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N y il t té r  p e titso ra  25 kr.

Magyarosodjunk.
Mint a szív dobbanásai visszahat

nak a test minden egyes tagjára, úgy 
a politikai élet lüktetései befolyást gya
korolnak a nemzet minden rétegére; 
hiszen mindeniknek érdeke szoros kap
csolatban van az összeség érdekével s 
amint az egész test megérzi az egyes 
tag baját, úgy az egyes társadalmi osz
tályok speciális bajai sem lehetnek kö
zömbösek a többiek előtt, de viszont 
az egyes osztályoknak ki is kell venni 
részüket a működésből, mely az összes
nek javára van.

Talán felesleges hosszú fejtegetésbe 
bocsátkoznunk alelett, hogy szent kö
telességünk mindnyájunknak, nemzeti
ségünk érdekében erőnkhöz mért mű
ködést fejteni ki, de vannak oly idők 
is, midőn ezen kötelesség elmulasztása 
nemcsak Inba, liánéin bűn s ilyen idő 
a mai korszak, melyben élünk.

Ne tagadjuk, jogosult azon vád, t. 
melyet a sajtéban már szellőztettek, 
hogy az iparos és kereskedő osztályok 
magyarosodása, — különösen pedig ez 
utóbbié — igen sok kívánnivalót hagy 
hátra s ez megrovást érdemel. Mert a 
kereskedő- és iparos osztály viszonyai 
egészen mások, mint pl. a füldmivesé. 
A nemzetiségi kérdést lehet több ol
dalivá tekinteni s mindenki a saját 
szempontjából ítél heti meg ezt s ezért

I a m> álláspontunkból helytelennek, de 
azért megmagyarázhatőnak találjuk a 
szász és oláh parasztság vagy intelli- 
genczia azon álláspontját, melyet velünk 
szemben elfoglal. De mit szóljunk ahhoz, 
ha a kereskedő vagy iparos, ki nem 
tartozik semmiféle nemzetiséghez, ki 
azt sem tudja, hogy ősei honnan ván
doroltak be Magyarországba, vagy itt 
éltek-e mindig — ragaszkodik a német 
nyelvhez, nem hazaliatlanságból, mert 
más hazát Magyarországon kiviil neui 
ismer, hanem pusztán megszokásból s 
a magyarosodás iránti közönyösségből.

Korántsem vagyunk sóviniszták, de 
lehetetlen fel nem emelnünk szavunkat 

\ ezen kárhozatos közönyösség ellen, mely- 
lyel lépten-nyomon találkozhatunk úgy 
a lővárosban, mint a vidéken.

Az ember nélia csakugyan nem tudja 
nevess“n-e vág) boszankodjon, ha hallja, 
hogy vannak tőzsgyökeres magyar vi
dékek, melyben a kereskedők annyira 
magyarok, hogy németül beszélni már J  alig tudnak, de könyveiket mégis német 

i nyelven vezetik s né iietül leveleznek 
a fővárosi nagykereskedővel vagy gyá
rossal, ki amúgy sem tekinthető a ma
gyar nyelv apostolának s ha látja vevői 
ily eljárását, a maga részéről épenség- 
gel nem tartja szükségesnek a magyar 
nyelv érdekében a kezdeményező lé
péseket tenni meg.

Amint fentebb említettük, mi nem 
követjük azok példáját, a kik még az 
angyalokat is sarkantyus csizmába sze
retnék bujtatni s ezért semmi kiveten
dő! nem találunk abban, ha a keres
kedő németül levelez a külföldi gyá
rossal, mart a német elvégre is csak 
világnyelv s a svájczi vagy akár cseh 
gyáros is nincs mindig azon helyzetben, 
hogy néhány magyarországi vevője ked
véért magyar levelezőt tartson; azt 
sem vesszük zokon, ha az iparos vagy 
kereskedő a nemzetiségek által lakó t 
vidékeken vevői kedvéért, német, szerb, 
tót vagy oláh nyelven küldi szét ár
jegyzékeit, melyeknek elvégre is az a 
czéijuk, hogy az olvasót felvilágosítsák, 
vagy megrendelésre csábítsák, de ép
penséggel nem vagyunk képesek be
látni a német nyelv létjogosultságát a 
társalgásban, könyvvitelben és a bel
földi levelezésben.

Az csak üres kifogás, hogy a ma
gyar nyelv nem rendelkezik a könyv
vitelhez vagy levelezéshez okvetlen 
megkívántaid műszavakkal, mert ilye
nekkel nem rendelkezik a németnyelv 
sem. A német könyvvitel s levelezés 
csakúgy hemzseg az idegen műszavak
tól s ha ezeket magyarba átültetni nem 
egykönnyen lehet, akkor nem látjuk 
át, miért ne lehetne használni ezen 
idegen kifejezéseket a magyar levele-

Elmélkedósek a temetőben.
Komor, borús uap vagy est volt halottak 

napján, — épen kedélyál lapotomhoz hasonló — 
nmlőn estefelé én is a temető felé sétáltam.

Csak két nappal előbb kísértük oda mi is 
legkisebb kedvenc/.Unket örök nyugalomra és most 
niár kettős sir takarja ott megsebzett sziveink 
két áldozatát.

A világ múlandóságaiba elmerülve, nem ia 
gondolám, hogy melyik sirkert érdekel engem; 
» többi síelőkkel én is betértem a közelebb esőbe. 
Megvallom őszintén, hogy abbén még eddig nem 
is voltam, mert egyáltaiaban temetőbe menni nein 
^.eretek. Rászántam magamat egy kis körültekin
tőre; hisz elvégre mindegy, akármely.k temetőben 
Tl*n az ember; mindegyik csak egyformán az élet 
hiábavalóságára figyelmezteti.

Nem is kellett messze mennem, hogy figyel
messé legyek, egy egyszerű kis fejfaj megpillan
tása azonnal meginditá amúgy is elérzékenyedett 
kedélyemet. Egy nem rég idekisért barátom sírja 
'olt ez, a kit a halál váratlanul sodort el közü- 
Ihok . . . Bármi boldogtalannak érzi magát ilyeu- 
k°r az. ember, mégis vigaszt talál azon gondo
latban, hogy ,az ember mégis nagyobb lehet
■oriánál,*

Sokan, a kik itt uyugosznak és szivük már 
megszűnt dobogni, szenvedtek már előttem, vagy 
Wenveduek még most is Az idő feltartóztatlanul

halad előre, mitsem törődve avval, vájjon megtö
ri k -e egy emberi s z ív  fájdalmában ! De az ember 
ne csüggedjen. A szerencsétlenség mestere, de ue 
zsarnoka legyen az embernek, s megadatott neki 
az erő. sursa tőié em -Ikedni.

Uisz vannak emberek, kik könnyen és vígan 
élnek, szivük szerint élik világukat, inig mások 
elkeseredett nehéz harezot vívnak az élet viszon- 
tagságaival. De vannak emberek, kik még mind
ezeknél boldogtalanabbak és nálamnál is és ez 
vigasztal engem is. Elvégre is az ember boldog
sága saját kebelébeu lakik . . . Élhetett volna e 
szegény barátom is még — gondoláin — midőn 
egy halk zokogás hallatszék mellettem. Megué- 
zem, hogy kit siratnak emitt?

Egy szegéuy özvegy . . . Ne, ne tovább, ez 
nem nekem való megfigyelés, (fisz már elégszer 
megsajnáltam, valahányszor láttam e gyászoló 
arc/.Ot. A kisdedek sorában lettem tovább egy kis 
kömtat, itt akárhányat találva azok közül, kik
nek ártatlan nevető arc/.át nem egyszer csőkolga- 
táni. és melynek halála könnyet csalt szemembe, 
de hát hagyjuk ezeket, hadd aludjak édes álmai
kat tovább; ki tudja mennyit kellett volna még 
szeuvedaiök, mily sors jutott volna nekik osztály
részül; igy már nincsen bajuk, nem élvezik a 
világ örömeit, de keserűségeit sem.

A legközelebbi sirdomb már egy kissé jobban 
lekötötte figyelmemet. A ki e/áiatt nyugszik, an
nak is kijutott az élet minden fájdalmaiból, és 
mikor a sors felvitte volna dolgát, és bekövetkez
hettek volna a várva-várt jobb napok; megkellett 
halnia. Hol maradt a sok nemes törekvésnek jól 
megérdemelt jutalma? Mi volt önzetlen feláldozó

tevékenységének bére ? Gyermekévei nélkülözés 
és tanulás; ifjú évei az elsővel párosult küzdelem 
és törekvés, fértikora a megfeszített munka és 
önzetlenség mintaképe, és midőn élete delére ért, 
egy jobb helyzet kiküzdése után, egy hirtelen ha
lál elsodorta. A társadalom néhány napi részvéte, 
ez volt az egész, a mit talán bérének lehetne 
számítani, de a mi ehhez képest a hátrahagyott 
bánatos özvegyének és neveletlen árvának vesz
tesége?! Évenkéut elzarándokolnak e szomorú 
helyre, hogy megsirassák a legjobb családapát, 
és viselik tovább is türelemmel — de Ínséggel és 
nélkülözéssel — a világtól elfeledve siralmas sor
sukat.

Elég e helyen, gondolám, és már visszafelé 
tartottam, még mindig saját csapásom miatt nem 
lehettem kibékülve, — mély meghatottság és fel
indulással sieték előre, midőn önkénytelenül egy 
újabb sir előtt elmerülve, térdeim hirtelen inogni 
kezdettek, és meg nem állhatám, hogy e sírra 
ne boruljak s a telkemből kitörő fájdalmaknak 
szabad folyást ue engedjek.

Ugyan kit hagyhatna hidegen e sir ériu- 
tóse ? Egy szegény özvegy anya egyetlen fiát ta
karja, kinek a természet minden szép és németsé
géből bővibeu juttatott. Ki sokoldalú tehetségének 
és jó törekvésének fiatal kora daczára oly sok 
jelét adá, ki méltó reménye és támasza, sőt büsz
kesége lehetett szerető anyjának, — de a kit a 
sorvadás halál képében 18 éves korában emésztett 
meg anyja remegő karjai közül . . .

Lehetnek sokan, a kik az ilyen sorstól súj
tott anya fájdalmát oszthatják, akik azt megkö
zelítőleg felfoghatják, de annak horderejét felis-



zésben és könyvvitelben is éppúgy, 
mint a németben?

Kereskedőinknek és iparosainknak 
nines okuk pártolni a német nyelvet, 
mely nem is Németországból, hanem 
Ausztriából importáltatott hozzánk, mert 
a németek és illetőleg osztrákok a leg
veszélyesebb konkurrenseink, kik úgyis 
sok fölénynyel bírnak felettünk. Ezért 
mi folyton kiizdtiink s küzdünk a ma
gyar nyelv jogai mellett s ha csak cse
kély eredményt vagyunk is képesek 
elérni, mégis fáradozásunkért bőven 
kárpótol i tudat, hogy ez nem volt 
teljesen meddő s ez nekünk elég ju
talom. Működésűnkben pedig számítunk 
olvasóink azon részének pártfogásában, 
mely «céljainkért lelkesedni képes s 
reméljük, hogy ezek száma nem lesz 
kicsiny. la.

A háziipar terjesztése.
Nem először kerül nálunk napirendre a 

liáziip&r rendszeres fejlesztésének fontos kér
dése. Sok kísérlet történt már e téren ha
zánkban s a kísérletek nyomán kevés eredmény 
vagy balsiker mutatkozott; — ez a kérdés 
mind e mai napig sem kiderítve, sem meg
oldva nincsen.

S<>k kérdéssel úgy vagyunk, hogy sorát 
kell várni. Hiszen abban a néhány évtized
ben melyben kultúránknak európai színvo
nalra v.i in emelésével foglalkozunk, annyi 
kérdés nyomult előtérbe, hogy bár mennyit 
markol-óik, mindent nem intézhettünk el; 
— és a fontos kérdések mintha egy körforgó 
perspektívában vonulnának el előttünk, nem 
jönnek ki az evidenciából. Mindegyikre rá 
kell Ini a sornak. — Es tapintat dolga, 
hogy lielyes és alkalmas momentumokat 
megragadjuk bizonyos kérdések propagálására 
éa érvényesítésére.

íme e kérdések sorozatába tartozik a 
háziip. mely eddig távolról sincs nálunk 
megoldva. Sőt határozottan állíthatjuk, hogy 
az, a mi a háziipar elnevezése alatt nálunk 
számot tesz, korántsem telei meg a háziipar 
fogalmának.

Háziipar alatt azt kell értenünk, amit a 
nép az év bizonyos szakában nem fő-, ha
nem mellékfoglalkozás gyanánt mcllékkere- 
setkeppeu űz. Ez a tulajdonképeni nép-ipar.

8 ennek a népiparnak van nálunk mesz- 
szeható fontossága, mert arra van hivatva, 
hogy a mezőgazdaságban foglalkozó munka
erőnek abban az időben, amikor a mezőgaz
dasággal dolguk nincsen, foglalkozást és fő
leg mellékkeresetet biztosítson.

A henyélés sok mindenféle bajnak a kút
fúrása. A parlagi munkaerők foglalkoztatása 
révén növeljük a nép keresetképességét, sze
lídítjük erkölcseit s távol tarthatnék a reny- 
heségből következő számtalan bajtól.

Úgy kellene nevelni a mezei munkában 
élő embereket, hogy a mezei munka legyen 
főkeívsetflk, de ennek megszűntével is fog
lalkozzanak munkával s számíthassanak ke
resetre. Hogy a télen is necsak fogyasztók, 
de termelők is legyenek.

Es hogy e munkaerőt érvényesítsük, há
rom kategóriát kell megkülömbőztetnünk.

Itt. vannak először a mezei munkások, a 
kik nyáron napszámba járnak.

menő -s átérezni e -pillanatban csuk én vtilék 
kepes

A szegény K ................g p
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Itt van másodsorban a nagy uradalmak 
számos cselédsége, akik bizony télen át ke 
veset dolgoznak, — korán fekszenek, későn 
kelnek.

És harmadsorban a szorosan vitt kisgaz
dák s ezek báznépe, akik fé’i n a betakarí
tott aratás feiemés/lésével fog'ulkoznak.

Mind e három kategória számára külön
böző foglalkozásokat kell teremteni, illetőleg 
a meglevőket helyesen alkalmazni.

A munkásoknak olyan népipart kell a ke
zébe adni, melylyel az egész család foglal
kozni képes és melyet az otthon maradt nép 
akkor is hálás keresetképen űzhet, ha a fő
kereső családfő mezei munkára messzi? elván
dorol. Ilyen pl. a szalui.isás-fonás, melynél a 
férfinak, nőnek és gyermeknek gyakran akad 
munkája.

A cselédség a háztartási népiparban ta 
lálhat jutalmazó foglalkozást. A tollfosztást 
nálunk kicsinyük, a szappanfőzés, tarhonya- 
készités csak egyes vidékeken dívik, a ház
tartási s gazdasági eszközök (favillák, faka
nalak stb.) előállítása szintén csak egyes vi
dékek specziálitása. Pedig ezek és ezekhez 
hasonló termelés felkarolása bizony hálás fog
lalkozást nyújthatna számtalan népes uradalmi 
cselédségnek.

A kisgazda pedig milyen hálás munkát 
végezne — hogy ismét csak példával éljünk
— ha az ipar számára félkészitinényeket ál
lítana elő akár a bognár, akár a kádár, 
akár másfele iparág számára. 8 ha egy lé
péssel tovább menne s ugyancsak a mező- 
gazdaság számára teremtené elő a szükséges 
segédeszközöket, hogy csak egy példát említ
sünk: a gyümölcstermelő vidéken a gyű nölcs- 
kosarakat, a tojás-export számára alkalmas 
kasokat stb

Mindezt azonban rendszeresíteni kellene 
s bizonyos beosztásról gondoskodni, hogy 
túltermelés ne álljon be; gondoskodni kel
lene és lehetne arról, hogy egyes vidékek 
megrendelésre dolgozzanak, esetleg, hogy 
előre megkapják az anyagot s ahol köllsége- 
stbb munkát végeznek, o tt — szükség ese
tén — előleget is.

Gondoskodni kellene arról, hogy ott, ahol 
akármely kategóriába tartozó munkásnép még 
tudatlan és a házi ipari munkára nem elég 
fogékony, tanfolyamok által oktatást nyerjen. 
Gondoskodni kellene a r t61, hogy akár gazda
sági egyletek, akár megyei vagy helyi szö
vetkezetek a háziipar-tauitást p «ironizálják 
s nemcsak mától holnapra, hanem állandóan 
támogassák.

Es ha a czélt biztosítani akarjuk, gon
doskodni kell első sorban arról, hogy a házi 
ipar vidékenkint mindenekelőtt a helyi szűk- 
séglet kielégítésért: helyezze a fősulyt, hogy 
olyan dolgokat termeljen, amelyeknek ott 
gyors és jő kelete lesz s csak ha a szflkség- 
let ilyképen fedezve van, akkor lehet és kell 
távolabbi megokolt kereslet számára dol
gozni. És gondolni kell végre arra, hogy a 
rendszeresen megindult iiép-ip.r l’assan-las- 
san kifejlődjék s idővel a sző mai értelmében 
vett háziiparnak s talán a műves iparok 
egész sorozatának vesse meg biztos alapját 
alléikul, hogy a mezőgazdaságiéi a nélkülöz
hetetlen munkaerőket elvonná.

Lelkesítő lehet az a tudat, hogy a par
lagi munkaerőket értékesítsük, ezzel a köz- 
vagyonosodást, a jólétet előmozdítsuk s álta
lában a régi jelszót érvényesítsük, mely szerint 
a termelés fokozása, az erők — nem kizsák
mányolása — hanem jóravaló kiaknázása 
a tál növeljük nemzeti jóléteinket s biztosabb 
alapra fektessük mezőgazdaságunk prospe-

I f i  m i t  r  r

Hírek és különfélék.
-  l i r á l ' S r á p á r ,  « M u  m. kir. KSudvar- 

..sleí „ .""eltosaga a mull. hátán eaahidiával 
tel. tartozUda.i helyére Budapestre utazott Ki- 

uiik tartós egészséget!
H ír ,leimé.,,. Alólirt. vála-zlni Íny ezen- 

„  k'’/l" ,1rc , begy a felsőbb engedélyijei•Muraszombatban épült és 30 : 1 . ..
járási kórház N ágyra berendezett 

Nagyságos dr. Károlyi Antal kir.

tanácsos, Vasvármegye alispánja által 1893. évi 
november hó 15-éu reggel 9 órakor fog ünnepé
lyeden megiiyittatni s emberbaráti rendeltetésének 
átadatni. E/.en naptól kezdve betegek a kórház
ban felvétetnek és a vagyonos betegek napi 70 
kr. díjért teljes ellátás, szakszerű ápolás és gyógy
kezelésben részesülnek. — Vagyontalanok ápolási 
költséget nem fizetnek és beigazolt szegéuység 
esetén az utánok felmerült gyógy költségek az 
1875. III. t. czikk rendelkezései szerint nyernek 
fedezetet. Tisztelettel fel kéreti k ennélfogva a já
rás és szomszédos vidék közönsége, hogy beteg
jeiket jövőre ezen. a magyar nemzetgazdászati 
érdekeknek is megfelelő kórházba szállíttatni és 
humánus intézetünket jóakaratulag támogatni szí
veskedjenek. Egyúttal az isti ni tisztel ttel kez
dődő megnyitási ünnepélyre a vidék nayyérdemü 
közönsége tisztelettel meghivatik. Kelt Muraszom
batba?., 1893- évi október hó 25-én.

A kórházi választmány.
Itt megemlítjük, hogy a megnyitást társán 

ebéd követi (egy teríték ára 2 irt), m.lyre nézve 
az előjegyzések noveinb. hó 10-ig Horváth György 
alelnök urnái eszközlendők.

— H a lo t ta k  ■■apján. Az emberi léttel 
járó küzdelmek között kevés idő jut a halottak 
emlékének ; a sok gond, az örökös küzdés, ke- 
nyérbarcz lefoglalják az élőt; az éldnek halottak 
napja egészen elhunyt szeretteinké, e napon min- 
d-n k i igyekszik kegyeletének külső kifejezést 
adni. Koszorúk, virágok díszítették a máskor el
hagyott si'halmokat. Féuybeu úszott az < gesz te
mető. Fény a sírokon, köny a szemekben s fájó 
emlékek a szivekben. Elvonul elóttüuk aiua kínos 
perez, melyben szeretteinket elvesztettük s meg
nyugszunk ama gondolatban, hogy bennünket is 
vár egy sírhatom, hol megpihenünk.

— l'«‘iiyéh /.á lla l-árv (‘i'éh. Szentmártoni 
Itadó Kálmán ó uagyméltóoigának hírneves rép- 
czelaki tenyészetéből 20 darab tisztavórü 1 és */* 
éves erős bika, 12 drb számfeletti tehén és üsző 
fog elárvereztetni Répczelakou folyó évi novem
ber hó 20-áu. — Általános feltüuést keltett a 
tavalyi árverésen az előállított egyedek kitűnő 
volta s az ország minden részéből összesereglett 
vevők vetekedve siettek a kitűnő fajmarhák meg
szerzése által telivér si lument hali tenyészállatok 
birtokába jönni. — A folyó évben árverés alá ke
rülő állatok még nagyobb mértékben megérdem
lik e méltánylást s bizonyára újabb elismerést és 
dic O'égel fognak aratni a répczelaki tenyészetnek.

— A ■iiiu-Hs/.oiiihat i j á r á s  ált. tanító-
testületé kehelébm alakult „Magyarosító és Köz- 
mivelődési Szakosztály* választmánya f. hó 1 -én 
tartotta Muraszombatban első illését, melyen tü
zetesen megállapította a magyar egyházi éuekek 
kiadásának és szétosztásának módozatait, mely 
énekgyüjteniéiiy a választmány intézkedése szerint 
már karácsonyra gyermekeink kezeiben lesz, igy 
tehát még e/.en év folyamát! megkezdi e téren 
működését. Kívánunk áldásos sikert eme fáradó* 
zásáliO'! — A szakosztály továbbá muukapro- 
graniiuját, ügykezelési szabályzatát részletesen ki
dolgoztatja a jövő évi nagygyűlésig. A szak
osztálynak jelenleg 11 ü tagja s 600 frt adomány 
összege van. r. |.

— K öszönetny  iIv á n itá s .  Moszt Rezső
muraszombati vendéglős ur a napokban a tótrno- 
rác/.i ág. ev. gyülekezet javára 30 frtot volt szi
ves adományozni, mely nemes emberbaráti tettéért 
ezeuuel a nyilvánosság előtt is forró köszönetét 
fejezi ki a gyülekezet elöljárósága.

— H a tá r ig a z i tá s .  A muraszombati járás
ban a htyria felé szolgáló határ a Mura szabály
talan és szeszélyes folyása miatt, m< ly évröl-évie 
változtat medrén, már néhány évvel ezelőtt iga
zításra Szorulván egy vegyes bizottság háromszö
g é ^ ' hálózatot készített s eunek alapjáu a határt 
ideiglenesen czövekekkel kijelölte. Minthogy azon
ban a hálózat kiegészítésre szorult, e hiányt most 
orvosolták 16 napi muuka után, melynél a szom
bathelyi államépitószeti hivatalt Lederer Jáuoa 
k r. mérnök képviselte A határköveket is felálli- 
tol.ták s ezek alapján megállapíthatjuk, hogy ha- 
táriga’itáa folytán nyertünk néhány négyszögölet, 
amelyben ugyan nincs nagy köszönet, lévén az 
kavicsos terméketlen talaj. De legalább nem lesz 
baj a határ bizonytalanságával.

— A na iiru  s z o m b a ti k iM ledóvődát 
járó-orvosunk ajánlatára, a Muraszomb tban jár
vány o-an fellépő .1 phtviitis miatt, bizonytalan 
időre a halóóág bezárta. — A szülők az intézet 
megnyitásáról annak ide,, nkülön éitesitésfc kapnak.

~  * U 'le fa n d iíiló za l összes
költségei, az összes juráid 3 .ékhelyeknek a köz
ponttal leendő Összeköttetése mellett, 18000 írtra 
rúgnak, a  mi — ha az elérendő eredményekkel, 
kivált a közszolgálat gyorsításával egybevetjük 

nem is mondható túlságos összegnek.
I . lo le p le té s e l i . A 110 vömben honvéd

ségi előléptetések alkalmából, a körmendi hon- 
véilza-z'ó.ilj iál H -inricli Mór főhadnagy II. oszt. 
századossá, Dr. [ le m ig  Miklós tartalékos Segéd- 
Orvos főorvosa.-., továbbá a csendőrséguél Boldizsár 
Andor tiszthelyettes, körmendi szakaszparaucsnok, 
üaduagygyá neveztettek ki.

~  I m p o r t á l t  sv á jc s i te h e n e k .  Rósz- 
ler Károly gazdasági egyesületi titkár ur által



Svájciban beszerzett 48 drb tehén kizárólag vas
ágyéi tenyésztőknek fog átadatni. A s/.állitniány

is érkezett mar s a teheneket az alábbi nagy. 
birtokosok vették át: Radó Kálmán, Szegedy Gy 
SzejHy-EnscIi Károly báró, Gothard Sándor, Rej- 
,zig Ede, Reissig Alajos, Zathureczky Géza’ Bé- 
kássy István, Chernél Antal. Az importált tehenek 
kivétel nélkül pompás telivér aimmentlialiak.

— M egllivó. A , Muraszombat-Gyanafiil vai
b, é. vasút* végrehajtó-bizottsága folyó 1893. 
évi november hó 15-én d. e. II órakor az állami 
iskola helyiségében ülést tart, melyre a nagyér
dekeltség minden tagja ezennel tisztelettel meg. 
hivatik. Tárgysorozat: I. A vasutiigy jelen állá
sának ismertetése és annak alapján teendő további 
intézkedések. 2. Inditványok. Muraszombat, 1893. 
november 4. Dr. Károlyi Antal, mint a végre
hajtó-bizottság társelnöke. Takács R. litván, mint 
a végrehajtó-bizottság titkára.

— Figyelmeztetjük a muraszombati gazd. 
fiók-egylet tagjait, hogy a pinkafői gyárból ho
zatott pokróczok Meixuer Mátyás vaskeregkedé- 
sében kaphatók. Örvendetes tudomásul adhatjuk 
továbbá, hogy egyletttuk mindeu tagja „Magyar 
Földiuivelők Naptára* ez. gyönyörűen kiállított 
naptárt kapja ingyen az egylet irodájában. Egy
úttal figyelmeztetjük a tagdíjjal hátralékos egyleti 
tagokat, hogy hátralékaikat mielőbb befizessék.

A választmány.
— Telefon Miira«xoml»aU»»ii. A vár

m e g y e  alispánjának a telefon létesítése érdekében 
u muraszombati szolgabirói hivatalhoz intézett 
leirata folytan az érdekeltek a casiuo helyiségé
ben értekezletet tartottak s miután a megkívánt 
száiun előfizetői jegyzések megtörténtek, a távbe
szélő hálózatnak Muraszombatra leendő kiterj'esz- 
téie most már kétségen kívül áll ; sőt gróf Batt
hyány Zsigmond ciendlaki kastélyába is kivezet
teti a telefon-hálózatot.

— A miira*z»inl»at-júrú«i általános
tanítókor kebelében alakult magyarosító- és 
közülivelődési szakosztály tagjaitól még alábbi 
■dományok folytak be : Muraszombati gazdasági 
fiókegylet 26 frt 38 kr. Kondor Ferenc/, Halmos 
l frt. Smkovich Kálmán Muraszombat 2 frt. Dr. 
Prugberger Vinc'.e Muraszombat 2 frt. Slebich 
Ignácz Muraszombat l frt. Mellini Béla Mura
szombat 60 kr. Bölcs Béla Muraszombat 2 frt. 
Kraus/. Miksa Muraszombat l frt. Maradits Ist
ván Muraszombat l frt. Heisig Ferenc/, 1 forint. 
Kőris Ferencz 1 frt. Hoffiininn Manó 1 frt. Hor
váth Ferenc/, Szent-Sebestyón 1 frt. Halbarik 
Henrik 50 kr. (Folyt, köv.)

— A takarmány kiviteli tilalom 
tUszav ouúsa. Gróf Bethlen András földmive- 
I és ügyi miniszter tudvalevőleg a képviselöházban 
kijelentette a hozzá intézett interpellácziókra adott 
válaszában, hogy a takarmánykiviteli tilalmat 
'lejti- De a terminus iránt akkor még nem nyi
latkozott. Most a Bécsben folytatott k özös mi
niszteri tanácskozásokon határozták el, hogy a 
rendelet érvényessége uovemb. 15-én szűnik meg.

- I'ályázat postai gyakornokoknak. 
A keresk. miniszter 108 posta- és távirda-gyakor- 
nokjelölti állásra pályázatot nyit. — Pályázhatnak 
középiskolát végzett ifjak kik a 18- évet betöltöt
ték, ez év nov. 10-ig, lakhelyük elöljárósága utján. 
A gyakornok-jelöltek egy évig gyakorlatilag szol
gálni, azután a 10 havi posta- és távirda-tanfo- 
lyamot hallgatni tartoznak és csak ezután lesz
nek posta- és távírda - gyakornokok e kiuevezve 
500, illetve 400 frt évi segélydijjal.

— B e tö ré s i lo p á s . Múlt hó 31-ón éjjel 
Láng Ignác/, állami tanító barkóczi lakos kárára 
a két méter magas konyhakert deszkakerítéséből 
egy deszkának erőszakkal történt leszállítása után 
tettesek a csinált lyukon a kertbe bemásztak s 
Onnan 125 fej téli salátát 2 frt, — 55 db zellert 
1 fit 34 kr. és 1 db a kerítésből leszakított deszkát 
10 kr. értékben elloptak. Az összes kára 3 frt 
45 kr. — A muraszombati csendőrség a tetteseket 
Vogriucsics István barkóczi lakosnak Zsöks Jó
zsef és Horváth Júlia nevű, valamint Joucsár Ist
vánnak Kovács Róza nevű cselédjei személyébei) 
kinyomozta és ellopott zöldséget és deszkát a gaz
dájuktól elkobozta s azokat, mint a gazdákat fel
jelentette, mig a 3 tettest az itteni kir. járásbí
róságnak adta át.

— Az iskolába járó gyermekek Tó
gáit vizsgálta meg dr. Ungváry szegedi fogorvos 
S több ezer gyermeken megejtett vizsgálat kide
rítette, hogy a legtöbbnél a tej fogak vaunak 
megtámadva csontszú által. Oka enuek egyrészt 
H sz-ájür hiányos tisztántartása,*másrészt, hogy a 
"/■ülök az első bántalmazott fogat nem hozatják 
ki, a mi aztán a többi egészséges fonnak a meg
romlását vonja maga után. Sokan azt hiszik, hogy 
gyermekük megszabadul majd fögbáutalmától a 
második fogzás bekövetkezése után. Ebben azon
ban nagyon csalódnak, mert a betegség azután 
kihat a megjelenő állandó fogakra is. Ismert 
dolog, hogy az ilyen rósz és hiányos fogak mi- 
Ijöii káros hatással vannak az emésztésre. C/.él- 
B*erü tehát a szúette fogat rögtön eltávolíttatni. 
A szülők csak gyermekük javát mozdítják elő, a 
midőn azoknál a szájür és fogak ápolására és 
tisztántartására lelkiismeretesen vigyáznak. Sok

anya aüt linzi, liogy eleg.ndS u szájnak regK»- 
leiikent ' al" kunosam. Pedig e z  elég, a
szajürt ki kell öblíteni rendesen minden étke- zes után.

~  Ib* l 'W n  járásunk kórházának
ünnepélyes megnyitása alkalmából a helybeli 
evangélikus templom bán reggel 8 órakor magyar 
ny-lvü halaisteuitisztelet tartatik, melyre a nagy
érdemű közönséget tisztelettel meghívja az egy- 
haztaiiács. s 1 *}

H íre k  Z ulubó l. Zala- Egerszeyen az 
ottHii felállítandó uj fogymnasium fölállítása iigyé- 
üe" dr. Kiülnünk János közokt. min. tanácsos több 
napon át tárgyalt az érdekelt körökkel. — Keszt
helyen, novemberben lesz a biróválasztás ; legna. 
gyobb pártja Ullmaiin Venc/.el városi pénztárosnak 
es Nagy I Jván fiatal iparosnak van. — A mille- 
ntumi helyi bizottságot Z.-Egerszegeu nov. 10-én 
ogják megalakítani. — A D . K, Egyesület per

laki óvodájához óvónővé Groff Gizella Csáktornyái 
H. óvónőt választották meg. — A gyenes-diási uj 
r. k. iskolát dr. Dunst Ferelicz apat szentelte fel.
— liischof Károly urad. pincv.emester 72 éveN 
korában Keszthelyen, C<emit* Károly N így-Kani
zsa város tanácsosa pedig élte 62. évéb-n elhunyt.
— Nagy Kanizsán Somogy- és Zalamegyében ki
terjedő hatáskörrel vezérügynökséget állított föl 
az Első Magy. Bi/.t. Társaság s vezetésével Sümegi 
Kálmánt bízta meg. — Jókai-estélyt rendez nov. 
11 —ön ii.- kanizsai kereskedelmi ifjak önkép/.ő 
egyesülete.

"  B iib ló g y ilk o iit k e re s n e k . Budapes
ten a rendőrség s a katonai hatóság egy Ausz
triában elkövetetett rablögyilkosság tettesét ke
resi Bilcliler Viucze, a Gráczbaa állomásozó va
dász-zászlóalj egyik közlegénye ugyanis szeptb. 
hó közepén néhány napi szabadságot kapott, 
mit  ̂felhasználva, szülőhelyére indult. Utközban 
valós/.iuüleg valami gonosz ember a szerencsétlent 
leverte, mindenétől megfosztotta s aztán tovább 
állt. Büchlert ott találták meg vérében az or
szágúton, houuét elszállították a katom*kórházba, 
ahol hetekig feküdt eszméletlenül s cmk a na
pok lián tért rövid időre magához, előadva fenn- 
teobieket s azt, hogy a rabló alacsony, erős test- 
alka'u szőke fiatal ember volt. Most, inig a fő- 
kapitányság Budapestet) a saját, hatáskörében 
keresi a rablással vádolt ismeretlent, addig a ka
tonaság részéről a kaszárnyákban is igazolásra 
szólítanak fel minden olyan okt. 1-én bevonult 
ujonc/.ot, kire a gráczi ügyészség személy-leírása 
ráillik, hogy hol töltötte szeptember utolsó nap
jait. Eddig a/.eubaii nem akadtak a rablóra.

— € tollú* szo rg a lo m  erényét tanúsította 
Miskey Gábor alsóörsi szőlőbirtokos. Szegény gazda 
volt mindig s mikor a fillokszera elpusztította a 
szőlőket, még szegényebb lett. Beállt munkásnak 
azokba a szőlőkbe, ahol már amerikai veszszőkkel 
ültették újra a telkeket. Ez 4 évvel ezelőtt volt. 
Akkor az egyik gazda 7 szál amerikai vesszőt 
ajándékozott Miskeynek. Ez elültette a vesszőket 
s évről-évre szaporitóttá a termett vesszőket. Ez 
idén a hét szál veszszőből már egy egész holdat 
tudott beültetni; közben ojtványai is kitünően 
megeredtek, úgy, hogy a in. héten V* holdon szü
retelt s nemcsak pompás, de arauylag igen gazdag 
termése is volt. Most persze az egész vidék fel
buzdult Miskey példáján s a tavasszal Alsó - Örs 
minden szőlőjét beültetik amerikai vesszőkkel. Is
ten áldása legyen a kitartó szorgalom munkáján !

— A jövö  évi n a p tá rb ó l .  Az 1894. kö
zönséges esztendőben a farsang szörnyűségesei! 
rövid lesz, mert csak február 7-éig tart, vagyis 
csupán négy egész hétig. Ebből kifolyólag a hus- 
vét is korán, márczius 25-én lesz. — A folyó évi 
karácsony hármas ünnepét a jövő évben a ket
tős ünnepek egész sorozata fogja követni. így 
kettős ünnep lesz az újév napja, a mely hétfőre 
esik, Vizkereszt, a mely szombatra esik, kettős 
ünnep lesz a reudes husvéton és pünkösdön kívül 
még I Jván király napja, a mely hétfőre esik. 
Kisasszouynapja, a mely szombatra esik és Bol
dogasszony fogantatása, a mely deczemker 8-án 
szintén szombatra esik. — E szerint a jövő év
ben 5 rendkívüli kettős ünnep lesz. — Uralkodó 
bolygó lesz a Hold. — Égi eseméuyekben meg
lehetősen szegény lesz a jövő esztendő, amennyi
ben csak két napfogyatkozás és két holdfogyat
kozás lesz s ezekből csak egy részleges holdfo
gyatkozás lesz nálunk látható 1894. szept. 15-én 
reggel fél ötkor, tehát ezt is csak azok fogják 
látni, a kik korán kelnek.

Vegyes rövid iiirek.
A megy éből, Vasvármegye közlői vény ha

tósági bizottságának évnegyeden őszi közgyűlése 
f. é. dec/.. 4-én és folytatva tartatik meg. — A 
szombathelyi ügyvédi kamara megüresedett elnöki 
állásra a legutóbbi közgyűlésen Eredits Ferencz 
a kamara eddigi alelnökét választották meg. — 
A szent-gotthárdi dohánygyár telkének kiszemelése 
s a helyi körülmények tanulmányozása c/éljából a 
pénzügyminiszter műszaki közegeket küldött Stt.- 
Gotthárdra. — Seinicz István feUő-óri adótárnok 
okt. 22-én elhunyt. Béke hamvaira.

A h a zá b ó l. A királyi család a héteu liosz-

azabb tartózkodásra Budapestre érkezett. /I kép-
viselöhdz: a szünet után ülését nov. ö an tartotta 

A Jókai-jubileum rendezésére alakult nagvbi- 
zottság József főherczeget. nyerte me<r u/ ;ri,u.,>óiv
védnökéül. _  CtuUtn Jó tL t .irkiSvét .H puJS í 
a kerepesi-uti temetőben. Díszes közönség gyüleke
zett egybe ez alkalommal. Ott volt Jóka? Mór is. 
A leleplezés előtt báló Kaas Ivor euilékbeszédet 
tartott, s el mondta a „Miatyánkot* is. .1 csen- 
dörség illetményeinek javításáról gondoskodni óhajt 

belügyminiszter. — Nagy pénz volt, keveset ért; 
kihez, véletlenül jutott, az igyekezett tóié sza

badulni. No, most megszabadulunk tői, mittdauy- 
nyian. Beolvasztják a susztertallért, a 1 krujezárost 
Legközelebb megkezdik a gyászszertartást. — Di- 
nagl Henrik a mosoni határban tartott körvadá- 
sziit alkalmával öt lábú nyulat lőtt. A szokatlan 
állatuak 3 első és 2 hátsó lába volt.

Irodalom.
, y  hírlap-katalógus. A londoni R -u tte r- ig y n ö k . 

® .•? e®,a  T ávirati Iroda  uem zetközi h irde tési iro 
dája  (B udapest, G rauátos-u tcza 1. sz. a.) egy a m a^a n e 
mében egyedül á lló  h írlap  katalógust ad o tt ki a M agyar- 
orszagl.au m egjelenő lapokró l. E lső sorban felem lítendő 
az, hogy e katalógus négy nyelven, u. m. magyar, ném et, 
frauczia es angol nyelven je len i meg. T artalm a/.za  a M a
gyarországon megjelenő mintegy tiOö lapnak  fénykép u t 
já n  k isebbíte tt képét, úgy, hogy az olvasó nem csak hazánk  
összes lap jainak  kíllsó képét lá tja  maga e lő tt, hanem a 
lapok hasabbeosztását, nagyságát és az azok ra  vonatkozó 
összes a d a to k a t is. Csak m agából a fővárosból 130 lap 
képét ta rta lm azza , melyeknek egy része kö rü lbelü l 15 
cm., másik része kö rü lbelü l 3 cm. m agasságra vau kisab- 
b itve s szakm ák szerin t érdekesen beosztva. A vidéki la - 
pok a  városok sze rin t betűrendben következnek sziutéu 
körülbelül 8 cm, m agasságúak és miuileu kép m elle tt o t t  
vau a szükséges m agyarázó szöveg 4 nyelven. E  mü v a ló 
ban p á ra tlan  a m aga uemében és ehhez hasonló még sem 
bel-, sem külföldön nem je le n t meg. — A rem ek nyomdai 
k iá llítá s  az „Országgyűlési É rtesítő  kó- és könyv nyomdája 
részv .-tá rs.“ nyom dáját dicséri. — E  gyönyörű mü, mely a 
h irde tn i óhajtó  közönségnek is k itüuö szolgálatot tesz , a 
fent em líte tt nem zetközi hirdetési irodánál i Í rté rt r e n 
delhető  meg.

Ifj. .\áj;t‘l 0116 könyvkereskedésébeu, 
Budapest, Muzeum-köriit, a Nemzeti-színház bér- 
házában megjelent Kuorr Alajos Ö.iügyvédje V-ik 
kiadásának 12-ik füzete, melyben a szerző szól a 
katonai magánjogi ügyekről; nevezetesen háború 
idejében a zsákmányról, az ellenségnél fogságban 
levőkről, továbbá a katonai bírói hatáskörről, pol
gári peres és perenkiviili ügyekben és pedig alá
írások és másolatok hitelesítésére, adósságok be
hajtására nézve; ismerteti a hadbirák hivatását, 
a bírói illetékességet polgári peres és perenkiviili 
ügyekben, a gyámság és gondnokság viselését, a 
katonák végrendelkezését, a végrehajtás szabályait 
katonai személyek ellen ; a becsület vesztés ma
gánjogi következményeit; a katouai személyek C9e- 
lekvésképességéuek korlátozásait; katonák házas
sági, biztosítékát; a biztosítási lekötés eseteit végre 
a katonai házasfelek és gyermekeik közti viszonyt. 
Ezután kezdődik az egész munka harmadik része, 
melynek általános czime, a Beadványok, ebből fo- 
lyólug szól a szerző a beadványokról általában, a 
beadványokat benyújtó személyekről, a beadványok 
bélyegéről. Ezután a bíróságok elé tartozó ügye
ket; a bírói illetékességet, nevezetesen : a személyi 
bírói illetékességet, az iigybirósági illetékességet, 
kereskedelmi ügyekben, az. illetékességet végre
hajtási eljárásnál, az illetékességet csőd ügyekben, 
kisebb polgári peres ügyekben; a birói érdekelt
séget és a képviseletet. Ezen tartalma- füzet ára 
30 kr. Az Öoügyvéd kapható füzetekbe:
30 kr. és kötetekben á 3 frt. '•gy-egy

.Örök n a p tá r .1, Bacsó F erencz h írlap író  és a sze
gedi pénzügyigazgatóság tisztviselője előfizetést ‘ó id é t ilyen 
czimü m üvére, mely a  jövő hónap elején je len ik  meg a 
kóuyvpiaczou. Ez igen érdekesnek, p rak tikusnak  Ígérkező 
s a maga nem ében pára tlanu l álló irodalm i ú jdonságra 
felhívjuk olvasóink figyelmét és a  mü program m jából k i
emeljük a  kővetkezőket: az „Űrök nap tá r*  ta rta lm azn i 
fogja a je len  és a  jövő század te ljes n a p tá rá t az állandó  
és változó ünnepek, fa rsaag , névnapok, holdváltozások és 
egyéb n ap tá r i tudnivalók pon tos megjelölésév 1. T e h á t ké t 
századévre tökéletesen  pótol egy közönséges n a p tá r t  s a 
k i ez t m egszerzi, b ízvást e lm ondhatja, hogy örök időre 
e llá tta  m agát n ap tá rra l, mivel ez, a  most folyó i t. év
től szám ítva, még nem kevesebb m int 107 i i  eszten
dőre les/. ezen k it  . - ■ r*
ta rta lm azn i fogja világos á ttek in té sb en  a Kri z tn  szü le 
tése ó ta  lefolyt összes évszázadok n a p tá rá t i . úgy hogy 
belőle egy p illana t a la tt m egtudhatjuk  a keresztény  idő
szám lálás bárm elyik évének bárm elyik napjáról, hogy az 
a hétnek melyik nevű napja  volt. Az „Örök u i ; 'ta r “-iiak 
ekkén t érdekes tö rtéu a ti becse van, amenuyihcn a világ- 
esem ényekről m egmondja nekünk, hogy "m r-s-ds napon 
m entek azok végbe - Micsoda napon tö rtén t .v/ont I s t
ván m egkoronáztatása, a gyászos emlékű mohácsi csata, 
vagy az arad i tizenhárom  vértanú  kivégezteté .v  stb . De 
m ásfelől olyan érdekességgel is b ír, a mely éléi ,enk i sem 
zárkózható! el, még az sein, a  ki ta lán  a to rit i om nagy 
eseményei irán t egészen közönyös. M ert az m.ir csak é r
dekelni fog minden em bert, hogy a saját életei: u e lőfor
duló nevezetes események micsoda napra estek. Így, hogy 
néhány példát em lítsünk : a hé t m elyik napján p illan to tta  
meg a  napvilágot, m elyik napján esküdött örök hűséget 
az  o ltá r elő tt ? stb. stb., melyeknek pontos dá tum át ren d 
szerin t tud ja  minden ember, de nem tudja , hogy micsoda 
nap volt akkor, s ezt csak  régi (azon évbeli) kalendá
rium okból lehetne m egállapítani. Ily  régi kaiéiul irium ok 
azonban, mivel ezeket neiu szokták m egőrizni, még nagy 
könyvtárakban  is csak a leg ritkább  esetekben ta lá lk a  ók 
fel. Az „Úrök n a p tá r“-ral egyszerre kezünkben vau vala
mennyi eddig m egjelent n a p tá r  s valam ennyi ezu tán  m eg 
jelenendő, a 20U0-ik év végéig 1 A mi pedig a mü nyomdai 
k iá llítá sá t ille ti, a ló lirt k iadóhivatal m iuden lehető t e lk ö 
vet a rra  nézve, hogy az „Örök naptár*  külső m egjelenése 
is méltó legyen belső ta rta lm ih o z  s helyet foglalhasson 
bárm ely előkelő szalou asztalán  is. Díszes, te tsze tős  k iá l-



Utasánál fogva egjszersmint kiválóan alkalmas leend ajévi, 
születésnapi, névnapi és egyébb alkalmi meglepetésekre 
ajándék vagy emléktárgy gyanánt Az „Örök naptár" há
romféle alakban kerül a* olvasók elé. Hogy a kiadók a
különböző kiadások példány-beosztása iránt előre tájékoz
hassák magukat, az előfizetési árakat jóval alacsonyabbra 
tették, mint a későbbi bolti árak lesznek. Nevezeteden : 
Kgy fü/oit példány előfizetési ára (bérmentes megküldés- 
sel i : ; ■ kr , ízléses vászonkötésben 55 kr , velin papíron, 
hatna, piros, kék vagv chamois szinü pompás diszkötésben 
8ő kr — S'.iws gyűjtőinknek 0 előfizető után egy tiszte- 
letpéldánvnval szolgálunk. Gyüjtüiveket a rnü programm-
jával egvütt <'_'v levelezőlapon nyilvánított óbajra bárkinek 
ko,z égg-i iuiM n kjadohival. Mivel előreláthatólag töm-- 
ges iné r. ' i • - k érkeznek a miire, hogy minden igénynek 
pon'os.in megfelelni lehessen, kérjük a gyüjtóiveket es 
előfizet -i pénz két legkésőbb f. évi november hó végéig 
beküld' ni vág a szerkesztő, vagy a kiadók nevére, őse
geden. 18'.':!. s:/. jóember hóban, líacsó Kerencz, az .Űrök 
naptár" szerkesztője. Fürtös Testvérek, könyvnyomdatulaj- 
dotiosok, Szegeden, Ifr. Jósika-utcza 8. az „Örök naptar" 
kiadói.

A nap és éj h ossza. l*iaczi Arák :

. 1  n a p A hold Bir/.a 6 50
Nov. nyug . A pi 6.50 • -

szik szik Rozs 5.— 5 30
•">. H -»2 4.35 3.19 3.2T Zab 6 50<» , 4 34 4.27 3.39

Hajdina 6.807 .  6 56 4 32 5338 3 57
•S. 6.56 4.31 6 49 415 Leuimig — —1 1 50
!>. 6 58 4 3"! 7 59 4 38 Kukorica 6.—
IO 6 59 4 29 9. 8 5 8

4.50II. 6. 1 4.27; 10.13 5.47 Kcilcc. 4.30
Budapesti gabona-árak. Bécsi gabona-■árak

Bir/.u 7 40 7.75 Bir/.a 7.80 8 18
Rozs 5.60 5.75 Rozs 6.65 7 12
T-. ígéri 4.95 4 97 Tengeri 6.95 8.75
Köles 5.— 5.— Köles —.— — . —

Zab 6.96 7.30 Zab 6.86 7.95

N y í l  ttér.
Az e rovat alatt közlőitekért inem felelés a szerk.

B áli selyem szöveteket í r t  <>5 krig, valamint
fekete, fehér és színes selyemszöveteket is méterenkint 
4ő krt.il II frt «.* krig sima, csíkozott, koczkázott, 
iniiifázott, damaszóit stb. minőségben (mintegy 200 külön- 
bozó fajta és 2000 különböző szin- s árnyalatban) pósta- 
bér- és vámmentesen szállít: llemieberg (*. (cs. kir. udv. 
■zállitó) selycmgyáru Zürichben, Minták póstafordulóval 
küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező 
1*1 tokra 5 kros bélyeg ragasztandó. ‘1

H I R D E T É S E K .
sas sz. Árverési hirdetmény,

A1 ti 1 irt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t ez. 102. ij-a értelmében ezennel közhírré feszt, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 1893. 
évi 1675. szánni végzése következtében Gedér 
Ilona szarvaslaki lakós javára Gedér István szar
vaslaki lakos ellen 211 frt 66 kr. és jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 310 írtra becsült 2 lő, 1 tehén, 2 Úszó, 1 
szekér, 2 siidó, szalma, sertés ól és 1 eke-taliga- 
boronából álbí ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 4156 93. szánni végzése folytán 211 frt 66 
kr. tőkekövetelés, ennek 1892. évi szept. hó 2'J. 
napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 42 
fit 79 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Szarvasiakon alperes lakásán leendő esz
közlésére IMtb'i'ik évi november li6 Il
dik napjának délutáni 2 lírája határidőül ki- 
tűzetik és ahhoz a venni szándékozók o'y meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. c/. 107. és 108. §§-ai 
értelmében készpénz fizetés melleit a legtöbbet 
igérön-k becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1893. évi október hő 27.
TOTTH MIKLÖS.

kir. jbiiősági végrehajtó.

á r i a c z e l l i  hi- 
Gyomorcseppek

i . v-z.'riien li:t::;:ik gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen ét álto- 
tanúsán ismeretes li.-izl és népszer.

A ..................... tünetei étvágytalanság, gyomorgyengeség,
lehelet, teltujts.iy savanyú felböHógcs, hasmenés, gyomo- 

ri-.;rs. felesleges ntalkakiválasztás. sárgaság, undor és hányás, 
gyemorgorcs. szűkülés.

Il.eli it.,s -  '/c  i in k  liir. ínyiilt fejfájásnál, h menynyiben
i v> "inccii.ci ■./.áruul/ itt. gyomortulterhelésnél é telekkel és 

Ml ki. ii giliszták, májbajok és hámorrhoidáknál.
K: ’iictt li.ij.ckiiál ;i l / n W » i : r / «  gyomorr xri>i>rh

■ •v.k ot:i kitűnőknek bizonyultuk, a m it száz m eg sz*/.
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy- 
üveg ára  70 kr.

M agyarországi főraktár:
T ö r ü lt  J ó z s e f  gyógyszertára 

liiidaiirkl. K irály utcza ÍZ he.
A védjegyet és a láírást tüzetesen tessék 

m egtekinteni!! Csak oly cseppeket tessék 
elfogadni, m elyeknek burkolatára  zöld sza
lag van ragasztva a készítő a láírásával IC 
Brady) és ezen szavakkal: „Valódiságát hi

3 i 4 Martin telit gyomorr•evvek i aJJI lodiau kaphatok.
M u ra szo m b a tb a n  B ö l c s  B é la  

g y ó g y  s z e r tá r  áb an .

TAKONCZ \
kerestetik A

F tR M T  A I íIIK R T  Jj
itteni kereskedésében

Jjj; sz. Á rv e ré si hirdetm ény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t. ez. 102. § -a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1893. évi 
1676. sz. végzése következtében Kieuoszn J tn cs 
Anna hegyszorosi lakós javára Janics Péter diós
laki lakós ellen 2 i 2 írtra és jár. erejéig fogana
tosított végrehajtás utján lefoglalt és 315 trtra 
becsült 1 ló, 1 csikó, 2 üsző, 3 szekér, 2 átülő, 1 
sertés ól, szalma és lószerszámból ailó ingóságok 
uyilvános árverésen eludatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiróság 
4155/93 sz. végzése folytan 212 fit tőkeköveteié , 
ennek 1890. évi juluis hó 11. napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 42 frt 85 krban birói
lag megállapított költségek erejéig 1) ólakon, al
peres lakásán leendő eszközlésére IND ifi. évi no
vember hó II. napjának dé moni 3 óiaja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX t. ez. 107. ás 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1893. évi október hó 27.
TÖTTH MIKLÓS,

kir. jbirósági végrehajtó.

Korcsmárosok figyelmébe!
Szent Sebestyén községben, közvetlen a templom 

mellett fekvő egy hull, » «*ol»a, egy kényelmes 
takaréktüzhelylyel ellátott konyha, élkamra 
c* 2 pincééből álló

korcsm a-épü letem
(tVízmentes anyagi ól) és külön épült istáló és paj
tából álló gazd. épületekkel, 5 hold ingatlan bir- 
tokkal ISÍII. január l-töl jogra jutányos bérlet 
utján bármily hosszú időre elfoglalható. H bérbe- 
venni szándékozók a feltételeket vagy írásban vagy 
személyesen bármikor megtudhatják alulírottnál 

Szent Sebestyén, 1893. október 27.
K o u d i l a  J á n o s ,

ház és földtulajdonos.

E s z e n c z i á k a t
rum, cognac, mindennemű 
szeszes italok, asztali li
kőrök és különlegességek 
azonnali elhiházhatatlan el
készítésére a legkitűnőbb 
minőségben szállítok. 
Azonfelül ajánlok 80 fokú 

vegyileg tiszia eczeteszeu- 
u/.iát kellemes izü boreczet 
és közönséges eczetek gyár
tásához. Leírások és haszná
lati utasítások iugyuti mellé
kelteinek.

Jjjgpr- liiváló eredményért kezewkedek.
Állapot bérmentve küldök.

l * » i lá k  K áro ly  Fiilü|»
Kszencziák-különlegességek gyára

P  R  A  G .
Megbízható ügynökök kerestetnek.

Az Észterházy-Cognac a legjobb!!
| Csupa legmagasabb 
| éremmel kitüntetve.

A cognac-gyártmányok kitűnősége inellett a i  
legjobban szól az alábbi, elsőrangú szakér-A 

tök által kiállított ajánló-levél: J

2000-nél több elis
merő levél!

A Gróf Eszterliázy Géza-fele angyalföldi cognacgyár lek.
igazgatóságának B u d a p e s te n .

A ni. kir. mérnöki szakiskola kémikai vegyintézete és a budapesti kir. kereskedelmi 
törvényszék hites vegyésze, dr. Neumann Zsigmoud ur .által hivatalból teljesített s általunk 
tudomásul vett vegybontások alapján az E-zterházy-Cognacot betegeinknél alkalmazásba 
hoztuk s azt a vele elért eredmények folytán, már annak minősége következtében is mint 
a franczia gyártmányokkal egyenrangú készítményt a legjobban ajánlhatjuk.

Budapest, 1892. évi november hó 30-án.
Dr. Ángyán Béla, Dr. Báron Jónás

egvet. in. tanár
Dr. Poor Imre

egyet, tanár

egyet. m. tanár
Dr. Réczey Imre

egyet, tanár
Dr. Tauffer Vilmos

egyet, tauár

Dr. Kétly Károly,
egyet, tanár

Dr. Stiller Bertalan
egyet, tauár

Kapható kicsi és nagyobb palaczkokban jutányos ár mellett ]\TáhHm«ün V í l n u t u  
rKHzerárii-kerevkriléoébeii nUlUS/iOUIt tilt V IIIIIUS

gazdasági gépgyár, vas- és fémöntöde 
SZIM I Ifi 4 T H K L Y K S I

ajánlja a jelenkor legújabb 8 legjobb, cs. éa kir 
szabadalmazott, egyedül eredeti

„ N e w - H u n g a r ia -D r i l l“
sorvető-gépet, 4000 darabon felül forgalomban.— 
Szórvavetö-gépeket, szecskavágó, répavágó, 
cs. és kir. szabadalmazott

„Non pl us  u ltra 14 és „ D u p le x -d a r á ló 41
csöves tengeri daráló és 
tengeri morzsoló gepeket 
kézi-, járgány- és gózhaj- 
tásra. Szakrendszerű 
aczél-ekéket, cs. kir. szab 
2 és .*{ borozdás ekéket,
10,000 drbou felül forga 
lomban; különféle földmi- 
velő gépeket s eszközöket 
Cséplögépek, o I aj kész i lő 
gépek, borsajtok stb 

Minden a legkitűnőbb
bmvndezett^1***U *̂8 ^ té telek  “ űHett. — Ajánljuk továbbá újonnan, a kornak megfelelően, legczélszerübben

nagy vas- és fém-öntödénket,
öntvényeket készítünk saját vagy idegea rniuták uláu.

F l i u l i l o i i  cm g c p l ' o r m á z á s  !
—— 60 elsőrendű kitüntetés !

Turbinák, malomberendezések magas őrléshez, gőzgépek stb.
K í v á n a t r a  k é p e s  á r j e g y z é k k e l  b é r  m c ü t v e  s i n g y e n  s z o l g á l u n k .

Muraszombatban Meixner Mátyás vaskereskedőnél van bizományi raktárunk.

Nyomatott Griinbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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