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Pár szó e lapok t. közönségéhez!
Tíz éve múlt:, hogy a sajtó terén is. e nagyon szép. de sokszor 

tövises utón, iparkodtam élni a közjónak, használni a társadalomnak 
s a hazának.

Munkálkodásommal nem csaptam za jt; nem vagyok a hűhó ba
rá tja ; soha hiúság nem vezérelt; önhittség nem sugallta toliamat; 
hanem vezérelvein volt a kötelesség teljesítése, a törvény és rend 
védelme, a hatóság jóakarata  intézkedéseinek támogatása és a mit 
első sorba kell helyeznem: a vallás és erkölcs ápolása, m ert hiszen

„. . . . minden ország támasza, talpköve 
A ti 'Z ia  erkölcs, mely ha megvesz :
Róma ledől s rabigába görbéd.“

Tiz évi szakadatlan Írói munka után fontos hivatalos állásomnak 
akartam szentelni időmet kizárólag; ámde annyi oldalról és oly ki
váló férfiak részéről jö tt felszólításnak és bizalomnak ellentállani tiltja 
a honpolgári kötelesség s igy újra felveszem, habár önmagam felál
dozásával, a szerkesztői tollat.

Szerepem és helyzetem —  mert épen a csak 4 hó óta ismert 
járás érdekeire kívánom a legfőbb súlyt helyezni —  bizony elég gon
dot ád; de b iztat a remény, hogy nem épen mellém, de a nemes 
ügy mellé sorakoznak azok, akik e valamikor oly mostoha, de újabb 
időben helyzetéhez, hivatásához méltón kormány és megye által kiválóan 
figyelembe vett muraszombati járás érdekeit, haladását, jólétének fo
kozását szivükre veszik.

A czél a maga egyszerűségében is magasztos: megkedvelteim, 
terjeszteni ezt az áldott, szép magyar nyelvet; megértetni gyengéd 
figyelmeztetéssel a járás nem magyarajku közönségével a magyar em
berre annyiszor ráolvasott közmondást: „Ahány nyelvet bírsz, annyi 
embert érsz;" most megfordítva mi mutassuk meg, hogy az állam 
nyelvét, a magyart tudni nemcsak szép és hasznos, hanem hazafias 
kötelesség is. K m ellett ápolja kiki szeretettel, buzgalommal saját 
anyanyelvét is, ez is kötelesség.

Mi a további czél? — A járás jóravaló, szelíd népe előtt u tat 
nyitani a közművelődésnek; eléje kell tárni a megye eseményeit, a 
járásban történtek közlésével tud vágyát, kíváncsiságát felkelteni; a 
hazai és külföldi hírek utján tájékoztatni a nagyvilág dolgairól — 
röviden, pár szóval úgy, hogy m egtalálva a gazdának hasznot hajtó 
tanácsokat is. e lap legyen neki heti bibliája.

Nistera rejcs postüvanim cstenyárom éti novin.
Deszdf lejt je preininoulo, ka po novinnj jáko po lejpoj pouti 

I ali nigdár po ternyavoj pouti szám sze p.iscso zsiveti k-tomi dobromi 
! hasznoviti tüváristvi i domovini.

Z-delavnosztjov szem nej csiuiu lármo; nej szám huiiote brat,
| nigdár me je nej vujvlacsénoszl vojűvala; gizdoszt nej szpelávala 
i pero; nego moje gordjánye je b.lou duzsnoszt szpunyávanye, pr&vda- 
| lednoszti i réda obarvávanye, visesnya obláo/ti dobrotivnoszti ravna- 

nye podpérali i ka v-te pervi réd morém posztaviti: vadlűváuye i 
: erkölcsa. obarvávanye, ár „vszákoga országa obramba, fundamentom je 
i te csiszii erkölcs (oponásanya), ár esi tou veszne, preide lloma i v- 

robsztvo járem vpükla."
1) szét lejt szám vszigdár piszao, ka z-mojim delom naj zná- 

mruitoj csés/.ti, v-steroj szem steo czejlo mije vrejtnen pcszvetiti 
szamo, ali od vnouge sztráni i od známeniii muuzsov pridoncsi gór 

J pozvány vflpaznoszti: pro úti sztáuoti prepovej domovinszka pörgar- 
szka duzsnoszt, tak pá z-nouvics esi bár szvojim goráldűvanyem, 
brodsztva pero.

Moja delavnoszt i sztális — ár szamo 4 meszecze szpozuávam 
ete járás na nyegov vrednoszt zselem to náj vékso moucs szkazsű- 
vati, — zaisztino mi doszta miszli dá; ali trosta  me vflpanye, ka 
nej szamo k-meni, nego k-tomi nemeskomi czili do sztanyűvali oni, 
ki szó uigda tak mlácsni, ali vezdaj pouleg pozványa po konnányi i 
po vármegyövi na pametvzévsi szobocskoga járása vrednoszt, naprej- 
idejnya i dobrotivnoszti tálé na szrdeze vzemejo.

Te c/io je zse vu szvojoj prosztnosztjoj preveliki: za lübeznivo 
csiniti, razsürjávati to blagoszlovleno lejpo vogerszko rejcs; razmeti 
dati z-málim opominanyom v-járási prebivajoucsimi, ki szó nej vogri, 
na vogrszkoga csloveka zse tolko krát precsteto eto vszákdeuésnyo 
rejcs: „z-kelikiini jezikiini ládás, tolko Jiidi doides;“ zdaj ovak mi 
pokázsmo, ka domovine jezik tóga vogerszkoga, znati, nej szamo ka 
je lejpo i hasznovito, nego domovinszka duzsnoszt je tüdi. Pouleg 
nyega obarváva eden vszáki z-lübéznosztjov, z-radosztjom szvoj lasz- 
tivui materszki jezik, tou je tüdi duzsnoszt.

Ka je nadale czio? Járása  dobrovolnim, pred mirovnimi lüdmi 
pont odprejti közöskomi naprejidejnyi; pred nyé moremo szkládi ka 
sze je vu vármegyövi i v-járási zgoudilo. ka naj ona zná, i nyegvo 
zselejnye telikáj obüditi; po domovinszki i zvfinszki glászi vö ráz-

T Á K C Z A.
Az ősz s z á l a k  a l l egór i á j a .

— Kor-festés. —

Elfáradtam . . . Jöszte lánykám —
Uózsultigus árnya int:

Hadd felejtsem kebleden el 
Életem bús árnyait; — —

Hadd felejtsek ! lágy öledbe
Hajtva izzó homlokom.------

Töröld, töröld! s fürtjeimmel 
Játszadozva szenib-l'its el ;

De mig rólad álmodom :
Meg ne ütőd|" az ifjú  főn 

Csillogó ősz-szálakon.
*

Ah! biz eljár az idő! — — nem 
Vár senkit, s nem is feled.

Két marokkal szórja a bajt,
S féllel sem az örömet.

Ám a kedv csak lepke-módra 
Érint rózsa-szárnyakon ;

Mig a bú-baj lomha szárnya 
Szived össze vérzi, szántja

S mély nyomot liágy arezodon : 
Ne ütődj meg a — korán jött 

Csillogó ősz-szálakon.

Mi az élet? . . . Nem mondom éu: 
„Puszta pára, képzelet ;u 

Mert még utóbb vegytanilag 
Czáfolnak meg, úgy lehet.

Azt se mondom : nagy remény mind 
Épül csak légvárakon!

De mig világ — világ leszen,
Hogy itt ember boldog legyen :

Meg nem érjük — — fájdalom! 
Ne ütődj meg a megingva 

Csillogó ősz-szálakon.
*

üölcscsé — mondják — csak idő tesz, 
És a bő tapasztalat; -  

Hajh! de mire bölcsek lennénk, 
Megvéuülfluk az alatt!

S ifm fővel hogy én annyit 
Éltem át: csak bánhatom. —

1 Avagy zordonan a hajnal — — 
Ifjúságunk gond-vibarrai

Mit ér?! . . .  át nem láthatom: 
Ne ütődj meg a — ziláltan 

Csillogó ősz-szálakon.
*

Hát van-é ez ént imádó
Korba’ jellem, tiszta szív,

! Mely magát emészti töl, mig 
Á közért hévül ve vív 

■ Am hevfilj csak: gűiiykaczaj lesz 
j Béred, és a rágalom . . .
. Szolga-önzés itt az élet!

Az önzetlen mit remélhet?! . . •

Élte puszta szánalom :
Ne ütődj meg u — fehéren 

Csillogó ősz-szálakon.
*

Ál-szemérem, ál-erény és 
Álnok állón ál-beszéd. —

Özembe’ mézes, hátba’ mérges 
Hang zudúl rád szerteszét. 

„Nyerseség" a nyílt igazság 
Szembe’ szóló szájakou :

Légy kigyó bár. csuk simán szólj, 
Pártod igy lesz a — butákból — 

Ál-barát és ál-rokon ;
Ne ülődj meg a — szemétre 

Csillogó ősz-szálakon.
*

Honszerelem, férfiasság? —
Plédbe, frakkba bujt divat! 

Majmokat nemz a hiúság 
Velük egy födél alatt.

Véd ni elvet és hazát? — a 
Puskaporszag árt nagyou:

Védd a bőröd! Ö hogyha rád vall 
A futás, úgy légy a száddal 

Hős „vizen és szárazon" :
Ne ütődj meg a mosolygva 

Csillogó ősz-szálakon.
*

Ö tán igazságot keressz ma?
Úgy „balek" vagy szertelen! 

„Szemesnek áll a világ!4 s a 
Vak csupán a szemtelen.

Mit neked „közjó4! ha mások í

Úgy örülnek károdon . . . .
Csapj szelet, hizelgj, kapaskodj!
Légy,ügyes „svihák4, csaló, hogy 

Vr lehess majd másokon!
Ne ütődj m g a — szeiényen 

Csillogó ősz-szálakon.

Eh! de mit papollok én itt!
S hordok össze bünre-bünt! —

’Sz a mit eddig elsoroltam,
Jó szerével föl se tűnt. — —

Mit csatázok a kor elleD,
Melyet Kóma átka nyom . . . .

Elfajultság piszkos árján
Neró és Lucull’ a bálvány — —

S  nézd a nép mily szánalom!
Ne ütődj meg a — süriin fel- 

Csillogó ősz-szálakon.

Félre nyegle gőg- s közönynyel! — 
Félte renyhe, űri had!

Hogy kövérebb föld-kukacz vagy, 
Még ne bizd el úgy magad!

Hidd el ember, csak sziveddel 
Állsz fölebb az állaton;

Ö még ha az sincs — fönueu érző.
Csak kovélyen mást lenéző:

Rég alantabb állsz azon!
Ne ütődj meg a — haragtól 

Csillogó ősz-szálakon.

Föl, te léha, gyáva fajzat! 
Embernek csúfolt fabáb.



Határszélen vagyunk; i t t  a helyzet parancsolja, hogy a szomszéd 
Zala ügyeire is alkalom adtával gondoljunk annál is inkább, mert az 
érintkezés, a találkozás és a forgalmi érdekek kapcsolnak össze minket.

Tárczánkban a kellemes szórakoztatás lesz vezérelvünk s az 
adott térhez aránylag iparkodunk mindenből adni, hogy mindenkinek 
jusson belőle valami.

Hogy törekvésünk a várt sikert elérhesse, az nem kizárólag ra j
tunk, de főképen a járás értelmiségén áll; miért is bizalommal kér
jük a t. urakat, miszerint a tudomásukra jutó, a já rá st érdeklő ese
teket — habár levelező lapon is —  velünk tudatni szíveskedjenek.

Összegyűjtve s tömörítve az erőket, a toll hatalmával valaha 
bizonyára kivivandjuk e járás művelődését, fejlődését, haladását s ezek 
nyomán jólétét. Adja Isten!

TÖRÖK ERNŐ,
kir. közjegyző és felelős szerkesztő.

A magyarnyelv tudásának szükségességéről.
Hazánk bonyolult nemzetiségi viszonyai teszik szükségessé, hogy közös 

védelemben s egyenlő jogok élvezetében részesülő polgáraiban az összetarto
zás érzete ápoltassék s a nemzet egy közös nyelvnek tudása által szorosabb 
kapcsolatba hozassák. Hogy e közös nyelv jogszerüleg nem lehet más, miut 
a magyar, azt, általános nemzeti szempontból hosszasan bizonyítgatni feles
legesnek tartom: lévéu az állam hivatalos nyelve a magyar. Csak vend né
pünk sajátságos helyzetére való tekintetből kívánom a közös magyar nyelv 
tudásának szükségességét némileg megvilágositani.

A vendek által lakott járásokban a bírói és ügyvédi kar, az adóhiva
talok, a pénzügy- és csendőrság tagjai, miut a melyekkel népünknek egy- 
szer-máss/or ügyes-bajos dolgaiban érintkeznie kell, nagyobb részben ma
gyarok, akikkel La meg nem értetheti magát, könnyen megrövidítést szenved, 
ami még akkor is megeshetik, ha tolmácsot basznál, amely vagy nem tudja 
híven visszaadni magyarnyelven azt, amit a fél vendül előadott, vagy rosz- 
akaratbol készakarva elferdíti az előadottakat. És ki ne szorulna életében 
néha-néha eme hivatalok ítéletére, védelmére ; tanácsadó, felvilágosító, igaz
ságot szolgáltató eljárására? — Akad tán jámbor népünk között olyan, aki 
azt mondja minderre, hogy vendajku tisztviselők alkalmaztassanak említett 
hivatalokban. Igen ára! de hol vétessenek, ha nincsenek sehol? — Hiszen 
igazán szólva vend nyelv, irodalom és szótár nem is létezik.

Igazolja a magyarnyelv tudásának szükségességét vend népünkre nézve 
azon körülmény is, hogy a feleknek kiszolgáltatandó hatósági okmányok: 
idézvények, ítéletek, végzések, határozatok, nemkülömben a magáu-ügyiratok 
jogszerüleg szintén magyar nyelven állitatnak ki; mi miatt népünk nem lé
vén e nyelv birtokában, hogy tartalmukról tudomást szerezhessen magának, 
kénytelen azt értő többnyire tanult emberekhez fordulni s ilyeneknek a köz
ségben nem léte miatt gyakran más községbe, legtöbbször a járás vagy leg
alább a körjegyzőség székhelyére fáradni, mi ismét munkamulasztással, sok
szor még ráadásul költséggel jár és időbe kerül. Az idő pedig a közmondás 
szerint pénz!

Avagy nincsenek-e e nyelv tudására utalva községi elöljáróink, akiknek 
ma már bizonyos irodai munkát kell végezniük — magyarul ? Például marha
leveleket kiállítani, ezekről iktatót s a levágott házi állatokról húsvágó- 
lajstromot vezetni, a marhalevelekre eladás esetén a vevő tulajdoni jogát 
reávezetni stb.

Érzik a magyar nyelv tudásának szükségességét azon vendjeink is, a 
kik vásárok alkalmával magyarajka houtiaikkal érintkeznek s megértetés 
czéljából kénytelenek sokszor díjazni az alkusz-tanácsot; — nincsenek más 
helyzetben azok sem, akik magyar vidékeken munkát keresnek, bort vásá
rolnak vagy katonáskodnak. S mindezek, bár igen fontos okok, csak a ki
sebbek közül valók, a főok azonban, amely vendjein-ket kell hogy a magyar 
nyelv mielőbbi és teljes elsajátítására ösztönözze, egészen másban keresendő, 
t. i. abban, hogy vend népünknek nincsen s csekély számáuál és fejletlen 
nyelvénél fogva nem is lehet irodalma, mi pedig egyik főfeltétele bármely 
téren való előhaladásnak.

Hány ezred év vak szeszélye Bár csak egy csepp boldogságom!?
Hány-vet még idébb-odább!? Vagy azt sohse’ várhatom? —

Zsarnok önkény láncza meddig Ne ütődj meg a — lecsüngve
Sir, csörög még lábadon!? . . . . Csillogó ősz-szálakon.

l?öl! teremts egy uj világot, *
Mely a nyirkos romra hágott — —

Mért nevetsz hát lángomon? . .  .
Ne ütődj meg a — letikkndt

Csillogó ősz-szálakon. Es a sírba száll alá . . .  .
* Lányka ültetsz-e virágot?

Sokratesz nagy bölcsesége 8 majd a sir-viragokon
A pohárral véget ért, Könnyed ég-e, úgy miként e

Krisztus fölfeszitetése 8ok csalódás éjjelébe’ ? —
H'jába volt a sok bűnért. (iondolxz-e rám akkoron? . . . .

Mért születni is, ha vágyunk Ne ütődj meg az — elhalón
Egyre „jobb világba" von!? — Csillogó ősz-szálakon.

Jó anyám, ob mért is adtál * *
Eletet, ha gunyja csak fáj, Hah! de minő laz-áloin ez!? —

S bánt a részvét, báut- nagyon. Úgy, u«y üdvem! már elég . . . .
Ne ütődj meg a — büszke főn Ah! mi jó, hogy szebb valóra:

Csillogó ősz-szálakon. Csókjaidra ébredek.
* Nézd a méh is iui!y vígan jár,

Áttekintek éltemen — és Z-*ug a fris virágokon.
Csak sivárság életem: Tán az is mind csak azt zengi:

Melynek égé lő homokját Szeress, szeress, mert csak ez, mi
Csügged- zve lépdelem, Örök ifjúságot ad ;

Vajha lesz-e egy oá/,? hol Szedd ki lánykám azokat az
Magamat kinyugkatom ? Ostoba ősz-szálakat.

Lesz-e édes, Csöndes álom, — (1880.) Suáry József

A humor világából.
— Boldog; a k i fe lm o n d h a t . .Nagyságos uram, a nagyságos asz- 

szounyal az ördög sem tud kijönui, mert akármilyen jól teszek is mindent, 
mégis folyton folyvást szid, meg még ráadááu! föl is pofoz* — panaszkodik
Kati a szakácsnő — .és én ezért a nagyságos asszonynak felrn.tudtam.* _
.Boldog vagy Kati, — viszonozza a nagyságos ur, — te felmondhatsz, de 
én . . . nem!“

— Az  I sk o lá b ó l. A tauár: Miért más/.ta meg Hannibál az Alpcse- 
? — A tanuló: Mert akkorában még uem voltak — alagutak.

glásziti szvéta dela-, bakráczi z-pár ricsámi, tak ka nájdivsi tóga 
polodelcza noszécsi trüdov dohotek, ete novine czejloga tyédna biblia.

Na graniczi prebivamo, éti natu szpadáj zapovedáva, ka naj na 
szouszidne Zalavánnegyöva dela po priliki szi tüdi zmiszlimo tern 
bole, á r doticsnoszt, vküp prihájanye i dríiga k-tern priszpodobna 
nász vküp zavojfljejo.

V-tárczi ud lejpoga zgucsávanya i k-tem priszpodobna bodemo 
naprejdávali, tak ka ednomi vszákomi kaj dojde z-oni.

Ka naj nase nakanejnye te csákani czio more zadobiti, tou ne 
sztoji ednáko nad nami, nego nájbole sztoji v-járási bodoucsimi vu- 
csenejsimi; za tóga volo z-vflpaznosztjov prosziino to plemenito go- 
szpodo. ka ona dela, stera sze járása nasega dosztájajo, naj nani kak 
náj hitrej nazuányc dájo ali z-recsjov ali v-liszti.

Vküp szpravivsi, vküper prikapcsivsi mocsnoszti z-pera mocsjov 
nigda zagvflsno doprneszémo járása naprejidejnye, vucsenoszt i po éti 
dobrotivnoszt! Boug d á j! TÖRÖK ERNŐ,

králeszki notárus i brodnik.

Od potrejbnoszti znanyá vogerszkoga jezika.
Vuogo-féle jezika bodoncse lüsztvo prebíva naso lübléno domovíno i tá 

zmej8ana sztáva vesiní za-potrejbno, naj sze vu nyéui pörgaraj, steri obcsin- 
szko obrambo i glíbne juse vz«ívajo, vkiipszlísanya obcsülnoszt pobttdjáva 
i naj sze národ z-eduim obcsinszkim jezikom mocsuej vküp prikapcsi. Ka 
té obcsinszki jezik pouleg jn-ra gledoucs nemre dríigi bidti. kak vogrS'.ki, 
tou mi je z-národne sztráui vszepoprejk, míszlim nej potrejbno na duzsi po- 
szvedocsüvati: ár je naso králevcsine szlüzxbeui csésztni jezik vogerszki. — 
Szarao tou zselem na nikeliko preszvetiti, nakeliko je potrejbno znati tömi 
nasemi szlovenszkomi liiszcvi te obcsinszki vogrszki jezik na nyegovo sztávo 
gledoucs.

Po steri birovíjaj szlovénje prebívajo, szó povs/édik birovíja, fiskálisje, 
vu kaszaj bodoucsi csesztníczke, financzke i zsandárje z-vékse sztráui vogri, 
z-sterirai lüsztvo gousztokrát má v-ednom ali v-driigom dugoványi delo i 
esi sze nemre zsuyimi zarazmiti dati, nalehczi kvár vadlüje, ka sze escse i 
te zná zgoditi, gda tumacsa uöcza, steri — ali uevej po vogerszkom szplój 
vöpovedati, ka stoj zselej ali szám rád z-lagojíae nacsi preobrné. — I sto 
nebi potrebüvao vu szvojem zsítki vcsászi-vc-ászi tej csesztníkov tanács, pre- 
szvecseuyé, szoud, obrambo i pravieze-obszlüzsávanye ? — Zná sze nameriti 
raed nasim pobozsnitu lüsztvom táksi, ki de navszetou tou pravo, ka sze 
naj vu tej szlüzsboj szlovenszki csesztníczke nüczajo Toti! ali gde sze ze- 
mejo, esi ji niudri nega?

Szvedocsi potrejbnos/.t zuáuya vogrszkoga jezika na nase szlovenszko 
lüc/tvo gled-mcs ono Didi, ka sze szlüzsbena píszma — kakti: czustellungi, 
szkoncsávanya. szoudje, obsztáuen á, nej i nacsi poszebna píszma tüdi vu 
vogerszkom jeziki posztávlajo vö; zakoj volo lüsztvo, neznajoucse vogrszkoga 
jezika — naj zvej ka vu-nyi jeszte, sze more k-nyega razmetim driigiui ua- 
vékse k-vucseui liidéni obrnouti i esi táksi vu obcsiui uega, dosztakrát v- 
drttgo obcsino, náj gosztej pa tá sze trüditi, gde sze birovija i fiskáliske ali 
koucsimár notárosje derzsije; tou po z-deluov müdbov, dosztakrát escse z- 
sztroski odi i czajt szi zselej. Czajt je pa po obcsinszkoj rejcsi pejnez !

Ali jeli ne potrebfijejo zuánye vogrszkoga jezika uasi obcsinszki rih- 
tarje, ki denésnyi-déu zse uisteruo gvüsno piszmeuo delo szarni morejo op- 
rávlati — vogrszki. Na példo: passzusé vöposztávlati, od tej i od dőli bujte 
műibe mészne lajstromé pelati, passzusé — esi sze govedo odá — prepisü- 
vati i tak vecs.

Obcsütíjo zuánye potrejbnoszt vogerszkoga jezika oni szlovénje tüdi, 
, steri sze po szenyáj z-vougri morejo pogájati i vungokrát naj sze zarazmejo 

tóga szenzálszkoga turaacsa obi 1 no preplácsati; nej szó v-nácsisoj sztávi i 
oni, ki szi na vogerszkom delo iszcsejo, víno küpüjejo ali szoldásztvo s/.pu- 
nyávajo. — I vsze tou szó szaino — esi glih jáko znameuiti — döuok ti 
uiénsi zroki, ali te vísisi zrok, steri nase szloveuszko lüsztvo na hitro i po- 
polno vcsenyé vogrszkoga jezika pobiidjávati i prisziljávati more — sze v- 
drügom má iszkati, vu onoiu, ka to naso lüsztvo néma kuig, néma zadoszta

A battyándi bürü.
A napra már nem emlékezem, de annyi bizonyos, hogy nem lehetett olyan régen,

I mikor Náczi barátommal Battyándra mentünk — meghallgatni a tiszteletes ur magyar 
pródikácziúját. A* igaz, hogy én sem vagyok valami túljáinbor hívője a szent gyülekezet
nek, de Náczi ! azt már bottal sem lehetne a Norma-napokon kívül templomba hajszolni.

Hogy Norma-nap nem volt, midőn a múltkor oda voltunk (azaz voltunk is meg 
nem is), azt avval is bizonyíthatnám, hogy ekkora nagy ünnepeken nem szokták, legalább 
itt nálunk az Istent magyarul dicsérni. Másodünnep lehetett.

Volt is mit hallanom a Náczitól útközben, hogy szokása ellenére magammal rán- 
czigáltam. No gondoltam magamban, szépen vagyok, — máris engem okoz. Ilát ha még 

j valami kellemetlenség esik meg rajtunk; akkor lesz csak mit hallanom.
Ab ! gondolják önök, t. olvasók, magukban -  hiszen szép ember. Batthyándra megy 

s akkor is attól tart, hogy bajba ne essék.
Igen ám! t. olvasók, önök könnyen beszéluek Dejszen csak ismernék a battyándi

• patakot, azzal a túlpartjához hozzátámasztott rozoga hűtőjével, melynek innenső vége csak 
i a víz  közepéig ér : aztán próbálnának rajta csak egyetleu egyszer is átmenni, tudom Is- 
j teltem ! hogy nem kisérlenék meg másodszor ezt a gimnasztikát.

llát mi is, mikor ott állunk a patak mellett, először is alaposan megbámultuk Batt- 
hyándnak ezt a világra szóló különlegességét.

— No Naczi — mondom neki — ha volnának utitársaink, teszem fel valami bájos 
hölgyek, idilli jelenetet lehetne festeni átkelésünkből.

— De hogyan tudsz most bolondozni — mordul rám vissza. — Inkább vesd el ma* 
gad a túlpartra . . .  ha tudsz

Felelet helyett hát neki szaladok a pataknak s egy ugrással a bürüu termettem, 
j Nehezebb dolog volt azonban az igen lejtős büriin a partra felmentő, de lassan mégis csak 
i feljutottam a bürü felső végére.

— Rajta Náczi! ill a berek — kiáltok rá onnan felülről.
Neki szalad ő is és szerencsésen el is találja a bürüt. De a mint egyik lábát fö- 

lebb akarja tenni, megcsúszott és — szépen leült a vízbe.
Megpukkantam nevettemben. Hát ha még arra a szentencziára gondolok vissza, mit 

szegény Náczim rögtönzött a p&iukvizben. A debreczeni kofák bires körmönfont mondásai,
| suviksz ehhez képest. Hasamat lógtam, annyira nevettem. Pedig korán volt Mert amint, 

látom, hogy Náczimat a világ ö>szes hatalmasságai se bírhatják többé rá. hogy még egy
szer megkísérelje az ugrást, visszaléptem a bőrűre. Szép lassan lépkedtem lefelé, mint 
előbb. De alig lépek kettót-hárinat, csúszom lefelé és — hason feküdtem én is a hólében.

Ördög adta bürüje 1 hogy nem gondoltam arra, hogy visszafelé éppenséggel futnom 
kellett volna, ha szerencsésen át akarok rajta menni. De akkor már uem segíthetett

• rajtam ez a későn jött jő gondolat.
i  ̂ Mekkorát nevetett a Náczi, mikor meglátott ott a vízben fetrengeni! — Ahol előbb 

ó hátra-, most ón előre bukom . . Szép komédia volt, mondhatom.
Dejszen nem mentünk aztáu prédikácziót hallgatni, hanem fordultunk vissza és 

siettünk haza — melegedni.

1 Azóta iu m beszéltem a Nácziva), de mindenesetre megizenem neki, hogy ennek ro
vására jöjjön el febr. 2-án Mártonhelyre — mulatni, 

j Biztosit hatom önöket, hogy ott lesz. Hogy ne volna! Csak feltehetőm, hogy a kör-
j nyék intelligeucziája nem engedheti meg, kórházunk javára rendezett ez első zártkörű 

mulatságot megbukni. ANDDRUEGYI TIBOR



Azért tehát, átéretttt vend népem, igyekezzél ezután még jobban mint < 
eddig elsajátítani a magyar nyelvet, hogy ez által megnyisd magad előtt 
irodalmának arany-forrását s igy művelődjél, gazdagodjál 'é< boldog léjjy! 
S egéljen  Isten nemes munkádban! KOLOSSÁ FERENCZ.

Megyei hirek.
— J n ta lm a z á N . Luttár Miklós ganiesai állami isk. tanító a magyar 

nyelv sik-rés tanításáért 40 írttal lett megjutalmazva, a magyar nyelvben 
legjártasabb tanulók közül pedig hármau egyenkint 4—4 forintnyi jutalom-
díjban részesült.

— Á th e lje z é * . Főispán ur ő méltósága L ó k y  K á r o l y  körmendi 
szolgabir.ít Német-Ujvária s onnan Körmendre Szele Kálmán német-újvári 
szotgabilőt helyezte át.

— K ö v e té s re  m é l tó  p é ld a .  Alsó-Szelestéu Gróf Festetich Andor 
szeszgyárat, S/échényfalván pedig Grót Batthyáuy Zsiga kitűnő tyukás/atot 
rendezett be, ahonnan Parisba. Berlinbe stb. szállitatja a szárnyasokat.

— F ö r d ő s  K á lm á n ,  a mostanábau Veszprémből Körmendre áthe
lyezett cseudőrhadnagy a napokban Muraszombaton, Csendlakon és Felső- 
Lendváu fordult meg vizsgálati ügyben,

— F a r k a *  a  f a lu b a n .  Simányi községbe a múlt napokban egy 
éhségkinozta farkas lopódzott be és egyik juh-nkol körül ólálkodott. A ju
hászkutyák elriasztották ugyan, de újra viss/.asompolygott, mig utoljára a 
zajra figyelmessé vált ga/da vasvillával rárontott a fenevadra, annak torkát 
átszurva, a földre szegező, hol a segélyül jött falubeliek verték agyon. Gyom- 
rábau csak füvet talál'ak, mit a hó alól kapart ki.

— V á sá ri lo lv a j lá s o k .  Hogy vásárokou lopuak, az ősrégi dolog. 
Tndjuk, hogy a világ minden részéről vándorolnak tolvajok a regedei vásá
rokra. kik innen száz forintnál is nagyobb értékű árut idegenitenok el, de 
hogy egy fél falu is vásárra prédálni induljon, az mégis csak ritkaság a mai 
időben. így tudunk pl. egy falut Zilamegve határán (egyelőre nem akarjuk 
azt megnevezd), ahonnan 10 — 15 család a legtávolabb vásárokat is felkeresi,
a kereskedőket meglopandók. Az illetőket névleg is meg tuduók nevezni, ! 
mit azonban egyelőre nem teszünk. Figyelmeztetjük a/onban az alsó-lendvai 
és muraszombati főszolgablróságot s alárendelt közegeit. bngy az itt érintett j 
körülményekről maguknak felvilágosítást szerezni és aztán szigorúan eljárni ! 
méltóztassék. Az ügy folyását mi is.szemmel kisérjük. r. 1

— H a lá lo s  <*«apá*. Károlyfáu Lach József ottani lakos súlyos csapás ! 
következtében elhalván, tegnap Dr. C/.ipott Zoltán járásorvos és Mintsek I 
Gáspár sebész felbonczolták. Egyebekről jövőre bővebben szólhatunk.

— A m a g y a r  n y u g a t i  v a s ú to n  az éji vonatok közlekedését újra j 
rendszeresíteni készülnek.

— P á r h a j i ig y . Szabó Lajos, orvos-uöveudék Budapesten a Fiume ! 
kávéházban összeszólalkozván Weidlich Ernő joghallgatóval, pisztoly párbaj- • 
bán ezt lelőtte, s előbb Uy Nándor joghallgatóval is megverekedett. A pár- 
bajvivók megyénk szülöttei. A kir. Curia helybenhagyta a kir. Ítélő tábla 
Ítéletét, mely szerént Szabó Lajos 2 évi, Uy Sándor (> hónapi fogházat kapott.

— J ó té k o n y  *ág. A „Muraszombati tauitó-kör* árvaház alapja ré
szére befolyt: Olajos Sándor 1 frt, Győrffy Béla 1 frt. özv. Andalics Gyuláné 
1 frt, A. H-tGl t;5 kr.. N N. 40 kr.. Mazaly Sándor 30 kr. Fogadják szives 
adományaikért a kör és a gyűjtő-bizottság névében hálás köszöueleinet.

Völgyi Ferencz, a kör elnöke.
— .1 m n ra v /.o n ih a l i <*a*iiió-hál iránt a legszélesebb körökben 

érdeklődnek s mondhatjuk — várva várják február hó l(i-át. A hölgyvilág 
bizony valójában nagy és szép hivatást teljesít, ha a fesztelen egyszerűséget 
honosítja meg vigalmainkon s mellette a derült kedélyességnek juttatja a 
főszerepet. Az ily vigalom les/, aztán valójában feledhetetlen emlékű.

Vegyes rövid hirek.
A h a zá b ó l.

— Az uj vederő-törvéuyjavaslat ellen országos mozgalmat iuditott Po- 
lonyi Géza orsz. képviselő. — Kalabár, Zágráb alpolgármestere, s a „Croa- 
tiau bizt.-tarsaság sikkasztó igazgatója, ki váltót is hamisított, öugyilkos lett. 
— Az idei ujoncz-jutnlék kiállítása és a sorozás már az uj védtörvény alapján 
történik meg. ha kelló időben szentesítés alá kerülhet. — Bardóczou Boér 
Ferenc/.ué este hazulról eltávozott, hét éves fiát, négy és másfél éves leány
káját otthon hagyta; mire hazament, a száuaudó gyermekeket egymásba ka
paszkodva a füstben megfulva és halva találta. — Dr. Mangold Henrik 
balatonfüredi gyakorló orvos a fürdő emelése érdekében életrevaló javasla
tokkal lépett föl; a július 1-től augusztus 15-ig terjedő időt kivéve a költ
ségeket 30%-al alább szállitatni tervezi.

A k ü lfö ld r ő l .
— Milán szerb király elvált nejének miuden ingóságát elszállította, 

lakosztályát, átalakítja, hogy ne emlékeztesse semmi Natáliára. — Pekiugbeu 
a chinai császár palotája nagyobb részben leégett. — Az afrikai rabszolga 
kereskedés megszüntetése érdekében Lavigerie biburnok több országot utaz 
be. — A sziámi kereskedők a hamis pénz felismerésére majmokat használ
nak. — Blasemberg román képviselő az ottani kormány vád alá helyezteté
sét indítványozni akarja. — Parisban osztrák-magyar kórház építését, terve
zik. — Grenoble mellett Kimet franczia csendőrt mint tetszhalottat temették 
el; de mielőtt a sirt teljesen behantolták volna, a szegény ember magához 
tért, zörgetett, s a koporsót felfesziteni iparkodott; mire kiszabadították, 
már halva volt, testén iszonyú sebek voltak, miket küzdelmébeu magán ejtett.

Gazdák figyelmébe.
A nemzetközi búza piaez jövője daczára a mostani bágyadt jellegnek, 

mély homályba vau burkolva, mely elóvigyázatot tanácsol.
Ha az istálló hideg, az állat több takarmányt fogyaszt, mivel meleget 

kell képeznie a tápanyagból: ha pedig az istálló nagyon meleg, akkor az 
állat étvagyát veszti. Tapasztalt szakemberek tanácsolják, hogy az igavo
nóknál 12 —17, a borjuknál 15 —17, a lovuknál 12—15, a jakoknál 8 10,
a seitesekuél 10—l4 fok meleg legyen Reaumur hőmérője szerint.

Piaczi árak. f  A nap és éj hossza.
lOÖ’J

Bu/.a 100 kilogrmmonkéut
métermázsájw 4.80Rozi 

Zab

Hajdina 
Köles . 

Lóhermag

5.40
5.40 

42.-
Neuman

6 90 ~ss A n a p A h old

kel nyugsz kel nyugs/.

5.— 2 7 . 7.37 4-50 3.24 6.17
2 * . 7.35 4-51 4.2S 7. 6

5 50 211. 7.34 4-52 5.37 7.50
150. 7.33 4-54 6.50 8.27
3 1 . 7.32 4-56 8. 7 9.0

45.— 1. 7.24 5. 3 8.17 9.23
ol.f. ! a . 7.23 5. 5 8.50 j 9.35

piSznienoszti i tákse zavolo szvoje maloscse i za szvojega povszemszega vö 
ueosznovlenoga jezika ni nemre ineti, knizsna piszmeuoszt je pa nájvéksa 
potrebcsina vszaksemi národi. steri vu kaksera-koli táli naprejprídti scsé.

Záto tak moj lübléni szlovenszki národ, pascsi sze pottomtoga escse 
bole kak do szimao z-vcsenyom zaoszvojiti vngrs/ki jezik. ka s/i odprés 
pred-szebom z-cstenvom nyegove kuízsue písznn nos/.tá zlát i-vreti •:<» i tak 
sze naj vucseno os/návlas, bogatis i blájzseni bodes! Bong ti uaj pomága 
vu tvojoj nemeskoj deli! KOLOSSÁ FERENCZ.

Yármegyövszki glászi.
— S eiiK ávauy  e. Luttár Miklós skoulnik z-Gauicse. za volo vogersz- 

koga jezika dobroga vesenyá szó 40 raiii'ki senka doubili, oui sol.lrje pa 
steri vu vogerszkom jeziki náj vecs naprej idejuye szó znali szkázati terjé 
po eduiu 4 — 4 rainski senka doubili.

— P r e j k  r ie iv au y e . Vármegyöszki főispán szó Ló k y  K á r o l y  
kermedinszkoga politiskoga birouva na Német-Újvár od tisztecz pa v-Ker- 
medin Szele Kálmán birouva prejk gyáli.

— Aa hücziiom/.I v r e id u a  p é ld a .  Na Alsó-Szelesti szó Festetich 
Andor gróf szesztabriko, na v-Polláiuczi Batthyáuy Zsiga gróf jáko dobro küpi- 
nársztvo notri szpelali, odkecz v-Páris, ino ua vecs ineszta posijlajo sztvári.

— F ü rd ő *  K á lm á n  v-ton czajti od Veszpréma na Kermedin prejk 
djáni zsaudárszki hadnagy sze té dnéva v-Szoboti, Cgendlaki, pa na Gornyi- 
Lendavi odili v-szlüzsbeuon deli.

— A u k  v u  v ész i. Simouyi vészi sze premiuoucse dnéve eden od 
gládi mautráni vük unlri szkrüo nied birkiuszki stao. Ovcsárszki pszi szó ga 
mtgauyali, ali pá na/.áj piisuo, dokics szó sze ovcsárszki vért zseleznimi ra- 
szojaiui uej na uyega vcrgli pa nyerni sinyek prejk szmeknoli, uakle vergli, 
ua stero s/o vesznicsarjt na pomoucs prisli pa vuká hujli. V-zsalouc/i s/o 
trávo naisli, ka vö sznigá odkopao.

— S/.en.yv/.Ki to u v a jg y e . Ka na szenyáj krádnejo tou zse indasnya 
vztára sega. Známo ka od szaksega krája odijo touvajgye ua Kudgonyszko 
színye, steri od tiszkcz 100 rainski vrejdnoszti tüdi odneszéjo, ali ka bi edna 
pou vész na szenye sla. tou je sze diinok ua reje/i v-tou czajti. Tak /nárao 
edno vész v-Z ilavármegyövi kred határa (té fai t jo nescsemo z-iiuénom vö 
povedati) odkecz 10 — 15 familie, — nájdolecsnejse szenye tüdi poglédne, ino 
tau krádnejo. Tiszte lüdi bi h-iko x-iménom tüdi vö povedali, ali tou te fart 
nescsemo. Ali záto szpomijuamo Lenvaszkoga pa Szobocskoga főbirouva, ka 
od tü szpijxzauoga szí náj zagvü-anye szpiávijo, pa po teli náj mocsuo rende- 
lüvanye vö dájo. Szkoucsávanye mn mi) tüdi sz.|ias/kov meli.

— M /.iiierlu i v d á rc c z . Vu Károlyfa (Korosecz) Lach József tau 
bodoucsi mesztancsar pouleg inezlikni vdarecz. mroti. v-cseraj Dr. C/.ipott 
Zoltán járáski-doktor ino Miutsek Gáspár doktor szó ga szekszérali. Kajvecs 
od tóga vu pridoucs'i bodemo glászili.

— A a \  o g e rs x k o j („nyugoti vasút*) zsele/.uic/.i |»á znouvics scséjo 
notri prineszti, ka bi sze v-nocsi tüdi zselezuic/e vozile.

— h iz lre llia . Szabó Lajos doktorszki vucselnijk v-Budapesti „Fiume* 
kávéházi sze z-Weidlich Ernőn szvado, pouleg su roga szta ua pisztoUz.ko 
sztrelbo vö sla, de je Szabó Weidlicha doj sztrejlo ino zvüu tóga sze escse 
Uy Sáudoron tüdi zbuo. Kr. kúria je kr. táble szoud na illeszti uihála, pouleg 
steroga szó Szabó Lajosa na 2 leli vouze. Uy Sándora pa na 0 meiszecza 
vou/.a oszoudili.

— - Tánc/vigalm ak. .1 szombathelyi jót. nö-eyylet saját czélja javára 1889. évi február 
hó 10-áu a 8abária dísztermében jelmez-thea-estélyt rendez. Személyjegy 2 frt, családjegy 
5 frt. Kezdete 7 órakor. — A „Szombathelyi kereskedelmi köru 1889. február hó 9-én a 
„Sabária* dísztermében saját pénztára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete 8 
órakor. Belépti dij: szomélyjegy 1 frt, családjegy 2 frt 50 kr. Felüllizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A körmendi athletikai-ki ab 1889. évi február 
9-én a körmendi „Korona* vendéglő dísztermében zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti 
dij: családjegy 4 frt, szeraélyjegy 2 frt. Kezdete 8 órakor.

Rázlocsneféle krátki glászi.
O d' d o iu o v in e .

— Prouti nouvomi kataiuszkomi törvéuya sze pod Polonyi Géza orszacs- 
koga követa pelávanye gorglasejnye zacsuolo. — Kalabar Zágrabski pörgar- 
inesler, steri je na vekszelne driijgin iména podpis/.ao sze doj sztreblo. — Letosnyi 
voiuszki serega suma, ino steliuga de zse poulek uouvoga rendelüvanye sla, 
esi de tisztoga czajta na náj visesnynn meszti poterdjeno. - -  Na Bardóczi 
szó Boér Ferencza dovicza vecsér z-doumi odisli. ino szó ednoga 7 lejt szta- 
roga pojba pa dvej mlájsivi deklicski domá nibáli, da szó uazáj prisli szer- 
masko deczo szó ednoga na ovon vkiiper prijéto zadávlene zse inertve naisli. 
Ka s/o sze od dihna zadávili. — Dr. Mangold Henrik doktor z-Balaton-Fiireda 
za ono volo ka náj kouplanczi imé naprej pomorejo. szó tou naprej perneszli, ka 
od július 1-ga do augusztus meiszecza 15-ga dnéva kakti v-ton czajti 30*/* 
perczenton falej scséjo, ka bi sze za vozsnyo plácsalo.

O d z v ü n s z k o g a  k r á ja .
— Milán s/.erbszki krao steri szó sze od szvoje zseué raszpijtati dáli, 

szó kralijcze szaksefélo vreidnoszti vkraj dáli szpraviti, tiszte bi/.se pa de 
sZo sze zderzsávali, v-drüjgo formo dájo réditi, ka nyin nancs náj vpamet 
ne pridejo vecs. — Pekingi Kinszkoga czaszara hramba je v-nájvéks< m táli 
doj pogorejla. — Afriki szó Lavigerie bibornok vecs országov notri z-bodili, 
ka náj robsztvo lerzstvo na nikoj szpraviti pomorejo. — V-Sziámi tergov- 
nijezke opic/.e der/.sijo, steri lagoje kakti falisne pejueze gorszpoznajo. — 
Párisi vogerszki spitao scséjo gór posztaviti. — Pouleg Greuoble po iméni 
Kimet-a franezuskoga /.sandára da szó pokopati steli pred teli escse kak bi 
ga szploj zakopali je v-jami te szeruiák znouvics k-szebi priso iuo v-skrinyi 
rogátati zacsuo, na stero s/.o ga vö odkopali pa skrinyo gorodprili; ali te 
zse znouvics mertev büo, na tejli sztrasue mezlike szi szej napravo, stere 
je v-mantri doubo.

Vérton v-paszko.
Csi je stala mrzla, mára vecs kerme pojej, záto da vroucsoszt more 

vu s/.ebi dobiti od kenne; csi je pa stala prevecs vroucsa, te mára nemre 
tak dobro jeszti. Vucseni vértovje tou právijo, ka pri jünczaj 10—14, pri ovi 
mári pa 12 — 17, pri teuezaj 15—17, pri konyaj 12 —15. pri birkaj 8—10, 
pri szvinyáj 10—14 grádov toploucse more biti.

K ia d ó i i i io iid a ii iv a ló k :
— Tűk. Dr. Kliorer Miklós ügyvéd urnák Sabaria. A folyó évre szóló előfizetést 

köszönjük. Tiszt. Keresztury Viacze papnöveudék urnák Szombathely. Tekintve, hogy 
előfizetése decz. elsejével kezdődik, a küldött összeget f. év május végéig szóló előfizetés
ként jegyezhettük he. — T. Fischhof Lajos urnák Ogulin. 1889. jut. 21-ig rendben va
gyunk. A többire levélben.



— „The 6réslifiinu élfeiblztositó társulat Londonban. E társulat évi jelentése, 
mely az 1888. junius 30-án befejezett 10. ilzletévről szól és a részvényesek 1888. deczem- 
ber 28-án tartott rendes közgyűlése elé terjesztetett, rendelkezésünkre állván, annak kö
vetkező főpontjait közöljük: Az elmúlt év eredménye rendkívül kedvezőnek mondható. A 
társulathoz az utolsó év alatt 5932 biztosítási ajánlat nyujtatott be 50,971.150 frank ér
tékben, melyek közül elfogadtatott 5317 db -13.993.750 frank biztosítási összeggel és erről 
a megfelelő számú kötvény ki is állíttatott. A díjbevétel a visszbiztositási dijak levouasa 
után 14.944,278 frank 95 ctsra rúg, mely összegben az 1.590.249 frank 19 ctst. tevő első 
évi dijak bennfoglaltatnak. A kamatszámla mcrlege 4.217.019 frank 78 cts-ot tesz, a mi 
által a társulat évi jövedelme a díjbevétel liozzászámitásával 19,101,298.73 frankra emel
kedett. A társulat az elmúlt év folyamában 8,478.973 frank 10 cts-ot, utalványozott my 
követelé>ek folytán, melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. Lejárt kiházasitási e> \ - 
gyes biztosítások fejében fizetett a társulat 2.082.000 frauk 75 cts-ot, kötvény i u visszaval- 
tasára 1.138.985 frank 10 cts-ot fordított. A biztosítási és járadékalapok 4.213.051 fraua 
35 cts-nud gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon az üzleti év vegével 102.849.222 frank 
47 cts-ra rúgott. Tőkebefektetések : 572.288 frank 03 cts. a brit kormány értékeiben, 528.113 
frank 23 cts az indiai és gyarmati kormányok érdekeiben; 15.518.18j frauk 73 cts. idegen 
államok papírjaiban ; 2.374.307 frank 18 cts. vasúti részvényekben, elsőbbségek és garan
tált; 43.310.000 frank 03 cts. vasúti- és egyéb kölcsön-kötvenyekben; 10 347.199 frank ^8 
cts. a társaság ingatlauaibau, mely összegben a társaság bécsi és budapesti házainak ér
téke benufoglaltatik; 8.488.024 frank 05 cts jelzálogban és végül ló.701.559 frauk 34 cts 
különböző értékekben. A budapesti tíókigazgatóság az intézet saját palotájában a Ferencz 
Juzseí-téren van.

___________________ HIRDETÉSEK.___________________

33711 °8- Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati ktr. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság közhitre 

teszi, hogy Császár baudor cseketai végrehajtUtúuak Császár József es t. 
gödörházi lakos végrehajtást szenvedő ellem 14U7 írt 78 kr. tőkekövetelés 
es járulékai irauti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a 
muraszombati kir. járásbíróság) területén lévő Gödürhazu község batarabun 
fekvő a gödörházi 41. sz. tjkvben Császár Józsel és kiskorú Császár István 
és Katalin tulajdonául bejegyzett A. f  1—3. sor 28. bszsz. 28 hazsz. ingat
lanra 216 írt, a 29. bszsz. ingatlanra 79 frt, a 838. bszsz. ingatlanra 386 írt, 
továbbá a gödörházi 10. sz. tkönyvben A. I. 2—20. sorszám alatt felvett ingat
lanból C'-ászár József tulajdonául bejegyzett V* részre 483 frt ezenuel meg
állapított kikiáltási arban az árverést elrendelte, és hogy a femiebb megjelölt 
ingatlan az 1M89. év i feb ru á r  1*6 I-éu  d. e. 10 Őrikor Gödör házán a 
községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni száudékozók tartoznak az ingatlanok húsárának 10%-át kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-abau jelzett árfolyammal számítóit 
és az 1881- évi november hó 1-éu 3333. sz, alatt kelt igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a érteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleged elhelyezéséről kiállított szabalyszorü elismervényt áfc- 
Szolgaliatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságnál 1888. évi 
deczember hó 15-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

Kert-bérbeadási ajánlat.
A volt Németh József-fele házhoz tartozó és ugyanazon birtokon 

levő gyümölcsös és konyhakert, valamint a konopliscsa
kert is akár együttesen, akart részletenként bérbeadatik.

Ajánlatok intézendők a jelenlegi tulajdonos Tower János
hoz Alsó-Lendvára.

D p r t  v-árendo fláraye . -  -
V-pervle k-Németh Józsefovoj hizsi szlisécse ino rávno ua tisz- 

tom grünti lezsécsi szadovnyák ino künyszki ogracsek, 
tak konopliscsa ogracsek ali sze vküper, ali na ráte sze v- 
árendo dá.

Ki v-árendo scséjo, naj sze pri zdajsnyemi vérti Tower Já
nosi v-Alsó-Lendavi glászijo.

396/889. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmébeu 

ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróság 2549. számú 
végzése által Malacsics József benedeki lakos végrehajtató javára Pintér 
Studor és Pojbics János rátkalaki lakosok ellen 100 frt tőke, ennek 1888. 
évi ápril hő 21. napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 31 frt 
32 kr. p.<r- és végr. költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és őtil írtra becsült 1-sö r. összes bútorai, ágy
nemű1, edényei, pálinkafőzó-kazáuyai, lovai szekere, 2-dik r. 2 ökréből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatuak.

Mely árverésnek a 3i»8ó| 1888. sz. kiküldést rendelő végzés folytán vagyis 
alperesek lakásain leendő eszközlésére é% j a n u á r  Íi6  f t l - ik
n a p já n a k  délelőtt 10 órája batáridőül ki tűzetik és ahhoz a venui szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg; hogy az érintett iugóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a élteimében a legtöbbet Ígérőnek 
becsárou alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. g-ábun 
megái lapított feltételek szerint kifizetendő.

Kelt Muraszombat, 1889. évi január hó 17-én.
Z1SKÓ GYÖRGY, kir. bírósági végrehajtó.

Igen fontos korcsmáros és vendéglősöknek.
A kik természetes jó és jutányos áron tavali és iJ>‘i bort venni szán

dékoznak, forduljanak egyenesen minden alkusz nélkül, vagy személyesen, 
| vagy levél által „ 11VÁss Jónás unokuöcscse bor- és vegyes kereskedő* Cz.-giiez 
I Zala-Egerszegeu a bárány nagyvenáéglö át ellenbe ni tíz! étéhez.

Jáko niiczno za osterjáse.
Steri isztinszko c-íszto sztáro ino nouvo vijno scséjo kiipili. naj sze 

j obernéjn li szarni, ali pa v-piszmi ,  IVeiss Jónás tergovniki Zila-Egerszegi 
I prejk bárány osterije sztoécsoj hanti.

i t i l k a  H l k a l o i n ü !
Bécsi P a r t i é -  és a l k a l m i  áruk csoportban 

fl0T  CSŐDTÖMEGEKBŐL
nagyban és kicsinyben, tnczatonként vagy darabokban.

L Ű 'i 'e sk e tlü liiie k  a l e g o l c s ó b b  b e v á s á r lá s i  f o r r á s .
I. Csoport a  5 0  kr.

Figyelmeztetni bátorkodom az igen tisztelt vevóközönségat az alkalom felhasználá
sára és arra, hogy a megrendelt tárgyak 5 k ilós csom ót tegyenek, mert igy legolcsóbb 
a postai szétküldés.

Megrendelések pontosan teljesitt-tnek es. kir. utánvét vagy az összeg 
elólegeS beküldése mellett.

Kéretik a czimre különösen figyelni.
E. BRAUN, Becs, li., Liliciihmmigussc (>.

Partit* és alkalmi áru rak tár

Veiitléft-lo bérbeállás.
Tótkeresztnron a Malacsics Junos-féle vendéglő családi körülmények 

bekövetkezte miatt azonnal kivonatra akár b érb e-, akár a r cg á le -jo g  
rab fö ld b ir to k k a l eg y ü tt szabid kézből eladó, bővebben értekezhetni 
magával a tulajdonossal Tót keresztúriul.

db Phónix e/iiat nagy kanál 
örökösen fe iér marad.
3 db ugyanolyan villa , 

ő db ugyanolyan kávékanál. 
2 db kávé- és vizítáleza érez 

bői, festve és lakkirozva 
2 gros 2*8 darab nagy feliéi 

gyöngy liázgom b.
1 gros 11 1 db meg nagyobb

gyöugyházgoinb.
2 pár tinóin bűzi papucs urak

és hölgyek részén 
1 pár ugyauilv conimód-e/.ipö. 
1 db eloktr aczéldrót hajkefe.

3 db fin fogkefe csontuyéllel.

3 darab jó szarvfésii vagy 
zsebfésfi.

1 db különös finom inői pénz-
tá rcza.

r 3 db amerikai lámpaolló.

3 db liliom pn•rczelláiii (színes)
1 gyiiinölc skés a’

3 db v illa  po litorozcitt iirany-l 
el.[ bronz pongév

2 drb mellényzseb dohány 
készülék finom külföldi fából 

faragva, dobozban.

1 ilti tinóin tranczia szatin- 
legyczö gazdagon festve.

2 db egy finom dobozban val. 
tajték- és borostyán szivar-

és szivarba részére.
1 db Kákóczy magyar pipa 
meggyfa-szárral és selyem 

bojttal, műtajtékból.
I db Mikádó, eléghetetb'i!, 
kellemes, faragott zsebpipa 

különös vízlefolyással.
1 db l'j találmányit Nargiieli 
dobányszivarka, papír nél
küli használatra, szab. nikotin 
dugóval, felette egészséges.

10 db nagy gombolyag kötő- 
pamut, egy dobozban 500 gr , 
királypiros és minden sziliben 
' sgyetlen a maga nemében.) 
8 db még nagyobb gombolyag 
Vigonya té li kötőpamut inin- 
denféle sziliben, nagyszerű 
erős és jó meleg, egy dobozi), 
ö pár kiv. fin. valódi selyem - 
giiiiiini liarisnyakötó minden 

színben nők részére.
12 párugyauily barisiiyakötö  
leányok és gyermekek részére.
3 pár kötött harisnya minden 

sziliben, erős, jó és meleg.
2 pár kötött harisnya úgy a 

igy még finomabb.
4 pár patent gyermek haris- 

nya minden nagyságban.

II. csoport a  1 frt.
3 pár nagyon jói kötött úri

harisnya.
2 pár kötőit egy darabból álló 

u.ri vagy nói téli keztyii.
4 méter igen tinóm selyem - 
gummi széles, urak, nők és

gyermekek részére.
1 db extratínom legyező se

lyemből, műfestéssel. 
i8  pár gyapjugummi haris- 
nyakötö gyermekek részére, 

csattal.

31> pár ugyanily harisnyakötö
hölgyek részére, csattal.

1 db extiMlinoin peu ztán za  
vagyis szivarlárcza, dohány- 
tartó, virginiatartó, visitier, 
l*i rtetresor és poi teniomuiio.

(337, 1 3 -9 .)

18 db női brocke (eddig meg 
nem létezett) fehér, iax s vörös 
színben, mindenféle minták.
10 méter mindenféle selyem

szalag .
2 darab tűzoltó derékszíj 
liliom bőrből nők részére (szám 

szerint).
0 db nagyon liliom mindenféle 
tajték  és borostyán külföldi 
fából faragott szivar- és szi- 
varkatartó vagy Jux-karri-

kutura stb. stb.
72 db jó iró czeruza.

11 db vagyis 3 finom brosebe
és 3 finom karpcrecz.

1 db nagyon finom művirá
gok, nagy csokrok minden

féle színben.

Osterija z-árenilc (láványe.
V-Krizsavczi Malacsics Jánosa ostarija poulek familinszkog* dugová- 

nya sze t»ki sili z-árende ali pa z -rcK á lsx liiii jusson pa /.cm lo iiv  vrét vö 
/.rönk oda. N ulale gledouc* sze lejko kiipc/.i z-vértnn v-Krízsavczi pogocsijo.

Nyomatott Graubaum Márk gyorssajtóján M uraszombatban.
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