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De az a sok adó . . .
„Drága adót fizetek uram,0 jajdul fel még a legutolsó napszá

mos is —  a ki tudvalevőleg a törvény értelmében nem fizet egy 
krajczár adót sem —  mihelyest innen vagy amonn.m azt mondják 
neki, hogy adj pár krujczárt erre vagy amarra a jó czélra. Olyan 
hevett nóta ez a nagy tömeg ajkairól, mint mikor a fekete rigó be
tanulja a posta-marsot s elrikolgitja akár van annak ideje akár nincs.

Hát hiszen az való, hogy a földadó, a jövedelmi adó, különösen 
pedig az úgynevezett IÍI osztályú jövedelmi adó, a hol általában a 
mesteremberek, kereskedők adója állupittatik meg, oly magas ország
szerte, a melynél magasabbat kiróni nem volna észszerű dolog, de 
hogyha egy kissé gondolkodunk, azt tapasztaljuk, hogy ennek a nagy
ságát részben magunk, maga az adózó közönség idézi elő mert meg
fosztja az országot jogos jövedelmétől ott, a hol ennek megfizetése 
nem esnék olyan nehezen, az állam ezt tudj i, látja cs kényt len úgy 
okoskodni, hogy „a mi elvesz a vámon, jöjjön meg a réven.“

Köztudomású dolog ugyanis, hogy az ország jövedelmit a kü- 
lömbö/ő czimekeu kivetett külömböző adók összes jövedelme leszi; 
most már ha ezek közöl egyik vagy másikból általában bevett szo
kás szerint valamit eltagadunk, az igy hiányzó összeget hogy a vég
legesen szükségelt pá izmeunyiség kijöjjön, beszedik más adónemeken, 
mert hát végre is x kivetett adónak meg kell lennie, habból nem 
lehet kormányozni az országot így történik azután, hogy olyan czi- 
meken, hol könnyebben fizetnénk, eltagadjuk; ott a hol nehezünkre 
esik, és eltagadni nem lehet, megfizetjük azt is, a mit más utón le
tagadtunk.

Negyük például a fogyasztási adókat! mennyit panaszkodnak az 
ellen, pedig azt leginkább azok az emberek fizetik, a kik úgyis ke
véssé érzik, lévén az csakis élelmi es ilalczikkek után kivetve. A sze
gény ember- legtöbbnyire azt eszi-issza. a miért pénzt nem kell ki
adnia, a mi magának is megterem, a mi tehát nem esik fogyasztási 
adó alá, inig ellenben a gazdag ember vesz bort, húst, szeszes ita
lokat, tehát ó fizeti ezen áruezikkek drágaságában azon adót, mit 
fogyasztási adónak nevezünk. Mar pedig bebizonyított dolog, hogy 
egyéb országokban milliókkal többet vesznek be fogyasztási adó czi- 
ínén, mint nálunk, hogy ezen adót kell es iebet is emelni, meri. ez 
nem esik azon embernek terhére, aki úgyis nagyon vau terhelve.

Erre nézve igen alkalmas intézkedés az, hogy minden levágott 
marháról a községelőljáróságnak jegyzéket kell vezetnie, legalább meg

TARCZA.
Kurucz Péter az Istenkáromló.

Igaz történet. Irta : I*. Szatbroáry Károly.
11a eljött az óra, mikor pihenjetek 
Hallgassátok meg ez igaz történetet;
Ránk fér mindnyájunkra ennek tanulsága, 
Mert gyakran eljár a magyar ember szája.

Még gyermek volt Péter, de mar mocskos szájú,
Olyan volt beszéde, mint a seltés-válu,
Az istenkáromlás úgy ömlött ki rajta.
Hogy sok gyerektársa borzadva hallgatta.
Pap, iskolamester gyakran inegfeddették.
De ki neiu verhették a sok „teremtettél.*4 
A mint nagyobbodott, nőtt e rósz szokása.
Ep úgy pöff-szkedett, miut rotyogó kása; 
l gy. hogy ki hallotta az ocsmáuy beszédet,
Undorral hagyta ott a károiulugépet.
Megrögzött szokássá vált uala e hiba:
Elvitte mezőre, egyházba, lakziba : 
ügy, hogy a kiben még erkölcsi érzés volt,
Örült, ha uem ballá, mit Kurucz Péter szólt.
Leányok elbújtak, ba fölnyitá száját;
Legények kidobták, magát és subáját.
Beállott cselédnek ; de bár keze alatt 
A barom megjavult, munka mint tűz haladt:
Legtöbb jámbor gazda odább adott rajta,
A miut a káromlást végre megsokalta.
Mert a káromkodás olyan mint a métely.
Mely ragad és tőle a szemérem vész el;
Megbomlik az erkölcs s a bit is megrendül ;
Hogy Isten eltűri azt egy rongy embertől!

Ali tá  prevnoga porczia . . .
„Drágo porcizo plácsain goszpoduc,“ tűk szí zdejne te nájpozad- 

nycjsi derar, ki pouleg právde, kak jc znáno, ne plácsa nanes edeu, 
krajczár porczie —  kak nyerni od etecz ali mi liszt.ecz tou právijo, 
ka unj dá pár krajezarov na ete ali na ov doher czio. Taksa notri 
vzeia nouta je tou z-vnougi vüszt, liki kak szu te csaren kousz na- 

: vc.ii pnstinszki mars, i szkricsi ali má czajt ali nej.
.la tou je isztiua, ka ta grüutua porczia, túl dolio.ka porczia.

j naj bo!e pa ta lak iinenüvana Hl- kiásza dohaik i porczia, gde po
prek mesterszki liidi i trszezov porczia sze potrdi v-tak velikom ra- 

I csuni v-czejloiu országi, od stere vekso zseleri bi nej bilou pripravno 
1 delo. ali esi s z í e lun inain p vaiisliva u >, toll belőn i k bzilvali, ka 
! tou viszikoszti sztálá szarni sztála poprek vszi pasztavl tini n.iprej,
I ár vkrádue ország od togi isztiuszkoga dohodka, g.le tou placsüvanye 
: nej s/.pidnolo tak na zsmécso, ország zuá tou, preyijdi i more sze 
j tak csediiiti „ka sze zgübí pri vrmi, Ion naj pride pri kuiupi.“

Poprek je znáno delo tou, ka országa dobotok te vuougeféle 
I \önavr/>eue dácse vcsinijo; zdajsi, esi z-oni z-edne ali z-drűge pou- 

l g sege kaj zatajimo, tak ouo síi n no, stera fali, ka u ij ti potrebü-
' vaj'.uc->i penez summa vö pride v-drügefele pirc/.Uj. ár tá vőnaver-
! zsena dácsa more biti, z-grahoin neműre ország ravuati i vertivati.
I Tak sze gödi potom, ka tákse pri steri bi lejsi placsüvali ziUjitm , 
i tam pa gde nam na zsmécso szpidue, ueinore zatajiti plácsamo tou 
j tü'Ái ka sziuo zatajili.

V/.emimo na példo te ferezeliruugsteuer! na kelko sze touzsijo 
i prouti ouoini, pa ouo oni plácsüjejo uáj bole, ki nanes na pamet ne 
! vzcmejo. esi je ou számú na jejsztviuo i pitviuo vönavrzsen. Te szi- 
j romák z-véksega tála tou jej i pijé, za stero peneze more vödati,
| stero szám tüdi pripouva, stero tak nej szamo ka pod ferczebrung- 

steuer, z-drüge sztráni te bogit kflpi viuo, ineszou, paliuko, tak on 
; plácsa vu oni drágocsoj ouo d icsu, stero za ferczelirungsteuer ime- 
j uiljemo. Pa je poszvedocseno delo, ka v-driigu országaj z-inillionami 
i vecs notri vzeinejo po. ferczebruugsteueri kak priuasz, ka tou dácso 
j terbej i more sze podigávati, ár ona ne szpádne onoini lüsztvi na 
J zsmécso, steri tak velki bremeu noszi.

Na tou gledoucs je prijétna ona réduoszt, ka veski naprejhodécsi 
I morejo racsun pelati, keliko márlie sze bűje, pouleg inga bode fuu- 
j damentum kak sze naj vö navrzse íercz< hrungsí .uera dácsa; meszárje 

sze tuti touzs.jo prouti tömi, ali nemoremo sze za nyé bojati, ár oni

TARCZA.
Kurucz Peter bogábiazník.

Isztinszka z^odba, — piszana po 1*. SZATHMÁRY KAROLYI,
Csi jr  prisla vöra, v-steroj pocsivijte, 
S'zlijsii.- tou znodbo, isztin-zka je znájte, 
Vszojni uám znati jo  nede návuk brezik, 
Ár cseszko zabodi szloveuszki nas jezik.

Peter pojbár escse/'grdi vüszt botltíucsi,
Kak szvinszka kopanya, táksi gues tnajouesi,
Blazuiivanye sze li tak lejvalo zsuyega :
Da sze vrsztna decza bojála od nyega;
Pop pa skoluik szta ga cseszte pokárala.
Vnogi, sztvouro te, dönk vö zbiti nej znala.
Kak je véksi hrászo, brászla j«* tá návoda,
Nadiibno kak kasa pri ognyi da pouka;
Tak, da ki je gda csüo, grde nyegve guese,
Odüro. zvrgao nyegve blázne hrobuese;
Stera pri nyem sztára návoda posztála: 

i Na poula v-ezérkev v-szvádbo ga nasziedüvala.
Tak, da sze je vszáki pobozsen sziu i csih 
Veszelio esi nej csüo Kurucz Petra rejcsi.
Dekle szó sze szkrile esi je oudpro lampe,
Legénye vö djáli z-gvautom vrét ga z-lirambe.
Sztoupo je v-szlűzsbo; pod rokouv sze vzelou 
Nyerni gór govedo, delo pa prászkalo :
Vecs pobozsni vértov dőlik dal dalon nad nyiin 
Kak szó ga l»lá/.uiti prevnnuzsali zadnyim.
Ár je blaznüvauye tákse kak pijávka,
Stera gde sze zgrábi szruuiazsliveszt jávka;
Jákoizt Vera pokvár: kelko od véka 
Trpi Boug veszda od hítvauoga csloveka.



lesz a helyes alap arra nézve, hogy miként állapítsák meg a fogyasz
tási adót; a mészárosok természetesen panaszosodnak az ellen, de 

.Bon kell féltenünk azokat, megveszik ők az adót azon a közönségen, 
paty kólflk a húst hordja, és így minél jobban él valaki, annál töb
bet fizet ezen adóhoz, s végre az csak igazságos, hogy akinek jobb 
sorsa van, az inkább járuljon az országtartáshoz.

Az már természetünkben fekszik, hogy ott, a hol csak szerét 
ejthetjük, letagadjuk az adót, megkárosítjuk az államot; —  pedig a 
csalás csak csalás marad, akár a szomszéddal, akár az országgal 
szemben követjük azt el, sőt az utóbbinál sokkal csúnyább dolog, 
mert ez által minden polgártársunk szenved.

Nézzük tovább, hogy állunk a trafikkal? A dohányt ugyanis az 
állam maga kezeli; csak annak szabad dohányt termelni, aki erre az 
államtól engedélyt nyer és igy az állam a dohánytermelésből húz 
évenkint mintegy 20 millió forint hasznot. Ha ezen 20 millió frt évi 
bevétel évenkint hiányzanék, úgy azt más uton-módon kellene az ál
lamnak az adózó közönségtől megszereznie, a midőn ez sokkal job
ban megérezné, sokkal nehesebben fizetné. Tudja mindenki hogy tör
vény által van megállapítva, miszerint más dohányt, más szivart nem 
szabad használni, mint az úgynevezett trafik dohányt és mégis daczára  
annak, hogy ezen törvény már 20 esztendeje fennáll, a  legtöbb em ber  j 
bizonyos virtust csinál abból, hogy vszüz dohánytu szí. azzal akarja  ha - i 
zafiságát mutatni, hogy következetesen, évről évre megszegi a  törvényt, 
pedig hiábavaló beszéd az a  gyermek csak nem szereti sziliéit, aki kész- 
karva mást cselekszik mint az Öregek pa^anocslják. Pedig azon magyar 
ember, aki egész életén szűz magyar dohányt szí. nemcsak mást cselek
szik, de egyenesen kárt tesz embertársainak, mert az ország ezen szivar- 
és dohánycsempészet által évenkint legalább 10 millió fo rin t jövedelemtől 
esik el és ezt kénytelen olyan utón bevenni, ahol sokkal jobban  f á j  annak 
aki fizeti: fö ld -adóbó l jövedelm i adóból, házadóból.

A szent-györgyi körjegyzői állomás
betöltésére vonatkozókig Fiixlincz, Görliucz, Gnitzenhof, Nns/.kova. Pertócsa. j 
Rogasócz, Roprecsu, á/.eut-gyorgy. 8z irdic/.a, ázinnerszdorf, Szó ti in a. V e- 
cseszlávecz közegek összes elöljáróságának aláírásával vettük az alábbi 
levelet, amit aonal szívesebben teszünk közzé, mert az aláírók álláspontja 
teljesen megegyez e lapokban már általunk kifejtett nézettel:

Tekintetes szerkesztő ur!
Becses lapjának utolsó két számában szerencsések voltunk olvasni, bogv 

a szent-györgyi körjegyzői állás betöltését illetőleg jár.ísszer te különféle 
combinátiók támadtak

Erre nézve válas/.iiuk csak az: hogy első sorban minket, mint érdekolt 
feleket illeti meg az üres állás betöltését illető combinátiók ioga.

Mi tehát mint érdekelt felek községi képviselők és elöljárók kijelentjük, 
hogy a körjegyzői állás elfogadására, eddig általunk ismert, tekintélyben 
és kitűnő szakértelemben kimagasodó egyént Kovács Mátyás jelenlegi helyettes 
körjegyző urat kértük fel.

Miután ezen kedves urunk t-rélyébe, tekintélyébe, és tehetségébe helyezett 
bizalmunknál fogva az állás elfogadását ígérte, a nyilvánosság előtt ezennel 
ünnepélyesen és honpolgári becsület szavunk zálogukéit kinyilatkoztatjuk, 
hogy folyó évi november hó 3-áu a választás alkalmával öt egyh ingül ag 
meg fogjuk körjegyzőnek választani.

Kelt Szent-Györgyön 1887. évi október 14-éu.

Helyi és vidéki hírek.
— ( Í r 6 f  K z á p á r y  <»<‘za  főud var mester ő uagyméltósága folyó hó 

14-én egész családjával téli tartózkodásra Budapestre utazott. Elutazása előtt 
a község képviselő-testületének kérelmére a temető homlokzatának bekerí
téséhez szükséges 1000 azaz ezer drb keresztes fenyőt volt kegyes adomá
nyozni. A szives adouiáiiynyal végre lehetségessé tette ó uagyméltósága, hogy 
a temető elhagyatott állapota végre niegsziiutettessék.

—  9 1 iirn « z o iiil» a tl» in i a községbirö választás november ő-éu fog 
megtartatni. — Nem emlékezünk még, bog)’ valaha Muraszombat lakosságú 
nagyobb érdeklődéssel várta volna a községbiró választást mint ez alkalom 
mal. — A jelenlegi bíró rendszeretek, rés/.reliajlatlansága, becsületessége 
által a józanabbak feltétlen becsülését érdemelte ki, a reudszeretet a/.on-

Mi haszon van benne? Meg nem ijed tóle.
A kinek helyén vau a lelke és szive.
Az Istent nem bántja, de rontja az embert,
8  legjobban, kit a sors ily szokással megvert.

I.
Csinos legénynyé vált Ktirucz l’éter; rajta 
A szem meg is akadt, — igaz magyar fajta ; 
Vagyon is szállott ra, azért körül nézett:
Honnan szerezhetne egy jó  feleséget ?
A kis Vár<i Julcsan akadt meg a szeme :
Nem is rosszul nézte ép ezt ki, ő keme,
Mert Ju icsa módos volt, jó is, szép is ; értté 
Hót évig dolgozni is megérdemelte, —
Mint Láb&u Rachelért. Péter seui tagadta,
Hogy gyönyörű gyermek s „csinos az ebhordta !“ 
Csakhogy nem ebhordta, hanem jámbor anyja,
A ki Kuruc/ Pétert ugyan elfogadta;
De hallván rút száját, azt is kikötötte,
Hogy a házasságnak csak úgy lesz mellette,
Ha Péter elhagyja isteuteleuségét, —
Különben nem éri e dolognak végét,
Mert a kinek szája rosszabb a szivénél,
Olyan, mint az a bús, mely rosszabb leveliéi ; 
Megirtózik tőle az is, ki szeretné;
Fél, hogy szeretete bűne lesz örökké:
És hogy a ki neui fél az Istent bántani, 
Törvényit sem fogja annak m egtartani;
T íz  parancsolatból majd egyet sem tart meg, 
Mert a gonosz szó és gonosz tett együtt megy. 
Pedig a kis Ju lis, a jámbor leányka,
Titokbau Pétert már rég magának szánta;

notri vzcmejo dácso od oni, ki odnyi meszou noszijo i tak kak náj- 
bole zsivé sto z-lein vem pl ácsa kezuj toj dácsi, i na szlednye tou 
je pravicza, ki v-bogseui sorsi sztojí, té uájbole hódi országa tér honi.

Tou zse vu naturi iezsí, ka tani gde je szamo mogoucse, zata- 
jiino to dácso, kvár naprávimo országi; p& norjenyé norjenyé osztáne 
pri szouszidsztvi, ali pri országi, stero z-tem tálo.n doperneszémo, i 
z-tem szleduyem je bole grdo tou delo, —  ár pouleg tóga vszáki 
priáteo terpi.

Poglednimo uadale, ka sztojijo te trafiké. Te dohán toti ország 
szám szpeláva; szamo je onomi szloboduo dohán pouvati. ki od or
szága na tou szloboscsino dobi, tak z-dohána pouvanye ország má 
vszáko leto okouli 20 milliounov haszka. Csi bi tej 20 millionov fo- 
rintov vu ednoga leta notrijemányi falilo, tak bi one z-drügov prili- 
kov mogao ország od lüjdi notri vzéti —  notri szpraviti, pa bi teda 
placsüvanye vékse zsmetnejse bilou Tou zná eden vszaki, ka je v- 
právdi potrdjeno ka drügoga doliána, drügi czigárov niscse ueszmi 
nflezati, szamo one, ka szó z-tak imeuüvane trafiké dohán, —  pa 
dönok csi bár zsc té törvény 20 lejt sztojí, naj vecs lüdi gvfisén vir
tus redi sztoga, ka on iszfinszki szűz dohán kadí. sztejm scsé domo- 
viucsarsztvo kázati i sztem tak prelomi právdo, pa je zaobsztonszki 
gues, ono (lejte ne lobi szvoje sztarise, stero po szvojoj vouli drügi 
c>inijo kak nyelni sztarczi zapovejo. —  Pa on vogrin, ki vu szvojem 
czejlom zsítki te pnivi vugrszki dohán kadí, nej szamo ka drügo 
csiní nego ediiáko kvár csiní szvojim priátelom, ár ország po dohána 
i czigárov svérczanyi vszáko leto to náj menye od 10 millionov do- 
hotka vkraj szpádue —  i tou more po táksoj pouti notri vzéti, gde 
doszta bole buli ouoga, ki more placsüvati: z-grüntne porczie, z-do- 
hotka porczie i z-hizsne porczie.

Hodmo escse dalé po toj pouti. Poglednimo ednoga csloveka 
ki kaj küpi i kontraktus rédi, nyegva prva rejcs: csi je szamo ino- 
goucsno nej terbej telko v-koutraktus notri píszati, kak je küpleno, 
tak menye bode deszétoga peneze. Jezero lüdi naszledilje tou példo, 
i etak jezero lüdi znorí te ország. Szamo Vasvármegyövi lehko okoli 
300 jezér frtov deiiemo oua dugoványa, stera pod deszéti penez ne 
pride i zamucsijo sze, z-sterov stimmov je orszácska kassza kvárna.

Tak nas sztan vu peneznom láli náj pobogsaui more biti pre- 
devszem prouti törvényom moremo obcsütejnye meti, zdrzsmo nej 
szamo one törvénye vu dobrom rédi, ár csi je sto presztoupi, nej 
szamo ka kastigo za szebom potégne, nego oni tüdi, stere je zdrzsati 
za postenyá volo duzsnoszt, szamo etak sze lehko vüpamo szvojoj i 
priátelov dobrotivnoszti, poinali ali gvüsno naprejidejnye.

Na odebéranye nótáriusa pri Szv.-Gyürgyi
szmo doubili od Füxlinc/., Görliucz, Guitz< nliof, Nu<zkovn, Pertócsa, Roprecsa, 
Rogasócz, S/.eut-G\örgy, S/.erdicza. .Szinneivdorí, .S/.tittina, Vecseszlávecz obcsin 
uuprejhodécsi lüdi podpijszani ete liszt. st> roga vu nasi novinaj tem veszelej 
uaprejdimn, ár sze glilia z-nasim nakanaiMjnyen, stero szmo /.se dvákrát vu 
na«i novinaj nazvesztili. té liszt etak guesi:

Plemeniti brodnik !
Vu nyihovi szlejdnyi dv«j novinaj szmo szreusui bili esteti, ka za ode- 

béranya nótáriusa pri 8zeut-györgyi vu naseni járási vecs féle kombinátie 
sze obüdilo.

Na tou gledoucs je  nas odgovor tou : oprvim sze unsz dosztája, ka sze
m.j ono illesztő zíilodeberauye n napiiui, tou oduasz viszi v-kou máimn sztál no
viipa n ve. i té coniibinátie jiis sze szamoI Ilii sz dosztája.

Tak mi kak náj blizsánlyi i tá va,lon obcsin naprej  l.ndéesi. nnznái ,ye
dánio. ka szmo ini Goszpon Kovács M.át V.ísa, koga vu 1vsZMin tálii sze vCCS
b j* uüczaono kak nótáriusa, koga kain VIi personi, ka in vu djá nyi dnbro
pózuanio, oprosy.il ii. ka naj oi li budo na lotarius.

Ete lUbléni :goszpond, steroga vri*jl«!szt postenyá uiocsuoszt uotári uso
duzsnoszt, l gl.dou,:s dobro szpelavi.nye po/maino, szó inmi obecsa li, ka iima
nőt:iiriuso'vo csesz l duzsnoszt i v n jlo sZpelavanye szó gotovi prejk vzéli.
Z-et,1111 V.*zeni uazi lánya dauu>. i áztálui OS.Ztanenio, ka növeinbra : ! dnéva
edn iin gciloui nyi za iiotáriu sa odebeit•1110 i vő szkricsii no.

Kelt Szent-( í jö r g j ,  l« í*7. október' 1-Jl-éu.

Ka baszk a ma ztoga ? Vej un zboji sze g;
Piisa szelrézé V'-rédi komi |je od vszega.
II,.gá ,iu l’a/.sál i csloveka j>a kvári.
Cai koga natúr,a vszigdár 1i potvari.

I.
liejpi iegény poitsztao Kuruez Peter nied t
Sti máni sze je  i kak pravi vog1ri pleniéu :
Herba. i tüdi vrejdnoszt, okouli sze zgledno
Pri szou'zidaj záto, gde bi doubo zseuo?
Malo Van* .lulu prébrao szi je  szobi.
Nej lagojw prébrao rávuo uyou nied vszemi,
Ar je Lila vrla, dobro lejpa mila 
Szedem lejt szlüzsiti za uyon, vrujdno bila, 
Kak Lábán za Ráehelc/.o, Peter szám zuou je, 
Da lejpa csrsztna csér „pészka mati nyoj je l*  
Szamo pészka nej je, nego mati dobra,
Stera privolila cseri Kuruc/, Petra:
Ali da je csíila riízsne nyegve vüszta,
Tak dovolila czi jezik szvoj zaviizda.
Csi Peter gór hojuya blaznüvati, véli.
Ovacsi uebode nika tömi deli.
Ar koga vüszta szó hüjsa od szrdcza,
Je  kaiv stero meszou hüjsa kak zsupicza, 
Groza ga obide, ki bi je  i rád meo,
Boji sze greh de meo, csi bi je k-szebi vzéo : 
I da ki neboji bautüvati Bogá,
Neobderzsi tüdi ka zapovidáva ;
Z-deszéter’ zapouvid nezdrzsi ni eduo.
Ár hüda rejcs po csín vküpo hódi v-edno.
Pa szi mála Ju la  pobozsua dekliua 
Szkrivuo Petra dávno szebi nakánila ;



bán olyan tulajdonság, amely egy tisztviselő ellen, különösen olyan embe
reknél. akik a rendet általában nem szokták meg, sokszor kiengpsztelhetetleu 
ellenségeket támaszt. így vau ez nálunk is. Az úgynevezett muraszombati 
polgár nem szokta meg, hogy neki parancsoljanak, még a melyik legbölcsebb 
közöttü1’ . f17 is midőn az ntszák befásitúsáról' szó volt. úgy nyilatkozott a 
községi gyűlésben .m eg azokat a platánfákat is ki kell vágni, amik az is
kola előtt vaunak, ne szemeteljenek ott,’ ilyen gondolkozásu emberüknél 
azután nem csoda, ha gyűlölik azon embert, aki eddig nem tapasztalt erély- 
lvel iparkodik a községet a bátramaradottság évtizedes sorából kiemelni, ki
teríteni. Reméljük azonban, hogy túlnyomó lesz azok száma, kik belátják, 
hogv a mai muraszombati polgárságnak nincsen egyetlen egy tagja, aki iu- 
kftbh betöltené a  községbiró helyét, mint a jelenlegi helyettes biró Széli Mihály.

l * r i i n i t i a  t a r t a t o t !  folyó hó 9-én a muraszombati plébánia 
templomban, amidőn Mintsek Antal szent Ferencz rendű szerzetes mutatta 
be első szent m iséjét; nemcsak a járásból, hanem a szomszéd Zulumegyéből 
is óriási közönség gyűlt egybe az ünnepségre, amely ötször akkorra templo
mot megtöltött volna, mint a mi nagyon is kicsiny templomunk. Az ünne
pélyt nagy ebéd, s ezt ismét táncz követte a nagy vendéglőben.

— A m  u r a  s z o m b a t  i k i r á l y i  jú r á s b i r ö e á g l i o z  az elhunyt An- 
dalics Gyula helyébe aljegyzőül Dr. Albert Aurél szombathelyi kir. törvény
széki joggyakornok lön kinevezve.

— A i i i i i r n s z o m h n t i  b ó r i iá / .-a la p  megmentése érdekében Mura
szombat község képviselő testületé a főszolgabíró elnöklete alatt folyó bő 
8-án közgyűlést tartott, melyben határozatba ment a minisztérium által inár 
jóváhagyott, azon megyei kezelési szabályzat megváltoztatása czétjából. a mely 
kimondja, hogy a 23 ezer forintot tevő kórház alap csak akkor lesz folyóvá 
tehető, ha hatvan ezer forintra növekszik, a legközelebbi megyei közgyű
lésre indítványt fog a község előterjeszteni : ezen indítványnak illetőleg kére
lemnek pártolása czéljából Gróf Szápáry Géza ö nagyméltósága és Gróf 
Széchenyi Tivadar ő méltósága nrsz. képviselő kŰldöttségileg fel kéretnek. Az 
indítvány szerkesztésére Kovács Károly képviselőtestületi tag e lapok szerkesz
tője kéretett fel. Ugyanazon ülésen a képviselőtestület megkérni határozta 
ü  nagy méltóságát, hogy a kisdedovoda jövőjének biztosítása czéljából apá- 
czákat telepítsen be Muraszombatba, mintáit ez S/.ápáry Győry M iria grófnő 
Ó nagy méltóságának régóta kedvencz eszméje. — —  — A kijebdt küldöttség 
10-én tisztelgett O nagy méltóságánál, ki ez ügybeni segedkozését. úgy az 
anyagi támogatást a legszivélyesebben megígérte, s a küldöttség a kihall
gatásról vérmes reményekkel telve távozott. A képviselőtestület 8-án tartott 
üléséből felemlítjük, még miszerint utasítva lett az elöljáróság, hogy a mura- 
szombati határban elvonuló országát két oldalának a felső-lendvai uradalomtól 
vásárlandó 3— 4 éves szilvafákkal befásitását részben a a folyó évi őszön, 
részben a következő tavaszon a községi pénztár terhére foganatosítsa.

— F u r f a n g o s  lo p ó *  követhetett el folyó bő* 11-én virradóm a 
Mostféle muraszombati vendéglőben. Heggel ugyanis midőn a pinczérek fe l
keltek, tapasztalták, hogy egyiknek egész öltözet ruhája, s a másiknak ezüst 
órája és láncza, nyomtalanul eltűnt, ami annál megfoghatatlanabb, mert a 
szoba a jta ja  a melyben feküdtek, tolózárral belülről bezárva találtatott épugy 
mint midőn éjjel lefeküdtek. A szobában a két pinczéren kívül még báróin 
vándorló legény feküdt és pedig Dorgesa Iván varasdi piuczér, G rill lápot 
felső szénégetői péklegény és Dittrich Autal morvaországi kádár. A lopással 
ezek gyauusittatváu, elfogattak és bíróság elé állíttattak, azonban tagadá
sukkal szemben mit sem lehetett még bizonyítani. Dorgosa elismeri, hogy 
éjjel kiment a szobából, midőn azonban visszajött az ajtót maga után újból 
bezárta, és a lopásról hallani sem akar. Valószínű, misz iriut a nevezett 
vándorlegények valamelyike éjjel kiment az ellopott tárgyakat már előre 
megrendelt czi ni bórájának átadta, s azután isméi bejövén m agi után az ajtót 
bezárta, s e szerint a szegény pinczérek több mint 4 1* trt kárt szenvedtek.

— K i  I l i i m é  e l ,  hogy magában Muraszombatban is a lefolyt héten 
16Ö gyermeket írtak össze mint olyant, aki daczára annak, hogy az el. és isin. 
iskolákba a beiratás ezelőtt G héttel kellett hogy történjék, még máig sem 
mentek iskolába. Mik történhetnek a járásban, ha itt is ilyesmit tapasztalunk ? 
Hisszük, hogy hatóságunk nem késik e bajon haladéktalanul segíteni.

— S / .o m o r ii  F e r n i r /  n a p já t  i i l l é k  Horváth Ferencz és lia Fe
rencz szalafői lakosok. —  Fiú és apa egymással rósz viszonyban éltek 
ugyan, azonban mert hogy egy kissé van a piuczébeu min megosztozkodni, 
együtt mentek oda Ferencz napjáu reggel s ott mindketten jól bepálinkáz
tak. — Páliukázás közben szó szót ért, mígnem apa és fin keményen ösz- 
szekaptak és az öreg, hogy fia dühössége elől kitérjen, a piuczét otthagyta, 
és hazament. A fia ott maradt s tovább ivott : közös szerencsétlenségükre

Gyakran lesegette ő is ablakából.
Midőn a fris legény nem volt tőle távol;
— E j a teremtését annak a kis szádnak.
Még ha elvádolsz is, nem illik az vádnak,
•S ba te káromkodnál, bizony úgy hallanám,
Mintha imádkozik szegény édes anyám.
Pedig imádkozik, a mikor engem ball,
Az én átkom mossa az ö áldásival.
— Kosz ember is vagy hát, hogy ezt teszed Péter 
Mar csak anyámért is. elhagynám e mételyt :
Hát még én érettem ; hidd el, na úgy hallom,
Habár szeretlek is, el fog a borzalom ;
A szívem megdöbben és irtózom tőled,
S azt hiszem, jó  ember sohsem lesz belőled.
— Jó l vau hát, — mond Péter, eztáu imádkozom,

Mikor a két kezem ott lesz a válladon.
Ajkam az ajkadon, szived a szivemen,
Ezt az imádságot én is elszivelem.
—  De hisz nem üti el kend tréfával oztet;
Még sohasem láttam vetni egy keresztet.
— Annyit raktam, hogy még! Ott kinn a mezőben, 
Megnézheted rózsám, arra elmenóben.
— Most nagypéntek, busvét következik épen,
Mutasd meg, hogy ember leszesz e nagy héten :
Eljársz a templomba; Istent nem bántod meg 
Sem szóval, sem tettel, — Isten úgy áldjon meg.
— Na jó, hát fogadom, de a mi benn reked 
Következő héten, ugy-e kiereszted ?
— Nem bánom, egy hétig, ha megállód Péter,
Elinegviiuk a paphoz, az Isten h írév el:
De hogy ba nem lennél embere a szónak,
Akkor éu is újra visszaveszem szóm at;
Mert senki sem szeret olyan házban lakni,
A hol annyi istenkáromlást hallhatni.]
— Á ll! — kiáltja Péter —  eb, ki megiuásolja;
— Reá állok én is — mondja Ju lcsa  anyja. (Folyt, köv.)

Domácsi i zvünszki glászi.
—  ü l i lo s z l iv o n  ! « r o f  S/.npái'.v  t> é z a  (Tőudvarmester) szó sze ete

mejszecz 14-toga duóra szvojov familiov na zinszko zbr/.sávpnye Budapest 
odpelali. Pred vkraj idejnyen szó na veski tunácsnijknv prosnvnn za czintor 
graji-nyé 1000 falátov krizsnoga bóuru dobri bilij dali. > touv dobroutov szó 
milosztiven gróf nnprej pomogli. ka té zapüseseni c/inlors/ki plout sze ed- 
uouk pomore.

— t  • S z o b o f i veskoga riftara odebérany in>v.mii, r 5-tuga duóvá de 
nbderzsáno. Ne pouiulimo, ka lii s/.obocski in szt nn- .,r ■ d i szvejta z-véksov 
zst.1 nosztjov csakali. leik té fart Zdaj sztoérsi riftar ]•■::! k nyuve rédnoszti, 
postenoszt szó pred paiiiet.uejsiii postenoszt vrejdni. rédliil>>;/.nos/.t je  tou, stero 
pr« d ednin szlüzsbeuikon nájnire nied táksin, steri s/.o reda nej vcseni, dosz- 
tukrát nezmirovne napriátele naprávi. Tnk je Imi pr'nasz tüdi. Tak zváni 
szobocski pörgar je  nej Ion vesén, ka bi nyerni zapovui.ivali, steri je  escse 
nájcseduejsi med nyitni tiszti tüdi, da ml ezeszté notri >/..djeuyé z-drevjon 
guc< biio. je  tou pravo na veskon iryüI»*.j<i, .escse tiszte pjctán drejva bi 
terhelő vö zoszekuti, steia szó pred soulov. uúj in1 sznwtijo tan,“ pri táksen 
mislejnyi sztoécsi cslovekon je  t• • nej o r d ’i. esi n. terpijo táksega csloveka, 
steri zréduosztjov pascsi vesz od od/.nja -/.! as:• ..\ v pemocsti, vö szpu- 
czati. Mijs/.limo, ka de vecs tiszti, steri pr<*viilij• > ka m j ja med szobocskin 
polgáron naucs edeu nej. steri bi b d ■ >/|uiuo r .. i s/.koncsávanye, kak 
zdaj sztoécsi helyettes riftar Széli Mihály.

I V i m i l  iu  je derzsáua bijla v-- -iV.mkoj e/.erkvi ete mejszecz 9- 
toga diievji. da szó Mintsek Antal (S/.l. n-. rendű -/eiv.etes) pervo szvéto
meso dér/,sáli, nej szamo z-uasegu járása, nego od szouszidskoga Zalavárme- 
gyöva je tüdi s/.trasuo doszta liijdi vküpo.- prislo na té szvétek, od steroga 
l>i s/,e pétkrát tak velka czerkev liidi iiapuuila. kik nast mála. Za poszve- 
csésztvon velki obid ino za teu plesz büo v- Ikoj osteriji.

tt/.olMM-skoj k r .  I i i r o v i j i  m mga Audalicj Gyula,
s/.o 1 )r. A|l>ert Aurél Szombat bolya pri pra\.1n o  i s/touezi kak joggyakor- 
no k, za notárusa vö i menü vaui.

S / .o lio t<• is o ló - i  e s t i i l í ‘1 ka sze n.ij spitále fuudamentom
obdrzsi, je  ete mejszecz 8-ga duóra gyülejs der/sao. gde szó főszolgabirouv 
predszednik bilíj, na sverom gyülejsi je  dokoncsano pri miniszterinmi zse na 
illeszti niháiio, várinegyöva ou szabályién 1 det pr v.' ívlanva ou czio, steri 
vo povej. ka ti 23 jezér irt s/e szamo te na spitao l-.diko obrnéjo i ílüczajo 
gda na GO jezer fl’tov zrasztejo, -  na te n ijblizsáuvi vármegyöszki gyülej* 
eta obesina napre|dáv;íuye di u o tn ; na t iga nipr j 1 ívunva ali s/.i prosnye 
gledoucs szó Gróf Szápáry Géza nyuve milos/.ti i ‘ * r.>i Széchenyi Tivadar 
na orszacski gyülejs nas poszulnik oprosi-ai. T ; pr i - i ye dogotovlenyom szó 
Kovács Károly éti uoviii brodnik oproseni. —  Itt/u j n i t mi képvúelő-tes
tületit gyülejsi je dokoiicsanö. prosziti uyihovo veliko miloscso, ka sze náj 
male dec/.é obranbicza ua prisesztno zagviisa, naj sze ap icz • íiiiue pozovéjo 
vu Szoboto. gda je  tou Grotojoze Szápáry Győry M írie nyibove miloszti 
dávnye zselejuye. Ti odebráui s/.o 10. etoga niíjszecza pred nyibov veliko 
miioszt notri bodili i v-tom táli pomoucs proszili, i tou s/.o oni vu vszem 
tali obecsali, na stero s/.o ti odebráui z-velikiin vészelj m i odhájali. Rávno 
na képviselő-testiileta gyülejsi, steri etoga mejszecza 8. da ;va drzsáni bio je  
dokoncsano, ka sze v-szobocskom li i l ír i  velika czeszta n i dví kraja more 
z-drovjom zas/.aditi i na tou gledoucs sze pri Felső-Lindri more 3 —4 leta 
sztaio s/.livovje küpiti, i z-oiiim sztála zdaj v-jeszén, sztála na szprotoletje 
/.iisz iditi i tou sze more z-veske kasze plácsati.

4 MÜilu v r c jd i i o  U i'ímIje n y  ö sze je zgoudilo ete mejszecz l l - g a  
duóvá vnocsi v-Szoboti v-Mosztovoj osterii, — za gojdna gda szó kelnerje 
gór sztanoli s/.o ua pániét zéli, ka éduoga ua eduo oblicsilo czejli gvant 
tóga drügoga zsépua vöra z-lauczou vrét iniuoula, stero je z-tem zuameni- 
tejse. ár s/.o bizse dveri gde szó le/.sali odzuotra zakleuyoue bilé tak kak 
vecsér, gda szó szi dőli szpolegli. Vu liizsi zvüna dvá keluera szó escse trijé 
vandraski deticske szpáli kakti Dorgosa Iván z-Varazsdina keluer, Grin L i-  
pőt l1 elsó-bzéuégetőva pékoszki detics i D itricb Antal /,-Morvaországa pin- 
társzki detics. Mencsa je na one vr/.sena, ka s/.o oni vkradnoli, —  oni szó 
zgrábleui i pred birovio posztávleui. ali oni s/.o ta jili i pronti nyim je  niscee 
nej inogao szvedocsiti. —  Dorgosa je  vadlüvao, ka je  on ednouk vnocsi vo 
liodo, ali gda je uazáj prisao, dveri y. zimu ics p i zakleno, ali od kradjenyá 
nika nescse znati. —  ls/.tiua more biti. ka t*-j v nulraszki deticsov je  vnocsi 
•*deu vö sün, i tou vkrádjeno blágo, viinaj i k-zreudelüvanomi pajdási prek 
duó, i te na/.áj prisao za szebom dveri pá zakleno. —  pouleg tóga szó tej 
kelnerje vecs kak 40 hraniski kvára vadlüvali. -

Pazila na uyegu, cseszto vö z-obloka.
Da je friski legény tam hodo kv.; tóga,
— Hej Jn la  sztvonro tvoje male lanipe,
Esi me i obtouzsis, touzsííe bode szram te,
Csi bi ti pszüvala, jász bi stima.-, znati,
Ka Boga inoiio, nevolna ino.a mali.
Pa nioiijo Bogá, gda méné c-üjejo.
Z-blagoszlovom moje preklészivo peréjo.
— Lagoji ellövik s/,i. ka tou csim js Peter,
Jász  bi gór nejnyala, glej, za volo mater, —
Ka pa jász szám nika; — gda te estijein ver’ mi,
Lübim te, pa groza me obíde dónk’ !i ;
Szrczé sze mi vezága, b ijim sze od tébe,
Dober cslovik mis/.lim, nigdár uede z-tébe.

Dobro — véli Peter — zatém mo tak molo 
Gda mi roké tam na tvoji plecsaj bodo,
Lanipe pa na lampaj, szerező pa na szrezi 
E ta  molitev mo’ nebode narejezi.
— Vej záto nevrejzseo z-segov konecz tömi.
Nej szám vidla escse prekrízsiti sze jib .
— Telko krizsov szám szklao na nvívi, ka töm i!
Lehko vídi vszáki, luba, ki tam hódi.
— \ el ki pétek, vüzeu, bode rávno eden 
Szvétek velki, szká/.si cslovik bős té tyeden :
Hodo bodes v-ezérkev; Bogá ne zbantüjes
Z-recsjov niti z-djányom, — Boug szteov csi poszlühnei.
- -  No dobro, oblübim, ali ka sze sztávi 
Prisesztni tyedeu sze nej-de vöposztávi ?
— Nemáram — en’ tyeden csi presztojis Peter,
Sümo po blagoszlov k-popi te za vecser ;
Ali esi ne bodes cslovik szvoje rejcsi,
Jász tüdi teda ne sztojim moje re jc s i;
Ar niscse ne prebíva rád vu táksoj bizsi,
Gde teliko Bogá blaznüvanya szlísi.

Szto ji! — szkricsi Peter — pesz ki ne obdrzsi;
Sztoji i od méné — véli Ju le mati. (Nad. pride.)



dél felé az Öreg ismét visszatért, amidőn a tiu ismét be lé veszett nemcsak, de 
megtámadta az öreget, egy csappal úgy össze-vissza verte, hogy az pár ura 
múlva meghalt. Később a dühöngő hu még a szomszédokat és feleségét is 
agyon akarta verni, miután azután kijózanodott, belátta szörnyű te ttének sú
lyosságát, kocsit fogadott, bement Szent-Golthárdra s ott a bíróságnál jelen
tett# magát. Ismét egy bizonysága annak, hogy az ital mértéktelen élv* zés- 
megfosztja az embert attól, ami leginkább megkülönbözteti az állatoktól. I. i. 
a józan eszétől, és olyan tettekre ragadja, amelyektől utóbb irtó/.attal 
kénytelen elfordulni.

— A  wzouiMzériov v á r in v K y é k  Zala, Sonngy és Veszprém végre i' 
megsokalták a zsiványok garázdálkodását, és hogy ennek rövid idő alatt végit 
vessenek,statáriumot kértek a minisztériumtól, amely ti hónapra meg is ada
tott. Ennek értelmében akit az em lített 3 vármegyében rablás avagy gyújto
gatás miatt megfognak, külöubirúság — az úgynevezett, statáriális bíróság 
elé állítják, amely tartozik ellenében az egész pert 8 nap alatt befejezni, 
amelyben ha b< bizonyitlatik. hogy az elfogott egyén valakitől csak egy 
krajezárt is erőszakkal elvett, úgy a rabló az Ítélet kihirdetésétől számított 
3 óra alatt minden felebbezés kizárásával felakasztat)k. — Hála Isten! ná
lunk Vasvármegyében 1878-tól fogva nem volt szükség ilyen kivételes in
tézkedésekre !

—  A  „ . H n r a s z o m b a t i  a h é l o k i i  i p a r i s k o l a "  bizottsága szept. 
hó 24-én tartá az 1887 8. tanévben első ülését, melyen a múlt tauévi zár
számadását s folyó 1887,8. tanévi költségvetését állitá össze. — A folyó 
tanévben az olóirányzott bevétel a kiadást 56 Úrral haladja meg. Az idei 
tanévben is két tanerő fogja az ipariakol • tanulóit oktatni és pedig két tan
teremben, heten kint háromszor u. ni. vasárnap délután 1 órától 4 óráig, 
kedden esti 5 órától 7 líráig és pénteken m • sti ö órától 7-ig. Slebich I. 
ig. tanító az elől »>>. ilő és 1. osztály tanulóit. Takács It. I . tanító pedig a 
II. s 111. osztály tanulóit oktat.:udja. .Mint, sajnos körülmény lett n gyűlésen 
constatálva, hogy az iparos tauouczok felerészt: még mindig nem Íratta be 
n agát s igy a rendes, czélirányoa tanítást mai napig sem lehetett megkez
deni. —  E  sajnos köiiilményeu segitni volua főfeladata az iparhatóságnak. 
Végül több szükséges taneszköz bi-szerzése ment határozatba.

— -\ f v á s á r o l j i n i U  in n i e r e i l e n  s z e r e k e t .  Az utolsó időben 
mindenféle uj és ntáir/nlt iog- é* szájkonzerváló szereket hoznak forgalomba, 
melyek még kipróbálva nincsenek. Az ilyen ismeretlen szerektől óvakodni 
kfil. különösen mikor oly kitűnő szájkonzerváló szerek kaphatók bármely 
gyógyszertárban, mint a dr. P o p p  u d v. f o g o r v o s  által már 40 év óta 
készített szerek. A u at li -  r i n-s z á j  v i z e világhírnek örvend és kitűnőségét 
bizonyítja az, hogy hamisítják. Fogpasztái és fogporai az előkelő közönség 
legkedveltebb fogtisztitó szereit képezik.

— A n é p  z s e b ó r á ja .  A „Budapesti Sürgöny* ír ja : Rendkívül érde
kes az a verseny, mely jelenleg az óragyártás terén észlelhető és mely«t az 
úgynevezett *W aterbury-zsebórák* bevezetése hazánkban idézett elő. Midőn 
Hottelnvinn A johirü budapesti szerszám gép, és ölujkt-ieskt <!ő (\s.ivi krut 
28) néhány héttel ezelőtt a fent nevezett órák terjesztését hazánkban meg
kezdte, valóságos forradalmat idézett vele eló nemcsak a közönség körelnm. 
mely e rendkívül olcsó (6 frt 50  kr.) n igyon tetszetős külsejű és kitűnő 
szerkezetű, pontosan járó és fehér sziliét, megtartó állaiiyeziist órakat nősen 
vásárolta, hanem különösen az órukereskedók és (írások közt is. kik a veszélyes 
versenytárstól megijedve csakhamar nekiestek és kigyót-békát kiáltottak reá. 
Azt is megtették, hogy olcsó, úgynevezett svajezi óráiknak árat a minimumra 
redukálták, csakhogy a közönséget a Waterbury-órák vásárlásától elcsábítsák, 
de ez sem használt, mert a kö/.öuség belátta, hogy egy jó  hirü budap -sti 
ezég jótállása legalább is ér annyit mint egy vidéki órásé. A nevezett ezég 
három évi kezességet vállal az altala eladott óráért, csekélyebb javításokat, 
melyek sokkal ritkábban válnak szükségessé, mint. bármely más óránál, ingyen 
eszközöl és egy uj rugóért, mely minden órásnál 1 frt 50 kr. 2 frt, csak 
35 krajezárt számit úgy, hogy egy esetleg néhány évi használat után vélet
lenül megromlott órának javítás egáljából való beküldése még a legtávolabbi 
vidékről is kifizeti magát auuál inkább, mert vidéki órás csak elrontaná. A 
fővárosban rendkívüli keletük van és nagyobb üzleti, nyomdai, gyári és ipar
telepek, testületek és társaságok tnczatszáiu vásárolják ez órakat, ii.eljek 
rövid idő alatt minden más kétes értékű, olcsó órát ki fognak szorítani

— N z in é n z e iiik  által a lefolyt hét folyamán előadott darabokról
nem sok a mondani valónk, amennyiben az előadások legtöbbjét elmosta az 
eső, oly annyira, hogy két ízben is üres ház előtt kelle játszaniuk. S/.<m ha
tva október 8-án „Örült és prókátor, vagy színész mint komédiás" czimii 
i’elvouáaos sziuinü itj. Leudvay Mártontól került szilire, mely teljes egészé
ben meguyerte a j*.leltvoltnk tetszését. A szereplők mindegyike megtette kö
telességét, mindamellett kiemelhetjük üzv. Mugyarynél (Szoboszlayiiél és 
Péterdi Bélát (Tóth), kik leginkább iparkodtak a közönség derült hangulatát 
fokozni. —  Hétfőn október 10-én Szeiitpéteri Zsiga fel vonatos népszín
művé „A rokkant huszár vagy Tündérlak Magyarországban* adatott üres ház 
előtt. — Kedden október 11-én szinte üres ház előtt adatott .Szerelem és 
örökség* czimii 3 felvonáson s/.iiiinii Szigetidtől, mely mert a megelőzővel 
némi hasonlatossággal birt, hidegen hagyta az igen csekély számú uézókö- 
zöueéget. — Csütörtökön október lö-án Tóth Ede „Falorosszá* került színre 
Tóth Fereucz jutalmául, és meg is mutatta közönségünk, hogv megtudja ju
talmazni az azt érdemlőket : mondhatjuk, telt ház volt, amely mindvégig |ól 
mulatott a jutalmazol Inak, mint „bakternek* bohóságain. A jövő mint 
utolsó hétre u következő darabok töltik ki a miisorozatot : Vasárnap ..Don 
Juan vagy a kővendég a pokol toruáczán", hétfőn .Felhő K lári*, kedden 
„Nagy apó vagy a szerelmes diákok* és szerdán utolsó előadásul: „Az áren
dás zsidó.* Kívánatos volua, hogy szinpárlohí közönségünk e pár előadáson 
minden lehetőt megtenne a távozók úti költségeinek pótlására.

2 Mária-czelli gyomorcseppek, 2
s hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
IIai ellen, es feliiliuiilliatlan az étvagyhián.v,I 

gyomorgyengeség, rósz s/.agu lehel let, szelek, x 
I vanvii felböfögés, kólika, gyoniorliurul, gyom.) 

égés, Iiugykö-képzödes. túlságos nyálka-kép/.ödt 
sárgaság, nudor es li invas. főfájás (ha az a gyo- j 
morliól ered), gyoimirgörcs. szekszorulat, a gyo-^ 
mórnak túlterheltsége étel és ital áltál, g ilisz ta .! 
lép- és májbetegseg, iigys/int-en alany-eres hau-f 

faltnak ellen. j
| E g y  üvegcse ára használati uta-j  

______  sitással e g y ü tt  35 kr.
Központi szel küldési raktar nagyban és kicsinyben:

BRADY KÁROLY
„ n i  ^ r a n g ja i h o z * *  czimzett gyógyszertárában l i r e m / .i e r h e i i .

— N to lei v e r v n o  tón, ka szó szamo v-iSzoboti preminoucsi fjeden 
lt>5 deczé vkiip szpi .zali tákse. stero ne hódi vu soulo, esi je  notri szpisli- 
vanye bár zse pred sesztimi tyédni bilou. i escse dén deuésnyi ue hódi vu 
soulo. Ka sze leliko gödi vu czejlom járási, gda tákse delo otí kebzüjeiuo? 
Verjemo, ka visesnya obi ászt maszkon v-tom deli na poiuoucs bode.

S á n á i ' i  na meszto dr. Bartliodeiszkv Imria, steri szó pred nister- 
iiinii tyédni szán morcé/. gratali Eruuszt Kebim n gór szl.mpijo za követa.

- /iSulos/.t n o g a  F e i'l 'llC Z  ( f i i é in  SZU obderzsa vall Horváth Fe
reucz illő szili tüdi Fel'elICZ Szalafői. Sziu illő ocsa ózta vkiiper v-lagojoj 
mirovesiui zsivela, zdaj da jészté kaj, na kon bi sze talali, vkiiper szta gór 
sla na Ferenczov dén v-gojdno na goricze, iuo tan szta s/,h uliá dobni z-pa- 
linke nápila - Med ten je rejcs do rejcsi prisla, dokecs oc^a pa szín szta 
terdo vktiper prisla, ocsa ka bi sze sziuouvoga cseméra sze rejsili pevinczo 
szó tan lliiiiill ino szó donion odisli. ti/.iu je  tau O'Ztao iuo je  dalé piio; na 
naszrecso perti poudnévi szó te sztári nazáj v-pevniczo prisli. da sze sziu pá • 
zsnyimi szvado ino sztároga zgrabo, pa z-eduov viuszkov pipov lak vktiper 
szkukao, ka szó za nisteruo vöro merIi. Szledi je  te szin escse szouszide ino 
zseno tüdi stöo huj ti, da sze vö znászpao, je  prevido nyagvo sztrasno szkon- 
csávanye zsaloszt — koula gór zöu ino sze notri v-Monoster odpelo. tan sze 
pri kr. biroviji szán notri glaszo. Pá edna zsulosztua példa tisztomi, ka pi- 
jacsa v-ueréduoszti zeme csloveki dobro pániét, med steriu sze cslovik od 
maré ruzloucsi, iuo sze na tákse delo dá, od steroga je szledi z-gerdosztjov 
sze duzsen vkraj oberuouti.

— S*,«niN/.iesl»on Zala. Somogy ino Veszprém vármegyövaj szó dö- 
uok uavolili touvajon razbiásztoszt, iuo ka bi tömi frisko kouecz vergli, 
szó statárium prosy.ili od miniv/teriuina, stero na sészt mejs/.ec/.ov tüdi dáno. 
Po tón koga v-tej vármegyövaj poulek krádjeay.i ali vuzsiganya zgrábijo, 
zonszed biroviji. tak zuuioj statárialiskoj biroviji ga prejk dájo, stera je  
du/.sna prouti nyerni tekojoucse delo za 8 dnij dokoucsati, v-sterou esi sze 
notri poszvedocsi, ka te zgrábleni szamo edeu krajezar od koga poszili vkraj 
zöu. tak te touvaj od szonda vö oznaiiüvanye racsunaue tri vöro brezi szakse 
apelláczie sze gori ob js/.i. Hv.iU Bougi! priuixz VaS/áriuegyövi o l 1878- 
moga leta mao, nej szila bijla na tákse zouszecsko szkoncsávanye!

__________ H ird etések .__________
I M I I L I t  R E U I V 1  

d i t  a t á r u s  no H u r a  s z o m b a t  liá n
tudatja a t. közönséggel, hogy Bécsbeni bevásárlásáról hazaérkezvén 
üzletét a leguj ibb div.au női és gyermekkalapok 
féle téli divatczikkekkel felruházta, melyek a 

megtekinthetők.

* Kapható Muraszombatban
valamint

czimzett gyógyszertárában 
Morvaországban.

BÖLCS BÉLA gyógy tárában a „Magyar Konmábo*!, 
tz ország iniudcn gyógyszertárában. (45. 52 — 22;

, egyáltalában iniuden- 
t vevőkőzöuség által

Hamhur9bilKáVÍli.|||a.IalÍe5llfJilC'[ Stíl. Hajrából
K ia d á s i  f e l t é t e l e k :  b é r m e i i t e  <eu, e v ő in  ig o L G t n e m  s z á -  
(210 18-IG i m i t v a  u t á n i é t  m e l l e t t .

Mimién olaj nélkül I.i Ca.*ao .Ceylon, zöld kit. . . . 5 kiló frt 6.95 
Aranyjava. sárg. lin zamatu 5 „ „ 6.95
(iyöngykávé, zöld k it.. . 5 „ „ 7.»>
arab. Mocca, kiv. tüzes . 5 .. „ 7 .1 »

A kávék jeloutékony áremelkedések 
folytán csakis a legtiuomabbai ajánljuk, 
min; in közönséges fajok csak pár krral 
olcsóbbak, és ezen kitilnó fajokkal nem 
versenyezhetnek. Mint előnyös keveréket 
ajánljuk a kitűnő siirragatumokat.
Java-su rrogát . . . . t kiló frt 2.20
Morén- „ . . . . 4 » » ^
Amerikai kávéliszt . . t „ „ 2.ő'i
T L . _  egészségesebb mint kává, mert
I l l c d  i kiló thea annyi italt ad mint . ...................

5 kiló kávé, olcsóbb is. Fajaink ponuen- J Sago keletin.Iiai valódi 
lesek, kitűnőek. | Chili baraczlt,kitűnőcse
Soucbong-grii'i . . . .  kilója frt 2.10

Orosz szardina 
Marin lieringe'i ■> „

„ „ II) us-
tárlébeu . ő „

Aal iu (Jelé, vas
tag darabok ő „ 

Ciirist. An-bovis darabja 
II mii mer bal. igen tinóm s - 
Laza-z, igen linóm 8 szel. 
la . Brabauli szardellák 
la . ^
1SS7. la . eaviar 
la . Jan iaira ni 
Itizs, jól főző

1.70 
, 2.10

enoze ” 4.15 
te . „ 4.40 
4 kiló frt 7.80 

4.55

. . . 4 L iter” 
kiló „

4.05 
4 —

Coiuro, i 
Soiicliong, enyhe árum. . „
Peeeo Soucboiig enyhe,

igen aroin . »
Caravana-tliea,enyhe, kiv. lin „ 
Mandarina-Pe

2 50 ' 
1.50

| É v a d -
I8N* la. Matje* krb. 40 drb. 5 kilo frt 2.2 > 
1887 la . „ .. 21 drb. 5 „ „ 2.55
1887 1a. „ 20 22 d rb ..» „ „ '.‘>.10
|Ss7 la . „ IU 12 drb.2 ' , „ „ 1.05
Störhus, ffisi.ilt, I. glin. delicat kilója „ 2.'» »

Stückrath és társa hamburgi ám szétküldés, Hamburgban.

Én, C sil lag  Anna

I*’* clm. bosszú óriási Lőréiéi-!ia-
janiinál, molyét ......... . föltalált kenik. 14
Invi luxsnalHia lilán nyi-itriii, mely ini'Kaka 
Uáiv.•*/.»■ Iiajkiliiillasl. .1 ii. li aj nö
vést p» Pio.iii a hajbÖri. iirnknál eló-egiti 
>'-> lelje* erős szaki'Illő) Őst, re'i^ ''(eip 
való liasználat után a bajnak, valamim a sza
káinak természete* szint és sűrűséget kölcsönöz 
é megóvja korai o»züléstol a Ingtnagasabb korig. 
Egy köcsög ára 5ö kr., I frt, 2 frt. Postával köl 
>rt>;s naponként a pénz előlege* beküldése vagy 

p"-tautanvétel mellett az egész világban.
C K I L I i .U a  é s  T A K S A .

Budapest, (214.20—16) 
király • ute/.a 26.

Uf *‘ *
Minden

XK magyar háztartásban
w  divattá vált mar ji *

L (‘ n c it
k» vé

használata s nemcsak azért, mivel uia- 
gyar gyártmány, hanem mivel áron a. 
illat és az alkatrészek kifogástalan mi
nőségű tekintetében fölülm úlja a ke
reskedelmünkben előforduló összes ká
vépótlékokat.

Lenek kávé kapható minden fűszer 
és csemege kereskedésben, s ahol még 
nem volna vagy a készlet elfogyott volna 
a t. közönség követelje mint magyar 
gyártm ányt.

Megrendelések Lenek S.-hoz inté- 
zendök Sopronban. — Minták kívá
natra ingyen és bérmeutve-

Nyomatott Grdabaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatban.
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