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Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a
szerkesz.őséghez intézendók. 

K é z ir a to k  v is s za  uem  ad a tn ak .

övre
szám

E l ő f i z e t é s i  i r t
8 frt. Félévre 1 frt. 50 kr. Negyedévre 75 kr. 
ára 10 kr. — Előfizetési pénzek és r  e c 1 a m a-
t i ó k  a kiadóhivatalhoz intézeudök.

Hirdetési díj : I hasábos peiitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr. 
többszöri hirdetésnél soronkint li kr. Hélyegdij 30 kr. 

Xyilt-tér petitsora 25 kr.

Az egészségről.
Legdrágább kincsünknek — az egészségnek — értékét rend

szerint akk< r vagyunk csak teljesen méltányolni képesek, midőn an
nak Injával vagyunk s rendesen csak a beteges állapotban látjuk 
át, mennyit veszítettünk elveszítésévé! annak : amit tulnjdonképen 
semminek sem tartottunk, melyet egészen természetesnek találván, 
annak nem létezhetését feltételezni sem akarván: megbecsülni, őrizui 
s ápolni kötelességünknek nem ismertük. Munkás elme, munkás 
kéz, az jó egészséggel párosulva, megszerzi mindennapi kenyerét a 
szellem s a kézmüvek munkásainak, de hiába való minden szorga
lom és iparkodás, ha a test felmondja a szolgálatot, ha betegek va
gyunk. — Mindig igaz marad a közmondás: egészséges testben, 
egészséges a lélek.

Ha kissé körülnézünk társadalmi rendszerünk s állapotaink fö
lött, mit tapasztalunk ma? —  Betegség esetén a gyógytudomány 
minden eszközét mozgásba hozzuk, a betegség elűzése s a kóranyag 
kitakarítása végett — ami ha sikerül, újra nem gondolunk 
az egészség megóvására. — Pedig fontosabb, százszor fontosabb volna 
az egészség megőrzésére törekedni, mint annak elvesztése esetén 
visszanyerésére iparkodni.

Ha már oda jutottunk, hogy csakugyan betegségek látogatnak 
bennünket, saját magunk, s hozzánk tartozóink iránti kötelességünk, 
az orvosi segély igénybe vétele, — de mindemellett fenntartom állí
tásomat, h gy inkább — százszor inkább — jobb megőrizni egész
ségünket, mint betegség után visszanyerni; azt, mert az egészséget 
nem lehet hasonlítani a kártyajátéknál elvesztett pénzhez, melyet ha 
a játékos viszanyert, vigasztalva van, s ha még tán kamatostul jött 
meg elveszített pénz, némi örömöt is érezhet (ha örülni tud más 
bukásának) de a betegség kínjaiért — még ha az egészség hatvá
nyozott mértékben jönne is meg, — semmi, de semmi kárpótlást nem 
nyújthat, inkább hasonlít a betegségbe esett test, az elromlott órá
hoz, melyet bármennyire igazitunk-javitgatunk, mégis megmarad ál
lapotában, vagy pedig az első elromlás után jobban ki van téve uj 
bajoknak. így vau az egyszer kétszer betegségbe esett test is; biz az 
fogékonyabbá lett az idő viszontagságai, s az élet kellemetlenségei 
iránt, mint a gondosan ápolt, s a betegség által még meg uem fer- 
tőztetett test.

Csakhogy nem minden embernek ada'ott inog a tehetség, mi
szerint testét kellőleg óvni s ápolni tudná; — uem mindenki jutott 
a szeszélyes sors kegyéből oly helyzetbe, melyben kellőképen volna 
módja e drága kincset megőrizni.

A tudatlanság s a szegénység, ezek rendesen esküdt ellenei s már 
csirájában elfojtói minden jönak s nemesnek. Nálunk, hol a tudatlan

T Á R C  Z  A?”
Nőtáras uram és Mihály gazda beszélgetései.

Mihály: Bizony, nagyon odáig van szegény Piros koma ! Nem hiszem, hogy 
tovább vigye már — mint egy pár napig. Ma reggel hogy meglátogattam, 
nagyon megkért, jöjjek a nótárius úrhoz, lenne szives este felé átnézni, 
mert végrendeletet akar készíttetni. — Megtettem, miért ne tenném? — Az 
ilyen beteg ember szinte könnyebben érzi magát, ha egyszer a földi dolgait 
rendben látja.

Xotárus: Okosan tette gazd’nram; majd úgy öt óra felé átmegyek, 
addig gondoskodjék, hogy elegendő számú tanú legyen.

M. No-no majd eljárok benne. Mondja csak nőtáras ur, hány tanúra 
lesz szükség! Annyit már én is tapasztaltam, hogy nagyon vigyázni kell az 
ilyen dolognál; most a kaszálásra lesz két esztendeje, mikor az öreg b'rónak 
a veje meghalt; úgy megírtuk, és meg is bizonyitottuk a bíróság előtt ho
gyan mikép volt a végrendelet, azután mégis — én nem is tudom miképeu 
lehetett — azoknak adott igazat a bíróság, kik a végrendelet ellen pereltek, 
pedig hát azok hamisságban jártak.

N . Biz édes barátom a végrendelet készítésénél igen szükséges, hogy 
az ember szem-fül legyen, mert erre nézve az 187(1. évbeu hozott törvény 
nagyon Í3 szigorúin intézkedik s a törvény rendeletéinek figyelmen kívül 
hagyása esetén, a végrendelet annyi, mintha uem is volna. A legtöbb eset
ben azután a vesztes fél a helyett hogy megnyngdnek ubo.in, hogy a törvényt 
minden embernek kötelessége megtartani, ro^z lélekkel és ostoba fejjel tele
jajgatja a talut azzal, hogy „hamisak a fiskálisok, elzavarták az igazságot* !

Miután a szükséges tanukról beszélünk, hát nézzen utána gazd uram 
hogy kettőnkön kivül jöjjön még két tanú, akik közól legalább egyik - 
Írni és olvasni tud. —  Mert azt parancsolja a törvény, hogy ha valaki ér
vényes végrendeletet akar kiállítani, akkor ha ő maga megtudja írni, úgy 
két tanúra vau szüksége, akik közöl az egyik tudjon Írni és olvasni, ezek 
előtt a végrendelkező kijelenti, hogy igenis, a mit itt bírtam, ez az en vég-

Od zdrávja.
Zdrávje, kakti nepreczenyen kincs nas, li teda známo popunoma 

za vrejdno prestímati, gda onoga nemaiuo; i redovno li vu betezs- 
noj sztávi nasaj pievídimo, kelko szmo z-zsnyim zgűbili. Nyé cslo- 
vek — tak crkoucs — za nika drzsí, tak stíinavsi, kaj ono nyega 
nigdár neodsztávi, kakoli de szi csinio; záto uiti nescse za szvojo 
duzsnoszt szpoznati, kaj bi je postüvao, varvao i na nyé szkrb meo. 
Neobtrüdjena pamet, delavne roké — z-dobrim zdrávjem vjedínane — 
priprávio te vszákdenésnyi krüli vszákoga sztana i réda Ifidéin. Ali 
zaniau je vsza gedrnoszt i pascslívoszt esi tejIo goripovej szvojo 
szlüzsbo, tou je esi szmo betezsni. Vszigdár isztino má eta obcsin- 
szka rejcs: vu zdravom tejli, zdrava dflsa prebíva.

Csi sze edno malo okoulizglédnemo po tiváristnoj redovnoszti 
ino sztávi nasoj, ka szküsziino? Gda nász beteg náide, vszákoga zna- 
menitejsega vrácsa krajíne nase gorpoiszcsemo, naj sze szamo betega 
kak nájbitrej moremo rejsiti; i csi sze nani tó doprineszti dá, pá 
nemáramo za zdrávje. Pa bi nam sztoukrát bougse bilou, csi bi sze 
nad tejin trűdili, kakda mámo nase zdrávje obarvati, kak nad oniin, 
kak moremo nyé, csi nasz je odsztavilo, uazájdobiti.

Csi szmo zse na tou prisli, kaj nász rejszan betegi prigléd- 
nejo, duzsni szmo tak szamim szebi, kak tini nasim vrácsuoin po- 
moucs iszkati. Ali pri vszem tóm neodsztoupim od mojega potrd- 
jávanya, kaj je sztoukrát bole obarvati zdrávje, kak oui po betegi 
nazájditi — ár zdrávja nemoremo priglihávati k-tim zakártaniw 
pejnezam, stere csi kártas nazáj dobi. troustan je, i csi nyerni oni 
escse leliko z-interesom vrét nazáj prído, tüdi nikeliko radoszti bo
csüti (csi sze zná radüvati nad kvárom blízsnyega), ali betega mouk 
nain, csi bi zdrávje rávno po deszeti göbáj nazáj doubili, nika nemore 
povruouti; to v-beteg szpádnyeno tejlo je priglihuejse k-toj pokvar- 
jenoj vöri, stero kaksté poprávlati dámo, izda je nej popolno dobra, 
ali pa escse vnogokrát bole pokvarjeua, kak je vu zacsétki bila. 
Rávno sze tak gödi z-onim tcjlom, stero je zse nisteroucs obetezsalo'; 
ár nyerni vsze bole skoudi kak ovomi, 11a stero je szkrb bíla 110- 
sena, i v-stero je beteg escse nikse liüdoubo nej vezejpo.

Ali nej je vszáki cslovek tak esőden, kaj bi szvoje tejlo dosz- 
tojno varvati i nyé vrédi znao drzsati, i nej je vszáki vu onoj 
szrcsnoj sztávi, kaj bi keliko-teliko prémocsen bio ete drági kincs 
szvoj varvati.

Neznanoszt i szirmastvo szta redovno dvá priszézsniva protivníka 
tak zdrávja, kak vszega dobroga ino plemenitoga. Csüdo je, kaj pri nász, 
gde to neznano i szinnasko lüdsztvo vu máli, kmicsni i necsíszti 
hizsicskaj prebíva, escse telko zdrávja jeszte. Ete násztaj tou szve- 
docsi, kaj szó uasi liidjé krepkoga zrásza.

Goszpon notánisa i Miska gazda zguesávanya.
Mihály. Bogme szó te sziromák Piros boter jáko nevolni! Ne vörjem 

ka bi dalé liodili kak pár dnévov. Za gojdna gda szem j i  pogledno, szó méné 
jáko oproszili naj ideni goszp. notáriusi, i naj bodo oni tak dobri, za odve- 
csera naj tá pogléduejo, ár testamontom scséjo réditi dati. Tou szem vcsino, 
zakaj bi nej vcsino ? Taksemi betezsniki je vcsaszi lezsej, csi szvoja szvetszka 
dugoványa vu rédi vidi.

Xotárus. Szpametno szte vcsinili tou, drági moj g. gazda; tak okouli 
pete vöre tá prídem, tecsasz sze naj poszkerbijo, ka naj zadoszta szvedo- 
kov bode. ^

M. No-uo, vem bőm zse za tem bodo. Goszp. uotárus naj meni povejo, 
k*‘lko szvedokov de petrebno? Telko szem jász zse tüdi zapopadno, ka pri 
táksem dugoványi jáko terbej szkerb meti, ár prisesztuo koszidev bode dvej 
lt*ii ka szó brit ara zet mrli ; tak szmo popiszali i rávno tak szmo szve- 
docsili pred biroviov kak je bio te testamentum, pa dönok, jász nevem Kak 
je tou mogoucse bilou, ka je  birovia onim dala praviczo, ki szi prouti 
testamentomi touzsili, bár szó onipo hamicsii liodili.

X. Bőgnie drági moj priatel, pri rejeuyej testamentoma je jáko potrejb- 
naj te cslovek okou i víihou bode, ár na tou gledoucs tá vu 1876-leti priuo 
nesena pravdaleduoszt jáko osztro zapovedáva i csi 11a oua ne pazimo, je 
tolko dobi uaues nej bilou testamentoma. \ uogokrát vu táksem dugoványi 
te zgiibécsi meszt.o tóga ka bi zadovolen bio sztem ka pravdaleduoszt more 
vszáki cslovek zdrzsati, z-lagojov düsnovesztjov z-práznov glávov c/.ejla 
obcsino objajocse sztem ka szó „hamicsni ti fiskaliske, preobrnoli szó praviczo.*

Pokodob szmo szi gucsali od ti potrejbni szvedokov, naj gledajo drági 
moj gazda, ka zvöu náj dvöj, escse naj dva szvedoka prideta, med steriraa 
koucsimár naj eden piszati i esteti zná. Ár tou zapovedáva te pravdaleduoszt 
esi sto sztauoviten testainális scsé vöposztaviti, teda esi onoga szám zná 
napiszati, tak potrebüji dva szvedoka, műd sterinia eden more piszati i 
esteti znati, pred tejmi te testa nalüvajoucsi vő nazvejszti ka tou stero je 
011 éti dőli szpiszao je ryegvo zrendeUivanye, i uavküpe podpisejo te beto- 
zseu i dvá szvedoka, ali pa esi te eden szvtdok uevej piszati, i uy.gov imé 
ov podpise, ou morc krizs dati; ali pa, ka sze uajvecskrát zgodi, te hetes-



s szegény nép — tenyérnyi ablakokkal ellátott szobácskábán I 
Vonja meg magát, sokszor malacza s baromijaival egyfltt; csudálatos, I 
hogy az egészség-ügy olyan, mint a milyen lábon az ma áll. Ez csak I 
u nép erős szervezetét mutatja.

I)e végre a legerősebb, legtmlósabb s legjobb módú ember is 
alá vau vetve a betegségek ezrei hatalmának, — s mindenkinek érdeke 
tehát megtanulni, hogy lehet óvni és ápolni az egészséget.

Az ápolás módját különben elmondják a szakemberek, nem aka
rok én kontárkodui; c rövidke czikkel csalta közfigyelmet kívántam 
e tárgyra felhívni, s a szakértőknek becses figyelmébe ajánlani, kik 
legilletékesebbek a hozzászólásra s útmutatásra, — végül pedig ki
fejezni, hogy a néptanítóra az egészség óvása s ápolása körül szintén 
missio vár, — mert sokszor találkozik nem keresett alkalom, — hogy 
a növendékek figyelmébe ajánljuk: mennyire fontos az egészség, s 
figyelmeztessük őket arra, hogy a könnyelmű ineghülésuek mily kí
nos következményei lehetnek; hogy a túlterhelt gyomor mily nyava
lyáknak lehet előidézője. Szoktatás, oktatás — a legfőbbel — a pél
daadással karöltve, igen áldásos eredményeket hozhat, — s az öntu
dat, hogy ő — a tauitó — is járult a közegészségügy fenntartása 
s terjesztéséhez egy paránynyal, igen szép jutalom leend; — egy
szersmind megnyugtatója, biztatója s lelkesítője, addig is, míg eljön 
majdan a jobb kor, melyért hő ima epedez a magyar néptanító aja
kén. — (Mert hát reményiünk ám mi is t. olvasó egy olyan jobb 
kort, melyben a törvényhozás s a társadalom leszáll hozzánk — nem, 
nem leszáll — midőn felemelkedik, felemeli önmagát az által, hogy 
a néptaniló fáradságos, fontos teendőit, az édes haza boldogulásának 
tényezőit — a gyermekeket — nevelő tanítókat anyagilag is érdem
legesen jutalmazza. — G00 frt minimum fizetés, — édes Istenem! 
mily hálásak tudnánk mi ezért lenni, — s pedig mily sok gazdag 
mosolyra nyitja ajakát ily összegecske említésénél.

„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága“ mondja a költő; 
virág a gyermeksereg, mely érett gyümölcsösé lesz a tanítók kezei
ben s támaszává a hazának!)

Bocsánat a zárjel közti befejezésért, mely tulajdonképen nem 
tartozott tárgyamhoz, de a vér nem válliatik vízzé, s a tanító nem 
tagadhatja meg magát!! KÁPLY LAJOS, vándortanitó.

Gazdasági figyelmeztető az évnek minden Nőnapjára
vagyis: m i mindenre kell a gazdának egy év lefolyása alatt gondolni, ha azt 

óhajtja, hogy minden dolga rendben legyen.
Áprilist Imii.

Ami gabnakészlet van még e hónapban, azt nemcsak átforgattatni, de 
átrostáltatui is kell, nehogy a zsizsik tanyát üssöu bele. S a magtárt álta
lában ki kell tisztogattatui. Most kell a burgonyát is kiválogattatui az ülte
téshez ha, az őszszel meg nem történt volna. A  szalma-tetők javítását, iga
zítását muukába kell e hónap vége felé szintén vétetni, nemkülönben az 
uj építéseket is megkezdeni, s hozzá kell fogatni az épületek javításához is. 
A  mezei utak javítását meg lehet kezdeni. Tisztogattassuk ki a kutakat is, 
t'a pedig úgy az udvarban, mint a mezőn és a legelőkön.

Az igáslovak s járrnos ökrök tolyvást munkában lévén, gondunk le
gyen reá, hogy sem a takarmányban rövidségük ne legyen, se gondozásukat 
el ne hanyagolják a cselédek.

A tehenek legnagyobb része most és május hónapban folyat, a folyatás 
napját tehát pontosau fel kell jegyezni. A tenyésztésre szánt borjak abru- 
kolasáról meg ne felejtkezzünk. Mig a mező aunyira fel nem vette magát,

Ali nakonczi je fndi te nájmocsnejsi, nájzevcsencjsi i rájboga- 
tejsi cslovek podvrzseni obl.iszti viiongi betegov, za velő steroga sze 
je cdnomi vszákomi vrojdno navesiti, kak má szvoje zuia\je vanati 1 

nyé naprejpomngati. . . .
Tón, kak sze uiá ono naprejpomágati, vám povejo om ki k-tomi 

razmijo, jász szem z-etiin krátkim szpíszom szamo to obcsinszko 
pazlívoszt naeto dugoványe gledoucs zselo goripozvati, i nakonczi 
vöpovedati, kaj národni vucsitelje vu varvanyi i naprejpoinaganyi ob- 
csinszkoga zdrávja tüdi velko delo májo pred szeboin, ál Miogo'ia 
naprejpríde vu souli, kaj tim málitn vucseníkom morejo raztolmacsiti, 
kakso vrejdnoszt má zdrávje, i nyé opomíuati na tou, kaj esi sze 
cslovek v-zimszkom cz’jti nepretnisleno edno malo razmrázi ali 
znáglics razszladí, kakse moke znájo za tem naszledüvati, i kaj 
vnouga jejsztvina ino pítvina kakse betege more naprejpozvati. Deczo 
11a dobro vádi ti, lepou vucsiti i nyej vuvszem dobro példo kázati, 
tou eduouk velki baszok zuá prinásati, i 0 11a záved, kaj i vucsitel 
to obcsinszko zdrávje nikeliko naprépoinága ino razsürj íva, de nyerni 
lejpi nnjem, ona záved de nyega pokojüvala, nabfldjávala ino nejtila 
tak dugó, dokecs uepride eden bougsi czajt, za sterim vszáki vo- 
grszki vucsitel z-vrejlov molitevjov zdüháva. (Ár sze i mi vucsitelje 
vflpamo post. cstenyár, kaj príde eduouk edno bougse vrejmen, gda or- 
szacski ravnitelje národni vucsitelov trűde bole oblounati d:>jo, kak do 
éti mao. Csi bi nasa nnjménsa plácsa z-600 Iirauiskov sztála, kak za
bválni bidri bi znali mi za tou, pa bi sze nej szamo eden bogátecz pri 
szpominnnyi ete máié sumo oszmejávao.

„Jeli bode szád 11a onom drejvi, stero néma czvejtja" véli te szpej- 
vecz; czvejtje je deczé ezrejda, z-ste:e zrejli szád i ponioucs domovíue 
po osznávlanyi vucsitelov bode.

Odpüszlsejnye proszim za te med zaprtkom bodoucsi dokoncsétek, 
steri ne szlisi rávno k-mojemi deli; ali krv sze nemore obrnouti 11a 
vodou, i vucsitel nemre zatajiti szebéü KÁPLY LAJOS, vucsitel.

Vértov opominye na vszaki meszecz ednoga leta
a li:  na kój vsze more vért vu tecsdji ednoga leta miszliti, esi to scse, ka 

bode p r i nyegovom vérsztvi vsze vrédi.
V u  Á p r i l i s i .

Ka sztároga szilja mámo vn lugvaj ali na podi more ete mejszecz nej 
szamo premejsamo nego na mlin telikájse prepüseseuo biti, záto 11 aj sze zsijski 
i driijga nesznájga vu nyé neszprávijo. Meszto ino poszoda szilja moremo 
dobro prevötriti.

Zdaj je vrejmen za odebérauye szemenszki krumpisov kszajeuyej, csi 
szmo to delo zse vjeszén nej doprineszli.

Na konczi etoga niejs/.ecza sze more s/.lameui pokriv vöpopraviti, teli- 
kájse i növi czimper zacsuoti ino rambe poprtjk té mejs/.ecz uioremo vréd zéti.

Polszke potij je zdaj vrejmen poprávlati.
S/.tüdencze kain pri domi kam na poli zdaj terbej zblata ocsisztiti.
Prezsnoj mál'i zdaj, gda je nepreszteuoma vjármi ali vn vmodi dobro 

moremo polagoti, nnj mára uegladij ino vuesznójgi naj nesztojí.
Krave sze etoga ino pridocsega mejszecza náj ráj ijscsejo, záto je dobro 

vrejmen zabrehanya szeli gorzaperiti.
Telcze, stere na plemeu odlocsimo, neszmiiuo brezi obroka uiháti.
Dokleu sze pole ino pásnik prav nezelenij, tecsász márhe nej terbej 

vöpüsesati ár sze néma szkój napászti.
Szvinyé zse bár té mejszecz nájdejo za szébe zadoszta vöri csi májo kre 

szébe szkerbnoga posztéra.

rendeletim, is  együtt aláírják, a beteg is, meg a két tana is vág j h 
egyik tanú nőm tud Írni. annak nevét aláírja a másik, és az Írni nei 
tudó — keresztvonást ad. Ha pedig ~ ami legtöbbször megtörténik — 
beteg nem tudja maga a végrendeletét megírni, akkor a végrendelet készi 
tesenel legalább is négy tanának kell együtt és egyszt-rre jelenleuni, a ki 
kozol kettőnek mindenesetre Írni és olvasni kell tudnia. — Ezen tanú 
egyike kikérdezi a beteget úgy, hogy a többi tanú is hallja, azután leírja 
beteg áltál előadott végakaratot, felolvassa és megmagyarázza a betegue 
es tanuknak midőn mindez megtörtént, aláíratja a beteggel, s uiryan 
nakkor a tai.uk is aláírják. -  Igen kell itt vigyázni arra, hogy a bele 
tud-e írni Olvasni — vagy nem tud — Ha tud ? úgy a fentebbiek sze 
rint elkészített végrendeletet a Herfeó páter sem döntheti meg, — de ha uer 
tud írni »  beteg, akkor ez még amit elmondottam — nem elég az üdvösség* 

*,atl akkor még mit kell még csinálni ezeken kívül ?
*'• ® btte§  sem Írni sem olvasni nem tud, azon esetben határo

zottan rendeli a törvény, hogy a végrendeletnek megírása — és mee 
m agyarázta után megkérdezessék a beteg: ez-e az ő végakarata? Szűk 
seges, hogy az határozottal: kijelentse: igenis, ezt akarom, — különben e 
akkor 13 szükséges ha a beteg írni tud — ezután a tollat megfogja, és

Din'éíliá-Í  I ni ver de! í ‘  í '14 Ír‘  » « “ • “  keresztvonalat od 
Srléutát' oT  g  g  pe‘,!g. f  " lisl'g “  hogy a tanuk mindennek meg
a nén kö - t f“ "  v.-fr.eudeleteii is bizonyítsák. Nem elég tehat ami uáluu 
hetei -i t t rer  eSe,L lZOk"“’ b,0g5, “ '''ön a végrendelet elkészült, azt 
vetkezik • Mk h'iuom otőbh aláiratik a beteg neve, azután kö
véÍren h.iet’ J 1 ,° ,U lr°  tu.c " k. bizonyítjuk, hogy végrendelkezőnek fentebl 
L T .o te l 1, “ Öntett, és az együttes jelenlétünkben ki
I  V /.'*■’ ,.agJ ;l ' ' ‘grendelet az o határozott akaratát foglalja magában, 
ezekntan e,ottani: keresztvonast adott- —  most következik csak a tanakna 
alairasa. —  Lzek a törvény rendelkezései, amik ha meg nem tartatnál 
ngy kar a papirosért, a mely arra paznroltatik ; mert ha valamelyik öröké 
áltál perrel tamadtatik meg — ngy azon örökös, aki arra támaszkodni aka: 
jo  a a ie yett bog) perre költségeskedik, kiegyezni iparkodik, és Siijto 
Viigy szalonnát takar az igazságba, melyet egyébre úgy sem használhat.

A  szóbeli végrendelet készítésénél vagy megtételénél még inkább kel 
vigyázni, mert amit a törvény előír, az többnyire rgyrtleu egy szóbeli véoren 
delelne! sem tartutik meg. Azért édes barátom, ebből a legüdvösségese' 
aniisag, /’.ogy ha az ember valamit akar, ne akkor kezdjen fészkelőd 

* * ir , '™ ’ ll0gy. r* “ * * ,i*)1 alóla a gyeként, hanem végezze el akk
és pedig dologhoz értő embernél, mik. .r még ép testtel — és ép lélekkel, » ^ •”> -------- ■■uomiici, miniM rp liCBIilt-l __ ___
kedhetik ; így bizonyosan nem ád alkalmat arra hogy a hagyaték felett per 
k«nlo urükosök meg a haló földjében is megátkozzák, a helyett, ho-v on 
két halas szívvel emlegetnék. * K  K

nik nevej szvoj testamentom dőli szpiszati, teda je  potrejbno ka pri piszauya 
testamalisa to naj menye stirje szvedoczke morejo Da ednok vkiiper biti med 
sterimi dvá zagviisno moreta piszati i esteti zuati. — Sztej szvedokov eden 
vö opita tóga betesuika tak ka ovi s/vedo tüdi csüjejo, teda dőli szpi.-e po 
betesuiki naprejdáuo szlednyo zrendelüvanye, gór precsté raztoliuacsi betos- 
uiki i szvedokom, gda sze je tou zgoudilo dá podpiszati zbetesnikom, pa 
rávno teda szvedoczka tüdi podpisejo.

Éti prevecs more paziti na tou, ja li te betesnik zuá piszati i esteti? 
Csi zná ? tak pouleg zgoráuyega naprávleni testamentom szám Herko páter 
nemore potrejti, ali csi te betesnik nevej piszati, to ka szein zse vönezvejszto 
je nej zadoszta na z-velicsauye.

M. Zvön tóga ka pa terbej escse csi ni ti ?
N. Csi te betesnik ni piszati ni esteti nevej, teda sztanovito zapovedáva 

pravdalednoszt ka gda sze zse popise i raztoliuacsi te testamalis naj sze 
vö opita te betesnik, je li je  tou nyegov szlednye z-reudelüvanye ? potrejbno 
je  naj on stauovito odgovori: t ő je  moje zselejnye, tó je escse teda tüdi potrejbno 
esi te betesnik piszati zná, —  po etomtoga primle za pero, i szvedokov 
eden gde je tóga betesnika imé podpiszano nyegov krizs tá zmála, obszled- 
nyim je pa potrejbno ka szvedoczke vszega tóga doprnesenyé na testa- 
inentonn naj szvedocsijo. Nej je zadoszta, ka je prinász med cslovecsansztvom 
náváda gda sze je testamalis dogotovo, ouoga te betesnik i szvedoczke pod
pisejo, u<jgo opervim sze podpise betesnika imé, po etomtoga: mi odszpodi 
popiszaui szvedoczke vadlüjemo, ka je  tóga preporécsauoga zgorányi testo- 
malis precsteti i raztolmacseni pred nami vszejmi vküper bodoucsimi, i on 
je vönezvejszto ka tó testamális nyegvo szb-jdnye zselejnye vu szebi 
z-derzsáva i on je  pred nami dao szvoje rouke krizs, — po etomtoga 
pride szamo podpis/anye szvedokov. — Tón szó právdelednoszti zapo- 
yedi, esi sze ona nezdrzsijo, te je kvár za papér, steroga tani zaprávimo, 
ár csi sze steri öröküvajoucsi podprávdo potégne, tak teda on öröcsnik, ki 
sze na tákse uaszlánya je bogse ka meszto tóga, ka na právdi potrosi, sze 
popascsi vözglihati, — vu tákso praviczo szvojo ali szír ali spej naj notri 
za szűcse, stero tak na driigo nemore niiezati.

Pri z-ricsami uaprvalenora testainálisi escse bele moremo paziti, tak 
ka pravdalednoszt naprej pripisüje, sze pri eduom zricsami napravle’ nőm 
testamali ne zderzbi. Z-toga je drági raoj priatel to uaj bougse vcseuyé, Csi 
te cslovek kaj scsé, uaj sze uezacsne teda gibati gda zse obesüti ka odnvecra 
vlecsejo te rogozár, nego naj doperneszé teda zrázutnuimi i ktomi deli 'raz- 
mecsimi, gda escse zdravim tejlom zprávov páraetjov prebiva, teda szlano- 
vito neda zrok na tou: ka bi nyega na nyegovo osztányeuo öröcsino, nye- 
govi tosbeui öröküvajoucsi zgroba preklinyali, meszto tóga, ka bi nye«rov 
s/.pomenek zahválnim szrdezom díesili. K  K



hogy a marha megélhet rajta, nem kell azt kiereszteni a legelőre. A sertések . 
ellenben már hínap in ísodik felétől többnyire tleg-fc találna’c od i kttn i*. ! 
A még hátralévő vetéssel sieíni kell. Az őszi és tavaszi vei és-k be még foly
vást lehet lúh-rfc vetni. A l«ug-ri, burgonya és répa iifgöltetéH most v-szi i 
kezdetét és a cs ilomAd^-vet-s is. A búza-, lóhor- s luc/.eriui-füld.k bor.uiá- j 
lását be kell végezni. A vetések gyomlál is • val is sietui k-ll. m<-rt ha jobbal) | 
felveszik magukat, sok kárt tesznek azokban a gyomlálok. A takarmány rozsot ‘ 
xnár kaszálni lehet. A b*u- és kendervetésnek e hónap vége felé vau -z ideje.

A  rétekre e hónapban mar semmiféle marhát seiu szabad r-á bocsátani.
____________ M A lt'i YÁNCZI.

Helyi cs vidéki hírek.
—  M e g n y u g v á s u n k -  és buzdításunkra szolgál megyénk derék alis- ! 

palijának azon intézkedése, mely szerint meggyőződve arról, hogy lapunk a 
nép között hazafias- és népies irányban irt közleményeivel nemcsak hiányt 
pótol — de sőt arra szükség is van, Zalainegye alispánját megkereste, hogy 
lapunkat Zalainegye szomszédos vend ajkú községeiben pártolásra ajánlja, — 
felhívta a muraszombati és szentgotthárdi járás szolgabiráit, hogy hivatalos 
hatáskörében oda működjenek, miszerint a „Muraszombat és vidéke" a nép 
között minél szélesebb körben elterjedjen.

—  I .áh n iosáa  az udv  in iá l .  Zöldcsütörtökön volt Becsben az ml- i 
varnál a hagyományos lábmosás szertartása, a mikor a király tizenkét agg- ! 
nak lábát mossa meg. Minthogy a királyné nincs itthon, a nők lábmosása 
most elmaradt. Az aggokat udvari kocsikban vitték a burgba, a hol a nagy 
szertartásteremben volt a lábmosás, mely után megvendégelték őket és min- 
denik egy erszényben 30 ezüst pénzt kapott.

— A  v a l lá s  é s  k ö z o u lá t á s i  minisztérium járásunk képviselője 
Széchenyi Tivadar gróf O méltóságának 48353 84 sz. leiratában hazafias 
köszönetét nyilvánította azért, mert nevezett gróf ur mnlt 1884. évben a 
határzárak felvételével megbízott, s e czélból járásunk több községében is ku
tatásokat teljesített Künyöki József tanárt magyar vendégszeretettel és ha
zafias buzgalommal támogatta.

— A  .v a sm egy e i g a z d a sá g i egye sü le t"  igazgatóválasztmánya 
márczius hó 6-án tartott ülésében a „muraszombati gazdakör" megalaku
lását s az arról bemutatott jegyzőkönyvet örömmel fogadta s egyúttal kész
nek nyilatkozik a gazdakörnek megadni mindazon kedvezményeket, melyeket 
az alapszabályok előírnak, megvárván ennek viszonzásául, hogy a gazdakör 
az általa foganatosítandó intézményeknek előleges tervezetét az aifyaegyesü- 
letnek bemutassa s egyes mozzanatairól értesítse. A tagsági dijakból a 
folyó év elejétől kezdődőleg átengedi az illetékes részt s egyúttal kimondja, 
hogy a kör tisztviselői mint ilyenek az igazgatóválasztmánynak tagjai.

—  Ih ieu s te n b e rg e r  K á lm á n  muraszombati volt postamestert a 
muraszombati kir. járásbíróság folyó hó 7-én a szombathelyi központi bör- 
tönbe szállíttatta. — Mint tudjuk, a vizsgálat még befejezve nincsen, és a 
beszállítás azért történt, mert a postamester által elkövetett postakönyv- és 
számadáshainisitások kiderítése, —  szakértők hiányában itt csak nagy 
költség- és időveszteséggel történhetnék.

—  A  m u ra s z o m b a t i  ip a r i s k o lá k  felügyeletére, — a márczius 
30-áu megtartott községi képviselő-testület áltál megválasztalak Gáspár 
Ferencz muraszombati plébános elnöklete alatt Hurtner Károly, Meixner Má
tyás kereskedők, Popper Károly asztalos és Kovács Károly kir. aljárásbiró.
E  bizottság folyó hó 7-én alakuló ülését megtartván, gondnok és pénztár- 
nőkul Meixner Mátyást, jegyzőül Kovács Károlyt választotta.

—  B a  r  m  o  k  e in b e rb ö rb e n . Az Agustieh-féle csernelóczi puszta i 
jelenlegi tulajdonosa gróf Batthyány Zsigmond lapunkban a gyümölcsfa te
nyésztésről irt közleményeinek életrevalóságát példákkal is akarván bizonyí
tani. a fentebbi birtokát szegélyező utakat fiatal gyümölcsfákkal ültette be.
A következő reggelre akadtak eddig ismeretlen (emberi) állatok, kik a fiatal 
ültetvényeket mind kitépték és széthányták. — Éretlen suhanezok — külö
nösen a Mura mellékén ehez hasonló otrombaságban gyakran találják mulatságu
kat. Ajánljuk a fentebb tudomásra hozott esetet csendőrségünk figyelmébe.

— H a lá lo z á s .  Stirling Antal ez. kanonok, esperes és alsó-leudvui 
plébános husvét vasárnap életének 59. évében elhalálozván, temetése keddeu 
nagy részvét inellett ment végbe.

— Lapunk k iadóh ivata la  á p r il 1-től kezdve a 
Bácz (Fu isz)-féle házban létezik .

— Nagy erdöégés. Dovecserról Írják: A gróf Ev^terházy tulajdonát képezd Deve- 
cserrel határos „Széki erdő" f. hó 2-án délben meggy uladt s mintegy 100 holdnyi terü
let lett a lángok martaléka.

— Összetévesztett gyermekek, büsszeldorfban egy anyának és leányának egyszerre 
született leánygyermeke, s amint nézegették jobbra-balra, hát összetévesztették, hogy rae- j 
lyik kié.

— M a g  y a r  a s z ta l t á r s a s á g .  R íbaszentmihályou (szeut-gotthárdi
járás) magyar ászt iltársaság alakult, melynek tagjai kötelezték magukat a 
vendéglőben megjelenésük alkalmával a tiszta magyar nyelvet használni, s 
ennek meg nem tartása esetén minden idegen szó után 1 kr. pénzbüntetést 
fizetni. —  A társaságnak eddig több mint 30 tagja vau ; jó l esik látnunk, 
hogy a nálunk alakult magyar asztaltársaság, a mely már eddig alig egy 
havi fennállása óta 16 frtot helyezett el gyümölcsözés végett iskolai ezé- 
lokra: —  nem áll egyedül a vármegyében, annál kevésbé az országban, mert 
magában Budapesten csaknem minden vendéglőnek vaunak oly rendes ven
dégei, kik ily irányban már évek óta egyesületet képeznek. — Annál 
szomoritóbb azonban, hogy nem egy értelmes úri ember találkozik Mura
szombatban, ki, ha a magyar asztaltársasággal szemben nem is foglal el 
nyílt akadékoskodó álláspontot, de legalább kedvét leli abban, hogy afelett 
élezeket faragjon, vagy tagjainak törekvését kicsinylőleg emlegesse. — 
Szíveskedjenek azok a jó  urak figyelmükre méltatni a Magyar Iskola- 
Egyesület nagyérdemű elnöke Gerlóczy Károly által az államvasutak igaz
gatóságához a magyar nyelvnek hivatalos eljárásában való használata ér
dekében intézett levél következő szakaszát: „Nem a rajongás szelleme 
vezérli lépteinket; hívei vagyunk nyelv dolgában a századokon át kö
vetett türelmi sségnek, de úgy véljük, sok tekintetben elértünk már azon 
határig, melyen túl menüi nem türelem lenne többé, hanem valóságos bűn 
nemzetiségünk irányában." — ! ! — — Ellestük a napokban két ilyen úri 
ember beszélgetését, ide jegyezzük szóról szóra amit hallottunk: A. „No már 
Freund, akármint perornljanak nekem a magyar asztaltársaság mtellesd, — 
tn  azt semel prosemper liicherlichnek declarálom; nekünk intelligens embereknek 
nincs szükségüuk arra, hogy —  pláne ilyen doctrinairektöl — magyarul ta
nuljunk; —  tanítsa magyar nyelvre a plebs-et vagy toindischt az az egy pár 
chauvinista, akinek jixe  ideája hin und her csak magyarságot hajhászui! — 
Habés reetum barátom! — feleli erre a B. ur — das war nid' iibel, ha még 
a korcsmában is egy-egy quaferka mellett ilyen nichtsniitzigerei-val hagynám 
incommodáltafni individuális szabadságomat! — Sicherrc fogom, hogy akár
melyik fantasta magyarral kiállók a pikére, ha arról vau szó, hogy melyi
künk beszél i  a magyar nyelvet grammalicailag helyesebben! — — —  —
K i ám, gondoltuk magunkban, e beszélgetést végig hallgatva — csak hogy 
mig önök uraira igy magyarul beszélnek, el méltóztatuak felejteni, hogy nem 
tudnak m agyarán!!! r. 1.

Za osztányenov járov szejádjov sze zdaj zse paccsíti morerno.
Vn jeszenszko ino járó szejáduv escse zdaj ituk lehko detelcsno sze-

hamo.
Burgundio, krumpise ino kukorczo té meszecz tnor<*mo vz-nilo szpraviti 

tak i za *elé:jo h-jte uye poláganve sze zdaj morerno szkerb- ti.
Gd<- je  potrjbno pseiiicze, d teliscse ino luezerno povlácsiti, tón delo 

ete raejszecz mon-mo opraviti.
Zd;ij je potr-jbno i szilje csijszto vöopl.ti. záto ka esi vékse zraszté 

te zse plevácsje vecs kvára kuk haszka vu '-zilji vcsinijo.
Z » poláganye poszejino zsito je te iuej«/..-cz zse d ilin* kosziti.
Ete mejszecz je dobro lenovo ino kouoplono tá posz. jati.
Na trávnike ino koselino je te mejszecz zse vecsui kak nej cseduo 

delo zsivijno goniti üli giugavo trávo dolpászti ino vküper klacsiti.
MÁRT YÁNCZI.

Doniácsi i z-vünszki glászi.
— X a  z a d o v o ls c s ln o  nam jeszte od nasega viczispána dokoncsá- 

vanyo, po s te rom szó szpoznali, ka szó nase novine za lüsztvo nüczne i po- 
trejbne, i záto szó od zalavármegyöva viczispána tüdi oproszili, ka naj sze 
szloyenszkoj veszniczaj vu zalavánnegyövi te novine tüdi pomágajo i szó z- 
ednim od szobocskoga i sztgottliárda járása szolgain ró ve gori pozvali, naj 
sze szkrbijo, ka té novine „Muraszombat és vidéke" kak najbole med lüd- 
sztvo prijdejo.

— F r a n y é  n o u g  p r l  k r á le s z k o m  d v o r i .  Na velki csetrtek je  
doprnesena pá ta lejpa sztára návada v-Becsi, gde szó szvetli král 12 s/.tar- 
ezom nogé práli. Sztarícz noug pránye je  letosz vöosztalo, da szó kralicza 
nej domá. Sztarcze szó vu koesüjaj vu králeszki grád pelali, gde sze pranyé 
noug zgoudilo, po sterom je gosztsenyé bilou, potom je pa vszáki doubo vu 
ednoj mosuyi 30 szreberni pejnez.

— O d  vá llá n -  é<» k ö z n k t a t á s ű g r in i i i i i s z t e r iu m  je  gróf Szé
chenyi Tivadar, nasega járása követi vu piszmi hr. 48353 84 zahválnoszt po- 
vedo záto, ka szó imenüvani gróf preiuinoucso leto na gorijeinánye od na 
határon najsene gráde vöposzlanomi vucsiteli Könyöki Józsefi, ki szó z-toga 
zroka vnason járási tüdi vecs veszniczaj bili, zlübéznosztjov na pomoucs bili.

—  Ih ie i is t e n b e r g o r  K á l in á n a  bodocsega szobocskoga postára je 
szobocska králeszka birovíja etoga mejszecza 7-ga v-s/.oinbuthelyszko tem- 
niczo odposzlala. —  Kak známo, prouti nyerni je vizsgálat escse nej opráv- 
leno i nyega odposzlanye je szamo záto zgodjeno, ár sze ponyem vcsíuyena 
hamicsía pri knigaj i racsnnaj éti brezi velki sztroskov i vrejmena zapráv- 
lanya nebi mogla na szveiloszt szpraviti.

—  X a  g o r ip a z l i v o s z t  N zo b o c sk i n ie s t e r s z k i  s o l szó vn niár- 
c/.insa 30-ga obdrzsánom obcsinszki uamesztuikov gvülejsi odebráni pod 
Gáspár Fereucz szobocskoga plébánosa predszedniksztvom Ilartner Károly, 
Meixner Mátyás tr/.sczi, Popper Károly tislar i Kovács Károly král. birouv.

—  S z t v á v i  v - e s l « v e e s k o j  k o u z s i.  Gróf Batthyány Zsigmoml szó 
na szvojoj cserneloszkoj (pred tón Agustichovoj) pnscsi. tüdi z-példov steli 
vöpokázati tiszto, ka szó od pouvauya szadenoga drevja vtej novinaj píszali, 
i szó kre pouti mládo szadevno dievje dáli poszaditi. Ygojdno szó sze najsli 
escse neszpoznáne (cslovecske) sztvári, stere szó té middé czipike sze vő 
szkübli i tá zlücsali. Nezrejli decski, nájhole kre Műre. vecskrát nájdejo v- 
taksen nebozsnon deli veszélje, záto da tou éti na znánye dámo, zsandáre 
na tákse opomíjuamo.

— S z ín r l .  Stirling Antal kauonik, esperes i plébános vn A.-Lendavi 
szó na vüzemszko nedelo vu 59. leti szvoje sztaioszti vn méri preminoli 
z-etoga szvejta; pokop nyihov je bio v-tork vu nazoucsnoszti vnozsine lüdih.

— Vödávár náse nouvine od 1-ga ap rila  mao vu 
Bácz (Fuisz)-ovom  hrám i prebiva.

— Pogorejnye longa. Z-Devecsera pisejo: Eszterh&zy grófa loug „Széki erdő," 
steroga határ ilo Devecsera doszégne, sze je  tóga mejszecza 2. duóvá vuzsgao, ino ga je 
okoul 100 plUgov zgorólo.

— Premejnyena decza. V-Dü«seldorfi je  edna mati i telikájse nyéna csér na ed- 
nouk porodila vszaka dekliniczo, i kak szó duezo preglejilvali szó jo vkupemejsali tak, da 
szó nejznali stero je  stere.

—  Lapunk kiadóhivatalában megrendelhetők N em en - 
esek J . nagyhirü gyártmányai jutányos áron. Az árjegyzék kiadóhi
vatalunkban megtekinthető.

— I l y  m én . Berger Jenő betűszedő a napokban jegyet váltott lapunk 
kiadótulajdonosának unokahúgával, Hirschl Francziska kisasszonynyal Bella- 
tinczról.

— Vettük Krisch János műegyetemi tanár szerkesztése alatt megjelent „Méhészeti 
Lapok" 2. s 3. számát, melyeknek bő s szakszerű tartalma a következő: Lrhet-c a kö
zönséges kúpos kasokkal okszerűen méhészkedni? Dömötör Lászlótól. — Kühne Ferencz 
és társa első magy. kereskedelmi mőhtelepe. — Az 1885. évi budapesti orsz. általános 
kiállítás szállítási szabályzata. — Országos kiállításunk érdekelten. — A méh termények 
értékesítése. — Állittassék fel minden községben isko'ai méhes, s az okszerű méhészet 
országszerte terjedni fog biztosan. — A méhlakok melegen tartásáról. — Miből épülnek 
a sejtek. — Egyesületi élet s a rendes rovatok. — E folyóiratot a társulat tagjai az évdij 
fejében (2 frt) kapják — Előfizetés utján az ára : egész évre 3 frt.

— Gr. Kreltli Béla szerkesztése alatt megjelent „Főrendiházunk reformjához a kép
viselőház vitája után" czimü milvecske. Kapható: l’allas részvénytársaság nyomdájában 
Budapesten. — Ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.

Szerkesztői üzenetek.
B. J. urnák Hdgkt. Kívánok ezentúl állandó egészséget! Látszik a munkakedv nem 

csökkent. — Csücsülök Hdgkt. A  tunyaság az ördög párnája. No, meg aztán a fúr adózás 
jutalma sem szokott elmaradni. A türelem rózsát terein. — Többeknek! Szivarvéget Hor
váth György ügyvéd ur. elhasznált bélyeget Gáspár Ferencz plébános ur, romlott ércz- 
tollakat pedig Kovács Károly aljárásbiró ur gyűjt; tekintve a jótékony czélt. tömeges gyűj
tést kérünk ! — B—fl Lajos Kagy-Kanizsa. K i Miksa Keszthely. Térszttke miatt jövő 
számunkba közöljük.

N yilttér.*)
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A tissinai Huiber-féle

vegyes-kereskedés
az árukészlet jutányos ároni átvétele mellett bérbe-, esetleg 
a házzal és hozzá tartozó szántófölddel együtt végk épen  
eladandó.

Bővebbet a tulajdonosnál a radeini fürdőben.

OQOQOOOOOOOOOOO
* )  E rovat alatt köröttekért nem vállal felelősseget a



Hölgyeink flijgyclmclic!
A negyed beálltával hidgyközönségünk figyelmébe ajánljuk a következő szaklapokat 

megrendelés végett:
I. „M agyar Háziasszony44

Háztarti'si, gazdasági és szépirodalmi hetilap, a magyar gazdass/onyok orsz. egyesülőiének 
hivatalos Közlönye, mely már IV. évfolyamban van és nagy elterjedésnek örvend. Megje

lenik minden vasárnap ..Munka után** ezimü ingyenes szépirodalmi melléklettel.
E lő fiz e té s i )  É jén  é v r e ............................. 6 frt. -  kr.

, '  r el e v r e .................................. »  »  — »
aruk ■ ) Negyed é v re ..............................1 „ 50 „

Előfizetések legczélszerübhen postantalvinyuyal a ..Magyar Háziasszony4* k i a d ó -  
h i v a t a l á b a ,  B u d a p e s t ,  v á c z i k ö r u t  20. sz. a. intézendók.

II. „M agyar Gazdasszonyok Lapja1*
Háztartási, gazdasági és szépirodalmi lap.

Megjelenik minden hó 1-jén és ló-én „Csöndes órák44 ezimü ingyenes szépiro
dalmi melléklettel.

Előfizetési ) *;?! 4 frt.

Lap

. , . F é l é v r e ..................................................2 »
arak: ) Negyed é v r e ..................................... .... 1 »

Előfizetések legczélszerübhen postautal vány nyal a „ M a g y a r  G a z d a s s z o n y o k  
a p j a “ kiadóhivatalába, B u d a p e s t e n ,  Z o l t á n - u t c z a  13. intézendók.

Mindkét lapból levelező lapon való megkeresésre a kiadóhivatalok ingyen es ber- 
inctitve küldenek mutatványszámokat.

Mimiket lapból még kaphatók folyó évi teljes példányok.
Előfizetések ezen két lap bármelyikére minden könyvkereskedésben es postahiva

talnál is elfogadtatnak. . . . . . .
A „Magyar Háziasszony44 vagy a „Magyar Gazdasszonyok Lapja- járatásával 

minden magyar nő, gazdaasszony, sokat nyer. K hetilapok mindegyikében a nők hivatá
sát és munkakörét teljesen átölelő oly sok és változatos czikkek és közlemények jelen
nek meg, többnyire női kezek által Írva s a mellett szórakoztató közleményekkel annyira 
el van látva, hogy az előfizetési árt nem sajnálhatja reá egy nő sem, a ki ismeret kórét 
szélesíteni és munkakörében tapasztalatait gazdagítani óhajtja. (18- 5 5)

Heti-naptár
1885. évi április 12-től április hó lS-ik napjáig:.

Hét napjai
Katholiku* 

és protestáns nap- I d ő j á r á s Hold fényváltozásai

V a s á rn a p  12
U t ó  113 
Kedd 14 
Szerda 15 
Csütörtök 16 
Péntek 17 
Szombat 18

fl» 1 Gyula
Jusztin
Tiburtius
Nesz te
Turibius
Rezső
Apollónia

változó, 
sok szél, néha 

eső
ujliold 7 óra 7 

perc/, reggel 
kiderült, 

eléggé meleg

Ujhold 15-én,

7 ó. 7 pk. reggel.

F e l e lő s  s z e r k e s z t ő :  T a k á c s  R .  I s t v á n .
Értekezhetni naponként d. e 10—11-ig.

K ia d ő - la p tn lu jd o n o n  : U r d n b a n m  -TI.

___________  I f l i r t l c lÓ N C k .________
23S8W4. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közbirré teszi, 
hogy a in. kir. államkincstár végrehajtntónak Huisz Péter és neje Huisz 
Anna végrehajtást szenvedők elleni 205 frt 35 kr. szőlőváltság, *i 1 frt adó
hátralék, 20 frt hadmentességi dij és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
muraszombati kir. járásbíróság területén levő Tótlak község határában fekvő, 
a tótlaki 111. sz. tjkvbeu végrehajtást szenvedők tulajdonául A. f  1 — 11. 
sorsz. alatt felvett 712. h zsz. (i7. házsz. fekvőségre 198 frt., 721. hszszámn 
fekvőségre 152 frt., 826 hszsz. ingatlanra 228 frt és a 829 ltszsz. birtokra 
207 frt becsár- mint kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a feunebb 
megjelölt ingatlanok az 188 5 . é v i  m á ju s  h ó  7 - ik  n a p já n  <1. o. 9  
ó r a k o r  Tótlakon a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át kész
pénzben. vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az I88l-ik évi november hó 1-éu 3333-ik szám alatt kelt igazságiigv- 
ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. J

Kelt Muraszombatban 1884. évi július hó 30. napján. A muraszombati 
kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. G Ö TZ, kir. aljbiro

Árverési hirdetmény.

llsz- sz- t*-Iki birtokból Kardos Józsefet illető 1. rész s 27 frtra liersltlt 
ingatlan, továbbá az 5. sz. tjkvben foglalt A  f .  1. alatti 378. hsz. sz és (10 
liázszaiuu begyvámbirtokbol ugyan Kardos Józsefet illető V, rész s 210 frtra 
bersillt ingatlan, valamint a 120. sz. tjkben foglalt A. I. 1- 2. sors;., alatti 
telki birtokból ugyanazt illetett, azonban időközi vétel folytán a 435.81 
bejegyzés szerint jelenleg Temliu Mátyás és neje Antalira' Ilonát illető \  rész 
s 104 frtra becsült ingatlan az IN * . , .  é v i  .u A ju *  hé, * . , k  „ „ „ j é , , ,  
é . IO  Ó la k o r  rotinorácz kozségbirájának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni tog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.

T f ezn‘ k,ivanók tartozuak az ingatlan becsárának 10* .-át, vagyis a 
127/a. tkvbeii foglalt blrtokreszlet után 2 frt 70 kr., az 5. tjkvben foglalt 
ni-?, „ i  Ioszlet " t;ln 21 forint., a 120. szánni teleKjegyzőkönyvben foglalt s 
együttesen árverezendő ingatlanrészlet után pedig ló  frt 40 k it készpénzben 
vagy ovailekkepes papírban a kiküldött kezéhez letenni.

\evo köteles a vételért két egyenlő részletben, és pedig: az elsőt az 
ártere.s napjától számi tandó két hónap alatt, a másodikat ugyanazon naptól 
számítandó négy hónap alatt, minden egyes vételári részlet után a birtokba 
lépés napjától számítandó ö ". kamatokkal együtt ezen kir. jbiróság mint tkvi 
na .ósághoz czimzett szabályszerű kérvény kapcsán a helybeli kir. adu- mint 
torul leteti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni 
Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűié 

árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kir. tkvi hatódig 
Tótmorácz község elöljáróságánál megtekinthetők.

A  muraszombati kir. járásbíróság mint tkvi hatóság I 884 május 2 l én 
A G U S T K U  W X G liA C Z ,  k ir.'jb iró

megállapított 
irodájában és

207.5 81. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint tol.kM nyvi hatosa* ^ f ^ L t o n a  

hogy Yusmegye árvapén/.tára végrehajtónak  kk Katóm.
János és Franoziska gyamja, úgy Bank belenézne D1,c, aröczi
kisk. Bánti Zsuzsa, Mátyás, József, Terez János: es Islvan gyamja 
lakosok végrehajtást szenvedő örökösei ellem 80 frt, n p  6 a r t  69 toké ko 
vetélés és járulékai iránti végrehajtási ügyetlen a szombathely, klrt törvény 
szék (a muraszombati kir. járásbíróság) területéhez tartom pwsaróez 97. sz. 
tjkvben Katona János és Fruucziska kislion.uk közös tulajdonául te vett A.
j  l __2 sor- 230 a 239 5 helyez, számú 86 frtra becsült telki birtokra, to
rabbá a pecsaróczi 102. sz. tjkvben BinfiZs/rcsaa Mátyás, Józsefi^Tereeie, 
János és Istváu kiskornak közös tulajdonául felvett A I. l - - e :  el.
s 770 frtra becsült telki birtok az 1SS5. í v )  m * ju »  
d é le lő t t  ÍO  ó r a k o r  Pecsarócz község birajanak házánál megtart 
nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. . e
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsarauak 10 0-at vagyis 8 irt 

60 krt. illetve 77 frt 90 krt készpénzben, vagy óvadékképes ertekpapirbau 
a kiküldött kezéhez letenni. , .. . . .

Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, es pedig, az elsőt 
az árverés napjától számítandó három hónap alatt, a másodikat ugyanazon 
naptól számítandó hat hónap alatt, az utolsót pedig ugyanazon naptol szá
mítandó kilenc7, hónap alatt, minden egyes vételári részlet után a birtokba 
lépés naptól számított 6°„ kamatokkal együtt ezen kir. jbiróság miut tkkvi 
hatósághoz czimzett szabályszerű kérvény kapcsán, a belyb. kir. adó- mint 
bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított 

árverési feltételek a hivatalos órákban ezen kir. jbiróság mint tkvi hatosag 
irodájában, valamint Pecsarócz község birájánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, 1885. évi február 11-én. A muraszombati kir. 
jbiróság mint telekkönyvi hatóság. A G G  S T IC H  P O X G R a CZ, k ivjbiro.

X  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTN

A  Bcjsjwlili hitrdCE'Hó szer*
Egy ismert magyar, balatonvidéki borkereskedő feltalálta 

azon borderitv szert, mely a legtöröttebb és te (/zavarosabb bort is 
;t n a p  a la t t  kristály fényessé teszi, a nélkül, hogy a borban 
u i6 i z i  vagy butellázásnál a legcsekélyebb c s a p a d é k o t  hagyna 
az üvegben. Ezen szer több pinezében használt itott s nagyobb 
vendéglőkben is 2  é v  ó t a  a le g n a g y o b b  s ik e r r e l  használ
ják. V1(,-és palaczk ára 2 f r t .  30 kr. Minden üveg használati 
utasítással küldetik. Megrendelhető: Budapesten a , Munkatárs* 
kiadóhivatala utján: IV . kér. Lipót-utczd 6. szám I. em. 12.a jtó.J 1 (24. 13-2)

VŐOC50GOÖGGOQOQÖOOO
i68,i885. Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közbirré tétetik, hogy Skrilecz Miklós borliidai lakos végrehajtatnunk \ arga 
Istvánué szül. Bankó Zsuzsa szentbiborczi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
68 frt. 50 kr. és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. 
törvényszék területéhez tartozó, a szeut-biborczi 193. szánni tjkvben toglalt 
A I. 1— 5. sor- és 82. házszámn telki birtok, mint 396 frtra becsült ingatlan, 
továbbá a 356 b 4 hsz. számú, 28 frtra becsült, úgy a 382 b'4 számú, 81 írtra 
becsült ingatlan az 1 8 8 5 . é »  i m á ju s  Iiá  9 - i l i  n a p já n  délelőtti 10 óra
kor megtartandó nyilváuos árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10° 0 vagyis 39 frt 

60 kr., 2 frt 80 kr. és 8 frt. 10 krt készpénzben, vagy óvadékképe3 papír
ban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és pedig az elsőt az 
árverés napjától számítandó egy hónap alatt, a másodikat ugyanazon nap
tól számítandó két hónap alatt, a harmadikat ugyanazon naptol szá
mítandó három hónap alatt, —  minden egyes vét-lári részlet után a 
birtokbalépés napjától számítandó 6*o kamatokkal együtt ezen kir. járásbí
róság mint telekkönyvi hatósághoz czimzett szabályszerű kérvéuy kapcsán a 
helybeli kir. adó- miut bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A  bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg megállapított 

árverési feltételek a hivatalos órákban ezen kir. telekkönyvi hatóság irodá
jában, úgy Szeutbiborcz község elöljáróságánál betekintlietők. _ __ _

Muraszombatban a kir. jbiróság miut telekkönyvi hatóságnál 188-). évi 
január 23-án. G Ö T Z  F E R E N C Z , kir. aljbiró.

: részéről

A bőr uj zománozát mindig megtartja.
JÓZSEF FÖ H ERC ZEG

s a föSdntíve lés-, ip a r -  és lu 'r e s k e d e le m íig jm ii i is z -
t e r  és szám os f ő á r .  g a z d a  és Á lla to rv o s  a legnagyobb 

elismeréssel tűntette ki

ycssiOEScsck J. é s  T á r s a
kizárólagosan szabadalmazott találmányait, u. m.

fekete börkenöcs 1 kilós bádogdobozban 1 frt 20 kr.,
sárira bőr kenőcs 1 kiló 1 frt ti.) kr.,
gephnjtó szij-kenő -s 1 kiló 1 frt 40 kr.,
velőn zei kettős bőr-lakk I liter 3 frt,
bőr mosó szappan 1 nagy darab 1 frt,
állat-, gyógy- és pata-kenő-s 1 „ kiló 2 frt,
fekete viasz 1 nagy drb 1 frt,

s a liires gyógy erejű SZILTANA NÜYÉNYSZAPPAN 1 doboz 1 frt.

N em en  esek J  és Társa,
első magyar, kizárólag szabadalmazott fekete bőr- 
kenőcs, bőrlakk, állat-, gyógy-, és pipere-szappan 

s gyógy-növény pipere-szappan gyára.

A főnt k itelt találmányokból kisebb mennyiség is megrendelhető.

Czim : l i i id a p e s l ,  X . k é r .  k ő b á n y a ,  J á szbe rén y  i-u t ,  
L á z á r -h á z .

Miután igen sok visszaélés történik áruimmal, figyelmezte
tem a ii. e. közönséget, hogy egyedül a nálam rendelt és 
gyáramból küldött áruért válla luk felelösséyet.

(4—*)

Á czipó nem zsirositja el a ruhát.
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Nyomatott Urünlaum Mari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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