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E 1 ö f i % e t  é s i á r :
cvre 3 fn- >'«‘lévre 1 fit 50 kr. Negyedévre 75 kr. 

Egyes szám ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reelnmatiék a kiadóhivatalhoz 

(Grünbaum Márk) intézendók.

Felelős szerkesztő: K O V Á C S  K Á R O L Y . 

Kiadó-Iaptulajdonos: G R Ü N B A U M  M Á R K .

kéziratok, leietek s e.'. eh szer /tuse-ji kii/.lemnvek a
szerkesztőséghez uuéit-adők.

Hirdetési díj : 1 hasilos petitsor egyszeri hirdetésnél M kr 
többszöri hirdetésnél soronkint Ü kr. Itélyegdij 30 kr. 

K yilttér petitsora 25 kr.

A z 1 8 8 6 - i k  év.
(Visszaemlékezés.) (Folytatás.)

A ni d ili)  i ben közgazdászt! ti, közmivchídé.si, közogészségi te k in te t
ben li.ifra 'ag y u n k , kevés eset kivételével önmagunk vagyunk okai. 
—  A nép általában, egyeukint és összevéve, nem h alad ,'n em  tanul, 
nem okul a  s a já t  kárán.

Intlja . lá t ja  az t, hogy term esztm ényeit a szomszédok életrev a
lósága napról-napra inkább és inkább leszo rítja  a piac/ről, liogv nyert 
terméiveinek úgy m int g ab n á jin ak , m arhájának értéke időről-időre 
é sz reteb etö leg  csökken, és nem találunk benne csak egy sxikráuyi 
hajlandóságot, ha csak részben is megismerni, e lsa já tita i.i azon mó
dokat, am elyekkel a hanyatlásnak Htját bár rövid időre is  bevághatná, 
lniiiei között ijesztően , m agasra fiti tel fe jé t a  uiunkátlauság és a 
in é rté k ittle iisé g ; a legnagyobb rész dolgozik szokásból, egyelőre csak 
azért, hogy m agának a  mindennapi megélhetés lehetőségét —  nnir a 
legközelebbi holnapra te k in te t nélkül b iztosítsa  s ha esetleg  mun
kásságát nem v árt eredm ény követi, már a következő p illanatban 
érzéki ösztöneinek, m értékhetien gyom rának lesz á ld o z a ta ; szomorú, 
de megc/.áfolhatlan bizonyítékai ezen igazságnak a muraszom bati já 
rás területén élő korcsm árosok, a  kik közül nem egy sz erzett tíz
szer ezreket azért, m ert a  nép zöme a prücsök term észetével rokon- 
szem-e* —  s azt követi leginkább, mely m a .- *  ■ » * ■ •- .....
napról-napra m ulat, fütyül, nem gondolVa azt, hogy a nyár elm últá
val szomorú kop lalásra virrad.

Nézzük közlekedési u ta iu k at a fa lv ak b an ; egyszerű igazság az, 
hogy a közlekedési utak jósága első sorban m agának az eladónak, 
magának a falu hatóságának áll érdekéhen, m ert ha valaki borát — 
" a lm ijá t  m egvásárolni a k a r ja , annál szívesebben, annál drágábban 
megveszi, mennél könnyebben e lsz á llíth a tja  onnan —  E -* mégis a tu 
datlanság és im inkátlanság azt szüli eredm ényül, hogy a legtöbb falu 
közlekedési u c ii já i katlan ok.

E  tek in tetb en  a  hatóságot is  felelősség terh eli, m ert h abár a 
a községi törvény a községi utak fen t.irtását és ja v ítá sá t a község 
beliigyei közé so ro lja , de ugyanazon törvény á lta l a szó Iga bíróság 
kezébe e lh ely ezett gyám kodási jog magában foglalja  a le lkiism eretes 
ellenőrzés kötelesség ét is. (F o ly t, köv.)

Nazájpogléd na 1886. leto.
Fordította ZISKÓ GYÖKGV. (Xadalivanye.)

: Na koliko szmo nazáj osztányeni pri vérsztvi, pri rázuma na-

p rejidejnyi, pri zd ráv itclszti, m ali tao vö vzévsi, sz.no szarni zrok. 

i Lüsztvo poprek, nejde naprej, ne vcsí sze, i ne g rata csednejsi escse 

po szvojem kvári. Zuá i vidi tón, ka sze nyegov pouv od ti szouszi- 

; dov dőli z placza sztiszka na pamet vzemc, ka kom szilji, kom m árbi 

I czejna od vrejm ena do vrejm ena sze pom écsáva, dönok nemorenio 

i zsnyim one moduse szpoznati, naj eden c z a jt csáka.

Med g relii bojazlivoszti, nisziko zdigno glávo ta manyoszt. ne 

delavuoszt i neuiertücslivoszt, —  te véksi tao del.t segavnoszti ka 

| szamo naj to vszakdenésnyi zsivlejnyé, ka bi na prisesztni mejszecz 

szí zagvüsao, ali esi delavuoszt nedovedna szrecsa doszégne, zse vu 

prisesztnoj ocsnoj m egnenyi pozábi, i zsaloucza áldov posztó ne. Zsa- 

losztno ali isztinszko szvedocsans/tva szó tóga vu szobocskom  já rá s i 

zsivocsi osterjáske, med sterim i szi je  nej szamo eden szpravo jezéro

zm iszlijo szi na tou, ka do vfltro glád terpeli

Poglednimo po veszniczaj te  kolr.e p o ti; prosztna pravicza je 

tou ka naj czeszti dobre bodejo, veski lftdi duzsnoszt tou vu szebi 

zdrzsáva, ár esi sto vino ali sz ilje  scsé odati, tem dragse je  odú, ár 

je  tak lezsi odpela. P a  dönok ta naznanoszt, ta  raanyouszt tou naprej

i szkazsü je, ka 

' kom aj idő.

vesznicz najvéksi tao lagojo pout májo, po s te r i  szkoli

Y to in  tá li ti naprejhodécsi morejo odgovárjali, ár je  tákse po-

1 p rá ' lányé i vu rédi drzsánye na veske poglaváre zavüpano, i na one 

te birouv tüdi more szkrb meti. Pr‘de-)

TAECZA. TAEC2A.

8ÖU bfl 
uramat 
se 1

A pokol torkában.
Elbcsjllés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY.) Segjmlik fejeiet.

(Folytatás.)
Tyii, iád csak nem gyulád! „„-g benn.-! b o g , a Htok ha-
! * _  rikoltott Kovács Ma eskü J uhos, s ijedten nyulabolta tol .Mátyás 
;s sietett vele ki uz udvarra, iuueu a kerti ösvényen, hogy senki 

ssa, haza vonszolta.
A fészer alatt levetette Mátyás uramat, s befutott a házba, csapkodva 

jobbra-balra i.z ajl.ik.it, letaposva a bau.lnkol.í macak.it. do rég re  megta
lálta a kamrát és a kamrai...,, a tojás fazekakat és kócsagok.'t. m.-ly.-k kö
zül fölkapott eg y el, odavágU a többih,,/., s utoljára olyat rágott >ni*ua, hogy 
majd a,ital felfordultak, és aztán agy köcsög <nl,« tojjál futott * ” “ ■* “ fe'  
szór alá s itatni kozdte Selymes Mátyást.

— Igyák már no! Mátyás uram ! -  morgott Kovács Macska János,

to lto g a u  s s a ij,I r i ’1 ‘ ,'itmt enybité Mátyás „ram ág* gyomrát, ,1" csali nagy
sokára tért magához, „J,lig  ..... W U * » ......  bőszéit hozza kovács M a c - k a W .

. .  No sói,.,, hittem volna, hogy ngy )„r.l;m « ‘,y a , uram! - » * » ' *  
Kovám M.o'ika János. _  Uizoay, bizony, majd r ln lt , ,  na nrdog. hogy vag|on 
l.olo a niony.lörgős m ent*. Már utoljára ia,„ se l e h e l i , h a  ni„id.-,'lol
■ olno Mz öo,i,or" do fél a kutya! bizony! B .  • » *
Lat, azért meg n„,n ijed k. Ambír mag nem próba fa,,,. de no , b.sz, ,n, 
hogy tüzet kapna bennem. Nőm ihatom en soha annyit, Mátyás " U "  .

Selymes Mátyás ébredni kezdett, » bar meg .«zo„y,I ki,,oka szenved,At, 
mégis hálásan köszöni., Kovács Macska János felebarát, v,sóletet, „„dón

ie y nlj  Kovács szomszéd, mogissznk az áldomást, csak hadd

éljek még !Ko v ím  Mw>k,  J á ,105i ,  jó  felebarát elkezdte maga-magát dicsérni.

Vu grli pekla-
Pripovedka. (l’iszana po LÁSZLÓ MIHÁLYI.) Strti tao.

Fordította —r —r. (Xadalivanye.)
__ Tyii. vej szó pa zuankar nej vuzsgala v-nyih! zsarjíxvi gron uaj

vdári v-nyih! — kricso je  Kovács Macska János, i pi<•./.tras' ui gnripoubrao 
goszpou Mátyása, i vő popascso zuyim na dvnr, odúét po ougradi uaj ga 
uiscse nevidi, donion neszo. . , .

Na trnáczi je  dőli vrgao goszpou Mátyása, i notri bejzso vu nizso 
trejszkao vszeiu-tá zdverami, poklacso predécso mácsko, na szlednye najso 
kánirn, i v-kámri mbjesne loncze, z-steri je  eduoga zgrabo, na öve Ificso, \ 
tak na nyi brs/.uo, du s/.o sze szkoron vszi prevrgli, 1 z-ednim puuiin lou- 
c7.0111 szlatkoga uilejka nazáj b«j/.so ua truácz, i napájuti zacsue bolynies

j Mátyása. . . . .
1 * __ Vej pa pite. no, goszpou Mátyás! mruirao jo Kovács Macska Juuos

i lejvao v-lampe nyerni mlejko.
To szlutko mlejko je pornáli ftisalo goszpou Mátyása gorecsi zsalou- 

d'-cz, ali zito je  li nej dugó k-szebi prisao, tecsas/. je  pa batriven k-nyemi 
guesuo Kovács Macska János.

__uig.lár nebi vervao, ka tak obhodio goszpou Mátyás! — pravo
K’ „vái*s Macska János. Bőgnie, bőgnie, bi ji szkoron vrág od neszo, naj 

ka mén vdári v-liycga. Na szbdnye b: ni ti piti nej bilou s/lobodno, esi bi 
s/.e od vszega zbojo cslovik. ali boji sze p»-sz Tak bőgnie. Za v»lo méné 
sze szloboiliu) vuzsgé, ztíto Bzo iiczbojim. Isztina, escse szám nej probao, ah 
záto Heverjem, ka bi sze vuzsgala v-uieni. Nemreui jász piti telke nigdár, 
goszpou Mátyás!

I Selymes Mátyás s/.e poniuli zbiidávao, esi li je  grozne mantre trpo,
Jen  ok je  livalécs zahválo Kovács Macska Jánosi cslovesztvo, d a je  eto pravo:

-1 i ’ilá va inivu escse Kovács szouszid, pilá va áldomás, uaj szama 
escse zsivém!



Az első segély-nyújtásról a rögtöni szerencsét
lenségeknél (Föl,Úti..)

T e e n d ő k :
1. Azonnal orvosért küldeni; 2. » szoros vuházatot megoldani; 3. a 

n sérültet kényelmesen lefektetni, alacsony fejjel, ha az illető halvány vagy 
elá ju lt; 4. hideg vízzel befecskend. zm, lm az érlökés nem tapintható.

2*. S e b e k  alatt oly sérüléseket értünk, melyeknél a felbőr is 
imgvaű szakítva folytonosságában. Megkülönböztethetünk: metszett-, vágott-,
► zűrt-, lőtt-, roncsolt sebeket. A seb veszélyessége függ annak nagysága: 
mélységétől, mindenekelőtt azonbau attól, váljon belső szerv és milyen sé
rült-e meg.

Szúrt és lőtt sebek már csak azért is veszélyesebbek, mert könnyebben 
hatolhatnak a test mélyébe és sokszor idegen test marad vissza a sebben, 
(letört keskeny golyó, csontsziláuk, ruhufoszláiiy).

Miként gyógyulnak a sebek? kétféle módon.
I. Gyorsan, első érintkezés után, genuyedés nélkül, vonalszerű hegge- 

déssel. Ily gyógymódra kell törekednünk mindig, azonban csak a következő 
feltételek mellett érhető e l :

1) ha a sebszélek egymást szorosan érinthetik; 2) ha a seb nyugalom
ban, külső befolyástól megóva maradhat; 3) ha a sebbe semmiféle piszok 
nem jutott. „

II. Egy más osztálya a sebeknek lassan, gennyedéssel, vadhús képző-
(léssel és széles piros heggedésBel H j™  gjég,eredm ényre slámitha-
tünk, valahányszor az előbb említett feltételek hiányoztak.

’ A sebeknek tisztán nem tartása rothadást, <*z pedig geimyedést idéz elő. 
A rothadás és genuyedés azonban sokféle betegségnek lehet okozója, melyek 
a szervezetet aláássák, tönkre teszik. E  betegségek közül csak néhányat em
lítek : a sebláz, a genuyedéses láz, az orbáuez, a vérmérgezés stb.

A mai kor orvosai a sebkezelésben nagyot haladtak az által, hogy a 
genuyedés okozóit kifürkészték, de egyszersmind megtalálták ama szereket is, 
melyek a gennyedést megakadályozzák. Ilyen szer sok van, s a sok közül 
csak a karbolsavat, mint legismertebbet említem meg. Az orvosi tudomány 
a gennyedést apró, szabad szemmel láthatatlan gombáknak tulajdonítja, 
melyekkel a levegő mindenütt telve vau. Nem lesz tán érdek nélküli, ha 
röviden leirom, miként operál uiai uapság az orvos.

Tegyük fel, hogy valakinek a hátáról egy ludtojás nagyságú zsirdaga- 
nat volua eltávolitandó.

A beteget asztalra fektetik, kloroformmal, melyet beszivatuak vele, el- 
kábitják, hogy fájdalmat ue erezzen. A mfllő (operáló) és összes segédsze
mélyzete kezét és karját szappannal, kefével a legtisztábban megmossa, végül 
pedig karbolsavas vízzel leönti. Az összes eszközök az operáczió előtt még 
egyezer meg lesznek mosva és k a r b o l o s  vízbe mártva. E  közbeu 
,.gy erre a czélra szerkesztett készülékből karbolos vizet permeteztetnek, 
mely a műtő helyiség levegőjét áthatja, s az abbau működő személyek és 
tárgyakra lecsapódik, mi által a levegőben lappangó mérges gombák elvesz
nek. A beteg testrész és környéke szinte szappan, kefével és karbolos vízzel 
lesz megmosva. Mindezek ntán kezdi csak m«*g a műtő munkáját. Ha a da
ganat ki van fejtve s helyéből eltávolitva, csillapítjuk a vérzést az által, 
hoav a nagyobb véredényeket karbolos vízzel átitatott selyemmel, vagy bél- 
kimosstik. A seb mélyébe néhány lágy anyagból (kaucsuk) készült csövecs
két helyezünk, az esetleg meggyiilemlő sebfolyadék levezetésére, s a sebszé
leket pontosan összevarrjuk.

Ezután következik a seb bekötése olyformán. hogy a sebet és környé
két karból vattával dúsan befödjük, s végül karbolkötőkkel szorosan lekötjük. 
Az igy alkalmazott kötés a seb nagysága szerint 8 — 14 napig is érintetlenül 
maradhat, s ha ezután eltávolítjuk, a sehet teljesen összeforrtunk találjuk. A 
beteg a gyógyulás egész, időtartama alatt fájdalmat uem érez. sebláza nincs 
s a gennyedés veszélyeitől megóva gyógyul meg. (Folyt, köv.)

Helyi és vidéki hirek.
— T a s v á r m e g y e  t ö r v é n y  l i a l ö s á g i  l» iz » t l  « á g u  (megyei köz

gyűlés) folyó hó 7-én a muraszombati országos vásártartási jogra vonatko
zólag következőleg határozott: A felebbez**tt községi határozat, mely szerint 
a képviselő-testület kimondotta, hogy a vásártartási jogot a község tulajdo
nának nem tekinti és auuak birtokba vétele iránt pert indítani uem fog, — 
megsernmisittetik és a nevezett községi képviselő-testület utasittatik, hogy 
a fennforgó ügyben az 188(». évi 22. tcz. 57. §-áuak figyelembe vételével 
hozzon újabb határozatot, s azt a vármegye alispánjához legkésőbb 1887. 
évi niárczius 15-ig terjeszsze fe l ;  egyszersmind az alispán ur megbizatik, 
hogy azon esetre, ba a nevezett képviselő-testület a községi vagyou védelme 
érdekében szükséges törvényes intézkedéseket ujabbi határozatával sem ren-

— Az ám. Mátyás uram, én támasztottam föl. még pedig úgy, hogy 
mindjárt jobban lesz. fis az is valami, hogy nem igen láttak bennünket 
ebben a furcsa állapotban. Szerencse, hogy kendnél senki sincs itthon, 
mind a mezőn vannak. Nein lármáz legalább a fehérnép; mire megjönnek, 
azt mondjuk, hogy hmnaros kolera já r t  erre, attól nyavalyás az ember, tán 
még adnak is egy kis borovicskafélét . . .

Selymes Mátyás motyogva mondta :
— Adnak, adnak Kovács szomszéd.

(NEGYEDIK FEJEZ ET.)
(Selymes Mátyás nem okul, hanem tovább megy a lélekvosztő utón; a falu 
korcsmája már nem elég neki, hanem Kovács Macska Jánossal eljárogat a 
szomszéd falu korcsmájába is, a hol verekedés támad, és Selymes Mátyás 
részegségében majd agyonüti a korcsniárosnét, a mért aztán börtönbe vetik.)

Selymes Mátyás alig esett túl a nagy veszedelmen, minden fogadko- 
kozása, Ígérgetése daczára ismét nyakába vette a korcsmát, s hétszámra ott 
tanyázott, éjjelezett, dagadt szemekkel a pálinkától és az álmatlanságtól.

Máyás uramnak hű társa volt a korhelyeskedésben Kovács Macska Já 
nos. ez a jó  felebarát, ki Mátyás uramat oly csodálatosan kiszabadította a 
halál karjaiból.

Selymes Mátyás hálás is volt Kovács Macska János iránt, mert nem
csak hogy legjobb felebarátjának nevezte, de etette, itatta, s úgy Összenőtt 
vele, mint szegény ember a mennyei pátrounsával.

Kovács Macska János rósz pátronus vala, mert sokat ivott, sokat ká
romkodott és oly átkozott gonosz nyelve volt, hogy Sodorna és Gomorrha 
bűnös népeinél, ha köztük élt volna, bizonyára az első hely ill.- te volna meg.

Selymes Mátyás gyakorta ki is fakadt ellene, de nem valami kemény, 
kriminális nyelven, mert az ember utoljára se beszélhet akár milyen han
gon a pátronusHval.

Azért Mátyás uram egész csöndesen szokta inteni a káromkodó pát- 
ronust. (Folyt. köv.)

Pervo pomoucs dávanye pri nedovednoj neszrecsi.
Fordította ZISKÓ GYÖRGY. (Nadalivanje )

C s í n  e j  n j e .
1. Hitro po doktora posz'ati, 2. te vküp sztisznyeni gvant odpüsztiti; 

3. tóga ronnoga dőli szpraviti. Csi je  omedio ali prevecs blejdi gláva nyerni 
náj ífede visziko, 4. znirzlov vodouv ga szkropiti, esi zsil klepanye ueino- 
remo na pamet vzéti ali obcsütiti.

2. K a n é  pod etimi takse mrzlike razmimo, pri steri je ta kousa vterg- 
nyena. Rázlocsek leliko previdimo, med vrejzenimi vszecseuimi, szmekuye- 
nimi, sztreljeuimi ranámi. Pogübeluoszt rane viszi od nyé velikoucse i kak 
je  gluboka, prede.vszem od tóga jeli je  znotresnva i jeli je  globoka.

One rane, stere sze po szmikeuyi i posztreljenye zadobijo, szó bole 
prfsztrasne, ár szó globse, i vcsászi uotri osztáne vtoj ruui (uozsicza spicz, 
golombis, pozderje.)

Kak sze vrácsijo te rane? Dvonjo dob.
I. Hitro prvle kakbi zagrajene bile esi vkiip zraszté, moremo sze pas- 

csiti vszigdiir pri tóm, ali té czil sze szamo tak zadobi:
I. esi te rane edno to drügo doszegiije, 2. esi ta rana sze mirovua od 

zvüna jeszte, 3. i esi je  vto rauo niksa szuét nej prisla.
II. Edén drügi klasszus ti rau, ponmli, zágnojenyom, esi divje meszou 

raszté, z-veliki erdécsimi krasztaioi sze zvrácsi; kti vrúcsitelsztvo lehko ra- 
csunamo, kolko krát ta zgoránya falijo. Ram esi csúzto ne drzsijmo, gnil- 
jeuyé i zagnojenyé naprej posztavi. Guiljenyé i zagnojenyé szô  doszta féle 
betegoni zroki, steri to nápravo podkopajo i uanikoj szprávijo. Ztáksi bet,e- 
gov szamo nistere naprej prineszém: mrzlike, raraz ali tréslika, guojenyá 
trésüké, te orbáncz, i krvni csemér t. u. d.

Vezdásuyi doktorje pri mr/.lik vracsitelsztvi szó naprej sztem tálom, 
ka guojidvi zroka szó vö poiszkali i telikájse uaisli szó ono vrásztvo z- 
sterimi je  poprávijo. Táksega vrásztva je  doszta, i med onimi szamo te 
karbolsav kak poznamo naprej prineszém. Doktorszko vcseuyé i znánye to 
guojidvi. za drovue gobe, stere z-prosztimi ocsnii viditi uemore, szpozua, z- 
sterimi je te zrák vsze povszud puu. Nede lehko zoubsztom, esi na kouc/.i 
dőli szpisem, kak vezdaj te doktor operáliva.

Uenmo gór, esi bi stoj ua plécsaj meo mászni otok kak goszécse jajeze, 
tou bi mogao popraviti.

Táksega betezsnika moremo na szto polozsiti, kloroform more pndi- 
hávati, vszébo na szopszti, z-tem ga szpát szprávimo ka naj bolezeu neob- 
csliti. Té operávecz i vszi poinocsuiczke uyegve roké i miske zsájfov i z- 
kávov kak naj csisztej zaperéjo, uaszleduye z-karbolszkov vodov polejéjo.

Vsze skéri pléd operácziov escse ednok sze zaperéjo i v-karbolszko 
vodou namocsijo. Med tem, z-ednov na tou naprávlenov skerjov karbols/ko 
vodo vszébe vzeme, stera tá pride meszto zrák prevzeme, i na tani delujoucsa 
kouszti szpádne, po sterom te tam bodoucse cseniörue gobe prejdo. Tóga 
betezsnika tejlo sze tüdi zsájfov, z-kávov i z-karbolszkov vodov záporé, l ’o 
etomtoga zacsne szvojo delo. Csi jo te otok zse vö odpáraui i z-meszta 
odneseni, vtisati moremo krvi tecsenyé potom, ka tou liikuyo v-karbolszko 
vodouv namocsenimi z-szvilni czapumi zateknemo i czejlo rano í okroglino 
tam z-karbolszkov vodov escse eduok vö zaperémo. Vto liikuyo nistere nap- 
rávlane (z-kaucsuka) czivi DOtri denemo, ka esi bi tam kaj vkiip priteklo 
neí "(>. te pa pripravuo vküp zasijeiuo.

Po etomtoga pride rane wivvMuvauje, i.o» ko iu muu i uye okroglino 
z-karbolszkov vodov dobro pokrijemo, i uaszlednye z-karbolszkiiu vezáljom 
naponi zavézsemo. Tak naprávleuo vezálje 8 — l í  dni leliko brez gori of- 
nenya osztáne, i teda csi to vezálje dőli vzeniemo rane vküp zac/.eljeno 
uájdemo. Te betezsnik v-czejloni hipi bolezui neobesüti, trésüké nejma, i 
ozdravje brez tóga ka bi sze nyerni gnojilo. (Nad. pride.)

Domácsi i zvünszki glászi.
— O d  v a sv A rm e | fj’ö v a  sztráui ete inejszec/. 7-moga ónévá derzsúni 

vármegyÖ8zki gyülejs je poulek s/.obocsko szenye ono szkoucsávanye prue- 
szao: ka apellarivano vesko dokoucsávanye, poulek steroga je  vöporejdano 
bílou, ka szenyszki jus za vesko imánye sze ne szpozua ino poulek tóga 
prejkdávaoya tozsbo tüdi nedo zdigávali, sze je vkraj zaverglo ino képviselő 
testület je  gór pozváni, ka v-tou deli poulek ptávde 1880. leta 22. t. ez. 
57. g-a naj nonvo| szkoucsávanye perueszejo. ino tiszto vármegyöszkoiui viczi- 
spám náj szb-dido 1887. márczins 15-oga dué/a gorposlejo. uadale te csi bi 
od képviselő testiileta sztráui v-ton deli potrejbno nouvo szkoncsúvauye nej 
doprneszli te tüdi poulek 1886-toga leta 22. t. ez. 115. g-a szó viczispáu 
zaviipani naj oni szamij potrejbno szkoucsávaiiyu doprueszejo poulek veske 
vrejdnoszti szkerb. kak náj hitrej.

— P r i  p an « N a n  v ö  p o N z lá v Ic n y i je do szejga muo doszta uávo- 
de bilouo, ka vogerszki, nénski. szlovenszki szó je vö posztávlali, kak sze 
komi vidlo. Zdaj je  na tou gl»d« ncs od minisztériuma sztn ni edno ronde- * 1

Na tou sze Kovács Macsku János te dober priáfceo zacanu bvaliti.
— Tak, tak goszpon Mátyás, jász szám jih  zbüdo gori, pa tak, ka do 

vcsnszi bougse. I tou je  tiidi inka, ka szó náj nej jáko vidili vu tóm csiid- 
nom .sztál isi. Szreesa, da je  pri nyih tüdi niscse nej doniá, vszi na mezövi. 
Nede bnrkala denok zseua: gda pa donion prideo. tón va pravila, ka je nágla 
kolera hodila tü, od oue je  nevolás cslovik, zuá bidti numa escse nialo bo- 
rovicske dao . . .

Selymes Mátyás kreszécs véli:
— Dáo naina, dáo Kovács szouszid.

STRTI TAO.
(Selymes Mátyás sze neoponti, nego dalé potfije po pogibeluoj ponti, veska 
kresma nyerni je zse nej zadoszta, /.-Kovács Macska Jánosom hódi vu szou- 
szidno vész tüdi v-krcsuio, gde bitje nusztáne i Selymes Mátyás vu pianoszti 

kresmariezo szkoron bűje za volo tóga ga v-tenni;czo vrzseo.)
Selymes Mátyás, komuj ka je  prejk bio te velike pogiibele, poleg vsze 

obllibo, obejcsanya je  páli na sinyek vzeo kresnio. i po tyédui tam bio, pre- 
nocsüvao z-otccsanimi ocsnii od palinké i poszpánoszti.

Goszpou Mátyás vérén tiváris je  bio po kresmáj Kovács Macska János, 
te dober priáteo, ki je  goszpou Mátyása tak caüdovitno oszloubodo od szmrti.

1 Selymes Mátyás je zahválen bio Kovács Macska Jánosi, ár nej szauio 
ka ga jo za náj bougsega priátela zvao, nego je>zti pa piti nyerni je  pla- 
csíivao. i tak zsnyim vkitpzrászo, kak sziromák cslovik z-uebeszkim patrou- 
nosom. Kovács Macska János je  lagoji patrounos bio, ár je  doszta pio, doszta 
prekliuyao i láksi vrajzsi büdi jezik meo, da bi med greshnimi lüdmi So- 
douie i Gomnrrhe, esi bi med nyimi zsivo, gvüsno prvi bio.

Selymes Mátyás ga cseszto pokárao za tóga volo, ali nej hajdi z-trdim 
z-krimináliskim jezikom, ár cslovik tak neszmej po kaksem koli tonusi gu- 
csati z-szvojim patronnosom.

Záto goszpon Mátyás je  czilon tihoma bio návaden opominati tóga 
pszüvajoucsega patrounosa. (Nad. pride.)



delné el. e czélból az 1886. évi 22. tc/.ikk 115. szakasza értelmében hala- ! 
déktalaunl intézkedjék, s nevezetesen a községi vagyon megóvása érdekében 
szükséges lépéseket azonnal t**gye meg.

—  .4. n i a r l i s i j t i r l a t i  l e v e l e k  kiállításánál eddig sok mindenféle > 
szokás divatozott; ki magyarul, ki németül, ki tótul Aliitólta ki, amint épen ; 
neki tetszett. Legutóbb egyöntetű eljárás kedvéért a belügyuiiniszG-riuiti j 
szigora reudeletet bocsájtott ki, amelyben elrendeli, hogy a marliajárlati le- j 
veteken a vármegye, a járás és a község neve, amelyben kiállittutik, min- J 
deukor magyar nyelven Írandó be.

— .4 * » © iu b a th e l.v i g a b n a - p i a c z r ó l .  A hó. mely e hónap ele
jén taku^óképen terült el a/, őszi vetéseken, ma már nagyobb részben le
olvadt. — Az időjárás egész múlt héten erősen hideg maradt. Az utak jók, 
minek következtében meglehetős mennyiségi! gabona hozatott piacxnukra, 
mely következő árak mellett, adatott el: Búza a bécsi jobb kereslet folytán 
gyorsan vevőre talált és elsőrendű piros búza 78 — 79 kilós 9 frt 20— 9 frt 
30 kr. volt, 7 7 —78 kilós 9— 9 frt 20 kron adatott el. —  Rozs kevés ho
zatott piacznnkra és első minőségű 7 írttól 7 frt 20 krig, — másodrendű 
0 frt 90 krtól 7 írtig kelt. —  Zab 6 frt 40 krtól 6 frt 70 krig, — Árpa 
0 írttól 7 frt 50 krig kelt métermázsánként szániitva.

— K lx  e z  in o g j A rt a !  Szeut-Gotthárdl’ól Írják, hogy e hó egyik 
napján egy erdélyországi szászvárosi, Wieser Frigyes nevű földbirtokos uta
zott S/.eut-Gotthárdon keresztül vasnton Becsbe. Megérkezik a vonat, s a 
kalanz alig k iá ltja : „Szeut-Gotthárd 5 perc/" az idegen sietve kiszáll, hogy 
dolgait elvégezze, s azután ismét tovább utazzék. Az 5 perez azonban gyor
sabban folyt, mint hitte volna, s kétségbeesetten tapasztalta, hogy a vouat 
előbb megindult mint abba behelyezkedhetett, mitevő légyen ? miután a 
vasnti kocsiban maradt nti táskájától megválni nem akart, fogta magát fel
kapaszkodott a robonó kocsi oldalára, remélvén, hogy majd valamikép a kocsi 
h Nejébe juthat. Amint a vonatvezető észrevette e kényelmetlen utazást, 
rögtön vészjelzést alkalmazott és a vonatot megállította. Természetesen 
megörült a szegény szász, hogy bejuthat a kocsi belsejébe, nagyot nézett 
azonban, midőn e helyett a csendőr melléje állt és a szolga bíróság elé ki
sérte. — Itt igazolta magát és nyomban szabadlábra bocsájtatváu, csakhogy 
akkor már a gyorsvonat neki régen fittyet hányt.

— l l a l á l u z á s .  Eberl Alajos muraszombati lakos nyugalmazott adó- 
tárnok folyó hó 21-én 67 éves korában meghaláiozott. — Pintér Géza mura
szombati ügyvédet és családját hasonló gyász érte, a mennyiben kis fia. László 
0  lióuapos korában elhunyt. — A gyászoló családoknak adjon enyhét és 
vigaszt fájdalmukban a jó barátok őszinte részvétele.

— \ y i l a l k o z i i f .  Hálás köszonetÜuket fej-zzük ki mindazoknak, a 
kik kis fiunk ..emelésénél megjelentek, s ez által irányunkban részvétüknek 
kifejezést adtak. — Muraszombat 1887. februír hó 22.

P i u t é r G é z a  és n e je .
— B i r ' i m a n  J ó z s e f  meliuczi gyepmester a legutóbbi regedei 

országos vásár előestéjén Most Fereucz n-ge-lei vendéglős korcsra íjában kissé 
nagyon betalált szedni a jóból, raiuek következménye volt, hogy mint egy 
darab fa, mozdulatlanul aludta át az éjét. — Epén el lénk* zőleg csinált va
lami ügyes gazember, aki figyelmesen virrasztón a részeg álmai felett, s az 
alkalmat arra használta f*-l. hogy mire amaz felébred, elemelte zsebéből 
fekete bőrtárczáját s abban 277 frtot. A gy-p.nester jel.öltést tett ugyan a 
cseudörségnél, de annak még eddig nem sikerült a tettest felfedezni.

— L i l l a  k e l t !  E'.uttal nem ugyan az egy«z*ri ködői űrnek, hanem 
négy drb kidolgozatlan nyers bőrnek, amelyet ismeretlen tettes folyó Ilii 
2ó-ére virradóra W o lf Jónás muraszombati nyersbőrkereskedő istállójából 
odább állított. Az ellopott m.urhabörök értéke 30 frt. A csoudőrség eddig 
eredménytelenül nyomozza a tettest.

— V i ^ y á n l l a n  m l n i * z l e r .  Olaszorszígi lapok ir jík . hogy az olasz 
közoktatásügyi miniszter több rendű fontos okiratot vitt Umberto olasz 
király elé aláírás vég-*tt; a király aláírta az okmányokat, a miniszter azon
ban szórakozottságában porzó helyett a tinta tartót kapta fel. é» tintával ön
tötte végig az iratot annyira, hogy a tintából bőven kijutott a király fehér 
nadrágján ik is. A miniszter természetesen szégyenkezve mentegette magát 
elhamarkodottsága miatt, de hát akkor m ír ue:n lehetett a dolgon segíteni.

— S o h á r  P á l  soproni m. kir. postafel ügyelő folyó hó 22-én a mu
raszombati ni. kir. post ihi vatalnál a negyedévi hivatalvizsgálatot teljesítvén, 
a tapasztalt rend és poutossig fele tt elismerését nyilvánította.

— I je d ő s  l o v a k  N Z e lid ité s c . Ijedős, félő* vagy vad lovak azok, 
melyek a legkisebb neszre, amely körülöttük támad, in igijedu jlc, s gy ikrán 
meg is vadulnak. Ha például egy seprű vagy villa feldől az istállóban, fel
kapják fejüket, tüs/.kölnek e's áltulábm úgy viselik m iguk.it, mintha minden 
pillanatban el akarnának szaladni. Egy kis egérke, mely élelm ét keresu1 
kibújik lyukából, annyira megijesztheti az ily lovat, hogy még akkor is fél 
a jászol elé állani, midőu zabot öntenek számára. Az ily lovakkal igen sze
líden és nyugodtan k-dl bánni. Beszéljünk sokat hozzájuk, simogassuk fejü
ket, tegyük tenyerünket homlokukra, ujjainkat felfelé irányozva és simogas
suk lassan, szőrmentén, miközben folytonosan és szélűién beszéljünk az 
állatii íz. A lovak külünbeu is egyáltalában szeretik, b i az ember beszél 
hozzájuk ; ilyenkor a lő szívesen teszi fejét oda tartott karunkra, vagy a 
vállunkia, s úgy tesz, mintha aliiduék. Hu in.ír ennyire megszelídült, idéz
zünk elő egy kis zörejt és mutassuk meg neki, hogy nincs mitől félnie. Ha 
a zörejt igy folytonosan megerősítjük, idővel akár dobolhatunk, vagy trom 
bitálhatunk a ló mellett, anélkül, hogy megijedne. A mely ló valamely 
tárgytól fél, ne erőltessük hozzá közeledni, mert ha máskor in tglátja, bizo
nyos, hogy megvadul tőle, mert jó  emlékező tehetsége van, eszébe ju t, hogy
a múltkor emiatt megverték, és az njabbi verést futással iparkodik kike- | 
rülni. De ha lassan, folytonos beszéd és biztatás között vezetjük azon tárgy
hoz, amelytől megijedt, hogy jól megnézhesse, végre kiváncsivá lesz, jól 
megnézi, megszagolja és meggyőződik arról, hogy nincs mit tartania töle  ̂
Megjegyzendő még, hogy ily esetekben a lóra haragosan ue/.ni sem szabad, 
a szelíd tekintetet nemcsak megérti a ló, hanem viszonozni is tudja ngy 
annyira, hogy öröm, okos szemébe tekinteni.

— A k ö v e t k e z ő  meghívót vettük: a muraszombati izr. nő-egylet 
1887. évi niárczius 10-óu a .M agyar Korona- nagy termében tombo
lával egybekötött zártkörű tánczkoszorócskát rendez. Belépti dij személyen- 
kint 50 kr. Családjegy 1 frt 20 kr. Egy tombolajegy Ara 10 kr. Kezdete fél 
8  (írakor. A tiszta jövedelem egyhannudrés/b ‘U a helybeli kiskedóvoda alap
tőkéje gyarapítására fog Ioidittatui. Tekintve a kettős jótékonyczelt, bár 
mily csekély értékű tombola-tárgyaknak minél tömegesebb mennyiségben 
való kegyes adakozása tisztelettel kéretik, melyek niáre/ius bó G-áig Ascher 
Regina eluöknő lakására kéretnek küldetni. Fel ül fizetések köszönettel fogad-
atuak s hirlapilag nyugtáztatnak.

lfivanye vö dáno. ka na pasosaj more gór vármegyöv, járás, vész vsteroj je  
pasos vö posztávleni szigdAr vogerszko vö posztávleni biti.

— Oii M zoinhaí liely«zk<»jg«t szilgyenoga plaeza. Szuejg. steri je  ete
uieisZf ez |»* rve duéva kak pokrijtke na gyeszenszko szejadev v/.padno, de 
uesnyitleii /.se vnajvékseii tüll tá razteC'é. Vívj nien je preniinoncsi iyeden 
niocsiio •ner/.lo s/.e ilerzsalo. Ponti szó dobre, /a >t<*rin sze tüdi doszta szil- 
gya iiii])lacz perueszlo, po ouoj czejni: P.senic/.a je  ofrisko kiipeza najsla 
pervejsa umistra erdéosa 7 8 —79 kilo 9 frt 20 kr., 9 fit 30 kr., 77 — 78 kilo 
5* frt ino po 9 frt 20 kr. sze odavaló, zsito sze malo naplacz p-rp< lalo sztoga 
ta pervejsa od 7 írt do 7 frt 20 kr., drüiga 6 frt 90 kr. do 7 Irt. ovesz G 
frt 40 kr. do 6 frt 70 kr., g<-csmen G frt, 7 f it  50 kr. s/.e odavaló po 
meterczenti.

— T ó  j e  b ő g n ie  o h h o r io .  Z-Monostra min pijsejo. ka té meis/.ecz 
msterne cinéve eden z-Erdélyszkoga po iméui Yieser Frigyes je  prejk mo- 
uostra sze po zselezniczi v-Becs stöüo pelati, komaj zseb zu’cza sztáne ker
ü l j0 5 miuutov gorsztávbmye, ov sze pascso vö ka bi szvoje delo opravo, 
ino sze te pá dalé pelo, 5 miuutov je  vton czájti itrej odislo kak bi te cslo- 
vik miszlo, ino na eduouk szántó vpamet zeine, ka zselezsuicza dalé ide, ka 
de v.daj delo? da je  notri vagonuj szvojo blágo inon, gór s/.kocsi na zsele/.- 
nicze szí mijszli ka te zse tak na szvoje meszto prijdo, kuk tou konduktor 
vpamet zeme vcsaszi niasinis/.ti füjeska glász dá, na stero je masiii h' nyaim. 
Zdaj s/.e te esi ovik veszelüo ka na szvoje nicszto prijde, kak je  pa on glé- 
dauo da vcsaszi na tou zsandár kuyemi sztoupi ino ga za tou notri biroviji 
pela. Tü sze vö szkázo szvojov pruviezov, ino szó ga tüdi dalé püsztili, 
liki te zse zseleznicza nyerni dávno dalé zletejla.

—  K a o lin iu l!  Jo/A <-f melinszki püjez je  vtou náj 8/.lejd:iytn Rad- 
gonszkoj szenyi vecsér pri Moszt Fereucz osterjási sze dobro mipüo, ino 
sztoga je  tou doubo ka je  czejlo noncs tak .‘ zpauo kak káksi lpjsz. na oupak 
je  uiksi szvinyár rávnok nyerni napravo, steri ga je  ga pazo pri treznoszti ino 
je  czajt- gór po uüczao na tiszto da je  ov gór sztano je  nyerni zse bugye- 
láris z-277 raniskimi vrét odneszauo. Püjez sze notri glászo pri zsaudaraj, 
ali do szejga mau szó esc.se nej inogli ni ka gór zvediti.

— A'ogó j e  d o u b i lo .  Ete meiszecz 25-toga dnéva na zonrje je Wolf 
Jóuási od szobote vstali gór obejszene bilé stiri zsivinszke kouzso 30 rauiski 
vrejdnoszti nikák dalé odneszauo. Vkrádjenye kouzse na 30 ranislu saczajo. 
Zsuudárje szó escse nika nej vö zvedli sto bi tou vcsijno.

— IV a s z k e rb e ii  m i n i s z t e r .  Talianszke novino pijsejo ka eden mi
niszter szó vecs piszén kszebi zéli za volo králeszkoga podpiszka, stere szó 
Uuibert krauo pndpijszati mogli escse, da s/.o sze krau na té tá pernesene 
podpijszke zse podpíjs/.itli, miniszter szó velkoj szili illesztő pejs/.ka, tinto 
gór na podpiszek vlejali, ino escse na kralá tüili je tinta gór natekla. Minisz
ter szó v-szranioti kaj nej mogli szó sze vö inentűvuli, ali tou sze zse zgou- 
dilo, szó kaj nej mogli.

— K o já s z t e  k o n y r  j i o K o r n o s z ! ! Bojüszti ali divji konyi szó 
oni, steri na nájménsi glász steri sze poulek nyé zgodij zoszágajo iuo dosz- 
takrát vujdejo. Csi ed na makla ali raszoje nakle szpádnejo. vcsaszi fresejo, 
ino sze tak drzsijo csi bi szakso vöro vujti mogli. Edua mála mis, stera szi 
kaj jeszti iscse nyé tak lejko zoszága. ka sze escse te bojijo da nyin cslo- 
vik ovesz dati scsé. Sztáksiini konyi pokorno iuo po csaszoma moreuio djáti. 
Gucsnio nyin, kaj je  priiuajmo, lökön po cseli uáj gordejvajmo, na stero 
do pocsasznma szigdár bole krotki, konyi po prejk radi uiájo esi cslovik 
knyiu guesij, tej konyi szigdár ráj glavou na nász naszlonijo, ino csi bi 
szpali sze tak na csloveka naszlonijo. Csi szó zse tak pokorui grátali, nap- 
ravnio s/.amij móló lármo iuo nyin pukázsmo ka sze nejmajo od uikoga bo- 
ja ti, csi sze lak ezuj uavcsijo szledi zse lejko bodnyarimo ali pa trombetamo 
ino sze dönok ne zoszágajo. Csi sze steri kony od koj bojij, ne trüczajmoga 
tá zAlo csi tou dergoucs vido de sze pá szago ino escse vujde ka kony do- 
ber szpoumenek ina, na pamet nyerni prijde, ka od tóga zse eduouk tak bit 
bio, iuo csi ga pá zbijemo vujde. — Nego csi poniaii guesijiuo ino ga rá
ta iuo dalé cd koj szó bojij naj dobro poglédne, zasnofa ino de vido ka sze 
nejma nika bojati. Te na konya csemeruo glédati ueszmi, záto ka tou kony 
tüdi pora/.mejte je  escse veszébe v-csedne nyuve ocsij glédati.

— A  fo ly ó  h ó  I í l - é ii megeoutrahálózott „schreiber estélyt* a far- 
saug egyik legsikerültebb alkotásának nioudliatjuk, amennyiben .Muraszombat 
polgársága" által v é l e t l e n ü l  ugyanakkor tartott fényes bál daczára az 
értelmiség túlnyomó, mondjuk legnagyobb része azon a szegény „sehreiber 
estélyen* volt látható. Részt veit 98 személy. Pelépfi jegyekből befolyt 39 
frt 20 kr., felülfizetésekből 2 l frt 15 kr. Kiadatott 37 frt 80 kr.. tiszta jöve
delemként fuuniaradt 22 fi t 55 kr. Ezen tiszta jövedelem a rendezőség egy
értelmű megállapodása folytán, folyó hó 25-én a község elöljáróság által 
megjelelt 11 muraszombati szegény közölt, a rendezőség által személyesen 
Osztatott ki. kisérve a megajándékozottak szívből jövő áldásaitól. Felülfizettek 
a következők : Piutér Géza 2 frt 20 kr., Pintér Miklós 1 frt 60 kr., Kovács 
Károly 1 fit  G0 kr. Csaplovics Fereucz 80 kr.. Kovács Mátyás, hiukovich 
Kálmán, Poliák Pongrác/., Perlaky Sándor, Völgyi F t .uicz, Buzetty János, 
Koltuy Pál, Skrabáu Iván, Péntek János, Sinkovicb D /.ső, \Vegsebeider N. 
Wegscheider J .,  Csorna Jenő, Schreiner Adolf, Giitm.-.nn M. egyeukiut G0 
krt, Skerlák József 30 krt, Sohár Ignácz 25 k it, Sinkovich Dénes, Lutbár 
Gergely, Szeredy Lajos, Valaki Tissináról, K rajczir .J .nos, Szeredy Viktor, 
Krausz Miksa, Mayerhofer K., Furiakovich Zsiginond. M intsek Gáspár, 
Kattauer Ede, Kolossá Dtván. Nittnans E. szemlész egyeukiut 20 krt, Kuszalik 
Mátyás, Metzger Mátyás egyenkint 10 krt. Ezeken felül egy ismeretlen özvegy 
és Bölcs Béla belépti jegyeiket 1 —  1 írttal megváratták.

— ( „ K q i i i t a h l e “  é l e í b i z í o ő t ó  t á r v u l a i . )  Ezen Ansztria-Ma- 
gyarorezágban is legjobb sikerrel működő társulat I88t».. évbe n uj biztositá- 
soknt kötött 275 millió forint összegben, tehát körülbelül 35 millióval töb
bet, mint a megelőző 1885. évben. 1886. évben gyarapodott 1885 év elle
nében a társulat vagyona 21 millióval 191 millió frtra, a nyeremény tar
talék 3 ‘ , mii 1. 38 inill. írtra, a biztosítási áilomáuy 100 millión felül többre 
mint ]000 millió frt. Ezen számok további conimeatárra nem szorulnak és 
és igazolják, hogy minő óriási mértékben emelkedik a közönség bizalma ezen 
világiutézethez.

— A niasrkereskedelein elleni ujaliliau felhangzó panaszok, valamint a fölilinivelési 
minisztérium részéről a magkereskedésre nézve tervezett reformok tárgyalására nemrég 
egybehívott enquette alkalmából a gazdák körében nagy ti.int."Ívnek örvendő „Magyar 
l'óid“ gazdasági szaklap szerkesztője időszerűnek tartotta sz-unélyusen meggyőződni a 
felől, hogy az érintett panaszok a fővárosi magkereskedelemre nézve alappal birnak-e, je
lesül tüzetes szemle niá véve Mautbner Odón fővárosi magkereskedésének kezelési és 
eladási raktárhelyiségeit, az üzlet egész szervezését, berendezését, forgalmát és fejlődése 
eredményeit. Ez n szemléről, nudy j<> formán tanulmánynak is beillik, a mely a fentem- 
litett körfllményeknél fogva némi aktualitással is bir, érdekes czikksorozat jelent nvg a 
nevezett lap f. évi január bó tíO-iki és február 5-iki számaiban, melyről érdemesnek tart
juk, lia csak röviden is, de a főbbekre nézve megemlékezni A nevezett ezég nagy kiter
jedésű és mintaszerűen berendezett kezelési raktárainak valamint magának a magkeze- 
lésnek tüzetes ismertetéséből a „Magyar Föld" szerkesztője megelégedéssel constat&lja, 
hogy a főbb fontosságú takarmány- és fümagvak (here, iuczerua, répa, füvek s tb ) forgal
mát tekintve, a Mandiner ezég nemcsak hazánkban, de az egész continensen a legelső 
helyet foglalja el, üzletének jelentékeny fejlődését nem csupán az óriási készletek, a 
a nagyszabású raktári berendezések is eszközök, de a be- és kiviteli forgalmat feltüntető 
Üzleti összeköttetések is igazolván, melyekkel a nevezett lap részletesen foglalkozik. Ige i 
tüzetesen imerteti e czikksorozat az üzlet szállítási berendezéseit, a kiviteli versenyké
pességet lehetővé tett intézkedéseket — melyeknek többek közt az is köszönhető hogy



ma már kivált a kelet (Szerbia, Hullnia stb ) a nénn-t és osztiák magkerrskedések mellő
zéseivel, közvetlen magyar forrásból: a Manilnier r/.égtől fedezi szükségleteit, — majd 
érdekesen ismerteti a ezé-; központi üzleti berendez a t, mely u konyhakerti- és virágmag- j 
vak tói '/almát közvetíti. Itt kivált az a mimitioMis |.o:itos ig szidom ellenőrzési syseina , 
ói lőtt fet a „Magyar Föld** szerkesztőjének, méh ly. I a magvakat kezelik és a inegnnde- ! 
léseket esz közi is, — ennek tulajdonítván nevezel t szakértő azt a nem csekély eredményt, 
hogy az üzlethez érkező 250 :»U<» megrendel' naponkint elintézhető, nem tétetvén kil- | 
löubség még arra nézve sem, hogy a megrendelés mennyi és mily értékű magra történt, 
az I fi tos niegiendi lés vsak olyan pedáns gonddal kezeltetvén mint a több száz forint 
értékre történő megrendelések. K szép systeina kétségkívül biztosítja az üzlet már is 
nevezetes szerepét a nemzetközi magkereskedeb m terén, de indokolja a „Magyar Föld* 
i zikke szerint azt is, hogy ez üzlet hazánknak e nemű termények előállításával foglalkozó 
gazdáira nézve jelentékeny pénzforrásává is lett.

A „Népkönyvtár" ügye.
(Vége.)

1 említeni lehetne és kellene tehát m idink is valamit a nép sorsán, 
melynek nyomorúsága szúmtalaus/.or abból ered, hogy tudatlan, azaz ér
telme nincs kellőkép kifejlődve. Valaki azonban azt. találná mondani, hogy 
népünknél ez még korai, nem bir még annyi inteiiigeiicziával ezen nemes 
czélt méltányolni; éu annak a neveléstudományból telelek: „Szoktatás, ok
tatás és példa.* Szoktassuk és tuuitsuk meg a népet az olvasásra, majd 
nemsokára tapasztalhatjuk ennek üdvös és erkölcsi hatását. Szerintem az 
ember fiatal vagy serdülő korában igen fogékony az olvasásra ; tehát épeu 
most volna a legjobb alkalom, mióta az iparos tanonezok iskolája megnyí
lott, népkönyvtárunk szellemi kincseit némileg a néppel közölni. Nem egy
szer történt már. hogy egy jrt könyvnek elolvasása az embert miudeuuapi 
életéből helyesebb útra tereli, sőt néha egy-egy velős mondat annyira képes | 
az emberre hatni, hogy életének egészen más irányt ad. Ha igy a serdülő 
fiatalság hozzá szokik jó  könyvek olvasásához, nem hihetein, hogy ennek i 
jótékony hatása elmaradjon; hanem inkább sok pajkosságnak s rakonczát- ; 
lanságnak, mely a nép gyermekei közt oly bőven található fel, majd elejét 
veszi és sokszor holmi ledér mulatságoktól íuegóvuudja azokat.

Találkozik majd talán olyan valaki is, a ki azt fogja mondani, ha a 
könyveket ingyen engedjük át a közhasználatnak, miből fogjuk majd annak 
kiadásait fedezni? annak meg azzal felelek, hogy holmi 4 frt 50 krnyi 
évenkéuti jövedelmekkel, mint az a múlt években volt, ha ázván vagy uiucs, 
nem igen sokat nyerünk az ügynek; de én más módon óhajtanára a lendítést 
eszközölni, és pedig bátorkodóra itt megint egy szerény eszmét koczkáztntni, 
t. i . : Alakíttassák egy bizottság, vagy jobban mondva olyan kör, melynek 
közvetlen feladata volna időnként népszerű felolvasásokat, műkedvelői elő
adásokat s szavalatokkal egybekötött hangversenyeket rendezni, melyeknek 
tiszta jövedelméből mindig a népkönyvtárt gyarapítani, költségeit fedezni s | 
még más jótékony czélokat támogatni lehetne. További feladata volna a j 
népkönyvtáit kellő számban jó és szép ifjnsági iratokkal s a tudományos 
ismeritek különböző ága.hói válogatott művekkel ellátni, mi által is tár
saságunk minden művelt vagy műveltségre törekvő tagjának alkalma volna 
önképzó olvasás altul ismeretkörét gazdagítani. Következéskép volna a kör
nek kettős végczélja: az önképzés és a népnevelésre hatni.

A népkönyvtár jelenlegi összes tökepénze az előbbi évekről fennmarad- i 
takkal 52 frt 34 krnyi összeget képez, mely a „Délvasmegyei takarékpénz- j 
tár*-mii vau elhelyezve. Mar ezen is szép szánni műveket lehetne he- ' 
szerezni.

Azon reraéiiyuyel kecsegtetem magamat, hogy egy jó terv, lelkesedni j 
tudó emberbarátoktól pártoltutva, az intelligens közönség tetszésére s hely
benhagyására számíthat. Teljes joggal lehetne ilyen körtől üdvös erednie- i 
nyékét várni. A még szunnyadozó tehetségek ébrednének, indulnának, az esz
mék köre tágasbnina s nt kínálkoznék az önképzésükre. Föltétlenül hiszem, 
hogy ily nemes intézkedés a nép érzelmeire is hatna, mi által is annak er
kölcsi uemesbülését eredményezné. Adja a jó  Isten, hogy önzetlen tervem 
sikerüljön!

Ezeket voltam bátor igen t. Szerkesztő urnák becses tudomására hozni.
Kiváló tisztelettel maradtam kész szolgája

Kelt Muraszombatban, 1887. január 29. E B E R L  R Ó Z A ,
köuyvtárnok.

E i i n l c l é K i c l i .

ju t mindazok részére, kik gyarmat-áruin k át, csemegéket stb. nálunk rendeli meg 
Egyetlen kísérlet elég tanúságot nyújt áruink kitűnőségéről, mi mellett mi sem 
koczkáztnlik, miután a nem tetsző árukat minden ellenszólás nélkül bármi más
sal áteseréljiik, avagy a pénzt visszaadjuk. Nem létezik ennél a lelkiismeretesség 
nagyobb bizonyítéka. — I .E U IJA li it ! Kávé-alkatrész, melyből 1 deka elegendő fi 
klg. kávéhoz, ingyen csatoltatik min ’en kávé-szállitmáiivlioz, ez az olcsóbb kávénak 

is a legkellemesb zamatot adja.
5 kg- afrikai morca . . . csak frt 8 doboz lazac/, legfin. fontja csak fi t 4.15
fi kg. gyöngy -  erős, szap. „ „ 5.10 2 kg. gvengén sóz. caviár, uj n > 4.05
fi kg. cuba, legf , zöld. erős „ „ 5.20 4 liter 1-a jauiaica rum . . » » 4.—
fi kg. am ur jóvá, ig. aromat. „ 11.20 1 1 iti r légiin, ör. pale-cognac » » 7.30
fi kg írvöngvkáve, zöld, ig. tin. „ „ tí.Ofi 5 kg. tinóin Maljes heringek t it 2.55
fi . arab mórra, tüzes, nem. „ „ 0.80 4 kg. zsíros heringek, tinóin
T h p 'l  11 G'gutóltbi termésből 
1 l l c t l  csinosan csomagolva

körülbelül 4 > dl* . . . . „ » 1-70
fi kg. nlinaszelntek . . „ „ 1.03

1 kg. C o itg o ..........................„
1 kg. Kouchong.................... „ • 2.30

3.50 Kisz halak SSÍÜISR „ „ 1.43 
» » 2.40

5 kg. linóin rizs. gyors. fozh. „ 1.15 Száraz tőkehalak, kies. 4‘ , kg n » 2.45
fi kg. orosz korona Sardina, „ M nagyok „ „ » „ 2.80

hordóban .......................... „ „ 1.70 Tőkehalak, a legnagyb. „ „ „ „ 3.03
5 kg. pá-/.olt liering . . . „ „ 2.10 Minden portónioiitesen, a cső nagolást be-
fi kg. I-a páczolt angolna vast. „ » 8 85 leértve, minden utoköltség nélkül szállít tátik
Teljes, több száz gyarmatáruról szóló árjegyzékek ingyen és póstadijmentesen 

küldetnek meg. (137. 21—18)

Stiickrath &  Co. Hamburger Waaren-Versandt, Hamburg.

2'.ii;> áft>. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy Pintér Géza ügyvéd végivhajtatóuuk Jáiukéez Teréz és Sinkécz Rozália 
végrehajtást szenvedők elleni 93 frt 78 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. tvszék (a muraszombati kir. jbiró- 
sag) területén lévő, Kiikecs község határában fekvő a kükecsi 8. sz. tjkv- 
beu foglalt A. 1.J1—8,'ssor. 16. házsz.-’1. telekből végrehajtást szenvedett Sín
ké e* Teréziát és Sinkécz Rozáliát együttesen illető -1 4  frt 66 krra becsült 
' • rész, — az ugyanezen sz. tjkvbeu A. I. alatt foglalt 12 írtra becsült 8. 
hsz. sz.. — 24 írtra becsült 10. hsz. sz., — 27 frtra 12. hsz. sz., — 30 írtra 
becsült 13. hsz.sz.. — 10 frtra becsült 15. hsz.-az., - -  25 frtra becsült 29. 
hsz. sz. — s 38 frtra becsült 54. hsz. sz. ingatlanokból ugyanazokat illető 
'« részre az árverést fent kitüntetett becs-, mint ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és h"gy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1&H7.

i f e b r u á r  h ó  2 S -A u  d. o. 10 órakor Kiikecs köz-égben, a községbiró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállaj.ó'.i.t kikiáltási áron 
alul is eladat ni fognak.

Árverezni szándékozók tartozn ak az ingatlanok b. e-árénak 10##-át 
készj: i/.ben, vagy 1 SS 1. évi 60. t. ez. 42 . óban j • • G< i i\.m mai szá
m ítolt és az l s s l .  évi november 1-én 8333. sz. a. k 11 igm . rendelet 8 . 
§-ában k ije lö lt óvadékképes értékpapírban a kiküldött keyéh"/ letenni, avagy 
az 1881. évi 60 . t. ez. 170. § -a  értelm éb ől n bánatpénznek a bíróságnál 
előlegen elhelyezéséről kiállított, szabályszerű e li-n i 'r> ';n > t g í I ! tni.

Muraszombatban, a kir. jb iró sá g  mint tl>l<-i hatóságii..I, ltsafí. évi 
szeptember hó 27-én. AGUSTICH P0NGRÁCZ. kir. jbiró.

f e í E i  Ő S  ■ ttij 6 síé s i rak. I

Egyenesen lian-.burgból. l a t .

A mi évek hosszú sorain át fennálló áruházunk küld p.i.-Aatlijmcnte.sen vá-jf 
t nem számítva (az órsz. vámőr irt űzetni nem lehet) legjobban kipróbált áruk .t  f 

idirekt készpénz fizetés melletti b ".-ás irl.isn.il a következő feltűnő ol-só árakon után- {  
y vét vagy az összeg el ideges beküldése mellett:
4 KA VÉ piritallan, jóízű, mindi i

4 frt 0-25 ft Ö-S0 
T 11. sz. 13. sz. 
* frt (í-90 ft J*43

*  kel. min. zsákokb-, ár 5 kilókéul. 
f  0. sz. 1. sz. a. sz. 3. sz.
Vfrt 4-SO ft 5-25 ír fi*ttŐ ft 5*Só 
4  4. sz. 3. sz. 7. sz. S. sz.
4 fit tf-25 ft 0-S0 ft. «•«» ft 6*65 

16. sz.
. ft 5*50 ft 8*80Í Kávé-vegyülök 2-féIe 5 kg. vá

lasztás szerint.

g ő z z e l p irított lénykávé perg; 
me n-jutó-zsákok b., 
vább eltartható, 4 

ft. Ö lő, 0 8 1, 7-25, 7-55, 7-9ö stb. 
$Kávé minták minőség szerint

10 kr. beküldése mellett. __
Felhasználjuk ezen alkalmat

tél to-

« , Az árak ].
Csoiaag"lá- - 

Ciiittai tiiea eb-.:, c- 
(irus-thea kil. 1.7o. 
Son-homr ■■

. ingyen-*

, tnin.>
Caitgo kiv. üti.!: : _.0 V% 
C sászáratelaage 

4 litr. bordóban 3.3 ) S
rdó 4.21)4

Arra - de (ion k. fin. l-li:..b. 4.7.) és 4. —*

Szirt-lial 1-a izlandi uj áru, csórna:'' n-f 
ként 4 1 .. kg tartalouonul 2.70 és -.’ t 

Onviar uj, enyhén sózott, igen j  
^  hordónként 1 kg. tartalom!

R lüTI Jam aica kiv. linóm 4. 1. h >i

. 4.iő%
i s extra 1. 10*Asztali rizs fin. ö kg., ft 1.2 

Tapioi'j-Sage f> kilónként' . . . .  2.25 J  
Mát jes keringek kiv. fin., hordó kő- & 

rftlbtílül i db tartalommal. . . 2.03*
Makrcl-halak fris, fötr, 8 doh. fi kg. 1.03* 

d nyilvánosan Megköszönni azon hozzánk be-4 
érkező számos elismerő nyilatkozatokat, melyek iitánnntdi 1 - d hozzánk intézteinek. *  

Ajánlókra a legtöbb, de még kis helységekben i> hivatUoxbatuuk. «
f  mi nagy árjegyzékünket a vámtarifával együtt mindenki kivit-* 

untra bem entve megkaphatja. 4
A t. megrendelők kéretnek bizalommal fordulni a kétségkívül leglelkiismereto-f 

»sel)b nagybani áruházhoz: (161. 1 8 -1 5 .)

liailiiHII'g.fWeltpostversand,

'  A g voinorg v i tigex-g, ro'/. 
f vanyu felbölógós, kulik

jeles hatású gyógyszer a..,gyomor minden bán- 
\  (almai ellen, és lelülliiulii .tlan az él v égvl.iáuy. 

\  L'Vonioruvcm'i'M'g. rósz szagú leiidlet, szelek, sa- 
gyomorhm ut, gyomor-

uégés, hgykö-képződés. túlságos iivé.il a-k 
sárgaság, tindor és lmnyás, löí'ájás (!::i az 

ff , mórból ered), gyom org‘rés, sz- kszornlat, 
mórnak tnlterheltsége étel és ital által, 

In ü fe ^  lép- és májb. tegség, úgyszintén arany-*

pzüdés, 
« bryo- 
a gyo- 
filis/.tu, 
s bán

tá l ma
;y üvegcse á r a

11' n.
inálati uta-

_____ sitással e g y ü tt 3a kr.
Központi szétküldési ra k tá r  nagyban és k icsin yb en :

IUIADY KAUOLY
„ ük ő rn iig y 'á lh o z ** czim zett gyi'gvs/.er Iára bán ü í r e s t i z i e r l i e n ,  

Morvaországban.
' Kapható Muraszombatban: HÓI.< S IIKEA g>"gytárábau a „Magvar Koronához,*

valamint az ország minden gv :v-zei-i '.rá'ian. -2 41) _

Üzlet -HiegisyiíiÉs.
Van szerencsém a n é. közönséget tisztelettel érteskeni, hogy Tótkercszluron, sa

já t  házamban
í p g y e s - h e v e s h e i S é i d

nyitottam. Midón bátor vagyok a t. közönségnek ez ii/.le 
legtisztoletteljesebben aján'aui, egyszersmind biztnsiiom, 
lesz irányozva, gyors szolgálat és felette olcsó árak által i 

A miért is becses bizodalmáért esedezem.

inét szolgálatommal együtt a 
iogy le d-.liit törekvésem oda 
cgelégcdesét kiérdemeibetni.

Mám szrecso naznánye dali, ka vu Krizsavczi, szám szvojoj liizsi

(Iro iiv iic r ije
szem odpro. Szloboscsino szi zeniem, éti ni >jo b.ioio z-n.'.jbougs un postenyom na znánye 
dati, z-tisztim zagvilsenyom, ka moja néjvéivsa >/.kerb au i on b , . , z posteuim vösziü- 
zsejnyom ino nájfalejso czejiio post. priáielom zsdovolm <zt doprn. s :ti.

l’roszim, ka eto mojo baoto uaj 11a pomoucs zemejo i z postenyom osztáncm

M A LA C S1C S JÁ N O S ,
(183. 3—3.) drouvnanje-trgovník.

13 i !* ti C 111) (■  ü y.
ő m éltósága Gróf B attliyán y Zsigmond ur m egbizásá- 

hól vagyok bátor a n é. közönség becses tudom ására hozni, m iszerint 
a csernelóczi gázmalomnál s a já t  gyártm ányú lisztnem üeket 
ezután m in d e n  szom baton  e la d n i  és b e c se r é ln i  f o  j u k ,  a lehetőségig 
csak m a l m i  á r t  szám ítva. Továbbá tisz te le tte l tudom ásra hozom, 
m iszerin t Meixner M átyás vaskereskedő ur, mint bizom ányo
sunknál M uraszom batban az általunk gyártott.' liszt és korpa-nemitek 
szintén m almi árban folyton kuplmtők.

C s e n i e l ó c z ,  1 8 8 7 . évi február 17-én.

G ró f Butikjául/ Zsigmond ur o mltga megbí
zásából:

B U R Á N Y I ZSIGM OND,
t/ozmalmi fumolnár.

Nyomatott Grönbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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