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E 1 A f I i  e t é a I A r :
Eg.'-s7. évre 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. Egyet izára 10 kr. 
Előfizeté*i pénzek ég reclam atiék a kiadóhivatalhoz 

(Grüubautn Márk könyvnyomdája) intézeudók.

Szerkeszti: A muraszombati gazd. fiók-egylet
Kiadó laptulajdonol: G r Ü n b a U l U  M á r k .

feleli 5* f  HORVÁTH GYÖRGY".

Kéziratok, levelek i  egyéb izerkesztóiégi közlemények 
a aierkesstőaéghes küldendők.

Hirdetési d l l : 1 hasából petitior egyszeri hirdetőméi 10 kr 
többzzöri hirdetésnél loronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyllttőr petitiora 25 kr.

Felhívás előfizetésre.
Tisztelettel felkérjük igen tisztelt 

olvasóinkat, a kiknek előfizetési ideje 
lejárt, továbbá azokat, kik esetleg hát
ralékban vannak, szíveskedjenek az 
előfizetést megújítani, illetve a hátralé
kot beküldeni, hogy számadásainkkal 
ez év deczember végéig rendben le
gyünk és a lapot előbbi tulajdonosa: 
gazd. fiók-egylet rendelkezésére boosát- 
baSSuk. A  l a p  e lő f i z e t é s i  á r a :

Egész évre . . .  3 frt.
Fél évre . . . .  1 frt 50 kr.

Tisztelettel A  kiad óh iva ta l.

M a g y a r o s o d u n k - e  ?
Most, midőn a magyar nemzet ez

redéves fennállásának megünnepléséhez 
készülünk s minden lehetőt elkövetünk 
arra nézve, hogy a nemzet emez ün
nepélye tanulságos és eudékezetes le
gyen, önként az a kérdés jő ajkainkra, 
hogy a magyarosodás terén megtesz- 
szük-e mindazt., amit tőlünk e tekin
tetben hazafias kötelességünk megkö
vetel ? A felvett fontos kérdésre tagadé 
választ ad a mindennapi tapasztalat, 
mely azt igazolja, hogy a magyaroso
dás terén teszünk ugyan valamit, de 
távolról sem annyit, amennyit tennünk 
kellene.

A nemzet büszkén hivatkozik ezer
éves fennállására és lázas tevékenysé

get lejt ki, hogy megmutassa a felénk 
érdeklődéssel tekintő világnak, misze
rint ezeréves fennállásunk ideje alatt 
tudtunk haladni s ina már nem ma
radunk mögötte távol az eurépai mü
veit nemzeteknek.

Mindez igen szép dolog, de nem 
jelenti mindazt, amit tennünk kellett 
volna. A nemzeti nyelv haladása, nincs 
arányban a más téren felmutatható ha
ladásunkkal.

Tudjuk azt, hogy a nemzeti nyelv 
terjesztése hazánkban számtalan aka
dályba ütközik. Tudjuk, hogy a külön
féle ajkú nép a legvakmerőbb s ellene 
irányuló merényletnek tartja, ha a ma
gyar nyelv terjesztéséről van szó, mind
amellett csüggednünk nem kell, nem 
szabad. Nyelvünket terjeszteni kell, 
mert a nemzeti nyelv terjesztése azon 
hathatós eszköz, mely által e haza pol
gárai szorosabban összefüződnek, a ha
zafias erények jobban terjednek.

Az e tekintetben kifejtett munka 
nehéz, kitartást követel, de haszna az 
egész nemzetre kiterjed és az egész 
nemzet léteiét, gyarapodását biztosítja.

A nemzeti nyelv terjesztése, a ma
gyarosodás körül, nagy szolgálatot tesz
nek az iskolák, az iskolákban alkal
mazott lelkiismeretes tanitők. Nem sza
bad azonban felednünk, hogy az isko
lák által elért eredményt gyarapítani 
kell a közéletben is, hogy a mi jét,

hasznosat az iskola elér, az az élet- 
beni lelkes, hazafias férfiak működése 
által növekedjék.

A nemzeti nyelv terjesztése egyön
tetű szabályok alapján volna legbizto
sabban eszközölhető. Nem elég az, hogy 
Magyarország lakossága beszélje a ma
gyar nyelvet; nekünk a nemzeti nyel
vet tökéletesíteni kell.

Azt tapasztaljuk azonban, hogy ma
gukat irodalmi embereknek képzelő 
férfiak sem tudnak helyesen írni. Mit 
szóljunk akkor az úgynevezett hivata
los nyelvezetről ? Az irodalom hivatott, 
vagy kontárkodó munkásaitól megkö
vetelhetjük, a hivatalnokoktól elvár
hatjuk, hogy nemzeti nyelvünket he
lyesen beszélni, — Írásban nyelvtani 
szabályok szerint alkalmazni tudják.

A magyarosodás lassú haladását 
igazolja azon körülmény is, hogy ipa- 
rosains az általuk használt műszere
ket idegen nyelven nevezik. Kérdjük! 
hogy ilyen körülmények között mond- 
hatjuk-e jó  lélekkel, hogy a magyaro
sodás kellően halad azon nemzetnél, 
mely ezredéves fennállásának örömün
nepét készül megülni, mely nemzetnek 
nagy szüksége van arra, hogy idegen 
ajkú emberek a nemzeti nyelv elsajá
títása által beleolvadjanak?

A közelgő ezredéves kiállítás bizo
nyára fényes tanúbizonysága lesz e tö
rekvő nemzet gyors haladásának és

Az olasznö boszuja.
Dramatizált elbeszélés — Irta: SZALAY PÁL. „Veder Napol*. « poi morir" mondja büszke, sugárzó arc/.c/al Napolyról az olasz. fc> valóban nem lehet állítani, bőgj az olasz hazája szépségeinek magasztaláéban túlozna. Mert ki ne hal

lott volna Itáliának hajoló szépségéiről, Nápoly- nak örökké mo oljgó egéről, mely alatt a virág szebben illatozik s a nap forró sugara délövi gyü- 
mölC'öt termel ? Hol a szív sebesebben dobog, a vér lángolva fut az erekben n bol a szsreleui Vezúv füzeként ég a kebelben.Kiuek szeme gyönyörködhetett e tájék szép ségeilxn ami ik el kell ismernie, hogy a feremlő hatalom az édeuktrt ékességeivel ruházta M  azt. Derült ég, napsugár, költészet, művészet: PJ2J nagy kohói egészszé olvadva — ez I'ália. — El- árasz va a művészet kincseivel, különösen az ős latinok városa: Itóma, mely évezredeken keresztül is fenn tar tá nagyságát, melylyel Mekkáját képező a művészeknek, kik vágytól, reménytől duzzadó kebellel keresik föl, hogy a művészet tiszta forrását. Ízleljék ajkaik s homlokaikat a dicsőség babérjával övrdzék körül; hogy müiöket alkossanak, melyekbe leikeiket beleöntve, emlékűkkel túléljék a századokat.Ez. égd vágy sarkalá Mericzky Aladárt is, h<>«>v elzarándokoljon e M-kkáka.Du gazdag szülők gyermeke volt a igy magas

röptű vagyainak kielégítésére volt anyagi tehetsége.De nemc-ak anyagi, de szellemi kincsekben is bővelkedett. Keblét vágyak, magas remények tölték el, lángolt a festőművészet iránt. Erzé k. b- lébeu az isteni szikrát s a köznapiasság körén tilt emelkedni akart. Lelke vonzá őt is az olasz földre, hogy láthassa a nagy mesterek müveit és hogy a szép Itália természeti szépségeinek hatása aiutt lelkesedése a műrészei iráut fokozódjék.Megnézte a dogék egykori hatalmáról regélő várost: Velenczót, a hatalmas Medicik ős fészkét: Florenczet. látta a régi rdmuiak nagyságának romjait: Rómát. Magas vágyai még délre vonzák, hogy gyönyörködhessék Nápoly vidékének magasztalt szépségeiben, hogy aztán ő is elmondhassa : „Nápolyt látni és meghalni!"
A nap lehajtá fejét a csillogó babokba, maga után hagyva biborpalástját, mely föuséges színezetével körilé a tenger felőli látóképet.Az alkony lassankiut felvoná homályos fá- tyolát Nápolynak dús olaj-berkeire, melyekből néha felhangzott a dalos madár éneke, mintha altató dalt akarna zengeni a nyugvó nap fölött. A nápolyi eg szelíden nyugovók a tenger hullám- zöld kebelén, mely távolabb nyugodtan fente le a Vezuv-hegy föl fordított árnyát.Fűből, fából terjedt lágymeleg lehellet s fűszeres illat tölté el a halványsárga léget. Minden oly nagyszerű, oly bájos sziut lövelt, hogy a keblet vágyó hangulat lepte meg.A teng-r partját szegélyző Chiaja sétatér egyik legszebb pontja Nápolyuak, szép mulató kioszk

jaival, pálmafák, törpe narancsok és cyprui-cser- jékkel körítve.Itt tolongnak Nápoly ifjai és leányai, hogy heves vérüket az alkony kellemes hősével legyez- gessék vagy egymás sze.nvillámaiban gyönyörködhessenek.Az egyik kioszk előtti narancsfák alatt feltűnő szépségű hölgy ül, választottja társaságában.Dúsgazdag ho'lófekete haja kaczér&n hullámra körül szép fejét és nyakát. Nagy fekete szemeiből a szerelemnek életadó s -őlő sugarai törnek elő ...........E hölgy Matteo Annuuciata, a Santa Carlo színház c-alogánya.Nápoly ifjúságának közvéleménye a többi szépségek boszaukodására neki itélé a szépség aranyalmáját. — O azonban e kitüntetéssel nem 6okat törődik, csak a mellette levő ifjú hódolatáért rajong, az az ő világa, az olasz vér egész szerivedélyességével csüng lelke rajta.Az ifjú sugár termetű, aranyszőke hajjal, ser- kedező bajusszal, Mericzky Aladár feilőmüvész, ki — úgy látszik — csodálója a természet által alkotott remekműveknek is.Nápoly előkelősége csak úgy h-mzseg a sétatéren s egyik-másik sétáló jeleutőn pillantást vet gúnyos mosoly kiséretébeu a szerelmes párra Azok, hogy a kiváncsi pillantásokat elkerüljék, oda hagyják ülőhelyeiket s egyenesen a tenger felé tartanak.Az ifjú elold a parton egy gondolát, melyben helyet foglaltak s lassú evez "c-e pások kai kezdi a csolnakot a nyílt tengerre hajtani.
A.z éj szemle királynője is feut pompázott



épen azért lesz különös, hogy a magyar iparos az általa előállított tárgyak egyes alkatrészeit rósz németséggel, meg a jó ég tutija, milyen nyelven fogja esetleg megnevezni. Itt az ideje és e tekintetben hivatkozhatunk iparosaink hazafiasságára, hogy azt a tömérdek idegen elnevezést kiküszöböltük, mely által hasznos szolgálatot teszünk nemzeti nyelvünk terjesztésére.Sok ember nem tulajdonlás fontosgot eme felszólalásunknak, pétiig nagyon is fontos dolgok azok, melyeket nemzeti nyelvünk érdekében itt elmondottunk. Legyünk nyelvben, érze- ményben, viseletben magyarok, akkor, csak akkor mondhatjuk el, hogy hasznos szolgálatot tettünk a magyarosodásnak, melyet könnyen megtehetünk, mert a magyar nyelv elég gazdag arra nézve, hogy az ipar köréből az idegen szavak teljesen kizárassauakSokat tudnánk ez ügyről Írni. de feleslegesnek tartjuk mindarra rámutatni, a mi a magyarosodás terjedésének rovására esik Nem kételkedünk azon hogy lesznek értelmesebb emberek akik felszólalásunk helyes jogos voltát elismerik és belátják miszerint nagy hiba az, hogy a magyar nyelv rovására iparosaink idegen szavakat használnak.A nemzeti ünnep megtartásához serényen készülünk. meg akarjuk mutatni, hogy mennyit haladtunk mire vagyunk képesek. A müveit szemlélő kedvező bírálata csak akkor volna ránk nézve kellő értékkel, ha nemzeti nyelvünk terjesztésénél azzal nyugtathatnánk meg magunkat, ha e tekintetben nem volnánk annyira elmaradva, ameuy- nyire elmaradva vágjunkKiváló fontosságú kötelesség az. melyet a magyar nyelv terjesztése, művelése és helyes elsajátítása reánk ró Nem tudjuk azért eléggé ajánlani, hogy aki tollat vesz kezébe, írjon helyesen magyarul és ne alkalmazzon íolytonosan idegen szavakat.Vajha öntudatra ébredne a magyar nemzet és képes volna mielőbb beigazolni hogy nyelvben, érzeményben és viseletben magyar, akkor az ezredéves nemzeti öröraünnep sokszoros értekkel volna ránk nézve!
Krónika a hétről.„Abban az időben —  mondja Bethlen Miklós nagyhírű életrajzában a X V III ik századról — a szegény magyarok azt hitték, hogy ha nem német valaki s plundrában nem jár, nem lehet tudós ember; professori nevet, theologiae, philosophiae, vagy medicináé doctori titu'ust magyar embernek felvenni sBcrilegium lett volna.-Analógiát alkalmazva korunkra, különösen a mi haladó városunkra, mi is ilyen formán sóhajthaituuk lel e héten B thlen Miklóssal : — Ebben az időben, már t i. a mi korunkban a szegény vindisel; különösen Muraszombatban azt hiszik, hogy h í mindenféle országkerü ő „ panorám ás„ringlispü- lös“ , „gyorsfotogrf fű'*- és Isten tudja miféle

már az égen s reszkető sugarai ezüstsziure festék a víz tükrét. Néma csend bonnit mindenütt, c-.ak 
néha hallatszott a sétatértől az esti szellőn oda 
tévedt zenének egyes akkoulja * a víznek az eve
zőlapát által előidézett litenys/erü loc ogá-a.

Midőn a sétatér kioszkjainak már csak sötét 
körvonalai látszottak, az ifjú letevő az evezőt 8 
átengedő csolnakát »  szel idén hullámzó baboknak, 
melyek játszva ringatták azt.

Túláradó érzelmekkel voná keblére kedvesét — kinek illatos hajfürtjeivel szelíden játszott a 
szellő —  és szerelmes szavakat suttogott fülébe.

—  Láttad bálványom azt a szép hazám felé 
lehulló cs illa go t?  Ki tudja, nem-e az én csilla
gom  volt, mely a fényes égről a sötét semmiségbe 
tűnt. Az én fényes egem a te szerelmed s lelkem 
rajt a tündöklő csillag. Hűtlenséged okozhatná e 
csillag lehullását.

—  A te csillagod akkor örökké fog tündö
kölni ; mert az én szerelmem végtelen —  monda 
a hölgy s iltasultau ötele at sugár karjaival az 
ifjú nyakát.

—  Vagy ki tudja —  folytatá álmodozva az 
ifjú — nem e otthon hagyott édes szülőmnek csil
laga volt, ki eped ve várta haza rég nem látott fiát s kit a reménytelen várakozás elhervaszlott! ? Úgy vonz valami hazám felé! Egy kimondhatatlan vágy, mely kínoz éjjel-nappal. De nálad nélkül ueiu tudok elmenni. Magadhoz lánczoltál, lelkem összeforrt lelkeddel, Te vagy az én vilá
gom , mindeuem, dicsőségein.

—  Hat ki gátol abban, hogy viszont ne lásd 
hazádat, szüléidét r En ? ha eléggé szeretsz arra, 
hogy életedet az enyirnhez lánczoljad, vigy ma
gaddal, én a te oldalad mellett mindenhol bol
dog  leszek. A te hazád lesz az enyém is. A szín
padi dicsőséget eldodom szerelmedért. Szeretni fo
gom  oldalad melleit szép hazádut ép úgy, mint 
•Keretem Itáliát; megtanulom Uoutiaid nyelvét. Jó

más ördöngős meslersőget űző sváb és tálján rettents muzsikájával tönkre nem teszi a gyöngébb idegeket hatalmas csinnadrattájával, meg nem siketiti a tisztibb füleket és ör- döngős reklámjával ki nem fosztja a hiszékeny nép zsebjeit: —  nem is lehet vásár Muraszombatban.Ilyen formán, ha a bél legnevezetesebb eseményéről : a Teréz-napi országos vásárról akarok referálni, minden elmosott volta da- c/ára is azt kell mondanom, hogy az sikerült; — várakozáson felül sikerült, mert most nem csak egy sátorban, de kettőben is nyikorgóit a verkli, puffigott a imgy dob és . . csilingelt a csenget} ü.Ilyen zene és köröskörül ponyvasátrak . . .  az illusió teljes: Afrikában vagyok !?  . . .Már Tnoinahova király ő feketesege koponyákkal körülvett, sátrát akartam megkeresni, midőn álmadozásomból ismerős lombok suttogása vert fel. Észrevettem, hogy az annyira hírhedt .muraszombati sétatél “ - ren vagyok. — Igen, a sétatéren ; a dalban régóta megénekelr, de kavic csal még most sem feltöltött, j ö v ő  s z á z a d b e l i  proini- nádunkon. Mert a városi tanács vendégszeretetéből sváb és tálján sátrak hőseinek ennek árnyában; s azt a füvet, melyre a város javát, folyton szemei előtt tartó muraszombati polgár lelki skrupulusok nélkül még lépni sem uier, attól félve, hogy azt a drága füvet a t. hatóság elől eltiporja és ez által a városnak a költségvetésben „sétatéri fft ára" czimen szereplő bevételét megcsonkítja, s az amúgy is gyenge lábon álló budgetjét megzavarja : — ezt az aranyos pázsitot vásárkor rendesen durva sváb és tálján talpak . . . tiporják !Az igaz, hogy más kevésbé vendégszerető és az indus zene szépségeiért kisebb mértékben rajongó városban az a szokás, hogy az ily népbo'onditókat, idegrontó, fülsiketítő muzsikájukkal, s nem gyakran illatos sátraikkal együtt kiteszik a város végére, vagy ha ott is gyakran alkalmatlan- kodnak : megadóztatják Őket úgy, hogy jó időre elmegy a’ kedvök a magyar aprópénz után való vágyakozástól ; hanem persze ilyesmi a mi metiopolisunkban ugyan kinek is jutna eszébe ?? Utóvégre is a zene szép ! tí a nagy dob, verkli és csengetyfl együttesen sem képes úgy megrázni a lég hullámos rétegeit, mint teszem fel például egy fél napi mozsarazásMar pedig a sétatérkörűli bíránytürelmü lakosságnak ebből is gyakran kijut. És ha a különböző ünnepélyekkor és űrnapján, aleánya leszek anyudnak s el (040111 feledtetni vele, hogy tiii idegen nőt választót) lotestáirul.A/, ifjú a boldogság Migárzatával arc/áu O m lott hölgye lábaihoz s az érzés jótékony viharának h itAsa alatt kilőrőeii válaszolt :— Elviszlek bálványom hazámba. OJa, hol a s/őke Tisza hömpölgeti hullámait. Annak partján elterülő birtokom lesz fészkünk, hol egyedül szerelmünknek fogunk élni.A hölgy fekete szemeiben az örömnek sugara rezgett mint. a sötét égbolton is legjobban látszó szivárvány.A Vezúv időnkint koromfekete füstöt bocsátott ki s hallatszott néha haragos morgása, mintha a föld mellében niegiánczolt. alvilági hatalmas szellemek csatára készülnének.Mint vészmadár vijjogása, hallatszott édes gúny kac/aj válaszul a szerelmesek ömlengésére.A nő megrettenve, miként a zörgő haraszt által megriasztott őz, simult az ifjú keblére.Mintegy 50 lépésnyi távolságra egy csoinak közeleuelt. feléjük, köpenybe burkolt Herkules termetű férfi által hajtva.Mericzky önkeuytelenül nyúlt az evező után, hogy c-tolnákat más irányba hajtsa, nem akarván, hogy valami kíváncsi tolakodó tanúja legyen bizalmas együttlétliknek.Az ismeretlen csolnakos azonban észrevevén e szándékát, egész erejéből kezdett evezni, hogy utolérhesse őket.Ne fussatok előlem ! — kiáltá oda hozzájuk stentori hangon, mely hangra halk sikoly kíséretében „Frarcesco* név leltben* a hölgy aja- káu — Nem a lazzuroni-k aljas szándékával jövök. Nem rabolni akarok, lm nem hogy kérdőre vonjam a hitszegót. es csábítóját.Eközben az ismeretlen csoltiakja elérte a má- 
1 alkat annyira, hogy oldalaik ériutették egymást.

sétatéren reggel 4 órakor kezdődő dühös mozsarazás nem teszi tönkre az adófizető po’gárok füleit és idegeit, —  nem teszi örökre nyavalyássá az édes álmukból felriasztott gyermekeiket, —  be nem zúzza a gyengébb szerkezetű ablakaikat : a nagy dob ilyen dresmra után talán csak nem árt meg nekik?!Máshol az ily jövevényekre vigyázni is szoktak. Vigyáznak kéff-lekép Először őrködnek arra, hogy az ő ékes zenéjük a templomi orgonák hangjával össze ne vegyüljön. Vagy magyarán szólva: más városokban, ha adnak is engedélyt az ily népbolonditóknak, s h í azokat a város főterére engedik is, de legalákb kikötik azt, hogy a vasár- és Outit pnapokon az istenitiszteletek tartama alatt csendben legyenek s a dóbolást d. u. 3 óra előtt ilyenkor el ne kezdjék. Vigyáztatnak továbbá arra, hogy a mindkét nembeli serdülő gyermekek az est beállta után ott ne ác orogjmák s erkölcseiket a látandók meg ne inételyezzék.Dd nálunk vallásra és erkölcsre nem gondol a hatóság. Csak két rendőrje van ily nagy városnak. A/Után az erkölcsök is szilárdak, hamis eskü, lopás, csalás na u ik hallatlan dolog; a születetteknek is csak alig egy negyed része törvénytelen.Azért hát csak haladjunk tovább is e no gkezdett ösvényen, így ha vasút nein is köt bennünket össze Parissal és Münchennel, majd összekapcsol a bűn fekélye. Csak engedélyezzünk éjjeli panorámákat és „Vieli- markt“ -okat miuél gyakrabban; —  van már kórház, sőt jótékony nőegylet párosával is, hadd terjedjen a nyomor, igy legalább szaporodik az anyag ezek szamara! — .—Jegyzőkönyv,felvétetett a muraszombat-járási tanítókor Magyarositó éa közmUvelódesi szakosztályának 1894. évi október hó 11-én Muraszombatban tartott közgyűléséről.JelenvoHak : Gróf Batthyány Zugmond ur ő méltó-áifa, Törökné Olas/.y Róza, Takác»ué-Kam- niermayer Írnia, Hunyady Nándorné, Payer Lenke, Eberl Róza, O.aszy Torka, Steiudl Hermin, Kar- c/.ag Ida urbülgyek, Árvái Henrik, Bakó János, Csorna Jenő, DeiVai its Ferenc/., Fliszar János (lói keresztúri), Fiiszár János (bodóhegyi), Füredi Béla, Galambos Lajos, Gergorec/. Sándor, Gergorecz István. Hunyadi Nándor, Horvátli György, Horváth Lajos, Hofnutn Manó, Hima S tudor, Kovács István, Kolossá Fereiicz, Kolossá József, Káply Kálmán, Kondor Ferenc/. Ling Ignacz, Martouy Liszló, Pollák Pongrác/, Paintier Rezső, Rituper L jós, S iáry József, íSlaukoviea Janó ■. Savéi Já nos, dr Tuuber Sándor, Török Ernő, Völgyi Ferenc/, Wilfinger Károly urak és Takács R. István— Mert tudja meg signore Meritzky, hogy a hölgy, ki keblén pihent s edes szavakat suttogni fülébe, néhtiiy hónappal ezelőtt az éu karjaimban nyugodott s ugyanazon édes szavakat az én füleim hallották. — ígért nekem is szerelmet, örök hűséget, s éu hittem neki. Fólig-meddig arám is volt s éu mint könuyenhivó boldogságomban már az égben képzeltem magamat, bőimét az ön megjelenése letaszított. Persze! Frarcesco jó volt addig, inig mást. nem talált, ki hiúságának jobban tudott biz- l' gni. De esküszöm ! hogy a poklok minden lakójával megküzdök bnásáért. Azért tanácsion! önnek, hagyja el e vidéket, külömbeu meggyül velem a baja!Mericzky halványan, eltelve fájdalommal s a sértett Önérzet kifejezésével arczáu, egyeueae- dett föl— E t-kintetheti egyedül Aiiniincitta válaszalehet mérvadó reám nézve — válaszoló. — Ö vá- laszsrou kettőnk közöl. Ha önre esik választása, úgy éu — habár fájdalmas csalódással szivemben — vissza fogok vonulni s átengedem önnek ahelyet.— Ne higy neki Aladárom! — kiáltó rajongással Anunciata s szenvedélylyel karolá át, mintha féltené ; ~ üldözött szerelmével folyton a sarkamban volt, nem térhettem ki előle. Kihalta tőlem a vallomást s éu megtettem, mert akkor nem szerettem senkit s nem tudtam, mi a szerelem. E'ftiute hittem is, tűig téged meg nem láttalak, hogy a vonzalom, inelylyel iránta viseltettem, a szerelem vala. De a te megjelenésed fölvilágosított tévedésemről, hogy az u«m volt egyéb barátságnál előzékenységéért. Most azonban érzem, hogy egyedül téged vagyok képes szerelni a inkább itt azonnal a tengerbe vetem magamat, semhogy uz öve legyek.braucesco szemei gyö’ől-tes villámokat ( szóltak.



■u ImmiMIj í  elnök és Vucsák Sándor szakos,tálvititkár.1. lakács R. 1-tván elnök it köv t̂ke/.ó lelkes szavakkal nyitotta meg a gyűlést :.S'.ivein egész melegével H jóleső örömmel üdvözlöm a szakosztály tagjait ezen nagygyűlésünk alkalmával. Jóleső ölömmel azért, mert a jelen érdeklődét* * is bizonyítani látszik, hogy ama nagy lelkesedne, mely szakosztályunkat egy év előtt létrehozta, most sem lankadt, sót remélhetőlegmindinkább fokozódik.Vidékünk uitelligencziája belátta, hogy itt az idő, midőn nekünk is minden eszközt meg kell ragadnunk, nielylyel hazánknak nemzeti és kulturális érdekeit előmozdít hatjuk. Körülvéve erős nemzetekkel s közénk ékelve miudenféle neiu- zetiség, igen könnyen elsodorta!hatunk. Faji jellegünk veszőfélben, hazánk legtöbb részében cob-  mopolita szellem uralkodik ; nyelvünk ezer veszélynek kitéve. Kötelesvége tehat minden magát magyarnak valló embernek a tőle telhetőt elkövetni. hogy ezen állapotokon változtatva legyen.Ez volt c/.élja a Magyarosító- é< közművelődési Szakosztálynak is, de inig legelső sorban és főképen a magyarosítást tűzte zászlajára, az ezt czélzó eszközökkel közvetve egyut'al hazánk kulturális érdekeit is szolgálja.Éppen azért fontos és messzeható határozatokat kell ma hozii', melyek jövő működésünknek alapját lógják képezni. Kérem azért a tisztelt tagokat szíveskedjek ki-ki meggyőződése Szerint a tárgyhoz szólni. — Vezessen berniünket a haza- szeretet minden nagyra kép-s ereje s működésünket bizonyara áldás, siker koronázza.*A gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Török Ernő és Hunyadi Nándor tagtársak kérettek tel.JI Elnök a szakosztály egy évi működéséről tesz előterjesztést, melyet nagy Szécbeuyink ezen szavaival kezd: „A munkásságnak legnagyobb rugója a honszeretet, a munkásságnak legbiztosabb követője a gazdagság, erő. erény és igy a közgyarapodás; — a nemzeti súly s a lakosság tiszta erkölcse a boiiBzeretetből fakad leginkább.*E lángoló honszeretet szülte szakosztályunkat és ugyancsak e honszeretet késztette munkásságra a választmányt is, melynek egy évi munkásságáról s annak eredményéről a következőket jeleuti .1. A választmány a lefolyt évben 3 ülést tartott, ti. ni. 1893. november 1-en Muraszombatban, 189-1. máj. 15-én Bodóhegyen és 1894. szept, 20-án Urdombon.Ezen bárom ülésen a következő intézkedéseket tette :2. Az aláírási iveken 110 adakozó 702 frt 20 krajczárnyi összeget adományozván, ezen összeg esetről esetre a helyi lapban mindig nyugtázva lett, azonkívül a nagyobb összegeket adakozó tőurainknak részben szóval, részben írásban körz<iiite m«g a választmány nagylelkű adakozá- Hikat.Adományok gyűjtése czeljábó) 17 gyűjtő-ivet küldött szét, azonban egy része ez*u gyüjtőivek- nek máig sem érkezett vissza.3. Körlevél utján 27 hazai könyvkereskedő c/.ég kéretett fel, hogy a szakosztályt a magya-— Tehát veszBzen el • gyikünk 2 — kiáltá Fititicetco átugorva a másik c-olnakba s villogó tőrrel kezében Meric/.kyre rohant.Mericzky forgópisztolyt ráütött elő s azt el* 1* -ifelére sitté, mire az gyengén felsziszszent. A g >lyó jobb vállát súrolta. Másodszor már nem volt. ideje lőni, mert Francesco balkezével megragadd ellenfele jobb karját, s a lilájuk kezében levő tőr markolatig mélyedt Mericzky keblebe, mire )■■/. roskadozó testének súlyával a Csolnak szelére e*ett, hóimét a tengerbe hűtött,— Aladárom! szerelmem! — sikolta a hölgy, midőn látta M> riczkyt összeroskandni, halványan, megtörtén 8 őrjöngve, eszméletlenül hullott a Csolnuk padlójára.Az ifjú testét a habok busán suttogva nyelték e l, uiiutha az a fájdalom s megtört szív hangja s a haldokló utolsó fohásza volna.A vízi tündérek megragadják zsákmányukat s viszik le palotájukba a tenger fenekébe, hol koraitok és csigák fogják képezni a halotti lepett. Ott aztán álmodhat h ilhallanságról, örök szerelemről é t  boldogságról.
* *

*A tenger habjai alig Mlltogták el haldokló kedvesének bnc u sóhaját s ó már menyasszonyi köntöst ölt magára, myrtus I 08/orut illeszt fejére s kedvese gyilkosának rebegi oltár előtt a .holtomiglan- holtodiglan *-t.Kár volt neked, ott a tenger mélyén álmodó 
i f jú  oly mélyen tekinteni « leány mély tüzü szemeibe s hitelt adni csábos szavainak.Lám, mily hamar elfelejtett! Még c ókjaidtól pirulnak ajkai, szemeiből még al.g száradtak föl a könyek, melyek érted omlottak s ő már más karjaiban találta meg a feledést.S az a férfi, ki gyilkos vasával szépért és nonn-sért rajong'* m í»mMlyo.nl, l,» l. mint aa.aoujt, házába. S «gj ujdnu-

rositás ás köcoiiivnlodóa torén kön,va,tornán,nik- kal támogassák, mól, falliiváara 8 czág 341 drb. könyvet küldött.Ezen adományokból 2 népkönyvtár segélyeztetek, nevezetesen ; a muraszombati ev. iskolai s a mártnnhelvi r katli népiskolában elhelyezett népkönyvtár. Továbbá több i-Kólái könyvtár is kapott egyes tűzetek* t ; úgyszintén a domonkos, fai magyar iskolába jaró vendnjku gyermekek közül 30, valamint a niagyarnyelvi vizsgálatok alkalmával is osztott ki a választmány a megvizsgált iskolákban jutalomkönyveket. A szorosan vett gazdasági szakkönyvekből pedig gazdasági szakkönyvtárt alapított a muraszombati gazdásági fiókegylettel karöltve, honnan bárki kaphat könyvet olvasásra. A megmaradt néhány könyv egyes olvasni szerető s magyarul tudó gazdák közt osztatott ki. *A könyveket adományozó czégekuek jegyző- könyvi kivonatban köszönte meg szives adományaikat a választmány és kérte, hogy jövőben is támogassák szakosztályunkat.4. Az alakuló ülés határozata értelmében r. katli. és ág. ev. egyházi magyar ének füzeteket állított össze, melyekből 1300-1300 drbot osztott ki járásunk iskolái között, egyúttal a tunitők részére dallamkönyvet is adott ki.Mivel a 2600 drb énekfiizet kevésnek bizonyult, azért, u folyó tanév ktzdetével még öt-ötszáz példányt nyomatott, melyben már az előbbi kiadás hibái kikorrigállattuk, sőt újabb énekekkel js bővíttettek.Megengedte, hogy Grüiibaiim Márk nyomda- tulajdonos, ezen újabb kiadásból 500-500 példányt raktáron tarthat b azokat 5 krjával eláiu- sithatja.5 Ugyancsak a vett utasításhoz mérten a r. kath. és ág. ev. templomok részére magyar ének- könyveket vásárolt és osztott szel. Kaptak Pu-z- tay-féle énekkönyvet.: n muraszombati, csendlaki és Hz- nlhenedeki róni. katli. templomok, továbbá evang. énekes könyvet: a muraszombati, tótnio- ráczi, bodóhe^yi éH tólkereszturi evang. templomok. Czéh Sándor könyvkereskedő áldozatkészsége folytán az evang. énekes könyvekből 30 forintért 30 példányt s a Szent- István társulat szívessége folytán 30 írtért 20 példányt kaptunk.6 A domonkosfai magyar iskolába járó szorgalmas vendnjku tanulók közt, mint mar említve volt, 30 drb könyvet s 22 koionát osztott ki.A tamiloknak magyar helyek szerzése végett két tagú bizottságot küldött ki, mely bizottság jelenti, hogy Domonkosfan 30 vend gyermek számára kapható hely, havi 4— 5 frt tartásdij fizetése mellett, pásztorkodás esetén pedig évi 10—12 frt ráfizetéssel; egyúttal javaslatba hozza, hogy a szakosztály felhívást küldjön vend vidékünk közelében levő és iskolával bíró magyar községek elöljáróihoz, hogy jelentsék be h szakosztálynál: hány gyermeket fogadhatunk el eveukiut s minő feltételek mellett. Erről a szakosztály nyilván- tartási naplót, vezetne s bármikor felvilágosítással szolgálhatna a szülőknek arra nézve, hogy hova vihetik gyermekeiket a magyar nyelv teljes el- sajátitá-á végett.7. Minthogy a magyar gyermek- és népdalok► ült férj egész gyöngédségével kezd euyelegni vele hévvel karolja át a nőnek darázskatC'll derekát. 0 azouban zerge könnyűséggel* bontakozik ki az ölelő karok közül s daczos állásba helyezi ni ugat.Az eddig márvány nyugodtsága arcz egyszerre megváltozik s a harag dúló vonásai vonásai vonulnak azon keresztül, mint viharos tenger felszínén a vész hullámai.Sötét szemei vésztjóelón villognak, ni ut viharos ejjel a czikazó villámok.S midőn a fér fi még nagyobb tűzzel kísérli meg a gyengéd ölelkezést, Anuuciuta haragtól fokozott erélylye! löki el magától s megered ajkairól a szóáradat:— Elég Francoico! ne további — kiált ha- i-aggal. — Ideje lesz tudomására hoznom, hogy miért lettem nejévé. Alacsony tettével — tudniillik hogy mint eszméletlent azon végzetes éjjelen magával hurczolt házába — kéuyszeritett, hogy nejévé legyek Abban a helyzetben nem is tehettem volna mást, mint vagy megölni magamat, vagy nejévé lenui, mert ön képes lett volna aljas fenyegetését bevallani, hogy éjjnli fattózkodáso- mat házában a világ szájára adja. Ajánlatát tehát elfogadtam s neje lettem, annál is inkább, mert boszum kiviteléhez ezt találtam a legjobb alkalomnak. Mert megesküdtem, hogy megboszu- lom Mericzky halálát. Megesküdtem az oltár előtt hamisan — folytatá fokozódó hévvel — hogy első eskümet megtarthassam. A világ előtt neje lettem önnek, de csak a világ előtt. E ház küszöbén belül idegenek leszünk egymásra nézve. A 't akarom, hogy « uein viszonozott szerelem sióm ja gyötörje h hogy szenvedje át százszorosán ama kínokat, melyeket én Mericzky halála miatt átszenvedtem.
FraiiCehCo haraggal vegyült bámulattal néz az ifjú asszonyra s gúnyos hangon mondja :— Lám! ismételten bebizouyol, hogy a rózsának tövisei is vaunak. De majd rajta leszünk.

is egyik hatalmas eszközéül tekinthetők a ma- gyarnyelv megked veltetése- és terjesztésének, a szakosztály feladatát képezi ilyeuek kiadása és ingyen kiosztása is, miért a választmány egy 4 tagú bizottság álal áttanítImáuynztHtta a Pu-ztay, Hunyadi és má-ok által összegyűjtött világi dalokat s abból egy kis füzetet állított össze, melynek elfogadását és kiadását a nagygyűlés folyamán indít vány lm fogja hozni.8. A szakosztály iiiunkaprogrummja s ügykezelési szabályzatának kidolgozásával Kondor Ferenc/. szakosztályi alelnököt bízta meg, mely muiikaprograiumot u múlt választmányi ülésen megvitatott s most a nagygyűlésnek elfogadásra ajánlja.9. A .Dunántúli Közművelődési Egyesülettel azon czélből, hogy a szakosztálynak kedvező feltételek mellett ahhoz tán csatlakozni lehetne, érintkezésbe lépett, de miután annak alapszabályai értelmében, csatlakozás esetén, tagsági dij- jövedelmünknek felét annak pénztárába kellene b* fizetnünk, mely anyagi erőnket csak apasztauá, — e tervről egyelőre lemondott a választmány.10. Beszerezte a szükséges naplókat, u. m. tőizskönyv, jegyzőkönyv, pénztári napló s iktatót.11- A pénztárt egy bizottság által folyó évi aug. 28 án átvizsgáltatta s a befolyt ajándékösz- szegből 500 fi tót miut ulapvagyont a takarékpénztárban gyíimölcsözőleg elhelyezett.12. Megemlítésre méltó, hogy a muraszombati ga/.d. fiókegy let elhatározta, hogy a jövő évben ismét ingyen kioszt tagjai közt magyarnyelvű naptárakat, a mi ügyüukuek szintén előnyére szolgál.Előterjesztését az elnök hivatkozva azon veszélyre, mely nemzeti nyelvünket a szomszéd Stájerország felől fenyegeti, a következő bu/.ditó szavakkal fejezte he: .Bízzunk azon lelkes sereg tartós, átérzett haza fisagában, mely az alakuló ülésen oly nagy megnyilatkozását adta igaz, őszinte hazafijáéának h akkor a magyar szellem gyújt lángot, a hon*zeretet édes magyar hazánk iránti szeretet lángját, járásunk minden lakójának szivében.*Ezen elnöki jelentés örveudetes tudomásul vétetvén, a választmány eddigi működéséért köszönet szavaztatok.TI A számvizsgáló-bizottság beterjeszti jelentését, mely szerint a szakosztály pénztárát, illetve a pénztáruok számadását megvizsgálvák, azt 723 frt 45 kr. bevétellel, 223 frt 45 kr. kiadással. 500 frt takarékpénztárban elhelyezett tőkével és 20 kr. pénztári maradváuynyal helyesnek találta.A jelentés tudomásul vétetvén, a pénztáritoknak a feimeutvéuy a szokásos fenntartással megadatik. (Vége köv)Hírek és különfélék.— K o s t u l l i  F e re n c z  — mint a ,M —g* Írja — vasárnap okt. 28-án reggel 10 órakor érkezik Budapestre. Kossuthnak hazajövetelét tudvalevőleg befolyásolta azon körülmény, hogy az olasz királynál eljövetele előtt tisztelegni akart, megköszönve azon vendégszeretetet, amellyel az olasz nemzet és a királyi család Kossuth Lajos és gyer-hogy e töviseket eltávolít,-uk. Majd észre fog térni galumbccskám. Egy időre magára hagyom, hogy legyen alkalma gondolkodni a felett, a mit most mondott.Ezzel otthagyta Anunciátát s szobájába vonult.E h múlt nap után, de az ifjú férj nem tudta nejét megszelídíteni.Szenvedélye egészen őrjöngővó tette. Kért, künyürgött, rimánkodott szerelme viszouzásáért, de a nő baji hatatlan maradt.Ha tombolt haragjában, a uő bezárkózott szobájába s két-három napig sem mutatta magát.Egy darabig magába fojtá a már-már kitörő indulatot, s némileg uralkodott, érzelmein.Fruiice.'ca egy este bortól felhevülten jött haza s a szőlő nektárjától szenvedélye hatványozott mértékben nyilatkozott.Nagy zajjal kereste föl neje lakosztályát 8 ismételve kérte a bebocsáttatást.Tagadó válasz jött. Dühöngő haraggal feszítő herkulesi vállait az ajtónak s az többszöri ismétlésre recsegve dőlt a szobába.Anuuciuta éles sikolylyal ugrott föl parnla- gáiól s toilette asztalkájának fiókjából egy fényes tárgyat rántott elő s mint a bosszuállás angyala állt a férfi előtt kiegyenesedett termetével.— Francesco! távozzék e szobából, vagy gyilkosa leszek, mint ön volt Aladáromé.— Jogom van itten leuui! feleségem vagy! kiáltá a férj » ölelésre tartott kezekkel közeledett Aiiunciátához. ki kezében ugyanazon tőrt villogtatta, nielylyel Fruucerco Mric/kyt meggyilkolta.D.ihös szeuvedélylyel foga meg h uő kezét, 
de az könnyedén siklott ki ujjai közül s a tőr 
jól irányzott döféssel először a férj, azután a nő 
keblébe mélyedt.Rettenetes válópör volt az, a mi lefolyt közöttük.



mekei iránt viseltetett. Ezen tisztelgés idézett elő változásokat Kossuth baznjöveteléuek időpontjában.
— A  polg. ház&sságjogi eljárástervezete az igazságügyminiszteriuniban teljesen elkészült 8 még egy revízión fog kereszt ülmenni, amelynek megtörtén'ével alkalmasint már a jövő folyamán a képviselőliáz elé kerül. A törvényjavaslatot a jövő év első felében, valószínűleg min járt a budgelvita után napirendre fogja tűzni a képviselőliáz. A  javaslatnak a jövő folyamán való törvényerőre emelését szükségessé teszi az a körülmény, hogy a polgári házasságkötést a kormány 1896-dik évi január hó 1-jével életbe szándékozik léptetni.— K ö sz ö n e t. A magyarositási és közmi-velődési szakosztály elnöksége, mert a battyándi olvasókör részére hat darab különböző könyvet, mégis a szakosztály nagyon tisztelt elnöke saját könyvtárából bárom darabot, összesen 9 könyvet volt kegyes ajándékozni, ezen nagyb csfi adományáért fogadja az olvasókör leghálásabb köszönetét. H o r v á t h  L a j o s ,  elnök.— OrwzAgoN vA*.Arm ik. Az idei Teréz* vásár nem felelt meg a hozzá fűzött nagy várakozásnak, miután a most már mindennapivá lett eső azt szépen elmosta s a vásárolni óh ajtó liugy « ámn népséget a piaciról elhajtotta.— lio tfc iifli-iila j» ilv á n y . A magyar gaz- dasszonyok országos egylete által a Kossuth Lajos emlékére teendő alapítvány czélj&ira eddig 1901 írt gyűlt egybe. A nevezett egyesület most ama kérelemmel fordul Magyarország hölgyeihez, hogy a hilhatatlan hazafi nevét viselő alapítvány létesítő'éré bármily c<ekély adományt tKo->utb koszoiu-alapitvény * megjelöléssel özv. D uujanicb Jáuosué egyleti elnök czimére (Budapest. VIII. k. Pál-utcza 2. sz.) posta-utalványilag annál is inkább mihamarabb beküldeni szíveskedjenek, mert a fölállítandó alapítványi helyre e|i*ó sorban a szabad'ágliarcz bajnokainak már jelentkezett árvái fognak felvétetni.— Ily  m e ii . Iloímann Manó köziga/g. végrehajtó a napokban jegyezte el Tausz Károly kováé hűlni lakosnak szellemdus bányát: Szelinát Kívánunk sok szerencsét az uj frigyhez!— l-o|»A*». Bayer Jenő bodóhegyi vendéglős piiczéjéből folyó bó 14-éii virradóra 30 frt áru zsírt, 20 frt értékű pálinkát, a mészárszékből 60 kilo húst s 5 frt áru zsírt ismeretlen tettesek elloptak.— lle g h ív á s . A szombitbelyi ifjúság egy része október 23-án a .Hungária* dísztermében felolvasással egybekötött jótókoiiycr.élu tánczkoszo- ruc'kát rendez. A tánczvigalmat megelőzi Fidelio ismert hírlapírónak felolvasása. Belépti díj; Sze- mélyjegy 80 kr. Családjegv 4 személyre 2 ft 50 kr.— A  BorowM-HofTmaini párbaj ügyében e hó 13-áu volt a végtárgyalás a bpesti törvényszék előtt. A párbajt egy bálon elkövetett, sértés miatt vivtak a felek, kik közül H< ff uann, ellenfelének — golyójától találva — oly súlyos sebet kapott, hogy áz orvosok lemondtak volt életéről. H öinaim életben maradt, de btllását elvesztette. — A vád- és védbeszédek után a törvényszék tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdették az ítéletit, a melylyel Boross Dszíót egy «vi, Hoff- mann Jánost barom napi államfogliiz.ra ítélte.— V é le tle n  Ie * tv é r g jilla <► •»«*Ag. Pozsonyban nagy szenzác/.iót keltett egy B/omo u eset, melyet a gyermeki vigyázatlamag idézett elő Kantit Imre 14 éves keresked-Imi akadémiai tanuló a náluk lakó szobaur fegyverével játszva, tréfából czélba vette 16 éves bátyját, ki szintén akadémiai tannló. A fegyver elsült « a vágott ólomtöltés a fiatal ember gégéjét úgy szétroncsolta. hogy a szerencsétlen azonnal meghalt. A kétségbeesett tettes az ablakon át akart kiugrani, özvegy anyjuk pedig eszméletlenül rogyott össze.— Wégysiaere* gyilko«M Ag. Periasz to rontálmegyei községben az elmúlt héten négyszeres gyikosság történt. Kenchuer Lázár izraelita kereskedőt s nejét a boltban, két gyermekét, kik 5 és 7 évesek, a szobában találták meggyilkolva A gyilkosokat Perez Luku s Alaxa és Marincser Gilisa mindhárom perlaszi gazda személy ében elfogták. Tettük iudoka a következő: Börzén játszottak. a mi az ottani parasztoknál nem ritkaság. A kötéslevelek Kerscbernél voltak. El akar ták tőle kérni mm'bogy azonban nem adta, meggyilkolták őt és C'Hludj&t n miudeiiöket elvették. Gaztettüket beismerték.— H ír e k  /.ulAUol. Z a l a m e y y e  tőispánja a következő szolgabirákat helyezte a t : Bölcs Sándort Csáktornyáról Perlakra, Kolbenscblag Bélát Rácsáról Csáktornyára. Sólyomv Tivadart Poriakról Pacsára, Kovács Rezsőt T apó lezárói Keszthelyre és Polgár Bélát TapolezAra. — K e s z th e ly t  dr. Nenmark Bála orvos indítványára adakozás folyik a gyógyító serum megszerzése czéljából. -  

A l s z e g i  Alajos polg. isk. tanár és Szommer István ni. kir. adótárnok C áktornyán a napokban ülték meg működésüknek 25 éves jubileumát.— A  s z i l

r é t  az egész megyében nagy részben bevégződött. A termés sokkal jobb volt mint tavaly különösen Badacsonyban. F. A.— V ége az „ol»«U“ -unli ! A folyó évtőlkezdve a katonai kötelezettségüket teljesített honvédek nem kapnak többé elbocoíjtó levelet b iliéin könyv* esket, melyben mindazon adatok foglaltatnak, melyek az „obsit* bán is felsorol'a vannak s ezek még ki vannak egészítve azzal, hogy mily népfölkeló szakaiba van az illető beosztva.— K d l l l o t t  széllévensző • s z á ll ítá s .kormány — tekintve a Francziaországban fellépett újabb szőlőbetegségre, melynek neve gym- n őse bacillaire — betiltotta a külföldről való vesszőbe hozatalt. A külföld alatt ezúttal az osztrák tartományok is bennfoglaltatnak.Vegyes rövid hírek.
A m e g y é b ő l .  A  k is  c z e l l i  kői ház bokréta Ünnepélye varmegyénk alispánja jelenlétében folyó hó 18-án megtartatott. — R o h o n c z o n  a vörheny járványszerüen fellépvén, az iskoláztatást be kellett egy időre szüntetni. — J u r a s i c s  Gyöigy szt.- péterfai lakos 72 éves * mb«r fahullailék szedés végett az erdőn volt, f. hó 13 án hazafelé menet azonban srivszél büdösben elhalt. — l o t k e r e s z t u r  község elhatározta, hogy tekintettel a község elöljárói teendők halmazára, a biró fizetését felemeli.__ F ő i s p á n  u r  ő miiéit. Herbsl G *za felső-eőriszolgáról tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki.__ Q e s i c s  J á n o s  rátkalaki lukós elun b teg f. bő6 án lakásától 200 lépésnyire levő «/il« af«ra fel- akasztotta magát. — A  S z e n t-  G o t th á r d ó n  épült dohány-gyárat az állam már átvette az építészi vállalkozótól. A munkásnők tanítása, mihelyt az első dohány-szállítmány megérkezik, kezdetét veszi..4 lia z á lié l . S á n d o r  szerb király Budapestről való elutazása előtt Hyerouymi belügyminiszternek, valamint Kotz báró vezérőrnagynak az első osztályú Takova rendet küldte. — P a l o t á s y  zenedarabjaiból a 10 ezredik példányok jelentek meg, a szerző nemrég ehali Iliit. — A  B a r o s s  G á b o r - 

s z o b o r  alapja javára ez ,dő szerint a leszánntoló- banknál 92 239 frt 62 kr. van.A k ü lfö ld r ő l. F iu m e  v á r o s a  Wekerlét, Szilágyit, Ciákyt a márczius huszonnegyedikén az egyházpolitikai törvények megalkotása körtiii érdemekért egyhangúlag díszpolgáraivá válasz-tottu. __ A  , R e f o r m *  szabadkőműves páholy 500koronát küldött a Stefánia szegény gyermekkórháznak, hogy ezen az összegen a difteritisz gyó gyitanára szérumot szerezzen be. — B o n n e v i l l e  
k ö z s é g  lakosságát hallatlan bűntény tartja izgatottságban. Egy huszonhárom éves asszonyt uénje elevenen elégetett, úgy, hogy előbb a szerencsétlent __ mig aludt — p troleurnmal leöntötte.IM aczI A rak :A nap és éj hossza.

Oktbr. A  IIH|» A  h o l dkel “yU|í kel Uy“.B 1 k̂ 1 szik szik
1 4 . 5 51 5.12 2 43 19.21 {lö . 5 53 5. 9 3 8 11.32
1 6 . 5.54 5. 7 3.29 regg.
1 7 . 5 56 5. K 8.45 0.4418. 5 57, 5. 3 4. 0 1.55 |I» . 5.59 5. 1 4.13 3 620. 6. 1 4.59, 4 26 4 17

Budapesti gaboBúza méteruiázsánként 6 60Rozs > 5- —Árpa J 5.30Zab » 5 80Tengeri , 0.—Köles 0 . -

Búza — 5.40 Árpa — 5. — Rozs Zab —
550 6.— 4 30 0 — 0 —

\  y i  I t t  c  r.
K rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.U onnohorn R kir- ad ’ " ‘  Mironeí*™ncllllCUCl y VJ. Zürichben, privát megrendelőknek 

lakására közvetlenül szállít: fekete, feliér és színes se- 
l)emszöveteket, méterenként 45 krtói II fr t  65 krlg pos- 
tahér és vámmentesen, sima, csíkos, koczkázott < s miuiá- 
zottakat, damasstot síb. (mintegy 240 különböző minőség 
és 2000 külöinböző szia s árnyalatban) Minták pósta- 
fordulőval küldetnek. Svajczba czimzett levelekre 10 kros 
és lev •lexőlapokra í> kros bélyeg ragasztand.í. 1

llázbérbcndás.Vas V -  esésen, közvetlen a templom mellett a 108. számú
ház, vendéglő és üzletegy hold földbirtokkal haszonbérbe vagy végkép eladd 1895. január 1-éig és naponta elfoglalható ,

Kovács Mihály
v e n d é g lő s  V a s - V e c s é s e n , «. p  S z a r v a s ia k .

H I R D E T É S E K .
Legbiztosabb óvószer a knlern, bagymáz és egyéb 

fertőző betegségek ellen ! !T ö k é le te s  fertötlenllé*! TeljeNen Hztiglalan !

Vnaüködö tözegszóró-closettek. / A y
Belföldi és külföldi szabadal- / &  

mák ! Szobai áruyékszékek /  Jkbán Árnyékszék-beren- S  /  és szagtalanító
dezések, — kórházak, /  y /  tőzegpori Tőzeg- 
laktanyák, iskolák, A b » > / a l O B i !  Mindennemű 
ipar vállalatok, /  tőzeggyártmány nagy
szállodák s atb. /  S S  • * /  raktára

részére. / . v v ' /  raatara.K ü l ö n l e g e s i g :
L e g b iz to s a l^ /^ ^  emberi és városi hulladékok
ovószer • f ,, A , ny  jpuri- s gazdasági értékesítése.

? > ? . ' ' ' /  Várostisztitási és elfuvarozási 
vállalatok sze.vezése. Miitrágya- 
gyártás. Részletes tervekkel, költ- 
ségekkel és eredeti igazolványokkal 

szívesen szolgál az igazgatóság.

Az országos közegészségagyi tanács ál* 
tál többszörösen ajáulva ! ! !

4 . -5 30Hajdina 0.— Lenmag 10.— — Kukorica — 5.50K ö le s -------4.50
5.055606.150 . -0.—

3375 04. Póthirdetmény.A muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság közhírré teszi, miszerint a Vasvármegye árrapénztára végrehajtatnunk L bár István ueje szül. Mácsek Teréz és L bár Teréz völgyesi lakos végrehajtást szenvedők elleni 52 forint 05 kr. és jáiulékai iránti végrehajtási ügyében 2635/94. sz. alatt kibocsátott árverési hirdetményben a völgyesi 46 és 77. sz. tjkvbeu foglalt ingatlanokból Lubár István es neje szül. Mécsek Terézt egy fittesen illető V, részre és pedig a 46 sz. tjkvbeu A. j- 10c,/c. hszsz. ingatlanból 18 Irt, — n 134/5. hsz- Számuból 46 frt, — a 134/b. bszszáiuuból 15 frt,— a 167 c. bszszáiuuból 29 frt, — a 199, b. hsz- s/ámuból 3 frt, — a 205, a. hszszámuból 27 fi t,— a 147/a. bszszáuiuból 32 frt., — az 56/5 hsz- számuból 41 frt, — az 56/6. bszszáuiuból 72 frt, a 9 l/a/2. bszszáiuuból 50 frt, — 77. sz. tjkvbeu A. f  68/c. bszszáiuuból 78 frt kikiáltási árban a 2635/94. sz. alatt kelt árverési hirdetménynyel 1894. évi o k tő lie r  2 3 -ik  im p já iin li d . e. ÍO  örAjAru kitűzött árverés az 1881. IX  t. ez. 166 §-a talapján a muraszombati tkpénztár végrehajtató érdekében is 110 frt tőke követelése és járulékai kielégítése végett megtartatni fog.Miről az érdekeltek értesítettek.Muraszombat bán, a kir. jái ásbiróság mint tkkvi hatóság. 1894- szept. 20MÁLYUSZ, kir. aljbi ró.
mindenféle

párti- és alkalmi-árukra!!!
kereske-Csődtömegek és feloszlott üzletekből legolcsóbb bevásárlási forrás

— •—  o dők és dohány-árasoknak, o ----------------
P R Ó B A - Á R J E G Y Z É K :

I tuczat sima v. faragott
fa szivar- és szivarka-
szipka 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, frt 1.— 1.20.

90, frt 1— 1.50, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 12, 18, 24 egész 36 

forintig.
Valódi borostyánok j»rSS‘
1.—  1.50 2—  2 50  3 . -  

4 -  5 —

I tuczat sima és faragott
valódi tajték és valódi 
borostyán szivar vagy szi- 
varka-szipka 50,60, 70,80

I tcz. valódi tajték pipák i Különféle
kínai ezüst kupakkal, Rá
kóczi és debreczeui forma
frt 9 . -  1 2 — 15 — 18 -  
24 — 30 — 36 42—  48 — 

54 — 60. -

szárok, dohánytartok és 
zacskók.

Téli áruk, bőr- cs faáruk

norinbergi és diszmii, min
denféle kefék, ruha-kel
mék, já ték szerek , selyem 
kendők, ingek, nyakra-

v2rak’  étm kirakatba valótárgyak Páriából.

Rendelések készpénzért 
vagy utánvétellel.

B R A U N  E . B U D A P E S T ,
V I. kerület, Andrássy-ut 21. szám, Petőfi-utcza sarkán.

Nyomatott Grünbauin Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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