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Megjelenik minden vasárnap. •

E L Ő F IZ E T É S I Á R :
K*"* ,,vr'‘ 8 trt» f«l**n* * l>t ŐO kr. egyes gzátn 10 kr. 
Hi.nzMesi pénzek cs reklanui<-zi»k a miiniszoniltafi cnzil 

fioketrjlcl inniajália küldendők.

IVI<.|,;S szorkosztí: W ILFIN G ER  KÁROLY. 
I.aptiilajdonos és kiadó:

\  innraszoiiihali gazdasági flókogylet.

Még egy ok.

kéziratok, letelek s cgveli szerkesztőségi közlemények a 
l:ip szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: i hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr, 
többszöri hirdetésnél soronkii.i <> kr. Itélyegdij 3<i kr.

NyiIttér petitsora 25 kr.

Feszült kíváncsisággal és érthető érdek- 
i"'i'‘.ssel tekint vidékünk o f ovi deczcmbor 

*>-:ín megtartandó vármegyei törvényha- 
t sági közgyűlés elé*, a hol is — minden 
v.i "sxim isrg szerint — cl fog dűlni terve
i d  .ilsó-lendva-regedei vasutunk sorsa.

Nem hiszem, nem tud m elhinni, hogy 
\ átmegy énk ;i muraszombati járás, mint 
lég liiagyatottal b és a természettől a lég
iin'toliábban megáldott vidék irányában 
"l.v kiinéletlen, oly kőszívű tudna lenni, 
hogy jogos kérelmünket figyelembe nem 

\ . negtagadná a kért 32 ezer forintnyi 
segélyt és magára venné vasút tervünk 
isiiléteit dugábadőlésének ódiumát.

Különösen két ok bátorít fel arra, hogy 
teljes bizalommal és nyugodtsággal tekint
et k a vármegye döntése ele. erősen meg 
lévén győződve arról, hogy az reánk nézve 
t-sak kedvező lehet. Az első ok, a melyet 
e I). lap múlt számában közölt „Memoran
dum- elég bőven kifejt az. hogy az a vár
megye, a mely hathatós támogatásával 
immár minden e vármegyében levő járási 
székhelynek szerzett vasutat, nem vonhatja, 
nem tagadhatja meg Muraszombattól, mint 
a legelhagyatottabbtól ezt az áldást.

Van azonban még egy hathatós ok és 
argumentum, mely eloszlatja a kétséget és 
bizonyossá tesz arról, hogy a vármegye

nem tagadhatja meg segélyét és ez ok in
kább gazdasági és erkölcsi természetű, 
ezt legyen szabad most e czikkemben bő
vebben kifejteni.

Hogy vidékünk szegény, hogy benne a 
nyomor nagy és évi ől-évre általánosabbá 
lesz és mind szélesebb rétegekben terjed, 
azt úgy hiszem nem kell sem bő
vebben fejtegetnem, sem behatóbban pél
dákkal bizonyítanom vármegyénk intéző 
térfiai előtt. Nincs olyan év, a. melyben 
teljes joggal ne gyüjthotnénk könyörado- 
mányt, mint ínségesek - az árvaiak mód
jára — országszerte, mert hiszen sok oly 
falu van járásunkban, melyben hónapokon 
át ismeretlen fogalom a kenyér, répával és 
ünnepeken káposztával tengetik nyomorú
ságos éltüket. Megmondhatják hivatalno
kaink, a kik hivatalos ügyekben néha ki
rándulnak falvainkba nogy az egyedüli 
élelmiszer, mivel éhségüket csillapíthatják 
a tojás, ezt is kenyér nélkül kénytelenek 
elkölteni, ha hazulról magukkal nem visznek.

Foglalkozott már vármegyénk is nem 
ugyan e szegénység okával, hanem annak 
okozatjával, a midőn egy bizottság arról 
tanácskozott: „miként lehetne megszüntetni 
a járásunkból Stájerországba és Szlavóniába 
irányuló tömeges kivándorlást?"

S váljon micsoda resultatumra jutott e 
nagytekintélyű bizottság hosszas és beható 
tanácskozás után? Arra, a mire minden

fejtörés nélkül akárki igen könnyen reá 
jöhet: „munkát adni itthon a népnek, hogy 
ne legyen kénytelen kivándorolni!"

Mert a mig a leghosszabb nyári napon, 
a legnehezebb munkáért a, szőllokapálásért 
egy erős férfi napszámos csak 30 kr. nap
számot kap koszt nélkül, addig a nagyte
kintélyű bizottság nem csodáIkozhatik azon, 
h°f?y a szegény munkás vándorbotot vesz 
kezébe, hátat fordít szülőföldjének és ha
zájának és idegenbe vándorol.

A ki tehát vidékünk ezen rákfenéjét a 
szegény ségokozta kivándorlást, s az ezzel 
együttjáró elnemzetleniesedést komolyan 
megakarja szüntetni, az arra törekedjék, 
hogy a nép ide haza kaphasson munkát, 
hogy megélhetése biztosítva, legyen e föl
dön is. Vasút nélkül pedig több munkát 
nem remélhetünk, a vasút volna hivatva 
fejleszteni köztünk az ipart és kereskedést, 
az adhatna egyedül gazdasági fellendülést 
ez elhagyatott vidéknek, a mennyiben re- 
ménylhető, hogy a vasút után keletkeznek 
itt gyárak a nevetségesen olcsó, talán egész 
hazánkban legolcsóbb munkaerő kihaszná
lására.

Vagy komoly volt tehát a nemes vár
megyének a kivándorlás megszüntetése 
tárgyában folytatott tanácskozása, vagy nem! 
Ha komoly volt, — a mitily nagytekintélyű 
testületnél hitünk megingatása nélkül két-

is tárczája.“_
A B a l a t o n  ü n n e p e .

- Mutatóul
A dorján Sándor.

Atheuaeum Képes Nuptá 
mállói.

, 18'.)8. évfolya-

M int mikor szép tavaszi napon a feltör pil- 
íutgók ezrei teszik mozgalmassá ti rét nyugodt, 
in-li-g levegőjét, (.Ivánná lett a nagy ünnep-napon 

Balaton tüköré ‘a tömérdek vitorlás csónaktól, 
melyek százával hasítják a hullámokat, es vala- 
I .e u n j- i  mind Siófoknak tart. Magasad, part...
' kiütve a ragyogó magjar tengert, alig lehet ennél
zehh, megkanóhl. kenet képzelni. ................

Kora reggeltől fogva hat gőzhajó teljes zaszlo- 
iszítén száguld fól-alá. egyik parti 'árosból a 
lásikba; mindeniket fedélzetétől egész föl a leg- 
"igi.sahh árként márnáig tömérdek apró lobogo 
■vili, alattuk, ha világos ruhában nem volnának, 
Sík úgy fokútól lőnék a tömérdek ember. Ami liul- 
ínwt a gőzösök vernek, azt vígan, szinte szőkíté
séivé szelik át a yarhtok, és hasítják a rega a .
"«"l szabása, könnyű csónakok melyektől csak
K) hemzseg a víz ....... . A hajókon zenekarok
arsogatják vidám deltáikat, az utazok 
ütve kendőket lobogtatva, éljenezve i.d'ozhk a 
sónaki,k ós jachtok daliás s|«.rtn.e.io t, eze« • 
'"«nk média szerint viszonozzak az ‘ ’
alparton akkorákat sivit a folyton kmdfkedo i. s n , 
4  csakúgy sikongat belé. a johladdalom a ^  ;
villamos vasutak vezetői csöngetnek, k o ^ ^ i  

ogy az általános ürömteljes zsivajban ok is részt

vogyenok: általában :i roppant lialnton óriási pezs
gésén. nyüzsgő életén megláthatja a vad idegen 
is. akinek a történni készülőkről sejtelme sem leltet, 
hogy ma valami szokatlanul nagy dolgot ünnepel 
ez a sokaság, mely miudonfelülről összegyűl, és 
még folyton özöulik Siófok felé, minden elképzel
hető alkalmatosságon.

Mert az a nyüzsgés, mely elevenné teszi a 
Itala tont. csak kisebbik része annak, anti élet a 
parton uralg. Ott. a már rég megállamositott déli 
vasút vagy tiz vonattal ontotta a tömérdek fővá
rosit ti tó partjára; nagyszerű luxus-vonatokban, 
amelyek a tekintélyes hosszúságú utat megtették 
öt negyed óra alatt, minthogy sehol útközben meg 
nem állottak.

Kz már jó ideje így volt, és aki nem tudná 
annak elmondhatjuk ítéltáay szóval, hogy a mióta 
a kormány, élén az őszbe csavarodott, de még 
mindig hatalmas tetterejü Tisza Istvánnal, kiadta 
a jelszót, hogy a Balatont össze kell kapcsolni a 
fővárossal azóta ezt a programm-pontot meg is 
valósította. Államosították a déli vasutat, de külön 
kezeltették az ősz Uráliin lovaggal, mintha azt 
mondták volna: hogy ez nem esik a közönséges 
fogalmak alá. mert ennek a vonalnak a többitől 
eltérő, egészen más hivatása van Urálim aztán 
maga mellé vette azokat a furfangos, okos. bátor 
és leleményes embereket, akik egy vasúttársaság 
élelmességéből megalkották Abbáziát, a Sctnmerhi-

„(]). — és a magyar államférfiak hathatós 
támogatásával, a magyar polgárság bölcs, de áldo
zatkész okosságával együttesen, valósággal „meg
csinálták14 a Balatont.

Igaz ugyan, hogy a Balaton már jóval ezelőtt, 
évezredek óta, megvolt, de ki tudott róla? Ki 
vette hasznátV Ki élvezte gyógyító erejétV selyem
ágy hullámait V edző levegőjét kiismerte? Kvcnkint 
legföljebb néhány ezer ember. Pedig milyen sok 
ideig tartott ez a nevetséges állapot. Minő szégyen 
niég arra az időre vissza is gondolni! De már 25 
évvel ezelőtt, mikor Bánffy volt a miniszterelnök, 
támadt egy mozgalom, mely ennek a nevetséges ál
lapotnak végét igyekezett vetni.

Akkor történt ugyanis az. hogy néhányan akik 
ntár akkor meg tudták, becsülni a Balaton nagy
szerű tulajdonságait, és látták egy és másban, 
hogy BántYynak mennyivel több nagy dolgot sikerül 
keresztülvinnio. amivel elődei 11(‘itt bírtak, rá akar
ták őt arra venni, hogy a Balaton föllenditésének 
ügyét vegye a kezébe, és egy hatalmas merész 
csapással tegye hozzáférhetővé az egész nemzet 
szántára. -- sok milliót mentve meg igy a kiván
dorlástól, gazdaggá téve a Balaton egész környékét, 
és egészségessé mindazokat, akik igy a Balatont 
élvezhetik.

Bánffynak megtetszett az esznte  ̂ és foglalko
zott is vele egy darabig, bejárta, és bizalmas em
bereivel. különösen Wlassicscsal, aki akkor szintén 
miniszter volt. bejáratta a Pialaton több pontját, 
de egyszerre hirtelen niegs: Ont a dolog iránt ér
deklődni. és többé egyáltalán nem akart róla be
szélni.

A Balaton rajongó híveit ez az érthetetlen 
eljárás nagyon bántotta, de el nem riasztotta. Addig 
szorongatták a miniszterelnököt, mig ő egyszer



ségbe vonni. Xum szabad — akkor nem 
habozhnt. bnnom szent kötelessége leend 
egyhangúlag ör«»iiimcl megadni a tervezett 
vasutunkra kért segélyt.

Vederemo!

A mesterséges trágyafélék utóhatása.
— Kivonat a magyaróvára növénytermelési kísér

leti állomás 18i»6. évi jelentéséitől.
A mesterséges trágyafélékkel végzett gyakor

lati irányú trágyázási kísérletek ezélja kinyomozni 
azt. hogy jövedelmező-e a trágyafélék alkalmazása 
az illető gazdaságban A jövedelmezőség megálla
pításánál a legtöbb gazda oly módon jár el: hogy 
a tapasztalt terméstöbblet értékéből levonja a 
trágyázás költségeit s a fennmaradó összeget te
kinti tiszta jövedelemnek. Kz a számítás azonban 
igen sok esetben hibás, mert a műtrágya hatása 
nemcsak egy. de két három évre is kiterjed, s igy 
utóhatását is figyelembe kell venni, hogy jövedel
mezősége pontosan megállapítható legyen

Az eddigi kísérletek bizonyítják, hogy csak a 
chilsalétrom és kénsavas ammóniák hatása terjed 
csupán egy évre. ellenben a többi trágyák neveze
tesen a foszfor- és kálium-trágyák hatása több 
évre terjed.

A kísérleti állomás az 1*64. év őszén szuper- 
foszfátozott talajokra vonatkozólag kérte be az 
1 HÍM*, évben az adatokat, azok utóhatását bírá
landó meg. beérkezett 2<í kísérletezőtől adat: a 
26 kísérlet közül 14 esetben következett őszi után 
kalászos. A 14 eset közül 2 esetben absolute 
semmi utóhatás nem mutatkozott: 4 esetben (se
kély terméstöbblet mutatkozott. t» esetben azonban 
f»0 534 kg. terméstöbblet mutatkozott. Összevetve
nn.st már a második év terméstöbbletét az első 
év terméstöbbletével, kitűnik, hogy a mely esetben 
az első évben volt a nagy terméstöbblet, a máso
dik évben a minimumra redukálódott az. ellenben 
minél csekélyebb volt a terméstöbblet az első év
ben. annál jelentékenyebb a második évben, amely 
kísérleti eredmény igen nagy horderejű dolog, a 
mennyiben biztosit bennünket arról, hnfty aineny- 
nyiben ‘ szárazság miatt az elhintett szuperfoszfát 
az első évben nem adja meg a kellő terméstöbble
tet. meg fogja adni a második évben.

Igen jelentékeny volt a szuperfoszfát utóhatása 
a burgonyánál, ahol egy esetben 2833 kg. volt a 
terméstöbblet. Egyéb növényeknél is mindenütt 
mutatkozott terméstöbblet, ezekről azonban oly kis 
számú adattal rendelkezik az állomás, melyekből 
végérvényes következtetést alig lehet levonni: ugy- 
látszik azonban, hogy a tengerinél semminemű 
műtrágyával terméstöbbletet nem lehet eredmé
nyezni

A réttrágvázási kísérletek utóhatását tigve- 
lembe véve, kimondj:. ;.z állomás, hogy Timiimé- 
salak alkalmazása első sorban az agyngtalaju 
réteken lehet igen jövedelmező. A kálifoszfát utó
hatása is olyan jelentékeny volt hogy a második 
év terméstöbblete az első év deticzitjét jövedelemmé 
változtatta.

Bizonyos, hogy ugv a Thomassalak. mint a 
kálifoszfát utóhatása legalább két évre terjed.

MIMI ASZOM HAT KS VIDÉKÉ 1-97. - i .

A kísérletekből kitűnik továbbá az is. hogy a 
tőzeges réteken a műtrágyák alkalmazása ezel- 
szerü úgy a termés mennyisége, de kivált annak 
minőségére Vilid tekintettel.

A szőlő-trágyázási kísérletük utóhatását ille
tőleg kitűnik: ,

1 hogv az ngvagtaliijok.nl n műtrágya butusa 
nőm mutatkozik oly általánosan és szembeötlően, 
mint a homoktalajokon:

■>. hogy a foszfor-, nitrogén- és kalium-tra-
gvávul a ..... oki szőlők termése jelentékenyen
fokozható, anélkül, bogy a must izukortartalnia 
lényeges változást szenvegne:

a, bogy a foszfor- és kálium-trágya hatása a 
második évre is kiterjed és lm a salétromtrágyát 
megismételjük, a termés akárhányszor nagyobb, 
mint az előző évi.....

S z í n é s z e t .
Ágii Aladár színtársulata folyó lm 1:1-án 

kezdte meg előadásainak sorozatát városunkban, de 
semmiké|i sem tudta a közönség indolemziáját 
megtörni: oka ennek nagy részben az. hogy az 
igazgató többévire a társulat egy-két tagjának 
tehetségét s ninbiczióját veszi figyelembe, mely 
körülmény sokszor n!\ darabok előadását ered
ményezi. amely sem n társulata erőinek, sem szín
padi’ szerelvényeinek nem felel meg. Tekintve to
vábbá. hogy városunkban a jelen év folyamán ez 
az ötödik társulat, nem lehet csodálkozni, ha a 
közönség belefárad, s legfeljebb csak azon esetben 
hajlandó ismét áldozni, lm esőiében műélvezetben 
részesül.

Bemutatásul ..Csal j meg édes-, Bisson és Sylvane 
kitűnő vígjátékit került szilire Az előadás gördü
lékenyen folyt le. A szereplők közül első helyen 
kell megemlítenünk Nagy Mariskát, a ki élénk 
temperamentumával életet visz a színpadra. Sike
rült alakításáért sok tapsot aratott. Igen jó volt 
még Iiétliy László a férj szerepében, továbbá 
Falusi István az irodavezető hálás szerepéhen: le
számítva kissé szegletes mozdulatait, elég szép 
sikert ért el. Vajda Ilona. Miskolezy. Adorján Irma, 
Körösi tőlük telhetőleg szintén előmozdították az 
est sikerét.

K. hó 14-ón (iéezy „Leszámolás- ez.népszínműve 
ment igen jó előadásban. Itt is Nagy Mariskát, 
a társulat primadonnáját kell kiemelnünk, ki ru
tinnal alakított szerepében rászolgált a közönség 
elismerésére. Vajda Ilona, Miskolezy. Bétliy animó- 
vnl játszottak.

Kedden, 15-én a ..Kis Lord- került l» 
tatásra a czimszerepben Vajda Ilonával, aki 
szerepében igen kedves, rokonszenves jói játékot
tott s érzésteljes, öntudatos játéka a legjobb 
nésznők egyikévé praedesztinálják

egjelenéstnyösen járul kellemes 
Berta kitünően játszott 
Hóthy. Miskolezy. Vdorján Irma elég jól beleillesz-

is. (iyőryiié Sz. 
ti át hőn szerető anyát.

kedtek az ensenhleha. Körösi már rég ismert s
méltányolt pompás humorával mindvégig derült
ségben tartotta a közönséget.

16-án IIérvé bájos zenéjü operetteje „Lili" ment. 
a czimszerepben Nagy Mariskával Plim-hurd szere
pével Körösi birkózott meg. amely bizony épen nem

neki való szerep volt. S csak arra figvelnie/.t tjük. 
hogv máskor ne tréfáljon a publikummal s ha tiszt 
szerepe lesz. ne ugorjék he gémklián A nagybácsit 
Miskolezy adta. derültséget keltve minden sza\á\al. 
Jók voltak még: Falusi. Adorján s llené szerepében 
Kianner. ki igen otthonosan mozog a színpadon 
s játéka biztos.

Csütörtökön. 17-én Bosnyák Zoltán ..Becsiilet- 
1»iro~ ez. színmüvét adták sikerült előadásban. 
A darabban Adorján Irma az országos sziiimüw- 
szeti akadémia végzett növendéke keltett feltűnést 
erős drámai játékával. Határozott tehetség, sajnos 
azonban, nem igen jut alkalma érvényesülni. Vajda 
Ilona, Bétliy. Miskolezy. Falusi jók voltak, mii > 
mindig.

Szombaton Triihv, vasárnap (íyimesi vadvi-ág 
kerülnek színre, mindkét előadás iránt nagy az 
érdeklődés. Hisszük, meg is felelnek a várakozás 
mik s megtörik a jeget, melylyel közönségünk kö
rülveszi magát.

Anne

A jövő heti m űsor a következő: Hétfő: Nincs 
előadás. Kedd: Apósok. Szerda: ( iyerekasszoni 
Csütörtök: Molnár és gyermeke. Péntek: Nincs elő
adás Szombat: Niobe V asárnap: Czigá nv mint 
földesül’

Helyi és vidéki hírek.
Kérjük t. előfizető nket, hogy előfizetéseiket 

mielőbb rendezni szíveskedjenek.
A  k irá lyn é  névünnepe <> felsége a 

király asszony uéviiniiope alkalmával f. hó llt-én 
a helybeli róni. kath. templomban nagy közönség 
jelenlétében istentisztelet volt. mely alatt a hely
beli hölgyek és urakból alakult vegyeskar énekelt. 
A vegyeskarban közreműködtek a hölgyek részéről: 
Andalics Irma. Berke Mártim. Fehér Mariska. 
Olaszi Terka. Pintér Jolán. Schinko Aranka. Schön- 
wiesnerné Fehér Ilona és Török Aranka. Az urak 
részéről: Hartman Béla. ^lartmaim Károly. Hajt 
maiin Frigyes, Itatkohl Tivadar és Takács B. István. 
Az énekkar Csiszár János tanító vezetése alatt 
szép és megható ének darabokat adott elő. S hogy 
az énekkar jól iskolázva volt. leginkább az a ki- 
állhatatlan és rakouczátlan orgonasip tanúskodik, 
mely a folytonos és hívatlan sípolásával igyekezett 
félrevezetni dalosainkat, de hiába, kitünően meg
állották helyüket. Csak előre!! „Közönség-.

Szem élyi hir. (írót Széchenyi Tivadar 
(> miiéit, e hó 14-én Muraszombatban tartózkodott.

K öszön et-nyilvánitás. A Vashidegkuton 
felépült templom költségeihez kegyesek voltak 
hozzájárulni: (iróf Széchenyi Tivadar ő nagyni a 
templom kegyura 500 frt, (iróf Szápáry László 
orsz. képv. ő mélt. 500 frt. Pitz Hermáiul nagy
birtokos ur Véghely 500 frt. Yoglei (ívölgy ur 
Yashidegkuton 200 fi t. F. Bnronyák József, esp 
plébános ur 100 frt. Templompénztára összesen: 
1664-36; Yashidegkut község pénztára 1200 frt.

még is megmondta az okát annak, hogy mitől 
kedvetleneden el olyan nagy mértékben.

— Hát jó, megmondom! pattant ki, mikormár 
nagyon sokat bosszantották. A ti Balatonotokból nem 
lehet semmi! És én nem is foglalkozom vele többé. 
Fejlődjék úgy. ahogy tud, magától vagy sehogy!

— De miért? az isten szerelmére, miért ha
ragudtál úgy meg egyszerre? Csak nem fordultál 
föl valami rossz jachttal?

— Sőt majdnem igy jártam. Lemegyek a na
pokban és látom, hogy egyik fürdőtelep támad a 
másik után. Kp most hasogatnak ki ott egy uj 
telepre való parczellákat. — még nincs is meg az 
egészből egyéb, mint egy bódé a mérnökök, és egy 
barakk a munkások számára, 
zódunk. hogy lehet-e itt telket 
Azt feleli

„Egy négyszögöl 20 kr.. ha az ur nem luthe
ránus-.

„Mi? De hátha én ép lutherárus vagyok?" 
mondám én.

„Akkor tiz forint egy négyszögöl. — és még 
úgy sem ad belőle a báró".

„Hát úgy haragszik a báró a lutheránusokra?"
„Nyilván." mondá a mérnök röstclkndve, 

és lassan elódalgott mellőlem, hogy többet neki 
erről a szamárságról beszélnie ne keljen llát ez 
az oka. Ott. Imi még lehetséges az. hogy valaki a 
vallása szerint kap vagy nem kap a készjiéiizért 
parczellát, ott a haladás, a fejlődés lehetetlen.

De kegyelmes uram. egy bigott báróért 
esak nem Ítéled el az egész Balaton környékét! 
szóltak elámulvn a Balaton barátai.

— De bizony elítélem, felelt Bánffy Mert ha 
az a báró nem tudná, hogv ott nagyon sok vele 
hasonló gondolkodása ember van. ő is másmilyen 
volna. Mert az ilyennek a neve csak akkor Ingott, 
ha sokad magával van. Ha egyedül van. akkor 
már nem bigott, hanem holmid . . . Hát hagyjatok 
nekem békét, és először érjetek meg a haladásra 
és csak azután próbáljatok meg haladni.

Emiatt aztán Bánffy alatt meg is feueklett a 
dolog, de persze csak egy rövid ideig. A ..lutherá
nus mentes és pormentes- fürdőhely azért létre is 
jött. csinos, ügyes is volt, de jó sok ideig olyan 
jelentéktelen maradt, hogy alig vett róla a nagy 
közönség tudomást Amikor pedig néhány esztendő 
múlva az alapitó báró — akinek véletlenül néhány 
ravasz lutheránussal volt tömérdek birtokrendezési 
baja. — átadta az ügyek vezetését a (iának, az 
egyszerre megszüntette a kis komikumot, és a ne
vetség elmúlt magától.

De azért Bánffy is teljes énjéből segítette 
azokat akiknek első sorban volt feladatuk a viszo
nyokat megérlelni, és most a Balaton nagy ünne
pén ő is elmondhatta, hogy ahoz a nagyszerű föl- 
viruláshoz. amelylyol immár a Balaton joggal 
dicsekedhetik, teljes erejéből hozzájárult maga is

A kormányt Tisza István képviselte, aki ga- 
valléros bőkezűséggel külön vonaton vitte le a 
törvényhozás tagjait, közöttük az ősz Bánffyt is. 
és itt derült anekdótázás közben mondta el Bánffy

barátainak, hogy ezelőtt 25 esztendővel mi minden 
nem volt még lehetséges Magyarországon. A kép
viselők sokat nevettek a történetnek, de Bánffynnk 
ugyancsak kellett erősködnie, hogv annak valódi
ságát el is higvjék . .

A Balaton mai ünnepére tulajdonképen az 
adott alkalmat, hogy ma nyitották meg ünnepélye
sen az elaggott yacht-kormányosok menházát Siófo
kon. De ez jóformán csak ürügy volt, mert az egész 
magyar közönség érezte, hogy most, e pillanatban 
érte el a Balaton azt a magas fokot, amikor el
mondhatta. hogv van kultúrája, mert szépsége, 
üressége áldott levegője, lágy homokja, edző Ind- 
lám csapása: közkincse lett a magyarságnak.

Most. amidőn már mindezt tudjuk, most hi
tetlenül gondolunk arra az időre, amikor még 
mindez másképen volt! De mint minden nagy talál
mánynak. ennek is az a sorsa, hogy nem bírjuk 
elképzelni, miként élhettünk annyi ideig nélküle? 
Ki tudna arra gondolni, hogv egyszerre elképzeljük 
a közéletet vasút, vagy táviró nélkül? Bedig volt 
olyan idő is. nem is nagyon régen, a mikor erről 
fogalmuk som volt az embereknek. Igaz. hogy a 
Balaton mindig ott volt. ahol ma van; nemes és 
erős tulajdonságai mindig ép úgy megvoltak mint 
ma: és azért találmánynak ép olyan kevésssé lehet 
mondani. ..fölfedeztetés" is egészen fölösleges volt. 
Ámde még sem élvezhették csak nagyon kevesen, 
a „fölfedezés" mégis ugv megnövelte az értékét, 
mint a hogy valódi becsét a durva kavicsból csil- 

csiszolt gyémántnak a művészet megadja. 
(Vége köv.)
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Károlyfai adakozás 30tí frt. Széchényfalvai 368*50 
Doni baljai 251 frt, Jegenyén 126 fit. Királyszéki 
102 frt, Borostyám 17 frt. Bnzahelyi 2 frt. Más 
községekből összes adomány f»0o fit: összesen: 
5366*. 6. A midőn ezen adakozást a nyilvánosságra 
bocsátom, kötelezve érzem magamat a uemesszivü 
adakozóknak, kik az í rnak oly szép hajlékot 
emelni sziiesek vidtak. ez utón is mind saját, mind 
pedig a fára hívek nevében köszönetét mondani. Köszö
netéin nyilvánítására alkalmával egyebet nem 
mondhatok, minthogy a jó Isten fizesse meg ezer
szer és áldja meg a uemesszivü adakozókat. Yas- 
hidcgkuC l v97. november 16-án. /iorotntjrák József, 
fb.. esperes-plébános.

E lő lép te té s . A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Koroknay Istvánt, a szombathelyi fan- 
felügyelőség tollnokát a XI. fizetési osztály 3. fo
kozatából a második fokozatba léptette elő. (irá
találunk!

Uj an yak ön yvvezetö  h elyettesek .
A belügyminiszter a felso-eőri anvakönvvi kerületbe 
Mag assy Sándort, a rohonezi a. k. kerületbe pedig 
Schönhsfer Károlyt anyakönyvvezető helyettesekké 
nevezte ki.

K ongrua tárgya lások . Az őiségi, vas
vári és muraszombati esperesi kerületekhez tartozó 
plébániák és az egyházaskeszői plébánia kongrua- 
összeirásainak felülvizsgálatát a bizottság folyó hó 
15 16-án eszközölte. Ez alkalommal a következő
|ilébániák javadalmai állapíttattak meg: lVterhegy 
563*97 frt. I‘erestő 524‘30 frt, Márton hely 896 25'/s 
frt. Muraszombat 1168*47 frt, Yas-llidegkut 617*53 
frt. Yizlemlva 891*23 frt. ('sémiink 827*701/s frt. 
Szent-Beneeek 540*85 frt Szt-Sebestyén 441*50 frt.

— Esküvő. Krampatics József rácz-kanizsai 
áll. isk. tanító f. hó 8-án vezette oltárhoz Kosich 
Ilona volt hnrkóezi. jelenlegi stridói áll. iskolai 
tanítónőt Fcllegtelen he.hlogság kisérje a kötött 
frigyet.

M egvadult ló. Ihuler József turnischai 
lakosnak lova f. hő 15-éu ismeretlen okból uieg- 
vadult. mely alkalommal a főtéren több akáczfa 
megsérült. Kgyéb szerencsétlenség nem történt. 
Reméljük, hogy gondatlanságáért Itader József ur 
megkapja méltó büntetését. Máskor fogja ki a lovát.

V ízbe fű lt Ozv. Dollár Jánosné szabad
hegyi lakós e hó :6-án Sinkécz Ferencz ugyanot
tani lakosnak tulajdonát képező vizgyüjtőedénybe 
ruhamosás közben belefult.

T em etöszentelés. Megható ünnepély 
székhelye volt f hó 14-én a vizlendvai plébániához 
tartozó két község: Dióslak és Seregháza. K napon 
áldattak mag ugyanis ezen községek uj köztemetői 
A nép szegénysége mellett mindent elkövetett, hogy 
a temető-szentelést minél impozánsahhá tegye. 
A nap jelentőségét taraczkdurrogások hirdették. 
Délelőtt szenteltetett fel a seregházi temető, amely 
igen szépen fel volt díszítve. Az ájtatos liivek nagy 
számmal jelentek meg. Az ünnepélyes istentiszte
letet főt. dr. Ivanóczy Ferencz esperes-plébános 
végezte a helybeli lelkész urak segédlete mellett. 
Főt. dr. Ivanóczy Ferencz a nép felé fordulva, 
rövid, de velős beszédet intézett hozzájuk, mely 
után megindult a menet a dióslaki temető felé. 
Itt a hívek nagy hensőséggel énekelték a minden 
szentek Mániájának egyes részleteit Zelkó kántor- 
tanító vezetése mellett. Főt. esperes ur megáldotta 
a temetőt, mely után lelkes beszédet intézett a 
néphez. A nép szive a főt. esperes ur szavaira szent 
örömre gerjedve megelégedve tér vissza körmenet
ben a plébánia-templomba, hogy édes Jézusnak 
áldását fogadja kiállott fáradalmai méltó jutal
mául.

Zsidó leán y  az apáczák között.
Vagy 10 évvel ezelőtt Deber lápot csákányi izr. 
kereskedő gyermekeinek neveltetése kedvéért föl
adta Csákányban virágzó üzletét és Körmendre 
költözködött, hol szépen megtakarított vagyonával 
egy divatáru üzletet nyitott. (íeber 0 —8 év lefor
gása alatt rohamosan legazdálkodott és számos 
tagú családjával együtt, közte csupa szép leányzó, 
1894. év végével (íráczban telepedett le, hol kisebli- 
szerii üzletet nyitott s azóta folyton gyarapodik. 
Kgyik leánya Nelli. egy viruló szépségű 15 éves 
gyermek. (íráczhan a varróiskolát látogatta, ahol 
barátnői a katholikns vallás tanaival ismertették 
meg, gyakran átkisérték a közeli apáczakolostorba, 
Imi mindinkább megbarátkozott azzal az eszmével, 
hogy kikeresztelkedik. Mindez Nelli szülői előtt 
mély titok volt. De midőn a vig természetű leány 
elkezdett buskomor lenni, ez az aggódó szülőknek 
feltűnt és kezdték az okát kutatni, melyet eleinte 
titkos szerelmi bánatban sejtettek. Azonban a 
szülők csakhamar meggyőződtek csalódásukról, 
mert utánjárásuk folytán tudomást szereztek leá
nyuk titkos tartózkodási helyéről. Ind néha fél 
napokat töltvén. rendszeres oktatást nyert a katho- 
likus vallás tanból. A megdöbbent szülők eleinte 
szép szóval és könyörgéssel igyekeztek fiatal gyer
meküket szándékától eltéríteni, s midőn mindez 
hasztalan volt, szülői tekintélyük egész súlyát

MTTRASZ0MBAT ES VI DK KE

vetették latba s midőn ez is kárba veszett, többé 
felügyelet nélkül nem eresztették el hazulról. A kis 
Nelli azonban gyakran cselhez folyamodott és min
denféle ürügy alatt megszökött hazulról és a zárdá
ban folytatta taníttatását: inig végre ogy ízben 
este 11 órakor érkezett haza és az aggódó anva 
faggatására bevallotta eddigi szökéseit A kétségbe
esett anya makacs leányát első felhovülésélien 
tettleg megfenyítette. Nelli nem szólt semmit, de 
másnap reggel ismét megszökött és többé nem tért 
vissza a szülői házhoz. A szülők siettek eltűnését 
a rendőrségnél bejelenteni, de ekkor már ugyanott 
az apáczák is llejelentették, hogy egy fiatal leány 
rósz bánásmód miatt a zárdában keresett mene
déket. (íeberék visszakövetelték gyermeküket, egy
másután az összes hatóságokhoz fordultak, de 
minden igyekezetük leányuk ellenszegülő akaratán 
hajótörést szenvedett. Nellit nemsokára kikeresz- 
telték és a szülők határozott ellenszegülése daczára 
előkészületeket tesznek arra. hogy a kikeresztelke
dett zsidóleányt az apáczák sorába felvegyék, sőt 
mondják, hogy a zárdafőnöknő ép most van útban 
Kómába, hogy a vagyontalan leánynak fölvételét 
eszközölje. A szülőknek és testvéreknek most még 
időről-időre megengedik, hogy Nellit meglátogat
hassák és vele beszélgethessenek, de ez most már 
minden gyermeki és rokoni érzelem iránt elfásult, 
sőt ha az apáczák társaságában véletlenül a szülői 
ház előtt elmegy is. könyöröghetnek övéi bármeny
nyire, Nelli arra som néz. szivéből végkép kihalt a 
szeretet s szeme nem látja többé azokat, kiket a 
természet végtelenül szeretni rendelt. (íráczhan 
városszerte feszült várakozással néznek ezen kínos 
ügy fejleményei elé.

V asvárm egye egyen es á llam i adója.
Nem érdektelen tudni, mennyi állami adót tizet 
Vasvármegye egyes járása. Az erre vonatkozó hi
vatalos statisztikát íme itt közöljük. Az összes 
állami adónemekből tizet: a folső-cőri járás 
188,410 frt 17 krt, a kis-czelli. 189.554 frt 81 kit. 
a körmendi 168,726 frt 20 krt, a községi 163,437 
frt 46 krt, a muraszombati 146,109 írt 96 krt. a 
német-újvári 102,097 irtot, a sárvári 301.675 fit 
23 krt. a szent-gottháidi 178,949 frt 01 krt, a 
szombathelyi 564,517 frt 23 krt. összesen 1.'22 577 
frt 31 krt. mi a múlt évivel szemben 9029 frt 
77 kr. emelkedést mu'at. A vasvári járásban adó
hivatal nincs, és az idevonatkozó adó a szombat
helyi já ás tételében van foglalva.

Tűz K hó 12-én Yizlondván leégett a régi 
iskolaépület melyet jelenleg holthelyiségnek hasz
nálták. A tűz keletkezése oka ismeretlen.

H alálozás Fodor Kenő járásunk volt 
állatorvosának neje a múlt napokban Körmenden 
meghalt. Nyugodjék békében.

Uj állam i isko la  A kultuszminiszter a 
prosznyákíai állami iskola felállítását engedélyezte 
s elrendelte, hogy ott a tanítás 1898. évi január 
1-én kezdetét vegye.

M egégett gyerm ek . Ilirczi Nándor 
gyanafalvi gyermek, felügyelet nélkül hagyatván, 
oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy azok 
következtében meghalt.

D ifteritisz. Rába Sömjénben, Csend lakon, 
Ilalmosfőn, és Kattyándon. 1 1 difteritisz-megbe-
tegodés fordult elő a múlt hét folyamán.

Jó fogás. Jő fogást csinált a község 
rendőrség a múlt országos vásár alkalmával letar
tóztatott Filó Ymezével. Ez egy nótárius tolvaj és 
tagja egy elterjedt bandának, melynek szálai a 
megye déli vidékéig, a muraszombati járásig érnek.

Uj felügyelő. A füldmivelési m. kir. mi
niszter a szombathelyi kér. állattenyésztési kér. 
felügyelővé Szalay Jánost nevezte ki.

B aleset A múlt napokban Obál Iván 
uradalmi kocsis Alsó-Eondváról jött, mely alkalom
mal valószínű vigyázatlanságból a bakról lebukott, 
a lovak közzé esett s súlyos sérüléseket szenvedett, 
a szerencsétlent jelenleg a helyi kórházban ápolják.

Talált méh m agzat. E hó 12-én bodó- 
hegyi temetőben egy dobozban elhelyezett körül
belül 3 hónaposnak látszó holt méh magzatot 
találtak, és azt ogy újonnan ásott sírba temették. 
A bűnös anyja nyomozása elrendeltetett.

Felh ívás. A muraszombati gazdasági 
fiók-egylet t. tagjait felhívjuk, hogy hátralékos és 
folyó évi tagdíjaikat í. év deczember hó 10-éig az 
egyesület irodájában lefizetni szíveskedjenek, mert 
az egyesület csak azoknak adja ki a jövő évi nap
tárt. ki tagdiját lefizeti. A választmány.

— In gyen  csizm a. A f. hő 4-én Óri-Szent- 
Péteren tartott országos vásár alkalmával Németh 
Rozália pankőczi lakos Rruuncr Ferencz körmendi 
lakos sátrából egy pár csizmát ellopott. A csend
őrök Németh Rozáliát hurokra kerítették és csiz
máival együtt átkisérték a szt.-gottbárdi kir. járás- 
bírósághoz.

G yepm esterek megrendszabályo-
zása. A belügyminiszter utasította a vármegye 
közönségét, hogy a dögterek kezelése és a gyep
mesteri szolgálat rendezése ügyében szabályrende
letet alkosson.
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— Tolvaj leányzó. Magyarics Anna ma
rokréti leány \ adász István dávidházi molnárnál 
állott szolgálatban s onnan azzal vett búcsút,hogy 
81 frt 60 kr értékű ékszer- és ruhanemüeket el
lopott. A csendőrség kipuhatolta a tolvajt és át
adta őt a szént-gottbárdi járásbíróságnak.

V o n a tk is ik lás . Kis-Czellben a napokban
vonatkisiklás történt A Pápáról oda délután fél 
ötkor érkező tehervonat közvetetlenül az állomás 
előtt a váltó véletlen visszafordulása miatt kisiklott. 
Ivet kocsi teljesen összetörött, egy pedig erősen 
megsérült. Ezen a kocsin három huszár volt és 
három ló; a lovak elpusztultak, de a huszárok, 
mikor látták, hogy a kocsi fel akar fordulni, le
ugráltak és igy bennük semmi kár nem esett.

Hajtöve dászat eg y  rablógyilkosra. 
Soinogymegye marc/ali járásának területét egy 
Szegletes nevű rablógyilkos tartotta rettegésben. 
Szegletes rablógyilkosságért már több éven át volt 
a li pót vári f egy ház lakója, ahonnan kiszabadulván, 
újabb reblógyilkosságot követett el s azóta Mar- 
ezali. Doniba, Yörs. Kéthely, Horvátkút stb. köz
ségek határaiban bujdosott. Szegletes, aki a na
pokban \ őrs közelében egy házalót szurkált össze, 
majd pedig a sári hegységben két vándorlót vet
keztetett le. valóságos réme volt a vidéknek s 
keresésére egy csendőrtiszt vezetése alatt 50—60 
csendőr s naponkint I 500 baltával és vasvillák
kal fölfegyverkezett polgárinál* betek óta valóságos 
hajtóvadászatot tartott, de eredménytelenül, mert 
a majd itt. majd ott feltűnő rablógyilkost kézre- 
keriteniök nem sikerült. Amint értesülünk, a moóri 
csendőrségnek a napokban mégis sikerült a rette
gett rablógyilkost kézrekeriteni

— E zer forintos függök. Tiz nap előtt
egy előkelő bécsi ékszerész Stadler Károly szom
bathelyi nagykereskedő fiatal feleségének a levél
beli megrendelésére egy 1009 forint értékű gyé- 
mántos fülfüggőt küldött el Szombathelyre és 
mellékelte a küldeményhez a számlát is. Stadler 
Károlyné úrnő f. hó 10-én felutazott Récsbe s 
legott után na nézett az ékszerésznél a függőinek, a 
kitől azt az, értesítést vei te. hogy a kincset már 
10 nap előtt elküldötte St uller Károly ék c/.imére. 
Nagy volt az ékszerész csőlálkozása. mikor az úrnő 
tudtára adta, hogy ő a függőket nem kapta meg. 
Most azt hiszik, hogy a gyémántokat a postán 
lopták el. Hízom az. áll. hogy az efféle ragyogó 
kavicsok iránt különféle körökben nyilvánul élénk 
érdeklődés. A gazdagok viselik, a szegények pedig 
ellopják.

Uj ojtóanyag  tortésvész ellen. Tóth
József, állami főállatorvos B.-Cyulán uj oltóanyagot 
talált fel a sertésvész ellen. Eddig már meglehető* 
számmal történtek ezzel a szerrel kísérleti ojtások, 
melyok kivétel nélkül mind igen jó eredményüek 
volt* k. A Imi ugyanis fertőzött falkában történtek 
az ojtások. a betegség továbbterjedése a falkában 
azonnal megszűnt: a hol pedig nem fertőzött fal
kát ojtottak be. a betegség egyáltalán fel sem lé
pett. Az ojtás maga semmiféle megbetegedést nem 
okoz a sertésben, beteg sertéseknél azonban sem 
védő. sem gyógyító hatása nincs.

I r o d a l o m .
— Kincses kalendárium. Megjelent az 1898. 

évre a Kincses Kalendárium, melyet a kiadó vál
lalat. a gyakorlati '-let általános útmutatójának 
nevez, mi pedig elnevezhetnék a leghasznosabb ké- 
zilexikonnak. Hogy mi az a Kincses Kalendárium, 
azt tulajdonképen nem is kellene magyarázni a 
tavalyi első évfolyam bámulatos sikere után. A most 
megjelent s jövőre szóló kötetnek az alapeszméje, 
b a rendszere ugyanaz, a mi a tavalyinak, de a 
tartalma egész más, uj, s nem kevésbé hasznos, 
szükséges, sőt nélkülözhetetlen, mint a tavalyié 
volt. Az előttünk levő kötet kezdődik teljes nap
tári részszel. háztartási, belső gazdasági útbaigazí
tásokkal. csillagászati feljegyzésekkel Azután jön 
az osztrák-magyar monarkiában a csapatok elhe
lyezése, a legújabb intézkedések szerint könnyen 
áttekinthető táblázatokkal A kimutatásban a bosz
niai csapatok, a honvédség, sőt az osztr. landwehr 
is meg van. A .Hogyan házasodjunk11 rovat a há
zasságkötést megelőző lépésekre oktat. Majd a jó 
feleség megtalálásában szolgál útbaigazításokkal 
egy arezképekkel ellátott czikk Anyáknak szól a 
„( ívermekápolás" czindi czikk. Következik a bőr 
ápolása, szakértő orvos tanításai. Egy másik szak
ember a szemünkkel és tulajdonságaival ismertet 
meg. Erre következik egy gondosan, a legmegbíz
hatóbb adatokkal összeállított czikk a pályaválasz
tásról. Bárminő elképzelhető pályára akar valaki 
lépni, itt megtalálja a neki szükséges útbaigazítá
sokat Csak a katonai pálya van külön, hosszabb 
czikkben tárgyalva A miét és jövő év divatja ké
pekben van tárgyalva. Ezután következik a „Házi 
Bál** czim alatt hat uj zenemű lekottázva, még
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pedig egy l's.inlás Kuu Lászlótól. Keringő Múder 
Bezsőtől. Tipegő Kern Auréltól. Kranczin-négyes 
Szabadott Bélától. Lengyelke C'zobor Kárólytói s 
egy I 'jis de íjuat.e Tarnay Alajostól. K csinos 
tánczdurabukat a télen bizonyára sok mulatságon 
fogják játszani. 1'tána az adófizetés titkaiba avat 
be a Kincse:; Kalendárium, majd a váltó tulajdon
ságairól világosit fel. Következik tanítás az élet
biztosításról. czikk az agrármozgalomról, s aztán 
nagyérdekU. a gazdáknak fontos táblázatok arról, 
hogyan fizessünk munkásainkat. K táblázatok jó 
szolgálatot tesznek a kisbirtokosoknak, iparosoknak, 
s mindazon munkaadóknak, a kik a munkát nap
számra. vagy óraszámra fizetik. K számítások fel
használásával megt a karit ható a vesződséges kiszá
mítás. mely a tévedés eshetőségét csak fokozza. 
Van még czikk az egész világon forgalomban levő 
pénznemekről (át számítássá I). azután tanácsok, ho
gyan építsünk lakóházat, istállót, aklot. kocsiszínt, 
stb. (rajzokkal). Következik: a tarok, foothall). 
(labdarúgás), vadászati tilalomidő.lóverseny, a könyv- 
nyomtatás története, a p »stai és távirdai tudniva
lók, ]K>statakarékpénztár. tarifák, találmányok, stb.. 
sok mindenféle apró-cseprő dolog. S ez nem olyan 
kalendárium, melyet, ha éve lejár, eldobunk. Knnck 
az évfolyamait gondosan egymás mellé rakjuk, s 
pár év alatt a legbecsesebb, legnélkülözhetetlenebb 
könyvtárral rendelkezőül. a .Kincses Kalendárium 
ára: Színes borítékba kötve 1 frt. angol vászon
kötésben 1 frt 50 kr.. ranczia szattyánbőrkötésben 
2 frt 20 kr. A Kincses Kalendárium megrendel
hető a kiadó vállalatnál. Pudapest. VII!.. Bükk 
Szilárd-utcza 4. sz.. továbbá kapható az összes 
könyvkereskedésekben..

N y ilt té r .)
' 1 Az e rovat alatt Lözlöttekéil nem vállal ol felelősseget

szerkesztő.

Selyem-damasztok £
kint, valamint fekete, feliér, színes Hennehei g-selyem 
45 krtól 14 frt t»5 kiig uiéterenkint, sima, csikós, koez- 
kázott, mintázott, daniaszt stli.. (mintegy 240 különböző 
minőség, 2000 szili- s mintázatban, stb.) a megrendelt áru 
postabér- és vámmentesen a házhoz szállítva, mintákat 
postafordultával kőid: Iteniieberg (cr. és kir. udvari 
szállító) s rh e in g ta ra i / iir ic lib e n . Svájezba ezimzelt 
levelekre 10 kros, levelező-lapokra 5 kros bélyeg ragasz
tandó. Magyar nyelveu irt megrendelések pontosan elin- 
téztetuek. * 51 4 ti.

Hirdetések.

Y O L C K J lt A R  B E R T A
hatóságilag vizsgázott zongora-tanár:::

zo n g o ra -ra k tá ra
kö lc sö n ző -in té ze te

MARBüRG, Hsrrengasse 54., földsz.
Ajánlja a legújabban mintázott 
hangverseny- szárny-, szalon- ét 

t |Hignon-zongorák-kal gazdagon fel 
szerelt i aktárát: úgyszintén i 
bel- és külföld legelőkelőbb gyá

raiban készült pianino it és harmonium ait Kredeti 
gyári árak: nj zongorák 250 írttól 1200 írtig.
Harmin'um.k európai és amerikai hangmóds?erben 60 írttól feljebb.
írásbeli jó tá llá s . -  R szletII/.elések. -  Ilecser.l és elad 

átjátszo tt zongorákat. — Olcsó zongorabérlet.
Kgvediili képviselete Marbttrg és vidéke részére KI! HU A R 
KRIHVFS világezégnek, cs. és kir. ndv. es kamani-zoogora- 
gyáros Pécsben; valamint 1’A.IKR KITMM.F es TÁRSA 

legismertebb nevű harmoninm-gyárának Königrüt/ben.

november 21.

Gyomor- 
Z  c s e P P e t

...igv«/> rOen hatnak gvomm Daluknál, 
nélkülözhetetlen ét általánosán imarottt 
házi és népszer.

A gyomorbetegség Ülne te: étváqyta- 
lantág. yyomorgyengeré,. biliéi lehelet, 
vllujtság, ravanyu, felbbftoyós *a»n:enét. 
yomorégét, laletlaget, 'lyálkakóálatztás.

iá. oazág. undor ét hányát y.euo--;#rc. 
zUkOlát.

Hathatét gyogyszei i.ek 'linnym : 
t.-jiájátnál, a menynyiben et .  gyomortól 
származott, gyomortultarheiésnél ételekkel 
é? italokkal, gilitzták, májbajol h-.nu» 
-sn {dáknál.

Említett bajoknál a T l á r l a r  e .r f ll  
( y o m o r p n e p p e k  évek óta kito 
nőknek bizonyultak, a mit tzái meg ú t i  
bizonyítvány tanúsít. Egy kis d g m , 
ha-/n*lati utaiitástál egyOtt lO . osgy 
‘t*eg ara 70 kr.

Magyarországi főraktár:

I
evas.mcf gyógyszertára ■ i i . i e p a a t  
király utrza 14 ti.

\ védjegyet ét aláírat! ii«.-le»r 
megtekinteni! Ctak oly <~|Tekr 

•e>sek elfogadni, melyeknek ía it.tla ta n  
'öld szalag van ragasztva - készíti 
(leiratával ,C. Prády) éa ezen szavakkal 
. V aloditágát bizonyítom *

Körjegyző
urakhoz !

Tisztelettel tiul;itűm Vau- és Zalavármegyo igen tisztelt 
jegyzői Karával, miszerint gazdagén felszerelt

N Y O M T A T V Á N Y - R A K T Á R O M B A N
mindennemű hivatalos nyomtatványok dús választékban és 

rendkívül olcsó áron kaphatók.
Becses rendelméiiyeikiiek a legpontosabban t(*sz 

.•ll.RCt
ÚJ HÁZI  MI K S A

könyv nyomdája és nyomtat ványraktára 
Muraszombatban.

é
ű

dai n.üiutéx te,Ljbázi Miksa iiyonn .Á luas/oinhati n.
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