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V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A P .

A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a „Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye.
M EGJELENIK MINKÉN VASÁRNAP. &  1

E l ő f i z e t é s i  á r :
Kgész évre 3 frt. Félévre 1 frt 50  kr. Negyedévre 75 kr. 

Egyes szám ára 10 kr.
E lőfizetési pénzek és reclamatiők a kiadóhivatalhoz 

(Grüubaum Márk) intézendók.

Felelős szerkesztő : TAKÁCS R ISTVÁN Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
a szerkesztőséghez küldendők.

Kiadó-tulajdonos: H irdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr
G R Ü N B A U M  MÁRK.  többszöri hirdetésnél soronkint t* kr. Rélyegdij 30 kr.

. _________  * N y ilttér petitsora 25 kr.

Előfizetési felhivás.
Július hóval uj előfizetést nyitunk a „Mu

raszombat és vidéké “-re, mely ezentúl csak
is magyar nyelven jelenik meg.

Meggyőződtünk arról, hogy közönségünk
nek egy állandó lapra, mint hű barátjára, 
szüksége van.

Lapunk kitűzött czélját ezentúl sem té
vesztjük szemünk elől, a magyar szellemű 
közművelődést Muraszombat és vidékén, Ma
gyarország határszélén fejleszteni, ez leend 
tovább is főtörekvésünk.

L a p u n k  e l ő f i z e t é s i  á r a :
Egy évre . 3 frt — kr.
Fél évre . 1  „ 5 0  „
Negyedévre— „ 75 „

Az előfizetési pénzeket legczélszerübb 
postautalványon küldeni a kiadóhivatalhoz.

Hazafias tisztelettel
„Muraszombat és vidékeu szerkesztősége és 

kiadóhivatala

Yásár-jog.
Muraszombatban a legnehezebben rendez

hető kérdés, mert bár mindenki óhajtja a 
község előrehaladását, óhajtja jólétét, vágyó* 
nosodását — mikor a közhaszon létesítésére 
szükséges pszközök megválasztására kerül a 
sor: nincs, nem lehet a megállapodás olya.nuyira 
legjobb, kinek-kinek a maga nézete, hogy 
ha nem az létesül, a másiké nem kell — 
maradjon inkább minden úgy ahogy volt.

Az egész vidék minden jelentékenyebb 
falujának aránylag sok is a vásárja — van-e 
haszon belőle, azt már azért sem kutatjuk, 
mert mi is ép úgy tudjuk a vásárok teraéuy- 
telen hátrányos viszonyait, mint bárki más; 
— de kénytelenek vagyunk járásunknak az

országos és megyei közforgalomtól távol ma
radt helyzetét, akarva nem akarva olyannak 
ismerni be, mint a milyen az valóságban — 
s akkor vásárainkat szükséget pótlóknak kell 
mondanunk.

Szükségesek vidékünkön a vásárok, mert 
általános a panasz, hogy a föld népe már sze
génységénél fogva is képtelen terményeit a 
távoli nagyobb piaczokra szállítani, hol drá
gábban adhatná el s kénytelen úgy a hogy 
s akkor a mikor kérik adui túl azokon, nem 
számitva a kényszer-helyzetet, midőn: bármi 
áron eladni, minél gyorsabban pénzhez jutni 
életkérdés.

De szükségesek vidékünkön a vásárok a 
most említett nagyobb jelentőségű forgalmi 
viszonyok javításán kivül— a mindennapi élet 
krajczáros czikkeinek a viszonyokhoz mérten 
lehető kényelmes beszerezhetése végett is.
— A legnagyobb szükség ép e kicsinysé
gekben észlelhető.

Köztudomású dolog, hogy vagyouosabb 
I gazdáink, gazdasszonyáink konyhakertet a 

naponkénti elárusitásra »">rt nem rendeznek 
be, mert — nincs vevő alkalmas időben, — 
és ép oly köztudomású az évek óta napról- 
napra hangosabb panasz, hogy a nem föld
birtokából élő kisiparos, kereskedő, hivatalnok 
kevés szükségletét tetszése szerinti időben 
néha háromszoros árban, ha beszerezheti —
— szívességből.

Ilyen a helyzet átaláuosságban szólva itt 
Muraszombatban, hol a nagy földbirtokosok
tól kezdve, a legjobb módú közoirtokos, hi
vatalnok, kereskedő, kisiparos és zsellér — 
napszámosig a különböző társadalmi osztályok 
képviselve vannak, — s van Muraszombatban 
évenként 7 országos vásár. H eti vásár, napi 
piacz azonban nincs, pedig vásárjog van.

E jog miatt, e jognak a magán és köz
érdek tekintetében lehető legbaszuosabb ér
tékesítése miatt — a magunk javáért vegyük 
figyelembe a kővetkezőket:

A vásárjoguak is kettős természete van, 
melyszerint az nemcsak azt jelenti, hogy a 
jog tulajdonosai a megtartott vásár jövedel
meit élvezik, netaláni kárát hordozzák, — 
hanem azt is jelenti, hogy joga van az el
adó-vevő nagy közönségnek áruja és pénze 
kicserélése által szükségeit a viszonyok sze
rint kielégíteni. Természetszerűen következik 
ebből a kettős jogból, hogy ha van jog vá
sárokat tartani, legyen e jog olyan, használ
tassák úgy, hogy a vásáron az eladó-vevő 
nagy közönség is kielégíthesse jogos igényéit, 
— mert akár egyik, akár másik érdek, ha 
háttérbe szorittatik, maga a vásárjog szenved 
általa.

Muraszombat helyzetét tekintve méltán 
kérdezhető: az itteni százados vásárjog akár 
a jogosítottak, akár a vidék, akár a nagy 
közönség érdekében váljon helyesen van-e 
szabályozva, felhasználva?! — Sajnálattal kell 
bevallani, hogy sokan vannak, kik a Mura 
szombatban gyakorolt vásárjogot ma már, úgy 
a mint gyakoroltatik, inkább károsnak tart
ják a jogosítottak érdeke, és a nagy közön
ség igényeire nézve is. — Igazuk vau. — 
Muraszombat ma uem az, a mi volt csak 
10— 20 évvel ezelőtt; sok minden változott, 
sok oly szükség támadt, mi az előtt isme
retlen volt, más tekintetben pedig semmi 
helyzet nem javult annyira, hogy uj kereset
források nyíltak volna ; minden fokozott szük
ségletet ma is a régi jövedelmi forrásokból 
kell és lehet fedezni s a mi nagyobb baj — 
ma is a régi módon.

Ez káros, ezen változtatni kell.

Annyi szenvedés után.
— Elbeszélés. — (Folytatás.,)

A uépgyülés szónokául a haladó párt kiváló 
tagját, Kendefy Béla fiatal ügyvédet szemelték ki.

A uépgyülést a hirdetett időben meg is tar
tották; ezrek és ezrek feszült kíváncsisággal vá
rakoztak a téren, az idő telette kedvező volt.

Kendefy lépett a szószékre fekete magyar 
öltözetben ; arcza ihletettségel árult el, tűz su
gárzott szemeiből, egész magatartásán méltóság 
és keltem vonult át.

A mi külsejét illeti, ő szép férfin volt; kö
zép magas termet izmos vállakkal. sötét geszteuye 
szinü haj, gondosan ápolt rövid körszakái, s majd
nem még p-lyhedző bajusz köriték a szabályos 
arczot; életének csak 20. évét töl tó be, tudomá
nyos készültsége, társadalmi állása sok mamának 
figyelmét vonta magara, néhányan hálójukat is 
kivetették a halfogásra, mert persze ez már igy 
szokás a világban; sokan szerették volna család
jukhoz bilincselni egy láthatatlan s mégis oly 
erős kötelékkel, de hiába vetettek tőrt, Kendefy- 
uek egy szive volt, de az sem volt mar az övé.

Térjünk tehát vissza a uépgyüléshez.
Kendefy a rögtönözve összetákolt szószékre 

lépett, a zajongás, a moraj lecsillapodott s a mély 
csendben felhangzott az ő érczes szava:

„Polgártársak !
Márczius lü-ike volt a mi ébredéHÜnk napja,

ekkor tűnt fel hazánk egén a szabadság hajnala, 
mely boldogságot, jólétet volt hivatva árasztani 
a testvérhaza minden népeire.

A régi szolgaláucz milliók kezéről hullott le, 
milliókat nyertünk meg a hazának, alkotmányunk
nak, melyet királyi szó szentesített.

Törvény előtt egyenlők lettünk, hiszen egy 
hazának vagyunk gyermekei.

Gondolatunkat szabadon nyilváníthatjuk a 
sajtó terén, felszabadult a szellem az ő nyűgei 
alól, származása nem akadályoz senkit tanulmá
nyaiban, mert kivívtuk a gondolat- és tanszabad
ságot !

Sérelmeinket orvosolaudja a fővárosban éven
ként megtartandó országgyűlés, mely mellett az 
ország kormánya, a minisztérium felelős szavaiért, 
felelős tetteiért.

A haza minden népének egyenlő jogok biz- 
tositvák a szentesített törvényekben, s most már 
jogosan megvárhatjuk vala, hogy a nemzetiségek 
lemondva a százados fondorkodásról, velünk, kik 
ókét testvérekül fogadók, vállvetve munkálódjauak 
közös hazánk jólétének gyarapításán!

Es a Gondviselés keserű csalódással sújtott 
bennünket.

Ország-világ-ismerte titok, hogy az átkos 
bécsi kamarilla a zavarosban aítar halászni; ha a 
népek felszabadulnak a járom alól, jól érzi, hogy 
bűnös játékának, hatalmának vége lesz; de édes 
az az önkényuralom! Mit neki a népek millióinak 
boldogsága, egy megifjodott hazának jövője.

El kell taposni — ugymoud, a fejledöző csi
rát, mert ha fává nő, késó lösz már lerombolni; 
meg kell tagadni a magyartól mindent, le kell

tiporni, leigázui, s majd ha lábainknál fetreng. 
akkor kell vele szóba állani, akkor kell eléje felté
teleket szabni — kegyelemből.

„És reánk uszitá Jellasichot, a hazának min
den más nyelvű népét forrongásba hozta ellenünk, 
Jellasich vad hordája áttört a Dráván, városain
kat, falvainkat gyújtogatják fel, gyermekeinket, 
védtelen aggjainkat kegyetlenül legyilkolják, asz- 
szonyaiukat, leányainkat, legféltettebb erényükben 
becstelenitik meg; eltűrhetitek ezt tétlenül?"

„Nem! halál rajok!* riadt fel sötéten ezrek 
haugja és számos kéz szorult ökölbe.

„Van-e köztünk — folytatá a szónok — ki 
láugoló örömmel ne üdvözölué a szabadság vív
mányait? van-e, ki vissza óhajtja a szolgaság 
napjait? ki lemond a jogról, hogy mint ember 
éljen, ki gyáván kardesapás nélkül letegye fegy
verét vad ellensége kezébe?*

„Nincs, uiucs, nincs!* — hangzik fel a hall
gatóság szava lelkesülten.

Es még azt kérdezem — mondá Kendefy
— van-e köztetek, ki leengedi gyilkolni gyerme
két, őszült apját, erőtlen anyját, ki megbecstele- 
niteu’ engedje nejét, testvérét............?“

„Halál a rablócsordára!* volt ezrek válasza 
és ökleiket a magasba emelve fenyegetőztek.

„ügy van, halál reájok! — dörgé a szónok.
— Kossuth, e lángle-lkü vezérférfiu az országban 
jár-kél, szavára földből búvik elő sereg sereg 
után, kéz-intésére ezrek mondanak búcsút övéik
nek és sorakoznak a szent szabadság zászlója alá. 
Az ország nagy, veszteni való időnk nincs, az 
ellenség az ország szive, a főváros felé tör; ily 
körülmények, közepette indítványozom, hogy ue



Muraszombat mint a járás székhelye, egy
felől Zalavárinegye, másfelől Stájerország s 
annak jelentékeny városa Regede szomszéd
ságában oly helyen fekszik, minden nagyobb 
országuttól, minden vasúti forgalomtól távol, 
hogy ma már életkérdés a folyton szaporodó 
népessége miatt is — gyarapítani minden 
jövedelmi forrását, gyarapítani főként úgy, 
hogy az támasza legyen földmivelésének, tá
masza fejlődni kezdő kis-ipara, és kereske
delmének.

Pedig a kereskedelmi tudomány mai előbbre 
haladott állása bármi sok kedvezőtlent mond 
az országos és a heti vásárokra, és ha mi is 
elismerjük azok általános igazságát, — a 
szomorú valóság előtt sem hunyhatunk sze
met, s ha nincs módunkban termény- és ipar
csarnokot állítani, mutassuk be terményein 
két, ipari és kereskedelmi czikkeinket a 
piaczon kosárokban, vásári sátrak és kisbol
tokban — de igyekezzék ki-ki sajátját be
vonni a nagyobb forgalomba, hogy az érték 
nagyobbodjék.

A régi módon ez el nem érhető, az éven
kénti 7 országos vásár sem a járási, sem a 
forgalomnak más irányt nem ád, — az ed
diginél többet nem jövedelmez.

A vásárjog kettős természetét pedig fel 
kell használni a közjó, a közvagyonosodás 
érdekében, mi ha egyelőre nehézségekkel jár 
is, sikerülni fog rövid idő alatt. —  Sikerülnie 
kell, mert fel sem tehető, hogy át ne lássa 
mindenki, hogy Muraszomb itnak — tekintsük 
külön-külön, akár együttesen a jogositotlakat, 
a nagy közönséget és a helyi hatóságokat — 
ez idő szerint egyetlen eszköze a forgalom 
élénkítésére, a vagyonosodás em elésére: a 
vásórjog helyes berendezése.

Ne legyen j o g á b a n  c s o n k í t v a  senki,
— de legyen gyarapítva s e téren egyelőre 
kívánatos már, hogy Muraszombatnak necsak 
a 7 országos vására, de heti vására i.s legyen,
— legyen zöldség-, baromfi-piacza, hogy szűn
jön meg a termelők azon panasza, hogy nincs 
hol és kinek mit eladni s a nem földbirto
kukból élőknek is legyen módjukban, ha te
hetik, nem háromszoros árban, mégis szíves
ségből — eszközölni napi bevásárlásaikat. 
Jog ez is.

Nem á rt ezekről gondolkozni, nem szűnt 
meg, nem is szűnik meg a vásárjog, csak 
más-inás formát vesz. Hisz vásár maga a pá
risi világkiállítás is! OLAJOS SÁNDOR.

Konyhakertészet.
(Folytatás.)

A tonna. Ültetése gyökerek által történik. 
A télre eltett vagy tavaszszal a tőidből felásott 
gyökereket izekre kell vágni s a mint a föld ta- 
vaszszal felmelegedett, 30 Cm. távolságii nhioI<lm 
egymástól 15 cin. távolságban elültetni. A földet 
a gaztól tisztáu kell tartam s többször megka- 
pálui. A kimetszést csak a második évben lehet 
kezdeni, mely mindig őazszt1 s ugy történik, hogy 
szivgyökere a földben maradjou, mely újra kihajt 
s vastagra nő. Homokos földben jobb izii torma 
terem, mint agyagosban. Friss trágyával nem 
szabad trágyázni, mert az is elrontja az izét. A 
kiszedett torma télen at a pinczében tartatik a 
homok között.

A retek. Ennek van uyári, téli és hónapos 
faja. Miudeuféle retek víztartó kövér földet sze
ret, de a friss trágyázás izének ellenére vau. 
Mindenik bő öntözést kivan, mert szárazságban

várjuk be, inig az országgyűlés valamely küldöttje 
« czélból hozzánk jő, hanem mondja ki egy szív
vel. egy lélekkel a uépgyülés. hogy a szeretett 
haza védelmére zászló alá sorakozik, bonvédto- 
borzó bizottságot állít fel, hol jelentkezhetnek a 
honvédekül belépni szándékozók, és egyúttal in
dítványozom, hogy uépgyülésünk ezen határozatát 
a központi honvédelmi bizottsággal közöljük. És 
végül mert miuden áldás felülről jő, forduljunk 
a népek és magyarok Istenéhez, a nép jog urához, 
hogy segítse győzelemre igaz ügyünket, h o g y  le
gyen boldog minden magyar ember és mindnyá
junkkal legyeu boldog, legyen nagy és hatalmas 
a mi édes hazánk !

„KIjen a haza!-
Perczekig tartó zajos helyeslés, riadó éljen

zés és taps követé a lelkes beszédet, virágcsokrok 
repült-k minden oldalról Kendefy felé.

(Folyt, köv.)

h a m a r  p ő d v á s o d i k  s  m a g b a  i n d u l -  T ö b b s z ö r i  p o r -  

h a u y i t á s  é s  f e l t ö l t é s  i s  k e l l  n e k i ,  h o g y  f e j e  k i  n e  
m a r a d j o n  a  f ö l d b ő l .

A téli retek júniusban, a nyári pedig április 
végétől j iinius közepéig bármikor vethető 15 -20 
cm. távolságú sorokban, 2 —3 szemenkint dug- 
gatva.

Kelés után ki kell a gyengébb szálakat huzni, 
hogy mindenhol csak egy maradjon s mihelyt ki
nőtték magukat, a/.ouual felszedendők, hogy meg 
ne podvásodjanak. Magunk a legki-rekebb s ne
héz retkeket kell válogatni s a télit őszszel pin- 
ezébe rakni s tavaszszal kiültetni, a nyárit pedig 
ugyanazon nyárban átültetni, mely esetben jobb 
magot hoz, mint ha helyben hagyatik.

A nyári retket márcziustól má jusig két h<- 
lenkint lehet vetni oly ritkán, hogy a sorok s a 
növények egymástóli távolsága 1 fi cm. legyen. 
Ennek magját is legczélszerübb átültetés által 
termesztem.

Amely ágyban sok retek kiró len magba iu- 
dnl, onnan magnak valót venni nem tanácsos, 
mert az már el van korcsosulva.

4. Hüvelyes növények. A b o rs  ó. Jó erőben 
levő, de neiu frissen trágyázott földet és napos 
fekvést szeret. A hideget kiállja s márcziusban 
vethető s hogy mindig friss termésünk legyen, 
egész júliusig többször. Magnak a legelső kötést 
kell választani s meghagyni, mert annál bőveb
ben termő lesz.

Többféle faja ismeretes. Van törpe és guggan 
ülő és felfutó melyhez karót k-ll tenni. Mivelése 
párszori kapálásból és feltöltésből all.

(Folyt, köv.)

Hírek ós különfélék.
— .M agyarok l io s s i i l I m á i .  Folyó hó 

4-éu este 10 órakor érkezett a Párisba utazó ma
gyar társaság Turiuba, ahol leírhatatlan fogadta
tás várta u pályaháznál. Óriás néptenger hűl hím
zőit a pál_,aház előtt, s a szomszéd utczakbau, mert 
a sokaság el sem fért a téren. Mikor a magyarok 
megjelentek a kijáratnál, a várakozó ulaszság 
egetverő „evviva!" és „úrrá !** -kiáltásokban tört 
k i; minden kéz kalapot, kendőt lengetett. A lel
kesedés zajának csak az vetett véget, mikor 000 
olasz egyetemi tanuló hazafias dalokat zend’tett 
rá. Több magyart vállára kapott és körülhordozott 
a lázasan lelkes sokaság. Az egész váios talpon 
volt, mindenki rajongva kiabálta: „Éljenek ma
gyar barátaink, szövetségeseink, magyar testvé
reink!- — F. bó 5-éu délben a magyarok csopor
tonként tisztelegtek Kossuth Lajosnál. Délután 2 
óra felé a Furco /.lel Valentiuo nevű közkertbe 
gyülekezett a társaság. A gyülekezés czélja az 
volt, hogy a magyarok lefényképeztessék magukat 
Kossuth Lajossal együtt. Egyszerre leírhatatlan 
moraj futott végig a tömegen: Kossuth Lajos 
megérkezett. Nyitott hiutón jött -- buga, Rutt- 
kayné, Helli Ignácz orszgy. képviselő és Helfiué 
asszony társaságában. Most oly jelenet követke
zett, amelynek leírására gyenge minden toll. A 
kileuczedfél száz főnyi magyarság mint áradat 
zúdult le az emelvényekről, a dombról, a lelke
sedésnek, az örömnek valóságos tomboló kitöré
sével. Mindenki a nagy ember felé rohant. Kos- 
suth megemel te kalapját, leszállt a kocsiról, aztán 
fia Kossuth Ferenc/, és Helfi Ignác/, karján lassú 
léptekkel a számára kijelölt hely felé közeledett. 
Az addig példás rendet egyszerre a legnagyobb 
rendetlenség váltotta fel; a rajongásnak oly ki
törése, aimiiót az ember egyszer lat csak az élet
ben. Boldog volt, aki Kossuth Lajoshoz férhetett, 
hogy megcsókolja kezét vagy legalább ruháját 
érintse. — Kossuth bánatosan mosolygott. Sze
mében küiivekkel, nézte hazá ja fiainak és leányai - 
nak e kaczagó, siró, éljenző tömegét., mely csókkal 
halmozza el őt. E nagyszerű jelenetet uieghalottau 
néző turini polgárság is lelkesen evvivázott. Most 
a nyclczszáznegyvenuégy magyar sorba állott a 
nagy hazafi előtt és a rajongásnak valóságos ki
törésével zenditette rá azt a dalt, mely tan még 
soha sem hangzott igy :

„Kossuth Lajos azt üzente" . . .
Midőn a lelkesedésnek e valóságos háborgása 
kissé elcsendesedett, mindenek a hatalmas csar
nokba vonultak. Kossuth Lajos ezalatt félrevonult 
a bejárattól jobbra eső kisebb terembe. E szünet 
alatt leányok bokrétákat, virágokat osztottak ki 
a magyarok között. — Ismét a lelkesedés zaja 
zúgott át a termen, midőn Kossuth Lajos belépett. 
Az emberek a székekre ugráltak, kalapjaikat, ken
dőiket lengették és kileuczedfélszáz hang ebo- az 
óriás kiáltásba olvadt össze: „Éljen Kossuth!- — 
Időbe tellett, inig a nagy hazafi a íóa«ztal fején 
számára kijelölt li -lyre juthatott, a tomboló tömeg 
sorai között. Először Helfi Ignácz orsz képviselő
szólott, röviden. „Nincsen az számkivetve _
monda, — ki milli '< vzi\él»n lakik.- Beszéde 
alatt sírva fakadt. Aiidőii befejezte szavait, a ze- 
uekar a Kossuth-nótát játszotta a közönség dörgő 
éljenei között. Must Kossuth L.jos kelt fel. hogy 
szóljon. Egyszerre oly néma csend lett a terem
ben, hogy mindenki hallotta saját szive dobogását. 
És megzendült az a csodálatos orgánum, eleinte 
remegöu, fojtottál). Mindenki zokogui kezdett._

Majd egyre és egyre erősebb lett. Kossuth hangja, 
kények nedvesítek mrg orczáját s egy pillanatig 
nem birta folytatni beszédét . . . .  Miudent két le- 
biró hatás volt, az, amint a mélységes csendben 
ott állott a nagy aggastyán reszkető kezével, resz
kető hangjával, de csodalatos energiával hangoz
tatva szavait, e siró, rajongó és örök lángész va
rázsa alatt álló tömeg előtt. A beszédre óriás 
vihar következett, az „éljen*-ek mennydörgése, a 
konyak zápora. A beszéd egy óránál tovább tar
tott és szemmelláthatóan kifárasztotta Kossuthot. 
— Most a magyarok teugeráradatkéut rohantak 
feléje, megcsókolni ruháját és kezét. — Az ola
szok iészéről csak Voli Melchiorre turini siudaco 
jelent meg a banketen ; ő is csak a lakoma leg
végén jött s meleg baugn beszédben üdvözölte 
Kossuthot, és a magyarokat. Zajos taps felelt be
szédére.

A iiiiiru *zou ih »tí ev . g y ü le k e z e l
e hó 7-én tartott közgyűlésén elfogadta az elő
készítő bizottság azon javaslatát, hogy a gyüle
kezet 11 ezer forintért vásárolja meg a Towerféle 
hazat. E/.en határozat következtében az adásvevési 
szerződés eladóval folyó hó 9-én a helybeli kör
jegyző előtt meg is köttetett és jóváhagyás végett 
a f. Iní 23-án Körmenden tartandó egyházmegyei 
közgyűlés ele fog terjesztetni. Ha az egyházul, 
közgyűlés — a mit erősen hiszünk — a vételi 
szerződést helybenhagyja, ugy rövid idő alatt az 
ideiglenes iniaház felépül s városunk egy újabb 
középülettel, intelligeutiaiik pedig egy fiatal lel- 
kés/.szel gyarapodni fog.

V asvárm egye  a lis p á n ja  szigorú ren
deletét bocsátott ki az iskola-mulasztások pontos 
ellenőrzése tárgyában s különösen felhívta a szol
ga bírói hivatalok s a községi elöljáróságok figyel
met a tanköteleseknek idegen országokba való el
enged tetősének uieggatlására. — Reméljük, hogy 
ezen rendelet szigorú végrehajtása apasztani fogja 
a gyakori mulasztásokat.

liö /.só g i r en d ő rein k  eg y en rn liá -  
z a ta  a képviselő-testület határozata szerint a 
következő lesz: Téli ruházat sötétkék magyarsza- 
basu vörös zsinóros nadrág, ugyanily szinü dol
mány vörös zsinór- és hajtókával, sötétkék tábori 
sapka szintén vörös zsiuórral s a rózsán, valamint 
a dolmány hajtókáján „M. Sz.- monogrammal. 
Sötétszürke köpeny es magyarszabásn csizma. Nyári 
ruházat: Vitorla-vászon nadrág és blouse vörös 
hajtókával, fegyver, kard és revolver (forgópisztoly).

Oí'gou:n*/,enieléx. A p-restói r. katli. 
plébánia hívein.-k áldozatkészsége folytan egy be
gy ii11 és biztosított adományokból orgonát épí
tettek a laratemplomban. -  Múlt vasárnapon volt 
a felszenteli--! ünnepély, mikor Ratkovics Vendel 
ez. kauouok és espere.splubáuos őti fehér ruhába 
öltözött, koszorúval díszített h-aiijka és nagyszámú 
hivó kíséretében köriueiietet tartva, vonult a 
templomi) i, a hol ünuepies szertartások mellett 
ő usga az orgonát felszentelte Örvendenek a hívek, 
hogy végre valabára az orgona felemelő hangjai 
mellett dicsélhetik az Urat. Biresak ott a határ
szélén már az egyházban is z* ugene a magyar 
nyelv és magyar egyházi ének. r. 1.

A Irg iiag y  »>»h m a  lo m » á ro s  ez ideig 
Budapest. Budapest gőzmalmaiban ugyanis, ha 
azok teljes énjükét használjak, évenkint 6 millió
999,000 métei'iuazsa lisztet Őrölnek s igy egy hétre 
134.423 niétcriuázsa esik.

- A m a g y a r  t á r s a s á g n a k  l ’á r i s b a  
é rk e z ő d é rő l a következő részleteket jelentik : 
A pályaudvarban meglehetősen nagy számú közön
ség gyiiit össze. Ott voltak: L -sseps, Delibe*, 
(iouzien, Bemről és más személyiségek. Boll és 
Stupin községtaiiHCSosok felt Űzték jelvényeiket. 
Midőn a vonat berobogott, a francziák azt kiál
tották : „Éljen Magyarország!- nnre a magyarok : 
„Éljen Fraucziaország!“-gal válaszoltak ; a magyar 
hölgyek virágot szórtak a kupékból. Lesseps is 
mondott néhány üdvözlő szót. Helfi igy válaszolt: 
„Eljöttünk 850-en. különböző társadalmi osztá
lyokból. különböző vallásnak, hogy jelen legyünk 
a munka és a tranczia genialitás ünnepén, hogy 
önökkel együtt megünnepeljük az 1789-i forrada
lom emléket.- Miután megemlité, hogy K o s s u th  
szives kívánságait ho/ta magával, beszédét igy 
végzé: „Magyarországon Francziaors/aggal szembi n 
Csak egy politika vau : a szívé.- (Zajos éljenzés.) 
A magyarokat csütörtökön a váró-hazán fogadták, 
az Op. ra Coinique diszelőadá-t, rendezett tisztele
tükre, pénteken kirándultak St.-Cioudba és este 
teára voltak hivatalosak M u n k ác sy  hoz.

— K érelem  a h aza i ta n ító k h o z  ! Fel
kérjük íi/On tanitó kartácsainkat, kik a folyó évi 
augusztus hó 20-án tartandó képviseleti nagy 
gyűlésen részt vesznek és iugven lakásra vagy 
szállodában leszállított áru szállásra igényt tarta
nak szíveskedjenek ebbeli óhajukat minél elébb 
az aleluökhöz (Szőke István igazgatóhoz I. kér. 
város-major ulc'.a 3l. szám al.i) beküldeni. Kar
társi üdvözlettel, a III. egy. tan. gyűlés végre
hajtó bizottságának Elnökségé.

t  reweilédbe jö t t  árvah áz i h e ly e k .  
F. évi július hó 1-én az ai valiá'i igazgató választ
mány ülést tartott, mely. u több fontos ügyön 
kívül elhatározta a kihelyezendő és felveendő árvák 
számát. Így üresedésbe jött ezúttal 8 vármegyei



alapítványi hely, egy városi. 2 f-l>őbiiki Nagy 
á.índor-féle hely és 1 herczeg Montenuovo Alfréd- 
fé\n alapítványi hely. A kellőleg félezer-lt kér
vények a pályázat kiírása után az illető alapí
tókhoz, illetőleg az alispánt hivatalhoz lesznek
benyújtandók.

— A k ö z té r i fa isk o lu -k  e#.«*lő urakat, 
s főleg azokat, kik a vasmegyei gazdasági egylet
től több éven át kaptak oltógalyakat: ligyeliuez- 
tctjiik, hogy a kiállításon legjobb alkalom nyílik 
vármegyénk erősen haladó gyümölcsfa tenyésztését 
a szakközönséggel megismeitetni, a mennyiben 
a kiállítás egyik alcsoportját tisztán vasmegyei 
községi faiskolák termékei fogják képezni. A 
kiállításban való részvétel semminemű költséggel 
nincs egybekötve.

— K ö w .ü i ic t - i iy  i l» á n i t á s .  Mindazon 
Nagyérdemű Urak és Hölgyek, úgy szom
szédok és ismerősök, kik f I8b9. év julius 
7-én elhalálozott uapam, illetve anyám, özv. 
Vogrincsics Józsefné szül. Saardy Anna, volt 
bellatiuczi mesteiné temetésén megjelenni 
vagy tan a szeretett, halóit unkát még ko
szorúval is megtisztelni s nyugvó helyére 
elkísérni szívesek voltak, fogadják elh lejt- 
hetlen vonzalmukért és tiszteletük nyilvání
tásáért lekötelező hálánkat és szívélyes kö- 
Bzönetüuket. Slebich Ignncz és neje

I ógrincsics Jozefa.

— (lie k ü ld e le t l .)  Hogy ki a hibás? azt
nem keressük, csak az illetékes hatóság ügyeimét 
hívjuk fel a Sűrüháza határában levő élet veszélyes 
állapotú hidra. r. J.

— P á ly a d i j -n y e r le s  c z ig á i iy p r in iá s .  
ftgj párisi távirat jelenti, hogy a pittoreszk-ze- 
nére kitűzött nemzetközi tiszteletdijat, melyért az 
annak elnyerésére rendezett hangversenyen igen 
sokan versenyeztek, a szegi dl czigany banda prí
mása nyerte meg. A szegedi banda nyeite el a 
csoportos zenélésre kitűzött első dijat is. A két 
évvel ezelőtt itt időzött kis Kovács testvérek kitűnő 
czirabaloro játékaikkal szintén nyertek jutalomdijat.

— K o s m i*h I^ajos a fővárosi lapokban
közzétett leveleivel egyidejűleg magán-levelet is 
intézett Helfi Ignác/. orsz. képviselőhöz, melybeu 
a következők közzétételét kéri: Megint küldök egg 
magyar pénzeslevelet; mégis csuk minden Jogaimat 
meghalad ez a szekatúra. Kérem, igtasson a lapokba 
egy kis felszólalást akár az én nevemben, akár a 
mayáéban, oly értelemben, hogy engem nem szűnnek 
meg örökös segély-kérésekkel zaklatni a hazából, 
ámbár már i-mét.'vr kijebn'ettcm, hoyy nincs mó
dom segélyezni. V. zaklatások közt a leyboszantóbb 
az, /ok/'/ -iki pénzjegyeket küldöznek hozzám, be
váltásukat kérve. Kijelentem, hogy az ily küldemé
nyeket ezentúl nem érkezetteknek tekinteni — nem 
fogok felőlük tudomást venni és sem megtartásukra, 
sem visszaküldésükre nem vállalkozom & kérje fel 
ön, instálom, ugg a fővárosi, mint a vidéki lapo
kat, hogy e nyilatkozatom felvételével engem e kel
lemetlen zaklatásoktól megmenekedni segítsenek.

— yiiii’iiKZOiiibal községben a szarvas
marhák között az ivarszervek hólyagcsás kiütése 
constatáltatott. Eddig a község bikája és 5 dib 
tehénnél és/.leltetett e betegség. A beteg állatok 
a tenyészté'ból kizarattak, ezek tulajdonosai pedig 
felhivattak, hogy az azokon észlelt betegséget az 
illető hatóságnál büntetés terhe mellett azonnal 
jelentsék be.

— A v á la sz tó k  névjegyzéke elleni észre
vételek beadására határidőül f. évi julius ő —25. 
tűzetvén ki, felhívjuk olvasó közönségünk figyel
mét, hogy a névjegyzéket saját érdekükben te
kintsék meg.

— Az Ő rség b ő l í r j á k  : Az orbáuezos 
sertés dög az Öiség majd niiuden községében 
nagy pusztításokat tesz. Már is százakra megy az 
elhullott sertések száma. Ezen hirtelen ölő vész a 
mely sertést meglep, ott már alig van többé se
gítség.

— A lapos m en tség . Folyó hó 3-áu este 
7 óra tájban Varga Dávid jáuosfai biró az ottani 
határban töltött kétcsövű fegyverével és sötétbarna 
szinti kutyájával vadászaton éretett, ki midőn a 
járőrt niegpiilantá, megijedt s a közel levő vastag 
tölgyfa mögé rejtőzött. — Látva lé/.onbati, hogy a 
járőr öt is észrevette s az irányt is már feléje 
veszi; legjobbnak találta a fa mögül előbujui. A 
járőr midőn azonnal kérdőre vonta, hogy mit ke
res itt, a biró nagy zavar- és ijedtség közepette 
azt válaszolt:), hoiry borjúja szabadult ki s azt 
kérési; _  kutyát azért visz magával, hogy az a 
borjut felkeresse, puskát pedig azért, hogy a borjut 
vele lelője. Mivel azonban kiliint, hogy borjúja a 
ház körül legelész és valószínű, hogy o — va
dászjegy nélkül, tiltott időben és területen — 
uyulakra vadászott, nevezett biró a muraszombati 
szolgahiró'aguak lett feljelentve.

— ^ i .k m e rő  lo p á s .  Borbidáu t. évi ju
lius lió o-ére menő éjjelen özvegy llajdinyák Ka
talin borhidai lakos kárára az istállóból egy 80 
frt értékű kancza ló ellopatott. A gyanú azon is
meretlen egyént terheli, ki f. hó 4-én Borbálán 
házról-házra járván, lókupoczuek adta ki magát 
a több helyeu alkudozott i$% másuap azonban nyoiu

nélkül eltűnt, amely napon eltűnt a ló is. A lo
pás gyanúja ez okból reá irányulván, a nyomozás 
ez ügyben foganatba vétetett és sikerült, is a tol
vajt Dióslak községben, hol a községelőljárósag 
áltál már feltartóztatott — elfogni s a helybeli 
kir. járásbíróságnak átadni. A gyanúsított terje
delmes vallomást tett. kivallotta, hogy öt Stangl 
Józsefnek hívják. 28 éves, luibuitzi (stájeihoui) 
illetőségű s azon feltett szándékkal jött vasuton 
Gyauaialváu át Magyarhonba, hogy itt lovat lop
jon. Most a börtönben várja méltó büntetését.

— S /.in p á r t  ol6-«‘gy le le t  alakítottak f. 
hó 4-én Szombathelyen. Az elfogadott alapszabá
lyok szerint a szinpártoló-egylet tagjai háromfélék 
lesznek, úgymint: alapitó tagok, kik 6 éven át 
évenkint 10 frt, vagy egyszer mindenkorra 50 
frtot fizetnek, rendes tagok, kik 3 éven át évi 4 
trtot, s pártoló tagok, kik 3 éven át évi 2 frtot 
fizetnek a társulat pénztárába. Tagok gyűjtése 
ózdijából elhatároztatott, hogy Szombathely város 
területére 10, — s a járások számára szintén 10 
gyűjtő iv fog kibocsáttatni.

A ..H nsim y m egy oi InipoK** cziniti, 
eddig magyar és német nyelven szerkesztett heti
lap f. hó 1-étől szintén csak magyarul jelenik 
meg. Örvendünk, miként inas vidéken, úgy ott, is 
haladnak a magyarosodás terén.

— H o ld fo g y a tk o z á s  volt uáluuk is hit- 
ható pénteken, jul, 13 án este. A hold-tányérnak 
valamivel több, mint a fele elsötétült — néhány 
peiczczel a nap lementő után. A legnagyobb 
sötétség, a mikor a tünemény a megfigyelésre 
legalkalmasabb volt, 9 óra 21 perczkor állott be. 
Azután újra fogyott az árnyék s 10 óra 32 percz
kor vége volt a tüneménynek

— Aagy vasaitI N zereiiCNétleuség tör
tént Münchenhez közel a rölimoosi állomáson. Az 
észak felől berobogó gyorsvonat beleütközött a 
melléksiiuu álló terhes koc>ikba.— Kileucz utas 
meghalt s több megsebesült. A szerencsétlenséget 
egy íSeidl nevű segéd-palynőr okozta, ki elmulasztá 
a két vágányt összekapcsolni. Mondják, hogy a 
szörnyű katasztrófa láttára Seidl a közeli erdő 
felé futott s az egyik pály .őrnek ezt kiáltotta:
„ Engem többé nem láttok."

F é lm ill iő *  l é n i á i  nyert Farkas Meny
hért budapesti lakos földbirtokos, ki a kihúzott 
számokra hat külömbözö kombináczióban 1200 
frtot reszkírozott. Farkas nős, két gyermek atyja. 
Bogdánfty aradi ügyvéd vejc. A szerencsés nyerő 
480 ezer frtilyi nyereményét már fel is vette, az
után — mert a vendéglő elölt sok kiváucsi és 
kéregetö várta — Badeube hajtatott. Beszélik, 
hogy Farkas egy nagy konzorczium tagja és igy 
többen osztozkodnak a fél millión.

— A g a lm a á r u k  — az aratásról beérke
zett kedvezőtlen hírek miatt — egyre emelkednek.

— .H agyárny  olv a  b écs i l 'e rc /.iá n iiiii-  
t»an. 0  Felsége elrendelte, miszerint a jövőben 
a Teréziánumba a magyar alapítványi helyekre 
csak olv növendékek lesznek felvehetők, kik tel
jes tökéletességgel bírjak a magyar nyilvet.

Vegyes rövid hírek,
— A m e g y éb ő l. Szabinákon tűzoltó-egylet 

alakult. — A szombathely-pinkafői vasutrészvéuy- 
társaság igazgatósága a felső-eőri r. kath. tem
plom tatarozási költségeire 200 frtot adományozott. 
— Dr. Vajda József közjegyző-e lölt a szentgott
hárdi kir. járásbírósághoz aljárásbiróvá neveztetett 
ki. — Hochsinger Soma kőszegi aljárásbiró e hó 
4-én meghalt. — A magyarországi Kárpá'-egye- 
siilet vasmegyei osztályának elnöke dr. Thonias 
Lajos a vidékről elköltözvén, az elnöki tisztségről 
lemondott. Ennek következtében a választmány 
Ebeuspanger Jánost bízta uieg a közgyűlésig az 
elnöki teendők végzésével. — Vasniegye községi 
és körjegyzők egylete f. hó 25-én Szombathelyen 
tartja rendes évi közgyűlését.

- A h a z á b ó l.  Czorda Bódog kúriai bírót 
ő felsége igazságügyiniuiszteri államtitkárrá ne
vezte ki. — A magyar zóna-tarifa folytán az osz
trák-magyar és déli vasutakon is megfelelő díj
mérséklések lépnek életbe t. év atig. 1-éveh — 
A nagy-kanizsai kisdeduevelő-egyestilet múlt hó 
29-éu taitolt nyári mulatsága 173 frt 5l krt jü- 
vi deluiezett. — A budai Mátyás-templom számára 
Hayuald Lajos kalocsai érsek Szent-Margit képét 
ábrázoló üvegtest,ményt készíttetett, melyet a tem
plom egyik ablakában fognak elhelyezni. — A 
soproni posta-igazgatóság területén a múlt hóban 
1340 betevő betelt 37.760 frt (10 kit. ki pedig 
vett 11 GO betevő 26.661 frt 8 kit. AhoL-ud- 
ván 11 ijós Mihály ügyvéd házánál f. hó 4-én a 
hátsó épület kigyuladt s C'ük a tűzoltók önfel
áldozó tevékenységének volt köszönhető, hogy a 
tűz tovább nem terjedt. — A Svábhegyen nyaraló 
Budapest-fóvárosi közönség emléket akar állítani 
odafenn Eötvös Józsefnek, ki tudvalevőleg „Kar
thauzi* híres regényét ott irta meg. — Gracza 
László 1848-as houvédfőhaduagy siilyki birtokán 
meghalt. — A székesfehérvári tiizoltó-kougresz- 
szust aug. 19—22 napjain tartják meg. Ez al
kalomra Fekérvárott a vendégek számára 500 
magánlakás vau bejelentve, melyekben elfér ösz- 
szesen 7—800 ember. — Jazova, T.-Szt.-Miklós

és Szá ján forontálmegyei községek halára jórészt 
áldozatul esett a sáskáknak. Naponta 1500 főnyi 
közerő irtja a sáskát, de azért mégis annyian 
vannak, hogy 40 — 50 ii! egy gabouaszálon. — 
Budapesten az alagnton a múlt hóban 207.370 
gyalogom, 84ü targonc/.a, 19.714 egyesfogat és 
22.16b kettősfogat ment át s a vám jövedelem 
'307 fit 85 kr. volt. — A csángók javára Vesz- 
prémvárinegye 1295 frtot gyűjtött. — Budapest 
és Gödöllő közt a fegyvergyakorlatok szeptember 
hó folyamán lesznek. — Az uj egyforintosok for
máját a király helybenhagyta és azok tegnap jul.
13-án a forgalomnak át is adattak. Az eddigiek 
még egy évig. azaz 1890. június 30-ig valamennyi 
állampénztárnál fizetés gyanánt elfogadtatnak.

— .1 h ü l lő id r ő l .  Horvatics Fereucz sti- 
náczi születésű 62 éves napszámos Ilczen (Stájer- 
houban) egy erszényt talált 120 frt tartalommal. 
Ahelyett azonban, hogy ezt az illető hatóságnál 
bejelentette volna, eltávozott Magyarországba, hol 
a pénzt elköltötte. F. május hóban visszamenve!! 
Stájerba, itt elfogták é$ tíz havi fogságra Ítélték, 
a büntetés kiálltával pedig kiutasítják az ország
ból. — Weileu József lovag, az „Osztrák-magyar 
monarchia irásbau és képben* czimü nagy válla
lat osztrák szerkesztője meghalt. — Amerika fel
fedezésének 4-százados évfordulóját Spanyolország 
1892. októberben ünnepli meg. — Hogy Stefánia 
özvegy trónörükösnő nem megy vissza szüleihez 
Belgiumba, bizonyítja ama legújabb hir, hogy 
birtokot akar vásárolni Ausztriában. — Saiut- 
Et.ienue melletti kőszénbányakban f. hó 3-án két 
Ízben nagy légrobbanás volt, a melyekben 208 
ember esett áldozatul. — A bolgár kormány 25 
milliós kölcsönt kötött. A kamatozás G*#-os, a 
törlesztés 1"0 és 30 évre szól. — Sándor szerb 
király jul. 10-én az esti vonattal Belgradba ér
kezett, hol nagy lelkesültséggel togadták. — Hen- 
gelmüller osztrák-magyar követ Belgrádból sza
badságra ment; mint írják, utódja Thömme b. 
ezredes lesz.

Jegyzőkönyv,
felvéve Muraszombatban 1880. julius b án a muraszombati 
gazdasági tiókegylet kebelében a Szombathelyen tartaná* 
gazdasági kiállításban részvétel előkészítése ezéljából ala

kított bizottság ülésében.
Elnöklő Batthyány Zsigmond gróf üdvözölvén a bi

zottsági tagokat, ismerteti a legutóbbi választmányi ülés 
határozatát, mely egy tervbe vett előleges lókiállítás tüzetes 
megbeszélését a mai napra hagyta fenn, és felkéri a jelen
levőket nézeteik előterjesztésére.

A bizottság mindenekelőtt magáévá teszi és helyes
lő ig  veszi tudomásul a tiók-egyesület választmányának 
azon elhatározását, mely szerint a járásitól a kiállításra 
küldött tárgyak a muraszombati gazdasági tiók-ugylet ezüne 
alatt állítassanak ki, s hogy a kiállítás költségeit az egye
sület anyagi állapotához mérten segélyezendi, — s elhatá
rozza, miszerint tekintve, hogy a járásnak szarvasmarha 
állománya egyáltalán semmi irányban sem állja ki a ver
senyt, lóállománya azonban olyan, hogy annak szebb pél
dányai a gazdálkodás ez ágának méltó díszét képezik, 
ennélfogva, hogy alkalmat vehessen arra. miszerint a gazda
sági kiállításra beszállítandó mintapéldányok az állományból 
kiválasztathassanak, augusztus ill-éu délután 2 órára
Muraszombatban a vásártéren megtartandó előleges luki- 
állitást rendez, amelyen való részvételre a járás íiazdaközön- 
ségét körözvéuyek utján fogja felszöllitani, s a hol az alább 
megalakított bizottság által tigyelenire méltókul kijelelt 
lovak tulajdonosait első sorban I darab cs kir. arany,
II. egy darab 10 frankos, III. egy darab 10 frankos arany, 
IV—X. sorban egyenkint 2 darab ezüst forintossal fogja 
díjazni.

A bíráló bizottság tagjaiul Gr. Batthyányi Zsigmond 
elnöklete alatt Fischer Miksa járási állatorvos, gróf Apra- 
xin Sergius, Horváth Pál és Fóliák Pongrácz urakat kéri 
fel; ugyanezeket felhatalmazza arra, hogy a díjazásra ér
demesnek talált anyagból 0 dbot jelöljön ki oly czélra, 
hogy azok a ga/.d. kiállításra, a később meghatározandó 
időben beszállittassanak s a vállalkozó 1 "tulajdonosok ré
szere utazási segélypénzül a távolléti idő minden napjára 
személyenkint 5 frtot biztosit a gazdasági tiókegylet jiénz- 
tárából. Az erre vonatkozó hirdetmény elkészítésével a 
titkárt bízza meg.

A földtermények collectiojának és egyéb kiállítani 
való tárgyaknak összegyűjtésére járásunk nyugati részén 
Rátkovich Vendel ez kanonok urat, — a keleti részen 
Vuosák Sándor és Koltay Pál, — a róna vidéken pedig 
Völgyi Fereucz és Hunyadi Nándor tanítókat, mint a gazd. 
liök-egylet levelező tagjait kéri fel, mit ezen urak kész
séggel el is vállaltak.

Kirbisch Fereucz bizottsági tagot pedig felkéri, hogy 
a már bejelentett tárgyakon kívül járásunk egyik külön
leges termékét: a tökmagolajat is vegye fel.

Kondor Fereucz, mint a részvényes máh-telep méhes 
gazdája tudatja, hogy egy móhjiavillont 2 méhcsaláddal és 
többféle mézterméket fog kiállítani, Hunyadi Nándor lev. 
tag pedig bejelenti, hogy ö iskola-tanszerek és a házi-ipar 
egyes készítményeit is szándékozik a kiállításra beküldeni, 
mit a bizottság ürömmel vesz tudomásul.

Mlgos gróf Batthyány Zsigmond mint elnök 
felhívja a bizottságot, hogy hasson oda, miszerint 
a muraszombati uradalom tisztjei tejtermékeikkel 
is képviseltessék magukat a szombathelyi kiállí
táson, -- Fiiszár János bodóhegyi tanító pedig 
felkeressék, hogy a konyhakertészet termekéit 
foglalja egy collectiós gyűjteménybe.

A bizottság elhatározza, hogy a bejelentési 
ivek a gazd. fiók-egylethez ezimezve Takács It 
István levelező taghoz küldendők, ki azok rende
zésével, úgy a Muraszombatba küldendő kiállítási 
tárgyak rendezésével és elszállításával bizatik meg. 
Felkéretnek egyúttal a Muraszombatban lakó egye
sületi tagok, hogy őt e működésében támogassák.

A bizottsági ülés egyúttal elhatározza, hogy 
a bej. ivek fentnevezett egyl- taghoz legkésőbb 
augusztus lö-ig beküldessenek j a kiállítandó tál'-



gyak pedig m u l h a t l a n u l  s z e p te m b e r  kivéve a 
romlásnak indulhatok, melyekre szeptember hó 
lS-át tűzi ki beküldési határnapul Ezekre meg
engedi azt is. hogy a kiállítók egyenest Szombat
helyre szállíthassák.

Végül elhatározza, hogy a Muraszombatban 
összegyűjtött kiállítási tárgyak szállítási dijait is 
az egylet viseli.

Kmf. KOVÁCS KÁROLY,
gazd. fiók-egyesületi titkár.

Irodalom.
(A z e rovat a la tt ism er te te tt könyvek, fo ly ó 

ira tok  stb . m egren d elhetők  Grünbaum  Márk könyv
kereskedése  á lta l M uraszom batban.)

— A fürdőbe utazók ügyeimébe ajánljuk, hogy el 
ne mulaszszák megszerezni az „Útmutató“ menetrendkönyv 
ju lius havi füzetét. Ez az egyetlen könyv, mely az összes 
mérsékelt áru fílrdőjegyeket tartalmazza, fíirdójegyek vétele 
pedig jelentékeny kedvezménynyel jár. — Óva intjük a kö
zönséget az idegen nyelvű, külföldről importált utazási

könyvek ttég-üerzésétől, melyek az utazót tévútra vezetik, 
miután sem a fürdójegyekről, sem a nagy számban fennálló 
mérsékelt ám menettérti jegyekre nézve nem tartalmaznak 
fölvilágositást.

— V éltü k  Maigitai József rövid mngynr- 
borvát é» horvat-iuagyur z«< b^zótárát, ni« ly iskolai 
és magánhaszuáletra lett szerkesztve. E mü a hi
vatalnoknak, a ki a nép nyelvét u n t bírja. kitűnő 
segéd-eszközül szolgál. — de a magyarosodást is 
szolgálja, mert a nép kezében is hasznos útmutató 
a magyar nyelv elsajátitásánál. Aj ul ul< az ér
deklődök szives figyelmébe. Kapható Fi^ch-I Fii— 
lop könyvkiadásában Nagy-Kanizean. Ara kötve 
1 frt 60 kr.

-  A párisi k iá llításra  utazók figyelmébe ajánljuk, 
hogy az „Útmutató“ magyar hivatalos menetrendkönyv 
m. hó 28-án megjelent julius havi füzete mint külön mel
lékletet a budapest-párisi és párislmdapesti teljes menetren
det tartalmazza valamennyi utiráuyou át. — Valamennyi 
állomás Budapesttől Párisig és vissza egy menetrendben 
lesz összefoglalva, ami semmiféle más menetrendkönyvben 
sem magyar, sem más nyelven nem található meg. Ezenkí
vül az „Útmutató" tartalmazza a teljes páris-londoni me

netrendet is, ami a közkézen forgó menetrendkönyvekben 
szintén nem található meg. Ily módon az „Útmutató" nél- 
külözhetlen szolgálatot tesz a Parisba utazóknak, megszer- 

; zése tehát minden utazónak érdekében fekszik. Az,,Utmutafóu 
| kiadóhivatala Budapesten van, VI kér., l ’odinaniczky-utcza 
I 17 b szánt alatt.

Szerkesztői üzenetek.
St. I. urnák. Czikke legközelebb jönni fog, tárgva 

jö és gyakorlati. — Sz. Gy. untak. A munka beérkezett, 
íegközelebb bírálat alá vesszük. — Murai. Alkalomszerű, 
mihelyt hely szorul, hozzuk. Hol maradnak a régiségek V 
Ha időm engedi, egy kis eszmecserére kijövök. --P raefec - 
tus. Tehát vagyunk a régiek.

K ia d ó i m o n d a n iv n ló k .
Főt Zsoinlics István plébános urnák Kelsó-Lendva. 

A f. év III. negyedre köszönettel vettük. - - Főt. Jánibri- 
kovics Sándor plébános urnák Benedek. Köszönjük. 1880. 
év végéig előjegyeztük. -•- Tek. Furiakovics Zsiginond 
urnák Szorb-Csanád. Deczember végéig rendben vagyunk. 
— Tek Liiw.i Zsiginond untak Gjurgjevac és tek. Fiiszár 
dános tauiió untak Bodöhegy. A II. félévre küldött elő
fizetési dijat köszönjük.

HIRDETÉSEK.

172 88y. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi 

hogy Pintér Géza hagyatéki gondnok végrehajtatnak Szmodis Mihály perestói 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 14 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir 
járásbíróság) területén lévő Perestó községben fekvő a 20. sz. tjkvben A. 1 
2—3. 5. 7—20. 22. sorsz. lő. házez. *,* telekből részre a/, árverést 322 
frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az  1889 . év i Ju lin *  hó 18-ik  n ap ján  d. e 9 órakor 
Perestóu a községbiró h.'zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla 
pitott kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át vagyis 
32 frt 20 krt készpénzben, vagy az 1881. évi LX. tcz. 42 §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. tcz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el 
ismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóságnál 1889, 
január hó 30- napján. KOVÁCS KÁROLY, kir aljbiró.

a magyar és közös közlekedési vállalatok egyedüli s hivatalos ínenetrcudköuyvéiiek II
j  jú l i u s i  fü z e te , j g
r f  a magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vállalatok legújabb m enetrend-^  
f j e iv e l ,  hazai és külföldi utiirányokkal, térképpel s sok hasznos tudnivalóval*— EzenAJ  

egyedüli magyar meiieirendkönyv fölöslegessé tesz minden más külföldi hasonló köny-^J  
l r  vet, miután ebben a külföldi utazásokra nézve ép oly pontos utasítások foglaltat- 
hknak, mint a hazaiakra nézve A£
—  A párizsi k iá llításra  utazók figyelmébe ajánljuk, hogy a júliusi füzet kfl- 
f^ lö n  mellékletként tartalmazza a budapest-párisi és páris-budapesti teljes rae-^ \ 
LÁnetrendct valamennyi útirányon át, továbbá a páris londoni m enetrendet, ame-AJ 
• J  lyek a közkézen forgó menetrendköny vekben fel nem találhatók s ízért az „Útmutató" J j  
^nélkülözhetlen  szolgálatot tesz a Parisba utazóknak.
^  Í z  „ t t m i i la t é ^  ára ÖO k r., p6*l áu <>1> kr .
^Kiadóhivatal: Budapesten, Podmanitzky-utcza 17. sz.$<

Hereiem.
Mint a batthyánylalvi uradalomnak sok éven át volt

k e r t é s z e
a in. t. kert-tulajdonosokhoz azon tiszteletteljes kérelmet bá
torkodom intézni, hogy: ha esetleg uj kertet telepíteni, — a 
meglevőt átalakítani vagy más egyéb kertészeti munkálato
kat teijesittetni óhajtanának, szíveskednének alulírotthoz for
dulni, ki ezeket jutányos feltételek mellett átvállalom.

riszteieue) Frida Ferencz,(423, 3— 1)
kertész Muraszombat

ban.
175/8*.). szám. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Pintér Géza hagyatéki gondnok végrehajtatnak. Kerécz Horváth 
Anna végrehajtást szenvedő elleni 6 frt 10 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) területén lévő Ottóháza községben fekvő, a 45. sztjkvben 
A. I. alatt felvett 22. házsz. ingatlanbóli részre az árverést 311 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az 1889 . évi j i i l iu *  hó  16-ik  n ap ján  délelőtti 10 órakor Ottó
háza községbiró-házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 31 frt 10 krt készpénzben vagy az l88i. LX t. ez 42. §-áhan jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi uoveinber hó 1-éu 3333. sz. aí. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t ez. 170. értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Keit a muraszombati kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóságnál 1889 
évi január hó 29. napján KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró. •

1072 89 81 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekköuyvi hatóság közhírre 

teszi, hogy Schönberger Róza keszthelyi lakos végrehajtatónak Vogel Lajo 
és Sommer Nefcti uagy-saali lakosok végrehajtást szenvedettek elb ni 600 frí 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir 
törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területeu lévő Velemér köz
ségben fekvő a veleméri 8. sz. tjkvben A. I. 2 — 5, 12, 14, 22. sorsz. telekbirtokból 
fele részre 89 frt, a 80. sz. tjkvben A. I. 1—3. sorsz. alatt felvett 50. házsz 
telki birtokból adósokat illető felerészre 370 frt, a 82. sz. tjkvben 436jb 
házsz.. f. kvőségből te le részre 3 frt, a 83. sz. tjkvben A I 437. hs/,?z. ingat
lanból felerészre 12 frt, a 77. ez. tjkvben A. I. alatt felvett ingatlanból */n 
részre 21 frt, a 78 *z. tjkvben A. I 728. hszsz. birtokból 1 , részre 102 fit 
a 64. sz. tjkvben A. I. 1 —6. sorszám alatti ingatlanokra egészben 202 frt 
együttesei! 802 frtbau ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1889 . év i a iig u * /.liis 
lió  H»-ik n ap ján  délelőtt 10 órakor Veleniéren a községbiró liázána 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárátiak 10 százaié 
kát készpénzben, vagy az 1881 IX. t. ez. 42 §-ábun jelzett árfolyammá 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt Igazságügyminisz 
téri rendelet. 8. §-ában kijelölt óvadékkes értékpapírban a kiküldött kezeli--/ 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek ; 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervenyt áts/ol- 
gáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint f.bkköuyvi hatósagná 
1889. április hó 7. napján. KOVÁCS,.kir. aljbiró.

Minden könyvkereskedésben, valamint < 
f  menetjegy-irodákban kapható és megrendelhető az

Ú T M U T A T Ó (417. 3 —3 )

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen és felülmulhatlan az étvágyliiány, 
gyoniorgyeng'‘ség. rósz szugu lehellet. szelek, sa
vanyú felböfögés kólika, gyomorhurut, gyomor
égés. hugykő-képződés. túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, /indor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és ntájbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 

talinak ellen.
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 .
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

> Bit ADY KAROLY
) „ a i  őrangy a l hoz** czimzett gyógyszertárában K r em /J er lie ii , 
|  Morvaországban.
I Kapható Muraszombatban : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához, 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—9)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
(384.50-14) I j  j  K o m o l y  iu t é «  ! !  I

!!! m in dazokh oz, a k i k n e k  m ég b iz to s itó -le v e lö k  n in c s e n ! ! !  
akár kölcsön felvevésére, akár családoknak hagyományul (amennyiben egy b iztosító  
levél egyenlő kész p énzzel); eladósodott ház- és földbirtokosok pénzviszonyainak 
rendbehozására kiválóan nlíialmas, miu'án esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás 
esetén a biztosított tőke kifizetésével a birtokot teher mentesen kapjak meg ; uj háza
soknak is fontos a uó és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kauezióként 
való deponálásra.

Egy életb iztosító  levél minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb es 
legjobb tűpénz, ennélfogva minden takarékpénztár előtt előnyt érdemlő. Hogyan és mily 
módon szerezhető egy ily biztositó levél a legjobban és legelőnyösebben, ez érdemben 
szóval és irásbelileg titoktartva a legmegbízhatóbb felvilágosítással szolgai: B iztosí
tási főfelügyelő Klein, I., Kohm iessergasse i. IV. em elet. Található 2-tól 5 óráig. 

E lfo g a d á so k  eg é sz  a 66. éves korig .
XXXXXX /• x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

! ! !  M indenki ! ! !
!!! megtakarít 101) százalékot!!!

a következő tárgyak megrendelése á lta l:
[T ö k élete s  posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) előbb 4 frt, most csak 1 frt ő____
r Tökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) elsőrendű minőség előbb 4 fr t \
)  80 kr., most csak 1 frt 95 kr. /
k T ökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) legfinomabb minőség előbb fi frt,] 
r most 2 frt 80 kr. I
kGyermek-öltönyök 2—10 éves gyermekeknek mosószövetból l frt 30 kr., 1 frt 50 k r .,/
. 1 frt 80 kr, egész 2 frt 20 krig.
* Mosó és zeug-uadrág munkásoknak 90 krtól 1 frt 80 krig.
^Gyerinckruha (6 éves) finoman kiállítva előbb 2 frt, mo-t csak 90 kr. _
f  Gyermekruha finoman kiállítva, a legfinomabb cretonból (fi éves) előbb 3 frt. m ost\
|  csak 1 frt 10 kr A
kNöi ing hímzéssel Kiesen vászonból előbb 1 frt 50 k r . most csak 80 kr 
f  Női Ing hímzéssel, bőrvászonból, előbb 2 frt. 20 kr., most 1 frt 10 kr. ,
} S ö i  ing Ckifiónbö! legfinomabb hímzéssel előbb 2 frt 10 kr., most csak 1 frt 20 kr.f
\  Munkás ing legjobb minőség, minden sziliben 80 kr., 9> kr., I frt, l frt 10 krig. 
f  Egész férll öltönynek szövet, minden színben 4 frt. 
f  Egy elegáns kalap legújabb minta 1 frt 50 kr.
k Nadrág rendelésnél szükséges a fejbóséget, nadrágnál pedig a hosszúságotJi
t  centiméter szerint megjelölni, gyermeknél a kort, a szétküldés a legpontosabbanY 
l  utánvét mellett eszközöltetik. — Nem tetsző visszavétetik, és a pénz visszaküldetik £
\  Érdemes, hogy mindenki kisérletképen reudeljeu, hogy meggyőződjék a jutányos ár-J  
ír ó i  és az áruk jó minőségéről. Kéretik a czimre jól figyelni. 1|

H  l i E I I i ' s  Internationales Export-Waarenhausj
f  (393. 25 — 10) W ie n ,  I . ,  K o lil» ieN «erg u sM e  M r. 7 .

Nyomatott Grünbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban,
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