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Utczáink fejlesztése.
Több ízben szólaltunk már fel e 

lapokban Muraszombat utczáinak ren
dezése tárgyában.

Kifejtettük, hogy úgy a szépérzék, 
mint aköztisztaság s a közlekedés érde
kei egyaránt megkívánják, hogy szakítva 
az eddig szokásban volt s a közérde
ket sértő szabadossággal, a mely sze
rint minden telekbirtokos oda és úgy 
épített a hogyan neki épen tetszett, 
szakítva — mondjuk — ezzel a falu
sias slendriánnal, hozzunk be Muraszom
bat utczáiba bizonyos rendszert, bizo
nyos tervszerűséget.

Nem állítjuk, hogy a város elöljá
róságánál, kivált az utóbbi években 
nem észleltünk volna sok jóindulatú 
törekvést. Elismeréssel kell kijelente
nünk, hogy különösen jelenlegi város- 
biránk erélyes föllépése belvenkint sok 
ferdeséget szüntetett meg ezen a téren. 
Ile ami eddig történt, az mégis inkább 
csak szükkörü lokális téren mozgott, 
csak a legkihegyezettebb ferdeségek le- 
csiszolására szorítkozott, — s az eddig 
történt közhatósági beavatkozásoknak 
az a nagy hiányossága is meg volt, 
hogy az úgynevezett helyszíni szemlék 
alkalmával, — rendszeres terv nem lé
vén megállapítva — az egyik komissiő 
erre, a másik arra az álláspontra he
lyezkedett, — az egyik igy, a másik

amúgy vette fel az utczavonalat s a 
saját egyéni felfogásához képest szorí
totta az építtetőt vagy kiebb, vagy 
belebb a sorból. Jó részben ennek az 
eljárásnak tulajdonítható az a visszás 
állapot, hogy vannak utczáink, melyek
ben az utczavonalat meghatározni most 
már teljes lehetetlen, mert a hány ház, 
annyiféle irányt mutat, annyiszor gör
bül az utcza, úgy hogy valóságos tabula 
rázát kellene belőle csinálni, ha némi 
harmóniát akarna belé hozni az ember.

Igaz, hogy eddig, megfelelő törvé
nyes alap hiányában kényszeritőleg ba
josan is lehetett volna vilami nagyobb- 
szabásu reformot kezdeményezni, mert 
az építési engedélyek megszerzése nem 
volt föltétlenül előírva, a megszerzés 
elmulasztása nem volt büntetéshez kötve.

A jövő hónap elsejét azonban életbe 
lép Vasvármegye építkezési szabály
rendelete, mely a hatóságoknak és a 
községi elöljáróságoknak széleskörű be
avatkozási jogot biztosit az építkezé
sekre, s különösen széleskörű beavat
kozási jogot biztosit a városi jelleggel 
biró községeknek, melyek közé Mura
szombatot is felveszi a szabályrendelet.

Itt van tehát a legjobb alkalom 
Muraszombatra nézve, hogy lerakja 
jövő rendszeres fejlődésének alapjait.

A képviselő-testület dolgoztasson ki 
szakértővel rendszeres tervet, melyben

az utczavonalák tervszerüleg előre meg 
legyenek állapítva s ezen terv szerint 
igazodjék az elöljáróság az építkezési 
engedélyek üiadásánál, illetve láttamo- 
zásánál.

Az a kevés költség a mibe ennek 
a tervezetnea az elkészítése kerülne, 
bőven megtérülne a közel jövendőben.

_______ (Sz.)

A táplálkozásról.
J óit tanár az éghajlat hatásáról az ember 

táplálkozására szólva, az állati szervezetben 
végbemenő anyagcserére vonatkozó kisérletei 

: alapján azt következtette, hogy a különböző 
klímának igenis van itatása az élő szerve
zetekre.

A táplálkozás módja az embernek nem
csak élettani működésére, tehát az egyes 
egyén anyagi mivoltára és működéséhez szük- 

| séges eleven eró előállítására fontos, hanem 
a test alakjára és nagyságára is, & mi any- 
Iiyira eltérő a föld különböző lakóinál.

A k ü l ö n b ö z ő  népfajok táplálkozásáról 
máig is keveset tudunk, mert nem elégséges 
az egyes táplálékok fölemlitése, hanem is
merni kell a naponként fogyasztott táplálék 
és élvezeti szer mennyiségét és kémiai össze
tételét is.

Téves megfigyelésen alapszik az az állí
tás, begy egész népcsoportok fölötte csekély 
mennyiségű táplálékot fogyasztanak s mégis 
munkabírók. Hogy az arabs a pusztában dó- 
háuy marok datolyával, a hindu és khinai 
kevés rizszsel, az olasz csekély kukoricáéval 
él, mind mese. Minden ember megeszi a kelló 
mennyiségű táplálékot, úgy mint mi, hasonló

Mese a szerelemről.
Irta : GABYKA.

Kedves Ellim !
Ha ünnepélyesen megígéred, hogy egy teljes 

óranegyedig nyugodtan fogsz ülni a széken, anél
kül, hogy a lábaidat folyton himbálnád, a szád* 
dal olyan kiállhatatlan grimásszokat vágnál, az 
orrocskádat félre fintorítanád, a kezeiddel zon
gora-futamokat ütnél az asztalon és végül hogyha 
nem fogod örökös rosszakaratú, hunczut közbe
szólásaiddal a nevető idegeimet folyton ingerelni, 
úgy egy érdekes történetecskét mesélek el neked.

No. ez a komoly kéznyujtás s ájtatos tekintet 
éppen nem nyújt elegendő s kellő biztosítékot ró
lad, sem pedig az a látszólagos szelídség De mind 
a mellett megkísérlem. Különben úgyis szerelmes 
história lesz s ilyet — melyik ifjú leány ne hall
gatna csendes áhítattal

Figyelj tehát.
Még nem voltam egész tizenhat éves, mikor 

megismerjem L e ó t .  Én egy végtelen nyugtalan 
szellemű teremtés, aki örökös elkeseredett harcz- 
ban állt az angol s franczia gyakorlatokkal s bi
zony nem állíthatta senki jóhiszemillcg rólam, 
hogy a gouvernanttal való zajos vitám valami 
nagyon szelíd természetű lett volna. Ű, egy rend
kívül fess huszár-önkéntes, a kinek a mélységes, 
két szeme, de még inkább a feszülő egyenruhája 
leírhatatlan, ígérő hatást gyakorolt reám.

Te kicsikém, nem sejted még, hogy milyen 
is az az érzés, a mi nem melegít és mégis 
éget, a mitől nem fázol bár és mégis reszketni 
kényszerít, oh bűvös-bájos szerelem!

(Jiakhogy ó nagy bánatomra nem törődött 
én velem, valami távoli rokonság révén, m^g a 
szép asszonyok kedvéért jött hozzánk, a kiknek 
rettentően udvarolt. (Tudod Elláin, minden húsz
éves fiúnak asszony ideálja van ) S miutüogy az 
a nélkülözhetetlen fényüzési czikk, egy szép asz- 
szony. a ki magának udvarokat, — náluuk meg
lehetős számban volt található, — hát ezek mel
lett hogyan méltathatta volna csak egy tekintetre 
is az én önérzetes, de kurtaruhás Siemélyemet.

Egy bűbájos téli délutánon (ami ugyan, zárjel 
között legyen mondva, elég ködös, kellemetlen és 
sötétes volt),.engem egyedül hagytak otthon, holmi 
befőtt elleni merénylet miatt. Da bele nem pil
lantottam volna a világért az előttem levő nyitott 
könyvbe Egy édesén halk kopogtatás után Leó 
lepett be Szörnyű zavarombau alig tudtam kiszó- 
tagolui, hogy mmdeuki sétáiul ment.

ó  csodálkozott.
— És magácskát egyedül hagyták itthon.
Én lehetőleg szomorúan sóhajtottam és czél-

szerünek láttam a szemeimet tuelabusan fő for
gatni hogy érdekes, vértanúi kifejezést nyerjek. 
Sikerült! Leó szivét megragadta a részvét.

— Szegéuy kis hamupipőke -  szólt melegen 
s tdém uyujtá kezét Én pedig amint megfogtam 
azt a kezet, a remegő édes boldogságtól kicsor
dult a könny szememből. De ó ezeket a forró 
csöppöket félreértette.

— Talán csak nem egész komolyan sir ? — 
Törülje le kérem, mert én képtelen vagyok női 
könnyeket látni Hanem ha megengedi, leülök ide 
mellé és itt maradok, a mig hazatérnek. No, vi
gasztalódjon már meg, ugyan tegye félre azt az 
unalmas franczia nyelvtant, majd meglássa, milyen 
pompásan mulattatom. Tudom ám én, mi érdekli 
a kis lányokat Mosolyogjon m ár! . •. így. Tudja, 
hogy az magának nagyszerűen áll ? Ki mondja 
azt, hogy a bánat nem szépít ?

Az én huszárom leült ott maradt, csakhogy 
szerepet cseréltüuk, mert ő csak folytonosan mo
solygott hanem beszélni, — én beszéltem.

A zsibbasztó elfogultság gyermekes, őszinte 
jókedvnek adott helyet. Elmondtuk a nagynéni
nek — a kinek ó udvarolni szokott — az apróka 
szeszélyeit, meg kolosszális ostobaságait. Anali
záltam a vén nevelónó magasztos lelki tulajdon
ságait meg hervadó bájait, az utóbbit persze esz
tétikai szempontból A i  dvencz macskám, mikor 
a lábát megsebezték, mint részesült anyai gon
dosságban, mint kötöztem be lábát vízbe mártott 
gyolcscsal s mint ujitottara meg óránkint c köte
lékeket. A megsiratott kanári madár, akinek sírja 
ott van a nagy gesztenyefa alatt s minden ta- 
vaszszal kivim raj a a virág az emlékezés rep- 
kéoy ko.-zoruja. Aztán kaczagtam igazi dévaj-ág- 
gal, mire ő banális lelkesedéssel jegyezte meg, 
hogy sohasem látott kedvesebb gödrös arczocskát, 
mint az enyém. Szóval egy óra alatt jo barátok 
lettünk s Leó ur, miután észre meltóztatott venni, 
többé nem tud észrevétlen hagyni.

Egész nyíltan udvarolt, az asszonyok meg is 
jegyeztek nagy boazankodva í az a kis leány hogy



körülmények között. Egyes nemzetek külö
nösen mértékleteseknek látszanak, mert egyet
len egy eledelt, péld. rizst vagy kukoriczát 
vagy burgonyát esznek, mig mi sok minden
féléből állítjuk össze eledelünket.

A szigorú trappista-rendi szerzetes még 
mindig 68 gr. fehérjét, 11 gr. zsirt és 4G9 
gr. szénbydrátot kap.

Mikor még az életműködést az anyagtól 
független életerőnek tulajdonították s nem 
ismerték a táplálék jelentőségét a test fenn
tartására és kémiai bomlásából eredő munka
erejét, melegfejlesztését, akkor persze fölté
telezhettek hosszú életet csekély táplálko
zással is. — A gőzgép működését fűtőanyag 
nélkül senki sem várta, de az emberi gépe
zet fenntartásához nem tartottak kellő meny- 
nyiségü tüzelő-anyagot okvetlenül szüksé
gesnek.

Az erő megmaradásának tanát tévesen 
alkalmazták, a mikor azt hitték, hogy forró 
éghajlat alatt k e v e s e b b  anyagcserére van 
szükség, mint hideg éghajlat alatt, ahol több 
meleget vészit a test.

Minthogy a test külömböző, egymást nem 
helyettesitő és egymásba át nem olvadó anya
gokból áll, azért a tápláléknek is külömböző 
anyagokból kell állania, különben nem ta r t
hatja fenn a szervezet megfelelő részeit.

Testünk 60 százaléka viz ; veszítünk is 
folytonosan több vagy kevesebb vizet, főleg 
a vese működése ú ján a bőrón és a tüdőn 
át naponként mintegy 2500 grammot, azért 
ily mennyiségű vizet kell a táplálékkal be
bevennünk, hogy a test viztartalm". meg ne 
apadjon.

Továbbá van testünkben mintegy 5 szá
zalék nehány só vagy hamurész, m int: cal- 
ciumfoszfát, káliumfoszfát, nátriuinch'orid stb. 
melyek a rendes módon küszöbölendők ki, 
azért táplálékunkban jelen kell e sóknak is 
lenni, hogy e sók hiánya miatt testünk kárt 
ne szenvedjen. A sóhiány okozta halál nem 
áll be sokkal későbben, mint az éhhalál.

Testünk 15 százaléka fehérje-nemű (9°(0) 
és enyvképzö anyagokból (6°/0) áll, i 'nit fe
hérje-tartalmú eledellel tanunk  fenn.

Végre szervezetünk még zsírt is tartal
maz, még pedig rendes körülmények között 
20 százalékot. A zsir-veszteseget a táplálék
ban levő zsirok, a szénhydrátok (keményítő, 
czukor sib.) s a fehérjefele anyagok pótolják.

A táplálékok azon részét, mely a test 
alkotó részének pótlására szolgál, tápláló 
anyagnak nevezzük. A hús, tej, kenyér olyan 
táplálékok, melyek több tápláló anyag keve
rékéből állanak. A táplálék a különféle táp
láló anyagok keveréke, a mi a testet anyagi 
mivoltában fenntartja. A növényi és állati 
tápláló szerek — ámbár igen különbözőknek 
látszanak — mégis egyenlő hatású tápláló 
anyagokat tartalmaznak.

Az ember táplálásának lényege a fdhérje- 
félék és zsirok veszteségének megakadályo
zásában rejlik, amennyiben a szükséges víz
mennyiség köuuyen pótolható, a hamurészek 
pedig már a reudes tápláló-anyagokban is 
bennfoglaltatnak.

A fehérje-bomlás nagysága mindenekelőtt 
a szervekben levő fehérje-tömegtől s ezen-

elbóditotta tőlünk a vitézünket — én pedig bol
dog önteltséggel mosolyogtam. Huszonnégy éves 
voltam, mikor megesküdtünk. Annak éppen tiz 
éve most.

Kérlek, Ellim, mi volt a tartó) szerelem 
oka? Én nem tudom, talán egyszerű jó kedélyein. 
Természetes modorom, a mi jobban lebilincsel, 
mint a múló bájak. Te mosolyogva rázod azt a 
hamis szöszke fejed s öreg nénikéd arczáu még 
most is szépségeket vélsz fölfedezni. Ah, de mi 
az a fiatal tavasz évek üdeségéhez képest ?

Hasonlíts össze egy friss ibolyaszálat a pom
pás, de hervadó kaméliával, melyik a zöldebb ? 
És most fölmentlek attól a komoly meredt pose- 
tól, melyet magadra erőltetsz. Megengedem hogy 
a lábaidat himbáld, a szájad huzgáljad s a ke
zeiddel olyan rettenetes akkordokat csapjál a 
zongorán (így legalább kevesebb hamis hangot 
találsz ) Tégy a mint érezel s ne kezdj idő előtti 
komolykodásba. Azt csak hagyd a te öreg néni- 
kcdnek.

kirül a felvett táplálékban levő fehérje meny- 
nyiségétő! függ Minél nagyobb a szervek 
fehérjetartalma, annál több fehérje bomlik 
szét beiinök, azért így 50 kgr. súlyú japáni- 
nak kevesebb fehérjére van szüksége fentar- 
tására, mint egy 70 kgrmos európainak s a 
nehéz járású ió több fehérje-tartalmú zabot 
követel, mint a könny i járatú ló.

Nézzük, miként jön létre a fokozott emész
tés. Közel áll a következtetés, hogy az aka
ratlanul és akarattal végbemenő izomműködés 
idézi a fokozott emésztést elő, mert hidegben 
akarattal mozgunk, hogy főimelegedjünk, to 
vábbá a bőrben végződő idegekre ingerként 
ható hideg akaratlanul is reflektorikus utón 
izomműködést hoz létre: reszketős, fogvaczo- 
gás áll be.

Különböző állatokon és embereken végzett 
kísérletek alapján Voit bebizonyitotlnak tartja, 
hogy hidegben hőszabályozás áll be fokozó
dott melegfejlesztés által.

Megjegyzendő, hogy mikor hidegben ál
landó marad a test hőmérséklete, a fehérje- 
bomlás fokozódik t'p úgy, mint az izommun
kában. A mikor a test lehűl, csökken a fe
hérje- és zsirbomiá8, amikor pedig föimeleg- 
szik, fokozódik bomlásuk.

A táplálkozással végzett kísérletek nem 
nyújtanak megfelelő eredményeket, mert egé
szen mások a viszonyok küiömbözó éghajlat 

, alatt, szabadon élő egyéneken; már maga a 
magas vagy alacsony mérsékletnek tartós ha
tása valószínűleg másképen hat, mint a rövid 
ideig tartó  — Azért szükséges a közveletlen 
megligyelés a külömböző klímákban fogyasz
tott tápszerek mennyiségére vonatkozólag. 
De még ezzel sem vagyunk képesek lényeges 
kfllöuibségeket a szerves tápláló anyagok fo 
gyasztott mennyiségében kimutatni. Annak 
előtte e'hitték az emberek az utazók meséit 
a táplálkozásról, mert a mese megegyezett 
a tárgyról alkotott fogalommal.

Voit maga kuiatta a külömböző kiimák
ban szokásos é*ke;. módját é3 kérdéseire 
mindenünnen azt jelentették, hogy az eurdp ű 
éppen úgy él a trópusok alatt, mint otthon. 
Az egyptomiakra vonatkozólag biztos forrás 
szerint az arabok igen sokai esznek, ha van 
mit, és igen keveset, ha nincs. A katonaság 
szárazfóldöu és tengeren bőséges táplálékot 
kap, élelmezése csaknem megegyezik az eu
rópai csapatok élelmezésével. — Egyptombau 
lakó európaiak bős gesen étkeznek; némely 
kü földi többet eszik és iszik, m űt otthon.

Az egészből kiderül, hogy az étrend meg
határozásában nincsen lényeges különbség a 
tápláló anyagok mennyiségib u s ni a mér
sékel, sem a h ;d ‘g, sem p :d*g a forró ég
hajlat alatt. Ks mégis sokáig állíto tták , hogy 
meleg éghajlat a la tt kevesebb meleget ve
szítvén a test, kevesebb melegfejlesztésre vau 
szükség; téves ez az állítás, mert sok mel
lékkörülmény! nem ismertek és nem vettek 
tekintetbe.

A szükséges táplálék mennyisége küiőm- 
bözÓ népeknél és külömböző egyéneknél, fő
leg a testben lerakódott fehérje mennyiségtől, 
vagyis a táplálandó egyén súlyától függ.

A környező mérsékletnek nincs hatása a 
test tulajdon melegének egyenlegei volta 
mellett a fehérje-bomlásra, Egy-azou ember
nek egyenlő mennyiségű minimumra vau szük
sége a fehérjéből, a sarkvidékén annyira, mint 
a trópuson

A szükséges t piáíék mennyisége ellenben 
mindenekelőtt a munkabírástól függ; semmi
féle más körülménynek nincs akkora Intasa.

(K. C i L )

Helyi és vidéki hírek.
— J lil ie i i i i i i i i i  liá ia iu lá* . Az iskoiás- 

gyeriuekekuek folyó hó 9 éré tervezett ünnepélyét 
elrontotta ugyan a kauyaró járvány. de 10-én a 
hálaadó isteni tiszteleteket a hatóságok egyesü
letek s nagy közön ség részvétele mellett minden 
vallásfelekezet templomában megtartott k Heggel 
fél 9 órakor kezdődött a azt mise a ró n kaíh 
templombau mely után Gáspár Ferencz plébános 
igen szép, hazafias széliemtől áthatott beszédet 
mondott magyar nyelven. Innen a tűzoltóság dísz
ben kivonult csapatával az élen az evaug. ternp

. lomba vonult a közönség, hol Kováts István lelkész 
magvas ünnepi szónoklatban kötötte lelkünkre a 
honszeretet, az egymás kölcsönös megbecsülésének 
szükségességét Mindkét templomban Takácsáé K, 
Irma Schónwizerné-Fehér Ilona, Fehér Mariska, 
Leitner Lukreczia, Payer Lenke. Pintér Jolán Most 
Gizella és Toncsi urhölgyekból s néhány úri em
berből szervezett vegyes kar Mártouy László ev. 
tanító vezetése alatt enekelte szépen betanult és 
összevágó előadással Balogh István millenniumi 
hymnuszát Mártony László átírásában (Mellesleg 
megjegyezve kár volt az eredeti igen szép dalla
mot meg nem tartani.) — Délután fel 4 órakor 
az izraelita imaházban volt hálaadás, a melyen 
szintén részt vert az egész közönség, meghallgatni 
Goldmann Adolf kántor és rabbihelyettesnek ha
zafias szellemű imáját és szónoklatát Szép napja 
volt ez Muraszombatnak, mert régen volt már 
alkalmuk szemlélni, hogy a különféle vallásfeleke
zetek, a különféle politikai nézetek a külömböző 
társadalmi osztályok milyen szépen megférhetnek 
egymás mellett a hazaszeretet magasztos kötelé
kében.

— Kzredéveai ün nepéJyek  H a lijá n .
d « n . Lelkesen ünnepelte Battyánd község a hon- 
alapitás ezredik évfordulóját í. hó 9 én, még pedig 
három helyen. Hogy az ünnepélyeken a nagy kö
zönség részt vehessen, minden intézet más és más 
időben tartotta meg az ünnepélyét. Reggel fél 9 
órakor a .magyar olvasókör* az ev. iskola épület 
egyik termében tartotta ezredévi ünnepélyét. A 
műsort a jelenvolt olvasóköri tagok s nagyszámú 
közönség a ,bymuusz*-szal nyitotta meg. Az ün
nepi beszédet Horváth Lajos, a kör elnöke tar
totta. Utána Fábry Pál s. lelkész Tóth Kálmán
nak „Előre* czimü költeményét szavalta Végül 
a jelenvolt köri tagok és a nagyszámú közönség 
elénekelte a szózatot. Innen átmenve az iskolaépü
let másik termébe, a hol fél 10 órakor az elemi 
iskola növendékeinek ezredévi ünnepélye kezdő
dött. A megnyitó beszédet Czipott Rezsó ev. lelkész 
és iskolaszeki elnök tartotta. Sávéi János ev. ta
nító hazafias értekezést olvasott. Az iskola nö
vendékei versben és prózában elmondták hazánk 
ezeréves fennállásának történetét és énekelték a 
hymnuszt, szózatot és „nemzetiszin az én színem* 
czimü dalt Végül fél l i  órakor az összes növen
dékek és nagyszámú kazöaseg a temp'ombi vonult, 
hol Fábry Pál ev. s leiaész tartott hazafias 
széliemtől áthatott magyar beszedet A márkus- 
házi és pálmafái tűzoltó.ág in coipore vett részt 
az ünnepélyeken. r. 1.

Délután 3 órakor tartotta Vaspolony község 
hazánk ezredéves feuuálláiának ünn^pilyet mely 
alkalommal Fábry Pál battyáudi ev s lelkész 
tartott vend nyelvű hazafias beszédet buzdítván 
a vend népet windeukor és minden körű nenyek 
között a haza iránti szeretetre A üyuiuus/.t és a 
szózatot Painmer Rezó battyáudi ev. tani ó ve
zette. r. 1.

A battyáudi iskolának évzáró vizsgája folyó 
hó 12-én tartatott meg Czipott Rezső ev. lelkész 
és iskolaszéki elnök, Hiina Sándor tótmoráczi, 
Fábry Pál bariyáudi ev s lelkészek, R tuper La
jos totmoráczi ev. tauitó és a növendékek -zű
rnek jelenlétében Kyolcz havi fáradságos mun

kának eredményét vei:’alkalmunk Uil r ; D iczára 
annak, hogy a növendékek száma uagy volt — 
e^yik teremben 162, a másikban 192 tanuló — 
mégis az eredmény jónak mondható. r. 1.

A h e lla ti i ic z l  izr. hitközség is megün
nepelte május hó 10 én délutáu fel 6 órakor Ma
gyarország ezeréves fennállását A templom az 
ünnephez méltón díszítve és kivilágítva volt s a 
templom padjait valláskulöinöseg nélküli férfi'és 
hölgyközönség az utolsó ülésig e.fogialca A hála
adó isteni tisztelet alkalmi ima és zsoltárok fel
olvasásával vette kezdetét, melyek után Kául uan 
A dolf bellatiuczi rabbi hazafias szellemtől átitatott 
és többszörös éljen-tói megszakított szép beszédet 
mondott. A felséges uralkodóház tagjaiért mondott 
szokásos imádság után L ittár M.klós gmicsai 
áll. tanító 20 növendékével a hymnuszt és szózato: 
énekeltette, mi az ünnepély sikerét nagyban eanke.

— I a U i í y Ií . Tegnap folyó hó 16-án volt az 
esküvője Sokál Emília urhölgyuek, Sokai József 
nyug posta- és távirda főtiszt leányának rabon 
Novaczek Mátyás uyug cs és kir. őrnagy csau- 
jevoi (Horvatorsz) nagybirtokossal. A polgári egy
bekelés délelőtt a muraszombati anyakönyvi ke
b le t helyiségében történt, hol Cmrna Jenő tb. 
főszo gabiró miut anyakönyvvezetó fekete magyar 
ruhában adta össze a jegyes párt, az egyházi es- 
ketést ped’g ugyanaznap délután a helybeli plé
bánia templomoan Gáspár Fereucz pleüáuos vé
gezte Esküvő után a házaspár a féri horvátor
szági birtokára utazik.

■“ '- i*.,'-uíígius6'5lg s z e g é n y e n oi a 
ie m u j i i  e s z te n d ó b m , a m e n n y ib e n  m in d e n  s: 
n ye n e k  a re n d e s  h a v i s e g é lye n  (elül k é t  ko  
a d i r t  ú gy  a szeg ény is k o la s g y e rm e k s k  re 
l u  i r t o t  m a já iis i k í lw é g m .  
m„„ . x j i iv iiiii i it* . F .  hó
m e g ta r to t t  m il le n á r is  ü n n e p  a lk a lm iv a l  i u n h i i  
b r n  fe lv e z e te t t  k a ré n e k e n  in e lv  a  n .n v  nei 
< lu u e „ m a g a s a to k ig  r e m d é ié a e k  n u h i 'ó s



lyása érdeménél fogva is méltó arra, hogy a kar
énekben közreműködött uniók, urhölgyek s urak
nak szives áldozatkészségükért elismerésünknek 
és hálás kószöuetünknek az egyház nevében kife
jezést adui el ne mulasszuk

Az ág. hitv. tv. egyház elnöksége
— t  murHMXoir Imii ga/<l.

Tálaszimánya május hó 13-án ülést tartott, melyen 
a folyó ügyek letárgyaló'a után elhatározta, hogy 
járásuuk közgazdaságát tárgyaló röpiratot készít
tet, melyben vidékünk régi templomai, várai, úgy 
szép lóállományunk egyes kiválóbb példányairól 
képek is lesznek ielveve s azt a millenniumi ki
állítás vendházában a látogatók közt kiosztatja 
Ennek költségeit részben az egyesület, részben 
pedig az érdekelt felek viselik. — Továbbá elha
tározta, hogy a körülményekhez képest megtartja 
Muraszombatban az idén is a lódijazást; a szarvas- 
marhadijazást pedig Csendlakon, ha az egyesület 
kebeiebe arról a vidékről több uj tag jelentkezik.

— H iila lo iá it. Sömen Mihály, városunknak 
régi tekintélyes polgára, í. hó 14-én elhalálozott. 
Temetése 15 en ment végbe nagy részvét mellett.

— A d ók ivetés. A 111. oszt. kereseti adó 
kivetésére szervezett bizottság Olajos Sándor ügy
véd elnöklete Derezán Zsigmoud p ü. titkár mint 
kinc.'tári képviselő előadása mellett jelenleg mű
ködik a váró-házán. Az ülések egész f. hó 22-ig 
tartanak. Értesülésünk szerint adóemelés igen ritka 
esetben törteink, a mi rendén is van, mert a mi 
forgalmi viszonyaink bárom év óta bizony parányit 
sem javultak.

— K iih i'C h  K aroly muraszombati ille
tőségű heil dreifaitigkeiti lakós kilépett a magyar 
államkötelékból s osztrák alattvalóvá lett.

— Egjr aran yat egy m agyar n ő é r t .
Palágyi Meuyhéit lapja a .Jelenkor* legutóbbi 
számában jelentést tesz közzé arról a pályázatról, 
melyet 3u idegen közhasználatú szónak niegina- 
gyarositására, illetőleg magyar egyenértékkei való 
helyettesítésre hirdetett volt. A jelentés 109 pá
lyamunkáról számol be a mi tauuságot tesz arról 
a nyelvészkedés! hajlamról és kedvről, mely a 
magyar társadalom minden rétegében tapasztalható.
A pályamunkák között sok ügyelőmre méltó akadt, 
a melyek nem egy érdekes szóval gazdagítják a 
magyar nyelvet. Á biráló bizottság, melynek tag
jai Szabó Endre, Hevesi Sándor és a lap szer
kesztője voltak 1<> szónak odaítélte az egy arany 
jutalmat. A pályanyertes szók a következők : szál- 
tínoin szubtilis, haszonhír reklám (beküldte 
Kálmán Margit), utszéli banális, ebhitü czi- 
nikus, tömegbujtó demagóg (bek. Molnár Fe- 
rencz) gerjes pikáns (bek. Bursics Ernő), hat- 
mögi ob-kurus (bek Szigeti József) magaunt 

blazirt (bek dr. Csapodi István egyet, tanár), 
förmeteg brüszk (bek. Éhen János), bírok -= 
sport (bek. Vajda János). A húsz idegen szóra, 
melyeknek magyar egyenértékét megtalálni nem 
sikerült a lap újra pályázatot hirdet, hozzá csa
tolván még a kővetkező szavakat: póz, sablon, 
tabló, panoráma bazár, katasztrófa, szuggerálni, 
politika, diplomata, trenírozni. — A pályamunkák 
junius hó 16 éig a lap szerkesztőségébe (Józseí- 
utcza öl) küldendők.

— .4 te le fo n . A kereskedelemügyi minisz
térium kiküldöttei tegnap jártak Muraszombatban 
s felvették a. legközelebb felállítandó vármegyei 
telefon uyomjelzesét A huzal Ciákáuytól a mura
szombati postahivatalig külön oszlopokon, innen 
kezdve a szolgabirói hivatalig a távirda-oszlopo- 
kon fog vezettetni.

— .4 cz ig a u jo k ú t be Kell o lta n i. Az
alispán elrendelte, hogy az összes csavargó czi- 
gányok megvizsgálandó*, hogy be vaunak-e oltva, 
a ha nem volnának még beoltva, a körorvosok ál
tal haladéktalanul beoltaudók.

— 4 m nt'u«xoanbati megy e b iz o lt-  
•Agi tagok választását a vármegyei igazoló vá
lasztmány megsemmisítette.

— B etörési. GiidÖrházán ismeretlen tölté
sek kiásták Pap Cuudor kaiuarajauak falat s kö
zel 30 frt értékű ruhaneműt és élelmi szereket 
vittek magukkal. A tetteseknek eddig semmi 
nyoma sincsen.

— H e ré k  i i i i iz á ro li .  A Vasvármegyéban 
olvastuk a következő jellemzó kis törtéuetet ; F. 
hó 7-éu este Szombathelyen néhány ittas kocsis a 
.Hungária* sönteseben erőnek erejével a huszá
rokba akart belekölözködui s noha Pajor J mos 
kocsis egy literes üveget is vágott az egyik köz- 
huszár tejéhez, a Számra uezve túlsúlyban levő 
derék huszárok, azon kijelentés mellett, hogy: .ezen 
a s/.eut napon nem veszekszünk* a kihívást nem 
viszonozták, sőt a közbelépő rendőröknek segédkez
tek a garázdálkodó kocsis ártaimatl&uuá tételében 
és lrtarlóztatásabau. Ez a hazafias magatartás a 
legnagyobb dicséretét érdemli.

— V e tő m a g v ak . (Mauthner Ölön tudósí
tása) Az ezredéves kiállítás megnyitása alkalmá
ból a löváiosbao nyilvánuló nagy idegen-forgalom 
a mag-üzletbe is némi élénkségét hozott Különö
sen répamag. a mely leginkább kereste: ik, mert 
szaporodnak a jelentések az ormányos bogár pusz
tításaira vonatkozólag és ezek újólagos vetést 
tesznek szükségessé L ó h e r e .  Ennek forgalma 
teljesen j»ang L u c z e r o a  némileg meg fogy.

A jelen évszakban vetendő minden egyéb magfé
lének forgalma normális keretekben mozog Jegy
zések nyersáruért 100 kilónként Budapesten: Vö
rös lóhere 26 - 32 frt. Luezerna 35 -4 2  frt Bal- 
taczim 9 .-9  50. Bükköny 6.- 6 Fo Takarmány- 
repainag eredeti obemdorfi 25. . Vörös Mammu'h 
22.—. Olaj hogy óalak u 22. — . Eckendorfi 22.—

Ve g y e s  iurek .
A n iegjéb ö],

— Vasvármegye f. hó 9 én tartotta millenni
umi közgyűlését. Szombathelyen óriás közönség 
részvété Miellett.. Délelőtt 9 órakor a székesegj ház
ban tedeum volt, melyen a megyés pü-pök ponti fi- 
kait; a vármegye közönsége azután a vármegyei 
székházba vonult. A gyűlést lieiszig Ede főispán 
nyitotta meg, nagyszaOáMi szónoklattá1. Után a 
Karolyi Antul alispán indítványozta,hogy Vasmegye ' 
mind a 619 községé rendkívüli közgyűlést tart
son és a közgyűlések jegyzőkönyvei örök emlékül
a levéltár bán helyeztessenek el. Indítvány ózza to
vábbá, hogy ő felségéhez hódoló fölirat intéztes- 
sék, Az indítványt lelkesedéssel elfogadták. Este 
fényes kivilágítás és fáklyásmenet volt.

— A szérum Vasvármegyében. A múlt hónap 
folyamán Vasvaruiegye területén 17 difteriás be
teget oltottak be szérummal és azok közül, a 
varmegye főorvosához beérkezett hivatalos jelen
tések szerint, valamennyi meggyógyult.

— Vasút Tárcsára. A kerekedelemi minisz
ter Steril Adolf szombathelyi lakosnak a szom
bathely-pinkafői vatut Nt.-szt.-Mihaly vugy F.- 
Eőr al.urnástul Tarcia fürdő.g vezető gOzuiozdouyu 
h. é. vasútra az alőinuukáiati engedélyt egy évre 
megadta.

— Az államép Ítészét i hivatal vezetőjévé Ger- 
hard Sáudor királyi mérnököt, rendelte ki a ke
reskedelemügyi miniszter.

— A törvényhatósági távbeszélő ügye A tör
vényhatósági tavueszdlövel egyidejűleg letesiteudő 
helyi hálózatok iránynyoiuáuak s epitésiuódjának 
megáll tpitaia tolyam tLb »u vau, úgy az oszlopok 
szállítás t is C akauybo, oz mt-Gutthardra és Kő
szegre.

A hasából.
— Budapesten az altalános ezavazatjog mel

lett Ugrou Gaüor vezeteae alatt tartott uepgyülés 
után a soc.aiistu munkaso* és a rendőrség Kö
zött véres ösizeütkö ;ei törte,it, mely mind ikét 
reazröl több egyén súlyos megsebesülesóvel vég
ződött.

Kozma Sándor a m. kir. ügyészi kar meg- 
alapiiója es nesztora nyugalomba vonult.

— Zala-Eger szegen t N.-Kamzsau, Keszthe
lyen, Csáktornyán, Sümegen, Tipoiozan s a megye 
legtöbb iskoajabau e hö 9-én Uuuspaltók meg a 
millenniumot.

— Sir időn Felduer Fülöp fővárosi gyakorló 
orvost választottak meg körurvosuak.

— Gr. Jankovich László főispán a budapesti 
magyar gazdasszouyok orsz. egyesületénél 4000 
fitos agy alapítvány t lett.

— Keszthelyen a r. kát. templom restaurálnia 
30000 fitba keru'. A hercsegprimas, ki a főoltárt 
készítteti, szeptemberben fogja az átalakított temp
lomot felszentelni.

A u » g jv ilá g b ó l.
— A bécsi egyetemi tanulók nagy tüntetést 

rendeztek Alagyarorszag ellen. Pjreatot (vesszen) 
kiabáltak Alagyarorszagra, a magyar orsz. kiál
lításra. A tüntetőket csak a rendőrök bírtak szét
osztásra.

— Az afrikai német gyarmatokon lázadás 
tőrt ki. A nemet kormány nagyobb számú csa
patokat szándékozik Atrikaba küldeni.

— Gimnázium vakok részére. Lipcsében ki
zárólag vakok részért* berendezett gimnáziumot 
akarnak felállitaui.

irodalom,
— A Sz& lay-Baróti-féie .Magyar Nem

zet törtóneté*-uek ép most, a millenniumi ünnep
ségek második napim megjelent a 37-ik füzete 
a Lumpéi It féle YVodianer h. es fiit cs. és kir. 
udv. könyvkereskedés köuyvkiadóhivatalabau Bu
dapesten. E tüzelbeu tovább tart átdolgozó szer
zőnek az élénk füzetben elénk tárt visszupillau- 
tásH az Anjouk kori magyar köz es belviszotiyokra, 
markáns vonásokban szemlel tartván az ország 
akkori pénz és adóügyei, a Uiraiyi jövedelmek 
stbiek fölött. S mind ezeket uiég fokozódóitabb 
mértékben teszik élvezetessé azon gyakori pár
huzamok h reflectiok, melyeket a középkor ama 
viszonyaihoz 8 a maiak hoz köt. Aztáu a vidék fő
én köznemességének éleiét, mlivelt-ég it, foglalko
zását ismerteti nagy érdekeseu, meg uem feled
kezvén a viseletről, étkezőéről, a nők állasáról s a 
pap-ág társadalmi életmódjai ól. Innen a városi 
életre tér át, s it középkor varosainak küljellegé-
vel megismerkedve, valódi élvezettel olvassuk a 
ezéhr*nd-zer jellemző intézményeiről, az akkori 
ipa;lói s a kereskedelemről. A középkor városi

életének egy mozzanata sincsen, melyet ismertetve 
n» találnánk. Ezek végezte vei kezdetét veszi az 
udvari viszonyok és az udvartartás rendkívül 
érdek feszitő leírása, melyben azonban csak a jövő 
füzetnek fogirik gyönyörködhetni igazán. A 37-ik 
füzetben képei következők: A zólyomi vár, ma
gyar úri viselelet a XV.. század első f. leben ma
gyar tőurak a XVI. »/áz»d elején.

— A in agy hí- nem zet történ ete . Az 
« Albenai um* r. társaság kiadásában megjelenő 
,A magyar nemzet, lörléuata* czimü tiz kötetes 
»»gy iminkám-k (millemrumi kiadási 69, és 7l. 
füzete megjelent, melyek Fraknói Vilmos dr. „A 
Huuyadyak es Jagellók kora* nagyszabású mo
nográfiájának. a vállalatbau a negyedik kötetnek 
foiytatását képezi*. A tudós szerző Hituyady László 
ki végeztetésének és V Lis/.ló halálának körül
ményéit nagy részletes-éggel Írja le és a köztu- 
dalban elterjedt felfogással ellentétben kimutatja, 
hogy V. László pestisszerü járványnak esett ál
dozatul három uapi betegség után és nem méreg 
által ölték meg. Ezután megkezdi Fraknói Vil- 
moH a harmadik könyvet, „Huuyadi Mátyás ki
rály* dicsőséges uralkodásának történetét, mely
ben Alátyás királylyá választatásától kezdve, Má
tyás királynak pártütőkkel, a császárral és a törö
kökkel folytatott küzdelmeit írja le és a csehországi 
háborúkig halad. Euuek a Mátyás király korának 
leghivatottabb törtéuetirója Fraknói Vilmos dr. és 
ebben a munkájában nagy tudását, fényes törté- 
uetkritikai tehetségét 8 klassikus stílusát egyaráut 
ragy>gtatja. Leírásai olyan közvetleuséggel tárják 
elénk ennek a dicső korszaknak történetét, hogy 
annak szereplői és eseményei mintegy megeleve
nednek előttünk. Az elénk leírást ezenkívül erre 
a korszakra vonatkozó számos képes ábrázolat is 
emeli, a melyeknek nagy része ezúttal jut először 
a nagykő{önséghez. Igv mindjárt a 69. füzethez 
Sch-del krónikájából „Honin középkori látképe* 
és a párisi Dreyfu-s-gyüjteményben őrzött eredeti 
M*án „Beatrix királyné ifjúkon mellszobrá*-nak 
fényi yomala; a 70-ik füzethez pedig Matejko Já
nostól a Magyar Nemzeti Muzeum képtárában levő 
„A várnai csata* olajfestmény pompás sziuuyo- 
mata, valamint a veLnczei állami levéltárban 
őrzött eredeti utáu „Mátyás király 1478. október 
28-áu IV Sixtus pápahoz intézett levelének* si
került hasonmása van c«alolva. Egy füzet ára 30 
ki. Előfizetés negyedévre (12 füz-i) 3 frt 69 kr. 
Félévre (24 tüzel) 7 frt 20 kr. Kapható minden 
hazai könyvkereskedésben. Az előfizetők uiiudeu 
szombaton egy-egy füzetet kapnak.

— Az ezred év es  k i á l l i i ó n  mintegy 290 
épületei közt tagadhatatlanul a legorigináiisabb a 
Mauthner Ödön budapesti magkereskedő pavillonja. 
Ez olyan eredeti, a minőt semmiféle világkiállí
táson még nem láttunk. Látni kell azt a sajátsá
gos vadregónyes külsejű épületet, mely vakolat 
helyett egész összeségóben íakéreggel van borítva. 
A közeledőt már száz lépésről a díszes kis be- 
nyillókert remek tökéletességű virágaiuak kelle
mes illatárja fogadja, de csak közelebb érva ész
leli, hogy az ebben a pavillonban és előtte foly
ton tolongó népáradattól vajmi nehéz a pavillouba 
bejutni. Benn a pavillonban látjuk a szakavatott 
rendező kész müvét; magvak kristályüveg tartókba 
rendezve s minden konyhakerti és virágmag-tajta 
mellett ragyogó színekben festett természetűit áb
ráját, majd üvegszekrényekbe helyzeti frappáns 
hüségü, természetes nagyságú termények modell
jeit. A páratlan tökéletességű és tisztaságú gaz
dasági magvak egyetemben a természetben cso
portosított növényekkel, valamint az ezen pavil- 
loubau kiállított ritkább magvak gyűjteménye 
méltó tanulmány-tárgyai a gazdának, kertésznek 
és a természet kedvelőjének egyaránt.

— K irá n d u lá so k  a magyar tengerre 8 a 
.Vaskapuhoz* a tolyó évi május hó 14-tól kez- 
dőleg, országos kiállításunk ideje alatt, Budapest
ről mindkét iránybau. A tenger kirándulások kü
lön vonata minden csütörtökön reggel indul 
Fiume, Abbázia, Cirkvenica és Velenc/e megte
kintésére, hat uapi időtartammal. Fiúméba este 
érkezik, nappal közlekedvén, a tengermelléki Karszt 
érdekes sziklavidókeit és a bűbájos Adriai ten
gert a teljes pompájában szemlélhetjük. A „Vas
kapudhoz minden pénteken reudez a vállalat 
kirándulásokat, a magyar nemzet kulturális hi
vatásának fényes bizonyítékául szolgáló óriási 
szabályozás munkálatoknak s az ottaui elragadó 
vidékeknek, hazánk világhírű gyógyfürdője, Her- 
kulesfürdőnok stb. megszemlélésére. A mindkét 
irányu kirándulás tagjai igen mérsékelt ár mel
lett, oly kényelemmel párosult teljes ellátásban 
részesülnek, mely más alkalommal is csekély ki
adás mellett el nem éiheló. Ezen kirándulásokat 
a Tenger Kirándulások Vállalata (Búd ipest, Vili., 
Aggteíeki-ulcza 2 , II 8) rendezi, mely a kirán
duló helyek, látványosságok, nevezete bégekről, 
továbbá a kirándulásra vonatkozó tervezetről, ké
pekkel di'zit fl. és vonzó leirá't tartalmazó füzetet 
adott ki, melyet u tengeri kirándulások iránt 
érdeklődőknek ingyen megküld mely czélból 
elégséges, ha tudakozódó abbeli kívánalmát, poii- 
to- czimével, levelezőlapon a jelzett vállalattal 
tudatja. Eme kirándulásokat, különösen a niiM-n-
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— A  k i á l l í t á s  m e g n y i t á s a  e lőtt régi 
hazafias lelkesedésünk úgy a székesfővárosban, 
m int a vidéken, mindenütt örvendetes módon éb
redez. A szép és jó és az ezzel m indig lépésben 
járó irodalom és művészet irán t szintén szüksé
ges, hogy lelkesedéssel viseltessünk és azért ujra 
hazafias kötelességet teljesítünk, bojry egv olyan 
lapra, m int a .Képes Családi Lapok* előfizetünk. 
£  lap 18 év óta folyton mi gyár volt és m aradt 
szellemben és irányban. A m agyar írók szellemi 
találkozó helye volt mindenkor. Minden egyes 
számában 3 regényt (legtöbbször eredeti magyar 
term éket) közölt és közöl, ezenkívül elbeszélései, 
rajzai, humoreszkjei és költeményei, élvezetes ta
nulságos és szórakoztató olvasmányok. Külön .H ö l
gye* Lapja* czimü m elléklete a divat, ism eretter
jesztő, orvosi czikkek tárháza. Képei között kü
lönösen mostanában az ezredéves kiállítás épüle
teit s az orsz. kiállítás vezérférfiait hozza a .K é
pes Családi Lapok.* Tessék mutatványszámot kérni, 
melyet egy levelező lapra szívesen küld a kiadó- 
hivatal Budapest, Vadász-utcza 14. saját házában.

— „Az ezeréves M agyarorazág é« a 
m illen n iu m i k iá llítá s"  czimü diszmü 9. 
füzete Horvátországot tárgyalja. 16 remek kivitelű 
művészi reprodukczióban m utatja be Horvátor
szág nevezetesebb vidékeit, építkezéseit, műemlé
keit és népviseletét,. Hogy ez ország mily gazdag 
természeti kincsekben, és hogy ezt még mily ke
vesen ösmerik, azt e füzetből látjuk és valóban 
a mü igazgatósága kitűnő szolgálatot te tt , midőn 
ennek megismertetésére egy külön füzetet adott 
közre. M ondhatjuk, hogy ritkán találunk meg az 
idegen folyóiratok képei között ily finom kivitelű 
művészi illusztrácziókat, ily tökéletes ízléssel ö s 
szeválogatott képeket. — Egyik legszebb képe a 
a Plitvicza-patak vízesése, mely 73 méter m agas
ból tör le a mélybe, fenséges ám ulatra  késztetve 
a szemlélőt, továbbá a fiumei Tersato-vár, melynek 
erkélyeiről tündéri látvány nyujta tik  a fiumei 
öbölyre. A füzet többi képei a következők : Zág
ráb, A m. kir. államvasutak uj pályaudvara, A 
zágrábi színház, a Jelasich -tér, a felső város és 
a központi temető, Zágráb környéke, a plitviczai 
tavak, Varasd, a varesdi .F erenc i-József tér,* 
horvát uépviselet, horvát iparcsarnok, művészeti 
pavillon, ivócsarnok és erdészeti pavillon. Kap
ható minden budapesti és vidéki könyvkereske
désben; m egrendelhető a kiadóhivatalban Buda
pest, Teréz-körut 38. félemelet (Kuuosy Vilmos 
és fia müiutézetében.) ,A z ezerévei M agyaroiszág 
és a millenniumi kiállítás* egyes füzeteinek ára  
40 kr., t-h á t az egész 12 füzetből álló diszmü 
csak 4 Irt 80 krba kerül.

JVylI t t ér .
E rovat a la tt köztöltékért nem felelős a szerk.

Henneberg-selyem
fekete, fehér és színes 35krtól U  frt 65 krii? méterenként 
— sima, csikós, koczk&zott és m intáiott (támasztó' 8 a tb. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2u00 mintázatban) stb 
a megrendelt áru poatabér és vámmentesen, a házhoz szá
llítva éB mintákat póstafordultával küld: Heuneberg G. 
(cs. és kir. udvari szállító) selyem gyára Zürichben. — 
avájczba csimsett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 
kros bélyeg ragasztandó- — Magyar nyelven irt megren
delések pontosan elintéztetnek. 1

K öszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, a kik boldogult férjem, 

atyám, illetve ipám temetésén megjelenni 
vagy egyébként részvétüknek kifejezést adni 
s ez állal fájdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, szívből jövő köszOuetünket nyilvá
nítjuk.

Muraszombat. 1896. május 16.
Özo. Sömen Mihályné 
Hunyadi Sándor és neje.

Kert-megnyitás.
Pünkösd hétfőn, 1896. május 

hó 25-én

I ÍMVI

megnyittatik.

Kitűnő ételek és italokról, valamint 
jé kerti zenéről gondoskodva van.

Minél számosabb látogatásért esd
Tisztelettel

özv. Fasching Jánosáé
vendéglői.

M 'U
A  IIH |» A  1 o l d

kel nyug
■zik kel nyug

Bűik
1 7 . 4.14 7. 7 2.47 5. 2
1 H . 4.13 7. 9 3 5 6 10
1 » . 4.11 7.10 3.26 7 21
2 0 . 4 10 7 11 3 53 8 3 1
2 1 . 4. 9 7.12 4 29 9 35
2 2 . 4 7 7 13 5 16 10.30
2 3 . 4. 6 7.14 .0 .1 5 1 1 1 6  |

A nap és éj hossza, 4r“l‘ !
Búza — 
Árpa — 
Hoz* — 
Zab —
H a jd in a  

Le u mag 
Kukorica 
Köles -

— 6.80

- -  5.60 
6 50 
6 -  

9 . -

5 50
6 -

1/896.

HIRDETÉS E K. 
Hirdetmény.

A napyméltőságu magy. kir. kereskedelmi 
ministerium 1896. évi jan. hó 2 áu 92532 93. 
sz. a. kelt magas leiratával az országos 
vásártartási piaczi helypénz díj- 
szabályzatot jóváhagyván, M ártonhely  
községben évenkiut é* p.tdig :
1896. év május hó 2L-ón, csütörtökön, 
1896. „ augusztus 10-ón, hétfőn és 
1896. „ november hó ll-én , szirdán  
országos állatvásárok fognak tar látni.

Az első vagyn uáj. 21-én fe lh a jo ttá l-
la to t után heiypcuz nem fog szedetni,
azon túl ped^ a vasárra fiijtott állatok u tán  
a következő lielyp íiiz fizetendő :
1 Egy drb ló után 1 éven leiül . . . . 10 kr.
2. Egy t csikó után 1 éven alul . . . 5 „
3. Egy „ vouós tehén és ökör után . . 5 ,
4. E/y , tinó, ökör és Üsző-borjú utáu 3 ,
5. E ;y „ bárány, kecike, sertés utáu . . 3 ,
6. Egy , szopós tualac« u 'á u .....................2 ,
7. Egy , gida éa bárány után . . . .  2 ,
8. Egy , szamár és öszvér utáu . . . 5 ,

A kirakodó vagyis zsibvásárra hozott 
áruk után azonban már m á j u s  2 1-én is a 
következő helypénz fog szedetni :
1. Kis sátorért 2 5 m. hosszúságig . . . 6 k r.
2. Közép sátorért 2-5—5 in. bosszúsígig . 10 ,
3. Nagy sátorok 5 m. felüli hosszuságbau 15 ,
4. Földön kirakodó helyért 3 m. , . . 3 „
5. Kocsin árusítók........................................15 „

Miről az érdekelt közönség ezennel ér- 
tesittetik.

Kelt Mártonhelyen, 1896. márczius 10-én.

Keresztury Kálmán,
körjegyző.

Skrabán Iván,
községi biró.

KOTZÓ PÁL
gépészmérnök

it iili-n t 18. s z í  alatt.

Ajánl 21/, 3V=, éa 4 lőar-jü
Szöges OSÉPLÓ K ÉSZLETE KÉT,

továbbá 4, 5, 6 , 8 , 10, és 12 lőerejtt

sínes gőzcséplő-készleteket,
hosszú szalmarázókkal, alsó szelelóvel és reodki- 
vill nagy felületű rostákkal, árpa-héj ázó val és 

választóhengerrel.
Fa- és szénafütésü és eredeti szalmafűtő 

GÓZMOZGONYOKáT.
Továbbá n GARRET & SONS felülmul- 

hatatlan 40% tüzelőanyag megtakarító

Compound gőzmozgonyokat
legjobbnak elijmert braaitilir/i Siai i í i  11 ame
rikai kévekötő aratógépiket, tóredeti amerikai azé- 
nagyüjtöit 1 vagy 2 ló belógására alkalmazható 
kombinált rúddal, tíorvetö én nzórv i vető qépekct 
és mindennemű egyéb kisebb gazdisági g'pek

Jutányos árak! —  Kedvező feltételok! 
Vidéki ügynökök kerestetnek.

§ | 3 j ! í | = | 3 ^

Hirdetmény.
p. 96. J

Alulírott kir. törvényszék közhírré 
teszi, hogy Zalamegye törvényhatésS- 
gának C só m ö d ér és K is -S z ig e t 
községekben ifj. O c s k a y  liu d o lf  
ellen folyamatba tett kisajátítási ügyé
ben a kártalanítási eljárás, illetve becs
lés foganatosítására határnapul a neve
zett őszégekben a helyszínére 1896. 
évi május 39-e, esetleg a kővetkező 
nap délelőtti 9 éráját tűzte ki, melyre 
az ismeretlen érdekelteket a jelen hir
detmény utján oly tígyelmeztetéssel 
idézi meg, hogy meg nem jelenés ese
tén Miklós Gyula alsé-lendvai ügyvéd, 
hivatalból kirendelt ügyvéd által kép
viseltetnek.

A kir. törvényszék 
N.-Kanizsán 1896. ápril 16. 

S te in er  T óth
jegyzi. elnök.
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Gyomor-
cseppek

Nyowatott Gondos (Grt»l>-,.« Mark gyorsRájtőjSn Mnr,

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és áltolánosan ismeretes
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság, gyomorgyengeség, bűző* lehelet, 
felfujtság, savanyu. felböffögés, hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
szűkülés. "

„H athatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomoi túlterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hlmcr- 
rhoidáknál.

Említett bajoknál a Hárlaczclll 
K T O n io r e a e p p e k  évek óta kitű
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T ö r ö k  
JoKMef gyógyszertára B u d ap est, 
Király utcza 12 sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zOld szalag van ragasztva a keszitC 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal 
.Valódiságát bizonyítom*.

A Máriaczeili gyomaroseppek valodian 
kaphatók

Muraszombatban B ö l c s  B é l
gyógyszer tár Abau.

t e a .
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