S z o m b a th e ly sz U o u a  általános gazdasági kiállítása krajinszki 

bizottsága (komissie) kotrige. Naj bi szvoje delo med szebom raztálali, sze 
sztotinszki bizottság razmetao na krajinszke bizottságé, steri bizottsági tisz
tim, ki od kiállítása kaj sté scséjo zuati, nyiui radi tanács dájo i pomágajo, 
ka szi tiszte árkusé szprávijo, vu sterib nazuáuye moru dati, ka scséjo notri 
poszlati, i kak terbej’ tani notri zapiszati. — Záto csi steri uied nasimi gazdi 
(vérti) kaj scsé zuati, tiszti lehko od egyesület titkárszkoga hivatala ali ua 
krajioi sztanüvajoucsega bizottsági tóga oproszijo, razvün k-tisztim sze lebko 
obruéjo, ki egyesületi sao uávadui piszati, goszpon vucsitelje. — V-ezobocs-



nitó és ügynök urakhoz. — A muraszombati járásban a vidéki bizottság 
tagjai a kővetkezők: Ifj. Gróf Batthyány Zsigulimé ti/.échényfalva gnit Au 
raxin Sergius Csendlak, Rátkovicli Vendel Vizlemiva Kirclil. chm-r Győző 
Batthyínyfalva, Kovács Karoly Muraszombat, Puliik Pongrác Muraszombat, 
V ucsak Sándor ürdomb. gróf Széchényi Tivadar Felst-Londvn Brgárv Jó- 
zref Mártonhely. ’ * •

— A v ig y á z n i la n  h a j t a t n a k  es. tt áldozatul Kram mer Teréz kis-
medvesi lakósuó a vasvucsési határban. -  Folyó hó 0-en ugyanis esti 6 óra 
fölé nevezett a szentháromság! bucsnjírd bolyról ballagott hazafelé, az or
szágúton Knapp Mihály kalchi lakos szekere lábáról annyira leütötte, s rajta 
oly életveszélyes sérülést ejtett, hogy másnap a regedei kórházba ahova be- 
szállittatott, elhalálozott. Knapp Mihály elli n a biinvizsgálatot megindították. 
Levelezőnk nagy méltatlankodassal emlékezik meg Sinkó Mihály szarvaslaki 
lakos által, a szerencsétlenül járt asszony iránt tanúsított lelketl. nségröl. aki 
ugyanis addig be nem fogott fuvarozásra, hogy az asszony Regedébe legyen 
szállítható, mig a vizleudvai körjegyző neki 5 frtot sajátjából előre nem 
űzetett. — Ugyancsak Vizlendván történt a múlt hetekben, hogy egy ko
csis szekerével feldőlvén, lábát törte. — Azt is a regedei kórházba szál- 
litották. r i

— I p a r i s k o l a i  m i i i i k a k i á l l i i á 't .  Az alsófoku ipariskola mun- 
k a kiállítás a f. é. juuius hó 20-ikán délután 2 órától tartatik meg az álla
mi iskolaépület íiosztályában. Ezen kiállításra a nagyérdemű közönség, de 
különösen az érdeklődő iparosok tisztelettel meghivatnak. A bírálóbizottság 
tagjai: Ritnper Józset, Popper Károly, Norsics János, Kühár Iván, Meisl 
.Miír, és Czipóth Miklós iparosok

— S z e re n c s é t le n  szilié*  következtében balt el Temlin Fraucziska 
vasnyiresi lakos, kinek bulláját folyó hó 7-éu a bíróság felbonczoltatta azön 
czélból, hogy megállapittassék, váljon orvos avagy bábaaszouy részéről nem 
követtetett-e el olyasmi a beteg körül, ami annak halálát vonta maga után.

— IÍH »i/.árnyaégés. Pünkösdhétfő kora reggelén Kőszegen a gőz- 
malom-kaszarnya istállója leégett.

— Amerikából egy óriási szereucsétleus^gról, a pennsylvaniai vizárról olvasunk 
borzasztó híreket. — Az árviz-katasztrófában, mely Pennsylvania hat nagy városát 
tönkre tette, mindegy 15 ezer ember vesztette életét. A vagyonban való kárt nem is lehet 
megbecsülni. Roppant érték pusztult el. — Johnstownbaii még tilz is ilrött ki, e tűzben 
is temérdek ember veszett el. Az orvosok azt tanácsolták, liogv a holtakat hagyják a 
romok alatt a tűzben, hadd égjenek el, inért különben ragály üt ki. Ebbe azonban nem 
egyeztek bele a holtak hozzátartozói Nagy gödröket ástak s oda dobálják úgy a tü/.i. 
mint a vízi katasztrófa áld-zatait. Tolvajok is rögtön találkoztak. Kifosztották a holtakat 
és ellopták a könyörületes emberek által küldött élelmiszereket. — A rablók kegyetlen 
meglynchelése páni ijedelmet keltett és gyorsan végét vetette a rablásnak. A kit rajta 
kaptak, hogy hullát fosztogat, irgalom nélkül felkötötték vagy vizbe fullasztották. Bor
zasztó a nyomor. A katasztrófa előtt gazdag emberek most az utczán kenyérért koldul
nak. A hajléktalanok közül sokau megőrültek.

— ö  F e ls é g e  a  k i r á ly  gróf Teleki Géza urat belügyminiszterré 
nevezte ki.

— T a n fe lü g y e lő n k  K il l  J ó z s e f  ur Bgabad'ágideje lejárván, a 
fővárosból visszatért Szombathelyié. Cserenyei Imre kir. tanfelügyelő hat heti 
szabadságra Nyitrába utazott

— S zéli Ig n á e z  belügyminiszteri osztály-tanácsosnak, Vasvármegye 
volt alispánjának, a miniszteri tanácsosi czim és jelleg adományoztatott.

— í  zIin  a d o m á n y o z á s . 0  felsége a király a közmunka és közle
kedési miniszter előterjesztésére Fackh Károlynak, a magyar nyugoti vasút 
volt vezérigazgatójának, a vasutügy térén szerzett érdemei elismeréséül és 
az említett vasút államosításának végrehajtása alkalmából a miniszteri ta
nácsosi cziinet és jelleget díjmentesen adományozta.

— P á ly á z : : í l  hirdetmény a cs. és kir. badapród-iskolákba való fel
vétel tárgyában. A jövő tanévtől kezdve a badapród-iskolákba 510 hadapród 
vétetik fel. A felvétel feltételeit az erre vonatkozó utasítás tartalmazza.

— A in n ra s z o n i l ia t i  á l l .  n é p lN k o lá h a n  az évzáró vizsgálatok
a következő rendben lesznek megtartva: juuius hó 21-én tartatnak meg a 
vallástaui vizsgák ; a többi tantárgyakból pedig június hó 22-éu délelőtt 8 
illától a tiosztályokban s délután 2 órától a leányosztályokban, melyre a t. 
szülök és tautigybarátok tisztelettel megbivatnak. A gondnokság.

— A m i i r a tz o m b a l l  a ls ó f o k u  ip a r i s k o lá b a n  az évzáró vizs
gálatok a következő sorrendben tartatnak: az V.őkészitó ős 1. osztály juuius
18-án, a II. és III. osztály pedig június 19-én mindenkor esti 5 órától 7-ig 
Az érdeklődők tisztelettel megbivatnak.

— M eg h ív ó . Az igen tisztelt szülőket és a kisdedóvás iránt érdek
lődő közönséget tisztelettel meghívom f. é. juuius hó 23-ikán délután a „Plé- 
bánia-erdő“-ben tartaudó kis gyermek-mulatságra. Kezdete 4 órakor.

Kammermayer Irma, kisdedóvóuő.
— É v z á ró  v iz s g á la to k .  Juuius hó 17-én délelőtt 8 órától a már- 

tonhelyi rom. kath. iskolábau; 19-éu délelőtt a muraszombati rom. kath. és 
a vaskorpádi áll. népiskolában; 22-én délelőtt a csendlaki rom. kath. ugyan
ekkor délután a balmosi áll. népiskolában; 24-éu délelőtt a köhidai áll. 
népiskolában tartatik meg az évzáró vizsgá'at. A melyeken a t. szülök és 
tanügybarátok szívesen láttatnak.

— J ó té k o n y s á g .  A muraszombat-járási tanitókür árvabáz-alapja ré
szére adományoztak: Marudits István 1 frt. — , Irodalom* 1 frt. — Lutter 
Pálué 1 frt. — Grünbaum M. % 15 kr. Fogadják a nagylelkű adományozók 
a kör köszönetét. Völgyi Ferencz, a kör elnöke.

— E gy  l i t e r b e u  egyik német gazdasági egyesület hivatalos számíta
na szerint vau 21,700 szem búza, 28UO0 szem rozs, 18.100 árpa, 12,500 zab, 
és 5,400 borsó.

kom járási szó vu krujii.e bizottsnj.......... imíuuvs.1 tngok: mládi g ró f Batthyány Z-igmimd
| Széchéuyfalva (Szkakócz), gróf Apraxm « rg,u, < i lak, Ratkovi.-h Vendel 

Vizlendvn. Kirchlechn- r Győző líatibyáuyfalva. Kovács Károly Muraszombat. 
1 ollók Pongrácz Muraszombat-, Vuc>;k Sándor lTrdo> •>. gníf Széchényi Ti
V adar E«.l<n_í.i.n,K .. U . I . : ..... f  l i . : .  • i.. •t.
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Vegyes rövid hírek.
— A h a zá b ó l. Az országgyűlés még juuius 22-ike előtt, mihelyt a 

deiegatio tagja' megválasztattak, eluapoltatik s csak októberben uyittatik 
meg újra. — A Mátyás szobor alapúak, mint olvassuk, 25,000 frt vagyona 
vau. A szobor-ügyet felkarolta a honvédség is ; József tőherczeg 100 Irtot 
küldött a szoborra. — Muraköz hegyvidékén, a maczineczi erdőben május
26-áu reggel Bojt Léuárd uradalmi erdőőrt agyonlőve találták. Kiderült, 
hogy a tettesek orvvadászok voltak. — A pár hóval ezelőtt eltűnt HocliHuss 
Miksa Csáktornyái kereskedő bulláját Szeut-Mária határán a Dráva veti tle 
ki. — Zsohár Imre bagdadi lakos 3 és fél éves leánykája f. hó 4-én a liá/.- 
telken levő tókába esett, bőimét már halva vették ki. — A kőszeg-'/.oui- 
bathelyi vasúti részvénytársaság június 1-én tartott közgyűlésen elhatározta, 
hogy minden részvény útin 6 frt osztalék fizettessék ki. — Rá Is János niá- 
riafalvi kő>zéiit»áiiya-felügyelő a napokban kötélen akart leereszkedni a bá
nyába, de a kötél elszakadt s ő a mélységbe zuhant és tetemes sérüléseket 
szenvedett. — A zalamegyei ált. tanitó-testület ez évi nagygyűlése Csáktor
nyán július bő l5 -#és 16-ik napján tartatik. — Muraköz területén, a stridói 
fárábau „Globoko- nevű begyen íilloxoát konstatáltak. (Vigyázzunk, hogy e 
vészt szőlőinkbe el ne hnrczoljuk.) — Csáktornyán a Znnyi-vár javítása fo
lyamatban van. — A letenyei Zakál Gyula ügyvéd hasonnevű 18 éves fia 
folyó hó 2-áu atyja forgó-pisztolyával halántékon* lőtte, magát, az orvos rög
töni halált konstatált. — Tapulczáu folyó hó 3-áu felhőszakadás volt. — A 
belügyminisztérium Szombathelyen egy sziilészuö-képző intézetet szándékozik

---- .  ongra
vadar Felső-Lendva, Bogáry Józg-f Míit..nh-

— K e» * k e rb leu « m i l í r á n y i  je aldiivanye i.■ ji.
Kis-Medvesa sztoécsa zsrnszka na vasvecséskon batári. ív 
dnéva koulik sés/.te vöre vecsér je tá zsi-us/.ku od Szvéte*.~, fudi >■,. mm í 
donmi sla na czeszti, dokecs sze Knapp Mihályon od Kaiéba n•• j -z.rt-cse l.i 
steri jo szkoiili do|so pa doj szklacso, v-steron je tákse mezlike iloiniU, ka* 
jo mogli v-Radg-myo odpelati, de je tiidi merla. Prouti Knapp Mib . vi j.* 
zse krimináliska tozsba uotri dána. Velkov nas/erezuosztjov sze méné 
nas piszaluik od Sinkó Mibálya od szarvashiba, steri j>- t<m naszróc m zm 
szko tecsasz nej st'O v-Radgonyo odpelati, dokecs vzo nyerni nótárius od 
Vizlendva, za foriugo od szvoji 5 raiuski naprej nej vö plácsali. — 1 rávuo 
na V'zlendvi sze je zgoudilo vu preminoucsi t.yéduaj, ka etlen kocsis sze z- 
koulami gór povergao, nogou potro. Tóga szó tiidi vu radgonvszki snitao 
odpelali. * _ v

, . . M e* te r* * k l in n so v  soulszko vö posztávlanve. Soulszki íuester- 
szkí inasov delo vö posztávlanyo de juuius ineiszecza 2(J-ga dnéva zadvecsera 
ob dvöma vöroma obderzsáuo pri orszacskoj souli. Na tou vöpnsztávlanye 
postüvane obcsinar., uáiinre pa mestre z-pozdravlejnyem zazovéjo; kon 
sztráni: Rituper József, Popper Károly, Norsics János, Kiiliár Ivá 
Mór iuo Czipóth Miklós rnestri. _v

V -na*xréc* iion i n m o d je u y e j  je merla Temlin Franc/iska od 
V annyi rés a, stero je kr. birovija ete mejszecz 7-ga dnéva gór dala rezati, 
poulek tisztoga, ka bi sze vö poszvedocsilo, jeli je od doktora, ali pa od 
czeiszkt. babé sztláiii kaj nej zamüjeno bilou pri betegi. puiilek steroga je 
ona mrejti inogla.

láoreny©  k u izá riiy i* . Ni riszálszki pomlelek z.agoidna rano je
V -K oszegi gó  z m ai m ii-kaszárnya s ta la  /g o r e la  d d. __f.

. — / -A meri ke od edne nezgrüntene velike neszrecse, od 1‘ennsi Ivánie novodni pri-
! h!lJaJ.° k-na ni glászi. Ta povod.ui je vu tóin tekáji I'«misvlváuii s. veliai várasov na 
, nikoj Nzpravila, okouli petnájazot jozór ji zsitek zgübilo. I'ii vrejdao-zti knl;«. kví ia 
I ycsimla, io sze iiemore v-racsun vzéti. V- li ta vreidnoa/.t je pr« i,la. Joimsloai , *  ,wenv 
; Hűli vo pnsao i vu ognyi je tiidi prevecs iloszra tiidi veszn do. i)„kt.»i je sz.i t..u iá iá. -ü- 
! ya|1, » ;j te mertva tejla nihájo -alszpodi vu ognyi naj zgorijo. á, nac i' p j.iior prid* Tou 
| « o  ti Idizsanyi nej steli privoliti. Velike >.al>.; >zo nakopali i iá nőni szó znu tali , o 
j povodm i po ognyi vö pieininyene mertva lela. Tolvajé szó sz.- tiidi liitro- najsli, ki z<.
| ta lmi rtva_ tejla oszkrunili i ka szó ti pobozsiii tini osztányeniiu zsivis - poszlaii. szó ;<o- 
i rolnii. Oni touyajov delo je veliko bojazen napravilo, záio j.> döin.k tolvajia lii'ro minola.

ivo-ga zo zgralnli, ka je  mertvo tejlo oszkrunyáva. ali kaj z i vi- m várad m iAhs*- »-i -/•> 
í hilru gór potégnoli ali voudo zab-jali. Volika je tá nevoiila. I»réd" t»v n. szr’-csJv ki sz.. 

bogati bilij, v.izdaj po viliczaj kiüli proszijo i koudivajo. Ki brámov uemajo, ined onimi 
ji uoizta oduonlo. j.

Rázlocsni krátki glászi.
O d d o n i ovi n a . Orszacski gyülejs escse pr-,| 22-ga júniusa taki 

k.ik do delegáczio kolrige odebráui, gorsztávijo ino szaino oktobor meis?-c-/.a 
pá z-noiivics odpréjn. — Mátyás szhdira summa k.ik cslémo 25000 raiuski 
vrednoszti má. Kred sztebra pri králeszkon dvouri tiidi velko pitunve jesvte, 
stero szó honvédje lüdi gór zéli; József főlierczeg s/o na s/.teb'-r IUO frt 
poszlaii. — V-Medzsemiirszkon macziiieczkou lougi május 26-toga dnéva v- 
gojdno szó Bojt Léuárd goszpoczkoga logára sztreljeuoga kuk mertvecza 
naisli. Vö sze poszvedocsilo, ka szó ga raubsiczarje sztrebliü. — Hocbfluss 
Miksa csakoszki tergovnijk, steri je pred nisteruimi meiszeczi od Csakovcza 
veszuo, szó nyerni mertvo tojlo na S/.t.-Maria batári najsli, stero je Drava 
vö lücsijlu. — Zsohár Imre bagdadi niesztancsara 3' 2 leta sztara deklijcska
87,0 je ete mejszecz 4-toga dnéva pri hizsi v-mlako vtoupilu, odkecz «zn jn 
zso kak mertvo vö potégnoli. — Kőszeg-S/.onibathelyszka zseleznicza je jú
nius pervoga dnéva derzsánon gyiilejsi szkoncsala, ka tálniczke (i raiuski 
dobijo. — Racz János gorpaznik máriafalvi pri lapori je fé dnéve szebé z 
vajutón doj stöo ptisztiti, ali vajat sze vterguo, on pa v-globocsijiio szpadno 
gde vecs mezlikov doubo. — Zaiavármegyóva soulszki vucsitelje btosuyi 
gyűlés v-Csakovczi julius meiszecza 15- ino iG-ga dnéva do obder/sávaii.
— V-Medzsamurji pri stridoszkoj lári tak zváuon ,G!ol»oko“ brejgi szó filo- 
xero v-pamet zéli. (Pazino, ka tá nevola k-nan ne prijde.) — V-Csaknvezi 
Zrínyi gráda vö poprávlajo. — Na Letenyi Zakál Gyula fiskálisa 18 lejt 
sztár sziu sze je ete tuejszesz drügoga dnéva z-ocsinou piszlolov v-cseío 
sztreblo, de je doktor zse színért szamo vö uajsao. — Tapolcái ete meszecz 
trét-jega dnéva je oblák doj szpadno. — Belügyminiszter je vö povedo, ka 
v-Szombatbelyi edno czeis/.ko soulo scsé gór posztaviti. — Vas-Nádasdi po 
Kiss Kálmán plébánosa trüjdi sze tau sönsegély/.ö-‘-drü- tva szpravila. — 
,Magyar-franczia biztosító társaság1* (aszekuráczia) szvojo vr« jdnns/.t z-szédina 
millión frankou scsé povéksati — Szeut-Gottbárdi oguya obraiiczi tekojou- 
cse leto juuius meiszecza 16-ga dnéva ua szeutgoltb.írdi v-BK"lompos“ os- 
terije ogradi loitni mulatság dájo. — Sárvára oguya obrauezov driizstva 
juuius meiszecza 29-ga pa 30-ga dnéva zásztave poszvecsenye ino od gor- 
szlauejnye drüzstva od 15 leitua jubileum zderz'í. — Z ila-Egerszeg varas 
z-nouvics ua zijilanye dvuj sztou jezero raiuski na poszodo gór zeme. — 
V-Mobácsi szouszko kanczalajo szó prejk na Pécs (P-csiiji) djáli. — Arad 
varasa soulszki sztolecz je te uénski jezik vcsenyá od soule vö z ipro. —v.

Irodalom.
-  „A kuliszák mögül** czimü kis könyvet kaptunk, mely oly szép már külsőleg 

is, hogy az aranyos divanak cziinlapra rajzolt hamis mosolygása arczát sokáig elnézzük
— még mielőtt magiba a könyvbe betekintenénk. — Színházi pletykák és tőrténetkék 
vaunak a kedves kis műben összegyűjtve és mindjárt bevezetésül megmondjuk, hogy a 
gyűjtőt Satanellonak hívják. Biztosak vagyunk benne, hogy a sálon pikantériák, helye
sebben a nagy világi indúkrécziők kedvelői e könyvet is besorozzák Márkus József többi 
munkái mellé, melyek már szép sorra gyűltek, de m -lyek egytől egyig s^Heines, szipor
kázó tolinak a teremtményei. Mint ilyen, nem nagy igényekkel fellépő, de szórakozást 
nyújtó olvasmányt ajánljuk ezi. a könyvet is, melyet kiadója: Grünbaum Ármin (Buda
pest, Muzeum-körut 15.) kitűnő ízléssel, pompás rajzokkal illusztrálva, aranymetszésü 
színes borítékkal ad ki. Ára 80 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— Sándor gazda. Várom a czikk folyta1 ásar. - (í. L. Uoinonkosfa. Sorakozását 

igy is elfogadom. A tiszteletpéldáuy ügyében intézkedtem. -  Audorhegyi Tibor. A ki
jelölt napon és órán találkozhatunk. Hiszem, hogy az ígéret be loend váltva. — S. D. 
Oly levelet 2 kros bélyeggel nem szállít a posta, ily utón a levél mindig ló  krba kerül. 
— Többeknek. Térszüke miatt több közlemény e számból kimaradt.

HIRDETÉSEK.

J ó  k a r b a n  l e v ő

S Á L O N  B Ú T O R
(egy díván, 6 szék) jutányos áron eladó.

Bővebbet a kiadó.



felállítani. — Vas-Nádasdon Kiss Kálmáu plébános buzgói kodása folytán 
„Önsegélyző-egylet* alakult, — A magyar-í'ranc/ia biztositó-tár-msiíg for
galmi tőkéjét 7 millió frankkal akarja szaporítani. — A szentgotthárdi ölik. 
tii/.oltó-egylet junius 29- és 30*án zászló-felavatási és lő éves jubileumi ün
nepélyt rendez. — Zalu-Egerszeg építkezési czélokra újabban kétszáz -'/.er 
írt kölcsönt vesz fel. — A mohácsi sóhivatal Pécsre helyeztetik át. — An.il 
város iskolaszéke a német nyelvet az elemi iskolából kiküszöbölte. — Kun 
Kocsárd gróf algyógyi birtokát az E. M. K. Egyletnek ajándékozta. A birtok 
éltéke meghaladja a 250 ezer forintot.

— A k ü lfö ld rő l .  Francziaország Brest nevű varosában junius 8-án 
földrengést éreztek. A földrengés olykép jelentkezett, mintha nagy öblű ágyút 
sütöttek volna el. — B lgium déli vidékein nagy árvizek pusztítanak. — 
Károly Tivadar bajor b> rezeg, ki tudvalevőleg kitűnő szemorvos, az idén is 
folytatja Meranban orvosi praxisát. 1061 egyént gyógykezelt, 195 műtétet 
végzett és 68 vaknak adta vissza szeme világát.

órák
I l le g ,

al.t 
f, *k;>

Árverési hirdetményi kivonat.
A  muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
hogy Nagy Jenő tiszti ügyész végrehajtatnak, Zriuszki Mátyás és 

végrehajtást szenvedők elleni 23 frt 99 kr. tőkekövetelés és járulékai 
i végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
iárásbiróság) területén lévő Mmznya községben fekvő, a 68, sz. tjkvbeu 

15 i b száz ám alatt felvett 3. házszámu ingatlanra az árverést 883 frt- 
•zennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
■li.it ingatlan az 18M9. évi ju l i i i*  h ó  5 . ik  n a p já n  délelőtt 10 
»r Musznyán a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
(ihipitott kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 

is 88 frt 30 krt készpénzben vagy az 1881. LX tezikk 42. §-ában jel- 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám 
ki.lt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér- 

ipirban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tezikk 170-ik 
3- értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított 
s . vit.Jyszerü elismervényt atszoigállatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál
• :i. január 18-án. KOVÁCS, kir. "Ijbiró.

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

teszi, hogy Fuisz Katalin végrehajtatnak, Fuisz Mihály donibaljai végrehaj
tást szenvedő elleni 300 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő Dombalja községben 
fekvő a 32. sztjkvben A f  137, 138, 140. bszszám alatt felvett ingatlanokra 
egyenként 118 frt, 168 frt és 25 írtban ezennel megállapított kikiáltási ár- 
> ui az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1M&9. 
v< j i i t i i i is  lio  19 . n a p já n  délelőtt 10 órakor Dombaljáu a községbiró 

ii uauál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsarának 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1881. LX. tezikk 42. §-aban jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt iga/.sagügymini- 
-leri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az 1881. LX. tezikk 170. cj-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgálta tűi.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1889. február 25-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

" 13SJ Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

t,-szí, hogy Sohár István márkusházi végrehajtatnak Komin ivau márkus- 
ti izi lakos végrehajtást szenvedő elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai 
ráüti végrenajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszom

bati kir. járásbíróság) területén lévő Márkusháza községben fekvő, a 72. sz. 
i;i<vben A I. alatt telv.-tt 15. h á z s te lk i  birtokra az árverést 50 frtban 
• • ••iinel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megje- 
I »!i ingatlan az 1889 . év i j i in in *  liö 17. n a p já .i  délután 2 órakor 
'■ irkőshazán a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a m g- 

áliapi'ptt kikiáltási álon alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáráuak 10 százalékát 

'i'gvis 51 irtot készpénzben vagy az 1881. LX. tezikk 42. §-ábau jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november hó 1-eu 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
■ kiküldött kezéhez letenni avagy a LX. tezikk 170. g-a értelmében a b.t-
• tpénznek a biró ágnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis

mer vényt átszolgaltatni.
Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 

I márczius hó 10-én. KOVÁbá, kir. aljbiró.
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Mária-czelli gyomorcseppek,
je le s  h atású  g y ó g y sz e r  a g y o m o r  m inden bán
tá l inai e lle n , és fe lü lm u lh a tla n  az é tv á g y h iá n y  
g y o m o r g y e n g e sé g , rósz szagu  le h e l le l ,  sz e le k , sa -  
van yu  fe lb ö fö g é s , k ó iik a , gy o m o r b u ru t, g y o m o r 

u l  ég é s , b u g y k ő -k ép ző d és , tú lsá g o s  n y a lk a -k ép ző d és,
*** sá r g a sá g , undor és  h á n y á s, főfájás (ha az a  g y o 

m orból ered ), g y o m o r g ö res . s zé k sz o ru la t , a g y o 
m ornak tú lte r h e ltsé g e  é te l  és i tal  á lta l , g i l is z ta ,  
lé p -  é s  májból- g ég, ú g y sz in tén  a r a n y -e r e s  Imn-

taluiak ellen. ^
Egy üvegcső ára haszuíilati u ta-A  

si tilosat együtt 40 kr. £
-zét.k ü ld ési rak tár n a g y b a n  és  k ic s in y b e n : £

BRADY KAROLY •
«  , , a z  ó r a  a g y a I i i o z “  cz iin ze tt g y ó g y sze rtá r á b a n  K r e m z i e r b e n ,  0  

Morvaországban.
Kapható M uraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytirában a „Magyar Koronához," Y
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valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—5)& ___________________________
3,13 Ml- Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. iárásbiróság mint. telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Fii-zár Anna pep-sLú végrehajtatónak. Fiiszár János niottnlyádi 
végrehajtást szeuvedö elleni 390 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyé!) n a «zombathelyi kir. törvényszék (a muraszembati kir. járás- 
biróság) területén lévő Mottolyad községben tVkvö a mottolvádi 8-ik szánni 
tjkvbeu A. I. 1 -3 , 5—10, 12.' 14 — 16. 19, 21. 22, 24 és 26. sorszám alatt 
felvett 8. házszámu telki birtokból alperest illető % részre az árverést 1236 
frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrend lte és hogy a fenuebb 
megjelölt ingatlan az 1.^89. év i jl l i t i l i*  Sió IH-ili n a p já n  délelőtt 10 
órakor a moilolyádi községbiró házénál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis 123 frt 60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. tezikk 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi november hó 1-én 3333. szám 
alatt kelt igazságügvmiuiszteri rend-let 8. íj-áb'ii kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. évi LX. tezikk 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a birőságuál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgaltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1889. évi február hó 14-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.
(;is4.ön--1o j ! ! s K o m o ly  i u t é » ! ! t

!!! ni: :ida,'.okhoz, a k i k n e k  m ég b iztosi tó -le v e lö k  n in c s e n ! ! !  
akár kölcsön fel ve vesére, akár családoknak hagyományul (amennyiben egy b iztosító  
levél egyenlő kész pénzzel); eladósodott ház- és földbirtokosok pén/.viszonyainak 
rendbehozására kiválóan alkalm as, miután esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás 
esetén a biztosított tőke kiűzetésével a birtokot teherm entesen kapják meg; uj háza
soknak is fontos a nő és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kauezióként 
való deponálásra.

Egy éle tb iz tosító  levél minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és 
legjohx tópénz, ennélfogva minden takarékpénztár előtt előnyt érdemlő. Hogvau és mily 
módon szerezhető egy ily biztosító levél a legjobban és legelőnyösebben, ez érdemben 
szóval és irásbelileg titoktartva a legmegbízhatóbb felvilágosítással szolgál. B iztosí
tási főfelügyelő Klein, I ., Kobliuessergasse J. IV'. em elet. Található 2-től 5 óráig.

Elfogadások egész a 66 éves korig.

„HÉVIZ“ gyógy-fQrdő
l ie s z i l i e iy  v á ró *  é s  a  I t t i la lo n  ta v á tó l  3 0  p e í r z n y i r e .

Gróf F estetlek  Tussiló ur Öméltóságának tulajdona.
Gyógyhatású ezen fürdő a következő bajoknál:

A csuznál, még pedig úgy a heveny, mint az idült izületi és izomcsuznál, köszvény 
és köszvényes izzadmányoknál, ízületek, megmercvülésénél, circuniscripták, s peritroniti- 
dáknál; a tic/amodások utái.i merevségnél, a csőn ti (trések következtében beállott összehú
zódások. a megrövidüléseknél, bőr bajoknál, iz/.ag. (cárié:) és alszárfekélyeknél, különféle 
bénulásoknál, büdöseknél, továbbá a záródásoknál, s végre a görvély és bujákéinál.

Vidéke gyönyörű. Kirándulások a Balatonon, Szigligotre, Badacsony, Siófok, Tihany 
és Füredre, ahol történelmi nevezetességű romok láthatók

A szobák ára 1 frt -  2 frt 59 kr. A közlekedés Pestről a keszthelyi állomásra 
Bécsból a szentmihályira, szintúgy Stájerországból. A szobát illető megrendelések alulírott 
hoz kéretnek intézteim.

A fürdóorvos Dr. Hanny Ö., ki egyúttal a gróf ur házi orvosa is.
Bővebb felvilágosítással s prospectussal ingyen szolgál

Govorcsin György, bérlő.

I T ü d ő  v é s  z.«4g)T  ü d ő  v é s z .
Gázkigőzölgés

völgyit luherkulózistfaszkór. asztlnna)

! ! !  Miliő un ki ! ! !
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!!! megtakarít 100 százalékot!!! jj
a következő tárgyak megrendelése által: V

Tökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) előbb 4 frt, most csak 1 fit 55 kr.fj 
Tök. leles posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) elsőrendű minőség előbb 4 trtX 

ís<> kr., most csak 1 frt yő kr. v
éle tes posztó-nadrág (tetszéa szerinti nagyság) legtinumabb minőség előbb G frt,tj 
most 2 frt 80 kr. \

(•yerinek-öltöiiyök 2 — 10 éves gyermekeknek mosószövetből 1 fr t3 0 k r , 1 frt 50 k r .,\
1 frt 80 kr, egész 2 frt 20 kiig. A
* és zeng-nadrág munkásoknak yo krtól 1 frt 80 krig. \

(•ycrmekriiha (0 éw s) linoman kiállítva előbb 2 frt, most csak 90 kr. v
(■yeriuekruha tinomaii kiállítva, a legtinomabb cretouból (G éves) előbb 3 frt, most?’ 

csak 1 frt 10 kr *
Nőj ing hímzéssel Kiesen vászonból előbb 1 frt 50 k r , most csak 80 kr V
Sói ing hímzéssel, bórvászonból, előbb 2 frt 20 kr., most 1 frt 10 kr. ^
Sói ing (Jhiffoiiből legfinomabb hímzéssel előbb 2 frt 10 kr., most csak 1 frt 20 kr.ij} 
Munkás ing legjobb minőség, minden sziliben 80 k r, y> kr., 1 frt, 1 frt 10 krig.
Egész férfi öltönynek szövet, minden s/.iiibeu 4 fit. A \
Egy elegáns kalap legújabb minta 1 frt 50 kr. W

Nadrág rendelésnél szükséges a fejbóséget, nadrágnál pedig a hosszúságotw  
centiin-tér szerint megjelölni, gyermeknél a kort, a szétküldés a legpontosabban*^ 
".,'ánvet melleti eszközöltetik. -  Nemtetsző visszavétetik, és a pénz visszaküldetik S Í  
l'.i b iiies, hogy mindenki kisérletkép>-u rendeljen, hogy meggyőződjék a jutányos ár Yk}' 
rol és az áruk jó minőségéről. Kéretik a czimro jól figyelni.

M  IL K I  M ’s  Internationales Export-Waarenhaus1̂
— G.) I . ,  SáoSi i iii<‘Ss«M'{g;as\<‘ 7 .  w

leteti el a Iá* szó la g 
nlja az or- 
ógyit hatni :

A leghi!
legelérlietetlenet.li id 
vosoknak tüdól)tij: g 
most egész teljesség, 
érve. Világhírű tar. 
vosok liizouyitványa, 
tak száz meg száz levele, zárdák 
papok, cs. k. tisztek stb. kös/önóira 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra i .donthetleu bizonyítóit 
' érmentve megkaphatja), orvosi sz.tülai 
kedvező tudósításai, a logmgyo'i.i or li 
rasztóbb életmód 
mánál

(Rectal-lielövellés)
üdült iégcső-burut, füdó-burut stb.

/.akbau való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő, nem is sejtett sikernek. 
— Példa gyanánt általánosság- 

t nyilatkozik dr. Hergeon tauár  
es dr. M o r d : „Köhögés, kihányás, 
láz, csőrgólárma, vérkóhógés három 

nap után enyhébb, végkép elenyészik — 
álom és étvágy visszatér. Testsúly uö- 

_  vekvése 1 , —1 kiló heteuzőut. A legfá- 
tezdiiJté'.- — (lor-iil tanár :t Ver.ie.til ta n á r: „Aszth- 

azonnal csökken. Teljes gyógyítás gyatrán intr 8 nap alatt."
- Diij.irdin Béniimet/ tan ár: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógvittatott" -- Fráu- 

zel tanár, dr. S atz osztálya: „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, k üiiiyas elenyészik — 
nagy éhség következik be — testsulynövekvés 5 kilóig." — Dr. M’L ta g iilln : „3o uagy- 
toku tu.ierkulózis közül uiiudaiuyi gyöcereseti gyógy itt itott." -  Ü gyi úgy nyilatkoz
nak a betegek is. (A 'gyógymód magában nem térim , imu liib iritó és mind m btjkö- 
vetkezmény bizt.isiiva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-kigózölgési készüléket (llec tá l-  
be lövellő) használati utasítással orvosoí részére és ni igánh isználatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges k -ilé tek -t széticttldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett S írtjával, gázmérővel 10  ír t já v a l:

üled. di\ Állmaim, Bécs, VII. Mariahilferstrasse 70.
Bul i m.  K r u m a u ,  1888 márczius 3. Kollega ur! A tuberkulózis lüdóbefo- 

iyasztasnak egy igeu kényes esetében az Ön kigózólgö-készülékévol valóban kitűnő 
sikert értem el. J/«T dr. b A X T E  G YU LA .

Ke c sk  e ni é t, 1333. szept 11. Igen tisztelt orvos ur 1 Az ö.i kitűnő gáz-kigözöl- 
gcsi készülékét 1387. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hegy teljesen felépül
tem cs ezen állapotom tovább is fennáll, ugv hogy egészen egészséges v i gyök 
(316. 52—29.) TTsian..i.ni —Iláladatból SZABÓ J U H A .

Nyomatott Grttubaum Márk gyorssajtójáa Murasaombatban,
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