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a szerkesztőséghez küldendők.

H irdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél UHrn- 
töhhszori hirdetésnél soronkint ti kr. Helye ,lij 30 kr. 

N yilttér petitsora iá kr.

A szombathelyi gazdasági kiállítás tervezete.
Kivonatban —

A kiállítás folyó évi szept. 2 1 én n y itu n k  meg s ta r t 25-ig. 
A megnyitást megelőző napon a szövetségbe lépett mugya- gazdasági 
egyesületek nagygyűléseket fognak ta rtan i, a kiállítás tartam a a la tt 
pedig a közelben fekvő jelesebb gazdaságok fognak megtekintetni.

A kiállítás helye: Szombathelyen az újonnan épült lovassági 
laktanya és területe A kiállítás 9 csoportra oszlik.

I. Díjazással egybekapcsolt tenyészállatvásár, baromfi-kiállítás és 
tenyészállat kiállítás

A vásárra elfogadtatnak A) különböző fajú szarvasmarha: bika, 
bika-borjú, tehén, üszO-borju Bi különböző fa ja  juhok: kos. kos-bá- 
rái.y, nőstény juh és bárány C) különböző faja sertések: kan és kocza- 
nalaczokkal. D) baromfiak: 1. tyúkok, 2 gyöngy lyukok, 3 pulykák, 
4. kacsák 5. Indák, 6. házinyulak, 7. galambok. Miudeiiikből egy-egy 
család (l Ilim és 2 tojó)

A bejelentés ideje augusztus 1 je Óda-állítás ideje szept. 19-ke.
A tenyészállat-vásárra küldött állatokat a vásár utolsó napja 

előtt vagyis &zept. 25 ke e lő tt a vásárról elvinni neui szabad.
A vásár alkalmával történt eladások után az eladási á r 3°j0-a 

u kiállítási pénztár javára esik.
A jelesebb állatok díjazására a földmivelési m. kir. minisztérium 

következő dijakat tűzött k i :
1. Szarvasmarhákra 2b különböző d ijat 3150 frank aranyban.
2. Julinkra 6 dijat. 600 fr.mk aranyban
3. Sertésekre 12 különböző d ija t 900 frank aranyban.
4. Baromfiakra 48 különböző d ijat 700 frank aranyban.
Vasmegyei tenyésztők részére külön csoportos kiállítás és szarvas-

marliaszemle fog ta rta tn i. A kisebb tenyésztők számára a vasmegyei 
gtzdasági egyesület következő jutalm akat tűzött ki:

1. Bikákra 7 különböző dijat 470 frank aranyban.
2. Borjas tehenekre 5 különböző d ija t 300 frank aranyban
3 Egy évnél idősebb üszőkre 5 különböző dijat 170 frank arany

ban és 3 frt ezüstben, összesei; 940 frank és 3 forint.
Szintúgy külön d ijakat tűz ki baromfiak részére 70 frank arany- 

bm  és 21 forint ezüstben.
Lesz tejelő-verseny is. melyre csak a piros-tarka jellegű színes 

tájmarhához tartozó tehenek bocsáttatnak. Ki van tűzve 3 különböző 
dij 300 frank aranyban. A t.henek  szeptember hó 18-án állitandók-

Programúi szombatlielyszkoga vöposztivlauya.
— Nakrátczi- -

\  öposztávlanye sze etoga leta szept.embra 21-g i odpré í trpelo 
de do 25-ga. Pred zacsétkoai tiszti dén do vu j-d in/.ivo . »(r. *
or>/.ác>ke vérsztva drüzstve velki gyülejs derzsale. vu liipi vö^ mz- 
távianya sze pa ta blüzi bodouc->a nájbougsi vérsztva p>gléd,.:|o

Vöposztávlanya mes/.to de v-Szonbathelyi vu uouvoj kas/.árui 
koliyenikov i okonIi kaszámé.

Vöposztávlanye sze na devít e tipor raztála
I. Z-obloauanyem prikapcseno za plemeu szpodobue márhe szenye, 

zsivázni i márhe vöposztávlanye.
N « szenye sze dajo p u z ta v tii: A) Rázlocsne fájlé rozsena marha ; 

bikouvje, te<*csicsje, krave i tel c/tn BJ Rázlocsne Jujte birke: kos, 
bit ke i ágnec/ Cl Rázlocsne fájté szvinyé: km /, a i p;u / c. i /.- 
pras/Czi. D) Zsivázen: 1. kokousi, 2. dzsüudzsaviie k , u c 3. pure, 
4 r. cze, 5. goszí, 6. hizsui závezi, 7. goloubje. Z-iá/.i doubt edna 
família ( l  szama, 2 szamicziV

Notri glászinge czajt je aug. 1, táposztávlanyc czajt .szept. 19.
Na szenye posztávlena mára sze pred szept 25-tim nedopüszli 

vkraj gnati.
Z-cz°jne na szenyi odáne márhe 3-jé perc/.enije sze v-mosnyon 

vöposztávlanya sztávijo
Na oblouuanye bougse márhe je zemlédelanya minisztérium ete 

nájeme vöodloucso:
1. Na rozseno márlio 26 uájernov 3150 frank zláta.
2. Na birke 6 nájemov 600 frank zláta
3 Na szvinyé 12 rázlocsni nájemov 900 frank zláta.
4. Na zsivázen 48 rázlocsni nájemov 700 frank zláta.
Za vármegyőva verte de vármegyöszko vérsztva. drüzstvo zouszeb 

derzsalo rozsene márhe vöposztávlanye i ete nájeme raztála med vér tani :
1. Na bikú 7 rázlocsni nájemov 470 frank zlát...
2. Na lelne krave 5 rázlocsni nájemov 300 frank zláta.
3. Na telícze, sfere szó leta sztarejse, 5 rázlocsni nájemov 170 

frank zláta i 3 rainski szrebra, vszevkftp 940 frank zláta i 3 hra- 
niski szrebra

Rávno tak zouszeb vöodloucsi na zsivázen 70 frank zláta i 21 
liraniski szrebra.

Bode dojenyá bötívanye tüdi, na stero sze szamo erdécso-pi- 
száné krave püsztijo. O.ta dobi najvéksi nájem, stc-ra de naj vecs i

M  T Á l t C Z A .  J ^
A mi pékünk meg az országút.

(Csevegés.)
Emennek esküdt, amannak meg uyilt ellenség- vagyok. Bizony úgy am !
A-. országntra, megyei úti a s általában mindenféle jobb karban tar

tott ily. tén fajtájú közlekedési eszközre borzasztó módon tudok baragudui.
Képzeljenek önök egy olyan utat, amelyre tavasz kezdetével ráhordjak 

a számtalan kavics-halmazt s csak ősz vegével tereg-tik azokat széjjel. Már 
most egész nyáron át ott pompáznak ezek a szélfogók, liird. tve niiml-n földi 
múlandóság ell-nére — az öröklétet. A békés polgár, ki egy kicsikét el
késve, rózsás k-dvébmi ballag haza felé, egyszerre csak elterül egy ilyen ko
misz kavics-klipac/.nn. És hányszor kénytelen ismételni ezt a legke\esbe sem 
kellemes gymuasztikat, inig elvégre otthon találja magát! Ily* ténkép-u es- 
hetik meg a szegény emberrel nyáron.

Le ez a baj csak suvik-z ahhoz képest, mint boszoukoduuk mi jám- 
b >r gyalogolok a tavaszi és őszi idény alatt az országújukra, mikor az eső 
hétszámra ömlik e ►áros földre, hogy még nagyobb legyen a sár. Alig várjuk, 
hogy Végre-valah .ra kibújjon a nap a ház vastagságú sötét felhők közül s 
hogy a széle.-, talpú c-oszngó parasztcsiziuak légiói alatt már egyszer jár* 
útra is t hessüuk szert. Hogy örülünk akkor. He nem sokáig! Amint a sok 
tuvaros. kocsis euibtr észreveszi, hogy amott az út szélén már egy kissé 
f-Uáradt a f-n-k-tlai) sár, uczczn! neki ereszti a nyergest vagya rudast — 
s vége örömünknek Gyalogolhatunk azontúl a sárban — az ut közepén.

Bos/onkodunk is -  m iatt e leget! E g y -e g y  békésen szekerező garic.sáueczre 
c>ak rá riva llu n k  hogy ,h e | atyafi !a  szekérnekaz ut közepén van ám a helye*, de 
k ile u c /v ,u k il..,)Cz fuvaros bátran irányozhatja lovát részünkről oda, a hol neki tet
szik . H isz. n csak nem őgyelegh* tünk m in dig  az úton. Nem vagyunk mi útkapa-ók.

Bizony az illető felsőbb hatóságok is tehetnének valamit érdekünkben. 
Teszem föl, ha alattvalóikat (az utkanarókat) oda utasítani szíveskednének, 
hogy azok megint a szekerező közönséget utasítsák — az út közepére.

A legfelség. Sehb reggelim, ha feleségein nyáron hideg, télen pedig for
ralt tejet, tesz elém, lopogós friss zsemlye kíséretében.

* Önök persze azt is állíthatják, hogy jobb a kávé meg a tliea. holmi
hideg sült közelében. De én bizony ennek daczára is mindig és mindenkor 
csakis a lej melleit mellett maradok azon egyszerű oknál fogva, mert egy
szerű reggelim után egészen jól érzem magamat.

Teh.tt ivgg< limitek ideálja a tej, meg a friss zsemlye . . . .  De mekkora 
szív és gyomorbeli gyötrelmeimbe kerül, inig miudezokh'z hozzá juthatok. 
Tej ugyan van készletben házunknál mindig, de zsemlye — oh ;:z a czndar 
pék! a legtöbbször akkor hozza meg a zsemlyét, mikor én már régin elfe
lejtettem a reggelit.

Mint nféle jó falusi ember, S/.t.-György napjától 8zt.-Mihály napjáig 
rendesen 6 és 7 óra között szoktam reggelimet elkölteni, Sázt.-Mihálytói 
kezdve S/.t.-György napig azaz télen, egy órával későide n.

Es az az a . . . való pékinas mindig, de mindig két egész órával ké
sőbben hozza meg a zsemlyét, mint én szeretném. Bedig nem messze lakom 
a pék mű hely színhelyétől. — Tegnap is éppen pont 9 órakor szállította ra
kományát házunk előtt. Éppen az ablaknál álltam.

Hej! Megállj! kiáltok rá oly hangon, a mekkora c-ak kifért nyolczad- 
napos kenyérrel jóllakott gyomromból, (Mert tetszik tudni; én, iia kiáltok, 
mindig gyomorliangot szoktam adni. — m-rt igy legalább spórolok a mellemmel.)

— Kinek viszed ilyenkor a zsemlyét? kérném.
N-m felelt a semmirekellő, m-rt c miatt már többször is elővettem volt.
-  Hogy verjen meg a Jellova mind a két kezével! I l i t  ki eszi meg 

a zsemlyéidet ino.it, mikor már az ebédin z telítenek? No várj csak! ú j s á g b a  
t e t e t l e k ,  ha még egyszer jösz ilyen későn.

Megcsapkodta a lovát és eluyargslt szó nélkül.
No - gondoltam magamban, ha -/. a gézengúz, úgy nyargalt volna 

hazulról illáig, szent! hogy egy órával előbb jön ide és én reggelimet friss 
zsemlyével külthettem volna ej. — Mit szól ehhez a inájs/.ter ur V Bizonyos, 

| hogy neki van a legtöbb kára miudebből; mert ugyan mi haszna vau az 
: esetben, ha ö mégis sülteti a zsémlyét és mi — m-rt. reggelinket már elköl

töttük -  nem vesszük meg. AXDOlÜlEGYl TIBOR.



oda s a verseny 19-én veszi kezdetét, a kiállítás i.,egnyitásánál pe
dig már he lesz fejezve a bírálás munkája

II Lókiállitás, lóverseny és igáslovak teher versenye
Dijakban részesittetuek anyakunc/ák csikókkal együtt. azonkívül 

1, 2 és 3 éves kanczacsikók cs tény'észképes mének. A tulajdonosok 
kötelesek lovaikat szeptember 21-én reggel 8 óráig a rendező-bizott
ságnál bejelenteni Nagyobb tenyésztők részére arany-, ezüst és bronz
érmek és diszokltvelek, kis gazdák részére pénzdijak fognak kiadatni.

Lóverseny és igás lovak teherversenyének program inja később 
fog kó/öltetni.

III. Gazdasági termények, műtrágya, és V-ik sörárpa-kiállitás.
A) Mezőgazdasági növények s ezek inagvai. E csoportban foglal 

li <ei az országos V-ik sörárpa-kiállitás. B) Különféle takarmányok.
( i Tárgyak az erdőgazdaság köréből. D; Kereskedelmi tárgyak. E)
T. rin iési uj eljárások ismertetése és taneszközök.

A gabona- ős takarmáuyfélékbol, ugyszinte a sörárpából csak 
évi termés állítható ki.

A magvakból legalább 5 kgrammnyi állítandó ki
I) jak : arany-, ezüst-, bronz-érmek és elismerő oklevelek.
A bejelentés határideje aug. 31-ke. odaállitás ideje szept. 16-a,
I Y Tejtermékek, tejgazdasági eszközök kiállítása.
Ezen csoport két osztályra osztatik. Az egyik osztályban lesznek 

ni d i/ou  eszközök, melyek a tej feldolgozásánál használatban vannak, 
i másikban pedig a  földolgozott tej, u. m. túró, vaj és különféle 

>ajtók lesznek kiállítva.
A bejelentés határideje aug. 1-je, odaszállitás ideje szept. 19-ke.
V Méhészeti kiállítás. K iállíthatók élő méhek, méhkaptárok és 

li -szeti eszközök, méhészeti termények, m int: méz és viasz s a 
mi beszeli ismeretek terjesztésére szolgáló eszközök.

A bejelentés határideje aug. 1-je. A beküldés ideje szept. 18-ka.
YI. Kertészeti kiállítás. E kiállításra elfogadtatnak: 1. Minden

né.nfl üdegyümölcs. 2 Mindennemű főzelék és üde kerti termények.
3 Mindennemű gyümölcs és konyhakerti magvak 4. Faiskola-termő- 

■ k Vasmegyének azon községi faiskoláiból, melyek a vasmegyei gaz- 
■i'ágí egyesülettől kapták az oltógalyakat. 5 Faiskolatervek s ezek 

berendezését feltüntető térképek és e szakba vágó taneszközök. 6. 
Mindenféle aszalt, czukrozott vagy máskép feldolgozott gyümölcs 7. 
Mindenféle aszalók és kertészeti eszközök.

Dijak: arany-, ezüst-, bronz-érmek és elismerő oklevelek.
Bejelentési határidő aug. 31-ke. Odaküldés ideje szept. 16-ka.
VII. SzÖlöszet, borászat és szeszes italok kiállítása.
A) SzÖlöszet A kiállítás tárgyai: különféle szőlőfajok, szőlőojtási 

ij u-ások, különféle szőlőinivelési mód természetben, mintában vagy
raj/ok bán, különféle szőlőtrágyák, uj szőlők berendezése, a szőlőm 0- j 
ü  lésnél szükséges eszközök.

B) Borászat. E csoportban ki lesznek állítva különféle borok, 
'•■víibbá boreczet, törköly és borseprőpálinka, pinczék berendezési
'•rvrajzai, hordók s a borkezeléshez szükséges különféle anyagok és

készülékek.
Bejelentési határidő aug. 31-ke. Dijak: arany-, ezüst- és bronz

érmek s elismerő oklevelek.
VIII. Gazdasági gépek és eszközök kiállítása
E csoportban lesz mindenféle gép és eszköz kiállítva, mely a 

mezei gazdaságnál alkalinaztatik.
1X Trágyaszóró gépverseny.
Kiállíttatnak és működésbe hozatnak különféle trágyaszóró gépek.
A kiállítás mindennap reggel 8 órától este 6 óráig lesz nyitva, I
Belépti dijak: A kiállítás megnyitásának napján 1 frt, a többi 

napokon 30 kr. Kiállítók, rendező és bíráló bizottsági tagok 1 fitos 
id  n y j«*gygvel, a kiállításnál alkalmazottak díjtalan igazolványokkal 
lattatnak  el.

A látogató közönség elszállásolása irán t a rendező bizottság in
tézkedik, ha a bejelentések a szombathelyi helyi bizottságnál szep- 
um b. r 12-ig eszközöltetnek. Később jelentkezők elszállásolása iránt 
n bizottság kezességet nem vállal.

Intézkedve vau az irán t is, hogy a tárgyak kedvezményes vitel- 
dijakkal szállíttassanak s lépések tétettek  aziránt, hogy a menetjegy- 
árt-k olcsóra szabassanak, hogy az ország legtávolabbi részén lakóknak 
is lehetségessé váljék a kiállítás látogatása. Ha szükség forogna fenn, 
külön vonatokról lesz gondoskodva.

Konyhakertészet.
(Foly tatás.)

A kalnráhé Ennek is többféle faja van. Vau hossza szára, kerek fejű 
ritka levelii » van rövid szára, bó levelii és hosszakás fejti kalarábé. Ez 

utóbbi nagyobbra nő s -nem fásul el annyira, mint a kerek fejti. Magvetése, 
k.iilMé-M* és növelése megegyez a káposztáéval, de ritkább és melegebb ter
mészetű földet kivan, mert különösen a gyors növekedés adja meg a kivá- 
oa*ns gyengeségét. A süni ültetés ártalmára van s almáinak növekedését 
g-itolja. Növése közben levelezni netn szabad, mert az fejlődését hátráltatja 
s fásodii'át előmozdítja. Igen c/élszerii a kalaráh töveit trágyalével öntözni.

A magnak valót jól meg kell érlelni s csak olyat választani, melyeknek 
a hó levelei már megsárgnltak s leestek.

.1 saláta-félék. Ide tartoznak azon növények, melyeket, nyersen eczettel 
é- olajjal leöntve használunk. Van sokféle saláta, melyek közül legisuierteb- 
!>• k : a fejts saláta, a kötöző saláta, a katáng vagy cichoria saláta, az endi- 
*•/<( saláta és a galambbegg vagy vadsaláta.

A fejes- és kötöző saláta kora tavasztól kezdve különböző időben, késő 
őszig vjthető s valamire való kert soha sincs fri-s saláta nélkül. A fejes 
sa'ála lejbe borul, mint a káposzta, a kötöző saláta leveleit pedig össze kell 
kötözni s úgy halváuyitaui.

Téli salátának a magot augusztusban kell elvetni s a palántát szep
tember vége felé ültetni ki, mely áttelel s tavasszal legkorábban szolgáltat

nájhougse mlehko uiejla. Odlocseiio je 300 frank zláta, trijé nájemi. 
Krave sze inoro szept. 18-ga tá posztaviti, bötivanye sze zacsne 19- 
toga, i pri zacsétki vöposztávlanya sze dokoncsa.

II. Konyouv voposztávlanye bejzsanya i pelanya bötivanye
Oblounajo sze kobile z-zsrejbetamí uavkiipe, zvöntoga 1, 2 i 3

lejta sztáré zstrbícze i za plemen szpodubni zsrebezi. Vénoyje mo- 
rejo szvoje konye szept. 21-ga predpodnom ob 8-moj vöri pred vö- 
posztávlanya na zavfip isztvo posztaviti Za te vékse vérté sze zláte-, 
szrebruo i bionczavne metálie, za te máié pa ovaksi penezi dájo 
k-nájemi.

Konyouv bejzsanya i pelanya bötivanya programm sze szledi vödá.
III. Polszki pouvov, mesterszkoga gnojá i V-to voposztávlanye sö- 

rovga gyecsmena
A) Polszkoga pouvanya náraszi i tej szemena. V-toj c>upori má 

orszácsko V-to sörovga gyecsmena. B) Rázloucsni dotibi krma. Cj Tr- 
zstva gnoj. E) Pouvanya nouvo szpoznávanye i skéri návuko.

Z-szilja i krme, nadale z-söruvga gyecsmena sze szamo 1889. 
leta pouv dá vöposztaviti.

Z Szeméuye sze nájmenye po ednom 5 kil more vö posztaviti.
Nájem: zláta-, szrebrua-, bruncsevna metálio i pohválno szve- 

docsausztvo.
Notriglászinge czajt je aug 31, táposztávlanya czajt szept. 16
IV. Mlejka pouv i skéra pouva mlejka vöposztávlanye
Ta csupora sze na dvá tá la  raztála. Vu ednom táli vsza ona 

skér bode, stera sze prí zgotávlanyem pouvov mlejka nücza, v-tom 
drflgon pa kiszilák, zmoucsaj i rázlocsne doubi szír.

Notriglászinge czajt je aug. 1. Táp-isztávlanye czajt szept. 19.
V. Rojenyá vöposztávlanye.
Vő sze je dájo posztaviti zsivi roji, kosárje, vszefelé skér, roje

nyá pouvi, kakti méri, vouszk i navucsejnye rojenya szlüzsécsa skér.
Notriglászinge bip je aug. 1. Táposzlanya bip je szept. 18.
VI. Ogracseksztva vöposztávlanye
Vzeme sze na tou vöposztávlanye: 1. Vszefelé szirouvi szád. 

2, Vszefelé zelenyé i drügi szirouvi pouvi ogracseka. 3. Vszefelé 
szadoveno i ogracsekuo szeméuye 4. Czepicsnyekov pouvi z-oni veski 
czepicsnyekov Vasvármegyöva, sti rí szó od vasvármegyőva vérsztva 
drüzstva doubili czepjé 5. Czepicsnyekov pláuumje t mapa, nadale 
skéri uávuka czepicsnyekov. 6. Vszefelé szülii, poezukrane ali nacsi 
gór zdelani szád. 7. Vszefelé szflhsenyá i drflge skéri ogracseksztva.

N ájem : zláte, szrbrne, i bruucsavne metálie.
Notriglászinge bip je aug. 31. Táposzlanya bip szept. 16.
VII Goricz , vína i pijáne p itv ine  vöposztávlanye
A> Goricze. Dügoványe vöposztávlanya: rázlocsne fájté trsztje, czeple- 

nyé trsztja, rázlocsne doubi delanye goricz vu naturi ali kejpaj, rázlocsne 
doubi gnoj goricz, nouvi goricz rejeuyé, pri delanyi goricz potrebne skéri.

B) Vino. V-toj csupori sze vöposzfávi rázlocsne féle vino, vinszki jeszi, 
tropinicza i zsgano vino, réd piovniczi, lagvi i pri vinszkoj oupravi potrebna 
skér. Notriglászinge hip je aug. 31. Nájem: zláte-, szrebrne i bruucsavne 
metálie i pohválno szvedocsansztvo.

V ili. Vérsztva vlejkov (masinov) i  skéri vöposztávlanye.
V-toj csupori bodo vszefelé vlejki i skéri, stere sze pri polszkom vér- 

sztvi nüczajo.
IX. Gnojá trousenyá vlejkov bötivanye.
Vö sze posztávijo rázlocsni vlejki, steri do gnoj trouszili. — Nájem on 

vlejk dobi, steri de nájhitrej nájlepse trouszo gnoj.
Vöposztávlanye de vszákdén vgojdno od 8-me vöre vecsér do 6-te vöre 

odprejto.
Od glédanya plácsa: Oda sze vöposztávlanye odpré, tiszti dén 1 hra- 

niski, öve dni 30 kr. Vöposztávczi i redovniesnoga nazavüpasztva kotrige na 
vöposztávlanya czejli hip 1 hraniski plácsajo, ki do pa tam pomágali: nikaj 
nej. — Onim, ki vöposztávlanye scséjo poglednoti, nazavüpasztvo szálas 
szprávi, esi sze oni v Szombathelyi do szeptembra 12-ga z piszmom glászijo. 
Ki tou zamüdijo, za tiszti szálas nazavüpasztvo nemre dobro sztáti.

Tou szó tüdi zse szkoncsali, kaj do sze vöposztávlanya dugoványa falej 
pelala na zselezniczi i tou tüdi escse doprineszéjo, kaj do lüdjé, ki do vö
posztávlanye glédat síi, tüdi menye placsüvali na zselezniczi. Csi de potrebno 
zouszebni szopoutniczke do je vozili. —cs.

Künyszko ogracseksztvo.
(Nadaífvanye.)

Kataréba. Pá tüdi vecsféle fájté má. Jeszte dugoga koresyá, okrougle 
gláve i rejtkogu lisztja, nadale jeszte krátkoga korenyá, gous/.toga lisztja i 
duge gláve kalarába. Eta na vékse zraszté i uegráta tak trda szpicsnata kak 
óva. S'.ejhauye szemena, preszájanye nyé fiaueze i obravnávauye sze gliha 
z-zelja deloiu, ali bol** rejtko i toplo zemlou potrebüje, ár nyej uáirare hitri 
zrász dá te potrejben zsmajh. Gouszto szajeuyé nyej skoudi i zaraiidjáva nyej 
zrász. Med rasztejnyeu je nej dobro nyé lisztje dojbrati. ár tak zaosztáne 
v-zrászi i z-lejlika trda szpicsnata grata. Jáko dobro jo pri korenvé z-gnoi- 
sniezov polejvati.

Za szemen sze dobro more dozoriti i szamo táksa sze uaj nihá, stere 
szpoudnye lisztje je zse zsuto grálalo i dőli szpadllolo.

Salát ne doubi. Eszi szlisijo oni náraszi, stere szirouve z-jesziom i oliom 
polejavsi ponüczauio- Jeszte dosztaféle saláta, med sterimi szó nájbole pozuane: 
glavata saláta, vezálna saláta, czikória, endivia i divja saláta.

Glavata i vezálna sa'ála sze od ránoga s/.protolja mao, do készne jészeni 
dá pouvati i vszáki kajcsemi ogracsek je nigdar brezi friske saláte. Glavata 
saláta sze vglavou zapré, kak zelje, vezálue saláte lisztje pa tuoremo vköp 
zvézati i tak jo bejlo i gingavo vcsiniti

Za /imszko saláto «/.• mén v-augusztusi moremo s/.ejali i Huuc/.u nakouczi 
szeptembra preszaditi, stera zimo presztáne i naszpri.tolje nájprvo zelenyé 
dá v-küuyo. Na té czíl je nájbole s/podobuo glavate saláta bruászta fajta, 
stera mraz nájbole presztoji i ovak j« tüdi giugava. Za lejtasnye s/.ejanye 
je tüdi z-zimszke saláte nájboug«e szemen brati, ár one pouv neide tak 
hitro v-s/emen, kak ednoga Itta pouva szemena bodoucsa.

la  szamo poszejano i gouszto nibátio saláta sze nezapré vu glavé i 
hitro vszemen ide; z-takse je uigdár uej dobro szemen brat-i, ár po tisztoui 
szemeui pá táksa zrászté, stera de hitro vszetueu sla. Záto flauezo preszaditi 
moremo, uaj vglavou ide.



**M“ K*‘ * k0“í h“ra- E, « • '»  legalkalmasabb a fej.* salátának barnás 
fajtaja, mely a hul.-gnt legtöbben kiíllja s igán gyenge ,» szokott lenni' 

V a r ,  VHtesre ,» a tel, salátáról legjobb a magot szedni, mert az. arról 
nevelt termes későbbén in aguk tel. mint R* egy nyári v.té-ről való

A csupán vetett és sűrűn ham ott bslátafej nem borii s r fel
magzik; de arról magot szedn, soha sem jó, mert későbbi termése is hamar 
magba indul s apró tejet hoz.

Azért a palántát kell ültetni, hogy fejesedjék.
A czicböria és endiria-saláta magját július elején kell vetni b palántáját 

augusztusban k ültetni, mire oszszel. mikor már megnő, leveleit össze kell 
kötözni, hogy meghulaványodjék s úgy elhasználni.

A galamhhegy vagy vad saláta vált
,le kertekben .< érdemes térni w t-n i, mert tavaszszal legkorábban lehet 
li .sziláiul, o/.ereti a kövér televény-s tőidet és napos fekvést. Magját junius- 
biiu érleli, vetni szeptemberben lehet.

Mindenféle salátát a gaztól tisztán kell tartani, többször megkapálni 
s szarazsagban erősen öntözni. (Folyt köv )

a szőlőben és parlagokon terem,

Tisztelt olvasóinkhoz.
Szives tudomására adjuk t. olvasóinknak, hogy a „Muraszombat és 

vuléke* a jövő (28-iki) számmal kezdve csakis magyar nyelven fog meg- 
.)• 1 — Eze" lényeges változásra részint a több oldalról beérkezett Óhaj
nál,-, részint iniv. 1 csakis 19 magyarul nem értő előfizetőnk van, végül pedig, 
b .gy olvasóinknak többet és többfélét nyújthassunk: határoztuk el magunkat.

Erős meggyőződésünk, hogy ebbeli intézkedésünkkel a magyarositás 
terén ismét egy lépést előre tettünk és igy a lap kitűzött feladatának meg 
jobban meg fog felelni. — Reményünk, hogy igen tiszteit oivasóiuk e vál
toztatást csak örömmel fogadják s bennünket ezentúl is mind szellemi, mind 
anyagi támogatásban részesítenek.

Mint már előző számunkban említettük, lupuuk folyó évi július hó 1- 
tol kezdve csakis azon t. olvasóknak fog megküldetni, akiknek előfizetése a 
jelen számmal még le nem já r t; azért midőn ezúttal uj évnegyedre nyitnánk 
előfizetést, szives felhasználás végett postautalványunkat csatoljuk és teljes 
tisztelettel felkérjük lapunk t. pártolóit, miszerint a hazafias cselt támogatva, 
előfizetéseiket mihamarább megújítani szíveskednének, hogy a szétküldésben 
fennakadás ne történjék.

T i s z t e l e t t e l

G R Ü N B A U M  M Á R K ,  T A K Á C S  R .  I S T V Á N ,
kiadó-tulajdonos. fel. szerkesztő.

Helyi és vidéki hirek.
— A g u « tic h  P o u g r á c z  kir. járásbiró Stájerliou Ridegund uevü 

fürdőjéből jun. 29-én ismét felüdülve hazaérkezett. — Őszinte szívből óhajtjuk, 
hogy egészsége tartós maradjon ! — Saáry József kir. aljárásbiró pedig jun. 
25-én távozott el hosszabb idei szabadságra, mely alatt a párizsi kiállítást 
s Londont is meglátogatja.

— .4 U nton fV lá ll ito tl murai komp f. hó 28-án Heller
S.inin Szombathelyről kiküldött műszaki mérnök által hivatalosan felülvizs
gáltatott. A terhelő-képességi próbát kitünően megállotta, ugyanis volt rajta 
22 szentély, 2 teher-szekér, egyik savanyuviz-, a másik murai kavicscsal
t rhelve s végül 3 pár 1 
érezte az alkotmány, mert

teher körülbelül 84 mmázsát tett ki. meg is 
14'/* cntiiyire süllyedt a vízbe. Mig átvonult tér

iével a komp, büszkén említette fel a révész (ki ne ismerné RankótV) hogy 
• '6 évi révés>kedé,<> alatt se utasainak, se neki még balesete nem történt. 
l>e nincs is e vidéken ember, ki jobban ismerné az öreg morgó Murát úgy, 
mint Raukó. Ki vaujuk, hogy a most már jókarba helyezett kompon minél 
tdd) .savanyúvizet .szállítson i t  hozzánk s miuél több vendéget vigyen át a 
s:ivanynvizek eldorádójába, hogy világgá vigyék Vogler József a „Petánczi 
savanyuviz- tulajdonosának magyar vendégszeretetét s Blitzuer Károly, ven
déglős magyar konyhájának jó hírét. P . . . a.

— 4  rc g á l f  m egy  á l  lá v á m  vonatkozó igénybejelentések határideje 
április végével letelt. A pénzügyminiszter által kiadott utasítás értelmében, 
az összes bejelentések a pénzügyminisztériumnak beszolgáltattak, de ezen 
megváltási igények összes szama feletti áttekintés aligha lesz juuius vége 
előtt lehetséges, mivel a regáletulajdonosok legnagyobb része összeg meg
jelölése nélkül c upán az annak idején befizetett, adóösszegre utalt és az őket 
megillető megváltási összeg meghatározásáért kérvényeztek. Az összes kér
vények — melyeknek száma közel 40 ezer — a hónap vége felé kerülnek 
rendezve a pénzügyminiszter elé és csak azután fog azok ö s f zeállitása meg- 
telelőleg az egyes pénzügyi igazgatóságok területeinek eszközöltetni.

— TanAeMON-e in n i  m e z e i m u n k a  k ö z b e n ?  Sokan kint a 
mezon lekiizdik szomjukat, hogy nagyon ne izzadjanak. Ez azonban neui jó 
cselekedet, mely gyakran nagyon rossz véget érhet. A szomjúság érzése arra 
int benuüuket, hogy pótoljuk azt a vizet., melyet testünk a melegben elveszít; 
h* uem hallgatunk eme intésre, vérünk megsűrűsödik, testünk kiszárad és 
ulóbb uapszúrást kapunk. De akkor is, ha ezt a betegséget meg sem kapjuk, 
ha nem oltjuk szoiujuukat, nem tudunk jó étvágygyal enni, amiért a mun
kában könnyen elgyengülünk. Azért sohasem tanácsos szomjuukat egészen 
elnyomir. Legokosabb dolog lassan és uiértckleteseu inni s nagyon jót tesz. 
ha az ivóvízbe némi czitromsavat vagy néhány csepp sósavat keverünk. Ez 
utóbbi elég olcsó és gyomrunk jobban emészt tőle. Nagy melegben legegész
ségesebb, ha az aratók aludt tejet vagy vizbeu hűtött, fekete kávét isznak. 
Ezekből egy korty mindjárt lecsillapítja a szomjúságot és utánuk nem is 
szomjazik meg az ember oly hamar, mintha vizet ivott volua.

— R ag á i'i F e re n c *  nagy-barkóczi származású, 21 éves suhancz 
bűnügyében közelebb hirdették ki a kir. Curia Ítéletét, mely indokainál fogva 
helyben hagyja az első bírósági Ítéletet — Bagári többrendbeli lopás, két 
rendbeli rablás, s végre halált okozó, súlyos testi sértéssel párosult rablás 
büntette miatt lön elitélve. — Azt az utóbbi bűntettet Zalavármegye területén 
meg 1887-ben követte el, midőn ott a rögtönbirósági eljárás volt hatályban.

Oda is állították a javitbatlan gazembert a statárium elé, de akkor még 
nem töltötte be életének 20-ik évét, tehát a rendes bíróságnak kellett ót 
átadni. Nyilvánvaló dolog, ha néhány nappal korábbau pillantotta volna meg 
a napot: akasztófán végezte volna pályafutását. Miután ezen cselekményét 
előzőleg számos bűntettet követett el Vasvármegye területén : az összes bűn
ügyekre nézve a szombathelyi kir. törvényszék illetékessége állapíttatott meg. 
A végtárgyalás annak idején 3 álló napig tartott, s Bagári egész az utolsó 
»»p délutánjáig megrögzötten tagadta bűnösségét, mig végre beismert mindent. 
A kir. törvényszék 15 év i f e g y h á z r a  Ítélte Bigárit, s ezen ítéletet 
most a Curia is helyben hagyta azzal, hogy anuak kezdete f. é. május 2-ától 
számit.tátik, s abból 10 hónap kitöltöttnek vétetik.

— A sző lő k  v e sz e d e lm e . Leteuyéról vesszük a szomorú hirt hogy 
az Ottani szőlőket egy veszélyes betegség pusztítja. Ez az úgynevezett „pero- 
nospera* s hatása abban nyilvánul, hogy a szólőlevelek alja elpeuészlesedik 
8 elszáradva lehull, a mi a fürtök érését akadályozza.

Czikorie i eudivie szemen vu /.acsétki júliusa trb«j poszejati i flanczo 
V-augusztusi preszaditi, po sterom v-jeszéu gda zraszté lisztje vkiip moremu 
zvezati naj moudro grata i gingava.

Divja saláta v-gericzaj i poprejlogoj raszté, ali vu ogracsekaj bi jo tüdi 
yreidno bilon ponvati, ár jo je nas/protolje nájranej mogoncse nüczsti. Rada 
jo zsirovuoj c^arnoj zemli i szuucsevnoj légi. Szemen v-juuiusi dozorjáva, 
SZejati sze v-szeptembri more.

Vszáke doubi saláto od traviue csiszto moremo drzsati, vecskrát okápati 
1 sziiboucsi polejvafi. _cs_

Postüvanim cstenyárom!
Z-postenim na znánye dámo trno postenim cstenyárom, ka „Muraszom

bat és vidéke* i menü vaué noviue te pridoucsi (28-ti) broj /se szamo po vo- 
gerszkom jeziki bodo vödáne. — Eto zuámenito preobracsilo z-tála od vecs 
krajouv notri pridjenora zselejnyi szmo dokuncsali, — z-tála záto, ár szamo 

naprejplacsniknv mámo, steri vogers/ki nerazmijo, — na szlednye pa, ka 
stenyarou vecs ino vecsféle za stenyé bodemo mogli dávet.i.

Nase raocsno previdejnye je, ka v-etou deli na vogerszkon sztálisi szmo 
pa z-edmm sztopájom naprejsztoupili ino tak te novin gór poszcávleui czíl 
escse bole bode predignyeni. Vüpamo, ka jáko postüvani cstenyárje eto pre- 
obracsilo szamo z-veszéljom vzemejo i nász potom tüdi vu uáj véksem mer- 
tüki pomagali bodo.

Kak szmo zse vu preminoucsem broji naprej prineszli, nase noviu od 
I M nju 'iu sa  1-voga mao szamo tisztim post. cstenyáron bodemo sze po-

süah, sterim náprejplacsiVo z nazoucsnim brojom escse nej doj priteklo.
Z-ednim na trétji fertao uaprejplacsilo odprémo, ino za volo prilics- 

noszti volo posta-utalványa ezuj djávsi, z-postüvauosztjov gór obpruszimo 
ja o postüvane cstenyáre, ka naj domovine czila naprejpomágati ino naprej- 

I piacailo kak nájpervié ponouviti dobri bodejo, ka naj vu rázno poslejuvi 
| zadergnyenoszt ne zgodí.
I .. Z-pouiznosztjov

GRÜNBAUM MARK, TAKÁCS R. ISTVÁN
novine vődivar. brodnik.

Domácsi i zvünszki glászi.
I ttejfíílle  n o tr i glAsiinyo terminus je ápril mejszecza zse doj
| 9 d P®n/ügyminiszter sztrána vő dánoga reudelüvanya czejlo notri

g .isanye je zse gór poszlao, poulek tej de preglejüvanye komaj pred ete 
mejH/.ecz szleiduyega mogoncse, záto da regatezki vértovje szó v-najvéksem 
tál. szamo ono notri zglász.li, ka kelko porczie dávajo. ino poul-k tóga 
szebe vö plác«ati proszijo. Czejle prosnye edno 40 jegem vö denejo stere 
ete mejszecz szleidnypga dnéva de vküppos/távleuo ino te escse nazáj vö 
uazá| poszlano. _ v

~  ^ ‘‘1* j e  dob ro  meri p o iilszU im  riclom  torion  |» ili?  
Doszta lüjdi esi vönej delajo ne pijéjo, ka bi nyin náj 'roncsé bilou. Tou 
je pa nej dobra Nega, záto ka escse na lagoje zná priti. Zséduoszt nász ua 
ono szpomijna, ka nazáj szpravmo ono vodou, stero nase tejlo vrocsijno zgi- 
bij, esi na tou ne bougamo, kerv de nani gouszta, tejlo sze nam poszisij, 
Ino szledi escse lebko szmiczanye dobijmo. Ino escse te. esi té beteg ne do- 
bijmo, pa vodou tüdi ne pijemo, neiuremo z-dobrim apetiton jeszti, poulek 
tóga pá v-deli szlabejsi. Záto je nigdár uej dobro zsédnoszt pretezsiti. Naj 
bole je esed no pomali piti, nadale je dobio, esi notri vodou ozitrouuo ali 
pa sósav ziuejsamo. Tou je zadoszta fái ino zsaloudecz de od tóga tüdi 
bougsi. Velkoj vrocsijui je uájzdravejse, esi zsnyeczi szédauo mlejko ali pa 
vodou djáno (raszládjeno) csarno kávo pijéjo. sztoga eduo malo vcsaszi zséd
noszt odszprávi, ino po ten uemo tüdi tak zsédni na hitroma, kak od vödé.

— v.
F e re n c *  z-Vélki-Bákovecz 21 lejt sztaroga razbojníka 

krimináliskom deli je zdaj szoud prineszla curia, stera pervese birovije szóiul 
nameszti ni bála. Bagáry je za vecsféle touvarije, robsztvo bijfcke oszojeni. 
Eduo robsztvo je Zalaváruiegyövi 1887-moga leta vcsijno. da je tan rávnok 
statárium büo. I á  szó ga tóga szvinyára posztavili, ali da te escse nej büo 
20 lejt sztár, szó nej mogli zsuyiu szkoncsati, szó ga nazáj biroviji dali. 
bztoga vídimo, esi bi sze z-uisternimi duévi pervle naroudo: bi na gaugaj 
mrou. Da je. pa nadale escse vecsféle krádjeuyé tüdi vcsijno na Vasvárme- 
gyövi, szó czejla piszma prejk v-Szombatheo kr. pravdenomi sztouc/.i djáli. 
Tárgyalás je 3 dui tisztoga czajta derzso, ino Bagáry escse t.agíio, naszleid- 
nye pa sze szpozno notri. Pravdeui sztolecz je Bagárya ua 15 lejt vouze ob- 
szoudo, stero je curia tüdi na moszti uihála. sztisztin ka sze strof 1889. 
május 10-ga duéva racsuna, ino sztoga 10 meiszeezov szpunyeuo. —v.

C>»riczc v-ím varnosizli. Oil Letinye csüjemo té zsaloszteu glász, 
ka tan v-goriczaj eden nevarni beteg tak zváni „peronosjiera* odi, od ste- 
roga de lisztje piszuijvo, pa szó zasij ino doj szpádne, od sterogo sze groz-
leczki uemrejo dozoriti. _v.

^fas*réc*iiiosi*l. Na Szálláshely marofi sze je ete mejszecz 10-ga 
dnéva vei ka naszrecsa zgodijla. Németh Györgya 4 lejt sztara ne jma dek- 
lijcska sze na kouli spilala, pod steron sze nyoj vajat koulik siuyeka za- 
sziijko, pa doj szkoula szpádnola — ino tak vijszila. Da szó jo v-pauiet zéli 
zse mertva bijla. _ v.

— ■*« le iI  a j. Postüvani uasi stenyárje do escse poumlili ono mour-
sztvo, stero sze pr* d nisterni lejti poulek Varazsdina na Püszcsina batári 
zgoudilo, de szó ednoga s/tároga (Jóska) postakocsis bujli, ka szó nyerni 
mertvo tejlo pri varazsdiuszkon uiouszti naisli posto pa prá/.uo — vö zrob- 
leno. Zsaudiirje szó sze mogoucse vcsijnoli, ka bi kaj vö zvedli — ali sze 
zoub8/ton, uika szó nej mogli zvediti. Zse szó delo zacsuoli po/.ábiti, da ua 
ednouk eden betejzsnik v-Pozsonyi v-spitáli (vaudarszki detics) je zse vido, 
ka mrejti more, szi dao popa zazvati, pa nyerni vö povedo tou moursztvo, 
stero je szpostakocsison vcsijno. Proszo je popa, náj tou delo naznánye dá, 
uej ka bi le|ko illesztő nyaga stoj nekrevicsno terpo. —v.

— K zvinyszk i b e te g . Veszprémvármegyövi Ajka pa Pápa vesznic/.aj
je med szviuyámi orbáncz vö vdaro, poulek tóga ua té meszta neszmi szvinye 
tá gnati. _v.

— T ó csa . Ete mejszecz 20-ga dnéva zadvecsera ob 3 vöraj je velka
tócsa bijla na Répcze krájj. Soprouvármegyöva nisterni veszniczaj ino ua 
Répcze-Szt.-Gyürgyi je s/trasne kváre d.-lala. Gyecsmeu je ua nikoj prisla, 
zsito, p.enicza je tüdi doszta terpela, náj véksa nevola je tou, ka je malo 
sztoga aasekurálivano. Ság goricze je tii«li zbiio. —v.

— Őri b o ja z n o s z ti  v - s z n ir t .  Pri Fekete József Zalabér-Lepotyi 
osterjási je edeii po iméni Terkovics János inas büo v-mestri-i od Kis-Szt.- 
Mibálya, ka bi sze meszario vö uávcso. Vért je od ednoga hijpa v-pamet 
zöm, ka nyerni pejnezi szfalivávajo, v-sterou je na pojba fancsoszt miiu. Pre- 
minoucse dnéve ga je ga odposzlo ua uyivo delat, vért szó pa v-tou czajti 
nyerni ludo szkouz preglednoli, de szó rávuok 46 rainski trufili. Vecsér szó 
pojba naprej jemáli, ali té je sze tagiio. Ali döuok ga düsnavejszt nej mogla 
niháti, ka sze poulek tóga tak bojo, ka gór ua stale sou, pa sze ubeszao.



— fetaereiiCfcltlenslg. A Gerséhe/. tartozó Szálláshely majorban e 
hó 10-én nagy szerencsétlenség történt. Németh György 4 éves siket,néma 
leánya ugyanis a szekéren játszott, mi alatt az ezen Uvő kötél nyaka köré 
tekeredett. s a leány egyensúlyt vesztve, a szekérről leesett s függve maradt. 
Mire észrevették, már megfulladt.

— É vek  in u lv a . T. olvasóink közül sokan emlékeznek még azon 
gyilkosságra, a melynek évekkel ezelőtt. Puszcsina határában a varazsdi 
Országúton Jóska nevű öreg póstakocsis esett áldozatául. Szegény Jóska kocsist 
egy reggel a varazsdi hid mellett meggyilkolva s a postakocsit kirabolva 
találták. A csendőrség mindent elkövetett, hogy a gyilkos nyomára jöjjön, 
azonban hiába. Már kezdtük felejteni a gyilkosságot s ime egy a pozsonyi 
kórházban súlyos betegségben fekvő vándorlegény érezvén végét, lelkészt 
Imát s elmondja neki a rablógyilkosságot, melyet a Dráva hidjánál végbe/, 
vitt. Kéri a lelkészt, hogy tegye nyilvánossá vallomását, nehogy esetleg ár
tatlan szenvedjen miatta a börtönben.

— íle rtéN ^járvá iiy . Veszprém vármegye Ajka és Pápa községeiben 
a sertés-orbáuc* járváuyszerüeu kiütött, miért is e helyekre a sertéseket 
hajtani eltiltatott.

— «Iége*ö. F. hó 20-án délután 3 órakor nagy jégeső pusztította a 
vetéseket a Répcze vidékén. Sopronmegye szomszéd községeiben és Rppeze- 
S/.ent-Györgyön óriási kárt tett. Az árpa tönkre van téve, sokat szenvedett 
rozs é< búza is és a legnagyobb baj az, hogy a gazdák közül csak néhányat] 
vannak biztosítva. Ságit hegyét is elverte.

— F e le le m  hői h a lá lb a .  Fekete József, zalabér-lepotyi korc<máros- 
nál bizonyos Terkovicb János kis-szentniihályi (Vasmegye) tanuló veit alkal- 
mazá'ban. hogy a mészáros mesterséget annál kitanulja. A gazda egy idő 
óta tapasztalta, hogy pénzéből hol kisebb, hol nagyobb összegecske hiányzik 
« gyanúja a fiúra esett. Legutóbb el is küldte azt a mezőre s inig távol volt, 
ágyát, ládáját átkutatta és csakugyan taialt ott 46 frtnyi összeget. Este a 
fiút kérdőre vonta, de ez tagadott. Mind a mellett tettének tudatában a 
büntetéstől való félelem annyira bántotta, hogy fölment az istálló padlására 
s fölakasztotta magát.

— .S ilány  v á sá r im !*  volt a múlt hét.-u. Nem is lehet csodálni, mert 
; kornyéken több helyen volt vásár ugyanazon napon és igy kevés volt a 
i" i--let s nagy a kínálat; e szomorú állapotot tetézte még vásárunk rendes 
vendege — az eső is. — Azonban vigasztalódjanak a helypénzszedők, hisz 
■ l'iMe való nap meg az ovoda kis a^róseregének majálisát rontotta el az a 
r • iiai/a eső. — 8 ezen calamitások daczáia mégis várva-várt vendég volt 
nálunk ez igazán üdítő termékenyitő eső. „Sebaj kicsinyek — mondák szülők

csak ázzunk-ázzunk most., majd mulatunk máskor.* Be is váltották Ígé
retüket, mert múlt kedden helyre ütötték a kicsinyek a mulasztottakat;
< tthon az ovoda kertjében mulattak egyet vendégeikkel együtt. r. 1.

* fciem ér községben Koimár János 8 éves gyermeket annyira meg
verte Balog Imre nevű 10 éver társa, hogy alig van felgyógyulásához remény.

R abló*. L hó l/-én d. e 10 órakor Rogács Péter és Kolompár 
András z.-egerszegi oláb-czigányok betértek a kolosvári (vnsvári járás) nia- 
j -rba. s bementek Artner János majoros szobájába, s ettől erőszakkal elvették 
-zekrénye kulcsát, melyet felnyitva, abból 6 frt készpénzt és egy ezüst zseb
órát raboltak el. A majoros neje künn lármát csapván, a cselédség összefutott 
s a két gazembert letartóztatva, Györvárra kisérték, honnan erős f« dezet. alatt 
Vasvárra vitettek s a járásbiróságnak adattak át.

— A m u ra szo m b a ti ev a n g . te m p lo m  ügye úgy látszik, végre 
mégis a megvalósulás stádiumába lép. Ugyanis f. hó 26-ikán a gyülekezet 
értelmiségéből alakult bizottság a gyülekezet közgyűlése és a felsőbb egv- 
házhatóság jóváhagyásának reményében, 11 ezer forintért megvásárolta a 
Tower (előbb Németh József-féle) főutezai házát a hozzátartozó belsőséggel 
együtt. Ezen területen egyelőre egy imaház berendezését és idővel a gyüle
kezet igényeinek megfelelő s a .áros szépítésére is szolgáló templom feiálli- 
t ísát tervezik. Ezen terv annál is inkább gyakorlatinak mutatkozik, mert 
az épületben levő bolthelyiség, k, a mellett, hogy az id-. igleues imaház felál- 
I■ tusát, nem gátolják, az uj gyülekezetnek szép jövedelmet biztosítanak, a 
melyből idővel az építendő templomra igen jelentékeny alap lesz nevelhető. 
Adjon Isten kitartást e terv kiviteléhez!

~  ^> ilv»nosi köj»*öi:el. Gróf Széchényi Tivadar orsz. képviselő 
ur ó méltósága a kőhidni iskolába járó azon gyermekeknek, kik a magyar 
1 velv tanulásában legjobk előmenetelt tanúsítottak, 10 frtot volt szives ado- 
" auyozni. Fogadja ő méltósága eme nemesszivfiségeért úgy saját, mint meg
oltalmazott tanulóim leghálásabb köszönetét. Kőhida, 1889. június 26-án.

Hunyadi Nándor, áll. i>k. tani tó. 
« liiluliiia/.ó*. Török Ernő kir. közjegyző ur június hó 22-én dél- 

*11 • •1 1 leányosztályhan tartott vizsga alkalmával két jó magaviseletü,
'•oigalmas. szegénysorsu tanulólánykát 2 — 2 ezüst forintossal megjutalmazott. 
Ugyanekkor azon kijelentést és Ígéretet uvé, miszerint mind. n évb■ n, ily 
alkalommal, míg Muraszombatban lakik, hasonlóau fog cselekedni. Tudva 
o/t, hogy nemcsak anyagi, hanem kis/.ámithatlan erkölcsi hasznot von maga 
UtHl a jutalmazás úgy a tanulót, mint annak szüleit illetőleg, nem mulaszt
hatom .1, hogy a fent nevezett, minden jó és humánus dolog iráut lelke- 

1° urnak köszön,temet ez utón is ki ne fejezzem. Fogadja uemeslelkii 
adományáért és Ígéretéért tólem, mint a jelenben megjutalmazottak tanítónő- • 
jetol, halas kösszönetemet. Andalics Gyuláné, tanítónő. I
. C*ieii(llaki /,árvi/.*.gák e hó 22-éu szép számú veiidégek je- !
leuletehen folytak le. — A vendégek számát emelni gróf Apraxm Sergius ! 
is kegyeskedett; ki kitartó türelemmel s folytonos figyelemmel mindkét I 
tanteremben végig hallgatta a Dr. Ivanóczy Ferenc/, helybeli plébános, mint j 
iskolaszéki elnök ur kitűnő szakavatottságával élénkített vizsgákat. A vizs- ; 
gak vegéu ő méltósága a jobb tanulók számára ő forintot adományozni ke- 
gyeskedett; melyért az iskola tanítói gyermekeik nevében leghálásabb kö
szönet ükét nyílvánitják, — óhajtván, hogy ő méltóságát csaladjával együtt 
tauügylink emelésére a Mindenható sokáig éltesse. Cseudlak, 1889. juuius 23.

.» . . . .  tanítók.
~  k ö * * ö n e t. Az .első magyar általános biztositó.tár-

sasag* községünk fecskendőjének vásárolhatási költségeihez 15 frtnyi ado- 
inatiyiiyal járulni szíveskedett, mely nemeslelkü adományért fogadja a község 
nevében leghálásabb köszöuetemet. Sürüház, 1889. juuius 24-én.

Obál János, községbiró.
. ~  „ , ÍV ^ k é u j-k u t l  n u ra s z a k t tü z o n  már korábban létesített 

p.irtveduiu kijavítása, illetőleg kiegészítése terveztetik. — Az erre vonatkozó 
terv.-k es szakértői nyilatkozatok az összes iratokkal együtt Széchény kúton 
^1 .n -on Irl \ ,  Z?Q:* , OZ8Zen,lére vo,tak k'ttíVH, mely munkálatok körülbe- 

1V -9. trtba kerül,:e'Qek* Ugyanezen tervek fölött f. év. június hó 28-án 
«> gyalu* is tartatott. Az érdekelt partbirtokosok a munkálatok tekiuteteben 
/úttal semmi észrevételeket nem tettek, hanem nem egy komolyan kijelenté

l.o v mar beleunt a folytonos fizetésekbe, a legutóbb is 50. 60%Ót Í00 fo
nótokat fizettünk s mi volt hasznunk? pénzünket e lte ttü k  s földünk egy ré
sze. elvitte a haragos Mura, mert a partvédmüvek sok helyen megroiigáltuttak 
A m. kormányunk országunk határútól a Murapartot eg é sz  folytában ki kel
l - U ía E j  ‘ tíllS6*“ réSZbU" “ .. •Wrtok.MK.k, ....  ,wu».

— Ito z sn o  szen d e  szmo meli v-preiiiiuoticsem tyédni. Nej je bíla
csÖdn, záto ka po nasoj kroglíni vecsih mesztah je bilo tiszti dén szenye, 
i záto inalo je bilou kíípczov. i velko ponüvaiiye. Ra/.vüu tóga je escse desca 
biio. Nego sze naj trostajo, ki od placza peneze pobirajo, ka pred tisztim 
dnévom pa je óvódé máié d. c/.é majális pokváro grdi de/.scs. — 1 itak proti 
tem ueprílikam je lübléni bio komaj csakajoucsi rodoviteii dezsc<. — „Ne 
deue nik«»i — niala decza — szó pravili sztari>i — esi mokri zdaj — homo 
sze veszelíli drügoucs.* — ZdrzsaJi szó szvoje obec auye, ár preminoucsi 
tork szó notri d->prines/li mali szvoje zainüdjenye, domá v-ovode ogradi szó 
meli mulatság *<7ginzpodov vréd. —t..

— V * íc |f m é r  vé*zi Koimár János 8 let szlaro d<*te sz.o tak /.bili
pajtásje, ka iii-iIo viipauya je k-gur odzdravlejnyi. —t.

-- T o m a i i j i i .  Tóga mejszec/.a 18-ga dnéva pr<d poduévoni ob 10-oj 
vöri Rogács Peii r pa Kolompár András s/.-Z ila-Egerszega czigánya szta sla 
v-Kolosvár (-asvari járás) v-marov Artner Jánosa svajezara biz.-o pa s/.o po 
sz.ili v-krajzéli klfics od omára, steroga sz.o gór odprli, i ö frtov gotovih 
pejuez i edno s/.r< bruo z.sépno vöro szó porobili. Svajczarova zsena je vöui 

| lármo vcsinílu. dr/sina je vkiip pribezsalá, i dvá gazembia v-lovili szó v- 
Györvár odpelali. odko z-zsaudárami szó dűli gnati v-Vasvár k-járásbiroviji.

Rázlocsni krátki glászi.
ÍB -vórm egyöva. Vu vészi Keled pottleg .Janó.'háza s/o sze ete 

niejsz.ee/. 17-ga dnéva obláczke dőli püsztiü, vödé je toiko leklo, (la hi sze 
vs/.e csatomé odprle. — V-Kő<z< gi hodmicsi houvédski huszárje tá ni hajó 
szvoje Illesztő, odkud sz.o '/.se dugó lejt |*se|ejnye meli oditi. ete lliejszecz 
2o-ga dnéva odido v-Eg*rszeg. — Heineczberger Adatna, ki je pri törvény- 
széki bio pisz ics i náglo je niroii uvegvo inertvo fejlő szó szekzerali sz- 
poznali sz.o. ka je od uágloga zsuloczimga betega mogao hitrn preuiiuouti.

— Z -d n iiio v iiie . Gróf Festetmu Lij<»s l»re/. nzlüzshe hodoucsi ru- 
-szuski ezredes, ki je Gróf Festetich Tassila králesy.koga kamarása sztricz
bio, je ete m.-jszecz 17-ga dnéva üü lejt sztaroszti v-Döblingi mrou. .— Za- 
lavármegyöva soulszki vucsitelje popr*ik do július lő i 16-ga dnéva v-Csa- 
kovezi veliki yyülejs derzsali. — D.i szega rnao Flaiidrianszkoga grofa (po- 
leg Kaniz.se) na Pallinbi’ hodousse veliko imánye je z-Budapesta Kollerits 
Pál /.a 4 milliouunv írt dőli kiipo, ki ono zdaj po p irezeili scsé odávati.

Árvav 8cevan v-Zala-Egerszegi fi kalis i fiskáliske kaim re pr< dszednik 71 
leta Sztnroszti je ete me|szecz i7-ga dnéva mrou. — V-Tokaj vreh; je ta 
filloxera vu relikom mertüki vö vdárila. — Na Alföldi dos/.ta sáskov jeszte, 
v-Szentesi i Hódmezővásárhelyi szó veliki kvar uapravili.

O d i . \ íii.s/,!tog:i k r á ja .  V-Párisi vöposztávlauye vs/.ákdén 80 
do 100 jezer düs poglédne. Oni racsun, ki szó je poglednoli do etoga mej- 
szecza bilou: 4 milliounov 210 jezér 592 Has. — 0<1 Edison phonográfie 
8ZO escse vékso phonografio naisli. — V-Paris na szpevauye je escse z-Pe- 
csüja dalárda Midi pozvára. — V-Bukar -sti szó mechaniske mötie (legyező) 
gór naisli, — V-Gotbábi ta mertva ttjla z-e vu velikom mertüki zezsgéjo. 
Vu etom leti szó zse 60 mertvi tejl zezRgali. _k.

— I'ii d o n i ás  n i .  A inuraszomhat i gazdasági fió.k-egyeslilet 1889. ju
uius 15-én hozott választmányi határozata folytán felkérem a szombathelyi 
gazdasági kiállítás megválasztott bizottsági tagjait, hogy a járási lóálló- 
máuynak a kiállításba beknonása — s egyehh ezzel kapcsolatos kérdések 
megbeszélése végett július 6-áu d. u. 2 órakor a muraszombati kasinó he
lyiségében megjelenni szíveskedjenek. Muraszombat, 1889. juuius Iti-án.

hocács Károly, g. egv. titkár.
— Hogy g y e r m e k e in k  minden felügyelet nélkül őgyeleguek az 

utszákou, megadta az árát Gorza József hason nevű 9 éves fia, ki a f. hó 
24-én tartott országos vásár alkalmával valószínű pajkossághól egy lovat ol
dalba döfött, mire a ló lábával a fiút úgy arc/.ba rúgta, hogy az 'legott ösz- 
szeesett és még most is élet-halai közt lebeg.

„X em  s i lc l lc in  k a l in á i i a k ,  hagyjon lukit a csigánynak ebbe 
a csudar melegbe* mondja Kovács Ferenc/., k irály fai illetőségű czigány regu- 
lá/.ó káplárjának Nagy-Kaui/sán. de az természetes nem engedett a 48-ból. 
hisz honvéd volt. Elkeseredett erre a hős czigány s jun. 21-én a kincstári 
katona-öltöny nyel gyönyörűen adjusztirozva elillant s keresett magának valahol 
hiis helyet. Nevezetes a dologban, hogy már vagy 15 évig keresték mint 
hadköteles szökt vényt; rendőrségünk eidól-hokrot átkutatott, míg végtére 
május hóban egy sűrűben fellelték he is sorozták mindjárt a kanizsai houvéd- 
zászióaljhoz, honnét azonban megszökött bebizonyítva, hegy a vér nem ta
gadja illeg  magát.

Vegyes rövid hírek.

Nyomatott Grilnbaom Márk gyorsanjtájaa Muraszombatba,,.

A n n ' g y K  led községben Jáuosháza mellett e hő 17-ikén 
oliási telhó'Zakridas volt. Mintha az, ég minden csatornája nyilf volna meg, 
oly nagy mennyis, gl eu zuhogott alá a viz. -  A Kőszeg,állomásozóhonvéd- 
huszarok elhugyiák eddigi állomásukat, ahonnan már évek óta kívántak el- 
helyeztetm E hó 25-én el is utaztak már Zala-Egerszegrc. -  Oemeczbor- 
ger Adum volt tszeki írnok hullája felhouczoltatván. rögtöni halálának okául 
heveny gyomo.l.ib const... ti Itatott. -  A velenczei tudományos akadémia dr. 
li .do Antalt, lioder Adóit szombati., lyi tanító fiát az olasz irodalom körül 
“ ülsztotta ‘e‘ t'1,S,neré8KÜl’ " h,í l6-án tartoti ülésében, kültagjának

. A Fesietich Lajos gróf, szolgálaton kívüli orosz ezre-
des, ki grot Testetich lassilo kir. kamarásnak nagybátyja volt, f. hó 17-én 
,6 eves korában Doblingben meghalt. -  A zalamegyei ált. tauitó-testület 
közgyűlésé jul.ua 15-16-áu Csáktornyán tartatik meg. -  Az eddig aflau- 
dr.ai grot tulajdonát képezett paliul terjedelmes uradalmat (Nagy- Kanizsa 
mellett) Kollerich 1 al budapesti iparos vette meg 4 millió frankért, aki ezt 
most parczellánkeut szándékozik áruba bocsátani. -  Árvái István zalaeger
szegi ügyvéd es az ügyvédi kamara elnöke f. hó 17-ikén 71 éves korában 
meghalt. -  lokaj hegyekben igeU Brős mérvben lépett fel a filloxera. -  

as ajaras van az alföldön. bzentes és Ilódmezővásárhelv határán nagy pusz
títást okozott. "

- A  k l i i r ö ld r ü l .  A párisi világkiállítás, naponta 80-100  cser 
egyen M m tp .  A látogatók száma jnnius hó 15-ig 4 millió 210 ezer 592-r« 
megy. — Üdíson pbonografját felülmúló uj fonográfot találtak fel. — A 
paris, „agy hangversenyre a pócsi dalárda is meghivatott. — Bukarestben 
un c inni us legyezőt talaltak tel. — A holttestek megégetését Gothábau már 
nagyban gyakorolják. Az idén 61 holttestet hamvasztottak el.

Szerkesztői üzenetek.
tésével i„ iV h  üinlitoim tol önzetlen fáradozásukéit e számmal hálás köszönetem kijelen- 
be-bekösz.,..»mi»ií!!,Zek’vd,íö hlSZei,i;  ez?llt.úl '‘r,ítieti magyar czikkeikkel miuél többször 

, . ‘ , ’ * '‘s fi* fi* barátaimnak. Csak tovább a munkával - üdveinket
S í k  talV alkal"111, . ‘bán rendeaai -  K. B. urnák! A f iré in ia .’

, Imáját tót. dr. Ivanóczy 1-erencz csendlaki plébános ur gyűjtögeti • ha irvüitött 
lessek oda küldeni, ö köszönettel fogadja. Egy t a n ü ^ b ir á t n U . CzYkkéí a 

Inár’nem 'fo'üm kT111” maV " . k ö s s ü k .  -  Többeknek. Közleményeiket ezentúl 
t«ojuk annyira roviditni, mert terünk hosszabb czikkek közlését is  megengedi.



M ellék le t a  „M uraszom bat és vidéke**

Irodalom.
(Az e rovat alatt ismertetett könyvek, folyóiratok stb. megrendelhetők 

Grünbaum Márk könyvkereskedése .Utal Muraszombatban.)
— A fürdőbe utazók figyelm ébe ajánljuk, hogy el ne m ulasszák megszerezni az 

„ Ú tm u ta tó  m e n e tr e m lk ö n y v  ju l i u *  h a o i  j i i z e t é t  Ez az egyetlen könyv, mely az összes mér
sékelt áru fürdőjegyeket tartalmazza, filrdójegvek vétele pedig jelentékeny kedvezménynyel 
jár. — Óva intjük a közönséget az idegen nyelvű, külföldről' importált utazási könyvek 
megszerzésétől, melyek az utazót tévútra vezetik, miután sem a ffirdőjegyekról, sem a 
nagy számban fennálló mérsékeli áru menettérti jegyekre nézve nem tartalmaznak föl- 
világositást.

„Hinlapesti H írlap.* (Szerkesztik és laptulajdonosok: Csukásai József és Rá
kosi Jenő.) A „Budapesti H írlapinak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alap
ját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét : minden pártérdek mel
lőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval : m agyarság ! Viszont 
az ország legkiválóbb intelligencziája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly 
módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfénye
sebb eredményt a „Budapesti Hírlap" érte e l;  legnépszerűbb, legelterjedeitehh lapja az 
országnak. A külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztőségnek annyi belső 
•agja van, a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik. Minden fontosabb bel- vagy kül- 
íöldi esemény felöl rendes levelezőn kívül saját külön tudósító értesít közvetlenül; a távirati 
szolgalat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk : nem történik a világon 
semmi jelentékeny dolog anélkül, hogy a „Budapesti Hírlap* arról rög'öu ne adjon bű és 
kimerítő tudósítást. A „Budapesti H írlapi politikai czikkeit Ivaas Ivor báni, Rákosi Jenő, 
Grünvsld Béla, Balogh Pál írják más kiváló hazai publiczistákkal, híven a lap független, 
magyar, pártérdekeket nem ismerő szelleméhez. P o litik a i Ilire! széleskörű összeköttetések 
alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat a 
gyorsírni jegyzetek a'apján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felől távirati 
értesülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb köz
ségben is bir a lap. A „Budapesti Hírlap* távirati tudósításai manap már teljesen  
egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett h írszolgálatával. Európa összes 
metropolisaiban Uondontól Koiistaiitiuápolyig saját tudó->itók vannak, akik úgy az ott tör
ténő eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó híreket rögtön megtáviratozzák. A 
külföldi rendes tudósítókon kivQl minden foMtosabb esemény felöl a szerkesztóseg külön 
kikiildetésü tagjai adnak gyors és bö értesítést. A „Budapesti Hírlap" e czélokru havon- 
kint oly összeget fordít, mint amennyi ezelőtt 10 évvel még egv-egy hírlap egész költ
ségvetése volt; de sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő or
gánuma a sajtónak. A „Budapesti Hírlap* Tárczarovata a lapnak egyik erőssége s mindig 
gondot fordít rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napi rovat okát kitűnő zsur
naliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. Rend
őrségi és törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is min
dig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet foglalhat minden család  
asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megta
lálja mindazt, a ini tájékozására szükséges. A regénycsarttokban csak kiváló írók leg
újabb müveit közli.— Az előfizetés fe ltéte lei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 
i frt öO kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerübben postautal- 

v.inynyal eszközölhetők következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap* k iadóhivatalának,
IV. kerület, kalap-utcza 16. szám.

- „Nevezetesebb bűnesetek a budapesti kir. törvényszék levéltárából" czimü műre 
megrendelési felhívást bocsát ki Lampel R. (Wodianer F. és fiai) udvari könyvkereskedése 
Budapesten, Andrássy-ut 21. szám alatt. Szerkeszti Kosutány Géza budapesti kir. törvény
széki bitó. A vállalat első kötete Erny György meggyilkoltatását (1875. aug. 11-én) fog
lalja magában és egy önálló egészet fog képezni. Megtalálja ez összeállításban a bíró, az 
ügyvéd, a rendőr s a társadalom minden müveit tagja azon anyagot, mely egy tapaszta
lattal értelmesebbé vagy óvatosabbá teszi; mert a vizsgálat adatai mondhatni szóról-szóra 
vétettek fel benne. — Á mű előfizetési ára 1 frt, mely összeg legczélszerübben postautal
ványon a kiadó könyvkereskedés czimére küldendő. Gyűjtőknek ti példány után egy tisz- 
eletpéldánynyal szolgál a kiadóhivatal. Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe-

A párisi k iá llítá sra  utazók figyelmébe ajánljuk, hogy az „ Ú tm u ta tó 11 magyar 
I iviitalos menetrendkönyv f. hó 23-án megjelenő julius havi füzete, mint külön mellékle
tet a budapest-párisi és páris-budapesti teljes menetrendet fogja tartalmazni valameituyi 
útirányon át. Valamennyi állomás Budapesttől Párisig és vissza egy menetrendben lesz 
összefoglalva, ami semmiféle más menetrendkönyvben sem magyar, sem más nyelven nem 
található meg. Ezen kívül az „Útmutató* tartalmazza a teljes páris-londoni menetrendet

1889. év i 27 -ik  szám éhoz. __ __
I is, ami a közkézen forgó menetrendkönyvekben szintén nem található meg. Ily módon az 
I „Útmutató" nélkülözhetlen szolgálatot tesz a Parisba utazóknak, megszerzése tehát minden 
I utazónak érdekében fekszik. Az „Útmutató" kiadóhivatala Budapesten van, VI., Podma- 

niczky-utcza 17 b szám alatt.

| ~  HIRDETÉSEK.

i 848,869 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré 

I teszi, hogy Nagy Jenő m. tiszti ügyész végrehajtatónak Zelkó János és társai 
I végrehajtást szenvedő elleni 121 frt 05 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
I végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék ta muraszombati kir. 
j járásbíróság) területén lévő Szent-Sebestyén községben fekvő a 25 sz.tjkvhen 
, A. I. 1—8. sorsz. alatt felvett 58 liázsz ingatlanból % részre az. árverést 
j 357 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
i megjelölt ingatlan IHNÜ. év i ju l iu *  l»ó 3 » -íU  n a p já n  délelőtt 10 
j órakor szent-sebesfyéni községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen 
j a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan beesárának 10* „-át vagyis 
{ 35 frt 7o krt készpénzben, vagy az 1881. LX t ez. 42. §-ában jelzett ár- 
l folyammal számított és az 188'. evj november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt 

igazságügyminiszteri rendelet 8-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
I kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében 

a bánatpénznek a bíróságnál tdőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
I elismervényt átszolgáítatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1880. 
! inárczius hó 20-ik napján. KOVÁCS KAROLY, kir. aljbiró.

43818H9. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. tcz. 102. §-a értelmében 

ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróság 3642. számú 
végzése által zágrábi szabadalmazott bőrgyár végrehajtató javára, Neumann 
József muraszombati lakós ellen 692 frt tőke. ennek 1886. évi február hó 
16. napjától számítandó 6".. kamatai és eddig összesen 40 frt perköltség-kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 

1 es 1328 frtra becsült 40 telit nbőr, 3 ténymázbőr, 10 zergebőr, 13 disznóbőr,
| 4 litgának való bőr, 7 borjúból-, 4 fekete horjubör. 9 fejbőr, 32 talp, 20 fe- 
| kete fejbőr, egy fél talpbőr, 50 nyersbőr, 20 nyersbőr, 1 mérleg sulyokkal, 

1 heréit ló és 1 kis szekérből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek az 1752 89. számú kiküldést rendelő végzés folytán a 

helyszínén Muraszombatban, vagyis alperes lakásán leendő eszközlésére 
1MH9. év i  ju l iu*  hó  !-*« n a p já n a k  délutáni 2 órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. S$-a ér- 

j telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak, 
i Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-á- 
’ bán megállapított feltételek szerint kifizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1889. évi június 17. napján 
I ZISKü GYÖRGY, kir. bir. végrehajtó.
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*(Rectal-beli>ve.lés)
Oddlt légcső-hurut. tüdó-hnrnt sth

Gázkigőzölgés
gyógy it tuherknlózistíaszKór. aszttima) I

A leghihetetlenebb, a látszólag 
legelérhetetlenebb ideálja az or
vosoknak tüdóbajt gyógyít hat ni . 
most egész teljességében el van 
érve. Világhírű tanárok é* or 
vosok hizonyitványa. gyógyítot
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok. cs. k tisztek stb. köszönóira- 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldönthetlen bizonyítékul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyobb kiír ha _  
rasztúbb életmód ismét megkezdhető." — Coritil tanár 
mánál a h-h-kzet hiánya azonnal (•sokkén. Teljes gyógyít.

zakban való alkalmazás - -  a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a l ’ectal-belövellés általi 
kigőzölgési gyógymódnak meg
lepő. nem is sejtett sikernek. 
.— l ’élda gyauá«t általánosság

ban nyilatkozik dr. Bergeon tanár  
és dr. Morei s „Köhögés, kihányás, 
láz. csórgölárma. vérköhögés három 

nap titán enyhébb, végkép elenyészik — 
álom és étvágy visszatér. Testsúly nö
vekvése ‘ . —1 "kiló hetenként. A legfá- 

Verneall ta n á r : „Aszth- 
gyatrau már 8 nap alatt

- Unja ni in lleaumetz tan ár: „Üdült lé'csó-hurut teljesen gyógyittatott" - tr a n -  
zrl tanár, dr. S iatz osztálya; „Láz, éjjeli izzadás. köhögés, ki hányás elenyészik — 
nagy éhség  K övetkezik be — tesisulynövekvés 5 kilóig." — l>r. M’Lauglilin: „’i"  nagy
fokú tu ic rku lóz is  közül mindannyi gyökeresen gyógyittatou." -  Ugyanígy nyilatkoz
nak a iietegek is. (A gyógymód magában nem terh ;s, m-in háborító és mind n bajko- 
»etkezinény biztosirva.) A cs. k. kiz. szab. gá/.-kigá/ölgési készülékei (Bertái*  
belő vei lo) használati utasítással orvoson részére cs mugáiihaszuálntra. úgy a gáz 
elóallitáslioz szükséges Kellékeket szétküldi készpénz tizetés avagy postai utánvét 
mellett s  frtjával, gázmérővel 10 ír tjá v a l:
Jled. d r . A ltm a n u , B écs , V I I .  M a r ia h i l f e r s t r a s s e  7 0 .

Hó hm. K r u o a u ,  1838 márczius >. Kollega ur! A tuberkulózis tüdőbefo- 
Ivasztásnal; e-'v igen kényes esetében az Ön kigózölgö-készülókével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. t  A  X TE  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 1837. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen illapotom tovább is fennáll, úgy hogy 
(Siti. 5 2 - 3 1 )  _________ H ala d a tb ó l

egészséges v i gyök.
SZABÓ JÚ LIA .

Mária-czelii gyomorcseppek,
je les hatású  g y ó g sz e r  a g y o m o r  m inden bdn- 
ta lm a i e lle n , és te lü lh iu llia t la n  az é t  v á g y  h iány  
g v o n io r g y e iig e sé g  rósz sza g ú  le l ie l le t . sz e le k , s a 
vanyú  fe lb ö fö g é s  k ó lik a , g y o m o r lia r u t, g v o n io r -  
ésjés. lu ig y k ő -k ép ző d és. tú lsá g o s  n yaik ii-kép /.b d es  
sá r g a sá g , undor és  h ányás, főfájás (lm  az a g y o -  

W - é ,  m órból ered), g y o m o r g ö rcs, sze k sz o ru la t , a g y o - .  
m órnak tn lí'-rh e ltség e  éte l é s  ita l á lta l , g i l is z ta  
lép - és m á jb e teg sé g , ú g y sz in té n  a ra n y -e res  bán- 

ta lm ak  e llen .

| E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á la t i  u t a 
s í t á s s a l  e g y ü t t  4 0  k r .

K özponti szé tk iild ési raktár n agyban  és  k cs in v b en :

BRADY KAROLY
„ a x  ú r u i ig .v a l l i o z * *  cz im ze tt g y ó gyszertáráb an  I t r c u i z i c r b n i .  

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

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52 — 7)

,  ! ! !  M in d e n k i  ! ! !
{ !!! jiiegtiikarit 100 százalékot!!!
a  a következő társvak megrendel óm- á lta l:
J  Tökéletes posztó-nadrág (tet>zés szerinti nagyság) előbb 4 frt, most csak 1 frt 55 k r \  
^ T ökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) elsőrendű minőség előbb 4 t‘rt£  
f  HU kr.. most csak 1 frt 95 kr. . . .  . . .  t
^ T ökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) legfinomabb minőség előbb 6 frt. 1
^ most 2 frt 80 kr. .........................  {
^ fiyerniek-öltöiiyök 2—10 éves gyermekeknek mosőszővetböl 1 frt 30 kr, I frt 50 kr.,.
# I frt 30 kr, egész 2 frt 2o krig.
•  Mosó és zeug-nndrág munkásoknak 9* krtól 1 frt 80 krig. 
k (íyeriiiekriilia (ti éves) finoman kiállítva előbb 2 frt, most csak 90 kr 
M iyermekriilia finoman kiállítva, a legfinomabb cretonból (6 éves) ebibb 3 frt 
|  csak 1 frt 10 kr
k Női ing hímzéssel Kiesen vászonból előbb 1 frt 50 kr , most csak 80 kr 
f  Sói ing hímzéssel, bórvászonhól, elöld) 2 frt 20 kr., most 1 frt 10 kr.
\  Sói ing Chifibnből legfinomabb hímzéssel előbb 2 irt 10 kr., most csak 1 frt 20 kr 4 
(M unkás Ing legjobb minőség, minden színben 80 kr, 9* Kr., 1 fit, 1 frt lo árig. J 
I  Egész féri! öltönynek sz ö v i, minden sziliben 4 frt. 1
* Egy elegáns kalap legújabb minta 1 frt 50 kr. *
(  Nadrág rendelé-on I szükséges a fejbóséget, nadrágnál pedig a liosszu-ágotj
# centiméter szerint megjelölni, gyermeknél a kort. a szétküldés a  h-gponto tlibán 1 
|  utánvét mellett eszközöltetik. — Nemtetsző visszavetetik, és a pénz visszaküldőnk (
(  Érdemes, hogy mindenki kisérletkép«-n rendeljen, hogy meggyózódjcK a jutányos ,ir-( 
g ról és az áruk jó minőségéről. Kéretik a czimre jól figyelni. L .
f  I i i  ® M  *».• I n - f n n n n t m n n ln n  C w n n n t  IÁI n  n  n n n  k n  un

{(393. 2 5 -8 .)
\ ' s i  Iníernationales Export-Waarenhaus'^

W ien , I.. 84«>l»>messcrga^sc yjr. 7.

(384.50— 12.) » » ! l i o i n o i y  i u i é s  ! ! I
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akár kölcsön felvevésére, akár családoknak hagyományai (anieiinyibeii egy b iztositó  
levél egyenlő kész pénzzel); eladósodott ház- és fold birtokosok péi, -.viszony.-i n i . 
rendb-hozására kiválóan alkalm as, miután esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás 
esetén a biztosított töke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják meg ; uj háza
soknak is fontos a nő és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kaiic/.ioként 
való deponálásra.

Egy életb iztosító  levél minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és 
legjobb topén /, ennélfogva minden takarékpénztár előtt előnyt érdemlő Hogyan és mily 
műdön szerezhető egy ily biztosító levél a legjobban és legelőnyösebben, ez érdemben 
szóval és Írásbeliiig titoktartva a legmegbízhatóbb felvilágosítással szo lgál: B iztosí
tási főfelügyelő Klein, L, Ko hl messe rgasse í .  IV. em elet. Található 2-tól > óráig.

K lt 'ió r a d u s o k  e g é s z  a  <)(» é v e s  k o r iig .
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Minden könyvkereskedésben, valamint az összes vasúti állomás kon i 
miét jegy-irodákban kapható és megrendelhető az ^

Ú T M U T A T Ó (117. 3 - 1 .)
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k-K■ és közős közlekedési vállalatok egyedüli s hivatalos meuetrendkónyvé
jú l i u s i  fü z e te ,

i magyar, osztrák , közös . külföldi közlekedési vállalatok legújabb meneti-' 
y i  jeivel, iiazai és külföldi utiirányokkal. térképpel s sok hasznos tudnivalóval. -  I- 
o T e g y  dűli magyar menotrendkönvv fölöslegessé tesz miii l-'ii más külföldi hasonló hí 
j^ v e t, miután ebben a külföldi utazásokra nézve ép oly pontos utasítások foglal 
á ln a k , mint a hazaiakra nézve

A párizsi k iá llítá sra  utazók figyelmébe ajánljuk, hogy a júliusi tüze,- 
lön mellékletként tartalmazza a hndapest-púrisi és páris-itudapesti teljes 

iy» iietreiulet alamenuyi útirányul át. továbbá a páris londoni m enetrendet, amo- u  
^ l y e k  a közkézen forgo menetrendkónyveklien fel nem találhatók s ezért az „Útmutató" « |  
S&nélkUlozlietien szolgálatot tesz a Parisba utazóknak.
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^Kiadóhivatal: Budapesten, Podmanitzky-utcza 17. sz.^
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